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[nummer 269]
Luc Decorte
Woord vooraf:
Huis, haard en hof verschaffen méé inzicht in het Genie van de
Schrijver
‘There is no denying the fact that writers should be read, but not seen.’
E. FERBER
Wie zich voor een boek of een schrijver interesseert, kan voor een klein begin allicht
in de stedelijke bibliotheek van zijn woonplaats terecht. Wie dieper wil graven of
ruimer wenst te kijken, wie in een literaire nalatenschap geïnteresseerd is, kan
documenten allerhande - knipsels, foto's, uitgaven, studies, manuscripten, ev. zelfs
brieven -, voor wat Vlaanderen aangaat, het best in het Archief en Museum voor het
Vlaamse Cultuurleven in Antwerpen raadplegen en, wat Nederland betreft, in het
Letterkundig Museum & Documentatiecentrum in Den Haag. In elk van de leeszalen
van beide gerenommeerde instellingen kan de bezoeker zijn studie ter harte nemen
en, met hulpvaardig personeel in de nabijheid, dagenlang, zoniet weken aan een stuk
aan de slag blijven.
Daarnaast bestaan er in België en Nederland enkele tientallen oorden met museale
status waar één schrijver (of in enkele zeldzame gevallen: enkele schrijvers) in een
kabinet, in één of meer kamers of in een heel huis wordt geëerd en waar desgevallend
ook kan worden gelezen en gestudeerd. Immers, zoals elders in de westerse wereld
- in Duitsland, Engeland, Frankrijk, Italië, Denemarken, Noorwegen, de Verenigde
Staten, enz. - koesteren sommigen in onze lage landen - particulieren (met grote inzet
en weinig middelen!), genootschappen, gemeenten, provinciale overheden - geboorte-,
woon- en sterfhuizen van dichters (als Maurice Carême en René De Clercq) en andere
schrijvers (Desiderius Erasmus bijv.). Twee of drie van die oorden zijn monumentaal
en indrukwekkend, de meeste evenwel zijn bescheiden, wat ze bij het leven van de
auteur ook al waren. Schrijvers verdienen, zeker in een taalgebied als dat van ons,
nu eenmaal niet als bankiers, notarissen of zakenlui.
In deze aflevering van Vlaanderen (nr. 269) én in die van maart-april 1999 (nr. 275)
leggen wij een inventaris aan van de ons bekende schrijvershuizen in Nederland en
Vlaanderen, in het Brusselse hoofdstedelijk gebied én in Wallonië. Elk van die 44
locaties wordt in deze navolgende bladzijden beschreven. Met een aantal
schrijversoorden mag de lezer vertrouwd zijn, zo met het Anne Frank-Huis in
Amsterdam (meer dan 700.000 bezoekers in 1997!), het Guido Gezelle-Museum in
Brugge, het P.C. Hooft-Museum ‘Muiderslot’ in Muiden, het Stijn Streuvels-Museum
‘Het Lijsternest’ in Ingooigem, maar wie kwam (als Albert Einstein, koningin Juliana,
Albert Verwey of Frederik van Eeden) in het Spinoza-Huis in Rijnsburg? Wie bezocht
het Protestants-Historisch Museum ‘Abraham Hans’ in Horebeke of het Musée Jules
Destrée in Charleroi? Wie zag de sofa waarop Multatuli in Nieder-Ingelheim gestorven
is, nu in zijn geboortehuis in Amsterdam, vlakbij het Theo Thijssen-Museum? Wie
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stond in de Koninklijke Bibliotheek in Brussel ooit voor de ‘schenkingskabinetten’
Michel De Ghelderode en Emile Verhaeren? Wie betrad (het woord is op zijn plaats)
het Constantijn Huygens-Museum ‘Hofwijck’ in Voorburg en wie vond de weg naar
het Musée Guillaume Apollinaire in Stavelot? Wie reed op een dag naar Alveringem
of Nieuw-Vossemeer en stapte er het Cyriel Verschaeve-Museum, resp. het A.M. de
Jong-Huis binnen (enkele honderden bezoekers jaarlijks)?
Nu de schrijvers ons niet meer voor de voeten lopen, of beter: nu wij hen in hun
eenzaam en weinig gewaardeerd bedrijf niet meer kunnen hinderen en de meeste van
hun huizen 's avonds of in de vroege ochtend zelfs niet meer bewoond zijn, fungeren
hun verblijven als kleine en grote monumenten, hier voor hun kortstondig gebleken
schrijftalent, dààr, ten minste naar het zich voorlopig laat aanzien, voor hun
eeuwigdurend literair genie. Wie deze musea van de herinnering - 17 in Nederland,
27 in België - gaat opzoeken, bijv. aan de hand van dit overzicht, wekke bij zichzelf
niet de illusie dat hij getuige zal zijn of dat hij deelachtig wordt aan de atmosfeer
waarin literaire meesterwerken zijn ontstaan. Een boek als Max Havelaar van
Multatuli is niet geboren uit de omgeving van het café ‘Au Prince Belge’ in de
Brusselse Bergstraat, maar uit het vermogen van Eduard Douwes Dekker om met de
woorden die ook van u en mij zijn, in zijn onstuitbare volgorde een tekst op papier
te zetten. Meesterwerken zijn het werk van een auteur, niet van een interieur.
Toch is in de meeste van die geboorte- of sterfhuizen niet voor niets het interieur zo
gelaten dat het lijkt alsof de Grote Schrijver even maar een luchtje is gaan scheppen
en zo dadelijk weer kan binnentreden, achter zijn bureau gaan zitten en de pen ter
hand nemen. Een aandoenlijke gedachte, maar vergeet niet dat, ofschoon in enkele
van die schrijvershuizen de tijd als het ware op de niet te vermijden sterfdatum is
stil blijven staan (de woning veranderde in mausoleum, nagenoeg niets mocht nog
worden beroerd), schrijvers in de meeste gevallen hebben gereisd, op verschillende
plekken hebben gewoond, huizen betrokken, verbouwd en verlaten hebben... en dat
er soms tientallen jaren zijn heengegaan vooraleer het pand zijn huidige museale
functie kreeg (cf. het Louis Couperus-Museum in Den Haag, het Herman
Teirlinck-Huis in Beersel, het Hendrik Tollens-Huis in Rijswijk, het Emile
Verhaeren-Museum in St.-Amands). In veel huizen voelt men dus paradoxaal genoeg
niet zozeer de geest van de Schrijver als wel de arbeid van Andere Handen die met
de materiële nalatenschap - voor zover die nog bestond - als met toneelrekwisieten
in de weer zijn geweest.
Het meest spreekt mij zo een museum aan als ik weet en nóg kan zien hoe een
schrijver er een lange tijd dagdagelijks geleefd en geleden heeft, geliefd en gewerkt,
kortom: gewoond en g e s c h r e v e n heeft. Niet dat ik vergeet dat wie een schrijver
wil leren kennen, het best op zoek gaat in de boeken van zijn of haar hand. Dáár staat
het essentiële, op die bladzijden vind je wat naar zijn inzicht of haar voornemen
onthouden moest worden. De tekst dus is uniek en onverwisselbaar, niet de plek waar
een gedicht of een roman geboren werden, die blijft toevallig en uitwisselbaar.
In een tijd waarin de literaire biografie zo populair is, waarin de nieuwsgierig-
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heid naar het leven van schrijvers en kunstenaars in het algemeen, geen grenzen kent,
ligt het voor de hand dat vroeg of laat ook een zo volledig mogelijke gids met
schrijvershuizen in onze gewesten zou worden aangelegd. En zoals in een biografie
verteld wordt wat de schrijver las en schreef, wat hem beroerde, verdroot en ontstelde,
wat hij at en dronk, wie hij beminde en haatte, hoe hij zich kleedde en - vooral - hoe
en met wie hij sliep, zo wordt hier bericht over hoe en wààr hij of zij woonde. Huis,
haard en hof behoren immers méé inzicht te verschaffen in het Genie van de Schrijver.
M.a.w.: een inventaris van schrijversoorden in België en Nederland als onderdeel
van de literaire biografie.
Omdat over de zin en onzin van de conservering van schrijversoorden met inboedel
een lang en bloemrijk betoog kan worden gehouden - dit soort bewaren heeft in elk
geval met piëteit, traditie en mystiek te maken -, buigt zich aansluitend, of beter:
tussendoor een schare hedendaagse auteurs - van Alstein en Fernand Auwera tot
Eddy Van Vliet en Eriek Verpale - over de vraag: Moeten schrijvershuizen überhaupt
in ere worden gehouden?
Dit overzicht verlenen wij in zijn geheel een bijkomende toets van eenheid door de
teksten, waar het kan, te larderen met passende Belgische, Nederlandse, Duitse of
Franse auteurszegels en enige filatelistische informatie. Daarbij is het merkwaardig
vast te stellen hoe de ene schrijver zoveel eerder na zijn dood (dat is een voorwaarde)
dan de andere aan een herdenkingszegel raakt, hoe sommigen herhaaldelijk
gememoreerd worden (Destrée en Verhaeren elk drie keer en Erasmus wel een keer
of vijf!) en anderen, in vergelijking met wéér anderen, onbegrijpelijkerwijze (nog)
niet (waarom bijv. zijn Frederik van Eeden, Cyriel Buysse en Louis Couperus
filatelistisch nimmer herdacht en Abraham Hans, Ernest Claes, Stijn Streuvels en
Felix Timmermans wel? Aan de Franstalige Belgische auteurs Maurice Carême,
Michel De Ghelderode, Camille Lemonnier en Emile Verhaeren zijn zegels gewijd,
aan Herman Teirlinck - hoezo? - niet).
Ten slotte wordt elke museumbeschrijving met summiere noten en een kleine
literatuurlijst afgerond en met één of meer foto's verlucht.
Hieronder volgt een volledige lijst van de ons bekende ‘Schrijvershuizen’ in de Lage
Landen: van het Louis Paul Boon-Museum in Aalst tot het Museum Huize Ernest
Claes in Zichem-Scherpenheuvel. In de eerste serie behandelen we 18 literaire musea,
in een tweede reeks komen er 26 aan bod.

Overzichtslijst Deel 1* + 2: Museale oorden van dichters en andere
schrijvers in België en Nederland (Samenstelling: Luc Decorte)
1.*
2.*
3.
4.*
5.*

Aalst: Louis Paul Boon-Museum
Alveringem: Cyriel Verschaeve-Museum
Amsterdam: Willem Bilderdijk-Collectie
Amsterdam: Anne Frank-Huis
Amsterdam: Multatuli-Museum
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6.
7.
8.*
9.*
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Amsterdam: Theo Thijssen-Museum
Amsterdam: Frederik van Eeden-Collectie
Anderlecht-Brussel: Musée Maurice Carême
Anderlecht-Brussel: (Desiderius) Erasmus-Huis
Antwerpen: Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven
Antwerpen: Emile Verhaeren-Salon
Beersel-Lot: Herman Teirlinck-Huis
Brugge: Guido Gezelle-Museum
Brussel: Michel De Ghelderode-Kabinet
Brussel: Emile Verhaeren-Kabinet
Brussel: Centre International de Documentation Marguerite Yourcenar

17.
18.
19.*
20.*
21.
22.
23.
24.*
25.
26.
27.
28.*
29.
30.*
31.
32.
33.
34.*
35.*
36.*
37.
38.*
39.
40.*

Charleroi: Musée Jules Destrée
Damme: Literair Museum Tijl Uilenspiegel
& Jacob Van Maerlant
Deerlijk: René De Clercq-Museum
Den Haag: Louis Couperus-Museum
Den Haag: Letterkundig Museum en Documentatiecentrum
Den Haag: Baruch de Spinoza-Bibliotheek
Elsene-Brussel: Musée Camille Lemonnier/Maison des Ecrivains
Gent: Maurice Maeterlinck-Kabinet
Harlingen: Simon Vestdijk-Kamer
Hasselt: Literair Museum
Hasselt: Provinciaal Documentatiecentrum
Ingooigem-Anzegem: Stijn Streuvels-Museum ‘Het Lijsternest’
Lier: Felix Timmermans- & Isidoor Opsomer-Huis
Middenbeemster: Betje Wolff-Museum
Muiden: P.C. Hooft-Museum ‘Muiderslot’
Nevele: Cyriel Buysse-Kamer
Nieuw-Vossemeer: A.M. de Jong-Huis
Oud-Zuilen: Belle van Zuylen-Kamers
Rijnsburg: (Baruch de) Spinoza-Huis
Rijswijk: Museum Rijswijk: Het (Hendrik) Tollens-Huis
Roisin: Maison Emile Verhaeren
Sint-Amands: Provinciaal Museum Emile Verhaeren
Sint-Baafs-Vijve - Wielsbeke: André Demedts-Huis
Sint-Maria-Horebeke - Horebeke: Protestants Historisch Museum ‘Abraham
Hans’
Stavelot: Musée Guillaume Apollinaire
Utrecht: Annie M.G. Schmidt-Huis
Voorburg: Constantijn Huygens-Museum ‘Hofwijck’
Zichem-Scherpenheuvel: Museum Huize Ernest Claes

41.*
42.
43.*
44.

(P.S.: Het logo
betekent dat de genoemde dichters en schrijvers met een of meer
Belgische of Nederlandse postzegels werden herdacht. Ter herinnering aan Anne
Frank heeft ook de Deutsche Bundespost een zegel uitgebracht. Van Guillaume
Apollinaire en Marguerite Yourcenar is ons telkens één Franse zegel bekend.)
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Luc Decorte
Museale oorden van dichters en andere schrijvers in België en
Nederland.
Deel 1
Aalst:
Louis Paul Boon-Museum
Adres:
Stedelijk Museum Oud-Hospitaal1
Oude Vismarkt 13
9300 Aalst
Oost-Vlaanderen (België)
Tel.:
053-70.26.60
Fax:
053-77.84.50
Statuut:
Stedelijk
Conservator:
Karel Baert
Afdelingshoofd:
Luc Geeroms
Openingstijden:
• Werkdagen van 10 u.-12 u. en van 14 u.-17 u. (op woensdag tot 19
u.)
• Zaterdag en zondag van 14 u. tot 17 u.
• Gesloten op maandag en op feestdagen
Toegangsprijs:
• Gratis
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België bracht in zijn ‘culturele reeks’ van 1982, d.i. 70 jaar na 's schrijvers geboorte, een (roodkleurige)
zegel van 7 fr. uit waarop Louis Paul Boon door G. Gaudaen tegen de achtergrond van Aalst als
fabrieksstad werd afgebeeld.

Louis Paul Boon (1912-1979), schrijver, plastisch kunstenaar en net
niet-Nobelprijswinnaar...
In de gebouwen van het Oud-Hospitaal aan de Oude Vismarkt in Aalst, een
grotendeels 17de-eeuws complex met oudere kernen uit de 14de en de 16de eeuw,
is het Stedelijk Museum gevestigd. Daarin bevinden zich - náást een archeologische
collectie, heemkundige relicten, tapijten, grafiek en schilderijen (bijv. Valerius De
Saedeleer), afdelingen gewijd aan boekdrukker Dirk Martens en aan priester Adolf
Daens - twee zalen gewijd aan de net niet-Nobelprijswinnaar Louis Paul Boon. Men
kan eigenlijk nog niet spreken van een echt literair museum, maar de plannen om
het te realiseren bestaan al enkele jaren. Ten behoeve daarvan ijvert sinds 1979 in
Aalst-Erembodegem de Louis Paul Boonvereniging (vanaf 1983 het Louis Paul
Boon-genootschap genoemd) voor het verwerven van werk van deze veelzijdige
kunstenaar.
Alle troeven om een volwaardig museum uit te bouwen zijn voorhanden. De
pittoreske ligging aan de Oude Vismarkt is bijzonder aantrekkelijk en bovendien
heeft Boon - geboren in Aalst op 15 maart 1912 en gestorven in Erembodegem op
10 mei 1979 - als schrijver en als plastisch kunstenaar een gigantische erfenis
nagelaten. Zelfs nu al loont een bezoek aan de twee zalen ruimschoots de moeite.
De diverse aspecten van Boons creatieve persoonlijkheid komen er aan bod. Naast
de specifiek literaire component - manuscripten, boeken en documenten - maakt de
bezoeker ook kennis met de plastische kunstenaar: affiches, collages, foto's,
schilderijen, sculpturen, tekeningen... Vooral de zelf geïllustreerde boekomslagen
en de schetsen die met passages uit zijn romans een duidelijke link leggen, spreken
erg aan.
Ook de fascinatie van Boon voor filmdiva's - o.a. Marilyn Monroe - is opvallend
in beeld gebracht. De bezoeker kan ook even ‘proeven’ van Boontjes feminatheek.
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Voor sommigen waarschijnlijk een ergerlijk aspect, voor anderen frivool en gedurfd.
Over smaak valt immers niet te twisten.
Tot slot zijn ook de schilderijen van Maurice Roggeman vermeldenswaard. Die
vriend van Boon schilderde hoofdzakelijk in expressionistische stijl, maar hij maakte
ook naakten, arbeiderskoppen, arbeiderswijken en talrijke portretten. Blijf eventjes
mijmerend staan bij het portret van Louis Paul Boon zelf en het schilderij ‘Oscarke
en Ondineke’.
Wie trouwens na het bezoek aan het museum graag de uitgestippelde L.P.
Boonwandeling maakt, kan aan het eind van de Kapellekensbaan2 bij het kapelletje
Ter-Muren3 dit Ondineke bewonderen. Het monument4 is een plastiek van de Aalterse
kunstenaar Frans De Vree.

Kathleen Van Puyenbroeck
LITERATUUR
• Braet J., Onze Dirk is een femks in Knack, 29 juni 1994, blz. 67-70.
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De Hortensialaan...
Als Kerstmis toeslaat langs de steenweg, zijn er overal vlammen en sterren
en manen. Kindje Jezus ligt in het tegelpaleis en de schoenendiscount. De
hoerenkoten Au Papillon en Rose de Sable zijn groen en rood verlicht, bij
het roze en het paars, en aan de zweepslagletters van Hot and Wild hangen
nieuwe lichtjes. Alleen in de BMW-garage hebben de auto's niets extra
aan.
Maar is het BMW-logo niet altijd al een kerstbal?
Op de snelweg niks Kerstmis. Het is een strada van oranje licht, met haar
curves en lasso's die het landschap volgen, en vlak voor Brussel is er de
afrit van Kraainem. Ik verlaat er de autosnelweg.
Hierover gaat het. In 1960 ging Louis Paul Boon in Kraainem op zoek
naar het huis van zijn vriend Jan Walravens die daar pas had gebouwd.
Adres: Hortensialaan 521, maar Boon slaagde er niet in de straat te vinden.
Hij dwaalde toen van de ene wijk in de andere, door straten met alle
mogelijke vogel- en bloemennamen.
Nadien schreef hij een moedeloos briefje aan Walravens, over die straat:
‘Niemand kon me zeggen waar die ergens was. Tenslotte ben ik met
stukgetrapte voeten aan een bushalte gekomen en naar Brussel
teruggekeerd. Ik heb het u niet kwalijk genomen, dat ik zo dom ben.’
Rechts van de Oudstrijderslaan vind ik direct, jawel, een jaren-zestig wijk
met straten genoemd naar bloemen. De huizen staan er vaalwit in de avond.
In de Begonialaan hangen goudgele slingers in de cypressen, in de
Asterlaan lampjes in de magnolia, en in de Lijsterbessenlaan een lumineuze
Bambi. Maar nergens een Hortensialaan.
Evenmin in de wijk Bel-Air/Schone lucht, waar de straten genoemd zijn
naar papavers, madeliefjes, boterbloemen. De witte huizen staan er als
scheepjes, kerkjes en kasteeltjes, met wat treurwilgen en dennen rond.
Alle straatnaamborden zijn er tweetalig, maar de Franse naam is telkens
met een spuitbus doorgestreept.
Lichtbrommend glipt de Brusselse ring achterdoor.
Verderop rijd ik voorbij de witte huizen van de Zwaluwenlaan, de
Nachtegalenlaan, de Kraaienlaan. In de Vinkenlaan is in een voortuintje
een Atomium nagebouwd. Verder nog Sijsjes, Leeuweriken en
Roodborstjes. Dit alles tweetalig, maar hier ook gecorrigeerd: weg met de
rossignols, de tarins en de alouettes. TAK heeft de tweetalige
straatnaambordjes overschilderd, ook al is deze buurt al lang internationaal.
Duitsers, Engelsen, en daar woont iemand van de lichtstad Parijs.
Nergens een Hortensialaan. Ik wil geen stadsplan raadplegen, noch aan
iemand de weg vragen. Bij mijn zoeken zoek ik geenszins de snelheid van
het zoeken.
Als ik naar de hoofdstad rijd, lijkt de file een chemisch proces, iets met
fotonen en het element E40. Elke ochtend een mythische migratie, met
rondom mij de geharnaste krijgers, achterlichtwuivend. Aan het bord
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Brussel 13 km Kraainem 6 km rijd ik weer de hoogweg af, voorbij ARAL
en Q8. Kijk, daar zijn weer 's de witte huizen van Kraainem.
In een boek las ik dat Jan Walravens een strak wit huis bewoonde. Hij
noemde het ‘het heldere, helemaal open en zonnige huisje in Kraainem’.
Maar in de Capucienenlaan en de Anemonenlaan staan enkel fermettes
van de jaren tachtig en in de Glycienenlaan de lompe grauwe baksteen
van zeventig. De Seringenlaan en de Tulpenlaan: jaren dertig, met die
typische dakpannendaken. En hier ook nergens een Hortensialaan.
Brussel Noord, de Emile Jacqmainlaan, ooit een bruisende
journalistenbuurt. Parkeerterreinen zijn afbraakterreinen, en omgekeerd.
Er hangen honderd azuurblauwe kerstmannen tegen de Belgacombuilding
als alpinisten omhoog. Overal affiches ‘Verboden te plakken’.
Een slechtgeschminkte travestiet knielt neer bij een auto, kust iemand
nieuwjaar daarbinnen, er liggen kerstslingers op het dashboard. Daar, bij
de betonsilo's en de werfcontainers met de kerstboom op, onder de kraan
die daarboven draait en kraait, was nummer 105 waar journalist Jan
Walravens werkte. Daar, in die put, zo ongeveer.
‘De vriendelijke, strenge, integere enige echte criticus die Vlaanderen
ooit heeft bezeten.’ Zo wordt Walravens getypeerd door Jeroen Brouwers
die van adjectieven houdt. Brouwers ontmoette hem één keer, toen nog
met zijn dochtertje Anne aan de hand. Brouwers zou Anne W. later leren
kennen en haar met bloemennamen tooien: Iris, Aurora, Nachtschade en
Lis. Zijn zelfmoordboek droeg hij aan haar op.
Sequoialaan en Ligusterlaan. Berkenlaan en Essenlaan. Een heer met een
hondje, een heer met een bloementuil. Alles is hier jaren zestig, iedereen
lijkt hier rijk, genietend en langzaam stervend. Voorts veel lelijke
appartementen in de Bloemenlaan en de Bloemengaarde. Aluminiumstijl
van de jaren tachtig, met overal een garage in de muil van het huis geduwd.
In de Hertogenlaan word ik achtervolgd door een vuilniswagen. Ik sla een
zijstraat in, de Rododendronlaan, de Laurierkersenlaan. Hier is het
groeneluikenstijl, met wingerd en Japanse kerselaar, en krullend smeedwerk
voor de ramen.
Plots vind ik de Hortensialaan: het laantje rechtvoor met de veel te grote
cypres. Staat daar op nummer 52 een stralend witte woonst. Het huis van
Walravens, strak eind jaren vijftig, in het zuiverste, meest onbesmette
vernieuwingswit van de winterzon. Walravens schreef: ‘Dikwijls loop ik
als verloren in dat huis rond of zit ik vermoeid in een alleenstaande zetel’.
Als kleine jongen, enig kind ook, zat Jan Walravens met zijn vader en
moeder elke zaterdagavond en zondagnamiddag op café. Reden: het
ongelukkige huwelijk van zijn ouders. Op weekdagen zat hij te lezen in
kranten en weekbladen in de winkel van zijn ouders. Hij las Sartre, de
Sade en Camus. Hij werkte kort bij een effectenmakelaar, en begon als
journalist bij Het Laatste Nieuws, werd er kunstredacteur, huwde met
Jeanne, kreeg drie kinderen, stichtte Tijd en Mens in '45 en schreef twee
romans. Op 25 juni 1965 stierf hij aan kanker, 45 jaar oud.
Op de foto's poseerde hij in kostuum, das en overjas, vaak een hoed op
zijn hoofd. Altijd een burgertje, met zijn grote snor en zijn grote bril, altijd
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met het gezin of vrienden-schrijvers. Aan Claus schreef hij: ‘Ik heb grote
innerlijke moeilijkheden. Want ik ben volstrekt geen rustige vent.’
Hij was tegelijk gekweld en gelukkig. Hij vond de rust pas 's avonds aan
zijn bureau. (De hele avond duurt dan tot je omvalt van de slaap.) Nadenken
over kunst, vrijheid, toekomst. Over wat je in hemelsnaam met je leven
moet aanvangen: lang niet meer zo'n verrukkelijk naïeve vraag gehoord.
Hij kwam op voor de vooruitgang van de cultuur, het peil van de Vlaamse
intelligentsia. Kosmopoliet was hij. Hij kwam op voor ‘de mensen van
deze tijd’.
‘Wij leven om nieuw en anders te zijn,’ schreef hij.
Volgens Ben Cami was hij eenzaam. Er waren erg veel schrijvers die hem
misten toen hij plots dood was.
Er zit mos tussen de stenen van het voetpad, en barstjes in de verf van de
deur. Niemand doet open op nummer 52.
De buurman weet wel dat er een weduwe woont.
Van de schrijver Jan Walravens?
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Tja, zo lang woont hij hier nu ook weer niet. Hij pakt me mee naar de
overbuur. ‘Voici un journaliste qui veut voir madame mais elle n'ouvre
pas. A propos, vous êtes du Het Laatste Nieuws?’
De overbuur, een gepensioneerde in kamerjas, is al even behulpzaam en
laat me binnen.
‘Madame Walravens sukkelt erg met de gezondheid’, zegt zijn vrouw. Ze
bladert in Le Soir aan het salontafeltje. En mijnheer, in een mengeling van
Nederlands en Frans: ‘Jan Walravens était très cultivé, hij kende veel
schrijvers en schilders. Cox, Appel en Alechinsky. En we konden zo goed
met hem discussiëren.’
Enigszins ongerust belt de buurman de weduwe op. Hij krijgt pas contact
na lang wachten en geeft de lijn dan aan mij door.
Mevrouw Walravens verontschuldigt zich. Ze somt alle
gezondheidsproblemen op, zegt hoe haar geheugen geweken is, hoe haar
zoon vannacht bij haar kwam overnachten, dat hij de vuilnisbak heeft
buitengezet, en hoe ze dan terug is gaan slapen. Dat mijn bezoek haar wel
heel moeilijk valt en ze bedoelt dat het onmogelijk is. Ze geeft me nog het
telefoonnummer van haar dochter.
Ik dank haar, excuseer me, wens haar het beste toe. Aan de buurman zeg
ik dat ik al die witte huizen in Kraainem wel mooi vind.
Hij trekt prompt zijn achterrolluik op en wijst me een lichtgeel huis aan.
‘Kijk, daar woont sinds kort een Duitser,’ zegt hij. ‘Dat moet toch ook
kunnen. Al bij al is dat wit nogal cité-achtig’.
Dode schrijvers niet storen, hun nabestaanden niet lastig vallen. Danken,
zich excuseren en het beste wensen. De buren gerust laten. Wie vindt,
moet verder zoeken. En wie zoekt geraakt steeds verder van huis.
Wie gekweld is moet ook gelukkig kunnen zijn. Met vrienden-schrijvers
en schilders je omringen, discussiëren met de buren. De kerstverlichting
bewonderen zoals de wereld. Zowat alles aannemen. Een gezin stichten,
als beveiliging. Meisjes noemen naar bloemen, bijvoorbeeld een dochter
die Fleur wordt gedoopt. Want hoe noem je de wereld als alles nieuw is?
Ja, waarom niet, geef de straten en de kinderen, in alle talen, de lieflijke
namen van bloemen en vogels.

Koen Peeters (Leuven-Korbeek)
1

Toen de samensteller van dit nummer Koen Peeters vroeg om een reactie
bij het fenomeen schrijvershuizen ontving hij aanvankelijk volgend
antwoord: ‘Ik beloof je 1 kleine bijdrage voor je Vlaanderen-tijdschrift,
ook al is dat niet mijn favoriete lijfblad. Nogal katholiek en Vlaams, en
dus hoog tijd voor 0.9 om te infiltreren met een niet-katholieke tekst.
Wilde altijd al 's op zoek gaan naar het huis van Jan Walravens aan de
Hortensialaan in Kraainem, ongeveer zoals Louis Paul Boon dat huis ook
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zocht. Boontje schreef daarover 1 cursiefje(a) en een brief(b). A refaire,
dus. Ik beloof je iets van 2 A-4tjes. Kort & krachtig.’
Op de valreep kregen we dan bovenstaande tekst in de bus, geen 2 A-4tjes,
maar 3 A4-tjes. Ook goed, of eigenlijk: nog beter.
(a) Cf. Boon L.P., Verdwaald in Boontjes 1961. Antwerpen-Baarn,
Houtekiet, 1989, blz. 329-331. (b) Cf. Boon L.P., Brieven aan literaire
vrienden. Bezorgd en van een voorwoord voorzien door Jos Muyres.
Amsterdam, Uitgeverij De Arbeiderspers, 1989, 239 blz. (Privé-Domein:
nr. 160).

Alveringem:
Cyriel Verschaeve-Museum
Adres:
Sint-Rijkersstraat 22
8690 Alveringem
West-Vlaanderen (België)
Tel.:
058-28.88.81
Statuut:
Privé: v.z.w.
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Conservator:
Madeleine Goudeseune
Voorzitter:
Frank Godderis
Correspondentieadres:
Oudekapellesteenweg 23
8690 Alveringem
Tel.:
058-28.87.07
Openingstijden:
• Van 1 mei tot 31 augustus: van 10 u. tot 12 u. en van 14 u. tot 17
u.
• Van 1 september tot 30 april: op afspraak
Toegangsprijs:
• Volwassenen: 50 fr.
• Groepen: 40 fr.

Cyriel Verschaeve (1874-1949), kapelaan, schrijver, geestelijk leider van
de Vlaamse Beweging, raadgever van de frontsoldaten, naïef idealist en
‘ziener’...
Met het dorp Alveringem, ‘de butterblomme van de Westhoek’ (wat zoveel wil
zeggen als: het boterbloempje van West-Vlaanderen), is onverbrekelijk verbonden
de naam van priester Cyriel Verschaeve1. Geboren op 30 april 1874 in een vrome
familie in Ardooie, volgde hij in het Frans middelbaar onderwijs in Roeselare. In
1897 werd hij door mgr. Waffelaert priester gewijd en tot 1911 was hij als leraar
werkzaam aan het St.-Jozefscollege in Tielt, waar hij vooral poëzie,
(kunst)geschiedenis en Duits onderwees. Op 4 november 1911 werd hij als kapelaan
in Alveringem aangesteld, een benoeming die in Vlaanderen als een kaakslag en een
verbanning werd aangevoeld.
Eenvoudig en bescheiden leefde Verschaeve, min of meer teruggetrokken, als een
pastoor van te lande, tussen zijn boeken, zijn kunst en zijn dromen. Ten gevolge
evenwel van de twee wereldoorlogen (lees zijn Oorlogsindrukken, 1996 en zijn
Oorlogsgedenkschriften, 1990), die de achteruitstelling van Vlaanderen en zijn volk
duidelijk maakten (cf. de veroordelingen ook van Lodewijk Dosfel, August Borms
en andere activisten), werd zijn houding tegenover het (verfranste) België - Kerk en
Staat - bitter en almaar scherper. Na 28 jaar kapelaanschap (en 646 doopsels) ging
Verschaeve in 1939 op rust, maar hij bleef in Alveringem, Nieuwstraat 34, wonen.
Trouw aan zijn le-
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vensdroom ‘zelfbestuur voor Vlaanderen’ werd hij, onder de bezetting, voorzitter
van de Cultuurraad voor Vlaanderen. De Vlaamse jongens die, na de oorlogsverklaring
in 1941 tegen de Sovjet-Unie, het goddeloze communisme gingen bevechten, bleef
hij door dik en dun steunen. Tot de laatste dag bleef Verschaeve immers geloven in
een verzoening tussen nationaal-socialisme en christendom en wist hij kennelijk niet
wat zich in de wereld afspeelde! Zodoende raakte Verschaeves tragedie in

Cyriel Verschaeve, controversieel priesterdichter, sleutelfiguur uit de vooroorlogse Vlaamse Beweging.

zijn eindfase. Lang niet iedereen immers beschouwde zijn inzet voor Vlaanderen
(men zou hem nu een fundamentalist noemen) als een correcte manier van werken.
Eind augustus 1944, kort nadat de universiteiten van Jena en Keulen hem een
eredoctoraat hadden verleend, werd hij meegenomen naar Duitsland en, na een lange
zwerftocht, kwam hij in april 1945 in Oostenrijk aan. De Belgische Krijgsraad,
zetelend in Brugge, veroordeelde Verschaeve op 11 december 1946 bij verstek ter
dood. In de zomer van 1973 werden zijn stoffelijke resten uit Solbad Hall, Tirol,
waar hij op 8 november 1949 aan een slepende hartkwaal was overleden (‘na
diep-vroom en met volle geesteskracht de laatste H. Sacramenten te hebben
ontvangen’), onder nogal geheimzinnige omstandigheden (de zgn. Operatie Brevier
van de Vlaamse Militanten Orde), via de Abdij van West-Vleteren, naar Alveringem
overgebracht en er in een kelder (onder een laag beton) op het
Sint-Audomaruskerkhof, vlak bij het graf van stichtend voorzitter van het C.V.-comité,
Daniel Godderis en zijn vrouw Marie-Josephine Top, begraven.
Verschaeve verwierf niet alleen als raadsman van de frontsoldaten en als geestelijk
en politiek leider van de Vlaamse Beweging grote bekendheid. Ook als dichter,
essayist en beeldhouwer maakte hij in zijn tijd grote furore.

Het kapelaanshuis in Alveringem, thans Cyriel Verschaeve-Museum: vandaaruit oefende onderpastoor
Verschaeve tijdens W.O.I zijn geestelijk leiderschap uit op soldaten, brancardiers, studenten en
aalmoezeniers. Door de groeiende bewondering van Vlaams-nationalisten in het interbellum nam
zijn roem ongemeen grote proporties aan.
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In Alveringem, in de oude kapelanie (in 1974 door de v.z.w. Verschaeve-Komitee
aangekocht), thans Verschaeve-Museum, worden tal van vondsten en herinneringen
aan hem bewaard. Er is allereerst de voute- of opkamer, waar zich Verschaeves
werkkamer bevond, en die als museumruimte werd ingericht. Bezoekers treffen er
- naast het bureau en (kruis)beelden door Verschaeve vervaardigd (o.m. de
zwaardrager, de Verrezene) - prenten van beeldhouwwerken van Michelangelo aan,
een opgezette zeemeeuw2 (cf. een van zijn pseudoniemen), twee dodenmaskers,
gedachtenissen (van pastoor Aloïs Volbout, Odiel Spruytte, Modest Van Assche),
brokstukken van de oorspronkelijke doodskist, foto's, schilderijen en boeken.
Toen het Jozef Lootensfonds3 toezegde om een aantal beelden van de kapelaan in
bruikleen aan het Verschaeve-Museum af te staan (het eigenlijke Verschaeve-archief
berust nog tot eind 1999 in de Abdij van Steenbrugge, Baron Ruzettelaan 433, 8310
Brugge; daarna wordt het opgenomen in de collecties van het A.D.V.N.,
Minderbroedersstraat 24, 2000 Antwerpen), werd in de achtertuin van de kapelanie
een nieuwe ruimte gecreëerd, die op 2 juni 1984 plechtig werd geopend. Daar
bevinden zich, behalve een aantal schilderijen, 10 grotere beelden, die Verschaeve
tussen 1921 en 1935 ontwierp, affiches van diverse huldevieringen, tijdschriften
(Nieuw Vlaanderen. Algemeen Weekblad, 29 april 1939, V, nr. 17: ‘E.H. C.
Verschaeve 65 jaar’ door E.H. Oskar Verhaege, oud-leerling), gedenkpenningen,
een portret van de naïeve idealist door Joe English vóór 1914 geschilderd (een gift
van zoon Raf E. uit 1959), het windscherm met reproducties van schilderijen dat de
kapelaan overal heeft meegesleurd, twee koffiefilters (een geschenk van de Tieltse
scholieren uit 1910), de marmeren gedenksteen die door de Verschaeve-Stichting
Ardooie in 1974 aan het geboortehuis werd aangebracht en reeds in de nacht van 4
op 5 mei 1974 door onbekenden verbrijzeld raakte, exemplaren van zijn vele boeken,
brieven (‘Aan mijne lieve Zuster Marie op haren feestdag, u toegenegen broeder
Cyriel’), fotoalbums, de Verschaevekalenders die van 1969 tot 1992 verschenen,
enz..
De 500 à 700 jaarlijkse bezoekers zijn veelal mensen die zich voor de Vlaamse
Beweging interesseren en die de omstreden persoonlijkheid van Cyriel Verschaeve
a.d.h. van talrijke documenten beter willen begrijpen. Vanuit die optiek is overigens
op 6 oktober 1974, n.a.v. de eeuwfeestviering van Verschaeves geboorte, in
Alveringem een Verschaeve-pad (7 km langs landelijke wegen) ingewandeld.
LUC DECORTE
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Amsterdam: Anne Frank-Huis*
Adres:
Prinsengracht 263-265
1016 GV Amsterdam
Noord-Holland (Nederland)
Tel.:
00-31-20-556.71.00
Fax.:
00-31-20-620.79.99
Statuut:
Correspondentieadres:
Postbus 730
1000 AS Amsterdam
Directeur:
Hans Westra
Openingstijden:
• Van maandag tot zaterdag, van 9 u. tot 17 u. (van 1 juni tot 1
september: dagelijks tot 21 u.)
• Op zon- en feestdagen: van 10 u. tot 17 u.
• Gesloten: 25 december, 1 januari en Grote Verzoendag (Yom
Kippur)
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Toegangsprijs:
• Volwassenen: 8 gld.
• Jongeren en 65-plussers: 4.5 gld.

In de Duitse Bondsrepubliek herdacht de filatelistische dienst Anne Frank 50 jaar na haar geboorte
met een foto uit het familiealbum. Een jaar later, in 1980, deed Nederland hetzelfde met een zegel
van 60 cent (verkocht aantal: 13.854.600 ex.).

Anne Frank (1929-1945), een messcherp observeringsvermogen en een
bijna volwassen mensenkennis...
‘Het meest lege museum dat ik ken’
(Luc Decorte)
De Anne Frank Stichting werd op 10 april 1957 opgericht. Het Achterhuis werd voor
het eerst voor het publiek opengesteld op 3 mei 1960. Door de aandacht die pers en
radio hieraan toentertijd besteedden, kwamen er in het eerste (museum)jaar 9.000
bezoekers. Tien jaar later waren dat er al 180.000. Weer tien jaar later, in 1980,
kwamen er 336.000 bezoekers. Een topjaar echter was 1990 met 647.500 bezoekers,
welk aantal nooit werd overtroffen. Waarschijnlijk heeft het te maken gehad met het
feit dat 1990 het ‘Van Gogh Jaar’ was, waarin Amsterdam enorm veel toeristen trok.
In 1995 ontving het Anne Frank Huis 616.000 bezoekers: het hoogste aantal van de
afgelopen drie jaar. Ten opzichte van 1994 (559.690) steeg het bezoek met drie
procent. In vergelijking met 1993 zelfs met zes procent. De gemiddelde bezoeker is
34 jaar oud. Meer dan de helft van het museumpubliek is jonger dan dertig jaar.
Momenteel vinden er geen bijzondere activiteiten plaats. Naast het huidige museum
is namelijk een nieuw pand in aanbouw, dat medio 1998 in gebruik zal worden
genomen. Hier zullen tentoonstellingsruimten, een mediatheek en een ontvangstzaal
voor groepen in worden ondergebracht. Het Anne Frank Huis blijft vanzelfsprekend
een museum.
Anne Frank1 werd op 12 juni 1929 in Frankfurt am Main geboren. Zij was de tweede
dochter van Otto Frank en Edith Holländer. Haar zusje Margot werd in 1926 geboren.
In 1933 emigreerden allen naar Nederland. Hun familie die in Duitsland achterbleef,
werd evenmin door Hilters anti-joodse wetten gespaard. In 1938 vluchtten de twee
broers van Edith Holländer en arriveerden veilig in de Verenigde Staten. In juli 1942
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kon Anne niet langer naar school omdat het gezin ging onderduiken. Haar dagboek2
over deze periode ervoer ik indertijd vooral als benauwend. In korte tijd werd Anne
als het ware een volwassen vrouw, geestelijk dan. Op een leeftijd waarop een kind
met leeftijdgenootjes behoort om te gaan, zat zij met zeven mensen in een toch te
krappe ruimte. Haar zus Margot en Peter van Daan waren weliswaar jong, maar het
leven was te weinig afwisselend.
Vrij buiten te kunnen lopen - zoiets simpels - was voor Anne onbereikbaar
geworden. Ook was het geestelijk onhygiënisch voor een jong meisje een kamertje
te moeten delen met een vreemde, de tandarts Dussel.
Ze beschrijft de irritaties die onvermijdelijk zijn in zo'n afgedwongen situatie; het
gekibbel van vooral het echtpaar Daan, de arrogantie van tandarts Dussel.
Een lichtpunt was haar vriendschap met de zoon van het echtpaar Daan, Peter. Ze
beschrijft de moeite die ze hadden om de uren te stelen die ze ongegeneerd in elkaars
nabijheid wilden doorbrengen.
Continu werd Anne, door de mededelingen van de anderen, geconfronteerd met
de vreselijke feiten die zich ‘buiten’ afspeelden; de razzia's, de kampen, de zwarte
handel. De angst dat hun schuilplaats ontdekt zou worden, noopte hen vaak urenlang
doodstil te zijn, hun behoeften in een blikje te deponeren omdat lopen geluid maakte.
Annes bestaan stond in de periode juli 1942 tot 1 augustus 1944 bol van de dood,
terwijl zij leeg was van leven zoals een kind dat zou moeten leven: vrolijk en
onbekommerd. Haar dagboeken die ik lang geleden heb gelezen, heb ik altijd
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beschouwd als een ‘overlevingsformule’. Zij wilde alles wat ze daar meemaakte hoe futiel ook - mededelen aan iets en het werd iemand: Kitty. Misschien dienen we
in plaats van Kitty God te lezen. Waarom zou je God niet als een leeftijdgenoot
kunnen beschouwen aan wie je àlles kwijt kunt?
‘Onze kastanjeboom is al tamelijk groen’, schrijft Anne ergens. Die boom staat
er nog steeds. Anne beschouwde de boom waarschijnlijk als gemeenschappelijk
eigendom

Voorgevel van het feitelijk onopvallende pand aan de Amsterdamse Prinsengracht, waar Anne Frank
tijdens de Tweede Wereldoorlog haar nu wereldberoemde dagboek heeft geschreven en waar ze zich
met haar familie en vier anderen voor de Duitse bezetter verscholen hield, in het zgn. achterhuis, van
maandag 6 juli 1942 tot vrijdag 4 augustus 1944. Na het verraad en hun deportatie overleefde Anna's
vader, Otto Frank, als enige de oorlog. De ontdekking en publicatie van het dagboek, inmiddels het
meest vertaalde Nederlandse boek, bracht met zich mee dat reeds in het begin van de jaren vijftig de
eerste belangstellenden de voormalige onderduikplaats bezochten. Bijna elke dag, jaar in jaar uit,
is het aanschuiven in de rij.

van de acht bewoners. Vanuit het dakraam (waarover straks meer) keek ze uit op de
Westertoren, die deel uitmaakt van de Westerkerk. Voor mij hebben die boom en
die toren een speciale betekenis gekregen. Maar de boom wint het omdat die nog
steeds levend is, zich elk voorjaar vernieuwt.
Ik verval in herhaling, maar is het niet onvoorstelbaar dat doodgewone zaken zoals
naar school gaan, over straten en pleinen lopen, op straat spelen, vriendschappen met
leeftijdsgenootjes voor een dertienjarige al definitief tot het verleden behoren? Zelf
heeft ze altijd gedacht en gehoopt dat dit alles weer in haar bestaan terug zou keren.
Anne had een messcherp observeringsvermogen en een bijna volwassen
mensenkennis. Het is bewonderswaardig met hoeveel humor zij de snel op haar
teentjes getrapte mevrouw Van Daan beschrijft en de egocentrische, ook enigszins
neurotische tandarts Dussel.
Wat overbleef van Anne Frank is een stukje geschiedenis, geschreven tussen de
verstikkende muren van een achterhuis. Parafraserend op de laatste twee regels van
het eerste couplet van het gedicht ‘Het lied der achttien doden’ van Jan Campert:
zij in het Achterhuis waren acht in getal
slechts één zou de vrijheid zien.

Die ene was Otto Frank, Annes vader, voor wie de vrijheid bitter is geweest, omdat
hij een gevangene van de tragische gebeurtenissen bleef.
Iedereen dient haar dagboek te lezen én te beseffen: tot de laatste jood (en niet-jood)
die de mof ondervond, waart nog de Tweede Wereldoorlog rond.
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Eén van Annes hartekreten staat in mijn geheugen gegrift: ‘(...) Wie heeft ons
Joden tot een uitzondering onder alle volkeren gemaakt? Wie heeft ons tot nu toe zo
laten lijden?’
Eén van mijn dagboekgedichten3 uit 1983:

Deportatie 1943
Vóór moeder uit
haar beschermende handen
omvamen haar nog
schuifelt weerloos en gelaten
naar de laatste trein
het blinde meisje
dat haar ster niet kan zien
als in dood reeds gesloten
haar zware oogleden
in dat serene gezicht
de kalmte van een heilige
die straks de ovens zal ruiken
waar men dood nog doder bakt
misschien
zal zij de bumpers betasten
waar spoor en levenslijn
eindigen.

Het pand waarin het Anne Frank Museum thans gevestigd is, werd in 1635 als
koopmanshuis gebouwd, samen met het perceel nr. 265.
Langs een steile trap komt men op de tweede verdieping (documentatie-afdeling).
Gaat men rechtsaf de gang in, dan komt men in een kleine ruimte (de overloop). De
ingang tot het achterhuis werd door een boekenkast gecamoufleerd. Natuurlijk werd
de boekenkast door een vertrouwd persoon aangebracht. Deze kast kon met een haak
aan de binnenkant worden vastgemaakt. Alleen nadat de haak van binnenuit was
afgenomen, kon men toegang tot het achterhuis verkrijgen.
U kunt zien: de slaapkamer van Annes ouders waar eveneens de oudste dochter
Margot sliep. Op de muur van deze kamer ziet u een kaart waarop met speldjes de
vorderingen van de geallieerden werden bijgehouden. In deze kamer werd het dagboek
gevonden.
Aangrenzend is de ‘badkamer’ (primitief). Gaat u de steile trap naar de derde
verdieping op, dan komt u in een kamer die een drievoudige functie had: slaapkamer
van het echtpaar Van Daan, eet- en woonvertrek voor acht mensen en tevens keuken.
Als dat niet verstikkend moet zijn geweest! Vanuit Peters kamertje is er een steile
trap die naar de zolder leidt. Daar bevond zich het enige venster dat zonder het risico
te worden gezien, overdag geopend kon worden. Vandaaruit konden de onderduikers
de Westertoren aan de gracht zien. Zoals uit de dagboeken blijkt, vertoefde Anne
hier graag. In Annes kamer, die zij met Dussel deelde, stond het bureau waar ze aan
haar dagboeken werkte. Ze beplakte de muren met allerlei plaatjes (vooral van
filmsterren) om tòch een plek voor zichzelf te creëren. Bij het raam hangt nog een
poster (toentertijd heette dat een reclame-affiche) van het bedrijf van Annes vader
dat ‘Opekta’ heette.
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Altijd hing er dikke vitrage voor alle ramen. Elke avond werden er bovendien

De draaibare boekenkast op de overloop in het Anne Frank-Huis, toegang tot het achterhuis. Op 4
augustus 1944, een warme zomerdag, zouden de Oostenrijkse nazi Silberbauer en zijn helpers precies
op de hoogte blijken te zijn van de geheime deur. Hadden de Franks zich niet zo talrijk in het hart
van de stad verborgen gehouden, ware hun geschiedenis allicht geheel anders verlopen...
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Less, please, less!
Het eeuwige leven is een droom die ik niet koester. Vanbinnen zijn we
allemaal een beetje alchemist, maar toch kan ik me niets wreders
voorstellen dan het idee dat iets nooit eindigt. Van elk kunstwerk (en laten
we de existentie maar even tot die categorie rekenen) is de afronding een
essentieel element. Iets wat nooit eindigt, blijft onvolmaakt, in alle
betekenissen van het woord. Zelfs Oorlog en vrede heeft, gelukkig, een
laatste bladzijde.
Ik heb dus niets tegen het fenomeen sterven, ook niet tegen uitsterven.
Omdat andere levensvormen zo vriendelijk waren vòòr mij uit te sterven,
heb ook ik mijn beurt gekregen op deze planeet, zo simpel is dat. Ik begrijp
dan ook het obsessionele conservationisme niet dat de mens nu al enkele
decennia in zijn greep houdt: de volgende eeuw halen met zoveel mogelijk
reuzenpanda's, breedlipneushoorns en windmolens. Zelfs lelijke,
onbruikbare fabrieken mogen niet meer wegroesten, of in een laatste
apotheose onder de slopershamer verdwijnen - neen, ze worden monument.
Wij zullen handhaven!
Ik ben dus ook geen museummens. Ik heb al wat zalen afgetippeld in mijn
leven, maar helaas overviel me daarbij meestal, in plaats van stijgend
geluk, een stijgende moedeloosheid. Het gevoelen dat er veel te veel is,
dat wat deskundigen opstapelen voor het nageslacht, zo'n omvang heeft
aangenomen dat je een heel nageslacht nodig hebt om het allemaal bekeken
te krijgen. Geen dorp of het heeft wel ergens een zolder met plaatselijk
erfgoed achter glazen deurtjes. Een gerestaureerd stationsgebouw. Een
beschermde linde. Ik vind het allemaal lovenswaardig en wil er niet cynisch
over doen, maar toch: zoals The New Yorker ooit schreef (over de jaarlijkse
vloed van nieuwe te bespreken boeken): Less, please, less!
Wat schrijversoorden betreft, moet ik evenzeer toegeven dat ik ze
schaamteloos verwaarloos. Als ik ze bezoek, wat me wel eens voorkomt,
gebeurt dat meestal omdat ik er toch in de buurt ben. Nooit als specifiek
reisdoel. Tenzij Croisset1: om een of andere reden wou ik per se Flauberts
territorium betreden, wellicht omdat het zelf zo prominent aanwezig is in
zijn meesterwerk: de brieven.
Voor de rest huldig ik het principe dat je de tijd die je aan het bekijken
van auteurspanden besteedt, beter kunt besteden aan het lezen van hun
werken.
Ik droom er dus ook niet van dat men later mijn huis tot bedevaartsoord
ombouwt. De wijk waar ik woon, heet al Heulendonk, wat mij ruimschoots
tevreden stemt qua later spoor in de vastgoedsector. Ik zou overigens ook
niet weten hoe men zo'n Van Heulendonk-museum zou moeten vullen.
Wat ik momenteel, na een schrijverschap van een dik decennium, aan
literaire parafernalia verzameld heb, kan op een keukentafel. Stel dat ik
nog twintig jaar actief blijf, dan geeft dat nog altijd maar drie keukentafels.
Ik verzamel niet zoveel. Zelfs manu- of typoscripten verbrand ik geregeld.
Hoewel ik er af en toe ook wel eens eentje uitleen voor een tentoonstelling,
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maar enkel als men daarop aandringt, en altijd met de nodige gêne - de
woorden van een ander auteur (wiens naam mij nu niet te binnen schiet)
indachtig: een chef komt zijn vuile pannen ook niet tonen aan de gasten
in zijn restaurant.
Kortom: ik kan niet met bezieling over dit onderwerp schrijven, vrees ik.
Anderzijds ben ik democraat in hart en nieren, dus als er vraag is naar
literaire sites, dan vind ik dat men zijn gang moet gaan. Ik ben voorstander
van alles wat de letteren onder de aandacht houdt en als de promotie van
museale oorden daartoe kan bijdragen, zal ik ze verdedigen, desnoods
subsidies voor ze opeisen - zolang dit niet ten koste gaat van de ‘levende’
literatuur, want die gaat voor.
Daarom moet ik nu ook ophouden met dit kattebelletje en verderwerken
aan mijn nieuwe boek. Dit mag immers niet ontbreken tussen de titels die
volgend jaar weer in de Nederlanden zullen verschijnen. Een paar duizend,
wellicht. Ja: less, please, less. Maar het zijn mijn collega's die te veel
produceren, natuurlijk. Niet ik. Ik laat alleen noodzakelijke boeken het
levenslicht zien. Meesterwerken die nog iets toevoegen aan Homeros,
Shakespeare2 and Joyce3. Die de grootste zorg en aandacht verdienen van
lezers en pers. Academische analyse, vergelijking van oer- met proto-,
tussen- en definitieve versies. Misschien toch maar niet weggooien daarom,
die stapel papier. En deze werkkamer - nou, drie keukentafels moeten hier
beslist in kunnen. Daar verschijnt overigens al een hoofd aan mijn venster.
Maar het is de poetsvrouw, die mijn ramen wil lappen. Die hoeft voorlopig
niks te betalen. Ze gluurt zelfs niet eens naar binnen.

Guido van Heulendonk (adegem)
1

Cf. Dubois P.H., Gustave Flaubert, de kluizenaar van Croisset in
Schrijvers in hun landschap. Op reis door Frankrijk. 's-Gravenhage, Nijgh
& Van Ditmar, 1983, blz. 21-27.
Cf. Sommer M., Rouen wil niets cadeau van die viezerik Flaubert in De
Volkskrant, 16 augustus 1997.
Cf. Rothuizen W., Gustave Flaubert. De lange schaduw van Madame
Bovary in Meneer, dit is heilige grond... Literaire pelgrimages.
Samengesteld door Martin van Amerongen en William Rothuizen.
Amsterdam, Van Gennep, 1985, blz. 124-143.
2
Cf. Hands T., Shakespeare's Stratford and London in Bradbury M., The
atlas of literature. London, De Agostini Editions, 1996, blz. 20-23.
3
Cf. Hansen W., James Joyce. Bloomsday, 16 juni 1904 in Meneer, dit is
heilige grond... o.c., blz. 177-186.
ook nog schotten voor geplaatst. Weer schiet het woord ‘verstikkend’ me te binnen.
Het zolderraampje, hoe beperkt in omvang ook, moet voor de onderduikers een ware
verademing zijn geweest. Bijna zeker weet ik dat ze er allen vaak voor hebben gestaan,
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letterlijk diepe teugen lucht hebben gehaald om zo enigszins tot een verademing te
komen.
Het is woensdag 13 augustus 1997, halfdrie. Voor het Anne Frank Huis en
uitwaaierend op de gracht staat een lange rij bezoekers. Velen hebben een fototoestel
of camcorder bij zich. Velen zijn van zeer ver gekomen: uit India, Japan, Indonesië,
U.S.A., China, Rusland, Australië. Ook van betrekkelijk dichtbij: uit Duitsland,
Frankrijk, Engeland, Denemarken en Zweden.
Ik spreek twee Duitse jongens aan. Ik schat ze op een jaar of twintig.
‘Waarom willen jullie hier naar toe?’
De een haalt verlegen zijn schouders op. De ander zegt dat hij pas het Dagboek
heeft gelezen en onder de indruk ervan was. Hij voegt eraan toe (de arme jongen
kreeg er een blos van): ‘Weet u, mijn grootvader was luitenant bij de nazi's. Hij werd
door de Russen gevangen genomen. Een half jaar na de oorlog keerde hij terug,
maar hij wilde nergens over praten. Hij was gewond geraakt en miste zijn
rechterhand.’
Zijn metgezel heeft inmiddels wat meer moed en doet nu een wrange duit in het
zakje: ‘Ja, zijn rechterhand en weet u waarom? Omdat hij daarmee de Hitlergroet
heeft gebracht.’
We moeten er alledrie toch even om lachen.
‘Mijn vader zei eens dat mijn grootvader geen keus had.’
Ik spreek een ouder Japans echtpaar aan. In het Engels vraag ik waarom ze het
‘museum’ willen zien. Gelukkig spreken ze Engels, zij het met moeite.
‘Omdat zoiets als een ras trachten uit te roeien, nooit meer mag gebeuren’, zegt
de vrouw.
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‘Wij, Japanners, hebben ook schuld door onze collaboratie met de Duiters toen. In
Indonesië hebben ook wij mensen in kampen gezet: en denkt u eens aan de beruchte
Burma-spoorweg’, voegt de man eraan toe.
De vrouw zegt dat ze Anne Frank moedig vond. Ze vraagt me of ze hier in
Nederland nu weten wie die mensen heeft verraden. ‘Dat zal nooit boven water
komen’, antwoord ik.

Frans Pointl
LITERATUUR
• Boonstra J. en Rijnders M.-J., Anne Frank Huis. Een museum met
een verhaal. 's-Gravenhage, Sdu Uitgeverij Koninginnegracht, 1992,
96 blz., ISBN 90.12.06601.8.
• Lindeman R., De straat was leeg. Een wandeling door de
Amsterdamse Rivierenbuurt, 1933-1945. Amsterdam,
Verzetsmuseum, 1993, 56 blz., ISBN 90.71944.06.9.
• Verhoeven R. e.a., ‘Een huis met een verhaal’. De restauratie van
het Anne Frank Huis. Amsterdam, Anne Frank Stichting, z.d., z.p.,
ISBN 90.351.0999.6.

Amsterdam:
Multatuli-Museum
Adres:
Korsjespoortsteeg 20
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Tel.:
00-31-20-638.19.38
E-mail:
mulmus@worldonline.nl
Statuut:
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Conservator:
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Dinsdag van 10 u. tot 17 u.
Zaterdag en zondag van 12 u. tot 17 u.
Gesloten op feestdagen

Toegangsprijs:
• Gratis

Op 10 maart 1987 gaf de Nederlandse P.T.T. twee postzegels uit gewijd aan de Nederlandse literatuur:
één ter nagedachtenis van Constantijn Huygens, die 300 jaar geleden overleed, en één n.a.v. het feit
dat het 100 jaar geleden was dat Eduard Douwes Dekker overleed. De Multatulizegel (waarde: 55
cent, oplage: 10 miljoen exemplaren) toont het portret dat de auteur in 1860 liet lithograferen naar
een foto van Mitkiewicz in Brussel. Op de achtergrond: het sociëteitsgebouw ‘De Harmonie’ in
Batavia, het huidige Djakarta. Bovenaan: een uitspraak van Multatuli in zijn Ideeën: ‘De roeping
van de mens is mens te zijn.’

Eduard Douwes Dekker, alias Multatuli (1820-1887), de eerste Nederlander
die zich liet cremeren...
Op 2 maart 1820 werd in de Korsjespoortsteeg in Amsterdam Eduard Douwes Dekker
geboren. Op zijn achttiende trok hij naar Nederlands-Indië om als koloniaal ambtenaar
carrière te maken. In zijn functie van assistent-resident, in feite districtshoofd, in
Lebak op Java stuitte hij in 1856 op onoirbare praktijken van het plaatselijk hoofd.
Hij klaagde het hoofd aan voor onderdrukking en knevelarij bij zijn superieuren,
maar vond geen gehoor. Uit principe nam hij daarop ontslag, vertrok naar Europa
en schreef in de Bergstraat in Brussel zijn wederwaardigheden neer in de roman Max
Havelaar. Het boek verscheen in 1860 en maakte Multatuli1, het pseudoniem
waaronder Douwes Dekker het boek liet verschijnen, in een klap beroemd. Het werd
tot nu toe in 37 talen vertaald - in 1997 nog in het Servisch en het Hebreeuws - en
wordt internationaal als een klassieker beschouwd.
In 1910 bestond het boek Max Havelaar 50 jaar. Een groep Multatuli-liefhebbers
zag hierin aanleiding om een tentoonstelling te organiseren rond dit boek en de
schrijver ervan. Mimi Hamminck Schepel, Multatuli's weduwe, en vele kennissen,
vrienden en instanties werden aangeschreven en verzocht om een bijdrage te leveren
aan de tentoonstelling. Vele duizenden documenten, brieven en memorabilia werden
met groot enthousiasme ter beschikking gesteld. Hierdoor werd bij de organisatoren
van de tentoonstelling het idee geboren om de tentoonstelling een meer permanent
karakter te geven. Er werd besloten een vereniging op te richten die tot doel had een
Multatuli Museum te stichten. Nog in het jaar van de tentoonstelling, 1910 dus, werd
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het museum gerealiseerd. Het Stedelijk Museum in Amsterdam, thans een museum
voor moderne kunst, stelde een zaal ter beschikking en de meeste mensen die voor
de tentoonstelling materiaal hadden ingezonden,

Het huis met het nummer 20 in de Korsjespoortsteeg in Amsterdam valt op door een aantal kenmerken:
het is het enige huis in de straat met een stenen trap ervoor en het is ook het enige huis met een
gevelsteen, ter hoogte van de tweede verdieping. Daarop leest men met enige moeite: ‘E. Douwes
Dekker “Multatuli” werd in dit huis geboren op 2 maart 1820’. Om die reden is het Multatuli-Museum
in dit pand gevestigd. Toen Multatuli hier geboren werd, woonden er drie ‘families’ in het huis: in
de kelder een sjouwerman, op de etages waar zich nu het museum bevindt een naaister, nl. de weduwe
Truitje Kamer Gozenberg, en helemaal boven de familie Douwes Dekker, op dat ogenblik bestaande
uit vader, moeder en drie kinderen. Eduard was het vijfde kind. Een vierde kind, Antje, overleed kort
na de geboorte in juni 1818.
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stonden het in bruikleen af of schonken het zelfs aan het museum. Zo werd de basis
gelegd voor de zeer rijke collectie van het Multatuli Museum, die sedert 1910
permanent is uitgebreid.
Kort na de Tweede Wereldoorlog werd het Multatuli Genootschap opgericht, een
vereniging van Multatulianen, die liefhebberij en studie wat meer wilden structureren.
In de oorlog had een deel van het bestuur van de Vereeniging het Multatuli Museum
met de bezetter gecollaboreerd.

Het Multatuli-Museum bezit, behalve een grote collectie persoonlijke eigendommen van een van
Nederlands grootste schrijvers (zoals zijn bibliotheek, zijn reliëf-globe en zijn bureau) en een geweldig
documentatiecentrum met boeken, brochures, foto's en artikelen, ook een viertal borstbeelden van
Multatuli. Dat hij nog eens als beeld in een museum terecht zou komen, moet Multatuli voorzien
hebben. In Idee 247 meldde hij:
‘Toen ik laatst droomde dat ik van steen was, en als borstbeeld logeerde in 'n museum van grote
mannen, kwam myn moeder:
- Arme jongen, zei ze, wat heb je toch gedaan! Heb ik je dààrtoe opgebracht! Och, 't was zo koud in
dat Pantheon.’

Een kersverse groep Multatuli-liefhebbers richtte daarom het Genootschap op, een
naam en een club die onbesmet waren. Zij zetten het werk in het museum met nieuw
elan voort. Het Genootschap bestaat tot op de dag van vandaag. Museum en
Genootschap zijn gehuisvest in het geboortehuis van de schrijver, gevestigd aan de
Korsjespoortsteeg 20 (tussen Singel en Herengracht) in Amsterdam, zo een tien
minuten lopen van het Centraal Station.
De collectie van het Multatuli Museum omvat natuurlijk op de eerste plaats boeken:
de bibliotheek2 van Multatuli zelf, de boeken die hij bezat en las, de werken van
Multatuli in zoveel mogelijk edities en drukken in zoveel mogelijk talen, èn de boeken
over Multatuli. Naast boeken (zo'n 2.000 ex.) bezit het museum veel contemporaine
en vaak uiterst zeldzame brochures (meer dan 200), waarvan een catalogus bestaat,
ongeveer 1.200 foto's en prenten, grotendeels contemporain, en een verzameling van
kranten- en tijdschriftenartikelen, bij elkaar ongeveer 10.000 stuks.
De memorabilia zijn vooral in de tentoonstellingsruimte op de eerste verdieping
van het museum te vinden. Behalve meubels, zoals het bureau en de sterfsofa van
Multatuli, zijn er ook wat schilderijen, bustes en de urn van Multatuli. Dat laatste is
een bijzonder stuk, want Multatuli was de eerste Nederlander uit de geschiedenis die
zich liet cremeren.
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Het museum is er allereerst voor de kennismaking met Multatuli. Bezoekers kunnen
rustig rondkijken of krijgen een rondleiding, al naar gelang men wenst. Sinds mei
1997 organiseert het museum, op aanvraag, in de Amsterdamse binnenstad ook
Multatuli-wandelingen.3 In ongeveer anderhalf uur worden plekken bezocht die in
Multatuli's leven en werk een rol speelden en spelen.
In het documentatiecentrum van het museum kan men werken aan
kennisverdieping. Men kan er de boeken bekijken en lezen, studeren, werken aan
een artikel, een scriptie, een proefschrift en wat dies meer zij.
Het museum bezit een computer met databaseprogramma waarin het bezit
grotendeels is opgenomen. Een deel daarvan is in drie catalogi uitgegeven,
verkrijgbaar in het museum. Het museum beschikt verder over een gedigitaliseerde
versie van de eerste zeven delen van Multatuli's Volledig werk (dat in totaal 25 delen
beslaat). In deze zeven delen zijn alle werken van Multatuli opgenomen die tijdens
zijn leven gepubliceerd zijn. Het is mogelijk op elk gewenst woord of begrip te
zoeken. In dit programma zijn ook de Multatuli-encyclopedie4 en de Bijbel, een veel
gebruikt werk bij Multatuli, opgenomen. Het is de bedoeling in de toekomst het
complete Volledig werk via de computer beschikbaar te krijgen.
Tot slot heeft het museum een kleine collectie audio- en videomateriaal, waaronder
bijvoorbeeld de Max Havelaar-film van Fons Rademakers.
In het Multatuli Museum is een vaste tentoonstelling te zien van de al genoemde
memorabilia. Behalve dat is er ook elk jaar een tijdelijke of thema-tentoonstelling.
In deze tentoonstelling wordt op een aspect van Multatuli's leven of werk de aandacht
gevestigd. Zo werd in het nabije verleden aandacht besteed aan de lezingentournees
van Multatuli, aan de uitgave van de Max Havelaar, aan de portretten van
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Waar heb ik geleefd? In de wereld heb ik geleefd.
Moeten schrijversoorden in leven worden gehouden? Wat zal ik daar op
antwoorden, ik, die welhaast twintig jaar geleden in dit verloren (zo dacht
ik toen) heuveldorp in de Provence een lapje kerkhofgrond heb gekocht
om er op een dag begraven te worden, ver van het befaamde Erepark
Schoonselhof in Antwerpen (gesteld dat mij daar toegang zou worden
verleend)? Ver van Paul van Ostaijen dus, van Maurice Gilliams, van allen
die mij bij leven meer of minder bekend maar in ieder geval lief zijn
geweest? Nee, op de een of andere manier dichter bij hen kom ik te liggen,
c'est le cas de le dire: op een andere manier dicht(er) bij hen. Ook de
schilder Jef Verheyen rust hier vlakbij, en het perk van Albert Camus, om
maar iemand te noemen uit de velen ter plekke, de zon en de winden van
het naburige Luberon bewaren het. Eerder het ‘uitzaaien’ van onze resten
over het brede continent zint me (en Romy Schneider, zo'n andere geliefde,
ligt ze niet een weinig noordwaarts in het ongelooflijk geheten
Boissy-sans-Avoir op ons onzichtbare/zichtbare langskomen te wachten?).
Wat zullen schrijversoorden, nou, wat zal mijn schrijversoord dan, mij een
zorg baren! Waar heb ik geleefd? In de wereld heb ik geleefd.
Een dergelijke visie, dient zij iedere gedachte aan ‘bewaren’ uit te sluiten?
Wat zou het. Maar niet de pijp of het stilletje weze onderwerp van verering.
De tekst, mensen, daar is het om te doen, om de tekst. Want ik zie het al,
met 't schoolklasje even 't monument bezocht en voor de rest liest wieder
kein Schwein.
En voor het bewaren zijn we niet onaardig uitgerust: er is de Koninklijke
Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde die het geschreven
patrimonium vanaf de Middeleeuwen tot vandaag tot constante studie
maakt, er is het Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven waar
de documenten ter raadpleging zijn ondergebracht: iedere nieuwe dag een
nieuwe dag geschiedenis. 't Volstaat.
Niettemin: twee herinneringen moet ik, min of meer als rectificatie op het
voorgaande, in de balans werpen.
Een: op een dag, niet zoveel jaren voor zijn dood, is het de schilder Jef
Verheyen te machtig. Overrompeld door tegenwind en geestelijk in nood
na het verdwijnen van zovele vrienden en compagnons, besluit hij tot een
pelgrimstocht naar een monument van sculpturale zuiverheid: hij zal in
het verre Roemenië, toen nog vergrendeld achter het ex-IJzeren Gordijn,
het geboortehuis van Brancusi bezoeken. De beelden van de kunstenaar
zijn hem bekend, maar ook iets van de mens wil hij terugvinden, al was
't maar z'n geboorte. De confrontatie ginds in het gebied van stilte en
verwaarlozing, het heeft hem gesterkt, ik kan het getuigen.
Twee: Op een andere dag sta ik in Wenen voor het huis, thans museum,
van Sigmund Freud.1 Wat doe ik? Binnengaan? Welja, binnengaan en
ondergaan, bij voorbeeld ondergaan hoe deze baanbreker z'n mijlpalen
heeft neergezet in kamertjes, zo benepen dat het er nauwelijks zitten of
1

Cf. Durnez G., Berggasse 19. Rondkijken bij Sigmund Freud in Standaard der Letteren,
26 augustus 1989, nr. 1.946, blz. 3.

Vlaanderen. Jaargang 47

staan is. Veel plaats is er inderdaad niet nodig om een hele wereld in
beweging te zetten. 't Is ook een les. En hoe ik in dit huis omringd ben
door vele mij onbekende talen die, in 't fluisteren vereend met de mijne,
door het gisteren van morgen stappen!
Wat nu?
IVO MICHIELS (LE BARROUX, VAUCLUSE)
Multatuli en aan het Amsterdam van Multatuli.
Het Multatuli Museum beschikt over een kleine museumwinkel waar binnen- en
buitenlandse publicaties op het gebied van Multatuli te koop worden aangeboden.
Veelal kunnen boeken, die elders uitverkocht of niet meer beschikbaar zijn, tegen
ramsjprijzen worden geleverd. Een lijst van de beschikbare titels wordt geregeld in
de Multatuli Nieuwsbrief afgedrukt. Behalve boeken en brochures zijn er ook diverse
prentbriefkaarten te koop, handig als illustratie bij een werkstuk, scriptie of artikel.
Het boven al genoemde Multatuli Genootschap is een vereniging voor
Multatuli-lezers en -bewonderaars. Het Genootschap organiseert een of twee keer
in het jaar een ledenvergadering waarbij de vorderingen en ontwikkelingen van
Genootschap en museum vaste agendapunten zijn. Ook worden er tijdens deze
vergaderingen lezingen gegeven.
Het Genootschap houdt zich verder bezig met propaganda en leesbevordering.
Door middel van lezingen en publicaties wordt het publiek met Multatuli in contact
gebracht. Het Genootschap richt zich bijvoorbeeld met een speciaal daarvoor
ontwikkelde lesbrief tot middelbare scholieren.
Onder auspiciën van het Genootschap verschijnt sinds 1978 het tijdschrift Over
Multatuli.5 In dit tijdschrift worden artikelen gepubliceerd die direct of indirect met
Multatuli's leven en werk te maken hebben.
Sedert 1996 geeft het Multatuli Genootschap samen met het Museum een Multatuli
Nieuwsbrief uit. In deze Nieuwsbrief worden alle nieuwtjes zoals tentoonstellingen,
lezingen, symposia, publicaties6 en dergelijke verzameld.
JOS VAN WATERSCHOOT
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Anderlecht-Brussel:
Musée Maurice Carême
Adres:
(Fondation Maurice Carême)
Etablissement d'utilité publique
Avenue Nellie Melba 14
1070 Anderlecht-Brussel
Brabant (België)
Tel.:
02-521.67.75
Fax.:
02-520.20.86
Statuut:
Privé
Conservator:
Jeannine Burny
Openingstijden:
• Enkel op afspraak
• Gesloten van 23 december tot 3 januari
Toegangsprijs:
• Een gift voor de stichting is altijd welkom

Op 27 september 1986 kreeg de Franstalige dichter Maurice Carême vanwege het Bestuur der
Belgische Posterijen in een merkwaardig filatelistisch evenwicht een herdenkingszegel van 26 fr.
Voorts werden in dezelfde reeks ‘Belgische figuren’ geëerd: de schilder en beeldhouwer Constant
Permeke, de geleerde Michel-Edmond de Selys-Longchamps en de schrijver Felix Timmermans.
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Maurice Carême (1899-1978), prins van de poëzie, meest noordelijke van
de Franstalige schrijvers in België...
Wellicht de populairste maar zeker de meest vertaalde dichter onder de Franstalige
Belgische schrijvers uit de eerste helft van de 20ste eeuw is Maurice Carême. Geboren
in Waver (Waals-Brabant) begon hij op jeugdige leeftijd te dichten. In 1919 stichtte
hij het literaire tijdschrift Nos Jeunes, dat een jaar later La Revue indépendante zou
worden. Aldus knoopte hij vriendschapsbanden aan met Edmond Vander Cammen
en Felix De Boeck, met wie een levenslange vriendschap en verwantschap groeide,
die we terugvinden in beider thema's. Thema's als idealen, die de kunstenaars vooral
na W.O.I bezongen. Om het met hun woorden te zeggen: ‘l'idéal de paix, de bonté
et de joie dans le dépassement de soi des hommes de bonne volonté’. In 1931 behoorde
Carême tot de medestichters van Le Journal des Poètes.
In 1943 zegde Carême het onderwijs vaarwel - aan de Normaalschool in Tienen was
hij onderwijzer geworden, o.m. bij Julien Kuypers - om zich ten volle aan zijn
schrijversloopbaan te wijden. Talrijk zijn de bundels die verschijnen en bekroond
worden met prijzen in binnen- en buitenland, waaronder de Prix Rossel (1948) en
de Prix de l'Académie Française (1949 en 1954). Zijn dichtbundels Mère (1935),
Petites Légendes (1941), La Lanterne magique (1947), La Maison blanche (1949)
en Heure de Grâce (1957) zijn parels van toegankelijke poëzie, die het hart van de
lezer na de experimenten van de jaren twintig niet onberoerd

‘Het Witte Huis’ aan de Melbalaan in Anderlecht waar Maurice Carême, auteur van een omvangrijk
en gevarieerd oeuvre, van 1933 tot aan zijn dood in 1978 geliefd, geleden en gedicht heeft.
(Foto's B. Becue)

laten. Talrijk waren ook de musici, met Darius Milhaud op kop, die zich door zijn
verzen lieten inspireren (J. Absil, L. Demeester, C. Dubois, C. Orff, F. Peeters, F.
Poulenc). Zoals bij Felix De Boeck groeit met de jaren de mystiek in het werk van
deze prins van de Franse poëzie. Zijn verblijven in de abdij van Orval duwen zijn
creativiteit nog meer in die richting, hoewel hij ook geregeld in Koksijde verblijft,
in het appartement van de schilder H.V. Wolvens.
Tot behoud van dit levenswerk werden in het Belgisch Staatsblad van 11 november
1976 de statuten van de ‘Stichting Maurice Carême’ gepubliceerd, die voorzagen in
het openstellen voor het publiek van Carêmes ‘Maison Blanche’.
Het huis dat hij in 1933, vlak bij het park van Anderlecht, liet bouwen door architect
Charles Van Elst getuigt van weinig originaliteit en is gebouwd in baksteen, die wit
geschilderd werd. Zelf schreef hij dat hij zijn woonhuis wilde hebben: ‘claire, et nue,
et simple, et blanche (...) comme un signe d'amour au bord même du monde’. Het
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interieur van eetkamer en salon doet traditioneel aan, naar het Brabantse model van
vóór de oorlog, d.w.z. met koperen luster, porseleinen borden en een eikenhouten
meubilair dat nog van de boenwas glanst. Uiteraard zijn tussen andere souvenirs heel
wat portretten en bustes van de schrijver aanwezig. Een zelfportret van Maurice
Carême dat Felix De Boeck in 1978 schilderde (en dat afgedrukt staat op de postume
bundel die Liliane Wouters en André Gascht in 1982 onder de titel La Saveur du
Pain samenstelden) vat de dichter uitstekend in de volheid van zijn spiritueel
engagement. Trouwens, heel wat van zijn uitgaven werden met werk van zijn
bevriende beeldende kunstenaars geïllustreerd. Op de eerste verdieping bevindt zich
de werkkamer van de dichter. Alles bleef er intact met de inktpot, de eerste editie
van de Petit Robert in zes delen, een foto van Emile Verhaeren, een propvolle
bibliotheek en vele herinneringen aan Felix De Boeck, Roger Somville, Henri-Victor
Wolvens. Hier is de bezoeker in het hart van het huis waar, naar de zinsnede van
Goethe, hard werd gewerkt om de verzen tot poëzie van wereldniveau te schaven.
Om het huis in zijn oorspronkelijkheid te kunnen bewaren, heeft de stichting in
1992 onder de tuin een documentatiecentrum gebouwd. Dit omvat (naast de wieg
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Maurice Carême museum1
Het reinigend vergeten. Na veertig jaren
er plotseling over kunnen spreken:
hun verleden en daarvan het essentiële.
Aan het woord is een meisje van zeventig.
Onder opdrachten en souvenirs ligt pijn met pakken
verborgen. De bezoekers mogen enkel bewonderen.
De zesentwintig portretten van de meester.
Of wij haar willen excuseren voor de spots die ontbreken.
Wie hem leest, red de nagedachtenis van de Noordzee.
Zij deint door de kamer. Ook aanwezig is wat
hij verzamelde: de madonna met een gelaat van was,
een ijsvogel, het Brussels porselein en
Christus op een tablet van breekbare klei.
Vervulde leegte van het bezit. Tussen bestendigheid
en gemis doet het meisje ons uitgeleide
en praat tot wij de straat uitrijden.
EDDY VAN VLIET
(Zoals in een fresco de kleur - Amsterdam, De Bezige Bij, 1996)

van Carême) een indrukwekkend archief bestaande uit de briefwisseling, de
handschriften, het fotografische materiaal, de vertalingen van Carêmes werk, een
volledige bibliografie van zijn oeuvre, alles perfect geordend en gecatalogeerd, zodat
dit archief een schatkamer vormt voor al wie belangstelt in het werk en de
levensidealen van Maurice Carême én van dichters en schilders uit zijn tijd. Dit
centrum is hoofdzakelijk het werk van de huidige conservator, mevrouw Jeannine
Burny (Etterbeek, o1925), die vele jaren met de schrijver optrok (van 1948 tot aan
zijn dood was zij z'n privé-secretaresse) en thans nog - naast het catalogeerwerk dat
ze hier verricht - met grote regelmaat in binnen- en buitenland voordrachten over
Carême geeft.
Bijzonder boeiend was natuurlijk, bij leven, Carêmes liefde voor de Vlaamse
dichters die hij via Julia Tulkens in Merendree had leren kennen. Ze zijn daardoor
zijn vrienden gebleven: Albe, Pieter G. Buckinx, Marcel Coole en Karel Jonckheere.
Carême vertaalde werk van 82 dichters! Aldus kan Maurice Carême de meest
noordelijke van de Franstalige schrijvers in België genoemd worden. Destijds had
hij ook geregeld de zee opgezocht, waar hij met Paul Delvaux, Georges Grard en
Jonckheere petanque speelde. Vandaar ook zijn vriendschap met Wolvens. De
Anthologie de la Poésie Néerlandaise de Belgique (1830-1966), 1967, met de dikte
van een missaal, begint met ‘Dien avond en die rooze’ van Guido Gezelle en omvat
naast de geciteerde schrijvers al wie in Vlaanderen naam had, dus ook Johan Daisne,
Willem Elsschot en Alice Nahon. Later verscheen, bij La Renaissance du Livre, Les
Etoiles de la Poésie de Flandre (1973) met vertalingen uit werk van Guido Gezelle,
Karel van de Woestijne, Jan van Nijlen en Paul van Ostaijen.
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Maurice Carême geschilderd door Felix De Boeck.

Centraal in het oeuvre van Carême staat, zoals bij Delvaux en Grard, de vrouw.
De bundel Femme (1946), waar John Dix zes steendrukken bij maakte, getuigt van
een meelevende vurigheid. Centraal in zijn leven stond Felix De Boeck, de lieve
Felix zoals J. Burny hem blijft noemen, die in elke kamer van het huis in tekeningen
of schilderijen aanwezig blijft. De vriendschap met De Boeck dateerde uit de jaren
twintig, toen ze zich door de oorlogsperikelen sleepten. De uitgave Complaintes
(1975) laat zien hoe hun beider woord en beeld in één mystieke boodschap van
vreugde en leed zijn spiritualiteit uitdroeg. Beide kunstenaars hebben veel
geproduceerd, alletwee hebben ze hard gewerkt om een boodschap uit te dragen waar
de mens beter van wordt.
Wat in Anderlecht bewaard wordt, is voor de studie van leven en werk van Maurice
Carême hoogst belangrijk. Wat Jeannine Burny en de Stichting Maurice Carême
presteerden, wekt bewondering. Hopelijk zal, na haar, ondanks de povere toelagen
van de gemeente Anderlecht en de Franse Gemeenschap, de Stichting in stand kunnen
houden wat ze bereikt heeft.
RAOUL MARIA DE PUYDT / LUC DECORTE
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Anderlecht-Brussel:
(Desiderius) Erasmus-Huis
Adres:
Kapittelstraat 31
1070 Brussel
Brabant (België)
Tel.:
02-521.13.83
Fax.:
02-527.12.69
Statuut:
Gemeentelijk
Conservator:
Alexandre Vanautgaerden
Adjunct:
Kathleen Leys
Openingstijden:
• Iedere dag van 10 u.-12 u. en van 14 u.-17 u., behalve op dinsdag
en vrijdag
• Gesloten op dinsdag en vrijdag (en op 25 december en 1 januari)
Toegangsprijs:
• Volwassenen: 50 fr. (Erasmushuis & begijnhof)
• Kinderen: 50 fr. (Erasmushuis & begijnhof)
• Groepen: 50 fr. (Erasmushuis & begijnhof)

Desiderius Erasmus kreeg zowel van de Belgische als van de Nederlandse P.T.T. herdenkingszegels.
Nederland portretteerde hem voor het eerst in 1936, later in 1969, telkens naar portretten van Hans
Holbein. Ook op Nederlandse zegels uit 1988 en 1996, resp. gewijd aan de naar hem genoemde
universiteit en de geweldige hangbrug, prijkt de beeltenis van Rotterdams beroemde inwoner. In 1967
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was de Belgische ‘culturele reeks’ geheel gewijd aan Erasmus en zijn tijd: twee zegels brachten
bladzijden uit zijn Laus Stultitiae, een andere toonde Erasmus' portret naar het schilderij van Quinten
Matsys (zie kaft van dit nummer); de vierde en de vijfde zegel waren aan Thomas Morus en Pieter
Gillis gewijd, vrienden van de grote humanist.

Desiderius Erasmus (?1469-1536), ‘prins der humanisten’,...
Nabij de sierlijke Sint-Guidokerk van Anderlecht bevindt zich een uniek museum:
het Erasmushuis. Het is velen onbekend dat de ‘prins der humanisten’ in 1521 een
vijftal maanden inwoonde bij een Anderlechtse vriend Pieter Wychman, erudiet
schoolhoofd van de plaatselijke kapittelschool. Deze verblijfplaats is vandaag
uitgegroeid tot het enige museum in Europa gewijd aan Erasmus en het humanisme
van de 16de eeuw.
Erasmus zou Anderlecht wellicht niet zo'n slechte keuze voor een museum
gevonden hebben. De rusteloze reiziger kwam - zo melden zijn brieven - er wat op
adem en genoot van het ‘zuivere klimaat’. Hij kon er kritische Leuvense theologen
op een afstand houden, maar bleef ondertussen bereikbaar voor bevriende humanisten.
Toch dacht Erasmus ongetwijfeld met gemengde gevoelens terug aan dit toen nog
landelijke plaatsje. Het politiek en religieus woelige klimaat verhinderden hem er
lang te blijven. In het najaar van 1521 vertrok hij naar Bazel en keerde nooit meer
naar de Nederlanden terug.

Anderlecht is de laatste verblijfplaats van Desiderius Erasmus in de Lage Landen geweest. Omwille
van zijn slechte gezondheid (niercrises, moeraskoorts) en vooral omwille van de hem bedreigende
sfeer aan de conservatieve universiteit van Leuven zocht de kritische theoloog op 31 mei 1521 een
tijdelijk onderkomen bij zijn vriend, kanunnik Pieter Wijchmans. Erasmus zou vijf maanden nabij
Brussel wonen en werken, tot 28 oktober 1521. Het huis Wijchmans dateert in zijn huidige vorm uit
1515. Anderlecht was toen een dorp met 300 inwoners. Vandaag staat het huis pal in de Brusselse
agglomeratie en is de ommuurde tuin één van de schaarse groene oases in de omgeving.

Na zijn vertrek bleef het statige gotische gebouw met de zgn. Spaanse bakstenen
in handen van het kapittel. Het huis ‘overleefde’ de woelige tijd van de Franse
revolutie en kwam later in het bezit van een voorname Brusselse familie. Het werd
op 15 april 1931 aangekocht door de gemeente Anderlecht, in zijn vroegere toestand
hersteld, en op 24 september 1932 officieel ingehuldigd. In dit huis waren evenwel
geen persoonlijke voorwerpen van Erasmus bewaard gebleven. Gezien zijn korte
verblijfperiode was dit ook niet zo verwonderlijk. De opbouw van een Anderlechts
museum vanuit de realia van de schrijver had ook weinig zin: wat de tand des tijds
trotseerde, berustte sinds lang in Bazel. De stichter-conservator D. Vandamme gaf
zich hiervan volledig rekenschap. Wijselijk opteerde hij voor een sfeerscheppend
museum, toegespitst op de gedachtenwereld van deze invloedrijke geleerde. Het kon
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rekenen op de sympathie van velen. Onder hen waren er bekende namen zoals Stefan
Zweig, Paul Claudel en vooral Michel de Ghelderode.
Wie het huis vandaag bezoekt, kan nog goed die bevlogen sfeer uit de pioniersjaren
van het museum opsnuiven. De romantische recontructie van Erasmus' wereld bleef
intact. Het maakt de charme van het museum uit. Maar het oorspronkelijke concept
stond nooit een wetenschappelijke aanpak in de weg. Zo verrijkte Jean-Pierre Vanden
Branden, conservator gedurende de afgelopen veertig jaar, aanzienlijk de prachtige
bibliotheek en verwief hij schilderijen van uitzonderlijke waarde uit de 15de en 16de
eeuw.
De eerste zaal van het museum, de Rederijkerskamer, ademt al helemaal de sfeer
van de 16de eeuw uit. In een vitrine ligt een merkwaardig pamflet van de Reformatie.
Het is versierd met een echte stripbladzijde, waarop men - historisch onjuist overigens
- Erasmus en Luther broederlijk verenigd ziet in de strijd tegen het pausdom en de
kloosterorden. Er hangt ook een groot schilderij uit 1898 van de Belg Felix Cogen,
het ‘Laatste verblijf van Erasmus in Bazel’. Het toont een gesprek tussen geleerden
in het atelier van de drukker. Alle toehoorders volgen vol spanning de uiteenzetting
van de oude man in het zwart. Erasmus is de wijze leraar, omringd door bevriende
humanisten en met boeken binnen handbereik.
Via twee treden in blauwe steen komt men in de gang naar de rechtervleugel. Daar
bevindt zich de prestigieuze Renaissance- of Kapittelzaal. De oude drukwerken, de
wandbekleding in Cordobaleer en de eiken meubels doen denken aan het
Plantijn-Moretusmuseum in Antwerpen. Er is echter één groot verschil. Hier worden
oude drukken aangevuld met oogverblindend schilderwerk van Hiënonymus Bosch,
Dirk Bouts, Hugo van der Goes en andere grote meesters.
Als het zonlicht van de tuin door de ramen binnenvalt, vermengen woord en beeld
zich zonder vergelijk. De selectie van de kunstwerken is weloverwogen. Zo zijn er
de afbeeldingen van de kerkvader Hiëronymus, beschermheilige van de humanisten.
Op het intrigerende werk ‘Het Salomonsoordeel’ van de Antwerpenaar Frans Francken
II staat Erasmus zelf afgebeeld. Om de verbanden tussen dergelijke schilde-
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rijen en de invloedrijke schrijver goed te kunnen leggen, moet men wel de omstandige
catalogus raadplegen. Tekstpanelen met uitleg bij de werken zijn er niet. Dit is een
bewuste keuze van de museumleiding. De bezoeker moet eerst en vooral de huiselijke
sfeer ervaren. Nadien kan hij door de lectuur van de catalogus of de rondleiding van
een gids gedetailleerde informatie bekomen.
Naast de Kapittelzaal bevindt zich een relatief klein vertrek, dat men op basis van
een 17de- eeuwse bron, de ‘werkkamer van Erasmus’ mag noemen. Vermoedelijk
schreef hij er - met zicht op de tuin - de 22 brieven, die hij tijdens zijn verblijf in
Anderlecht verstuurde. Er heerst een merkwaardige rust in deze ruimte. Er is een
schrijftafel, een boekenplank en een comfortabele stoel. Talrijke portretten, o.a.
gemaakt door Dürer, Holbein (een 19de-eeuwse kopie) en Quinten Metsys sieren de
wanden. De filosoof wordt meestal afgebeeld terwijl hij aan het werk is, staande voor
zijn schrijftafel, of met een boek in de hand. Uit alles spreekt een diep respect voor
het boek. De Engelse auteur George Steiner noemt hem terecht een groot
‘boekenminnaar’, iemand die hield van ‘alles wat het openen en sluiten van een boek
teweeg kan brengen’.
Hoeveel Erasmus te danken had aan de boekdrukkunst blijkt uit de zalen op de
eerste verdieping: de Witte Zaal en de bibliotheek. Ze bevatten meer dan 800
drukwerken uit de 16de eeuw. Na de gemeentelijke bibliotheek van Rotterdam is dit
de belangrijkste collectie van Erasmus' oeuvre. Elk aspect van zijn gigantische
activiteit komt in de vitrines aan bod: de theologie, het hellenisme, de poëzie, het
theater, de vertalingen, de exegese, de correspondentie. Zijn belangrijkste werken
vallen er te bewonderen: de Adagia (spreekwoorden uit de Oudheid), de Lof der
zotheid, de vertaling van het Nieuwe Testament (uit het Grieks) en de Colloquia
(Samenspraken). Een zeer mooie vitrine is gewijd aan de gecensureerde versies van
zijn werk. Al tijdens zijn leven had Erasmus met de praktijken van de Inquisitie af
te rekenen. Passages van boeken werden geschrapt, zwartgemaakt, met blaadjes en
bandjes overplakt, enz. In de Index, die koning Filips II liet publiceren, werd Erasmus'
werk als ‘zeer verdacht’ bestempeld. Wat de tentoongestelde boeken ook goed laten
zien, is de grote betekenis van het Latijn. Erasmus gebruikte in geen enkele tekst
zijn moedertaal! Dit kan verbazing wekken aangezien andere geleerde tijdgenoten
zoals Thomas More en Luther dit wel deden. Bovendien moedigden vorsten zoals
Frans I en Hendrik VII het gebruik van de moedertaal aan. Erasmus schreef enkel
in het Latijn of het Grieks (voor geleerde vrienden).

Hier hebben zowel Dostojevski als zijn personages ooit gelopen...
Ikzelf ben niet zo'n bedevaartganger. Voor mij is de verbeelde wereld vaak
reëler dan de echte waaruit ze is ontstaan. Zo bijvoorbeeld heeft het
Proustiaanse Combray voor mij meer echtheidswaarde dan het echt
bestaande Illiers-Combray1 (Eure-et-Loir), dat ik nooit heb bezocht en
wellicht ook nooit zal bezoeken. Noem het schroom, misschien zelfs wel
angst, dat de verbeelde wereld - al is het door de geringste dissonant - zou
worden verstoord of, erger nog, zou worden gedesacraliseerd.
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De schrijvershuizen die ik in mijn inmiddels al niet meer zo korte leven
heb bezocht, zijn te tellen op de vingers van mijn ene hand. En twee
daarvan dan nog professioneel: het Erasmushuis in Anderlecht en het
Muiderslot van P.C. Hooft. Vanuit mijn nog altijd onverminderde liefde
voor de geschiedenis zou ik het jammer vinden als deze verrukkelijke
oorden zouden verdwijnen. Suivez le guide! Als je geluk hebt, overbrugt
hij met zijn visie op de respectieve schrijver en zijn tijd ook nog de
tussenliggende eeuwen.
Omdat ik toch in de streek rondtoerde, bezocht ik enkele jaren geleden
ook Streuvels' Lijsternest. Naar ik onlangs vernam, vertoont het intussen
nogal wat barsten en scheuren. Ook dat vind ik jammer: niks is zo triest
als een niet optimaal onderhouden schrijvershuis. Alsof de betekenis van
de schrijver zelf begonnen is met afbrokkelen en verkruimelen en zijn
vroegere bewonderaars daar op de koop toe vrede mee nemen.
Dat Victor Hugo ook in ballingschap een comfortabel leven leidde, bewijst
zijn goed geconserveerd onderkomen in Vianden2 (Luxemburg). Het deed
me niks, omdat ik ook niks heb met de schrijver Victor Hugo. Ik was er
een tijdje met vakantie, zodoende...
De ene schrijver die ik doelbewust achterna ben gereisd, is Dostojevski3:
het resultaat was een tweetal artikels4 waarvan ik nog altijd niet weet of
ze eerder oorzaak dan wel gevolg zijn van mijn pelgrimagie begin jaren
tachtig. Toen ik over de Nevski Prospekt liep, dacht ik geroerd: hier hebben
zowel Dostojevski als zijn personages ooit gelopen! Ook toen ik het
sterfhuis van de schrijver (een hoekappartement in het minder rijke deel
van Sint-Petersburg5) en zijn bloemloze graf (zijn allerlaatste huis) bezocht,
was ik geëmotioneerd. Misschien ook wel omdat er in die nadagen van
het communisme nog altijd een odium rustte op Dostojevski en zijn werk
en een bezoek aan zijn sterfhuis en graf nou niet bepaald werd
aangemoedigd door de apparatsjiks, integendeel.
De schrijversbiotoop die ik mettertijd zou willen zien, is die van de
schrijvende zusjes Charlotte, Emily en Anne Brontë6 in Haworth, Keighley,
West Yorkshire. Maar tegelijk bekruipt me de vraag of ik mijn tijd niet
beter kan besteden met nogmaals hun boeken te herlezen. Ook schaam ik
me te moeten bekennen dat ik het Gezellemuseum nog altijd niet heb
bezocht. Ik heb zelfs een dubbele reden om het te bezoeken: mijn fascinatie
voor Gezelle, gekoppeld aan mijn nieuwsgierigheid hoe dichteres Christine
D'haen zijn teksten heeft uitgekozen en geïnterpreteerd.
Alleen al de idee vind ik lachwekkend, gênant zelfs. Mijn dorp heeft al
een geboortehuis dat door het publiek kan worden bezocht: dat van de
zalige broeder Isidoor, passionist. Ik heb de indruk dat vooral mannen een
kaartje op de onsterfelijkheid willen nemen. Ik zou het daarentegen wel
op prijs stellen als ik ooit een bescheiden rustplaats zou toegewezen krijgen
onder een eeuwenoude eik op Schoonselhof. Ik ben er namelijk van
overtuigd dat zelfs mijn schim nog zal willen luisteren naar geliefde
stemmen als die van Maurice Gilliams, Gerard Walschap, Willem Elsschot
e tutti quanti die er begraven liggen.
GRETA SEGHERS (VRASENE)
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Erasmus is een monument van het humanisme. Zijn omvangrijke oeuvre en
persoonlijkheid blijven intrigeren.1 Er zit in deze veelschrijverij iets ongrijpbaars.
Luther noemde hem een aal en hij voegde eraantoe: ‘Niemand kan hem grijpen dan
Christus alleen’. Voor de huidige directie van het Erasmushuis, met als conservator
Alexandre Vanautgaerden en adjunct-conservator Kathleen Leys, is dit eerder een
zegen dan een vloek. Men kan vragen blijven stellen hoe Erasmus zich als
onafhankelijk denker in die woelige 16de eeuw opstelde. Het museum vervult die
opdracht op een wetenschappelijke en tegelijk originele manier. Zo startte de instelling
dit jaar met een internationaal tentoonstellingsproject en een nieuwe reeks
onuitgegeven vertalingen van pamfletten van Erasmus. Hierbij wordt samengewerkt
met academici en experten van musea zowel als met hedendaagse kunstenaars en
typografen. Het Erasmushuis coördineert en werkt de concepten uit. Tentoonstellingen
behandelen uiteenlopende thema's zoals ‘Erasmus en het rariteitencabinet in de
Renaissance’ in het Musée de Saint-Antoine l'Abbaye in Isère (juni-oktober 1997)
en ‘Erasmus en de wetenschappen in de Renaissance’ in het Schielandshuis in
Rotterdam (oktober-november 1998). Het internationale project krijgt zijn bekroning
in het jaar 2000 als Brussel een van de ‘culturele hoofdsteden’ wordt.
Naast deze ambitieuze plannen blijft het Erasmushuis zijn bezoekers - ongeveer
20.000 per jaar - goed verzorgen. Het geeft degelijke rondleidingen, werkt samen
met scholen en organiseert geregeld voordrachten en concerten. Erasmus zou zich
na al die eeuwen in Anderlecht nog steeds thuis voelen.
STEVEN DEBAERE
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Deerlijk:
René De Clercq-Museum
Adres:
René De Clercqstraat 8
8540 Deerlijk
West-Vlaanderen (België)
Correspondentieadres:
Vichtesteenweg 15
8450 Deerlijk
Tel./fax.:
056-72.86.70
Statuut:
openbaar: v.z.w.
Conservator:
Arnold Vantieghem
Verantwoordelijke archief:
Jan Dhaluin
Openingstijden:
• 1 maart-einde oktober: elke zondag van 14.30 u.-18 u.
• Na afsrpaak: elke dag tussen 9 u. en 21 u. met gids
Toegangsprijs:
• Volwassenen: 40 fr. (20 fr. voor Davidsfondsleden enz.)
• Kinderen -12 jaar: gratis
• Groepen: 20 fr. per persoon (vanaf 10 personen)
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Figuren als René De Clercq en Cyriel Verschaeve kwamen, begrijpelijkerwijs allicht, niet op een
postzegel terecht. Toch verscheen op 10 september 1983 n.a.v. de Tinekesfeesten in het West-Vlaamse
Heule, in 5,4 miljoen exemplaren, een zegel waarop Oscar Bonnevalle aan René De Clercq's
melkmeisje gestalte verleende.

René De Clercq (1877-1932), dichter van de strijd voor de Vlaamse
ontvoogding,...
‘De vader van “Tineke van Heule” kreeg zijn Hemelhuis’, blokletterde Gaston Durnez
in De Standaard van 5 juni 1991. Inderdaad, een droom werd werkelijkheid: op 9
juni 1991 werd in Deerlijk het René De Clercq-Museum officieel geopend. Het
bevindt zich in de gelijknamige straat, in het geboortehuis van de dichter. Zijn ouders
hielden er de herberg ‘Het Damberd’. Het huisje uit 1790 werd door de gemeente in
1979 aangekocht. Het werd wettelijk beschermd bij KB van 27.09.1979. Onder
leiding van Monumenten en Landschappen werd het door de gemeentediensten
vakkundig gerestaureerd en ingericht. De benedenverdieping verwijst naar de tijd
van De Clercq met de open haard in de woonkamer, de Leuvense stoof in de keuken
en de bakoven waar nu nog brood gebakken
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wordt. Ook de authentieke werkkamer van de dichter is er ondergebracht. De
verdieping werd omgevormd tot een moderne museumruimte waarin 16 wandplaten
en 12 tafelkasten het leven en werk van René De Clercq chronologisch toelichten.
Wie op een poëtische manier de dichter nog beter wil leren kennen, zal aan de
videoclips ‘Curriculum Vitae’ en ‘De Clercq van Deerlijk’ plezier beleven.
Het museum wordt beheerd door de vzw Stichting René De Clercq. Zij werd in
1982 in het leven geroepen naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van de dood
van de dichter en heeft tot doel de mens De Clercq en zijn werk in alle facetten
grondiger te bestuderen en ruimer kenbaar te maken. Het archief- en
documentatiecentrum is gevestigd in het gemeentehuis van Deerlijk, Harelbekestraat
27. Men kan er tijdens de kantooruren terecht, telefoonnummer: 056-71.44.02.
René De Clercq werd in Deerlijk - een zelfstandige gemeente van ca. 11.000 inwoners
halverwege tussen Kortrijk en Waregem; textiel is er de belangrijkste bedrijvigheid
- geboren op 14 november 1877 in het huis dat nu zijn museum herbergt. Hij
promoveerde in 1902 tot doctor in de Germaanse filologie in Gent met een proefschrift
over Guido Gezelle. Hij was achtereenvolgens leraar in Nijvel, waar hij August
Borms als collega had, in Oostende en in Gent.
Bij het begin van de Eerste Wereldoorlog werd hij leraar aan de Belgische school
in Amsterdam en redacteur van De Vlaamsche Stem, het dagblad voor de Vlaamse
uitgewekenen in Nederland. In

In Deerlijk, in de voormalige Leegstraat, zag de Vlaamse dichter en bard René De Clercq op 14
november 1877 het levenslicht. In 1942 hing men aan het geboortehuis een gedenkplaat op en werd
de straat door toedoen van Leon Defraeye naar hem genoemd.
Thans is in dit beschermde huis het René De Clercq-Museum gevestigd.

1915 trad hij toe tot het activisme en keerde in 1917 naar Vlaanderen terug als
conservator van het Wiertzmuseum in Brussel en als lid van de activistische Raad
van Vlaanderen. Na de oorlog week hij opnieuw naar Nederland uit, waar hij tot aan
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zijn dood op 12 juni 1932 in ballingschap leefde. Om zijn politieke bedrijvigheid
werd hij door het Belgische gerecht in 1920 bij verstek ter dood veroordeeld. Hij
werd begraven op het kerkhof van Lage Vuursche in Maartensdijk bij Utrecht.
De Clercq debuteerde in het spoor van Gezelle met volkse, levenslustige en sterk
ritmische gedichten (Gedichten, 1907). In Toortsen (1909) sympathiseert hij met het
socialisme en schrijft hij heftige gedichten vol overtuigde sociale verontwaardiging.
De smart om de dood van zijn aanbeden vrouw resulteerde in Uit de diepten (1911).
In deze periode schreef hij ook zijn twee romans: Het rootland (1913) en Harmen
Riels (1913).
Bij het uitbreken van de oorlog viel hij in De zware kroon (1915) heftig uit tegen
de Duitsers en betuigde hij zijn aanhankelijkheid aan België en aan de koning. In De
noodhoorn (1916) echter keerde hij zich door de achteruitstelling van Vlaanderen
tegen hen. Met laaiende hartstocht spoorde hij zijn volk aan te strijden voor een vrije
toekomst. In deze forse, opstandige strijdliederen, die aan de Geuzenliederen
herinneren, bereikte hij het hoogtepunt van zijn kunst.
Zijn latere werk omvat bijbelse, epische gedichten (Van aarde en hemel, 1915,
Tamar, 1918 en Maria Magdalana, 1919), liefdes-poëzie (Het boek der liefde, 1921
en Meidoorn, 1925), drie bijbelse treurspelen (Kaïn, Saul en David, Absalom, 1934)
en verhalen (Het zonnefluitje onder pseudoniem H.C. Joesken, 1926, Een wijnavond
bij Dr. Aldegraaf, 1927 en Te lande, 1928). Kortom: hij was een dichter van de
natuur, de huiselijkheid en de strijd voor de Vlaamse ontvoogding.
Tientallen componisten, onder wie Emiel Hullebroeck, Flor Peeters en Lodewijk
Mortelmans, hebben gedichten van De Clercq op muziek gezet en vele ervan behoren
nu nog altijd tot het volksbezit. Denken we maar aan ‘Tineke van Heule’, ‘Moederke
alleen’ en ‘De gilde viert’, drie composities die Emiel Hullebroeck in de geest van
het Duitse romantische lied schreef. Vooral tijdens zijn ballingschap in Nederland
welden de melodieën spontaan in hem op en werd het componeren een echte passie
(7 reeksen René De Clercqliederen en Liederen voor Vlaanderen en Nederland).
Nog elk jaar richt de Stichting R. De Clercq een zangavond in met uitsluitend liederen
op tekst en muziek van De Clercq (de voorlopig laatste vond plaats op vrijdag 28
februari 1997).
Op 6 april 1982, vijftig jaar na zijn dood, werden het gebeente en het grafmonument
van De Clercq naar zijn geboortedorp overgebracht. Het monument is het werk van
de expressionistische beeldhouwer Jozef Cantré. Het stelt de dichter voor die oprijst
in de ‘tuin’ van Dietsland. Met het gezicht naar de zon gekeerd drukt hij
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het boek De Noodhoorn tegen zijn hart. Met zijn linkerhand laat hij Moeder Aarde,
zijn Vlaanderen, zijn Dietsland, niet los.
Het museum is van 1 maart tot einde oktober elke zondag open van 14.30 u. tot 18
u. De andere dagen en uren, na afspraak. Personen van 7 tot 77 jaar krijgen er door
enthousiaste gidsen, allen vrijwilligers, antwoord op vragen als: ‘Hoe leefden onze
(over)grootouders?’ en ‘Wie was René De Clercq?’. In het gastenboek van het
museum staan lofwoorden van bezoekers uit heel Vlaanderen en Nederland, maar
ook uit Duitsland, Estland, Ierland, de Verenigde Staten van Amerika en... Mexico.
Een voorbeeld: ‘Dit kleine museum is een waardig juweel voor René De Clercq, een
dichter van formaat omdat hij enkele onvergetelijke verzen heeft geschreven en in
de geschiedenis van het beproefde Vlaanderen een belangrijke rol heeft gespeeld.
Proficiat, van harte! (Jozef Deleu, 4 augustus 1991). Het woord proficiat treffen wij
trouwens op elke bladzijde van het boek aan.
In de campagne ‘Bouwkundig Erfgoed en Toerisme in Cultureel Perspectief’ van
de Koning Boudewijnstichting behoorde de Stichting R. De Clercq in 1995 tot de
15 geselecteerden. Daardoor ontvangt het nog steeds logistieke steun. Haar bekroond
project voorziet in de komende jaren een intense werking naar de scholen toe, van
kleuter- tot hoger middelbaar onderwijs. Ook zal een netwerk van kleinschalige
musea in Zuidwest-Vlaanderen begin 1998 operationeel worden.
‘Kinderen komen uit de savooien’ was een tentoonsteling die in 1996 in de
geschreven pers en bij radio en tv grote weerklank vond, en in het museum voor een
overrompeling zorgde. Deze tentoonstelling toonde 800 prentkaarten over geboorte,
vrijen en huwelijk tussen 1900 en 1930, geselecteerd uit 150.000 kaarten van
verzamelaars van Oostende tot Moelingen. De organisatie, om de drie jaar, van een
belangrijke tijdelijke tentoonstelling blijft een streefdoel.
Ten slotte voorziet de Stichting tegen 2002 in de publicatie van een bloemlezing
met de beste gedichten van René De Clercq1. Dat de Vlaamse regering dan 700 jaar
Gulden Sporen kan vieren, danken wij o.a. aan René De Clercq die 70 jaar geleden
al schreef:
‘Er ligt een Staat te sterven,
heel zachtjes zonder pijn,
twee volkeren zullen erven,
ik zal op de uitvaart zijn.’

JAN DHALUIN
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Den Haag:
Louis Couperus-Museum
Adres:
Javastraat 17
2585 AB 's-Gravenhage
Zuid-Holland (Nederland)
Tel./fax.:
00-31-70-364.06.53
Statuut:
Conservator:
Eugenie Boer-Dirks
Openingstijden:
• Donderdag t.e.m. zondag: van 12 u. tot 17 u.
• Woensdag op afspraak voor groepen en scholen
Toegangsprijs:
• 4.50 gld.

Louis Couperus (1863-1923), de man met de orchidee...
Van alle literaire musea die Vlaanderen en Nederland rijk zijn, is dat van Louis Marie
Anne Couperus allicht het recentste. Het werd op maandag 10 juni 1996 geopend,
op de 133ste verjaardag van de geboorte van de auteur. Het museum - dat in de eerste
twaalf maanden van zijn bestaan meer dan 3.000 bezoekers over de vloer kreeg - is
gevestigd aan de Javastraat 17 in Den Haag. Couperus werd in de onmiddellijke
buurt ervan - aan de Mauritskade 42 - geboren, maar hij heeft het pand waarin thans
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het museum werd ondergebracht, zelf nooit bewoond. Toch heeft het gebouw méér
dan één band met de grootste Nederlandse romancier uit het fin de siècle.
Vooreerst vormt de Javastraat de zuidelijke grens van de beroemde Archipelbuurt,
de zo typische en ongemeen harmonieuze Haagse wijk uit de tweede helft van de
vorige eeuw. Oud-kolonialen, zoals Couperus' ouders, kwamen er zich na hun
‘retraite’ vestigen. Hoewel de auteur zelf heel vaak voor langere tijd in het buitenland
vertoefde, betrok hij in de loop der jaren toch verscheidene huizen in deze buurt en
zijn befaamde Haagse romans worden

Louis Couperus aan zijn werktafel op Hoogewal 2 in Den Haag, ca. 1920 (Collectie J.M.P. Bennink).
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er gesitueerd. Schuin tegenover het museum - in de monding van de Surinamestraat
- staat overigens sedert 1963 het door Lambertus H. Sondaar vervaardigde
Couperus-borstbeeld. Enkele tientallen meters verder die straat in - op het nummer
20 - creëerde de schrijver Eline Vere (1889).
Voorlopig bestaat het Couperus-museum uit twee kamers en een suite op de
benedenverdieping, maar de mogelijkheid tot uitbreiding ervan met de twee overige
etages, wordt opengehouden. Elsbeth Etty

Portrettekening in potlood van Louis Couperus door H.J. Haverman, 1897 (Collectie Nederlands
Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, Den Haag).

noemde de beschikbare ruimte trouwens - in een door haar ter gelegenheid van de
opening van het museum geschreven stuk voor NRC Handelsblad - wat benepen
voor een Couperus-interieur met zijn ‘chaise longues, Venetiaanse spiegels, meubels
van flets rose moiré en rozenhout, geëffaceerde behangsels en draperieën’. In feite
mag het een wonder heten dat Javastraat 17 nog zoveel van de sfeer van het fin de
siècle en van Louis Couperus heeft bewaard. In de jaren zestig werd het
oorspronkelijke interieur met marmeren schouwen, stucplafonds en houten
lambrisering immers grondig... gemoderniseerd. De woning diende toen onderdak
te bieden aan Kunstgalerie Orez (de Nederlandse tak van de internationale
Zero-beweging). Die werd medegeleid door de Couperus-adept bij uitstek, Albert
Vogel. Die laatste trok omstreeks die tijd ook als voordrachtkunstenaar door Nederland
en Vlaanderen met o.a. een Couperus-programma en hij was zelfs de auteur van de
vlotte en lichtvoetige Couperus-biografie, De man met de orchidee (1973, 19802)1.
Na de dood van Albert Vogel in 1982 werd de galerie nog enkele jaren gerund door
zijn stiefdochter, Caroline de Westenholz, die het gebouw uiteindelijk ter beschikking
van de Stichting Louis Couperus Museum zou stellen. De restauratie van het pand,
waarbij de schouwen, het eiken parket en de plafonds in hun vroegere glorie werden
hersteld, begon pas in de zomer van 1995.
De bezoeker wordt in het Louis Couperus Museum verwelkomd door een wassen
beeld van de schrijver, gekleed in een laat-negentiende-eeuws ‘costume de soir’, met
zwarte schoenen van de firma Meddens, vanouds Couperus' vaste leverancier. Behalve
de leunstoel met het beeld van de auteur, kan de bezoeker er ook het bureau zien
staan dat Couperus met de opbrengst van Eline Vere kocht. Verder treft hij er de
schemerlamp van de schrijver aan, het geschilderde portret van zijn vader en - naast
een aantal eerste uitgaven van zijn werk - ook foto's en documenten die op zijn leven
betrekking hebben.
De twee kamers en de suite op de benedenverdieping bieden permanent
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Briefkaart die Louis Couperus liet maken als dank voor zijn huldiging in de Haagse Kunstzaal
Kleykamp in 1923 (Familiearchief Wijnaendts van Resandt). Wie Couperus zegt, zegt Den Haag. Hij
werd er in 1863 geboren, groeide er op en schreef er zijn mooiste romans. Niettemin zou hij, zoals
hij zelf schreef, een ‘ontrouwe zoon van de Ooievaarstad’ worden: hij verliet Den Haag en vestigde
zich in het buitenland. Toch keerde hij geregeld naar zijn residentie terug, want ‘zoo ik ièts ben, ben
ik een Hagenaar’.

ruimte aan wisselende, halfjaarlijkse tentoonstellingen over bepaalde aspecten van
het werk van de schrijver. Zo werd er in juni 1996 een expositie gewijd aan ‘Couperus
en Indië’. Nog in december van datzelfde jaar kwam ‘Couperus en Nice’ aan de
beurt. Voor de zomermaanden van 1997 werd ingepikt op een elders in Den Haag
lopende tentoonstelling over de dandy. In het Louis Couperus Museum maakt men
kennis met ‘Een dandy declameert’ (over Louis Couperus en de voordrachtskunst).

Langs lijnen van geleidelijkheid verscheen voor het eerst in 1900 bij Uitgever L.J. Veen in Amsterdam
met een bandontwerp van J.G. van Caspel.

Couperus manifesteerde zich het duidelijkst als dandy tijdens de voordrachten die
hij vanaf 1915 tot kort voor zijn dood in 1923 door heel Nederland hield. In de
achterkamer van het Couperus Museum is het toneeltje uit Kunstzaal Kleykamp,
waar Couperus in maart 1915 ‘debuteerde’, opnieuw opgebouwd. Onberispelijk
gekleed trad hij hier op in een decor van orchideeën en aäronskelken. In de
Couperus-lezenaar, een standaard met 24 bladen die het publiek als bladzijden kan
omslaan, is zijn voordrachtstournee zo volledig mogelijk gereconstrueerd. Sculpturen,
portretten en kostuums van Couperus zelf en van collega-voordrachtskunstenaars en
acteurs die hij heeft gekend zoals Willem Royaards, Eduard Verkade, Fie Carelsen
en Albert Vogel, completeren de tentoonstelling. De expositie loopt uitzonderlijk tot
26 april 1998.
Daarna worden projecten gepland omtrent ‘Couperus en Den Haag’ (1 mei - 27
september 1998) en - vanaf 1 oktober
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Verbeeldingloze Noren! Dat hutje zomaar plat gooien...
Laat ik maar beginnen met de laatste vraag: ‘Durf jij eraan te denken, dat
men na jouw dood een museum voor je zou kunnen uitbouwen?’ Liever
niet. Geen museum. Geen vitrine waarin een manuscript, een pen, de
lichtroze keien uit een Fins meer (nu voor me op mijn schrijftafel), de
prentkaart van de kathedraal van Chartres, de wandelstok die ik ooit nog
hoop nodig te hebben, zo rond mijn negentigste, de kleine icoon uit
Rusland, de foto van Frahan-sur-Semois, het Ardens dorp waar ik me
graag terugtrek. Alles weg. Het punt is namelijk dat ik liever niet over
mezelf denk als over een schrijver, dat ik liever verdwijn achter al wat ik
heb mogen en kunnen schrijven, al die teksten die wijzer en beter zijn dan
ik zelf ben (‘een dwaas die wijze boeken schrijft,’ zo noemde James Joyce
zichzelf). Zoals ik ook wil verdwijnen achter en in alles wat groter, beter,
volmaakter en eeuwiger is dan het kleine, voorbijgaande individu dat ik
maar ben. Het gaat om het wonder van het bestaan. De dwaze man achter
zijn schrijftafel is maar een instrument. Niet meer. Niet minder. Lees zijn
boeken. En vergeet hém. Zoals ik dat ook tracht te doen.
Maar in juli reisde ik door Zuid-Engeland en ik wilde absoluut naar
Rodmell, naar Monk's House waar Virginia Woolf1 woonde en schreef;
en onverdragelijk was de gedachte niet naar High Bockhampton te rijden,
naar het geboortehuis van Thomas Hardy; en toen na een blik op de
wegenkaart bleek dat Lyndhurst niet écht ver weg lag, moest daar het graf
van Alice Liddell, voor wie Lewis Carroll Alice in Wonderland schreef,
worden bezocht. En vervolgens in Winchester opkijken naar de vensters
van het huis waar Jane Austen2 de laatste maanden van haar leven
doorbracht, en in de kathedraal voor haar graf staan. Geen enkel
schrijvershuis laat me onverschillig. Het heeft met mijn verbeelding te
maken: even te mogen vertoeven in de vertrekken waar mensen wier werk
me aanstaat, verbleven, waar ze werkten, sliepen, gelukkig of ongelukkig
waren. Voor een venster gaan staan, naar buiten kijken (een tuin, een heg,
een verlaten landelijke steenweg, veel leegte, veel regen) en denken: Dit
zagen zij ook. Het is allemaal zo gewoon, zo alledaags, dit is geen paleis,
en toch kwamen hier meesterwerken tot stand. Dat kan dus. Dat geeft
moed. Het moet zelfs niet eens een geboorte- of sterfhuis zijn. Lees ik in
de onlangs verschenen biografie die Ray Monk schreef over Bertrand
Russell dat de getourmenteerde filosoof tijdens een van zijn (uiteraard
amoureuze) crisissen in Dorset van het schilderachtige Lulworth Cove
naar Weymouth stapte, een goede twintig kilometer langs de klippen,
stranden en rotsen, dan... welja. Niets aan te doen. Ook gewandeld. Perfect
belachelijk eigenlijk. Maar wel zo opgewonden als een jongetje. Hier liep
Russell in maart 1912. Op dit pad. De natuur, het landschap: niet veel
veranderd, dit is Engeland. En nu loop ik hier. En wanneer mijn zoon me
de foto laat zien die een vriendin van hem heeft genomen aan het meer in
Noorwegen waar Wittgenstein zijn Tractatus Logico-Philosophicus schreef
(het houten hutje waarin Wittgenstein woonde en werkte, is afgebroken;

Vlaanderen. Jaargang 47

er staat alleen nog maar een bord: hier was het!), dan verga ik van spijt.
Verbeeldingloze Noren! Dat hutje zomaar plat gooien. Gebrek aan eerbied
voor de unieke menselijke geest die Wittgenstein was (en dus: voor dé
menselijke geest)?
Van welke kunstenaar zou ik niet het geboorte-, woon- of sterfhuis willen
zien? Ik vrees dat ik ze allemaal wil bezoeken. Wordt me in Tampere
verteld dat Visavuori, het idyllische landhuis en atelier van de in Finland
legendarische kunstenaar Emil Wikström (1864-1942), geopend is voor
het publiek, dan wil ik daar naartoe. Ook al hoorde ik daar en dan voor de
allereerste keer van het bestaan van Emil Wikström. Als een volk voor
een van zijn kunstenaars een museum wil inrichten, dan zegt dat uiteraard
iets over die kunstenaar, maar het zegt ook iets over dat volk. Maar één
beperking hoort erbij: het moet dan wel gaan over het huis van een vrije
kunstenaar, een vrije geest die in zijn of haar werk het beste tot uitdrukking
brengt waartoe een mens in staat is. En niet ‘het beste’ - tussen
aanhalingstekens - van een autoritair regime dat op zoek is of was naar
slaafse geesten die kunnen of konden worden gebruikt voor
propagandadoeleinden. De kunstenaar die voor een kar kan worden
gespannen, is geen kunstenaar. Houd ze dus maar in ere, deze ‘museale
oorden’. En laat ze stil zijn. Er is drukte en lawaai genoeg.
ALSTEIN (MORTSEL)
1
Cf. Borré J., De geesten zijn verjaagd. Monks House in Rodnell in De
Morgen - Café des Arts, 16 augustus 1996, blz. 19.
Cf. Bradbury M., The world of Bloomsbury in The atlas of literature.
London, De Agostini Editions, 1996, blz. 178-181.
Cf. Premoli-Droulers F., Virginia Woolf at Rodmell. A vessel on the waves
in Writers' Houses. London, Cassell, 1995, blz. 170-179.
2
Cf. Borré J., Meisjeshoofd en meisjeshart in De Morgen - Café des Arts,
8 augustus 1997, blz. 25.
Cf. Bradbury M., Jane Austen's regency England in The atlas of literature.
London, De Agostini Editions, 1996, blz. 66-69.
Cf. Wagendorp B., Een vol leven aan een klein tafeltje in De Volkskrant,
26 juli 1997, blz. 9.
1998 - ‘Aan den weg der vreugde’, over Couperus' bezoek aan de Italiaanse stad
Bagni di Lucca, waar hij in 1906 de gelijknamige roman schreef. Eerstgenoemde
tentoonstelling zal aansluiten bij de viering van 750 jaar Den Haag, die op
‘Koninginnedach 1998’ van start gaat. Volgens de conservatrice van het museum
zou Eline Vere bij die gelegenheid in hoogst eigen persoon de bezoekers opwachten...
LUC DAEMS2

Literatuur
• Arijs M., Louis Couperus. De fanclub in De Standaard-Standaard der Letteren,
17 juli 1997, nr. 2.358, blz. 16.
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• Buschman J., ‘Zoo ik ièts ben, ben ik een Hagenaar’. Een literaire wandeling
door het Den Haag van Louis Couperus. Samengesteld door -. Met een inleiding
van Caroline de Westenholz. Amsterdam, Uitgeverij Bas Lubberhuizen, 1996,
96 blz.
• Daems L., ‘Zo ik iets ben, ben ik een Hagenaar’. Dwalen langs belangrijke
plaatsen uit Couperus' leven en werken in De Standaard-Standaard der Letteren,
6 juni 1996, nr. 2.300, blz. 10-13.
• Hubo B., Louis Couperus krijgt eigen museum in Den Haag in De Standaard,
6 juni 1996, blz. 6.
• Rinckhout E., Opening Couperus-museum brengt storm van publikaties op gang
in De Morgen, 12 juni 1996.
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Gent: Maurice Maeterlinck-Kabinet
Adres:
Hotel Arnold Vander Haeghen
Veldstraat 82
9000 Gent
Oost-Vlaanderen (België)
Tel.:
09-225.79.37
Fax.:
09-220.08.28
Correspondentieadres:
Dienst voor Culturele Zaken
Sint-Pietersplein 10
9000 Gent
Tel.:
09-269.84.60
Fax.:
09-269.84.79
Statuut:
Stedelijk
Conservator:
Johan Decavele1
Adjunct:
Roeland Van de Walle
Openingstijden:
• Enkel op aanvraag
Toegangsprijs:
• Gratis
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Maurice Maeterlinck kreeg vanwege de Belgische Posterijen op 5 november 1952 een zegel naar een
portret van hem. In dezelfde reeks ‘Belgische letterkundigen’ figureerden August Vermeylen, Karel
Van de Woestijne, Charles De Coster, Emile Verhaeren en Hendrik Conscience. Van de
Maeterlinckzegel doken al spoedig twee variëteiten op (met litteken en met bijgewerkte achtergrond),
die de zegel voor collectioneurs interessanter en duurder maakten.

Maurice Maeterlinck (1862-1949), de enige schrijver uit de Lage Landen
die de Nobelprijs voor literatuur ontving...
Toen de beroemdste Belgische letterkundige van zijn tijd op 6 mei 1949 op de leeftijd
van 87 jaar aan een hartaanval overleed, in het kasteel dat hij aan de Côte d'Azur had
laten bouwen, in een nacht van storm en ontij, verdween met hem een van de meest
oorspronkelijke en complete schrijvers uit de westerse literatuur. Zonderling was op
zijn minst het leven van deze notariszoon, geboren op 29 augustus 1862 in de
Peperstraat in Gent, die voorbestemd leek om in het milieu van de Gentse Franstalige
burgerij een welgesteld, goedgeregeld

De Franstalige Vlaamse dichter en toneelschrijver Maurice Maeterlinck wiens inspiratie het
symbolisme met het mysticisme verenigt in zijn drama's en zijn essays.

leven te leiden. Telg van een oude Vlaamse familie, leerling aan het
Sint-Barbara-jezuïetencollege, student rechten aan de universiteit, lid van de balie:
de kaarten leken geschud voor een respectabel leven zonder veel ophef. Maar achter
deze conventionele façade ontwaakte opeens een begenadigd schrijver en een briljant
denker.
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Als hij vijfentwintig is, trekt hij naar Parijs, waar hij kennis maakt met beroemde
symbolisten als Villiers de l'Isle-Adam en Saint-Pol Roux, die hem aanmoedigen
zijn literaire aspiraties waar te maken. Ook figuren als Baudelaire, Rimbaud en
Mallarmé inspireren hem in belangrijke mate. Hij publiceert twee bundels, Serres
chaudes (1889) en Douze chansons (1896), die veel lof oogsten. In zijn eerste
toneelstuk La Princesse Maleine (1890) openbaart zich een kenmerkend facet van
zijn talent, met name een gevoel voor mysterie en voor het bovennatuurlijke. Dit
stuk over de nachtmerries van het onderbewuste zou wellicht quasi onbekend zijn
gebleven zonder het erg enthousiaste artikel van Octave Mirbeau in Le Figaro, waarin
zelfs een vergelijking met Shakespeare wordt gemaakt. Maeterlinck is op slag beroemd
en wordt een succesauteur omdat hij inspeelt op het nieuwsoortig gevoeligheid dat
precies bij de tijdsgeest van het fin de siècle past. Een reeks toneelwerken bevestigen
zijn talent, met als hoogtepunt Pelléas et Mélisande, gecreëerd in Parijs in 1892. Het
is het toneel van een droom, waarin legende en mysterie de alledaagse werkelijkheid
en banaliteit vervangen, waarin de droombeelden vaste vorm aannemen, waarin het
onzichtbare tot leven komt.
Dan ruilt deze Vlaming pur sang en goede vriend van Cyriel Buysse zijn
geboortestad definitief voor het licht en de warmte van Zuid-Frankrijk. In dat verband
schrijft hij: ‘De natuur van de Midi verbindt, harmoniseert, verheldert en zorgt voor
een scherpe afstelling van het eventueel onevenwichtige, van alle mogelijke
versnippering van zintuigen en geest. Een eeuwenoude olijfboom onderwijst,
moraliseert en overtuigt evengoed als de beste filosoof.’
De tijd is duidelijk rijp voor zijn eerste filosofische essay, Le Trésor des Humbles
(1896), opgeluisterd met houtsneden van Frans Masereel. Hieruit spreekt alweer een
ander facet van zijn kunnen: dat van de denker, gefascineerd door het spel van de
grote machten, die het menselijk lot bepalen. Zijn visie is somber. De mens is de
speelbal van het lot, de machteloze toeschouwer bij een steekspel, waarin hijzelf
zowat inzet als losprijs is. Boven dat alles hangt de obsessie van de dood, nu eens
‘indringer’, dan weer ‘de grote poort’ genoemd. Almaar hardnekkiger bezint hij zich
op de verhouding werkelijkheidverbeelding.
Wanneer de scheiding tussen Kerk en Staat in Frankrijk van kracht wordt, koopt
de schrijver de Benedictijnerabdij van Sainte-Wandrille in Normandië, die daardoor
van de verdwijning wordt gered. Hij verblijft er bijna twintig jaar. Zijn samenleven
met Georgette Leblanc verdrijft de somberheid in zijn werk, bijvoorbeeld in het
sprookjesachtige L'Oiseau Bleu (1908) waarin elk angstgevoel wordt geweerd en
het leven wordt aanvaard zoals het is.
Terwijl Maeterlinck zich minder met theater gaat inlaten, ontdekken componisten
zijn werk en geven het een nieuwe dimensie: Gabriël Fauré componeert intermezzi
voor Pélleas et Mélisande; Claude Debussy maakt van hetzelfde werk een lyrisch
drama; Paul Dukas toonzet Ariane et Barbe Bleue. Maeterlinck zelf richt zich meer
en meer op de filosofie en zoekt ‘oplossingen’ voor het menselijk bestaan. Al sinds
zijn jeugd is hij dol op tuinieren en bijenteelt; van de natuur wil hij wijsheid en
berusting leren. Als we in onszelf geen regels voor een harmonische levenswijze
kunnen ontdekken, als de menselijke samenlevingsvormen onvolmaakt zijn, kan de
dierenwereld ons misschien helpen die leefregels te vinden, stelt hij. Onvermoeibaar,
als een echte bioloog, observeert hij het zichtbare, enkel en alleen om het onzichtbare
te achterhalen. Zijn bevindingen schrijft hij neer in La Vie des Abeilles, La Vie des
Fourmis en La Vie des Termites (1901-1930), waaruit de voorkeur voor de sterk
sociaal georganiseerde diersoorten duidelijk spreekt en die veel opzien baren. Ook
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op vele andere terreinen volgt hij de evolutie van de wetenschap op de voet. De
veroveringen van de menselijke geest moeten, volgens hem, leiden naar een beter
begrip van het bestaan
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Handschrift van Maurice Maeterlinck (Stadsarchief, Gent, Maeterlinck-Kabinet).

en zo helpen om de levensangst te overwinnen. Dit wijsgerig zoeken brengt hemzelf
tot het agnosticisme en schenkt zijn tijdgenoten tegelijk, via zijn essays, een
vulgarisatie van de toenmalige wetenschap. Maurice Maeterlinck wordt met
eerbewijzen overladen: twee keer de driejaarlijkse literatuurprijs van de Belgische
Academie voor Franse taal- en letterkunde, en in 1911, als hoogste internationale
erkenning, de Nobelprijs voor literatuur. Ook wordt hij voorgedragen voor de
Académie Française, maar hij weigert hiervoor zijn Belgische nationaliteit op te
geven.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog maakt hij propagandareizen in Spanje en Italië
om voor bezet België te pleiten. Na de oorlog verlaat hij Sainte-Wandrille en neemt
zijn intrek in het kasteel van Médan. Hij blijft schrijven, blijft de machten die ons
overheersen onderzoeken, in de ban van het onpeilbare mysterie van het hiernamaals.
Ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag wordt hij door koning Albert I in de
adelstand verheven. In 1937 wordt hij tot lid benoemd van de Academie voor morele
en politieke wetenschappen van Parijs. Overladen met eerbewijzen, die hem volmaakt
onverschillig laten, kiest de aan weerszijden van de oceaan en tot in Japan bewonderde
schrijver een woning die past bij zijn werk Orlamonde. Zo noemt hij het heel
bijzondere landgoed in de heuvels van Mont Boron, dichtbij Saint-Jean Cap-Ferrat,
dat het beroemdste van zijn Douze Chansons tot leven brengt:
‘De zeven dochters van Orlamonde
Hebben de poorten gezocht
Hebben zeven lampen ontstoken
Hebben de torens ontsloten
Hebben vierhonderd zalen ontsloten
Zonder het daglicht te vinden...’

Dat uitgestrekte, vorstelijke domein met kolossale marmeren galerijen,
wandelterrassen en een wintertuin waar cypressen en olijfbomen worden gekweekt,
telt tientallen kamers als zalen, atriums met onyxzuilen, trappen van rood graniet:
een immense ruimte, nauwelijks gestoffeerd met tapijten of meubels. In dit
onwezenlijk decor zal de beroemdste auteur van Vlaanderen en van België in 1949
overlijden. Kort voor zijn dood keert deze universele geest toch nog in gedachten
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terug naar zijn geboortestad Gent. In zijn laatste werk Bulles Bleues (1948) haalt hij
als oude man met enige ironie zijn jeugdherinneringen op.
Vandaag blijft in Gent de herinnering aan Maurice Maeterlinck bewaard in het
naar hem genoemde kabinet, dat enkele jaren na zijn dood werd opgericht in het
Hotel Arnold Vander Haeghen - een 18de-eeuwse patriciërswoning - in de Veldstraat.
Het interieur van dit kabinet bestaat uit de authentieke werkkamer van het kasteel
Orlamonde, met onder meer Maeterlincks persoonlijke bibliotheek, bestaande uit
meer dan 4.300 boekdelen. Daarnaast wordt er een overzicht getoond van zijn leven
en werk aan de hand van foto's, persoonlijke voorwerpen, handschriften, brieven en
publicaties, geselecteerd uit de omvangrijke collectie die de Stichting Maeterlinck
sedert 1954 in het museum bij elkaar bracht.
ANDRÉ CAPITEYN

Literatuur
• De Herdt R., Het Museum Arnold Vander Haeghen. Gent, Dienst voor Culturele
Zaken, 1989, 95 blz.

Ingooigem-Anzegem:
Stijn Streuvels-Museum ‘Het Lijsternest’
Adres:
Stijn Streuvelsstraat 25
8570 Ingooigem-Anzegem
West-Vlaanderen (België)
Tel.:
056-77.72.14
Statuut:
Provinciaal
Correspondentieadres:
Provinciale Dienst voor Cultuur
Provinciehuis Boeverbos
Koning Leopold III-laan 41
8200 Sint-Andries
Tel.:
050-40.34.34
Fax.:
050-40.31.05
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Conservator:
Marc Berteloot
Huisbewaarster:
Rosa Bossuyt1
Ingooigemplaats 32
8570 Ingooigem
(Tel.: 056-77.85.39)
Openingstijden:
• Van dinsdag tot en met zondag, van 10 u. tot 12.30 u. en van 13.30
u. tot 18 u.
• Gesloten van 1 november tot eind februari, geleide bezoeken zijn
dan wel mogelijk
Toegangsprijs:
• Gratis
• Geleid bezoek op aanvraag voor een groep van maximum 25
personen: 550 fr.

Op 2 oktober 1971, op één dag na 100 jaar na zijn geboorte in Heule, West-Vlaanderen, werd aan
Stijn Streuvels, neef van Guido Gezelle, naar een portrettekening van Luc De Decker een zegel van
3,5 fr. (= het frankeertarief voor brieven toentertijd) gewijd. Oplage: 10,5 miljoen exemplaren in
velletjes van 30 zegels.

Stijn Streuvels (1871-1969), een van de grote figuren uit de Vlaamse
literatuur, verwoed amateurfotograaf....

Vlaanderen. Jaargang 47

‘Een grafmonument of zerk wil ik niet. Het monument dat ik in ere wens behouden
te blijven en in zijn oorspronkelijke vorm bewaard (...) is 't geen ik persoonlijk heb
opgericht: nl. het domein door mij aangekocht, waarop ik bomen heb geplant en zien
groot worden, de woning op mijn kosten heb laten bouwen, met alles wat er bevat
is en van mij oorkomstig, onbelast, waar ik geleefd heb en gewerkt’. Zo luidde de
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testamentaire wens van Stijn Streuvels, die stierf te Ingooigem op 15 augustus 1969.
Na het overlijden van mevrouw Lateur hebben de erfgenamen van Streuvels, een
van de grote figuren uit de Vlaamse literatuur, beschrijver van de rauwe werkelijkheid
van het Vlaamse platteland, ingestemd met de verkoop van het Lijsternest aan het
Provinciebestuur van West-Vlaanderen. Op 7 november 1979 waren alle
aankoopmodaliteiten vervuld. De Provinciale

Kop van Stijn Streuvels door Robert Heylbroeck (Collectie Stijn Streuvels-Museum ‘Het Lijsternest’
in Ingooigem-Anzegem).

dienst voor Cultuur, onder wiens bevoegdheid het Lijsternest valt, begon met de
restauratiewerken. De inventaris werd opgemaakt door Ludo Valcke. Luc Schepens
werd door de Bestendige Deputatie aangeduid als conservator van het Lijsternest.
De restauratie duurde twee jaar. In 1980 werd het Museum opengesteld voor het
publiek als Provinciaal herinneringsmuseum Stijn Streuvels Het Lijsternest.
Verheven boven het dorp van Ingooigem (een deelgemeente van Anzegem), op
een ‘klijtekop’, kijkt het Lijsternest neer op het landschap en de omgeving. Verscholen
achter bomen zal een niet aandachtig voorbijganger het Lijsternest niet opmerken.
Wegwijzers en borden tonen de weg.
Streuvels, geboren in Heule op 3 oktober 1871, kocht de grond in 1903. Zijn vriend
Jozef Viérin spreekt hij aan als bouwmeester. Het mag geen gewoon huis

Musea?
Toen ik werkte aan mijn proefschrift over het oeuvre van Streuvels1, heb
ik Stijn een paar keer ontmoet. Niet op het Lijsternest. Ik vermoedde dat
hij daar niet op stond, er enkel om bezorgd was dat ik geen onzin over
hem uitkraamde. Toen me dat, in zijn ogen, gelukt was, stond ik gereed
om naar Congo te vertrekken. En toen hij stierf, woonde ik in Frankrijk.
Later las ik over de bestemming van zijn Lijsternest en ik heb vaak gedacht:
daar moet ik eens naartoe. Ik had al in mijn prille jeugd gelezen over dat
hoge venster waarachter hij zat te schrijven en dat uitzag op een prachtig
glooiend landschap met weelderige landerijen, hoge populieren en
imposante boerderijen. Zo stelde ik het me voor. En binnen, in het tot
museum omgetoverde woonhuis: overal de dingen die hij gekocht of
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gekregen had, en zijn boeken die ik allemaal had gelezen en op fiches
getrokken. En mijn eigen ‘Oeuvre van Streuvels’ naast de studies van Filip
de Pillecyn, Emiel Janssens, Antoon Coolen, Pierre Berteloot, André
Demedts en, na mij, anderen die ik niet meer gelezen had...
Ik heb eerder toevallig, zonder er echt op uit of onder de indruk van te
zijn, geboorte-, woon- of sterfhuizen van schrijvers en dichters bezocht.
Maar bij hem, die de eerste was die me met de literatuur vertrouwd maakte
en over wie ik zelf een licentiejaar lang had zitten schrijven, ben ik nooit
over de oude vloer geraakt. Het geeft hoop dat ik nog maar zo oud ben als
hij, toen ik hem in 1951 ontmoette... Wáár ik Streuvels dan wel ontmoette?
Een keer vluchtig bij zijn dochter en schoonzoon in Leuven en een keer
uitgebreid, een dag lang, in 1955 of 1956, tijdens een zgn. ‘Scheldevaart
van Vlaamse schrijvers’, georganiseerd door De Clauwaert.
Musea? Voor mij hoeft 't enkel voor de echt groten. Maar dan wel zorgzaam
onderhouden, ook als 't iets kost. Niet omdat ik het de anderen misgun,
maar omdat ik er niets voor voel om Vlaanderen met musea volgestouwd
te zien. Al de mindere goden en godjes, dus ook mezelf, zie ik als één
grote schrijvers- en dichtersfamilie het liefst ergens bijeen waar ze voor
ieder die nog belang in hen stelt, voor altijd bereikbaar blijven, bijv. in het
Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven in Antwerpen.
RAF VAN DE LINDE (EVERGEM-SLEIDINGE)
1
Cf. Van de Linde R., Het oeuvre van Streuvels, sociaal document. Leuven,
Davidsfonds, 1958, 276 blz. (Keurreeks: nr. 69).

‘Het Lijsternest’ in Ingooigem, dat Stijn Streuvels in 1904-1905 heeft laten bouwen, waar hij leefde
en werkte van 1905 tot aan zijn dood op 15 augustus 1969 en dat de familie, overeenkomstig het
testament van de auteur, in 1977 met inboedel en al vrijwel integraal aan de Provincie
West-Vlaanderen heeft verkocht.
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Het huis als biografie
Het huis van een kunstenaar behoort tot het domein van de biografie. Als
Oostendenaar denk ik aan James Ensor. Telkens ik zijn huis passeer komen
er onwillekeurig beelden in mij op, filmpjes met als hoofdpersonage een
bebaarde oude man, kleurendia's met een Christus die verdrinkt in de
maskerade van onze dwaze wereld.
Als Streuvelsbiograaf denk ik aan het testament van Streuvels. Hij
beschouwde de plaats waar hij had geleefd en geschreven als een
‘monument’ en wou dus dat men het Lijsternest bewaarde ‘met alles wat
er bevat is en van mij oorkomstig’. De Provincie kocht het, restaureerde
het voortreffelijk, maar verknalde helaas de keuken. Dichters en schrijvers
leven kennelijk van de dauw des hemels...
Toen ik in de loop van 1983 mijn Album Stijn Streuvels1 samenstelde, heb
ik maanden lang in het Lijsternest mogen werken. Ik koos de foto's, mijn
vrouw noteerde ze en de fotograaf van mijn uitgever fixeerde ze ter plekke.
We hielden onze stappen en onze adem in telkens we dit biografische
territorium benaderden. Noem het een ondefinieerbaar gevoel, een heilig
voorrecht. Op zeker ogenblik is men er kind aan huis. BRT-producer Dirk
Christiaens vond het dan ook doodnormaal dat hij het gesprek over mijn
Streuvelsbiografie2 ter plekke filmde. De band werd nog aangesnoerd toen
hij mij vertelde dat zijn vader bevriend was geweest met Streuvels en met
hem had gecorrespondeerd. Ik gidste de cameraploeg door mijn ‘eigen’
huis..
In de lente van 1996 was ik een tijdlang in Weimar. Ik wou er in het
Goethe- en Schillerarchief de correspondentie van Streuvels met zijn
vertalers en zijn oorlogsuitgever Anton Kippenberg bestuderen voor mijn
Duitse Streuvelsboek Als een oude Germaanse eik.3 Dit was meteen een
unieke gelegenheid om stad en omgeving te bezoeken, want Weimar4 is
één grote brok biografie en alleen al om het Goethe-, Schiller- en
Nietzschehuis een unieke stad. Die museale oorden, die biografische
Mekka's, wil je dan ook met elkaar vergelijken, want ze zijn telkens
blauwdrukken van de schrijvende persoon en persoonlijkheid. Zeg me hoe
je woont, ik zal je zeggen wie je bent.
Is niet elke schrijver voldoende ijdel om stiekem te hopen dat hij ook
buiten zijn Verzamelde Werk sporen zal nalaten? Nog onlangs kon een
van mijn schrijvende collega's zich niet langer meer bedwingen. Hij nam
ministers en burgervaders onder de arm en zette al op zijn zestigste het
feest der bewaring in met een plaquette op de façade van zijn geboortehuis!
Hoe ijdel ik zelf ben blijkt uit mijn verborgen verlangen om mijn belle
époque-woning per testament te verlijden aan een dierbaar iemand. Na
mijn dood mag hij er komen wonen en dromen van zijn milde schenker
op voorwaarde dat hij wekelijks mijn plaquette poetst en mediteert bij de
gegraveerde woorden:
‘Hedwig Speliers leefde & schreef
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in Oostende,
schoon niemand hem las en
niemand hem kende.’

HEDWIG SPELIERS (OOSTENDE)
1
Cf. Album Stijn Streuvels. Samensteller: Hedwig Speliers. Antwerpen,
Manteau, 1984, 127 blz., ISBN 90.223.0959.2.
2
Cf. Speliers H., Dag Streuvels. ‘Ik ken den weg alleen’. Leuven, Kritak,
1994, 687 blz., ISBN 90.6303.500.X.
3
Speliers' studie Als een oude Germaanse eik, met als ondertitel: Stijn
Streuvels en Duitsland, zal (volgens een mededeling van uitgeverij
Manteau, Antwerpen) in een paperbackuitvoering van ca. 450 blz. in
september 1998 het licht zien.
4
Cf. Ahrens R., Weimar and the German Romantics in Bradbury M., The
atlas of literature. London, De Agostini Editions, 1996, blz. 74-77.
Cf. Buch B., Johann Wolfgang van Goethe. Eckermann of Neckermann,
dat is de vraag in Meneer, dit is heilige grond... Literaire pelgrimages.
Samengesteld door Martin van Amerongen en William Rothuizen.
Amsterdam, Van Gennep, 1985, blz. 164-176
Cf. Devoldere L., Een eik in het woud. In het spoor van Goethe en
Nietzsche in Weimar in De Standaard der Letteren, 31 juli 1997, nr. 2.360,
blz. 8-9.
worden, het moet een synthese van lokale architectuur worden. Samen met zijn vriend
trekt hij de omstreken rond, neemt als verwoed amateurfotograaf een 200-tal foto's
van de huizen en hoeven uit de omgeving. De bouwwerken starten in de zomer van
1904. Vanaf 25 juli 1905 woont Streuvels officieel in het Lijsternest. Op 19 september
1905 huwt hij met Alida Staelens. Streuvels blijft er - meer dan 60 jaar lang - wonen
tot aan zijn dood op Maria Hemelvaart 1969.
Verschillende malen heeft Streuvels verbouwingswerken laten uitvoeren aan het
Lijsternest. Van de oorspronkelijk bescheiden woning, gebouwd door Jozef Viérin,
is thans niet veel meer te merken.
Het beroemde venster in de werkkamer dateert van 1943. In dit jaar vergroot
Streuvels zijn werkkamer een vierde keer. Het venster, dat uit drie kleine ramen met
kleine ruiten bestond, werd vervangen door één grote ruit.
Toen het Provinciebestuur het Lijsternest aankocht, was de achterliggende
bedoeling van de restauratie: mocht Streuvels terugkeren, dan vindt hij in het
Lijsternest alles terug. Die stelregel kon uiteraard niet voor het volledige Lijsternest
aangehouden worden. Enkel de werkkamer, de woonkamer en de slaapkamer werden
in de oorspronkelijke staat bewaard.
Uit de bibliotheek (zo een 6.000 banden) werden een aantal belangrijke werken
overgebracht naar het fonds van de Provinciale Bibliotheek en Cultuurarchief. Het
archief van Streuvels (o.m. duizenden brieven, een 20-tal manuscripten en de door
Streuvels sedert 1899 aangelegde plakboeken met recensies van zijn werk) berust in
het Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven in Antwerpen (A.M.V.C.),
sedert de stad Antwerpen het in het voorjaar van 1975 voor 600.000 fr. gekocht heeft.
De volledige fototheek (foto's door Streuvels genomen) werd eveneens overgebracht
naar de P.B.C. in Brugge, waar thans volop aan de ontsluiting ervan gewerkt wordt.
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In 1989 stelde de Bestendige Deputatie van West-Vlaanderen een vijfjarenplan
op om het Lijsternest grondig te renoveren. De schuur van het Lijsternest werd
ingericht als tentoonstellings- en vergaderruimte. In de schuur is een permantente
tentoonstelling van foto's van Streuvels.2 Tijdens het bezoek aan het Museum kan in
de schuur tevens een videofilm (duur: 20 minuten) over het leven en werk van
Streuvels bekeken worden. Het interieur van het Lijsternest werd volledig in de
oorspronkelijke kleuren herschilderd, tinten die Streuvels indertijd zelf op aanraden
van zijn vrienden-kunstenaars gekozen heeft.
Rond het Lijsternest werd in samenwerking met de West-Vlaamse Vereniging
voor Vrije Tijd (W.V.T.) een Streuvelswandelpad3 uitgestippeld en bewegwijzerd.
De wandeling, vertrekkend vanaf het Lijsternest, kronkelt zich langs binnenpaadjes
en weggetjes tot aan de Tiegemberg door het landschap dat Streuvels vanuit zijn
venster zag en bewonderde (afstand van de wandeling ongeveer 7 km). Op ieder
ogenblik heeft de wandelaar een zicht op het Lijsternest.
De woonkamer en de werkkamer zijn de voornaamste te bekijken plaatsen in het
Lijsternest. Hier kan de bezoeker zich in de werk- en leefsfeer van Streuvels inleven.
In de keuken staat een fototentoonstelling opgesteld. Driejaarlijks wordt een nieuwe
tentoonstelling gemaakt, telkens
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puttend uit de foto's van Streuvels.4
In de opkamer staan alle werken van Streuvels tentoongesteld.
Een bezoek aan het Lijsternest is geen bezoek als aan een gewoon museum. In het
Lijsternest ondergaat en proeft de bezoeker de sfeer waarin de meesterwerken van
Streuvels (o.a. De vlaschaard, Het leven en de dood in de ast, De teleurgang van de
Waterhoek en de 4 delen van zijn memoires) ontstaan en geschreven zijn. Het is - in
de ware zin van het woord - een herinneringsmuseum Stijn Streuvels.
MARC BERTELOOT
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Middenbeemster:
Betje Wolff-Museum
Adres:
Middenweg 178
1462 VL Middenbeemster
Noord-Holland (Nederland)
Tel.:
00-31-299-68.19.68
Correspondentieadres:
Historisch Genootschap Jan Adriaensz. Leeghwater Postbus 73,
1462 ZG Middenbeemster
Statuut:

Vlaanderen. Jaargang 47

Openbaar
Conservator:
Alie Vis-Best
Openingstijden:
• 1 mei tot 30 september: van dinsdag tot vrijdag, van 11 u. tot 17 u.;
op zaterdag en zondag, van 14 u. tot 17 u.
• 1 oktober tot 30 april: op zondag, van 14 u. tot 17 u.
• Gesloten op feestdagen
Toegangsprijs:
• Volwassenen: 4 gld.
• Kinderen: 2 gld.
• Groepen: 3 gld. per persoon

De Nederlandse P.T.T. heeft uit de 18de-eeuwse literatuur alleen de figuur van Aagje Deken met een
zegel herdacht. Haar vriendin Betje Wolff, met wie ze samen de eerste briefroman in onze letteren
schreef, ontbreekt vooralsnog in de filatelie. Wel kregen de onafscheidelijke dames vanwege het
Nederlandse volk in 1884 in Vlissingen (dat haar als meisje van 17 ooit had uitgestoten) een fontein
naar hen genoemd en in 1969 in Nes aan de Amstel, waar Aagje als boerendochter haar eerste jaren
heeft doorgebracht, een fraai, bronzen beeld.

Elisabeth Wolff (1738-1804), ‘premier apôtre de la liberté’...
Elisabeth ‘Betje’ Wolff wordt op 24 juli 1738 in Vlissingen geboren. Het blijkt al
snel dat ze een getalenteerd schrijfster is, maar haar welgestelde familie is niet in
kunst geïnteresseerd en geeft haar niet de kans om zich te ontplooien. Nadat Betje
een schandaal veroorzaakt door er met de onbemiddelde Matthijs Gargon, een belezen
man, maar maatschappelijk een vaandrig op halve soldij, vandoor te gaan, besluit
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haar vader om haar nog strenger aan te pakken. Vier jaar later (Betje is inmiddels
eenentwintig jaar oud) wordt ze hals over kop uitgehuwelijkt aan een eenendertig
jaar oudere dominee uit Middenbeemster, Adrianus Wolff. In 1759 komt Betje bij
hem in de pastorie wonen.
Betje Wolff is niet erg gelukkig met haar verstandshuwelijk met de dominee. Ze
doet er alles aan om de saaiheid te verdrijven. Vooral schrijven wordt een geliefde
bezigheid.1 Soms trekt ze zich dagenlang terug in het speciaal gebouwde
studiekamertje, dat ze ‘Kipperust’ noemt. Op die kleine zolderkamer maakt ze
verschillende vertalingen en schrijft ze gedichten, waaronder het zeer succesvolle
‘Walcheren, in vier gezangen’ (1769). Mede door haar rol in de geloofsstrijd tussen
de ‘rekkelijken’ en de ‘preciezen’ - Betje moest van die laatsten niets hebben en
schreef veel satirische stukken tegen religieuze intolerantie -, werd zij langzamerhand,
en niet tot ieders genoegen, een nationale beroemdheid.
Als ds. Adrianus Wolff in april 1777 overlijdt, komt Betjes vriendin Aagje Deken2
bij haar in huis. Een half jaar later verhuizen ze samen naar het naburige dorp De
Rijp, waar hun eerste gezamenlijke werk ontstaat: Brieven over verscheiden
onderwerpen (1780-1781). In 1781 verschijnt de dichtbundel Economische liedjes,
waarin ze hun steun aan de patriottenbeweging betuigen. Nadat Aagje door een
erfenis (13.000 gulden vanwege haar neef Busserus) schatrijk is geworden, verhuizen
de twee vriendinnen naar het buitentje ‘Lommerlust’ in het bosrijke Beverwijk. Hier
schrijven zij hun bekendste (en nog altijd gelezen) werk, de briefroman Historie van
mejuffrouw Sara Burgerhart (2 dln., 1782)3.
In 1786 besluiten Betje Wolff en Aagje Deken, uit angst voor de dreigende
revolutie, naar Frankrijk te vluchten. De volgende jaren verlopen nogal teleurstellend,
en de schrijvende dames raken langzamerhand in de vergetelheid. In Frankrijk worden
de inmiddels berooide schrijfsters als volksheldinnen beschouwd (Betje werd er tot
‘premier apôtre de la liberté’ benoemd), maar in hun vaderland vindt hun werk
nauwelijks aftrek. Na hun berooide terugkeer in Nederland in 1797 publiceren Betje
en Aagje nog wel een aantal werken, waaronder Historie van Cornelia Wildschut of
de gevolgen der opvoeding (6 dln., 1793-1796), maar deze worden door de recensenten
afgekraakt en van het vierdelig werk Geschrift eener bejaarde vrouw (1802, een
roman in de vorm van - fictieve - memoires) zouden alleen de eerste twee delen
verschijnen. Teleurgesteld trekken ze zich terug op hun kamer in Den Haag. Op 5
november 1804 bezwijkt Betje aan een maagtumor. Negen dagen later overlijdt ook
het moedige Aagje, waarna de twee vriendinnen in een verzamelgraf in de duinen
van Scheveningen worden begraven, op het kerkhof ‘Ter Navolging’, de eerste
begraafplaats in Nederland die om hygiënische redenen buiten de stad was gelegen
(vandaar de eigenaardige naam!).
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Schrijvershuizen stimuleren me sterker dan boekwinkels....
Ik stel me wel eens voor, 's avonds voor het slapengaan, dat ik een zeer
wereldberoemd en intrigerend wijs en boeiend auteur ben. Of dat ik het
zal worden. Het zou in elk geval een weldaad zijn voor mijn biografen,
want ik beschik over een keurig bijgehouden persoonlijk brievenarchief.
Chronologisch geordend, met doorslagen van alle brieven die ik ooit heb
verzonden, hoe klein en zogezegd onbelangrijk ook. Manuscripten,
notitieboekjes, schriften en agenda's, alles is opgeslagen in mappen en
genummerde dozen. Maar zou men ook een aan mij gewijd museaal oord
kunnen openen? Ik vrees van niet. Vele jaren beschikte ik niet eens over
een eigen werkkamer. Nu betrek ik weliswaar al haast twintig jaar hetzelfde
appartement, maar ik kan me niet voorstellen dat de bezoekers aan dat
uitstapje ook wat zouden hebben. Ik kan het ontevreden gemompel nu al
horen. Het interieur waarin ik verblijf is vanzelfsprekend smaakvol en
cultureel verantwoord ingericht, maar het voldoet me niet, mijn werkkamer
zou, als je op de boekenplanken dossiers in plaats van boeken zou zetten
(zoals bij de vorige bewoner het geval was), ook die van een
verzekeringsagent kunnen zijn. De PC op mijn bureau zou niet meer de
PC zijn waarop ik mijn meesterwerken schreef. Wat moet er worden
uitgestald? Roken doe ik niet meer. Mijn tanden gaan mee het graf in. Wat
blijft er dan? Een bril, een whiskyglas, een horloge, potloden en balpennen,
een doodshoofd zonder onderkaak dat niet het mijne is en een presse-papier
uit China, na mijn dood kan ik niet eens een schoenendoos vullen.
Niet om me boven het vulgus te verheffen vertel ik dat, maar ik heb, ook
in ogenblikken van grote verveling in het kapperssalon of in de wachtkamer
van de arts, nooit een blik geworpen in ‘Privé’ of ‘Story’ of hoe dat soort
magazines ook mag heten. Het nestleven van de overdwars gestreepte
woestijnkikker interesseert me meer dan wat daarin te vinden is. Toch ben
ik haast gênant nieuwsgierig naar het ook intieme leven van anderen, en
heb ik iets van een werkelijk schaamteloze voyeur in me. Als ik door de
stad wandel, kan ik nooit aan de verleiding weerstaan om door de ramen
een blik in de meestal vervelende kamers van mij totaal onbekenden te
werpen. Natuurlijk ben ik dus ook mateloos geïnteresseerd in het interieur
waarin door mij bewonderde en gerespecteerde auteurs hebben gewoond
en gewerkt. Ze zijn een soort illustratie van de biografieën, dag- en
brievenboeken, waarvan ik een gretig lezer ben.
Waar mogelijk heb ik schrijvershuizen bezocht, zoals dat van Poesjkin1,
Dostojevski2, (het geboortehuis van) Hemingway3, dat van Balzac4 en
Hauteville House op het kanaaleiland Guernsey van Victor Hugo5 (het
meest bizarre, want ik heb er niet één boek gezien). Naar ‘Het Lijsternest’
moet ik echt nog eens gaan kijken. Ik word dan opeens gefascineerd door
versleten werktafels, porseleinen inktpotten, wrakke fauteuils, brillen,
bloempotten, wandelstokken, potloden, paraplu's, slaapmutsen, zakflesjes,
pijpen, briefopeners, tandenstokers, en al die andere rommel waar ik
normaal nooit naar omkijk. Zat Kafka hier te kuchen, Hemingway hier te

Vlaanderen. Jaargang 47

zuipen, Andersen zich hier af te trekken? Djeezes, is dat de snuifdoos van
Dinges, het kunstgebit van Huppelepup, de pantoffel van het eenbenige
genie waarvan de naam me even ontsnapt? Niets menselijks is me vreemd.
Na hun dood worden ze zo allemaal betrapt, het waren dus ook maar
gewone stervelingen, en dus behoort het ook tot mijn mogelijkheid om
hun status te bereiken. Schrijvershuizen stimuleren me sterker dan
boekwinkels. Natuurlijk besluipt me wel eens twijfel aan de authenticiteit
van de uitgestalde brocanterie, maar dat doet er niet zo erg toe, ik voel me
niet bedrogen. Hun verhalen waren toch evenmin reportages? Kijk je naar
een toneeldecor dat het fictieve kasteel van Elsinore moet voorstellen?
Het is/was toch een mooi decor? En de pure reconstructie van de
werkelijkheid, is dat ook geen illusie en bedrog? De waarheid is niet
vanzelfsprekend, zij is het resultaat van grote inventiviteit en creativiteit.
Als ze het schrijvershuis zouden openen van Homeros of Shakespeare,
zou ik wat graag gaan kijken, eerder zelfs dan naar dat van bijvoorbeeld
Harry Mulisch, Hugo Claus of Monika van Paemel (tenzij ze thuis is).
FERNAND AUWERA (ANTWERPEN)
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Cf. Poisson G., Les maisons d'écrivain. Paris, Presses Universitaires de
France, 1997 (Que sais-je?: 3.216), blz. 116.
2
Cf. Poisson G., o.c., blz. 117.
3
Cf. Poisson G., o.c., blz. 109, 111.
4
Cf. Poisson G., o.c., blz. 31, 43, 51.
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Cf. Poisson G., o.c., blz. 14, 32, 43-44.
Cf. Wagendorp B., Een dichtwerk in steen, glas en tapijten in De
Volkskrant, 1 juli 1997, blz. 8.
De pastorie in Middenbeemster, waar Betje Wolff tussen 1759 en 1777 woonde, is
in 1950 door het Historisch Genootschap ‘Jan Adriaensz. Leeghwater’ aangekocht.
In 1953 werd het pand gerestaureerd en sindsdien wordt het gebruikt als Beemster
Museum en als Museum Betje Wolff. In de jaren '60 en '70 werd het pand door de
architecten C.W. Rooyaards en C. de Jong geretoucheerd.
In de hal van het museum hangt een indrukwekkende, in koper gegraveerde kaart
van de Beemster anno 1644. Deze kaart geeft een gedetailleerde indruk van de
toenmalige stand der bebouwing in de Noord-Hollandse polder. De wanden van de
gang die naar de hal leidt, worden voor wisselende exposities aangewend.
In de zijkamer, de keuken en de achterkamer bevinden zich verschillende meubelen
en schilderijtjes uit de 18de en 19de eeuw. Ook staat er in deze kamers een aantal
vitrinekasten met voorwerpen uit die periode. Boven de keuken is een via een
uitklapbaar trapleertje bereikbare turfzolder.
In de tussenkamer vindt u een kleine expositie over de in 1644 in de Beemster
gebouwde buitenplaats ‘Vredenburgh’. Een kleine gang leidt naar de toegang tot de
kelder en de spiltrap naar de opkamer. Dit lage vertrek bevat een aantal fraaie
18e-eeuwse schilderingen. Aan de wanden van de opkamer zijn verschillende
interessante voorwerpen te zien, waaronder een vitrine met Chinees porselein uit de
18e eeuw.
Op de zolder van het museum vindt u het in 1665 getimmerde (en sindsdien
onveranderd gebleven) dienstbodenkamertje. Ook staat hier het rond dezelfde tijd
gebouwde spekhok. Dominee Wolff had op deze zolder een biljart staan. Dat biljart
is helaas verdwenen, maar gelukkig is Betjes boekenkamer wel bewaard gebleven.

Vlaanderen. Jaargang 47

Die boekenkamer, door haarzelf ‘Kipperust’ genoemd, bevat een interessante
bibliotheek. Naast de zo goed als volledige uitgaven van het werk4 van Betje Wolff
en Aagje Deken vindt u hier ook veel lectuur die vroeger tot Betjes boekenschat
behoorde. Ook tal van andere historische, folkloristische en theologische werken
zijn in de bibliotheek te vinden.
Via de in 18de-eeuwse stijl aangelegde pastorietuin (die de rust uitademt die zo
bepalend is voor het leven in de Beemster) bereikt u het koetshuis, waarin de dominee
zijn paarden en koetsje stalde. Ten slotte komt u in de rond 1870 gebouwde
voorkamer. Dit zeer stijlvol ingerichte vertrek
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In Middenbeemster (Noord-Holland) staat een bescheiden burgermanswoning, een voormalige
pastorie waaraan men onverschillig voorbij zou gaan, ware het niet dat daar de herinnering bewaard
is gebleven aan een Nederlandse schrijfster die na twee eeuwen nog bestaat en gelezen wordt.
Het is het Betje Wolff-museum.

vormt een genoeglijke afsluiting voor een wandeling door het museum.
Als u geïnteresseerd bent in het leven van Betje Wolff én in de geschiedenis van het
huis waarin zij een groot deel van haar leven doorbracht, is een bezoek aan het
Museum Betje Wolff zeker de moeite waard. De vele 17de-, 18de- en 19de-eeuwse
voorwerpen die in de verschillende kamers van het museum te vinden zijn, nemen
u mee naar vroegere tijden. En in uw verbeelding kunt u, als u zich op de sfeervolle
zolder van het historische pand bevindt, het ranke figuurtje van Betje zien schrijven
aan de lessenaar in haar ‘Kipperust’.
ALIE VIS-BEST
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Oud-Zuilen:
Belle van Zuylen-Kamers
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Adres:
Slot Zuylen
Tournooiveld 1, 2 en 3
3611 AS Oud-Zuilen
Utrecht (Nederland)
Tel.:
00-31-30-244.02.55
Fax:
00-31-30-244.39.07
Statuut:
Particuliere stichting
Conservator:
André van der Goes
Slotbeheerder:
Jan Gijzen
Openingstijden:
• Van 15 maart tot 15 mei en van 15 september tot 15 november,
gedurende het weekend: rondleidingen op zaterdag (om 14 u., 15
u. en 16 u.) en op zondag (om 13 u., 14 u., 15 u. en 16 u.)
• Van 15 mei tot 15 september: dagelijks (behalve op maandag), van
dinsdag tot donderdag (om 11 u., 13 u., 14 u., 15 u. en 16 u.), op
zaterdag (om 14 u., 15 u. en 16 u.) en op zondag (om 13 u., 14 u.,
15 u. en 16 u.)
Toegangsprijs:
• Groepen: f 7
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Op een Nederlandse zomerzegel (45 cent plus 20 cent toeslag) uit 1978 komt een fragment van een
door Belle van Zuylen geschreven brief voor met daarboven de uitspraak: ‘Lezen en schrijven verandert
werkelijk het bestaan van de mens...’ Bij dezelfde gelegenheid verscheen ook een zegel met een
zelfportret van de geleerdste vrouw uit de 17de eeuw: Anna Maria van Schuurman (1607-1678).

Belle van Zuylen, alias Isabelle de Charrièrevan Zuylen (1740-1805), een
van de opmerkelijkste representanten in haar tijd van het onafhankelijke
denken...
Slot Zuylen ligt als een juweel binnen een patroon van grachten, singels en tuinen.
Met de oude toegangspoort, de befaamde ‘slangenmuur’ (of slingermuur, waarin
zuidvruchten als perziken, vijgen, druiven en abrikozen kunnen gedijen) en het statige
slot, vormt Zuylen een van de karakteristiekste kastelen van Nederland, ons ‘bovenste
beste buurland’.
De oudste delen van het slot worden gevormd door de resten van een woontoren
uit de 13de eeuw. In de strijd tussen Hoeken en Kabeljauwen werd deze woon-
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toren ca. 1420 door de hoeksgezinde inwoners van de stad Utrecht verwoest. In die
tijd was Zuylen in het bezit van de met Jacoba van Beieren gehuwde Frans van
Borselen, een vooraanstaand edelman. Hoe het middeleeuwse slot er precies uitzag,
is niet bekend. Naast de woontoren stond in de 14de eeuw een gebouw, waarvan
muurresten bewaard zijn gebleven. In het begin van de 16de eeuw werd het tot een
ruïne vervallen Slot Zuylen door Willem van Rennenberg herbouwd in een
rechthoekige vorm met trapgevels, vier hoektorens en een door een weermuur
afgesloten binnenplein. Zuylen wisselde enige malen van eigenaar, maar ging in
1665 door het huwelijk van Anna Elisabeth van Reede met Hendrik Jacob van Tuyll
van Serooskerken naar de nakomelingen uit deze verbintenis. Die bewoonden het
slot bijna drie eeuwen. De zomermaanden brachten zij in Zuylen door, 's winters
vertoefden zij in een monumentaal pand aan een van de grachten in Utrecht en namen
zij deel aan het gezelschapsleven in de stad.
In 1752 onderging het Slot een ingrijpende verbouwing, waarbij de architect Jacob
Marot het versterkte gebouw in een statige buitenplaats omtoverde, u-vormig en in
Franse classisistische stijl. Bij die gelegenheid werd een deel van de slotgracht
gedempt, waardoor het huidige voorplein ontstond. Nadien is Zuylen niet meer in
belangrijke mate verbouwd. De geslaagde vermenging van elementen uit vijf eeuwen
bouwen en wonen is nog zichtbaar aanwezig.
De belangrijkste kamer van het Slot is de Gobelinzaal, waar schitterende
wandtapijten uit het atelier van Maximiliaan van

Slot Zuylen, door lanen en grachten omringd. Een slangenmuur onttrekt een boomgaard en moestuin
aan het oog. Op het terrein bevinden zich voorts een dienstwoning, een voormalig koetshuis, een
slotboerderij met schuur en een poortgebouw. De plattegrond van het Slot is U-vormig. Er zijn vier
torens: drie met naaldspits en één met klokvormig dak.

Isabelle de Charrière, 1777.
Olieverfschilderij van Jens Juel.
Isabelle de Charrière, 1771.
Buste van de hand van Jean-Antoine Houdon.
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Belle van Zuylen, die altijd een Frans van hoge kwaliteit geschreven heeft en die o.a. door Sainte-Beuve
als een groot schrijfster werd bewonderd, was een bijzonder opmerkelijke vrouw door haar ongewone
intelligentie, haar levendigheid, originaliteit en onafhankelijkheid.

der Gught sinds drie eeuwen de wanden sieren. Naast deze kamer ligt de Eetkamer
waar negen levensgroot geschilderde portretten van leden uit het geslacht Van Tuyll
een voorvaderlijke galerij vormen. Het Slot beschikt over een bibliotheek die niet
alleen schitterende en zeldzame werken herbergt, maar die laat zien wat de
slotbewoners lazen: van gedichten van vader Cats en fabels van Jean de la Fontaine,
een nog gecensureerde druk van Max Havelaar uit 1860 door Multatuli over de
zeldzame, lijvige delen Nederlandsche vogelen door Cornelis Nosemans (1770) tot
de door Gustave Doré geïllustreerde Contes de Perrault en de avonturen van de Rode
Pimpernel. In de ruime keuken blinken de koperen ketels en pannen en staan oude
pasteiterrines klaar op het aanrecht.
De Blauwe Kamer, de Zuylenkamer en de Logeerkamer zijn ingericht met
meubilair, schilderijen, porselein, enz. dat generatie op generatie werd uitgebreid en
aangepast naar de smaak van de bewoners. De belangrijke collectie glaswerk op Slot
Zuylen bestaat uit vaak schitterend gegraveerde drinkglazen die al eeuwenlang tot
het bezit van de familie behoren. Zo ontstond een boeiende staalkaart van wat door
de eeuwen heen de woning van een Utrechts edelman sierde. De familiegeschiedenis
wordt daarbij geïllustreerd door talrijke charters, wapenboeken en brieven uit het
rijke huisarchief.
Een belangrijke plaats in Slot Zuylen wordt ingenomen door de kamers van de
bekende schrijfster Belle van Zuylen1, die hier - op 10 oktober 1740 als Isabella
Agneta Elisabeth van Tuyll van Serooskerken - geboren en getogen is en in deze
omgeving haar vooruitstrevende ideeën ontwikkelde die haar werk in onze tijd nog
zo actueel maken. Zij was het oudste kind van Diede-
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rik Jacob vanTuyll van Serooskerken (37 jaar) en Helena Jacoba de Vicq (16 jaar!),
dochter van een schatrijke Amsterdamse patriciër. De helft van haar leven, van 1740
tot 1771, bracht zij door in Nederland, nl. in Utrecht en Zuilen. Na haar werden nog
4 broers en een zus geboren. Op basis van gegevens uit haar werk zijn deze kamers
weer ingericht zoals in de tijd dat Belle er woonde.
Hoewel Van Zuylen in het Frans schreef (ze leefde in een tijd waarin het Frans
als internationale taal werd beschouwd), wordt deze representante van de late
Verlichting (ze las Montesquieu, Voltaire, Jean Jacques Roussau, John Locke, Adam
Smith en Emanuel Kant) sinds kort ook tot de Nederlandse literatuur gerekend. Haar
door weinig Nederlandse auteurs geëvenaarde internationale faam dankt zij aan haar
onafhankelijke, ‘moderne’ geest, haar hartstocht en haar fraaie klassieke stijl.
Stammend uit een adellijk milieu dat haar levendige, non-conformistische aard weinig
ruimte liet - het voor die tijd geldende gedragspatroon voor meisjes van goede stand
belette haar dat - zou een huwelijk haar de nodige bewegingsvrijheid geven, maar
pas in 1771 vond zij - een noodsprong - een kandidaat die haar onafhankelijkheid
respecteerde: Charles-Emmanuel de Charrière, Seigneur de Pentaz, een vijf jaar
oudere Zwitsere privé-leraar van haar broers, iemand zonder fortuin en zonder titels.
Zij vestigden zich in zijn geboortedorp (Colombier, dicht bij Neuchâtel)2, waarna
Van Zuylen toch afzag van het begeerde mondaine leven; alleen in 1786-1787 - vlak
vóór de Franse Revolutie3 - verbleef zij in Parijs, waar zij o.a. Benjamin Constant
ontmoette. Wel hadden haar ouders haar een brede intellectuele vorming gegund op
het gebied van natuurwetenschap, wiskunde, geschiedenis en cultuur. Ook
componeerde zij. Haar interesse ging vooral uit naar filosofische en politieke kwesties,
wat al blijkt uit haar anoniem gepubliceerde debuut, Le Noble (1762)4, een satire op
de adel (op badinerende toon beschreef ze de vastgeroeste gewoontes in sommige
adellijke families), een boek dat door haar ouders uit de handel werd genomen. Na
een lange stilte, vermoedelijk vanwege zwaarmoedigheid, werd zij vanaf 1784 zeer
productief. Zij schreef romans, toneelwerk, opera's, poëzie, politieke pamfletten en
duizenden brieven5, (een voor die tijd gebruikelijke vorm van literatuur). Tot haar
bekendste correspondenties horen die met de 18 jaar oudere Zwitserse militair David
Louis Constant d'Hermenches (1762-1775), aanvankelijk in het geheim gevoerd
wegens zijn reputatie van bon-vivant en rokkenjager, die met haar leeftijdsgenoot,
de Schotse filosoof James Boswell (1764 →) en die met de veel

Ik wil alle huizen zien waarin zij is ondergedoken...
Ik beken, ik ben zwaar tekortgeschoten in mijn taak van reizigerschrijver,
nooit en nergens ter wereld heb ik een stap gezet in een tot museum
omgetoverd scribentenhuis, niet in België, niet in Nederland, zelfs niet in
Maleisisch Borneo of op Vogelkop in Irian Djaya. Verder dan de Plaza
del Potro in Cordoba ben ik nooit geraakt, bij de gevel van het huis waar
Cervantes verbleef en waar nu een museum is met schilderijen van
halfnaakte vrouwen. Let wel, theehuizen, danstenten, cafés, opiumkitten
en andere huizen met al dan niet voortreffelijke reputatie heb ik voldoende
bezocht, en in Sialkot ben ik voorbij het geboortehuis van Allama Igbal
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gelopen, poëtisch medestichter van Pakistan, Land der Zuiveren. Men had
moeten weten dat een dichter niet in staat was een prozaïscher naam te
verzinnen.
Nee, ik lees de boeken wel van schrijvers, maar als hun huizen kunnen
bijdragen tot het beter verspreiden van hun werk, dan is het de plicht van
elk minister van cultuur om volledige straten in plaats van huizen in te
richten als museale oorden.
Eerlijk gezegd, er is er maar één van wie ik het huis zou willen zien, en
niet alleen het huis, maar ook de dokterstas en het schrijfgerei, zij is
geboren in Moimansingh, Bangladesj, ze heeft er tot voor enkele jaren
gewoond en gewerkt. Taslima Nasrin1 is haar naam en zij is de dapperste
van alle schrijfsters, zij wordt voor heks en pornografe versleten, omdat
ze voor haar atheïsme uitkomt en omdat ze boud verkondigd heeft dat de
koran maar eens grondig moest worden herschreven en liefst een stuk
vrouwvriendelijker, 't heeft haar bij herhaling een doodvonnis opgeleverd.
Ik wil alle huizen zien waarin zij is ondergedoken. Onderduikhuizen zijn
vast een nieuwigheid in het circuit van museale schrijversoorden. Iemand
moet er mee beginnen. Vraag de adressen maar aan Salman Rushdie en
aan andere opstandige schrijvers, maar niet aan mij.
Ik werk op een zolderkamer in een democratie die vrijemeningsuiting,
blasfemie, andersdenkenden, atheïsten, pornografen en heksen door scha
en schande heeft leren verdragen; rondom mij zit een verzameling van
gipsplaten, isolatiemateriaal, hout en ikeameubelen, geen boekenkast, geen
kostbare vulpen, geen heilige prullaria. 't Is misschien beter dat men er
nooit zal aankloppen, mijn boeken staan in uitleenbibliotheken en hun
inhoud is kleurrijker en minder bestoft dan een mansarde met uitzicht op
de daken van een provinciestadje als Leuven, althans dat hoop ik. Maar
als ze - wie zijn ‘ze’? - het na mijn dood echt niet kunnen laten, dan mogen
ze de taxidermist sturen om mij te prepareren voor een overleden pose
achter mijn computer, het enige echte museumstuk in mijn werkkamer,
nu al. Of het veel zal opleveren? Een nieuwe roman? Nee. Entreegeld?
Misschien, als men er net als in Cervantes' verblijfplaats2 zwoele vrouwen
tegen de muur hangt. Ik laat het naakt alvast aanrukken, zo zal mijn
opgezette lijk er ook nog wat aan hebben.
Als ze mijn glazen ogen tenminste naar de muur draaien in plaats van naar
het scherm. Een mens kan niet eeuwig blijven tekstverwerken.
KRIS PEERAER (LEUVEN)
1
De Morgen spelt Nasrin, De Standaard schrijft Nasreen. Cf. De Morgen,
6 augustus 1994: ‘Taslima Nasrin: arrestatiebevel ingetrokken’.
Cf. De Standaard, 3-4-5 juni 1995: ‘Nasreen in het geheim getrouwd’ en
De Standaard, 2 augustus 1996: ‘Schrijfster Nasreen wil terug naar
Bangladesh’.
2
Cf. Poisson G., Les maisons d'éerwam. Paris, Presses Universitaires de
France, 1997 (Que sais-je?: 3.216), blz. 109.
Cf. Shaw P., Cervantes' Spam in Bradbury M., The atlas of literature.
London, De Agostini Editions, 1996, blz. 28-31.
jongere Franse schrijver en politicus Benjamin Constant (1782 →).
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Belle van Zuylen, of beter: Madame de Charrière overleed in Colombier op 27
december 1805, 65 jaar oud. Haar huwelijk was kinderloos gebleven. De begrafenis
op het kerkhof in Colombier werd niet bijgewoond door haar man († 1808), die op
zijn kamer bleef.
Slot Zuylen vormt met huis en tuinen niet alleen een schitterend museum (het werd
in 1951 voor het publiek opengesteld), er vinden vele activiteiten plaats: naast
stijlvolle diners en feesten worden er ook concerten, lezingen en tentoonstellingen
georganiseerd. In de fraaie Gobelinzaal kan men - stel je voor - ouderwets in het
huwelijk treden.
LUC DECORTE
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• Braasem W.A., Een rebelle aan de Vecht. Slot Zuylen en zijn bewoners.
's-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, 1984, 64 blz. (Esso Museumreeks: nr. 6).
• Starink J., Per brief uit het keurslijf. Belle van Zuylen en de 18de-eeuwse
standenmaatschappij in Spectrum atlas van historische plaatsen in de lage
landen. Onder redactie van prof. dr. A.F. Manning en prof. dr. M. de Vroede.
Utrecht-Antwerpen, Het Spectrum, 1981, blz. 178-187.
• Van den Ende E., Rebelle aan de Vecht in De Morgen - Café des Arts, 26 april
1997, blz. 39.
• Van der Goes A., Slot Zuylen. Redaktie: -. Oud-Zuilen, Stichting Slot Zuylen,
1992, 36 blz.

Rijnsburg:
(Baruch de) Spinoza-Huis
Adres:
Spinozalaan 29
2231 SG Rijnsburg
Zuid-Holland (Nederland)
Tel.:
00-31-71-402.92.09
Correspondentieadres:
Paganinidreef 66
2253 SK Voorschoten
Tel./Fax:
00-31-71-561.27.59
Statuut:
Privé
Secretaris:
Theo van der Werf
Openingstijden:
• Maandag tot vrijdag, van 10 u. tot 12 u. en van 14 u. tot 16 u.
• Zondag, van 14 u. tot 16 u.
• Ook na afspraak
Toegangsprijs:
• Volwassenen: f 1
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Ter herdenking van de 300ste sterfdag van Baruch de Spinoza gaf de Nederlandse P.T.T. op 21
februari 1977, naar een 17de-eeuws schilderij van de lange tijd door het Nederlandse volk bekampte
filosoof, een mooie, meerkleurige zegel met speciale 1ste-dagafstempeling uit.

Baruch (of Benedictus) de Spinoza (1632-1677), wereldberoemd
Nederlands filosoof, indrukwekkend en innemend symbool van bevrijd
denken...
In een stille laan aan het westeinde van Rijnsburg nabij Leiden staat nog (na 2 partiële
en een grote restauratie, resp. in 1965, 1976 en 1987) het huis waar de filosoof
Benedictus de Spinoza (Amsterdam, o24 november 1632) van eind 1660 tot voorjaar
1663 heeft gewoond. Een drie eeuwen oud cultuurmonument.
Nadat hij in 1656 door de Portugees-Israëlitische Gemeente van Amsterdam in de
ban was gedaan, verbleef hij aanvankelijk nog enige tijd in de hoofdstad, maar
verhuisde daarna waarschijnlijk naar Ouderkerk aan de Amstel. Vandaar trok hij
naar Rijnsburg. Aangenomen wordt dat Rijnsburg hem aantrok, omdat dáár het
centrum was van een vrijzinnig (d.i. ondogmatische) protestantse gemeente, de
Collegianten, onder wie Spinoza enkele vrienden had. Na zijn verblijf in Rijnsburg
verhuisde hij naar Voorburg, vlak bij het regeringscentrum en vandaar naar Den
Haag, waar hij in 1677 aan t.b.c. is gestorven.
Spinoza heeft tijdens zijn verblijf in Rijnsburg geregeld bezoek gehad, o.a. in juli
1661 van Henry Oldenburg - met wie hij ook gecorrespondeerd heeft, de secretaris
van de Royal Society of London, zijnde het oudste wetenschappelijke genootschap
in Engeland. In dit huisje in Rijnsburg schreef Spinoza het enige werk dat onder
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Het borstbeeld van Spinoza door Oswald Wenckebach in de achtertuin van het Spinoza-Huis in
Rijnsburg.

zijn eigen naam zou verschijnen, namelijk het uit 1663 daterende Renati Des Cartes
Principiorum philosophiae. Ook heeft hij hier gewerkt aan de Korte Verhandeling
van God, de Mensch en des zelfs welstand en de Tractatus de intellectus emendatione.
Voorts schreef hij er de eerste proeven van zijn bekendste werk, de Ethica. Allemaal
publicaties die pas na zijn dood zouden verschijnen (In de Ethica ontwierp Spinoza
een wereldbeeld waarin het traditionele geloof aan wonderen in de schepping plaats
had gemaakt voor een natuurlijke verklaring van alle verschijnselen in het universum).
Eind vorige eeuw werd ontdekt, dat de Amsterdamse chirurg Johannes Monnikhoff
(1707-1787) in een notitie melding had gemaakt van het feit dat zich in de gevel van
het huis waar Spinoza in Rijnsburg had gewoond, een steen bevond met een kwatrijn
van Dirk Raphaelsz. Camphuyzen:
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‘Ach! waren alle Menschen wijs
En wilden daarbij wel!
De Aard waar haar een Paradijs
Nu isse meest een Hel.’

(Men zou lang naar een tweede huisspreuk kunnen zoeken, die zo simpel en bondig
de spinozistische levenshouding uitdrukt.)
Deze ontdekking vormde de aanleiding om de Vereniging Het Spinozahuis op te
richten en het huis uit 1660 waar Spinoza

Portret van de filosoof. Olieverf op doek. Hollandse School 2de helft 17de eeuw (Collectie Haags
Historisch Museum).

bij de chirurgijn Herman Hooman inwoonde, aan te kopen. (Onder de vitrine in de
museumkamer bevindt zich een steen met het jaartal 1661 en de letters P.I.U.S.)
Het belangrijkste bezit in het Spinoza-Huis is de gereconstrueerde bibliotheek van
de rationalistische wijsgeer. Die bevindt zich in de boekenkast tegenover de schouw
met 17de-eeuwse tegels. Aan de hand van de boedelbeschrijving, opgemaakt na
Spinoza's overlijden door notaris W. van den Hove, heeft men, (met de middelen
van enkele gefortuneerde Spinozavereerders én het omvangrijke legaat van dr. Willem
Meijer, bij die zijn dood in 1926) zijn bibliotheek opnieuw samengesteld. Perkamenten
en lederen banden die nu een unieke verzameling in de wereld uitmaken, geplaatst
in de sfeer van een schilderij van Johannes Vermeer en Pieter de Hoogh. Er ontbreekt
nog slechts een 20-tal titels uit de veilingcatalogus van 1677. Dat is geschied zoals
dat in de 17de eeuw gebruikelijk was, niet alfabetisch, noch systematisch naar
onderwerp gerangschikt, maar naar het formaat van het boek. U ziet o.a. werken van

Gevelsteen aan de voorzijde van het museum in Rijnsburg met een nóg geldende uitspraak van Baruch
de Spinoza.

Th. Hobbes, Nic. Machiavelli, Desiderius Erasmus, Rob. Boyle en René Descartes.
Ook vallen de grote folianten op, nl. bijbels en woordenboeken. De catalogus van
Spinoza's bibliotheek is hier overigens verkrijgbaar.1
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In de andere boekenkast staan links op de bovenste plank Spinoza's eigen werken,
o.a. de Opera posthuma, die in het jaar van zijn dood verschenen, en de Nederlandse
vertaling daarvan: De Nagelate Schriften (1677). Op de middelste plank staat werk
van tijdgenoten en tegenstanders uit de 18de eeuw. Op de onderste plank bevinden
zich tekstedities uit de 19de en 20ste eeuw.
Boven op de kast staat het ‘Placaet van de Staten van Hollandt ende
West-Vrieslandt’ van 25 juni 1678, inhoudende

De 17de-eeuwse chirurgijnswoning in Rijnsburg waar Spinoza een korte tijd inwoonde.

een verbod van de Opera posthuma, zijnde ‘prophaan, atheïstisch en blasphemant’.
Werd een verzoek tot een verbod door de wereldlijke autoriteit - plaatselijk of
gewestelijk - gehonoreerd, dan werd een plakkaat gedrukt, zoals hier te zien. Stippen
we overigens wel aan, dat de veroordeling van Spinoza's boeken als een uitzondering
moet worden beschouwd. De verdraagzaamheid die de regenten in de 17de eeuw
doorgaans eigen was, woog in de regel zeer goed op tegen de wens van de Kerk om
een verbod uit te vaardigen.
In het vertrek kijkt de bezoeker nog naar drie portretten van Spinoza, een gravure
van Fessard uit 1777 (naast het raam), voorts een gravure door Jean Charles François
uit 1761 (boven de boekenkast) en een gravure van P.J. Arendzen uit 1883 (tussen
de twee boekenkasten in).
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Ook hangt er een kopie van een portret van René Descartes geschilderd door Frans
Hals, alsmede een kopie van een portret van een onbekend persoon door Rembrandt.
De kamer is verder ingericht in 17de-eeuwse stijl en toont een aantal facsimile's van
brieven en documenten.
Op tafel ligt het gastenboek - vanaf de opening op 24 maart 1899 in gebruik waarin duizenden bezoekers uit binnen- en buitenland (zoals Bolland, Albert Einstein2,
koningin Juliana, Frederik van Eeden, Albert Verwey) hun naam hebben geschreven.
Jaarlijks wordt dit lage huisje met het hoge pannendak immers door enkele honderden
bezoekers opgezocht. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn in een zolderkamertje
een joodse vrouw met haar dochter twee jaar lang ondergedoken geweest (door de
Duiters zijn ze niet verontrust, wel op een zondagochtend door een inbreker, een
vroegere knecht van de oude huisbewaarder!). En zeggen dat de Duitsers de kostbare
boekenverzameling meenamen. Maar na de bevrijding vond men die vrijwel
ongeschonden in Frankfurt aan de Main terug.
In de andere museumkamer staat een werkbank voor het slijpen van lenzen. Spinoza
voorzag in zijn levensonderhoud door het slijpen van brillenglazen en lenzen, die
o.a. door Christiaan Huygens als van hoge kwaliteit werden beoordeeld. De slijpbank
die hier staat, is niet uit de tijd van Spinoza, maar van een latere datum.
In een allervriendelijkst achtertuintje ten slotte peinst sinds 1946 ‘de genius loci’,
zoals Oswald Wenckebach hem in brons modelleerde, tussen heesters en
bloembedden. Een indrukwekkend en innemend symbool van bevrijd denken.
THEO VAN DER WERF
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Rijswijk: Museum Rijswijk:
Het Tollenshuis
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Adres:
Herenstraat 67
2282 BR Rijswijk
Zuid-Holland (Nederland)
Tel.:
00-31-70-390.36.17
Statuut:
Conservator:
A.D. Kwakernaak
Afdelingshoofd:
A.L. Kloosterboer
Openingstijden:
• Van dinsdag tot vrijdag en op zondag, van 14 u. tot 17 u.
• Op zaterdag: van 11 u. tot 17 u.
• Gesloten op maandag
Toegangsprijs:
• Volwassenen: 4 gld.
• Kinderen: 2,5 gld.
• Groepen: 2 gld. per persoon

Hendrik Tollens (1780-1856), ooit ongelooflijk beroemd, thans vrijwel
vergeten...
‘Dan kruis ik eenzaam door uw lover,
Bekoorlijk Rijswijk! op en neer,
En geef in 't zwerven heen en weer
Mij aan 't genot der mijmring over.’

In dit fragment uit zijn bundel Laatste gedichten (2dln., 1848-1853) schrijft de dichter
Hendrik Tollens met genegenheid over zijn woonplaats Rijswijk, waar hij de laatste
tien jaar van zijn leven doorbracht. Rijswijk was destijds nog een klein dorp, omringd
door tientallen landgoederen. Het statige herenhuis waar Tollens zijn intrek had
genomen, kreeg door zijn beroemde bewoner al spoedig de bijnaam ‘het Tollenshuis’.
Tot op de dag van vandaag wordt de bijnaam gevoerd, zij het niet langer als het
woonhuis van Hendrik Tollens maar als die van het Museum Rijswijk.
Het Museum Rijswijk is opgericht in 1940 en vond aanvankelijk onderdak in een
voormalige theekoepel. De collectie maakte een onstuimige groei door, zodat het
museumbestuur al spoedig naar een nieuw en groter onderkomen uitkeek. Dit vond
men uiteindelijk in een herenhuis in het centrum van Rijswijk, dat bekend stond als
het Tollenshuis. Sinds 1975 is het Museum Rijswijk in dit pand gehuisvest.
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Het Tollenshuis is gebouwd omstreeks 1790. Oorspronkelijk was het een boerderij
die deel uitmaakte van een landgoed, de Ottoburg geheten. In de loop van de 18de
eeuw raakte dit landgoed in verval. Het landhuis en grote delen van het grondgebied
werden verkocht, zodat alleen de boerderij met een zeer grote tuin nog overbleef.
Rond 1790 werd de boerderij grotendeels afgebroken en vervangen door een voornaam
herenhuis. Tot 1940 is het pand particulier bewoond geweest. Vervolgens bood het
enige tijd onderdak aan diverse instellingen. In de jaren zestig werd het pand
voortdurend met afbraak bedreigd; na protesten vanuit de bevolking kwam de
gemeente op haar voornemen terug en verkocht ze het pand voor een symbolisch
bedrag aan de Stichting Museum Rijswijk. Een grondige restauratie in 1974-75
herstelde het Tollenshuis in zijn oude

Hendrik Tollens, verfhandelaar, huisvader, burger en beminnelijk mens; bovendien deïstisch christen,
van huis uit roomskatholiek, later remonstrants, maar altijd een verlicht en verdraagzaam man die
de gunstige invloeden van de eeuw van Voltaire nooit verloochend heeft; bovenal volksdichter.
Gravure, ca. 1815 door Jacob Ernst Marcus (Collectie Museum Rijswijk).

luister en maakte het geschikt voor gebruik als museum.
De vertrekken op de begane grond met hun betimmering en stucplafonds dateren
nog uit de bouwtijd en hebben hun laat-18de-eeuwse karakter behouden. De
vertrekken op de eerste verdieping zijn, op enkele bouwkundige details na, veranderd
in moderne expositieruimten.
De tuin is in de afgelopen tweehonderd jaar aanzienlijk kleiner geworden, maar
geldt nog steeds als een van de fraaiste stadstuinen van Rijswijk. Nog altijd is hier
te zien dat het Tollenshuis op een zogenaamde strandwal is gebouwd, een na-
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tuurlijke verhoging in het landschap, waardoor de tuin schuin naar beneden afloopt.
In 1846 kreeg het pand, dat toen nog de Ottoburg heette (naar het verdwenen
landgoed), een nieuwe bewoner. Het was de dichter Hendrik Tollens.1 Tollens was
op 24 september 1780 in Rotterdam geboren als zoon van de verffabrikant Carolus
Lodewijk Tollens. Diens familie was oorspronkelijk afkomstig uit Vlaanderen.
Enigszins tegen zijn zin volgde de jonge Tollens in

De kamer van de thans vrijwel vergeten dichter Hendrik Tollens in Museum Rijswijk: Het Tollenshuis.

zijn vaders voetsporen en leidde jarenlang de verffabriek. Zijn werkelijke passie
evenwel was het dichten. Aanvankelijk vloeiden vooral liefdesgedichten uit zijn pen,
waarmee hij negen bundels vulde. Nadat in 1813 het Koninkrijk der Nederlanden
was gegrondvest, vond Tollens zijn ware inspiratiebronnen: het Huis van Oranje en
het glorierijke, vaderlandse verleden van de 17de eeuw. Tollens mocht zijn eerste
koninklijke onderscheiding reeds in 1815 in ontvangst nemen en talloze andere
eerbetonen zouden nog volgen. In 1817 werd zijn gedicht ‘Wien Neêrlands bloed’2
uitverkoren als tekst voor het nieuwe volkslied. Ruim een eeuw lang zong men in
Nederland Tollens' woorden, totdat koningin Wilhelmina ze in 1932 liet vallen ten
gunste van het huidige ‘Wilhelmus van Nassouwe’, een van de bekendste liederen
uit de 16de-eeuwse vrijheidsstrijd tegen Spanje. In 1819 boekte hij weer een
schitterend succes met zijn dichtwerk ‘Tafereel van de overwintering der Hollanders
op Nova Zembla’, hetgeen zijn roem tot ongekende hoogten deed stijgen. In de daarop
volgende decennia publiceerde Tollens, tussen de perikelen van de verffabriek door,
een indrukwekkend aantal dichtbundels. Hierin beschreef hij de meest uiteenlopende
onderwerpen, zoals ‘Het dichterlijk geluk’, ‘Op den eersten tand van mijn zoontje’
of, nog serieuzer, ‘De echtbreekster’. De bloemrijke, rijmende verzen misten hun
uitwerking op het lezerspubliek niet en Tollens was voortdurend met zijn uitgevers
in de weer om herdrukken en nieuwe uitgaven te bespreken.

Eenmaal weg van de wereld, woon je alleen nog maar in de geest van de
overlevenden...
Voor mij mogen de huizen van schrijvers of andere kunstenaars gerust in
ere worden gehouden, als anderen dat nodig of nuttig vinden. Het mag,
het kan, maar het hoeft niet echt. Anderzijds is het zo, dat de schrijver dan
al dood is, zijn vrienden, collega's en tijdgenoten meestal ook. Veel blijft
er niet over om te bewaren: zijn werk en zijn woning.
Als ik op reis ben, ga ik wel eens op bezoek in zo'n papieren ‘mausoleum’.
Een reis naar het verre Halicarnassus1 is niet eens nodig. Een aantal jaren
1

In de Oudheid havenstad in het zuidwesten van Klein-Azie, ten zuiden van Milete,
waar zich het praalgraf van Mausolus bevindt, één van de zeven wereldwonderen, én
waar Herodotos, ‘de vader van de geschiedenis’, geboren is.
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geleden bezocht ik in Gardone, nabij het Gardameer in Italië, het huis (zeg
maar kasteel) van de dichter Gabriele d'Annunzio2, omdat ik er niet zo ver
vandaan logeerde. Een grote zaal met een oude tweedekker aan het plafond.
Een ruime kamer vol antieke, houten heiligenbeelden, kortom een
merkwaardige en overladen verzameling. Verder een gebouw in de vorm
van een oorlogsschip. Als vriend van Mussolini?
Nog eerder, ik was toen een tijdje in Marburg, belandde ik in een restaurant
waar Goethe vroeger vaak kwam eten. Meer dan eens at ik er zijn
geliefkoosd gerecht: een diep bord gevuld met kwark en daarin
rechtopstaande, gekookte aardappelen met een hoedje van snippers
peterselie. Het was heel lekker.
Recent was ik in de Provence waar ik het huis van Nostradamus bezocht.
Op Mallorca volgde ik de sporen van George Sand3 en in Polen heb ik een
bezoek gebracht aan het huis van Henri Chopin. Zo kan ik nog even
doorgaan, waarmee ik wil zeggen dat al die bezoeken toch bleven haken
in mijn herinneringen. Er zijn musea waar ik me stierlijk verveeld heb
(déjà vu of te moe), terwijl me dat op de bovengenoemde plaatsen niet
overkwam.
Natuurlijk zijn veel van die huizen en musea tenslotte niets anders dan
een soort grafkapel, waarin herinneringen aan vroeger als relikwieën
bewaard worden of begraven liggen. Huizen vol levenloze dingen. De
levende mensen, die het bestaan kleur, passie en inhoud hebben gegeven
en boeiend hebben gemaakt, ontbreken volkomen. Eénmaal weg van de
wereld, woon je alleen nog maar in de geest van de overlevenden.
Jos Vandeloo (Mortsel)

Voorgevel en entree van Museum Rijswijk: Het Tollenshuis.

2

3

Cf. Poisson G., Les maisons d'écrwam. Paris, Presses Universitaires de France, 1997
(Que sais-je?: 3.216), blz. 115.
Cf. Premoli-Droulers F., Gabriele D'Annunzio (1863-1938). Like an epic poem in
Writers' Houses. London, Cassell, 1997, blz. 38-45.
Cf. Dubois P.H., Het stormachtige leven van George Sand in Schrijvers in hun
landschap. Op reis door Frankrijk. 's-Gravenhage, Nijgh & Van Sitmar, 1983, blz.
147-154.
Cf. Schroevers M., George Sand. Tafelen in Nohant in Meneer, dit is heilige grond...
Literaire pelgrimages. Samengesteld door Martin van Amerongen en William
Rothuizen. Amsterdam, Van Gennep, 1985, blz. 41-52.

Vlaanderen. Jaargang 47

35
In 1846 - Tollens was inmiddels zesenzestig jaar oud - deed hij de leiding van de
verffabriek over aan zijn schoonzoon en trok hij zich in Rijswijk terug. Hier genoot
hij van het buitenleven en van de rust, voor zover men die de dichter op leeftijd
gunde. In 1850 vierde Tollens zijn zeventigste verjaardag en stond hij nog eenmaal
in het middelpunt van de belangstelling. Familie, vrienden en bewonderaars trokken
in groten getale naar Rijswijk; er was een nationaal geschenk en wederom een
koninklijke onderscheiding. Zelfs een Vlaamse delegatie deed Rijswijk aan om
Tollens te vieren. Toen Tollens op 21 oktober 1856 overleed, was de dag van zijn
begrafenis een dag van nationale rouw. Hij werd begraven op het kerkhof bij de Oude
Kerk in Rijswijk, schuin tegenover zijn woning. Vier jaar later vond in Rotterdam
de onthulling plaats van een monumentaal standbeeld3 van Tollens, dat er nog altijd
staat. Het grafmonument van Tollens dat in hetzelfde jaar werd onthuld, heeft de
tand des tijds niet doorstaan. De aftakeling van dit beeld, de muze der dichtkunst,
hield helaas gelijke tred met de neerwaartse spiraal van Tollens' roem. De al tijdens
zijn leven - fluisterend - geuite kritiek op zijn sentimentaliteit en gezwollen taalgebruik
mondde na zijn dood uit in harde, onverbloemde aanvallen (o.m. van Conrad Busken
Huet) op het oeuvre en soms ook op de persoon van de ‘volksdichter’. Binnen enkele
decennia was Tollens vrijwel vergeten en werden zijn gedichten niet meer gelezen.
In Rijswijk is Tollens nooit helemaal vergeten. Zijn voormalig woonhuis bleef
zijn naam dragen en zijn grafmonument zou de gemoederen tot het midden van deze
eeuw bezighouden, toen het uiteindelijk wegens de slechte staat waarin het verkeerde,
van Tollens' graf werd verwijderd.
In de collectie van het museum Rijswijk is Tollens natuurlijk vertegenwoordigd.
In het museum heeft hij zelfs zijn eigen kamer. Hier wordt zijn volledige oeuvre
bewaard, vaak in meerdere en soms zeldzame drukken. Er zijn portretten van de
dichter te zien, zijn marmeren buste, penningen en andere memoralia en op verzoek
kunnen ook originele handschriften van de dichter worden getoond.
Natuurlijk is Tollens slechts een onderdeel van de museumcollectie. De
topografische en de archeologische collecties vertellen veel over de geschiedenis
van Rijswijk; de collecties schilderijen, tekeningen en prenten bevatten werken van
de kunstenaars die vanaf de zeventiende eeuw tot heden in Rijswijk hebben gewoond
of gewerkt.
Voor wie dit alles niet genoeg is, organiseert het museum jaarlijks ook circa acht
tentoonstellingen over uiteenlopende onderwerpen, die in de recent gebouwde nieuwe
vleugel van het museum te zien zijn.
Arjan Kwakernaak

Literatuur
• Kuyvenhoven F., ‘Aardbeziën bij duizenden’. De geschiedenis van het museum
Rijswijk. Rijswijk, Gemeente Rijswijk i.s.m. Historische Vereniging Rijswijk,
1990, 72 blz. (Rijswijkse Historische Reeks: nr. 5).
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Sint-Amands: Provinciaal Museum Emile Verhaeren
Adres:
Emile Verhaerenstraat 71
2890 Sint-Amands
Antwerpen (België)
Tel.:
052-33.08.05
Fax.:
052-34.05.35
Statuut:
Provinciaal
Conservator:
Paul Servaes
Openingstijden:
• Van 27 maart tot 30 juni en van 16 september tot 31 oktober 1998:
op zaterdag, zondag en feestdagen, telkens van 12u. tot 19u.
• Van 1 juli tot 15 september 1998: iedere dag, behalve op maandag
en vrijdag, telkens van 12 u.-19 u.
• Groepsbezoeken, ook voor scholen (er is een educatief programma
voor ze uitgewerkt) zijn - na aanvraag - ook op andere dagen en
uren mogelijk.
Toegangsprijs:
• Gratis

De Belgische filatelie schonk aan de figuur van Emile Verhaeren twee keer bijzondere aandacht. Op
5 november 1952 kreeg hij, met andere Belgische letterkundigen, een (blauwe) zegel van 4 fr. (toeslag:
2fr.), die, kort daarna, op 15 november in de vorm van een tweeluik (4 fr. plus 9 fr. - oplage: 55.000
ex.) werd gecompleteerd ‘ten bate van culturele werken’. Op het vignet de tekst: ‘La vie est à monter
et non pas à descendre’. Cataloguswaarde momenteel: 4.200 fr.! Nauwelijks drie jaar later werd,
n.a.v. het eeuwfeest van zijn geboorte, in een oplage van meer dan 11 miljoen ex. een nieuwe
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Verhaeren-zegel uitgebracht naar een schilderij van C. Montald (waarde toen: 20 cent, waarde nu:
5 fr.).

Emile Verhaeren (1855-1916), de populairste dichter die we ooit hebben
gehad, in vele talen vertaald, een cultfiguur met hopen fanmail van overal...
In een van de mooiste dorpen van Vlaanderen, nl. in Sint-Amands-aan-de-Schelde,
staat in een bocht van de rivier het monumentale grafmonument van de dichter Emile
Verhaeren en zijn vrouw Marthe Massin (ze stierf 15 jaar na Emile, in 1931, maar
ze moest 24 jaar wachten tot ze - in 1955 - bij haar man mocht liggen!). Verhaeren
schreef zijn gedichten in het Frans, maar niemand heeft de Schelde mooier bezongen
als hij. Dáár, aan de
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Schelde wilde hij bijgevolg ook begraven worden.
‘Le jour que m'abattra le sort
C'est dans ton sol, c'est sur tes bords
qu'on cachera mon corps
Pour te sentir, même à travers la mort,
encore!’

Geboren werd hij op 21 mei 1855 in het huis nr. 69 aan de hoofdstraat in Sint-Amands,
als zoon van lakenhandelaar

Bronzen buste van Emile Verhaeren door Ossip Zadkine (1890-1967).

Henricus Gustavus Verhaeren en Joanna Adelaïda De Bock. (Een kopie van zijn
geboorteakte in het museum bewijst dat zwart op wit. Niet dat er aan dat feit getwijfeld
wordt, maar dat die akte in het Nederlands gesteld is, verbaast de Franse bezoekers
steeds weer.) Als scholier leerde Verhaeren zowel in het St.-Aloysiuscollege in
Brussel als in het St.-Barbaracollege in Gent maar middelmatig. Wel deed Emile er
zijn passie voor poëzie op. Tijdens zijn universitaire studie werkte hij mee aan het
ts. La Semaine des Etudiants. In 1881 is hij doctor in de rechten. Als hij bij de
Brusselse jurist en schrijver, de balietenor Edmond Picard (1836-1924), stage loopt,
wordt hij door de socialistische idee gegrepen. De advocatuur kan hem echter gestolen
worden. Hij wordt kunstcriticus bij L'Art Moderne en redacteur bij La Jeune Belgique
(cf. het levensverhaal van dichter-politicus en staatsman Jules Destrée, die in Charleroi
een museum heeft gekregen). In 1883 verschijnt zijn eerste dichtbundel: Les
Flamandes, klassieke gedichten die door de kritiek vrij positief onthaald worden. Na
de dood van zijn vader en, zes maanden daarna, die van zijn moeder maakt hij een
moeilijke periode door, zowel fysiek als psychologisch.
Drie jaar later, in 1891, trouwt hij na veel wikken en wegen niettemin met de 5
jaar jongere Luikse schilderes Marthe Massin. Voor Verhaeren vormde een huwelijk
‘de kwintessens van alle conventies’! Voortaan legt hij zich uitsluitend toe op zijn
literaire bezigheden. Hij reist (naar Engeland, Frankrijk en Italië), geeft voordrachten
en sluit aan bij het opkomende socialisme. In 1899 vestigt hij zich definitief in
Frankrijk, nl. in Saint-Cloud, een betere buitenwijk in Parijs. Als hij later naar België
terugkeert, om er uit te rusten, verblijft hij in een klein buitengoed op de
Belgisch-Franse grens in Henegouwen. Het betreft een auberge, ‘Caillou qui bique’
genaamd, in Roisin, met een bosrijke omgeving, thans een Centre provincial
d'hébergement, vanwaaruit de schoolgaande jeugd de natuur intrekt.
Verhaeren was vooral bekend als dichter. Hij werd zelfs bewonderd door tal van
Noord-Nederlandse dichters van vlak vóór de Eerste Wereldoorlog. Bij de vleet werd
hij vertaald, geciteerd en besproken. Hij ontving hopen fanmail van overal. Thans
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blijft van die verering nog maar weinig over. Is het de retoriek van zijn poëzie die
hedendaagse lezers niet meer zo aanspreekt? Vooral door zijn reeks dichtbundels
Toute la Flandre (5dln., een soort encyclopedische ode aan zijn vaderland) maakte
hij Vlaanderen in de hele wereld bekend. Sommige namen hem kwalijk, dat hij in
het Frans schreef, maar hij werd nu eenmaal in het Frans opgevoed. De Verhaerens
behoorden tot de Franssprekende bourgeoisie van een Vlaams dorp. Bedienden
schrijvers in Nederland zich trouwens ook niet van het Frans? Denk aan Belle van
Zuylen, Henriëtte Roland Holst en Victor van Vriesland. Ook Hendrik Conscience
en Cyriel Buysse schreven aanvankelijk in het Frans.
Op 27 november 1916 verongelukte hij in het station van Rouen. Hij sukkelde er
onder een binnenrijdende trein, toen hij daar de dag tevoren een voordracht (de lezing
die hij het vaakst hield, heette: ‘Le Culte de l'Enthousiasme’) voor Belgische
oorlogsverminkten had gehouden. Apocrief of niet, zijn laatste woorden zouden
hebben geluid: ‘Ma Femme! Ma Patrie!’ Toen Verhaeren stierf - het was oorlog:
eerst werd hij in Adinkerke, daarna op het kerkhof van het nog niet door de Duitsers
bezette plaatsje Wulveringem nabij Veurne begraven, waar een aardeweggetje nog
de ‘Verhaerendreef’ heet - behoorde hij tot de bekendste auteurs van Europa. Hij
had contacten tot in Rusland en was bevriend met o.a. de Spaanse cellist en componist
Pablo Casals, de Deense filosoof en criticus Georg Brandes, de Spaanse schilder
Dario de Regoyos, de Franstalige Vlaamse romancière Marie Gevers (La Comtesse
des Digues, 1931; op 27 november 1997 overleed haar zoon Paul Willems), de
Oostenrijkse schrijver Stefan Zweig. Met andere Fransschrijvende Vlamingen, zoals
de Nobelprijswinnaar Maurice Maeterlinck, de vroeggestorven Georges Rodenbach
(Bruges-la-Morte, 1892) en de miskende Charles Van Lerberghe, behoorde hij tot
het zgn. symbolisme. De Fransschrijvende Vlamingen vormden echter een meer
vitalistische tak van die kunststroming, die vooral bekend is om de kwijnende figuren
van de schilder Fernand Khnopff en de grimassende skeletten van James Ensor.
Verhaeren was bovendien een zeer sociaal bewogen man, die contacten onderhield
met de socialistische voormannen. Door de Fransen werd hij aanvankelijk uitgespuwd
vanwege zijn eigenaardige Frans, dat echter deel uitmaakte van de profilering ten
opzichte van Parijs waar alle Fransschrijvende Vlamingen doelbewust op zoek naar
waren. Die profilering gebeurde ook en vooral door de keuze van bepaalde thema's:
het mistige landschap van Vlaanderen en zijn mystiek - le Mythe du Nord, le plat
Pays -, zijn bruegeliaanse feesten en zijn kunstgeschiedenis (de Vlaamse Primitieven).
De v.z.w. Stichting Emile Verhaeren heeft - vanzelfsprekend - tot doel de faam en
het werk van de letterkundige Emile Verhaeren te bestendigen en te verruimen.
Tevens ijvert zij voor het behoud van zijn graf op de Scheldeoever1 - Verhaeren ligt
er begraven sinds 9 oktober 1927 -, de Marthe Massin-tuin, enkele monumentale
beeldhouwwerken

Vlaanderen. Jaargang 47

Het onlangs vernieuwde Provinciaal Museum Emile Verhaeren in Sint-Amandsaan-de-Schelde. (Foto
B. Becue)
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te zijner ere én voor het instandhouden van het museum (jaarlijks, d.w.z. over 120
dagen gespreid, goed voor zo een 6.000 bezoekers) en de collectie die er bewaard,
gepromoot en uitgebreid wordt. Jaarlijks worden er trouwens, naast een
gelegenheidstentoonstelling2, diverse manifestaties rond de persoon en het werk van
Verhaeren georganiseerd.
Het museum, waarvan het beheer en de werking, na tal van strubbelingen en
wederwaardigheden3, sinds 15 maart 1994 officieel door de Stichting zijn
overgenomen (met als partners de provincie Antwerpen, de gemeente Sint-Amands
en enkele privé-personen), is einde mei 1997 van het vroegere (meer romantische)
Veerhuis op de Kaai nr. 22 verhuisd naar de eerste verdieping van het cultureel
centrum van Sint-Amands, het dorpshuis ‘De Leeuw’, aan de Emile Verhaerenstraat
nr. 71, iets verderop in het dorp. Het museumgedeelte (kostprijs: 15 miljoen) maakt
deel uit van een gebouw, dat bij deze gelegenheid geheel werd gerestaureerd en
destijds deel uitmaakte van Verhaerens geboortehuis4 - ooit was het de olieslagerij
van zijn oom Gustaaf de Bock en de drie (nu verminkte) huizen aan de linkerkant
behoorden alle tot de familie. Vandaaruit had de kleine Emile een uitzicht op het
levensgrote kruisbeeld op de hoek van de straat, de inspiratie voor zijn prachtig
gedicht ‘Mon village’ in de bundel Toute la Flandre uit 1904. Sint-Amands is nog
steeds:
‘Une place minime et quelques rues,
Avec un Christ au carrefour;
Et l'Escaut gris et puis la tour
Qui se mire, parmi les eaux bourrues’.

Voor de nieuwe behuizing werd niet alleen vanwege de historische locatie gekozen,
maar ook om het museum ruimere mogelijkheden te bieden. Zowel de permanente
collectie, die veel aandacht heeft voor de kunstenaars die zich door Emile Verhaeren
lieten inspireren (bijv. James Ensor, Fernand Khnopff, Ossip Zadkine, Theo van
Rysselberghe, Leon Spilliaert, Alfred Ost, Isidoor Opsomer, Frans Masereel, André
Goezu), als de wisselende exposities kunnen thans in ruimere en modernere ruimten
worden getoond. Voor de rest is de permanente tentoonstelling geheel gewijd aan
leven en werk van de dichter. Te bekijken, resp. te raadplegen zijn o.m. de bibliotheek
van het museum - het volledige oeuvre van Verhaeren, vertalingen van zijn werk in
wel 20 talen en bibliofiele uitgaven -, kunstwerken van Verhaeren en een aantal
documentatiemappen gewijd aan de vele kunstenaars uit diverse disciplines die zich
voor zijn werk interesseerden.
LUC DECORTE

Landschappen waar ik bij leven erg aan gehecht ben geraakt...
Ik vind het wel degelijk zinvol dat schrijversoorden in ere worden gehouden, al was
het maar omdat men op die manier iets van de ‘sfeer’ kan opsnuiven waarin de auteur
in kwestie gewerkt en geleefd heeft. Een echte pelgrim naar dergelijke oorden ben
ik niet - ik leid een bijzonder teruggetrokken leven en kom zelden de deur uit -, maar
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ik herinner mij met veel details mijn (herhaalde) bezoeken, bijvoorbeeld aan het tot
museum ingerichte huis van Emile Verhaeren in Sint-Amands-aan-de-Schelde, of,
dichter bij huis, aan het woonhuis van Reimond Stijns in Mullem. En eens, in een
ver verleden, nog lang vóór de Wende, ben ik naar Praag gereisd - december 1980
was dat - om er alle huizen te (be)zoeken waar de schrijver Franz Kafka1 heeft
gewoond en gewerkt.
Ik durf er niet aan te denken dat men na mijn dood een museum voor mij zou
uitbouwen, al zou ik het wél op prijs stellen mochten bepaalde landschappen, waar
ik bij leven erg aan gehecht ben geraakt, bewaard blijven, bijvoorbeeld het Bois de
La Houppe nabij Vloesberg.
ERIEK VERPALE (ZELZATE)
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1

Cf. Bradbury M., Kafka's Prague in The atlas of literature. London, De Agostini Editions,
1996, blz. 163-165.
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Sint-Maria-Horebeke - Horebeke: Protestants Historisch Museum
‘Abraham Hans’
Adres:
Abraham Hansstraat 1
9667 Sint-Maria-Horebeke - Horebeke
Oost-Vlaanderen (België)
Correspondentieadres:
Korsele 43
9667 Horebeke
Tel.:
055-49.85.01
Statuut:
Privé: v.z.w.
Conservator:
Edgard Van Droogenbroeck
Openingstijden:
• Van 1 april tot 30 september: iedere zondagmiddag, van 14.30 u.
tot 18 u.
• Van 1 oktober tot 31 maart: iedere zondagmiddag, van 14 u. tot 17
u.
• In de week: na afspraak
Toegangsprijs:
• Volwassenen: 50 fr.
• Kinderen: gratis
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N.a.v. de 100ste verjaardag van de geboorte van de volksschrijver Abraham Hans verscheen op 25
september 1982 in een oplage van 3 miljoen exemplaren een postzegel (waarde: 17 fr.) met een
silhouettekening van L. Van den Eede. Van zijn beroemde schrijvende tijdgenoten Cyriel Buysse en
Stijn Streuvels kreeg alleen de laatstgenoemde ook een zegel.

Abraham Hans (1882-1939), onderwijzer, journalist, flamingant,
grondlegger van het Vlaamse romanfeuilleton, schrijver in dienst van de
gemeenschap...
Horebeke is een kleine plattelandsgemeente in het zuiden van de provincie
Oost-Vlaanderen, 10 km ten oosten van Oudenaarde. Handel, kunst en nijverheid
zijn als het ware aan het onbelangrijke dorp voorbijgegaan. En toch is Horebeke,
Vlaanderens kleinste fusiegemeente, met zijn 1800 inwoners niet geheel onbekend.
In deze rooms-katholieke omgeving vindt men immers een kleine protestantse
gemeenschap, de enige in België sinds 1554, een overblijfsel uit de reformatietijd.
Ruim vier eeuwen lang heeft die gemeenschap

Een schilderij van Abraham Hans, ‘de grootste volksschrijver van het Nederlandse taalgebied’ (dixit
Lode Baekelmans in 1939), door Isidoor baron Opsomer.

overleefd en aan alle vervolgingen het hoofd geboden. Die hervormden wonen nog
heden enkele kilometer van de eigenlijke dorpskom af, in de buurt van het stemmige
kerkje aan de Korselestraat en op de gehuchten Rokegem en Vrijsbeke. In vroegere
eeuwen bestond er haat en vijandschap tussen deze ‘Geuzenhoek’ en hun roomse
buren, maar nu gaan de mensen met elkaar om zoals het dorpsgenoten past. Toch
leeft deze uithoek enigszins apart: ze hebben een eigen kerk en predikant (ds. Johan
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Blokland), een eigen begraafplaats, tot voor kort een eigen lagere school, een min
of meer afgezonderd sociaal leven en - als basis voor dit alles - een apart geloof.
Hoe deze protestantse gemeenschap is ontstaan en vierhonderd jaar heeft
doorgesparteld, wordt de bezoeker - op zondagmiddag - getoond in het Protestants

Gered door een aap, het nr. 161 uit A. Hans' Kinderbibliotheek. Een uitgave van Hans-Van der Meulen
in Contich. Prijs: 60 centiem.
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Zo ziet, in Sint-Maria-Horebeke (nabij Nederzwalm en Sint-Denijs-Boekel in de provincie
Oost-Vlaanderen), het Protestants-Historisch Museum ‘Abraham Hans’ er aan de binnenkant uit.
Sinds de opening in 1989 mocht men er meer dan 20.000 bezoekers verwelkomen.

Historisch Museum ‘Abraham Hans’, dat op 7 oktober 1989 door de toenmalige
minister van cultuur, Patrick De Wael, in het geboortehuis van de volksschrijver
Abraham Hans (vroeger de protestantse school, een onderwijzerswoning uit 1819
die in 1935 met een verdieping werd opgetrokken) in Horebeke geopend werd.
Wie toch was die Abraham Hans1? Zijn ouders waren Nederlandse protestanten die
zich in Maria-Horebeke gevestigd hadden. Vader Bastiaan Hans (Brielle, o1850) was
er onderwijzer benoemd in de daar als ‘Geuzenhoek’ bekend staande protestantse
enclave. Toen het schooltje door de tegenkanting van het gemeentebestuur (in de
zgn. schoolstrijd!) moest sluiten, verhuisde het gezin Hans in februari 1887 naar de
industriële Mandelstad Roeselare.
Bram, het zevende van de dertien kinderen, werd op zijn beurt onderwijzer (in
1904, aan de Gentse Rijksnormaalschool), maar stapte na W.O.I over naar de
journalistiek. Hij werd redacteur van Het Laatste Nieuws, het dagblad waarin hij in
1911-1912 al zijn eerste feuilleton had gepubliceerd, de historische roman Een
heldenstrijd of de kapitein der Bosgeuzen (over de eerste protestanten in zijn
geboortestreek). Binnen en buiten de journalistiek ijverde Hans voor de belangen
van ons volk, sprak op amnestiemeetings, werkte mee aan de campagne voor een
beschaafde omgangstaal en voor de vernederlandsing van de universiteit in Gent.
Tot op het einde van zijn leven zou die verdraagzame, vrome en sociaal bewogen
man flamingant blijven.
Ook als auteur voelde Hans zich in de eerste plaats opvoeder van zijn volk. Omdat
hij het ontbreken van goede populaire lectuur als een belangrijk element van onze
achterstand zag, werd hij de grondlegger van het Vlaamse romanfeuilleton.

Nog één die in plaats van te leven, heeft geschreven...
Omdat ik tegen beter weten in van oordeel ben dat nagenoeg alles moet blijven, vind
ik het plausibel dat schrijversoorden in ere worden gehouden. Maar laten wij wel
wezen: niets, maar dan ook niets is er waardoor een schrijver waardevoller zou zijn
dan eender wie. Ik vind dus, op dezelfde grond, dat ook het naaikistje van mijn oma
en de postzegelverzameling van mijn neefjes niet verwaarloosd mogen worden.
Zelf kom ik een doodenkele keer in een schrijversmuseum. Ik herinner mij dat ik
het museumpje van Flaubert1 in Croisset, nabij Rouen, heb bezocht, het huis van
1

Cf. Dewulf B., De resten van een woren toren. Gustave Flaubert achterna in Normandie in
De Morgen - café des Arts, 11 augustus 1995, blz. 27. Cf. Dubois P.H., Gustave Flaubert,
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Goethe2 in Frankfort en dat van Stendhal3 in Parijs. Het ligt ongetwijfeld aan mij,
maar musea - van welke aard dan ook - vervelen mij doorgaans mateloos. Daarentegen
heb ik veel belangstelling voor kerkhoven: zij monteren mij op. Met name van de
graven van schrijvers die ik niet persoonlijk heb gekend, gaat een aanstekelijke
vrolijkheid uit. Dan denk ik: nog één die erin is getrapt, nog één die in plaats van te
leven, heeft geschreven. Of iets van die strekking.
Tot ontzetting van wie mij lief is, heb ik geen wensen voor mijn begrafenis en
evenmin voor wat met mijn nagedachtenis dient te gebeuren. Als ik met de geest van
een eeuwige voyeur over de wereld kon blijven zweven of op de televisieschermen
van een of ander knus hiernamaals kon gadeslaan hoe het er ondermaans aan toegaat,
zou dat beslist anders zijn. Ik ben niet vies van alle mogelijke egards, op voorwaarde
dat zij tot mijn bewustzijn doordringen. Maar omdat ik hoe langer hoe meer besef
dat er haast niets erg lang overblijft, ben ik het met Fernando Pessoa4 eens: ‘ik heb
geen voorkeur voor wanneer ik toch geen voorkeur meer kan hebben’. Ik kan daar,
terwijl ik nog in leven ben, wel frivool over prakkiseren, maar uiteindelijk maakt het
totaal geen verschil of ik op de vuilnisbelt word gedumpt of in een of ander museum
of mausoleum beland. Ik heb er toch de hand niet meer in wanneer, na mijn dood,
één regel van me enkele minuten blijft spoken in de geest van wie mij - hoogst
toevallig - nog eens leest. Ik betreur dat nu, maar dàn niet meer.
Luuk Gruwez (Hasselt)
Hij produceerde ontspanningslectuur voor brede volkslagen waarin hij zijn historische
belangstelling en zijn liefde voor het Vlaamse volk en zijn cultuur liet blijken. Nog
groter was zijn interesse voor de jeugdliteratuur. In 1922 begon hij zijn wekelijks
verschijnende, nu legendarische ‘Kinderbibliotheek’ (in de volksmond ‘Hansjes’
genoemd), die hij tot aan zijn dood - hij overleed in villa ‘Marion’ aan de Leopoldlaan
in zijn geliefde badstad Knokke op 6 juli 1939, 57 jaar oud - leidde en zelf bijna
helemaal vol schreef (500ste nummer in 1934). In totaal publiceerde hij in die reeks...
1.115 verhalen van 32 blz. Zijn biografen (Jan Marchau en Daniël Walraed) beweren
terecht dat in onze gewesten de jeugdlectuur zich met die Abraham Hans-boekjes
heeft doorgezet. Later hebben Hans' kinderen (zijn dochters Annie, Helena en Mimi
en zijn zoon Willem) hem geholpen (ook bij de boekhouding en de verzending) en
de reeks tot 1955 voortgezet. Nog geregeld duiken, zo bijv. op de speciale jaarlijkse

2
3
4

de kluizenaar van Croisset in Schrijvers in hun landschap. Op reis door Frankrijk.
's-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, 1983, blz. 21-27.
Cf. Hontelez J., In het voetspoor van... Terug naar de plaatsen waar schrijvers leefden en
werkten in En route, 1993, VI, nr. 36, blz. 16-18.
Cf. Poisson G., Les maisons d'écrivain. Paris, Presses Universitaires de France, 1997 (Que
sais-je?: 3.216), blz. 45.
Cf. Rothuizen W., Gustave Flaubert. De lange schaduw van Madame Bovary in Meneer, dit
is heilige grond... Literaire pelgrimages. Samengesteld door Martin van Amerongen en
William Rothuizen. Amsterdam, Van Gennep, 1985, blz. 124-143.
Cf. Sommer M., Rouen wil mets cadeau van die viezerik Flaubert in De Volkskrant, 16
augustus 1997.
Cf. Swimberghe P., Normandie. Langs literaire huizen in Weekend Knack, 20 april 1994,
blz. 26-28.
Cf. Van der Putten J., Eindelijk een huis in de hoofdstad van de wereld in De Volkskrant, 15
juli 1997, blz. 10.
Cf. Dubois P.H., Stendhal. Grenoble en de rijke kruideniers in Meneer, dit is heilige grond...
o.c., blz. 187-195.
Cf. Zoon C., Laatste rustplaats op het terras in De Volkskrant, 23 augustus 1997, blz. 9.
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Abraham Hans-ruilbeurs (elke derde zondag van september, in de Oude Kerk op de
Geuzenhoek), onbekende titels in Hans' primaire bibliografie op...
In zijn oeuvre was geen plaats voor zeemzoeterigheid. Hij gaf de rauwe
werkelijkheid weer en behandelde onderwerpen die anderen liever uit de weg gingen,
wat niet onopgemerkt bleef. Om de jeugd tegen Hans' verderfelijke (!) lectuur te
beschermen, zette de katholieke overheid, als tegenhanger van zijn
‘Kinderbibliotheek’,
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in 1930 de serie ‘Vlaamse Filmkens’ op. Abraham Hans was zelf ook protestants en
dat speelde niet in zijn kaarten. In tegenstelling tot schrijvers als Ernest Claes en
Stijn Streuvels werd hij niet aanvaard en, al stond er in zijn verhalen niets verkeerds,
hij kreeg niet de erkenning die hij verdiende.
Op de grafsteen van Abraham Hans, die in Kontich (waar hij het grootste deel van
zijn leven heeft verbleven, o.m. in de fraaie villa ‘Houthulst’ aan de
Antwerpsesteenweg nr. 69, vroeger nr. 55) begraven ligt, staat:
‘Ik heb de goede strijd gestreden.
Ik heb de loop geëindigd.
Ik heb het geloof behouden’.

In het museum in Horebeke, waar jaarlijks zo een 5.000 bezoekers opdagen, wordt
de herinnering aan het veelzijdige en innemende ‘Geuzenkind’ met tal van voorwerpen
(foto's, knipsels, een portret door Isidoor baron Opsomer, enz.), een boekencollectie
van plusminus 1800 titels (of 4/5 van Hans' verzamelde oeuvre) en een 7 km lang
wandelpad (door het glooiende Vlaamse Ardennenlandschap), terecht levendig
gehouden.
Luc Decorte

Literatuur
• Blommaert V., De Geuzenhoek te Horebeke - De Oude Kerk (1795-1995).
Horebeke, Protestants-Historisch Museum ‘Abraham Hans’, 1995, 36 blz.
• De Jonge A., De Geuzenhoek te Horebeke (van geslacht tot geslacht). Horebeke,
Protestants-Historisch Museum ‘Abraham Hans’, 1993, 68 blz.
• De Keyzer L., Op zoek naar Abraham Hans. ‘Is dat geen bekende protestant
geweest? in Het Nieuwsblad, 12 februari 1982, blz. 13.
• Thurn K., Abraham Hans: verteller van volk en land in Wij, 23 september 1982,
blz. 16.
• Van der Linden R., Abraham Hans en Horebeke in Toerisme in Oost-Vlaanderen,
1982, XXXI, nr. 1, blz. 3-7.

Stavelot: Musée Guillaume Apollinaire
Adres:
Hôtel de Ville
4970 Stavelot
Luik (België)
Correspondentieadres:
Mr. J.-L. Huysmans
Rue Haute Levée 6
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4970 Stavelot
Mlle. F. Jacques
Place St. Remacle 17,
4970 Stavelot
Tel.:
080-86.27.66
Statuut:
V.z.w.
Conservator:
J.-M. Huysmans
Openingstijden:
• Juli en augustus 10 u.-12.30 u. en van 14 u.-17 u. of na telefonische
afspraak.
• Gesloten van september tot juni
Toegangsprijs:
• Volwassenen: 70 fr.
• Kinderen: 50 fr.
• Groepen (+20): 50 fr. per persoon

De Franse Dienst der Posterijen wijdde aan de nauwelijks 38 jaar oud geworden vernieuwer van de
Franse poëzie Guillaume Apollinaire (oRome, 26.08.1880 - †Parijs, 09.11.1918) in 1961 in zijn reeks
‘Célébrités’ een zegel - lilas-rose met violet - van 50 cent plus 15 cent toeslag (oplage: 1,6 miljoen
exemplaren). Op de achtergrond worden enkele van zijn werken geëvoceerd. Tegelijkertijd verscheen
ook een zegel voor de schrijver Honoré Daumier.

Guillaume Apollinaire, eigenlijk Guglielmo Apollinare de Kostrowitzky
(1880-1918), dichter, prozaïst, dramaturg en kunstcriticus in het Parijs
van het begin van onze eeuw...
In de vroege morgen van 5 oktober 1899 vertrokken twee jonge pensiongasten hals
over kop uit het huis ‘Constant’ in de Rue Neuve te Stavelot. De broers de
Kostrowitzky waren er in juli door de minnaar van hun moeder achtergelaten, omdat
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zij de mondaine uitstapjes van Madame de Kostrowitzky zouden hinderen. Terwijl
Angelica en Jules Weil in de casino's van Spa en Oostende hun geluk beproefden,
verbleven Wilhelm en Albert langs de Amblève, zochten er de zoetwatermossels op,
maakten lange tochten door de Hoge Venen en amuseerden zich in het stadje waar
ze weldra als de innemende ‘Russische baronnen’ bekend stonden. Vooral voor de
oudste van de twee broers waren deze paradijselijke vakantiemaanden heel intens.
De negentienjarige Guglielmo Apollinare Alberto de Kostrowitzky, die zich Wilhelm
liet noemen, was op 26 augustus 1880 in Rome geboren en had al school gelopen
(en Frans geleerd) in Monaco, Cannes en Nice, de pleisterplaatsen (denk aan de
speelbanken) van zijn frivole moeder. In de Ardennen en de Hoge Venen ontdekte
hij een nieuwe wereld, was geboeid door de lokale legenden en het Waals dialect,
werd er verliefd op Marie Dubois en vooral: hij schreef er veel. Maar toen het echtpaar
Constant discreet wees op de nog steeds niet betaalde rekening en Madame de
Kostrowitzky uit Parijs alleen maar het geld voor de treinreis stuurde, verdwenen de
twee broers met de noorderzon en lieten zij een paar versleten schoenen achter en
een oude koffer vol papieren. De Constants verbrandden alles deskundig. Negentien
jaar later - op 9 november 1918 - stierf in Parijs de oudste van de gebroeders de
Kostrowitzky die intussen onder de naam Guillaume Apollinaire1 een beroemdheid
was geworden.
Het zou nog duren tot 1934 eer men een verband legde tussen de vele reminiscenties
aan de Ardennen en de Hoge Venen in het werk van Apollinaire en het verblijf van
de jonge de Kostrowitzky in Stavelot, in de buurt van Spa. De man die zijn rekening
niet betaalde, kreeg een gedenkplaat aan het pension, dat intussen Hôtel du
Luxembourg heette, en een monument op de hoogten van Bernister. In 1954 werd
in het hotel een klein Apollinaire-museum ingericht dat omwille van de talrijke
aanwinsten in 1986 verhuisde naar de eerste verdieping van het stadhuis van Stavelot
in de oude abdij. ‘Honesta quaedem scelera successus facit’ (het succes maakt
sommige misdaden eervol), schreef Seneca al.
De vier hoge, eerder sfeerloze zalen van het museum bieden een chronologisch
overzicht van leven en werk van Apollinaire en schetsen aan de hand van
overzichtelijke teksten een beeld van de vele relaties van de dichter, prozaïst,
dramaturg en kunstcriticus in het Parijs van het begin van onze eeuw. Tussen de
evocatie van een 19de-eeuws hotelkamertje en het authentieke Parijse sterfbed van
Apollinaire wandelt men tussen documenten, foto's, verzen, (reproducties van)
kunstwerken en portretten van de dichter door o.m. Picasso en Le Douanier Rousseau.
De grote middenzaal bevat in dit opzicht belangrijk materiaal dat de Parijse wereld
oproept waar Apollinaire de vurige verdediger werd van
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fauvisme, kubisme, futurisme en surrealisme. Heel aantrekkelijk is de reeks
houtsneden van de Franse fauvist Raoul Dufy, die Apollinaires Le Bestiaire ou
Cortège d'Orphée uit 1911 illustreerde. De ruimte die de Ardense maanden van
Wilhelm oproept, is uiteraard anekdotisch, maar verduidelijkt de genese van tal van
teksten. Onderzoekers kunnen terecht in de Apollinairebibliotheek die, evenals het
museum zelf, wel dringend aan enige ordening toe is. 1999 stelt de vrienden van
Apollinaire in Stavelot voor een grote uitdaging.
Sfeer is er wel in het kleine pension van de Rue Neuve, dat nu Hôtel du Mal-Aimé
heet. De ingang is er beschilderd met de cyclus ‘La chanson du Mal-Aimé’ die de
dichter in 1909 publiceerde en in 1913 opnam in Alcools, zijn eerste grote
verzenbundel. In het berookte en schemerige interieur dat de eeuwwisseling oproept,
voelt de literaire toerist zich een beetje in de buurt van Apollinaire wiens verzen
spreken vanop wanden, papieren onderleggers en servetten. Natuurlijk speelt de
nering hier mee, maar je kunt er wel altijd een rustige hoek vinden en grasduinen in
Apollinaire die er aanwezig is met Alcools, Calligrammes (1918), L'Enchanteur
pourrissant (1909) en het wondere Le Poète assassiné (1916). Bladerend in de
Collection Poésie van Gallimard, merk je dat zowel zijn geliefde Marie als de streek
die hij moest ontvluchten hem bleven achtervolgen, zoals in ‘L'Adieu’ uit Alcools:
‘J'ai cueilli ce brin de bruyère
L'automme est morte souviens-t'en
Nous ne nous verrons plus sur terre
Odeur du temps brin de bruyère
Et souviens-toi que je t'attends.’

PATRICK LATEUR

Literatuur
• Barnard B., Door God bij Europa verzoekt. Amsterdam-Antwerpen, Uitgeverij
Atlas, 1996, blz. 31-36.
• Remiche J., Au pays de Stavelot à l'heure où Wilhelm de Kostrowitzky devenait
Guillaume Apollinaire. Stavelot, 1986, 54 blz.
• Van Poucke W., Guillaume Apollinaire in Stavelot in Magie van woord en
woud. De literaire Ardennen. Groot-Bijgaarden, Globe/Baarn, De Prom, 1994,
blz. 96-106.

Voorburg:
Constantijn Huygens-Museum ‘Hofwijck’
Adres:
Westeinde 2a
2275 AD Voorburg
Zuid-Holland (Nederland)
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Tel.:
00-31-70-387.23.11
Conservator:
G.C. Kuiper
Correspondentieadres:
Postbus 533
2270 AM Voorburg
Openingstijden:
• Op woendag, donderdag, zaterdag en zondag, van 14 u. tot 17 u.
Toegangsprijs:
• volwassenen: f 2,5
• kinderen: f 1

De Huygenszegel uit 1987 (waarde: 75 cent, oplage: 10 miljoen exemplaren) toont een gravure van
de hand van Paul Ponsius uit 1645, naar een schilderij van Antonius van Dijck uit 1632. Op de
achtergrond: de Scheveningseweg, aangelegd naar een plan en op instigatie van Constantijn Huygens.
Uit zijn leerdicht De Zee-straet is de eerste versregel gehaald: ‘De Werelt gaet haer’ gang, sij werrt
en blijft aen ‘twerren’.

Constantijn Huygens (1596-1687), secretaris van drie prinsen van Oranje,
dichter, componist en musicus uit de Gouden Eeuw...
Constantijn Huygens1, heer van Zuylichem, vooraanstaand diplomaat en staatsman,
werd geboren op 4 september (‘op eenen woonsdach s'avondts recht voor thien uren’)
1596 in 's-Gravenhage. Hij groeide op in een calvinistisch milieu, genoot een
voortreffelijke opvoeding (die met huisonderwijs door zijn vader werd gecompleteerd),
studeerde rechten, o.a. in Leiden, en maakte als leerling-diplomaat enkele reizen naar
Venetië en Engeland. Hij ontwikkelde zich als humanist in de traditie van de
Renaissance, zeg maar: de uomo universale. Huygens schreef als elfjarige2 al verzen
in het Latijn en vanaf zijn zestiende jaar dichtte hij ook in het Frans. Hij volgde zijn
vader in 1625 op als secretaris van prins Frederik Hendrik, daarna van Willem II en
Willem III en bleef in dienst van de Oranjes tot aan zijn dood. Huygens trouwde in
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1627 met zijn nicht Suzanna van Baerle (zijn ‘Sterre’) en werd vader van 5 kinderen,
die hij op zijn beurt een uitstekende opvoeding gaf, o.m. Constantijn jr. en Christiaan
Huygens. Met zijn kinderen (4 zoons, 1 dochter) bleef hij een warme band hebben
- cf. de beschrijving van de jeugd van zijn kinderen.3 In een gedicht op zijn 88ste
verjaardag - twee jaar vóór zijn dood op Goede Vrijdag 28 maart 1687 - richtte hij
zich op milde toon tot z'n zoons: ‘Wacht maar, nog even en jullie zullen ontvaderd
en vrije mensen zijn; en ik hoop, dat jullie met net zulk grijs haar als ik tenslotte
kunnen zeggen: ‘Komt, Heere, 't is genoegh’.

Constantijn Huygens, eerste bewoner van Hofwijck, een druk bezet man. Zijn veelzijdige opvoeding
werd in 1617 aan de Leidse Academie afgerond. Later kwam hij als secretaris in dienst van Prins
Frederik Hendrik aan het hof in 's-Gravenhage (Collectie Constantijn Huygens-Museum ‘Hofwijck’,
Voorburg).

Behalve staatsman en dichter - samen met P.C. Hooft behoorde hij tot de
belangrijkste en erudietste dichters van de 17de eeuw - was hij een groot
muziekkenner. Hij schreef monodische (eenstemmige) composities in Italiaanse trant
voor de vijf instrumenten die hij zelf bespeelde: gitaar, klavecimbel, luit, theorbe en
viola da gamba. Naar eigen zeggen componeerde hij meer dan duizend stukken. Een
kleine bundel met 39 liederen is bewaard gebleven: Pathodia sacra et profana
occupati (1647), d.w.z. ‘gewijde en wereldse emotieliedjes van een drukbezet man’,
van een amateurmusicus dus.4
Huygens correspondeerde met vele beroemde dichters en geleerden van zijn tijd,
onder wie René Descartes en Heinsius. Met P.C. Hooft, Anna en Maria Tesselschade
Visscher5 - de ‘onwaerdeerlycke
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Constantijn Huygens met vrienden op Hofwijck; tekening uit ca. 1675, toegeschreven aan F. de
Moucheron (Collectie Huygens- Museum ‘Hofwijck’, Voorburg).

vrouw’ - en de heterodoxe dweepster Anna Maria van Schurman6 was hij bijzonder
bevriend.
Ook op het gebied van de bouwkunde heeft hij zijn sporen verdiend. Zijn huis aan
het Plein in Den Haag was door hemzelf (volgens de drie basisvoorwaarden van
Vitruvius: doelmatigheid, hechtheid en schoonheid) ontworpen. De weg van Den

‘Wie is er met zich zelf of met zijn tijd verlegen, zijn kostelijke tijd? Wie zoekt naar nieuwe wegen om
lustig leeg te zijn? Hij kome daar ik ga, wanneer ik Haag en Hof wijk, hij blijve daar hij is, en volge
mij op Hofwijck’. (Constantijn Huygens)

Haag naar Scheveningen, dwars door de toen nog onbeplante duinen, is tussen 1663
en 1665 aangelegd naar een plan van Huygens (cf. zijn lange gedicht ‘De zee-straet’,
thans de oude Scheveningse Weg, 1667).
In 1639 kreeg Huygens nogmaals de gelegenheid zijn kennis van de bouwkunst
te manifesteren. In dat jaar kon hij voor ruim zesduizend gulden ‘in 't quartier van
Voorburh ende aende Vliet’ een stuk grond kopen om er een ‘Huysken van vertreck’
te bouwen. In de lente van 1640 begon het bouwen en in de herfst van 1643 was de
buitenplaats klaar. Ook dit gebouw en de omringende tuin werden door Huygens
zelf ontworpen, i.s.m. de vermaarde architect Jacob van Campen. In de geest van het
Hollands classicisme werd een optimale symmetrie nagestreefd. De plattegrond van
Hofwijck - waar Huygens de drukte van de Haagse ‘Hof’ kon ontwijken - is een
vierkant. Drie van de vier gevels zijn indentiek. Het gebouw oogt voornaam en toch
elegant. De brede muurvlakken tussen de ramen bevatten paneelschilderingen die
beelden suggereren. Op die manier maken de muren een minder zware indruk.
Huygens was zeer ingenomen met zijn Hofwijck. Hoewel hij een groot huis in het
centrum van Den Haag bezat, verbleef hij graag op Hofwijck, genietend van huis en
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tuin. Zijn laatste jaren - Huygens werd 90 - bracht hij hier door, terwijl hij helder,
vitaal en werkzaam bezig bleef.
Huygens liet Hofwijck na aan zijn oudste zoon Constantijn (1628-1697)3, net als
zijn vader in dienst van het Hof. Deze gaf het landgoed echter aan zijn jongere broer
Christiaan (1629-1695)7, een briljant wis- en natuurkundige (en vrijgezel), die zich
met een scala van onderwerpen, zoals integraalrekening, astronomie en de wetten
van de zwaartekracht, inliet. Bovendien was hij een praktisch man, die zelf de lenzen
voor zijn telescopen sleep - daarmee ontdekte hij de ringen van Saturnus en één maan
van die planeet (die Titan werd gedoopt) - belangrijke uitvindingen als het
slingeruurwerk en het waterpas op zijn naam heeft staan en andere instrumenten
aanpaste of verbeterde. Zijn verdiensten op wetenschappelijk gebied brachten hem
internationale faam. Hij was lid van verschillende buitenlandse Academies van
Wetenschappen en correspondeerde met geleerden uit heel Europa. Na zijn dood in
1695 erfde zijn broer Constantijn de buitenplaats voor de tweede maal. In 1750 werd
Hofwijck door een achterkleindochter van de bouwheer verkocht. Vanaf die tijd
kende het diverse eigenaren.
Huygens' schepping Hofwijck is bewaard gebleven. (Dit is des te gelukkiger omdat
Huygens' woonhuis aan het Plein niet meer bestaat. In 1876 werd het pand gesloopt
om ruimte te maken voor het nieuwe gebouw van het Ministerie van Justitie). Quasi
statig ligt Hofwijck zich al 250 jaar en meer te spiegelen in het water. Uitkijkend
over de Vliet en ommelanden, waar eens de trekschuiten langs kwamen, is het nog
steeds een plek waar het goed toeven is. Alleen jammer dat latere generaties met
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Hofwijck slordig hebben omgesprongen. Zo verrees omstreeks 1840 tussen het
geboomte een vetreinigings- en kaarsenfabriek en sinds 1869 ligt een goed deel van
het imposante en geheel symmetrisch aangelegde pand (Huygens zei lachend dat de
ene helft net zoveel gekost had als de andere) onder een aarden wal van de spoorlijn
Den Haag-Utrecht. Om tenminste het huis uit de handen van een vernielzuchtige
sloper te houden werd in 1913 - nu 85 jaar geleden - de Vereniging Hofwijck
opgericht.

Christiaan Huygens, tweede bewoner van Hofwijck, internationaal geleerde. Christiaan had andere
interesses dan zijn vader. Hij hield zich intensief bezig met natuurwetenschappen, zoals astronomie,
wiskunde en mechanica. Na de dood van zijn vader kwam Christiaan in het bezit van Hofwijck, maar
bewonen ging hij het pas veel later. Voor die tijd bracht hij vele jaren door in het buitenland (Collectie
Constantijn Huygens-Museum ‘Hofwijck’, Voorburg).

Na tien jaar was er voldoende geld ingezameld voor een eerste herstel (1925-1928).
In 1954-55 volgde een tweede, grondiger restauratie. Na een derde en vierde
opknapbeurt, resp. in 1978-79 en 1995, staat het buitenverblijf van Huygens er thans
weer, oprijzend uit een gracht, in zijn oude glorie bij.
De fraaiste ruimte van Hofwijck is de ‘pronkzaal’. Hier ontving Constantijn
Huygens zijn gasten. Er hangt een portret van hem, in donkere en geheimzinnige
tinten geschilderd door M. van Miereveld - een van de kundigste portrettisten uit die
tijd. De beeltenis van zijn zoon Christiaan is een virtuoos getekende pastel van de
hand van B. Vaillant. De zaal is opnieuw

Als men bij leven al niet naar waarde wordt geschat...
Meer dan zinvol is het dat schrijversoorden in ere worden gehouden. Schrijvers die
na hun dood nog belangrijk blijken, kunnen voor de jeugd alleen maar voorbeelden
worden. Iets over hun levenswijze en omgeving leren kennen kan ertoe bijdragen
schrijvers beter te verstaan.
Al heb ik de verblijven bezocht van Felix de Boeck, Anne Frank (vanzelfsprekend),
Stijn Streuvels, Cyriel Verschaeve, ik zou het huis van Wim Sonneveld willen kennen,
dat van Ida Gerhardt, de sterfhuizen van Paul van Ostaijen en Felix Timmermans.
Waarom? Omdat deze bezoeken en waarnemingen het beeld dat ik van die kunstenaars
heb, kunnen vervolmaken. Eventueel zelfs in negatieve zin, tot daar dan.
Er is geen denken aan dat ik later een museum zou krijgen. Als men bij leven al
niet naar waarde wordt geschat, hoe dan na de dood? Zij houden onze taal en onze
cultuur levend. Ik voel er me te klein voor.

Vlaanderen. Jaargang 47

MARCELLA BAETE (BLANKENBERGE)
ingericht met meubels uit de tijd van Huygens: een brede tafel op eiken bolpoten
en een fraai pronkkabinet uitgevoerd in ebbenhout.
Op de bovengelegen verdieping staan vitrines opgesteld met herinneringen aan
de Huygensfamilie. In een zijkamertje hangt een deel van het bekende slingeruurwerk
uit de Scheveningse kerk, waarmee (volgens de overlevering) Christiaan
geëxperimenteerd heeft.
Vlak boven het water ligt de zeer ruime keuken, nog geheel in ‘oud-Hollandse’
stijl: van plint tot plafond betegeld met Delftse witjes en met in het midden een grote
schouw, terwijl ook een koperen pomp en een hardstenen gootsteen niet ontbreken.
LUC DECORTE

Literatuur
• Buitenhuis T., Soeticheydt des Buyten-levens. Buitenplaatsen langs de Vliet en
omgeving. Eindredactie: -. Delft, Delftse Universitaire Pers, 1988, 91 blz.
• De Heer A.R.E., Huygens en de bouwkunst: het Huygenshuis en Hofwijck in
Ons Den Haag, 1987, II, nr. 1, blz. XII-XV.
• Verhaar H. in Querido's letterkundige reisgids van Nederland. Onder redactie
van Willem van Toorn. Amsterdam, Em. Querido's Uitgeverij, 1982, blz.
447-448.

Eindnoten:
1 In de leeszaal van het Stedelijk Archief - Oude Vismarkt 1 (tel.: 053-77.69.06) - kan het Louis
Paul Boon-archief worden geraadpleegd.
2 In De Standaard van 20 december 1976 stond dit bericht: ‘Unaniem hebben de raadsleden van
Lebbeke beslist dat de Kapellestraat voortaan Kapellekensbaan zal heten. Op die manier wordt
niet alleen hulde gebracht aan Louis Paul Boon die een gelijknamige roman schreef, tevens is
een probleem opgelost dat door de samenvoeging van de gemeenten was ontstaan. Zowel in
Lebbeke, Wieze en Denderbelle was er een Kapellestraat en dat is wel wat veel voor één
fusiegemeente.’
Dezelfde krant berichtte op 1 juni 1979 eveneens: ‘De gemeenteraad van Aalst heeft beslist de
Sint-Kamielstraat, waar een woonerf wordt aangelegd, te noemen naar de onlangs overleden
auteur Louis Paul Boon. In de deelgemeente Erembodegem wordt een gedeelte van de
Termuren-laan omgedoopt tot “Kapellekensbaan” naar het bekende boek van de auteur’.
De Kapellekensbaan, waaraan de auteur in september 1942 was begonnen en waarin ook de
neerslag van zijn journalistieke arbeid te vinden is, vormt met Zomer te Ter-Muren (1956) een
caleidoscopisch tweeluik, dat algemeen als Boons meesterwerk wordt beschouwd. De
Kapellekensbaan verscheen in 1953, thans 45 jaar geleden, na een lijdensweg langs uitgevers
die het op het experimentele karakter van het boek niet begrepen hadden. Uitgeverij De
Arbeiderspers ging in 1950 uiteindelijk akkoord met de publicatie, maar het duurde nog 33
maanden voor de roman in de boekwinkel lag.
3 Bericht in De Standaard van 24 februari 1995: ‘Onbekenden gooiden drie brandbommen naar
de kapel van Onze-Lieve-Vrouw-Termuren in Erembodegem, beter bekend als de kapel uit De
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Kapellekensbaan van Louis Paul Boon. Een van de molotovcocktails blakerde aan de achterkant
van de kapel. Twee flessen met een mengeling van uiterst brandbare vloeistof ontbrandden
niet.’
Halfweg mei 1995 werd bij de kapel van Onze-Lieve-Vrouw-Ter-Muren in Erembodegem als
hommage aan Boon het beeld ‘Ondineke’ onthuld. Ondine, het markante personage uit zijn
dubbelroman, herinnert in het beeld dat de Aalterse kunstenaar Frans De Vree van haar maakte,
in de grauwe omgeving, tussen de fabrieken en de spoorweg, aan de ontvoogdingsstrijd van
een volksmeisje dat wankelt tussen idealen en illusies, proletariaat en burgerij. Met haar zwangere
buik prijkt zij wat uitdagend tegenover het andere ‘lieve vrouwtje’ in de kapel, van wie zij in
Boons De Kapellekensbaan - Zomer te Ter-Muren de sleutels bewaarde.
Immers, voortgaande op deze Boon-passage zou de kleine Ondine, dat (andere) ‘snotjonk’, bij
het aanschouwen van het beeld apetrots geworden zijn: ‘Aan de deur waar ondine woonde, met
haar moeder zulma en haar vader carolus (met bijnaam van vapeur), hing een plak “hier
bewaerdt men de sleutels van de kapel, onze lievevrouw termuren”, en de kleine ondine voelde
zich daardoor gewichtiger dan de andere meisjes die in de modder of het stof van ter-muren
speelden, of aan de bareel van de ijzerenweg hingen en zich om en om draaiden met hun vuile
billekes bloot...!’
Cf. Vansina D., Verschaeve getuigt. Brugge, Uitgeverij Zeemeeuw, 1955, 864 blz.
Vinks J., Cyriel Verschaeve de Vlaming. Brecht-Antwerpen, Uitgeverij De Roerdomp, 1977,
383 blz.
Het belangrijkste geschenk bij Verschaeves 60ste verjaardag was de oprichting van de uitgeverij
Zeemeeuw door Jozef en Maria Lootens (1884-1970) en Martha Van de Walle (1902-1980).
De eerste uitgave van deze uitgeverij, die zich uitsluitend op Verschaeve zou toeleggen, was
zijn Verzameld Werk in 10 delen (1934-1940). Een tweede uitgave van het Verzameld Werk
verscheen - 6500 blz. en meer - in 8 delen tussen 1954 en 1961.
Een v.z.w. gesticht op 11 juli 1960 met als doel: ‘de voortzetting van het levenswerk van Jozef
Lootens, nl. het verzamelen, ordenen, bewaren, bekend maken van alle bescheiden van of in
verband met Cyriel Verschaeve, zijn werk, zijn vrienden en tijdgenoten’. Deze thans ontbonden
v.z.w. bezorgde tussen 1970 en 1993 17 delen van de wetenschappelijke uitgave Verschaeviana.
Onder de titel ‘Record voor Anne Frank’ meldde De Standaard op 13 januari 1998 het volgende:
‘Het Anne Frank-huis in Amsterdam haalde vorig jaar een record aantal bezoekers. Er kwamen
voor het eerst sinds de openstelling in 1960 meer dan 700.000 mensen naar het gereconstrueerde
voorhuis en de onderdwkruimtes in het Achterhuis; dat is ruim 13 procent meer dan in 1996.’
Cf. Van der Pol R. en Verhoeven R., Anne Frank. Amsterdam, Anne Frank Stichting, 1992,
19933, 64 blz.
X., De wereld van Anne Frank. Anne Frank in the world. Amsterdam, Anne Frank Stichting,

1985, 19893, 144 blz.
2 Cf. Croes J. e.a., De Ideale Bibliotheek. 100 boeken die iedereen gelezen moet hebben.
Amsterdam, De Bijenkorf, 1990, blz. 33-37.
Van Eijk I. en Wester R., Honderd helden uit de Nederlandse literatuur. Amsterdam, De
Bijenkorf, 19853, blz. 135-138.
3 Frans Pointl, auteur van o.a. De kip die over de soep vloog en De aanraking, publiceerde in
1991 een keuze uit zijn dagboekverzen uit de periode 1959-1991 in de bundel Het Albanese
wonderkind (Amsterdam, Nijgh & Van Ditmar, 59 blz.).
1 Cf. Ett H.A. e.a., Multatuli. Hasselt, Uitgeverij Heideland-Orbis n.v., 1970, 322 blz. (Genie en
wereld).
Hermans W.F., De raadselachtige Multatult. Amsterdam, Boelen uitgevers, 1976, 216 blz.; De
Bezige Bij., 19872, 296 blz.
Van 't Veer P., Het leven van Multatult. Amsterdam, Uitgeverij De Arbeiderspers, 1982, 473
blz.
Van Straten H., Multatuli, van blanke radja tot bedelman. Een schrijversleven. Amsterdam,
Bas Lubberhuizen, 1995, 432 blz.
2 Cf. Van Waterschoot J., De bibliotheek van Multatuli. Amsterdam, Multatuli Museum, 1992,
30 blz., (Catalogus van het Multatuli Museum: deel I).
3 Van Waterschoot J., ‘Helaas, ik ben 'n Amsterdammer’. Een literaire wandeling door het
Amsterdam van Multatuli. Samengesteld en ingeleid door -. Amsterdam, Uitgeverij Bas
Lubberhuizen, 1995, 64 blz.
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4 Cf. Ter Laan K., Multatuli encyclopedie. Multatuli Genootschap onder redactie van Chantal
Keijsper. Den Haag, Sdu Uitgeverij Koninginnegracht, 1995, 575 blz.
5 Het eerste nummer van het ts. Over Multatuli (89 blz.) verscheen in het voorjaar van 1978.
Aflevering 39, 71 blz. dik en het voorlopig laatste nummer, viel bij de abonnee medio 1997 in
de bus.
6 Een recente uitgave betreft ‘een lessenserie voor de bovenbouw van Multatuli’ onder de titel
Max Havelaar. Da's pas andere koffie!, samengesteld o.l.v. Annemarie Kets en Wim Taks door
een aantal studenten van de sectie Nederlands van de Faculteit Educatieve Opleidingen van de
Hogeschool Rotterdam en omstreken (72 blz. plus handleiding voor de docent van 24 blz., mei
1996 - te verkrijgen in het Multatuli-Museum).
1 In een brief aan de samensteller van dit nummer over ‘museale oorden van dichters en andere
schrijvers in Belgie en Nederland’ berichtte Eddy van Vliet op 27 augustus 1997 het volgende:
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‘In de jaren 1994 en 1995 heb ik een aantal kleine musea in het Brusselse bezocht, waaronder
het Maurice Carême Museum.
Wat mij in dit museum vooral heeft getroffen is de volstrekte toewijding en liefde waarmee de
woning van Maurice Carême door diens levensgezellin voor het publiek wordt opengesteld.
Haar onvoorwaardelijke liefde en bewondering voor de dichter maakte van deze bejaarde dame
opnieuw een jong meisje dat haar hart uitstortte over het leven van de dichter. Het was alsof
alles de dagen voordien gebeurd was en zij eindelijk iemand gevonden had aan wie zij dit alles
kon vertellen. Zijn dood had als het ware de geheimen opgeheven, geheimen waarin heel wat
leed lag verscholen.
Als ware zij bang dat mijn vertrek haar band met het verleden zou verbreken, bleef zij praten
tot ik reeds langs de voortuin naar de straat liep. Was voor haar elk vertrek de herhaling van
het afscheid van Maurice Carême?
Een museum als negatie van het ultieme en onaanvaardbare afscheid.
Ik heb het museum éénmaal bezocht en zal er hoogst waarschijnlijk nooit meer weerkeren uit
schrik de magie van dit ene bezoek te verbreken.’
Cf. Augustijn C. e.a., Erasmus. Hasselt, Uitgeverij Heideland-Orbis n.v., 1971, 293 blz. (Genie
en Wereld).
Halkin L.E., De biografie van Erasmus. Baarn, Tirion, 1991, 416 blz.
Jensma G.Th. e.a., Erasmus. De actualiteit van zijn denken, Zutphen, De Walburg Pers, 1986,
184 blz.
De laatste bloemlezingen uit het werk van René De Clercq, beide samengesteld door zijn dochter
Elza, dateren van 1964 (Hasselt, Uitgeverij Heideland, 79 blz. - Inleiding: Karel Vertommen)
en 1977 (Sint-Niklaas, Eigen beheer, 202 blz. - Inleiding: Wies Moens).
Dé Couperus-biografie is, sinds 1987, Louis Couperus. Een biografie (Amsterdam, Em. Querido's
Uitgeverij b.v., 872 blz.) van Frédéric Bastet, die in Een zuil in de mist (1980) al een aantal
verhelderende Couperus-essays had samengebracht. Daarvóór maakten zich voor de
Couperus-biografie vooral Henri van Booven (1933) en H.W. van Tricht (1965) verdienstelijk.
Dankbaar heb ik bij de redactie van deze bijdrage gebruik gemaakt van ‘Zoo ik ièts ben, ben ik
een Hagenaar’. Een literaire wandeling door het Den Haag van Louis Couperus, samengesteld
door José Buschman, én van het artikel van Elsbeth Etty in NRC Handelsblad, 11 juni 1996
(dag van de opening van het museum).
In een brief van 2 september 1997 berichtte conservator J. Decavele aan de samensteller van
dit nummer wat volgt: ‘Zes jaar na zijn dood richtte zijn geboortestad in 1955 de Stichting
Maurice Maeterlinck op die, in nauwe samenwerking met het Stadsbestuur, de herinnering aan
de van oorsprong Gentse schrijver levendig moet houden. Deze inspanningen werden in 1976
bekroond met de openstelling van het aan hem gewijde Kabinet in het Museum Arnold Vander
Haeghen in de Veldstraat. Op de gelijkvloerse verdieping van dit statige 18de-eeuwse herenhuis
wordt een overzicht geboden van leven en werk van de auteur, vanaf diens schooltijd aan het
Gentse Sint-Barbaracollege tot zijn laatste levensjaren in het kasteel Orlamonde te Nice.
Blikvanger is de reconstructie van Maeterlincks werkkamer te Nice, inclusief de originele
bibliotheekkasten met zijn persoonlijke boekenverzameling. Het tentoongestelde materiaal foto's, correspondentie, handschriften, bibliofiele uitgaven en diverse memorabilia - is slechts
een selectie uit de omvangrijke collectie die door de zorgen van de Stichting en het Stadsbestuur
werd bijeengebracht en vandaag de dag nog steeds wordt aangevuld. Het gehele Fonds
Maeterlinck is door het Stadsarchief geinventariseerd en staat in een aparte studiekamer ter
beschikking van eventuele vorsers.’
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1 Cf. Geldof F., Rosa Bossuyt verzorgt de rondleidingen in ‘Het Lijsternest’. De werkkamer is
haar favoriete plek in Knack Weekend, 2 september 1992, blz. 151.
2 Cf. Timmerman J. en Berteloot M., Catalogus: Fototentoonstelling in het Provinciaal Museum
Stijn Streuvels ‘Het Lijsternest’. Brugge, Provinciale Dienst voor Cultuur/Provinciale Bibliotheek
en Cultuurarchief, 1990, (76 blz.).
3 Cf. Valcke L. e.a., Streuvelspad. Sint-Andries, Provinciale Dienst voor Cultuur, 1993.
4 Cf. Coppens J., Van Deuren K., Thomas P., Stijn Streuvels fotograaf. Brussel, Gemeentekrediet
van Belgie/Gent, Snoeck-Ducaju & Zoon, 1994, 184 blz. (Monografieen over Vlaamse kunst).
1 Cf. Buijnsters P.J. e.a., Betje Wolff & Aagje Deken. 's- Gravenhage, N.L.M.D./Amsterdam, De
Bezige Bij, 1979, 73 blz. (Schrijversprentenboek: nr. 20).
Haasse H.S., Naar haar eigen beeld. Leiden, Martinus Nijhoff, 1988, 34 blz. (Couperuslezing).
2 Cf. Schenkeveld-van der Dussen R., Aagje Deken (Amstelveen, gedoopt 10 december 1741 's-Gravenhage, 14 november 1804). Vroom, vrolijk en verlicht in Met en zonder lauwerkrans.
Schrijvende vrouwen uit de vroegmoderne tijd 1550-1850: van Anna Bijns tot Elise van Calcar.
Amsterdam, Amsterdam University Press, 1997, blz. 659-665.
3 Cf. Van Eijk I. en Wester R., Honderd helden uit de Nederlandse literatuur. Amsterdam, De
Bijenkorf, 19853, blz. 313-316.
4 Cf. Buijnsters P.J., Bibliografie der geschriften van en over Betje Wolff en Aagje Deken. Utrecht,
HES Publishers, 1979, 227 blz.
1 Cf. Dubois P.H. en S., Zonder vaandel. Belle van Zuylen 1740-1805. Een biografie. Amsterdam,
Uitgeverij G.A. van Oorschot, 1993, 856 blz.
De uitgave van haar OEuvres Complètes in 10 delen (1979 (1984) en vertalingen in het
Nederlands van brieven en van een aantal van haar werken maakten haar oeuvre de laatste jaren
eindelijk toegankelijk bij een groter publiek in binnen- en buitenland.
2 Van Zuylen B., Brieven uit Neuchâtel. Vertaling en nawoord van Leo van Maris.
Amsterdam-Antwerpen, Uitgeverij L.J. Veen, 1997, 103 blz. (Het gaat om Belle van Zuylens
tweede boek, waarmee haar schrijverscarrière echt begon. Er zouden nog vele romans, verhalen,
toneel- en muziekstukken, brieven en essays volgen, die ten slotte zijn terechtgekomen in de
tien delen van haar verzameld werk. Lettres neuchâteloises verscheen voor het eerst in 1784.
De druk bevatte nogal wat fouten. Een tweede gecorrigeerde versie verscheen in hetzelfde jaar
en sloot af met een gedicht om de afwijzende reacties van de bewoners van Neuchâtel te laten
bedaren:
‘Bemmnelijk volk van Neuchâtel
Waarom toch kan wat lichte spot u zo choqueren?
Elk schrijver heeft het recht, bedenk dat wel,
Zijn volk, zijn land, zijn rijk te kritiseren.
Heeft hij gelijk, men neemt zijn woorden aan,
Men leest hem met plezier, hij zet soms dingen recht.
Is wat hij zegt onjuist, 't is snel met hem gedaan:
Alleen hij wordt geraakt door wat hij heeft gezegd.
Maar zeg mij eens, u gaat toch niet vertellen,
Dat anderen gebreken hebben en u niet?
Of moet men alleen die in 't daglicht stellen
En d'ogen sluiten voor wat men bij ú ziet?
De Fransman wordt zijn ijdelheid verweten,
De Hollander is traag en weinig elegant,
De Spanjaard wordt vaak dom en trots geheten,
De Brit is uitermate arrogant.
Innemend volk van Neuchâtel,
Wees blij met wat natuur u wilde schenken,
Zij had het recht, zonder u daarmee te krenken,
Aan u niet ál haar gaven toe te schuiven, wel?’
3 Cf. Alles is mode. Belle van Zuylen en de Franse Revolutie. Gekozen, van commentaar voorzien
en vertaald door Greetje van den Bergh. Amsterdam, Uitgeverij G.A. van Oorschot, 1989, 119
blz.
4 Cf. Van Zuylen B., Alles of niets. De edelman, Mrs. Henley, Cécile en De geschiedenis van
Caliste. Amsterdam, Meulenhoff, 1986, 243 blz.
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5 Cf. Rebels en beminnelijk. Brieven van Belle van Zuylen-Madame de Charrière (1740-1805)
aan Constant d'Hermenches, James Boswell, Benjamin Constant en anderen 1760-1805.
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Amsterdam, Uitgeverij De Arbeiderspers, 1971, 19845, 178 blz. (Privé-Domein: nr. 18).
Ik heb geen talent voor ondergeschiktheid. Belle van Zuylens briefwisseling met Constant
d'Hermenches, James Boswell en baron Van Pollandt. Vertaling en nawoord Greetje van den
Bergh. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1987, 743 blz.
Cf. Aler J.M.M., Catalogus van de bibliotheek der Vereniging Het Spinozahuis te Rijnsburg.
Leiden, E.J. Brill, 1965, 61 blz.
Cf. De Dijn H., Einstein en Spinoza. Delft, Uitgeverij Eburon, 1991, 15 blz. (Mededelingen
vanwege Het Spinozahuis: nr. 64).
Cf. Huygens G.W., Hendrik Tollens. De dichter van de burgerij. Een biografie en een tijdsbeeld.
Rotterdam-'s-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, 1972, 305 blz.
Cf. Bloemlezing uit de gedichten van Hendrik Tollens 1780-1856 ter gelegenheid van zijn 200ste
geboortejaar uitgegeven door het Historisch Museum. Rotterdam, 1980, 35 blz.
Cf. Kuik C.J., Helden op sokkels. Literaire standbeelden in Nederland. Baarn, Bosch & Keuning
n.v., 1980, blz. 172-174, 202.
In De Morgen van 29 oktober 1991 berichtte Anna Luyten onder de titel ‘Het graf van Emile
Verhaeren loopt vol water’ o.m. het volgende: ‘In Klein Brabant baart men zich grote zorgen
over het teloorgaan van twee unieke monumenten aan de boorden van de Schelde: het sas in
Bornem en de graftombe van Emile Verhaeren in St.-Amands. (...)
De betonnen grafkonstruktie is een ontwerp van architekt Louis Van der Swaelmen. Aanvankelijk
zou Henry Van de Velde de graftombe ontwerpen, maar deze kwam niet verder dan het aanduiden
van de plaats. Uit de gedichten van Verhaeren was al duidelijk gebleken dat het graf nergens
anders kon komen te liggen dan bij de Schelde. Maar met de jaren is het voorste gedeelte van
het grafmonument weggezakt in de slijkmassa, daardoor is het losgekomen van het betonnen
achterstuk. Aanvankelijk zag men alleen een spleet. Nu zijn er grote gaten in de konstruktie
gekomen. Bij hoogtij loopt het water door die gaten binnen. (...) Het monument werd in 1927
op verzoek van Verhaerens vriendin, Koningin Elisabeth, opgericht door de Dienst der
Zeeschelde en het ministerie van openbare werken. Nu maakt het deel uit van de Vlaamse
Gemeenschap.’
Zo wordt er in het Provinciaal Museum Emile Verhaeren, van 27 maart tot 31 oktober 1998,
een fototentoonstelling met werk van de belangrijkste fotograaf uit de jaren 1930-1950 gehouden.
Titel: ‘Willy Kessels (1898-1974), fotograaf in het land van Verhaeren’. Willy Kessels werd
honderd jaar geleden in Dendermonde geboren. Hij overleed in Brussel op 10 februari 1974.
De nadruk zal vooral worden gelegd op zijn foto's uit het Scheldeland, het land dus van
Verhaeren. Bij de foto's komen teksten van de dichter.
Kessels werd vorig jaar (7 november 1997 - 4 januari 1998) gehuldigd met een kleine
tentoonstelling in het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel. Bij die gelegenheid verscheen
een interessante catalogus over deze voorloper van de modernistische fotografie - uit winstbejag
verbrandde hij zich onder de bezetting incidenteel en haast anekdotisch - onder de titel:
Geheugenverlies. Verantwoordelijkheid en collaboratie. Willy Kessels, fotograaf (Brussel,
P.v.S.K., 1997, 172 blz.)
In De Standaard van 31 mei 1997 verklaarde Paul Servaes, de huidige conservator van het
Emile Verhaeren-Museum: ‘Het museum in het Veerhuis is in 1955 gesticht als particulier
initiatief van René Gevers, achterneef van Verhaeren, en een vooral Franstalige kriîng rond
hem. Gevers was goed bevriend met de familie Verhaeren en stond de weduwe, Marthe Massin,
bij na de dood van de dichter. Zijn inzet werd beloond met memorabilia, die de basis van zijn
collectie vormen.’ De redacteur van dienst gaat verder: ‘In de jaren zestig waren er strubbelingen
over het taalgebruik. De Vlaamse museumbeheerders vroegen eentalig Nederlandse opschriften.
Gevers trok zijn collectie terug en zette in Ruisbroek zijn eigen “intiem” Verhaeren-museum
op. Het veerhuis was meteen leeg, maar dat vacuum werd op een originele manier gevuld. De
beheerders gingen op zoek naar kunstenaars die zich lieten en laten inspireren door de figuur
en het werk van Verhaeren. Op die manier kwam er werk van onder anderen Frans Masereel,
Theo Van Rysselberghe en Leon Spilliaert in Sint-Amands. Ossip Zadkine ontwierp een
borstbeeld dat op de kaai, niet ver van het graf van de dichter, moest komen. Het unieke bronzen
prototype op klein formaat is het pronkstuk van het museum; op de Kaai staat ondertussen een
minderwaardig werk van andere makelij. Het Veerhuis was snel te klein voor de permanente
verzameling, die toen nog jaarlijks werd aangevuld met een tijdelijke tentoonstelling. Ondertussen
miste Sint-Amands enkele buitenkansen. Na de dood van Gevers was er niet genoeg geld om
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zijn collectie te kopen. De Franse Gemeenschap kwam in het bezit van de stukken, die momenteel
in de kelders van de Koninklijke Bibliotheek liggen. Een concurrent-verzamelaar van Gevers
verkocht zijn Verhaeren-archief aan het museum Plantm-Moretus in Antwerpen. Gelukkig krijgt
Sint-Amands nu uit beide collecties stukken in bruikleen.’
Ter gelegenheid van de opening (31 mei 1997) van het nieuwe Verhaeren-Museum werd, naast
de permanente collectie, in een tijdelijke expositie, ook aandacht besteed aan Verhaerens bundel
Les Heures claires (1896), zijn eerste liefdesgedichten voor Marthe Massin, zijn latere vrouw
(de bundel verscheen nu ook voor het eerst geheel in het Nederlands vertaald door Stefaan Van
den Bremt - Antwerpen, Manteau, 1997, 79 blz. - de Britten, de Duitsers, de Grieken, de
Japanners, de Polen hadden al jaren zo een vertaling!), én aan het werk van kunstschilder Romain
Steppe (1859-1927), die jarenlang in Sint-Amands in Verhaerens geboortehuis woonde en een
illustrator van diens poezie kan worden genoemd.
Cf. Marchau J., Abraham Hans, de verteller van Vlaanderen (1882-1939). Antwerpen, Vlaamse
Toeristenbond, 1980, 20 blz. (Vlaamse Toeristische Bibliotheek: nr. 260).
Marchau J. en Walraed D., Abraham Hans, zijn leven, zijn werk. Horebeke, Abraham Hanscomité,
1989, 202 blz.
Marchau J.e.a., Abraham Hans Gedenkboek 1882-1982. Horebeke, Gemeentebestuur, 1982,
166 blz.
Van den Dooren V., Leven en streven van Abraham Hans, Gent, 1982, 60 blz.
Walraed D., Wie was toch die Abraham Hans? Horebeke, Protestants Historisch Museum
‘Abraham Hans’ v.z.w., 1996, 160 blz.
Cf. Hermans W.F., Guillaume Apollinaire, het literaire genie uit de gelukkigste jaren van onze
geschiedenis in NRC Handelsblad, C.S., 5 augustus 1977, blz. 1.
Cf. Eyffinger A., Huygens herdacht. Catalogus bij de tentoonstelling in de Koninklijke
Bibliotheek ter gelegenheid van de 300ste sterfdag van Constantijn Huygens (26 maart - 9 mei
1987). Onder redactie van -. Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 1987, 182 blz.
Hofman H.A., Constantijn Huygens (1596-1687). Een christelijk-humanistisch
bourgeois-gentilhomme in dienst van het Oranjehuis. Utrecht, HES Uitgevers, 1983, 363 blz.
Keesing E., Het volk met lange rokken. Vrouwen rondom Constantijn Huygens. Amsterdam,
Em. Querido's Uitgeverij b.v., 1987, 199 blz.
Smit J., De grootmeester van woord- en snarenspel. Het leven van Constantijn Huygens
1596-1687. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1980, 305 blz.
Strengholt L., Constanter. Het leven van Constantijn Huygens. Amsterdam, Em. Querido's
Uitgeverij b.v., 1987, 128 blz.
Cf. Huygens C., Mijn jeugd. Vertaling en toelichting: C.L. Heesakkers. Amsterdam, Em.
Querido's Uitgeverij b.v., 1987, 172 blz. (Griffioen).
Cf. Keesing E., Constantijn en Christiaan. Het verhaal van een vriendschap. Amsterdam, Em.
Querido's Uitgeverij b.v., 1983, 200 blz.
Het van oorsprong Utrechtse ensemble ‘Camerata Trajectina’, dat zich toegelegd heeft op de
Nederlandse muziek uit de 16de en 17de eeuw, bracht in het Constantijn Huygens-jaar 1987
onder de titel De muzikale wereld van Constantijn Huygens een lp uit met de fonografische
neerslag van uitvoeringen van composities van Huygens en 17 andere musici die hij graag
hoorde of speelde en die hij veelal ook, op Claudio Monteverdi na, persoonlijk kende (VNM
R87005).
Cf. Schenkeveld-van der Dussen R. en Luyten H., Anna Roemersdr. Visscher (Amsterdam,
1583 - Alkmaar, 6 december 1651). Zelfspot als poeticaal wapen in Met en zonder lauwerkrans.
Schrijvende vrouwen uit de vroegmoderne tijd 1550-1850: van Anna Bijns tot Elise van Calcar.
Amsterdam, Amsterdam University Press, 1997, blz. 150-155.
Van Strien T., Maria Tesselschade Roemersdr. Visscher (Amsterdam, 25 maart 1594Amsterdam, 20 juni 1649). Een baken voor de vrienden in O.c., blz. 171-174.
Cf. Van Beek P., Anna Maria van Schurman (Keulen, 1607-Wieuwerd, 14 mei 1678). De
geleerdste van allen in O.c., blz. 208-211.
Cf. Keesing E., Constantijn en Christiaan. Het verhaal van een vriendschap. Amsterdam, Em.
Querido's Uitgeverij b.v., 1983, 200 blz.
Cf. Christiaan Huygens, 1629-1695. Leiden, Museum Boerhaave, 1988, 40 blz.
Andriesse C.D., Titan kan met slapen. Een biografie van Christiaan Huygens.
Amsterdam-Antwerpen, Uitgeverij Contact, 1993, 414 blz.
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Luc Decorte
Nawoord
Bij het redigeren van deze aflevering van Vlaanderen heb ik dankbaar gebruik kunnen
maken van gegevens, teksten en tips mij mondeling of schriftelijk verstrekt door
Karel Baert (Aalst), Mark Becuwe (Alveringem), Harry Beerts (Scherpenheuvel),
Marc Berteloot (Brugge), Jos A.A.M. Biemans (Amsterdam), Eugenie Boer (Den
Haag), Hinke Brinkman (Amsterdam), Jeannine Burny (Anderlecht), André Capiteyn
(Gent), Willy Copmans (Geel), Guy Cornez (Roisin), Luc Daems (Brasschaat),
Peter-Paul de Baar (Amsterdam), Steven Debaere (Kortrijk), Frans Debrabandere
(Brugge), Johan Decavele (Gent), Frank De Crits (Brussel), Ad de Krom
(Nieuw-Vossemeer), Griet Delanghe (Wielsbeke), Raoul Maria De Puydt (Brussel),
Jan Dhaluin (Deerlijk), Marc Dubois (Gent), Gaston Durnez (Itegem), Ton Geerts
(Amsterdam), Jan Gijzen (Oud-Zuilen), Jan Janssens (Nevele), Chantal Keijsper
(Amsterdam), Emile Kesteman (Brussel), A. Kwakernaak (Rijswijk), Patrick Lateur
(Gijzegem), Willy Le Loup (Brugge), Kathleen Leys (Anderlecht), Klaas Maddens
(Kortrijk), Jean-Michel Maes (Mons), Willly Muylaert (Brugge), Edith Oeyen
(Beverlo-Beringen), Frans Pointl (Amsterdam), Paul Servaes
(Sint-Amands-aan-de-Schelde), Floor Stoutjesdijk (Amsterdam), Hugo P. ter Avest
(Harlingen), Stefan Van den Bossche (Liedekerke), Danny Van den Bussche
(Oostende), Rudolf Van de Perre (Hekelgem), Theo van der Werf (Voorschoten),
Edgard Van Droogenbroeck (Horebeke), Bert Van Haecke (Damme), M. van Hattum
(Amstelveen), Guido Van Puyenbroeck (Belsele), Kathleen Van Puyenbroeck
(Belsele), Simon Vinkenoog (Amsterdam), Jos van Waterschoot (Amsterdam), Ugo
Verbeke (Kapellen), Alie Vis-Best (Middenbeemster) en Thijs Wierema (Amsterdam).
Vooral de dames en heren, conservatoren van 44 schrijverspanden, ben ik erkentelijk
voor hun zorgzame inzet waar ik, bij herhaling, een half jaar en langer een beroep
op heb mogen doen.
Zonder de auteursreacties van Marc Van Alstein (Mortsel), Fernand Auwera
(Antwerpen), Marcella Baete (Blankenberge), Paul Brondeel (Brugge), Paul De
Wispelaere (Maldegem), Luuk Gruwez (Hasselt), Johanna Kruit (Biggekerke),
Frank Liedel (Berchem), Ivo Michiels (Le Barroux, Vaucluse), Kris Peeraer
(Leuven), Koen Peeters (Leuven-Korbeek), Greta Seghers (Vrasene), Gerard
Soete (Brugge), Hedwig Speliers (Oostende), Raf Van de Linde
(Evergem-Sleidinge), Jos Vandeloo (Mortsel), Walter Van den Broeck (Turnhout),
Guido Van Heulendonk (Adegem), Eddy Van Vliet (Antwerpen) en Eriek Verpale
(Zelzate) zou dit themanummer over de museale oorden van dichters en andere
schrijvers in België en Nederland niet de glans van herkenning en weerkaatsing
hebben die het nu dank zij hun originele bespiegelingen of averechtse kijk gekregen
heeft.
Een hartelijk woord van dank gaat ten slotte naar Robert Declerck, redactiesecretaris
van dit tijdschrift, die met grote scherpzinnigheid wekenlang dit versnipperd (en
somtijds ongelijk) proza op fouten tegen spelling, stijl en taal heeft helpen navlooien.
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Alleen jammer dat wij door de veelheid van het toegestuurde materiaal niet in staat
waren alle bijdragen even uitvoerig te reproduceren. Niettemin blijft alle informatie
welkom op het adres van de samensteller: Vuurkruisenlaan 24, 8310 Brugge 3, tel.
(050) 35 55 47 / fax (050) 33 88 77.
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Dichter te gast
Marleen De crée
Haiku: 200 asa
rijm op teder gras.
takken kraken in het licht.
water leeft. als ik.
winterweer. zo stil.
eendevlucht in spiegelbeeld.
warmte woont in mij.

Yo'e He
hoe licht toch dat wij
wegen na dit leven. slapend.
zo verderlicht.

Maison close
majesteitelijk
strekt de plataan zijn takken.
wolken wisselen
licht en lucht. het huis
rust. teder bedisselen
kleuren hun gelijk.

Haiku: 300 asa
het dorp slaapt weer in
zijn weerspiegeling, rustend
op frisse regen.
tussen de huizen
en de hemel gaat de dag
nu zijn gang. zo lang.

Sarah
bij winterdag, kind.
goede feeën zijn samen.
open je ogen.
liefkozen van wind.
viermaal gelukzaligheid:
aldus je wereld.
geborgen water.
vredig jouw alvermogen
nu. nu en later.

Haiku: focus 2
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paarden in het gras.
het zuchten van de halmen.
een stilte van glas.
hoor, paarden draven.
regen houdt de adem in.
dorst is te laven.
paarden verdwijnen.
de velden zijn leeg en wit.
niets dat ik bezit.
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Samenstelling Edmond Ottevaere en Piet Thomas
Transit
In deze rubriek publiceren we ‘literaire’ vertalingen in het Nederlands van goede
gedichten uit andere talen. Het is om de bedoeling het vertalen van gedichten te
stimuleren en daarom kunnen vertalingen ter selectie ingestuurd worden naar het
redactiesecretartaat leder vertaald gedicht moet vergezeld worden van een fotocopie
van het oorspronkelijke gedicht en van de bibliografische gegevens van de bundel
of het boek waaruit het genomen werd.

Lyrisches Intermezzo
XXXIX
Ein Jünglich liebt ein Mädchen,
Die hat einen Andern erwählt;
Der Andre liebt eine Andre,
Und hat sich mit dieser vermählt.
Das Mädchen heirathet aus Aerger
Den ersten besten Mann,
Der ihr in den Weg gelaufen;
Der Jüngling ist übel dran.
Es ist eine alte Geschichte,
Doch bleibt sie immer neu;
Und wem sie just passiret,
Dem bricht das Herz entzwei.

Die schlesischen Weber
Im düstern Auge keine Thräne,
Sie sitzen am Webstuhl und fletschen die Zähne:
Altdeutschland wir weben dein Leichentuch,
Wir weben hinein den dreyfachen Fluch Wir weben, wir weben!
Ein Fluch dem Gotte, zu dem wir gebeten,
Im Winterkälte und Hungersnöthen;
Wir haben vergebens gehofft und geharrt,
Er hat uns geäfft und gefoppt und genarrt Wir weben, wir weben!
Ein Fluch dem König, dem König der Reichen,
Den unser Elend nicht konnte erweichen,
Der den letzten Groschen von uns erpreßt,
Und uns wie Hunde erschießen läßt Wir weben, wir weben!
Ein Fluch dem falschen Vaterlande,
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Wo nur gedeihen Schmach und Schande,
Wo jede Blume früh geknickt,
Und Faulniß und Moder den Wurm erquickt Wir weben, wir weben!
Dat Schiffchen fliegt, der Webstuhl kracht,
Wir weben emsig Tag und Nacht Altdeutschland, wir weben dein Leichentuch,
Wir weben hinein den dreyfachen Fluch,
Wir weben, wir weben!

Heinrich Heine (1797-1856) was van joodse afkomst en bracht de laatste helft van
zijn leven in ballingschap door, in Parijs waar hij bevriend raakte met o.m. Karl
Marx en Friedrich Engels Reeds tijdens zijn leven werden in Duitstand zijn boeken
verboden en in het openbaar verbrand Een eeuw later zou het nazi-regune dat
overdoen. Naast romantische, fijnzmnige hefdespoezie schreef Heme kritische,
tronische verzen die er nu nog steeds voor zorgen dat hij de ‘Burgerschrik’ is gebleven
die hij tijdens zijn leven was. Het gedicht Lyrisch untermezzo XXXIX uit het ‘Buch
der Lieder’ ontstond in 1822-1823. Het beroemde ‘Die schlesischen Weber’ ontstond
midden 1844. Tijdens het voorjaar van 1998 verschijnt ‘De mooiste van Hemrich
Heme’ bij Lannoo, Tielt/Atlas, Amsterdam De samenstellers, Koen Stassijns en Ivo
van Strijtem, vertaalden de meeste gedichten

Lyrisch Intermezzo
XXXIX
Een jongen houdt van een meisje
Dat op haar beurt van een ander houdt;
Die ander houdt van een ander,
En is gauw met deze getrouwd.
Het meisje huwt dan uit woede
De eerste de beste man
Die haar voor de voet komt gelopen;
Daar is de jongen niet goed van.
Het is een oude historie,
Toch gaat ze nog steeds mee;
En als het jou gebeurt, wel
Dan breekt je hart in twee.
VERTALING: IVO VAN STRIJTEM

De wevers van Silezie
Geen tranen in de doffe ogen,
Zij zitten vol wrok aan de weefstoel gebogen:
Oud-Duitsland, wij weven uw dodendoek,
Wij weven daarin tot driemaal een vloek Wij weven, wij weven!
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Vervloekt de god die wij bidden en vragen,
In winterkoude, op hongerdagen,
Wij hebben onnodig gehoopt en gewacht,
Hij heeft ons bedot en misleid en veracht Wij weven, wij weven!
Vervloekt de koning, de koning der rijken
Die onze ellende maar niet kon doen wijken,
Die ons afperst, tot de laatste dukaat,
En ons als honden afmaken laat Wij weven, wij weven!
Vervloekt het valse vaderland,
Waar slechts gedijen smaad en schand,
Waar elk bloem slechts even leeft,
In slijk en ontbinding een worm herleeft Wij weven, wij weven!
De weefstoel kraakt, de weefspoel jaagt,
Wij weven almaar, onversaagd Oud-Duitsland, wij weven uw dodendoek,
Wij weven daarin tot driemaal een vloek,
Wij weven, wij weven!
VERTALING: KOEN STASSIJNS
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Samenstelling Fernand Florizoone en Chris Torfs
Poëtisch bericht
Iedereen mag gedichten ter selectie sturen aan. Tijdschrift ‘Vlaanderen’,
Redactiesecretariaat, ‘Ter Hoogserlere’, Hondstraat 6, 8700 Tielt Alle ingezonden
gedichten moeten in machineschrift (tikmachine of printer) en in tweevoud afgeleverd
worden. Neem voor teder gedicht een ander blad en schrijf op teder blad uw naam
en volledig adres. Ingestuurde gedichten worden met teruggezonden en over
mgezonden werk wordt met gecorrespondeerd, noch getelefoneerd. Aan de auteurs
van gepubliceerde gedichten wordt achteraf een bewijsexemplaar gestuurd en een
houorarium uitbetaald, vermeld daartoe bij teder uizending uw bank- of postrekening.

De Moerbeiboom
(voor Anton, Frans en Cacho)
Dicht bijeen stonden we daar op een late novemberdag
een klein hoopje mensen
geschaard rond een liggende boom,
niet geknakt door de storm
niet geveld door geweld
maar zachtjes ter aarde gezegen:
een reus die de tijd overwon.
Languit in zijn volle lengte lag hij zichzelf her te
ontdekken op een bed van klimop,
mos op zijn hoofd en op zijn schouders, met om
zijn lenden wat roestige vochtige bladeren
van het kreupelhout verderop.
Hij ademde nog. Zelfs het geblaf van een kraai
vanachter een oud wagenkot
kon het ritme niet onderbreken
van zijn op gang zijnde sap.
Her en der vanonder de schors glansde de bast.
Alsof hij ons waarnam zo lag hij daar.
Alsof hij wist wat ons bezielde liet hij begaan.
Zijn toppen voelden aan
alsof ze meteen zouden gaan ruisen.
IRIS VAN DE CASTEELE

Wandeling
Alleen zijt gij naar zee gegaan,
van hem vervuld, van hem ontdaan,
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om hem te vinden in de wind gehuld.
Je zag september op de wolken komen,
de duinen die niet weten wat gedaan
met roerloos zand en ooit hun dromen.
De meeuwen krijsen wat gij zwijgt:
waar hij nu is en hoe er aangekomen,
en dat gij westwaarts naar uw vader neigt.
GERY FLORIZOONE
Uit ‘nagelaten gedichten’

Bij i koningen, Elia op de horeb
cf. I Koningen 19 vs 8 - 13
Gij gaat voorbij. Een grote ademtocht
alles wat vastomlijnd leek staat te beven, in de emotie heb ik u gezocht.
Gij waart er niet. Niets dan mijn eigen leven.
En de ontreddering ging voor U uit,
het vuur als Uw heraut vooruitgezonden, ik bleef alleen in mijn eenzelvigheid,
tot niemand onzer komt Gij onomwonden.
En dan, als niets meer spreekt, alles blijft stom,
achter een sluier soms, uit een stil midden
is er een stem. Gij spreekt, maar andersom:
als ik niets hoor, als ik niets weet te bidden.
GUILLAUME VAN DER GRAFT
WILLEM BARNARD

Duif
Hoe zij de schaduw van de nacht nog schraagt
bijna de maan verhult tussen de lijnen,
weer andere schakeringen verschijnen
vermengd met groen en blauw en amper rood.
Zij torst de zwaarte van diagonalen
trots op haar rug. Dit vreedzaam ademhalen
verwekt de zon in haar. Het bolle wit
zet uit en wendt zich naar de overzijde
waar het zich vrij en te gepasten tijde
opentrekt in zachter taal zodat het licht
de woorden spelt van niets dan vergezicht.
RUDOLF VAN DE PERRE
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In en om de kunst
Het Eeuwfeestjaar Felix De Boeck
Mark Delrue
Op 12 januari was het 100 jaar geleden dat Felix De Boeck (1898-1995) werd geboren.
De vzw Vrienden van Felix De Boeck, onder de bezielende leiding van Raoul Maria
De Puydt en in goede samenwerking met conservator Jan De Kelver, laten deze
verjaardag niet zomaar voorbijgaan. Tot 11 april vindt in het Felix De Boeckmuseum
een hommage plaats aan Prosper De Troyer, sinds 1918 bevriend met De Boeck. Zij
maakten toen kennis met elkaar in het Museum voor Moderne Kunst in Brussel.
‘Pros, ik denk veel aan uw werk en snak om weer eens bij U te zijn’, schreef Felix
aan De Troyer reeds in 1919.
De titel van de tentoonstelling luidt: ‘Ontmoeting met Prosper De Troyer
1916-1935’. Deze hommage is de eerste van vier artistieke evenementen in de loop
van 1998. Zij staan alle in het teken van ‘Ontmoetingen met Felix: het beste van de
man en het beste van zijn vrienden.’
Bij deze tentoonstelling verscheen een eerste brochure (in een reeks van vier):
‘Ontmoeting met Felix: Prosper De Troyer’ met bijdragen van o.m. Henri Pauwels,
erehoofdconservator van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België,
Mark Uytterhoeven, kleinzoon van Prosper De Troyer, en Jan D'Haese, kunstcriticus.
Wie een uitnodiging wenst te ontvangen voor de andere activiteiten van het
eeuwfeestjaar, kan lid worden van de vzw Vrienden van Felix De Boeck door betaling
van een jaarlijks lidgeld van 500 BEF op rekeningnummer 429-1093441-69 of
310-0117524-46. De beheerder-secretaris van de vereniging is Jan De Kelver, Postbus
28, 1620 Drogenbos, of fax (02)378 24 26. Het museum Felix De Boeck staat open
voor bezoek op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 10 tot 17 uur; op
zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur. Begeleide bezoeken kunnen aangevraagd
worden via telefoon (02)377 57 22 of per fax (02)377 29 15.

Van een andere wereld
Jean Luc Meulemeester
Onder deze titel loopt tot en met zondag 1 maart 1998 in het Koninklijk Museum
voor Schone Kunsten van Antwerpen een tentoonstelling over onbekende iconen en
Byzantijnse kunst. In de recent vernieuwde ondergrondse (bunker)ruimte van deze
instelling kom je, zoals de titel het verraadt, in een andere wereld terecht. De stoere
gewelven en de sobere muren creëren inderdaad een passende sacrale sfeer voor de
bijna honderdvijftig samengebrachte iconen uit alle hoeken van de orthodoxe
geloofswereld. De organisatoren opteerden voor een strenge selectie van
merkwaardige, zeldzame en belangrijke stukken, hoofdzakelijk daterend tussen de
13de eeuw en 1700. Enkele exemplaren stammen zelfs uit de Byzantijnse tijd. De
geëxposeerde iconen zijn ooit vervaardigd in Rusland, Griekenland, Klein-Azië,
Italië en de Balkan. We krijgen werkelijk een fraai overzicht van deze kunst met een
onaards en hemels karakter. In deze tijd van laïcisering en antigodsdienstige houding
is het merkwaardig - of toch niet? - dat de interesse voor deze gewijde kunst toeneemt.
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Moeder Gods Glykophiloesa, Griekenland, 15de eeuw, 27,6 × 22 cm, privé-verzameling.

De klassieke thema's komen in deze tentoonstelling uiteraard aan bod: de gestileerde
Christusportretten, de verscheidene afbeeldingen van de Moeder Gods, de feestdagen,
engelen (zoals de aartsengel Michaël) en heiligen (zoals Johannes de Doper, Petrus,
Paulus, Mattheus, Paraskeva, Nikolaas, Georgios, Anna, Theodoros). Enkele vallen
op door hun eerder uitzonderlijke thematiek, zoals een Russische icoon met een scène
uit het paradijs, een gesigneerde Syrische uit de 17de eeuw met een voorstelling van
de Akathistoshymne - een liturgische hymne die rechtstaand wordt gezongen om de
goddelijke incarnatie te vieren en bestaande uit vierentwintig strofen -, een Russische
van circa 1700 met de voorstelling van het Onze Vader en een 17de-eeuwse eveneens
uit Rusland met het thema van ‘De Reine Ziel’. Ze zetten de gelovige aan tot meditatie
en verstild gebed. Dan pas bereiken ze hun uiteindelijke doel. In de catalogus worden
ze alle fraai in kleur afgebeeld en vergezeld van een korte notitie, zeker om thuis na
te genieten en te blijven mediteren van hogere sferen.
De tentoonstelling én de (verzorgde) catalogus willen echter meer bieden. Vooral
het eerste artikel van dr. Erik Vandamme besteedt aandacht aan de wederzijdse
beinvloeding tussen westerse vormentaal en iconenkunst. Tot nu toe behandelden
weinig kunsthistorici die relatie. De auteur zet een aantal elementaire vaststellingen
dienaangaande op een rijtje. Die bijdrage kan een begin betekenen voor een verdere
studie over deze relatie. Verder biedt onderhavige uitgave nog een tweetal andere
inleidende beschouwingen over iconenkunst.

Praktische informatie:
Plaats en info: Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Leopold de Waelplaats,
2000 Antwerpen. Tel. 03/238.78.09 Catalogus: Nederlands, Frans; 150 blz., 24,5 ×
29,7 cm, kleurillustraties van alle tentoongestelde werken: 980 fr./1.250 fr.
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Terug van weggeweest:
Reliëfs van G. Kerricx terug in de Antwerpse kathedraal
Karel van Deuren
In 1991 kocht het provinciebestuur van Antwerpen bij Christie's in Londen twee
gesculpteerde reliëfs van de befaamde beeldhouwer Guillielmus Kerricx, die ze in
1683 maakte als onderdeel van de omheining rond het altaar van de tonnenmakers
in de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Antwerpen. Het provinciebestuur gaf de
stukken in bruikleen aan de kathedraal waar ze al enkele jaren opgesteld staan in de
kooromgang. In 1996 kon het provinciebestuur een derde reliëf aankopen bij Christie's
en vanaf nu kunnen

de bezoekers van de kathedraal de drie reliëfs van Kerricx bewonderen die nu opnieuw
verenigd zijn op de plaats van herkomst. Infopanelen met tekst en foto's verduidelijken
de geschiedenis en herkomst van de reliëfs.
De beeldhouwer versierde het meubel met engeltjes, rankwerk en druiventrossen
en stelde ook tal van werktuigen van kuipers voor, zodat iedereen kon zien wie de
opdrachtgevers van dit fraaie kunstwerk waren. Op een openbare veiling tijdens het
Franse Bewind in 1798 verdwenen de meeste kunstwerken uit de kathedraal,
waaronder ook de reliëfs van Kerricx. Het is niet bekend uit hoeveel fragmenten de
omheining rond het altaar van de tonnenmakers oorspronkelijk samengesteld was.

Felix de Boeck
Mark Delrue

Gaarne gedenken we hier onze eredeken Felix de Boeck die honderd jaar geleden werd geboren (o
12 jan. 1898 in Drogenbos / † 18 jan. 1995 in Sint-Jans-Molenbeek).

Felix de Boeck heeft schilderend zijn voelen, zijn denken, zijn geloof vertolkt.
Lijn en kleur verwoorden zijn diepste emoties op de grenslijn van droom en
werkelijkheid, zonder verloren te gaan in nevel en duisternis.
Zijn oeuvre peilt de diepten van het bestaan en raakt aan de hoogten van het
onzegbare. Anekdotisch schilderen werd vlug overbodig. Hij zocht naar zuivere,
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geometrische vormen, naar harmonie tussen rechte en gebogen lijnen om dragers te
kunnen zijn van een boodschap.
Als mysticus schildert hij mens, dier en horizon, herleid in zuiver lijnenspel tot
hun essentie. Wat aan het eind overblijft is de cirkel. ‘Zie je’, zei De Boeck, ‘ik denk
steeds opnieuw aan Pascal die God ziet als een cirkel. Het centrum is overal, de
omtrek is nergens.’
Felix de Boeck schreef het woord mysterie met een grote M. Vele ‘zelfgaves’
lijken op vuur dat loutert. Zijn gestorven kinderen en zijn vrouw, Marieke, bleven
zijn stille leefgenoten over de dood heen, want Felix de Boeck geloofde in het leven
na dit leven.

De Poot van Gilliams, de Gilliams van Poot
Frans Boenders
De kunst van beeldhouwer Rik Poot staat buiten de tijd, en zeker de onze. Dat komt,
denk ik, omdat de beeldhouwer onze tijd een gruwel vindt die de mens heeft
losgewrikt uit zijn natuurlijke omgeving. Op zich is deze formulering veelzeggend:
alsof de mens daar niet zelf verantwoordelijk voor was! Niet de tijd, welke dan ook,
maar de mens draagt volle verantwoordelijkheid voor wat hij doet en laat. Het
pessimisme van Poot - want dat is het - richt zich tegen de tijdgeest, die natuurlijk
een product van de mens is. De geest van onze tijd wil een beeldhouwkunst die
gebruik maakt van de afval van de technologische productie; Poot geeft in zijn beelden
juist een idee van de grootsheid van mens en dier, ook al blijkt die gebroken of
vervallen. De mens is niet groot omdat hij met zijn wetenschappelijktechnologisch
vernuft de natuur verbetert (want dat gelooft Poot niet) maar omdat hij zijn
prometheïsche roeping juist afstemt op de natuur.
Paradoxaal genoeg staan in de kunst van een man, die de natuur hoog in zijn
vaandel draagt, techniek en ambachtelijkheid centraal. Deze opvolger van Oscar
Jespers als docent beeldhouwkunst in de school van Terkameren weet uit ervaring
tot welke puinhoop de modieuze minachting voor vakkennis de hedendaagse
beeldende kunst heeft geleid. Poot beseft terdege dat opdrachten, naast een
persoonlijke en vrije visie op het onderwerp, ook welbegrepen dienstbaarheid aan
de opdrachtgever inhouden. Het witmarmeren borstbeeld dat hij enkele jaren geleden
van voormalig premier Leo Tindemans maakte - te bekijken in het Belgisch
Parlementsgebouw - spreekt voor Poots meesterschap als sculpturaal portrettist en
voor zijn inzicht in Tindemans' psychologie en gebarenspel. Toen de
executeurs-testamentair van Maurice Gilliams (1900-1982) Rik Poot de opdracht
gaven, een figuratief beeld van Gilliams te maken, nam de beeldhouwer ampel de
tijd om zich te verdiepen in het oeuvre van de Antwerpse dichter - die hij overigens
nooit heeft ontmoet. Zoals herhaaldelijk opgemerkt, was Gilliams niet zozeer een
voortreffelijk beoefenaar van diverse literaire genres zoals poëzie, utobiografisch
proza, fictionele teksten en essays, als wel een nadenkend denkende dichter. Gilliams
schreef zowel hoge poëzie als diepe wijsbegeerte, maar beide waren steeds innig met
elkaar verweven. Ik zie hem vooral als de maker van één werkstuk, Vita brevis. Dat
bevat zowel gedichten als dagboekfragmenten, verhalen en opstellen. Zijn struc-
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tuur lijkt op die van een romantische sonate, in hoge mate samenhangend maar niet
op strikt-klassieke wijze. Al streeft dit oeuvre naar wat zijn maker de noodzakelijke
vorm beliefde te noemen, het is principieel onvoltooid. Het blijft immers steeds
verbonden met Gilliams' eigen leven, naar welks ervaren kortstondigheid de Latijnse
titel letterlijk verwijst. In geschriften en gesprekken verwierp Gilliams elke manifeste
tegenstelling tussen kunst en leven. Hoe perfect literair zijn teksten ook ogen en
klinken, ze vormen een weefsel met zijn specifieke ervaring van het leven als één
uitgerekt gemis.
Poot stond voor een probleem. Hoe breng ik denkend verdriet in beeld? Bijna twee
jaar lang voedde de beeldhouwer zich aan de complexiteit, inconsequenties en
paradoxen van het gilliamsiaanse weefsel. Poot las en herlas. Hij liet de droom en
het denken, het gezegde en het verzwegene, de dichter en de burgerman, de roddelaar
en de baron, de vrijdenker en het moederskind op zijn sculpturale verbeelding
inwerken. Zo zocht Poot naar een beeldengroep die deze en andere facetten - nostalgie
naar de bescherming van de kindertijd, onuitroeibare en gekoesterde eenzaamheid kon samenbrengen. Op een bepaald moment boetseerde hij een groep met drie aan
elkaar gekluisterde figuren: Gilliams als jonge Elias, als rijpe man, als bejaarde. Poot
zag er het equivalent in voor de ingewikkelde structuren van Gilliams' muzikale
tekst. Het was te veel en te letterlijk. In latere ontwerpen versoberde Poot zijn visie.
Uiteindelijk concentreerde hij zich op twee elementen - Gilliams' zelfkwellende
introspectie én tegelijk diens besluit om daarvan een superieur juweel te slijpen.
Welbeschouwd gaat het maar om dat ene: de levensvatbaarheid van Gilliams'
melancholie. Het beeld viel nu haast vanzelf in de juiste plooi.
Poot vriest de schrijver in tijdens een van diens stadsverkenningen. Zoals steeds
wanneer hij de schrijftafel voor de straat inruilde keurig in het pak gestoken, maakt
Gilliams een gebaar als wilde hij zijn loshangende overjas dichtknopen. Maar dezelfde
handbeweging verraadt ook zijn ademnood. Daarom ziet de man die op ons toekomt
de passanten niet. Beklemming en getob versomberen zijn gezicht waarin de tragische
levenshouding gegrift staat. Hij houdt de pas in terwijl visioenen van ‘hevig wit/in
mij’ hem nog voortbewegen. Deze ambivalentie - stilstand en beweging - vertolkt
de tweestrijd en de twijfelzucht tussen broeierig terugverlangen en koele analyse.
Zulke spanningen beheersten Gilliams' leven en werk. Rik Poot is erin geslaagd deze
dubbelheid te verankeren in zijn ene, ogenschijnlijk naar simpel Socialistisch Realisme
zwevend beeld.
Terecht schrijft Willem Elias dat Poot ‘tot onze beste beeldhouwers’ behoort. Poot
overtuigt omdat hij als geen ander gebalde kracht kan oproepen. Ingehouden kracht,
vlak voor de ontlading, vervult ons met ontzag, zowel in de natuur - de opschorting
van de tijd tussen bliksemflits en de begeleidende donderslag - als in de klassieke
beeldhouwkunst. Een eeuw geleden dook die kwaliteit opnieuw op in het werk van
Auguste Rodin (1840-1917), die de doorbraak markeerde van de sculptuur aan het
einde van een eeuw die door schilderkunst was getekend. Henry Moore (1898-1986),
de sculpturale reus van onze eeuw,

Vlaanderen. Jaargang 47

gaf de abstractie een uitverkoren plaats in de beeldhouwkunst, doordat hij, voorbij
vormen en volumes, psychismen trachtte bloot te leggen.
Poot toont de kracht door haar beweging te bevriezen. Ook in zijn vrije werk is
hij trouw gebleven aan de figuratie. Poot heeft echter de klassieke vormen - dieren,
vooral paarden, en vrouwen, liefst naakten - op een bepaald moment opengebroken.
Niet om ze onherkenbaar te maken: om er de ruimte een plek in te geven en daardoor
de beelden lichter en spontaner te maken.
Poots sculpturen vreten lucht, het belangrijkste element dat levende natuur mogelijk
maakt. Als wilden ze hun eigen kunst vergeten om één met de natuur te worden. Dat
lukt natuurlijk nooit en daarom hebben ze altijd iets tragisch - zoals de val van Icarus.
‘De natuur,’ zegt Poot, ‘is het enige dat mij met vreugde vervult. Het gehinnik van
een paard maakt op mij meer indruk dan het geloei van straalmotoren.’
Kunst kan, in het beste geval, alleen de schoonheid en vreugde van de natuur
tragisch herscheppen. De kunstenaar is geen demiurg maar de gevallen titan
Prometheus die, geketend, zich moet laten kwellen. Misschien geeft juist deze
opvatting de natuurmens Poot aansluiting aan de allesbehalve ‘natuurlijke’ Gilliams
- al spreekt het dat veel meer beide personages scheidt. Het maken van kunst, ongeacht
of het beelden betreft van steen en brons dan wel beelden in een tekst, is voor beiden
geen vrijblijvend vormenspel maar vertolkt - in Poots geval alleszins - woede over
en verzet tegen het verval van beschaving en ethiek, kunst en religie. Poot heeft zijn
Gilliams weliswaar niet opengebroken (integendeel, hij gaat zwaar van tragische
ernst) maar hem niettemin een deel van zijn woede en revolte gegeven.
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Art Cologne 97, een betere keer
Mark Delrue
Van 9 tot 16 november 1997 was Köln voor kunstverzamelaars en kunstminnaars
opnieuw het Mekka van de moderne en hedendaagse kunst. Art Cologne is nu eenmaal
(met Bazel en de nieuwkomer Art-Forum, Berlijn) één van de belangrijkste

internationale kunstbeurzen voor wie op de hoogte wil blijven van wat de
internationale kunstmarkt te bieden heeft. Door een strengere selectie dan in het
verleden was het aantal galerieën herleid tot 230 (in plaats van 280). Hierdoor was
het artistiek niveau hoger dan in de voorbije jaren. Dit was ook voor de bezoeker
beter, want bij een te grootse opzet ziet men door de vele bomen het bos niet meer.
Door méér ruimte kwamen de kunstwerken beter tot hun recht. Het totaalbeeld maakte
een minder chaotische indruk en de te volgen weg leek minder op een labyrint.
Negentig van de 230 galerieën waren niet-Duits: afkomstig uit landen van Europa,
Verenigde Staten, Zuid-Amerika, Azië en Australië.
Art Cologne 97 was méér dan een verkoopbeurs, het was tevens een goede
informatiekans inzake hedendaagse grafiek, schilderkunst, beeldhouwkunst,
installaties, video en fotografie. Dit jaar was er opnieuw das Förderprogramm für
junge Kunst, met steun van o.m. de Europese Gemeenschap.
Een selectiecomité had dit jaar negen buitenlandse en vijftien Duitse jonge
kunstenaars uitgekozen. Hun werk mocht niet meer dan 7.000 DM kosten.
Vele jonge kunstenaars zijn spiritueel geïnspireerd. Het aanbod van kunst met
christelijke thematiek is natuurlijk klein. Maar hoe kleiner het aanbod, des te groter
de extremen.
De bekende galerie Döbele uit Dresden bood één van de mooiste kleine
‘Meditationen’ aan van Jawlensky, topklasse van christelijke kunst. Maar welk
museum voor moderne religieuze kunst of welke kerk kan hiervoor méér dan twee
miljoen BEF (118.000 DM) neertellen? In groot contrast hiermee was een stapel
vermeende kunstwerkjes, waarop in kitschstijl stond: 400 dagen aflaat. Die kon je
gratis meenemen, indien je eerst neerknielde in een geïmproviseerde biechtstoel,
waar de biechtvader vanuit een video de biechteling toesprak in slecht gesteld Latijn:
Nunc communicatis cum arte religionis.
Peccatores omnes.
Omnes peccaverunt contra naturam.
Vere dignum et justum est ignoscere inter se neque venerare.
In nomine ordinis floris pelargonii
Dimitto vobis peccata vestra sicut dimittes mihi peccata mea.
Nu hebt gij deel aan de kunst van de religie.
Wij zijn allemaal zondaars.
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Allen hebben gezondigd tegen de natuur.
Het is waarlijk goed en rechtvaardig elkaar
vergiffenis te schenken en geen vergif.
In de naam van de orde van de pelargonium
vergeef ik u uw zonden zoals gij mij mijn
zonden zult vergeven.

Dat vond ik een goedkope aanfluiting van het biechtsacrament en het christelijk
erfgoed. Die twee aangehaalde voorbeelden wijzen naar twee moeilijkheden waarmee
religieuze kunst vandaag geconfronteerd wordt.
Ook het Kölner Diözesanmuseum was er aanwezig met een stand waarin het
bekroonde ontwerp getoond werd van de Zwitserse architect Peter Zumthor na de
architectuurwedstrijd ‘Kolumba’ voor de nieuwbouw van het museum.
Art 97 nam enkele nieuwe initiatieven. Voor het eerst werden rondleidingen en
gesprekken met galeriehouders en kunstenaars voorzien. Cologne Art Package
organiseerde kunstuitstappen naar de stad Köln en omgeving met vooral aandacht
voor moderne architectuur, beeldenparken en atelierbezoek.
Een bezoek aan het Ludwig-museum en de Dom was voorzien. Samengevat kunnen
wij stellen: Art Cologne 97 was boeiend voor kenners en verzamelaars. Deze
internationale kunstmarkt was ook leerzaam voor hen die de hedendaagse kunst beter
willen leren kennen. Hopelijk kan Art Cologne 97 als inspiratie dienen voor andere
kunstbeurzen.

Bernheim Prijs voor Hubert van Herreweghen
Patrick Lateur
Op 5 december 1997 werd in de bibliotheek van de Universitaire Stichting in Brussel
de Letterkundige Prijs Emile Bernheim overhandigd aan Hubert van Herreweghen.
Patrick Lateur sprak namens de jury de laudatio uit.
Woorden met een beeldenaar
zoek ik, dikte en dunte,
gaaf profiel en punten,
niet de uitmuntende zomaar,
wel, op een haar
na, het karaat,
gemeten met een evenaar,
waar men, sinds Tigris en Eufraat,
eerlijk mee aan moet munten

Met dit gedicht Woorden, dat wij lezen in de cyclus Spiegelschrift van de bundel
Karakol uit 1995, getuigt Hubert van Herreweghen van zijn ambachtelijk bezig zijn
met het woord. Hij is een poiètès, letterlijk vertaald uit het Grieks ‘een maker’, een
maker van een poëtisch universum waaraan hij als vakman reeds meer dan een halve
eeuw bouwt. Zijn instrument, zijn alaam zou hij zeggen, is het woord, waarmee hij
een nieuwe werkelijkheid probeert te creëren. Woorden met een beeldenaar moeten
het zijn, woorden die zijn ervaringen en gedachten, zijn omgang met de werkelijkheid
rondom hem beeldig verbeelden. De eisen die de dichter zich hierbij stelt zijn hoog,
zeer hoog. Hij beseft dat de ultieme verwoording niet voor hem en eigenlijk voor
niemand is weggelegd. Dus niet zomaar de uitmuntende woorden. Maar wel de
zuivere expressie zo dicht mogelijk benaderd. Op een haar na, het karaat. Wat de
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poiètès aflevert, moet en zal precies zijn, zelfs precieus in de goede betekenis van
het woord, gemeten met de naald van de balans. Die ijkschaal bestaat van oudsher,
bestaat vanaf het prille begin van menselijke cultuur, sinds Tigris en Eufraat, toen
mensen voor het eerst zich bedienden van de taal en liederen en gezangen bedachten
waarmee zij de werkelijkheid verwoordden en overstegen. Het besef dat het gevecht
met de taal vanaf het allereerste begin een opdracht was voor mensen, voor dichters,
heft de onmogelijkheid ervan niet op en doet evenmin iets af van de eisen die het
metier aan de dichter stelt. Maar de gedachte dat de poëtische uitdaging van alle
tijden is, maakt de taak draaglijker en geeft zelfs rust.
Het is ooit anders geweest bij Hubert van Herreweghen. Het oudste poëticale gedicht
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is te vinden in zijn derde bundel Liefdes van de liefde en van de dood uit 1949,
waarvoor hij reeds bekroond was met de Prijs van de Provincie Brabant. Het
prolooggedicht heet eenvoudigweg Gedicht, waar gezegd wordt van de woorden dat
zij dansen de rei van het gedicht. Maar dan kantelt het vers, want
Plots hoort gij in de rei daarbinnen
de dichter die te schreien ligt.
Gij hooft hem onder het bewegen
der woorden, waar 't verdriet in vaart
omdat geen zin zo zoel als regen
kan ruisen op het loof in maart (VG 29)

De jonge dichter was zich al vroeg bewust van de menselijke makelij die poëzie heet
en van haar onvermogen om de werkelijkheid volmaakt te verwoorden. Maar dat
besef woog toen zwaar: temidden van dansende en lichtende woorden ligt de dichter
te schreien. Dat beeld past perfect bij de thematiek en de tonaliteit in de debuutjaren
van Van Herreweghen die beheerst worden door een onmacht tegenover erfzonde
en schuld, door het spanningsveld tussen natuur en geest, tellurische verbondenheid
en verlangen naar metafysische evasie, een meervoudige thematiek die hem nooit
zal loslaten en die hij zal verwoorden in tegenstellingen van laag en hoog, zwaar en
licht, gevangen en bevrijd, duisternis en klaarte, tijdelijkheid en tijdeloosheid.
Maar met de jaren en met de bundels, die bijna alle de blote titel of ondertitel
Gedichten dragen (de dichter werkt toch aan gedichten, zoals een timmerman het
hout bewerkt), met de jaren wordt de toon serener, milder en speelser. Reeds in
Gedichten III, in 1962 bekroond met de Driejaarlijkse Staatsprijs voor Poëzie, vinden
wij daarvan de eerste sporen. Het poëticale Nulla dies sine

Hubert van Herreweghen ‘Voor het witte blad’ (Foto: W. Osterheld)

linea verraadt reeds het plezier dat de dichter vindt in het spel van woorden, ritme
en rijm in een haast Gezelliaans taalregister. Ik citeer graag de beginverzen van dit
pretentieloos gedicht:
Vind ik een vers alhier, aldaar,
ik buk mij lijk een bedelaar,
steek goedgemutst het peukje op zak,
is 't lichte of zwaardere tabak. (VG 156)

Hoewel Van Herreweghen al in Gedichten V - Brak een beetje experimenteert met
een nieuwe typografie, is het vooral de bundel Aardewerk - Gedichten VI die wordt
beschouwd als een definitieve doorbraak van de andere Van Herreweghen. Eigenlijk
blijft hij trouw aan zijn thematiek, maar de vertrouwde motieven als daar o.m. zijn
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het kind, het landschap, de moeder, de vergankelijkheid, de religie, het ambacht,
worden gedragen door een steeds wisselend spel met de taal, een weerbarstige
syntaxis, sec geformuleerde en soms afgebroken verzen, een rijk taalregister dat soms
een beroep doet op volkse en archaïsche wendingen en, formeel het meest opvallende,
een precieuze en bijzonder expressieve typografie. Achter een en ander schuilt de
milde glimlach en de ironie van de vroeger getormenteerde dichter die nu veel weet
te relativeren. De bundels Fazant, Kort dag, Korf en Trog en de laatste bundel Karakol
bevestigen in een climax deze nieuwe Van Herreweghen die traditie en moderniteit
harmoniseert. In deze bundels blijft hij eigenlijk zijn vaak geciteerde bepaling van
moderne poëzie gestand: gestyleerde wanorde, een spel van tonen en tegentonen,
moderne onrust in klassieke maat. Hubert van Herreweghen komt in deze bundels
vol taalspel verrassender uit de hoek dan veel van zijn jongere collega's die vandaag
de literaire canon vormen. Ik vrees zelfs een beetje dat poëzielezend Vlaanderen zijn
nieuw werk nog te weinig kent en dat men de dichter, die alle podia mijdt en afkerig
is van elk literair samenhokken, nog te veel associeert met wat men vroeger de
neo-classici of dichters van de traditie heeft genoemd. Dat zijn dodelijke clichés die
letterlijk literatuurgeschiedenis geworden zijn. Ad Zuiderent heeft het werk van Jos
de Haes daarvan bevrijd. Benno Barnard en Herman de Coninck hebben Van
Wilderodes poëzie geherwaardeerd. Paul Claes heeft het werk van Christine D'haen
een nieuwe interpretatie gegeven. Met Hubert van Herreweghen is dat wellicht nog
te weinig gebeurd. Ik kijk even in de richting van Willy Spillebeen die bijna 25 jaar
geleden al een monografie schreef, maar als hij het werk aan een jongere wil overlaten,
dan heeft Stefaan Evenepoel toch al een paar stevige aanzetten geschreven voor zo'n
werk. Het is, om het met de dichter te zeggen, kort dag.
Karakol heeft de jury van de Bernheim Prijs bekoord. Als ik eigenzinnig door de
bundel wandel, blijf ik haken aan het beklemmende Rondeel waar levensdrift en
doodsbesef weer opduiken, aan het enigmatische titelgedicht waar de magie van het
woord hoogtij viert, aan de miniatuur van het vers Bestorven echt, aan het bedrieglijk
anekdotische Een takje munt dat het gedicht Zurkel uit Gedichten V oproept, ik blijf
haken aan... zoveel. Maar Karakol, dat verscheen binnen de vier jaren die deze
bekroning voorafgaan, fungeert tegelijk als kapstok voor de waardering voor de
vernieuwing van het oeuvre van Hubert van Herreweghen. Was de Staatsprijs van
1962 een bekroning voor wat wij zijn eerder klassieke periode kunnen noemen, dan
mag deze Prijs Emile Bernheim een bevestiging zijn van wat de dichter sinds
Aardewerk heeft gebracht en de Prijs voegt zijn naam toe aan die van Jan Van Nijlen,
Albert Westerlinck, Maurice Gilliams, Karel Jonckheere, Jef de Belder, André
Demedts, Hubert Lampo, Ivo Michiels en Paul Dewispelaere.
Hubert van Herreweghen, wij weten dat u op dit eigenste ogenblik veel liever zou
wandelen, kijken naar de halve takken hard gelakt, dromen van dampend paard en
dampende aarde, de vlucht van de woerden zien en denken aan het werk van de
dichter, dienaar van de mussen zijn. Wij weten ook dat u niet schrijft om geprezen,
maar om gelezen te worden. Toch moest u dit even ondergaan. Straks kunt u weer
aan de slag zoals Toverij uit Kort dag het in vraag en antwoord verwoordde:
Wat heeft een tovenaar te tonen
en het dichtertje met hem mee?
Er is een ander land: de zee,
een andere verwondering: het gewone. (25)
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Hubert van Herreweghen op wandel met dochter Anne, herfst 1997 (Foto: D. Devroe).
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De Vlaamse poëzie in 1997
Stefan van den Bossche
Het jaar 1997 zal de literatuurgeschiedenis ingaan als een dramatisch jaar voor de
Vlaamse poëzie. Op 22 mei overleed in Lissabon geheel onverwacht dichter en
essayist Herman de Coninck. Enkele maanden later verkeerde het Gentse
Poëziecentrum in grote nood: financieel en structureel leek

een en ander mis te lopen, zodanig dat, net als het ‘laatste’ nummer van het Nieuw
Wereldtijdschrift van De Coninck misschien ook wel eens Poëziekrant aan haar
slotstuk toe zou kunnen zijn, ondanks dramatische oproepen en artikels in de
geschreven pers. Recentelijk verscheen trouwens een nummer dat gold voor de toch
wel omvangrijke periode september-december 1997.
Het zou spijtig zijn... Maar een en ander zorgde ook ervoor dat Poëziecentrum
geen dichtbundels op de literaire markt bracht, waar anders toch wel steeds een viertot vijftal bundels verschenen in de reeks van De bladen voor de poëzie. Die
onontbeerlijke functie voor poëzieuitgaven lijkt te zullen worden overgenomen door
de Leuvense uitgeverij P, tenzij de groten - Lannoo, Manteau en de Nederlanders hun tempo van uitgeven van dichtbundels wat zouden opdrijven.
Het wekt dan ook de indruk dat de Vlaamse poëzieoogst kariger wordt met het
jaar. Maar goed, een poging toch.

Selecties
Hubert van Herreweghen en Willy Spillebeen stelden twee bloemlezingen samen.
De eerste, Gedichten 1997 (Leuven, Davidsfonds/Clauwaert, 68 p.), is de jaarlijkse
bloemlezing uit de literaire tijdschriften in Vlaanderen en Nederland, terwijl Soms
tussen tulpen. Poëzie uit Vlaanderen en Nederland 1916-1945 (Leuven,
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Davidsfonds/Clauwaert, 279 p.) het derde deel is van een poëzie-trilogie. Het boek
vervolledigt het bloemlezingenproject dat in 1985 was ingezet met Dingen die niet
overgaan, een selectie uit de actuele dichtkunst (na de Tweede Wereldoorlog),
gevolgd in 1990 door Het nachtegalenbosje, waarin gedichten uit het fin de siècle
en het begin van de twintigste eeuw werden verzameld. Soms tussen tulpen vertelt
het verhaal van een woelige en tegelijk ongemeen boeiende periode in onze letteren.
Het interbellum brengt niet alleen internationale en andere crises, maar ook in de
wereld van de poëzie zijn discussies, polemieken en botsingen tussen poëtica's niet
uit de lucht. De namen van dichters die het licht zien zijn indrukwekkend en zullen
de latere literatuur mede bepalen: Karel van de Woestijne debuteerde reeds in 1903,
maar ook dichters als Paul van Ostaijen, Gaston Burssens, Wies Moens, Richard
Minne, Jan van Nijlen, Maurice Roelants, en de Nederlanders Slauerhoff, Marsman
en Nijhoff zijn niet meer weg te branden uit ons collectief literair geheugen. Kortom:
Van Herreweghen en Spillebeen leverden

de poëzieliefhebber de bloemlezing waarop hij recht had: een gestoffeerd boekwerk,
bovendien ook voorzien van een resem (bijna) vergeten namen aan wie - bij
hoogdringendheid - de nodige wetenschappelijke en andere aandacht moet worden
besteed: de generatiegenoot van Van Ostaijen, de expressionist Victor J. Brunclair
bijvoorbeeld, in 1944 omgekomen in het concentratiekamp van Ladelund, of een
andere generatiegenoot, Karel van den Oever, die met zijn gedicht ‘Dinska Bronska’
toch ook voor een onvergetelijk moment in onze poëzie heeft gezorgd.
Peter Ghyssaert op zijn beurt maakte met Turkooizen scheepje van verschil
(Amsterdam, Prometheus, 191 p.) een selectie uit het werk van twaalf jonge, na 1950
geboren Vlaamse dichters. Hij koos tien gedichten per dichter. Dat leverde een bonte
mengeling op van postmodernen (Dirk van Bastelaere, Erik Spinoy, Stefan Hertmans),
beeldenstormers als Tom Lanoye ook of Peter Verhelst, naast dichters van meer
romantische inslag: Luuk Gruwez vooral, maar ook werk van Marc Tritsmans, Koen
Stassijns, Herman Leenders, Charles Ducal, Bernard Dewulf en Jo Govaerts.
Vraagtekens kan men uiteraard altijd plaatsen: waarom geen Paul Bogaert, geen
Erik Heyman, geen Bart Janssen? Niettemin blijft het een aardige keuze die de lezer
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een mooi en geïllustreerd beeld bezorgt van de uiteenlopende poëtica's die een groot
deel determineren van de Vlaamse actuele poëzie.
De laatste paar jaar van zijn leven zetelde Herman de Coninck in de jury van de
VSB Poëzieprijs, de grootste poëzieprijs zeg maar van de Nederlanden. De 100 beste
gedichten van 1996 (Amsterdam, de Arbeiderspers, 136 p.) moest de eerste bundeling
worden van een hele, jaarlijkse reeks. De Coninck selecteerde de naar zijn smaak
beste gedichten uit de zeer omvangrijke lijst van dichtbundels die in 1996 werden
ingestuurd. En in zijn keuze valt meteen ook op hoe hij de poëziegrenzen wat heeft
willen verleggen, vandaar het weerhouden van drie gedichten van light verse-dichter
Ivo de Wijs.
Tweegelui (Tielt, Lannoo, 48 p.) is de titel van een bloemlezing uit het werk van
Anton van Wilderode en de Zuid-Afrikaanse, maar in Nederland wonende dichteres
Elisabeth Eybers, waarin op thematische basis gedichten van beide dichters naast
mekaar worden geplaatst, en geconfronteerd.
Eybers is steeds in het Afrikaans blijven schrijven, en dat verleent de confrontatie
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met de poëzie van Van Wilderode een intrigerend idioom.
Uit het werk van Roland Jooris dan weer puurde samensteller-inleider Stefaan
Evenepoel het negende nummer van de reeks Dichters van nu (Gent, Poëziecentrum,
239 p.). Jooris is als dichter en kunstcriticus actief, en in zijn poëzie verkent hij de
grenzen tussen beeldende kunst en gedicht, en tussen visuele, waarneembare
werkelijkheid en intensieve beleving van momenten. De realiteit blijft daarbij het
uitgangspunt voor op de kunsten geënte poëzie.
Van een van Vlaanderens belangrijkste en ook in Nederland meest gecanoniseerde
dichters, Leonard Nolens, was er ook nu weer een product om op de boekenbeurs
mee uit te pakken: een keuze uit zijn beste verzen over de liefde, bijeengebracht
onder de titel De liefdesgedichten (Amsterdam, Querido, 55 p.). En inderdaad, vooraan
in het boekje staat het ‘ander leverbaar werk van Leonard Nolens’: sedert 1989 werd
zonder tussenpozen ieder jaar voor een bundel(ing) gedichten of dagboekfragmenten
gezorgd.

Monumenten (in wording)
Anton van Wilderode bundelde in Hout op snee (Leuven, P, 64 p.) een aantal
gedichten die hij schreef bij misericordes - eeuwenoude figuurtjes, gebeiteld in eik
en dienend als steunpunt van koorgestoelte - in de kathedraal van Wells in het Engelse
graafschap Somerset. Ze zijn de visualisering van mensen, dieren of spreuken, en
veelal humoristisch van toonaard, soms ook cynisch en spottend. Het fraai uitgegeven
boekje verscheen in een nieuwe reeks van uitgeverij P, waarin verder ook poëzie
verscheen van Katelijne van der Hallen (De binnenzijde) en Marc van den Hoof (De
koning te rijk).
Fernand Florizoone van zijn kant publiceerde bij dezelfde uitgeverij Mijn spraak
is in de
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rui (Leuven, P, 48 p.). Prominent aanwezig in zijn poëzie, net als in zijn geliefde
landschap van de polders overigens, is het beeld van het water. Doorheen dit en
andere natuurelementen is de wisseling van de jaargetijden bijzonder navoelbaar, en
de dichter slaagt erin zijn ogenschijnlijk eenvoudige verzen dit soort van natuurlijke
deining mee te geven. Door het relatief karig woordgebruik wordt ieder woord een
optimaal draagvlak verleend.
Van Herman de Coninck verscheen postuum de bundel Vingerafdrukken
(Amsterdam, De Arbeiderspers, 67 p.). In de gedichten gaan de begrippen ‘alles’ en
‘weinig’ hun gang. Door weinig te zeggen, schrale woorden te gebruiken en een
schaarse zegging, valt een en ander af te leiden uit dat ‘alles’. Ook in zijn laatste
bundel steekt De Coninck de nodige dosis vergankelijkheid en dood, en tegelijk ook
heel wat liefde en vertedering. Het een brengt overigens ook altijd wat teweeg van
het ander, en alles gekoppeld aan de van de dichter gekende, aardige wendingen en
overstapjes.
Voor Gwy Mandelinck was het intussen weer van 1989 geleden dat hij nog een
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dichtbundel publiceerde. Acht jaar na De buitenbocht maakte de dichter net als enkele
collega's de overstap naar een Nederlands uitgevershuis. De nieuwe bundel, Overval
(Amsterdam, De Arbeiderspers, 45 p.), bevat gedichten die telkens bestaan uit twee
kwatrijnen. In een eerste cyclus wordt de geliefde op een lichtjes ironische wijze in
beeld gebracht, terwijl achter hoek en kant relationele aspecten als overvallers op de
loer komen te liggen. In het tweede deel komt de dichter vers per vers tot de
vaststelling dat hij op zijn eigen vader is gaan lijken, en het beeldmateriaal dat hij
daarbij hanteert is verrassend en indringend. Elke spiegeling aan de contouren van
de vaderfiguur veroorzaakt min of meer ontreddering en lichamelijke herkenbaarheid.
Want uiteindelijk hoort ook het sterven geërfd te worden, en voelt de dichter aan hoe
zich de vaderfiguur in hem komt te manifesteren. Van de recente Staatsprijswinnaar
Poëzie, Stefan Hertmans, verscheen de dichtbundel Annunciaties (Amsterdam,
Meulenhoff, 70 p.): een verzameling op zichzelf staande, niet meteen thematisch
geordende gedichten als annunciaties (aankondigingen), een
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titel die trouwens doet denken aan een oudere bundel van de dichter, Bezoekingen.
Hermans doet iets met vormen, zich transformerende vormen vaak die nieuwe
gesteltenissen aankondigen. Hertmans zoekt aanknopingspunten tussen beweging
en stilstand, de problematische verhouding die zijn poëzie beheerst.

Bevestigingen
Een vlieg met gouden vleugels (Antwerpen, Manteau, 85 p.) is de nieuwe bundel van
Stefaan van den Bremt. Hij brengt een aantal hommages: aan beeldende kunstenaars,
aan door hem bewonderde dichters vooral. Via hen gaat hij in zijn gedichten op zoek
naar de grotere raakvlakken en breuklijnen tussen generaties en culturen. Eerbied en
kritische ingesteldheid sluiten met mekaar een huwelijk in zijn verzen; een en ander
leidt tot een poëtische, eerlijke identiteit, een vernieuwde boedelbeschrijving zeg
maar. Ook Dirk Christiaens is terug in letterenland. Vijf jaar na Meander publiceerde
hij nu Een luchtkasteel (Leuven, P, 24 p.), een kleinood met een zestiental gedichten,
vol bevreemdend beeldmateriaal dat zorgt voor belegen verzen in een geheel eigen
toonaard. Christiaens is nooit een gemakkelijke en in één lezing vatbare dichter
geweest, maar binnen de groep van meer hermetische auteurs, bezorgt hij toch een
lees-
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baar gedicht dat balanceert op thematische lijnen van angst en moed, schoonheid en
afzichtelijkheid, spiegeling en afwijking. Wilfried Adams heeft eveneens lange tijd
op zich laten wachten. Negen jaar na Dicta Dura verschijnt nu Met Name (Leuven,
P, 64 p.): talige verzen die balanceren op de scheidslijnen tussen leven en dood, en
uiteindelijk op die polaire manier de situatie bepalen van de dichter. Zijn identiteit
valt samen met de tekstuele elementen die zijn

poëzie uitmaken. Evenmin eenvoudig werk natuurlijk, maar wel onontbeerlijk voor
een zo volledig mogelijk beeld van onze actuele dichtkunst.
Willie Verhegghe is een van onze bekendste sociaal-geëngageerde dichters. In
zijn jongste dichtbundel Dender (Leuven, P, 56 p.) brengt hij een bezoek aan zijn
geboortestreek, een regio die hij in feite nooit heeft verlaten. De gedichten laten zich
chronologisch volgen: de eerste herinnering gaat over het Aalst van 1952 en het kind
dat bij

Vlaanderen. Jaargang 47

vader op de fiets zit. De rode draad doorheen al deze memories is de Dender, de
levensader van een streek van geïndustrialiseerde en verpauperde steden en een
vlekkeloos landschap met een zich kronkelende rivier wat verderop. Verhegghe zoekt
niet naar poëtische effecten, maar werkt veeleer aan een doorleefd, direct en eerlijk
vers: dit leidt dan ook vaak tot emotioneel oprechte, soms driftige, soms droevige
gedichten.
In zijn derde dichtbundel Zeven vrouwen (Leuven, P, 39 p.) blijft Patrick Lateur
schrijven rond een weloverwogen en religieus ingekleurd thema. Hij benadert dit nu
op basis van de anekdotiek omtrent zeven bijbelse vrouwenfiguren. Vanuit hun
perspectief gunt hij de lezer een aparte en meteen ook meer vertederende kijk op het
boek der boeken, en wil hij een spiegel voorhouden, een sleutel op de werkelijkheid
aanreiken voor de zoekende mens. Een van de gehanteerde poëtische technieken
daarbij is het integreren in zijn vers van paradoxen: een verleden dat ver is en tegelijk
vertrouwd, het leven uit het dode hout gesneden, de tuin van heden die wordt
gekoppeld aan de tuin van Eden. De mens wordt meteen geconfronteerd met zijn
nietigheid. In gelovig perspectief blijft de werkelijkheid integraal herleidbaar tot een
soortgelijke paradox, gefundeerd op enkele evangelische zinsnedes.
Nog iemand die, net als Gwy Mandelinck, terug is én meteen de overstap maakte
naar een Nederlandse uitgever: Lut de Block, met de bundel Entre deux mers
(Amsterdam, De Arbeiderspers, 47 p.). De menselijke relatie wordt erin centraal
gesteld, geladen met symboliek en een vrij harde, naakte en naar essentie zoekende
zeggingskracht. De dichteres beschrijft de vrouw als moeder en dochter; binnen een
suggestief en relationeel kader zijn deze rollen verwisselbaar en releveren ze het
bestaan als niet uniek. Karel Sergen is eveneens een dichter die zich niet nadrukkelijk
manifesteert op podia en in tijdschriften, maar die niettemin een plaats inneemt bij
de beteren uit onze poëzie, vooral dan sedert het verschijnen van zijn bundel
Buitenbeeld, in 1990. De nieuwe bundel, Ribbels (Leuven, P, 48 p.), bevat gedichten
als een soort resonanties uit de natuur: grilligheden als mooie natuurlijke kunstwerken,
op een organische wijze gerealiseerd, waarin de natuurelementen resoneren. Ze zijn
te vinden in rotsformaties, verdorde boomstronken, in kalkstenen, ijzersoorten of
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vuursteen. De dichter is in deze verzen zo weinig en zo miniem mogelijk aanwezig;
het gedicht gaat zijn gang, het wordt een zaak tussen tekst en lezer. De dichter blijft
slechts een medium. Hij geeft door, selecteert uit de indrukken, zoekt de gepaste
woorden en beeldspraak, en blijft zich op ieder moment ook bewust van de macht
die hij heeft over woorden en van zijn taak als bewaker van hun draagkracht en
connotaties.
Alain Delmotte bekijkt in zijn bundel Standplaats (Brussel, Pablo Nerudafonds,
64 p.) poëzie als een levenshouding. Zijn verzen zoeken een evenwicht tussen het
individuele en het universele. Typerend voor hem zijn de vaak bijzonder korte verzen
die hij hanteert, zodat het woord een optimale

kracht en betekenis moet worden verleend. Niettemin lijkt zich een afgerond geheel
te ontspinnen, met enjambementen die het gedicht de nodige hengsels bezorgen.
Maar die indruk blijkt slechts ten dele waar: Delmotte suggereert meer dan te zeggen,
bevraagt zonder vraagtekens en evoceert op zijn minst een verkilde, verkoelde,
luchtledige en bevreemdende sfeer, zoals bijvoorbeeld op de Provençaalse Mont
Ventoux, trouwens als cyclus aanwezig in deze bundel.
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Nieuwe generatie
Er zijn in Vlaanderen enkele jongere dichters aan het werk die het toch wel ver lijken
te zullen gaan schoppen, voor zover dat dit met het schrijven van gedichten mogelijk
is uiteraard. Hun namen kennen we reeds uit de bloemlezing van Peter Ghyssaert.
De samensteller meegeteld, komen we tot vier jonge dichters die in 1997 een bundel
publiceerden: Tritsmans, Theunynck, Ghyssaert en Declercq, hoewel

deze laatste op het ogenblik van het verschijnen van Turkooizen scheepje van verschil
zijn bundel nog niet had gepubliceerd en bijgevolg ook niet in Ghyssaerts bloemlezing
werd opgenomen.
Marc Tritsmans is de oudste van de vier, en met Oog van de tijd (Tielt, Lannoo,
55 p.) toe aan zijn toch al derde bundel. De dichter beoogt een momentopname van
het essentiële in het menselijk bestaan; alles is onderhevig aan vergankelijkheid, en
het enige, wat verzachtende medicijn daartegen distilleert de dichter uit zijn taal. Een
en ander levert vaak pittige, lichtvoetige en ontroerend vermenselijkte gedichten op,
vol woordspelingen en aardige wendingen, waarvan enkele ongetwijfeld nog meer
bloemlezingen zullen halen.
Peter Theunynck is een nieuwe en meteen ook niet te veronachtzamen naam. Zijn
debuutbundel Berichten van de Pan American Airlines & Co (Antwerpen, Manteau,
64 p.) verrast door zijn originaliteit, hoewel de gedichten werden geïnspireerd op
beeldend werk van Panamarenko, waarin de evasiedrang in dermate sterke wijze
aanwezig is dat ook Theunynck in zijn gedichten thema's als vliegen, vluchten en
rusteloosheid uitwerkt. Poëzie als een luchtruim: oneindig, onwerelds mooi, maar
ook verraderlijk en onderhevig aan zwaartekracht en andere natuurverschijnselen.
Vliegen om niet te vallen, en dan nog in poëtische bewoordingen.
Een jonge dichter die in feite bij de gevestigde namen mag worden geplaatst, is
de reeds meermaals genoemde Peter Ghyssaert. In Jubileum en andere gedichten
(Amsterdam, Bert Bakker, 108 p.) voert hij een aantal historische en andere figuren

Vlaanderen. Jaargang 47

ten tonele, maar op een zodanige manier dat tijdvakken en -lijnen door mekaar gaan
lopen of met mekaar aansluiting zoeken,

zodat een vernieuwde orde en logica ontstaan. Deze methode zorgt voor een vaak
eigenaardig vers, weliswaar steeds geciseleerd en mooi versneden tot soms
ernstigmelancholische, een andere keer weer groteske en satirische poëzie.
Tot slot is er de nog jongere dichter Miguel Declercq, ook al debuterend met de
dichtbundel Person@ges (Amsterdam, De Arbeiderspers, 72 p.), waarbij de apestaart
in de a van de titel meteen aanduidt dat de dichter niet bang is van vernieuwende
technieken en ook zijn poëtica in die richting stuurt: poëzie als een laboratorium
waarin een geïdealiseerde, virtuele geliefde zal worden gecreëerd, die eeuwig is en
voortdurend aan verandering onderhevig. Uiteenlopende kunsten en wetenschappen
worden op een unieke manier en met gedurfde methodes geassembleerd tot een
poëticaal geheel dat zijn entree in onze letteren niet heeft gemist.

Hildegard von Bingen
(1098-1179)
Nathalie Haesbrouck
Als de middeleeuwse Hildegard de bijbelse woorden ‘In het begin was het Woord’
leest, dan weet zij dat er eigenlijk staat: ‘In het begin was de Klank’. Het Woord is
er om, als het eenmaal tot leven gekomen is, nog meer leven te geven. Het is voor
de hedendaagse uitvoerders een grote uitdaging om de gezangen, die nu nog slechts
als verdroogde inkt in de manuscripten rusten, nieuw leven in te blazen. 900 jaar na
haar geboorte neemt de interesse voor Hildegard steeds grotere proporties aan. De
profetes, theologe, natuurkundige, dichteres en componiste verschijnt geregeld op
concerten en verschillende CD-labels realiseerden opnames van haar composities.
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Het is onmogelijk om in dit korte bestek een totaaloverzicht van haar veelzijdig werk
te bieden. In de bespreking zal ik mij dan ook vooral richten op de fundamentele
drijfveer van het levenswerk van de ‘vrouw met het verborgen gelaat’, zoals ze wel
eens genoemd wordt, namelijk haar wijsheid over het wezen van de dingen rondom
haar. Daarbij gaat mijn aandacht ook naar haar sterke artistieke individualiteit.

Klooster en wereld
Hildegard von Bingen werd geboren bij Alzey in Duitsland. Ze was het tiende kind
van de invloedrijke en adellijke familie Bermersheim. In de Middeleeuwen was het
niet ongewoon dat een gezin het tiende kind als penning aan de Kerk schonk. Het
feit dat de vroegrijpe Hildegard al op jonge leeftijd van visionaire vermogens getuigde,
moet voor haar de weg naar het klooster heel evident gemaakt hebben. Zelf schrijft
ze het volgende over haar jongste ervaringen: ‘In mijn derde levensjaar zag ik een
groot licht dat mijn ziel deed beven, maar door mijn jonge leeftijd kon ik mij daar
niet over uiten. En tot mijn vijftiende levensjaar zag ik veel, en soms vertelde ik daar
gewoon over, zodat zij die het hoorden zich erover verwonderden waar het vandaan
kwam of van wie het was. Dat vroeg ik mijzelf soms ook af. Sindsdien hield ik de
visioenen die ik zag zo goed als ik kon voor mij. Ik raakte door een angst bevangen,
maar waagde het niet dit aan iemand te openbaren...’1
Op achtjarige leeftijd wordt Hildegard toevertrouwd aan het godsvruchtig onderricht
van de abdis Jutta von Sponheim in het klooster Sankt-Disibod in Bingen aan de
Rijn. Daar wordt ze al op haar vijftiende ingewijd. Als kind-non leidt ze vanaf dan
het teruggetrokken leven van een benedictijnse kloosterlinge.
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Geheel in tegenspraak met het middeleeuwse ‘media vita in morte sumus’ (in het
midden van het leven zijn we in de dood), bloeit haar verborgen en schijnbaar
onbelangrijk leven vanaf haar veertigste open. Op haar achtendertigste volgt ze
immers Jutta op als ‘magister’, leidende figuur. Haar groot charisma dwingt haar
ertoe kort daarna het klooster uit te breiden. Ze organiseert ook nieuwe
kloosterinplantingen. In haar raadgevingen en bouwwerken toont

Marteling van Sint-Ursula met zicht op Keulen, Walraf-Richartz-Museum Keulen, Rheinisches
Bildarchiv. Köln.

ze zich een waardevolle behoedster van de regel van Benedictus die voorschrijft te
bidden, te zingen én te werken.
Toch wacht haar nog een invloedrijkere taak. Hildegard gaat immers ook een
belangrijke rol spelen in het beruchte politiekgodsdienstige strijdtoneel van de 12de
eeuw. Waar pausen en vorsten elkaar bekampen om de macht in de hoogoplaaiende
investituurstrijd, fungeert de eenvoudige wijze vrouw als morele tegenkracht en
goddelijk geweten. In verschillende brieven roept ze op tot het naleven van eeuwige
waarden in plaats van het streven van machthebbers naar persoonlijke macht en
imago. Aan paus Anastasius IV schrijft ze met grote autoriteit: ‘Mens die tot herder
zijt aangesteld, sta nu op en snel naar de gerechtigheid, zodat u bij de grote Geneesheer
niet zult worden aangeklaagd, dat u zijn schaapsstal niet van vuil gereinigd hebt noch
met olie gezalfd hebt. Wanneer de wil geen zonden kent en de mens aan zijn verkeerde
verlangens niet toegeeft, dan valt de mens niet in de diepte van het oordeel. De schuld
der onwetendheid wordt met geselslagen uitgeboet. Blijf dus, o mens, op de goede
weg en God zal u redden, zodat hij u terugvoeren zal naar de stal van zegening en
uitverkiezing en u in eeuwigheid zult leven.’2
Per schip en te paard reist Hildegard door een groot deel van het huidige Europa.
Op deze zendingen weet ze haar innerlijke wijsheid te delen en teksten getuigen van
genezingen door haar helende vermogens. De rol van de kloosterlinge krijgt ten slotte
een bestendig karakter door haar talloze geschriften. Jarenlang werkt ze aan haar
theologisch hoofdwerk Scivias (‘Ken de Wegen’), waarin ze slechts stap voor stap
haar visioenen aan het papier prijsgeeft. Vandaag wordt ook vanuit verschillende
wetenschappelijke disciplines interesse opgebracht voor haar diverse geschriften.
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De kosmos is het lichaam van God
Hildegard schreef een natuurgeneeskundige encyclopedie bestaande uit 2 delen:
Physica en Causae et Curae. In deze omvangrijke geschriften, die wel niet als
oorspronkelijke bronnen tot ons gekomen zijn, profileert ze zich als een gedreven
onderzoekster en deskundige van de sterk gedifferentieerde planten- en dierenwereld.
De middeleeuwse beschrijvingen blijken ook vandaag nog waardevol te zijn. In
bepaalde passages bijvoorbeeld weidt ze uit over de paargewoontes van verschillende
vissoorten uit het Rijngebeid. I.v.m. deze teksten beweren sommige biologen dat er
tot op vandaag niets beters of volledigers over dit onderwerp geschreven is.
Hildegard gaat ook steeds op zoek naar de essentie en de voor de meesten verborgen
kwaliteit van alles rondom haar. Ze ontdekt, op basis van het denken in analogieën,
gelijkaardige patronen tussen de plantenvormen en de menselijke organen. Die
inzichten vormen voor haar het uitgangspunt om een indeling van het plantenrijk op
te maken. Zo stelt ze het leverbloempje analoog aan de menselijke lever. Bij de
bespreking ervan weidt ze, als een ware middeleeuwse kruidenwijze, uit over de
geneeskrachtige werking van dit gele bloempje. Voor Hildegard bestaan er echter
geen grenzen. Ze spreekt evenzeer over de helende werking van het leverbloempje
als over de weldadige werking van een nog warme hazenlever of over de geneeskracht
van het door de joden en door de joodse voorouders van de christenen gehate
varkensvlees. Haar originele opvattingen passen bovendien in geen enkel systeem.
In het hanteren van (wie)rook als heilmiddel lonkt ze even naar de oosterse
geneeskunst. Anderzijds blijft ze toch geïsoleerd als geneeskundige. De wierook van
Hildegard is immers de rook van verbrande houtsoorten, zoals ze bijvoorbeeld uitweidt
over de weldadige werking van de subtiele kwaliteiten van verbrande olm. Hildegard
schrijft in haar kosmologisch geschrift Liber divinorum operum: ‘In de gehele
schepping (bomen, planten, dieren en edelstenen) zijn geheime helende krachten
verborgen, die geen mens kan weten als ze hem niet door God geopenbaard zijn.’3
Vandaar wellicht ook het controversiële karakter van haar werk. Tegen de katholieke
stelling in, die ‘het verzamelen en bereiden van gewassen bij wassende of afnemende
maan’ als afgoderij - en dus ketterij - veroordeelt, schrijft Hildegard onbevangen
over de invloed van

De kleurrijke mandala laat de verschillende jaar- (of leven-)fases zien waaraan de mens onderworpen
is. Uit Latinum codex 1942, folio 38r, Hildegard von Bingen, Biblioteca Statale, Lucca, Italië.

de maan op de planten en de mensen. Naast de twee strikt natuur(genees)kundige
studies, schreef Hildegard ook nog het ethische werk Liber vitae meritorum (over
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de verdiensten van het leven). In het Corpus ervan schrijft ze vijf visioenen neer. Ze
weidt erin uit over de zonden, die de mens scheiden van God. Tegenover de 35
zonden stelt ze de corresponderende deugden. Zo werkt ze verschillende
zonde-deugd-paren uit: leugen en waarheid, onvrede en vrede, aards verlangen en
hemels verlangen, Weltschmerz en hemelse vreugde,... De verhelderende
uiteenzettingen maken haar ethiek tot een praktisch gebruiksinstrument.
Hildegard schrijft vanuit een middeleeuws waardenbesef. In de 12de eeuw neemt
de Maria-verering een grote vlucht, wat het ontstaan geeft aan de vier prachtige
Mariaantifonen in de liturgie. Hildegard roemt de maagdelijkheid als één van de
grootste en verdienstelijke deugden. Ze beschouwt Maria als de herstelster van de
zondeval door Eva, die Adam in de val lokte. In een geschrift verwoordt Hildegard
het volgende inzicht:
‘Toen verscheen in het midden van de baan licht een bevallige, kleine maagd.
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Haar hoofd was onbedekt, donker, het haar bijna zwart. Haar rode, geplooide mantel
reikte tot aan haar voeten. En ik hoorde hoe een stem vanuit de hemel sprak: “Dit is
de bloesem van het hemelse Sion. Moeder zal zij worden en toch een bloeiende roos
en een lelie van het veld. O, bloesem, je zult trouwen met de machtigste koning, en
wanneer je op krachten bent gekomen, wanneer de tijd gekomen is, zal je moeder
zijn van het meest verheven kind.”’4
Hildegard refereert hier aan Maria en aan elke andere maagd die uiteindelijk de
innerlijke Christus in zichzelf zal ontmoeten. Want zoals het Latijnse woord ‘virtus’,
wat deugd én kracht betekent, reeds aangeeft, zo voeden de deugden de ziel en
zegenen haar met goddelijke scheppingskrachten. In de visioenen zijn de
zonde-deugd-paren verbonden aan plaatsen in het menselijk lichaam. Waarheid en
leugen bijvoorbeeld krijgen vaste vorm in de hoofdstreek van het lichaam, terwijl
de voeten de reflectieplaats vormen van standvastigheid of onstandvastigheid van
de ziel. Als de ziel de fouten ombuigt in de deugden ontstaat op de respectieve
plaatsen genezing. Voor Hildegard is het heilige heel sterk verbonden met het helende.
Dit schrijft ze ook in haar gedicht De spiritu sancto waarin ze lof en eer brengt aan
de vuurgeest5:
‘Sanctus es ugendo periculose fractos,
sanctus es tergendo fetida vulnera.’

‘Heilig ben jij, jij zalft de zwaargewonden, heilig ben jij, jij reinigt de zwerende
wonden.’
Als vrouw die geconfronteerd werd met heel veel zieken en ook met eigen
lichamelijke

Musicerende Engelen.
Biblioteca Governativa, Luca, Codex 1942.
Afbeelding uit de vroege 13de eeuw in Rupertsberg.

kwellingen, kon ze ook zelf ervaren dat genezing tot stand komt door zowel reinigen,
als door zalven. Gebruikte ze deze termen ook al niet in overdrachtelijke betekenis
in haar vermanende brief aan paus Anastasius IV? Hildegards ethiek heeft verregaande
dus natuurgeneeskundige implicaties.
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Hildegard schreef ook de geloofsleer Scivias en het kosmosgeschrift De operatione
Dei (ook wel Liber divinorum operum). In kleurrijke en met details overladen
visioenen schouwt zij de werking van de gehele kosmos. De teksten zijn in de eerste
plaats beschrijvingen van beeldvisioenen. Ze lenen zich dan ook uitstekend om
geschilderd te worden. Hildegard zou het toezicht uitgeoefend hebben op de visuele
uitwerking van de Scivias-visioenen. De beelden behoren tot de belangrijkste
handschrift-ornamenten uit de middeleeuwse kunstgeschiedenis. In één van de
teksten/beelden concretiseert de kosmos zich in het archetypisch wereld-ei. Zoals de
voor de hand liggende symboliek van het ei aangeeft, wijst het wereld-ei op het prille
stadium waarin de geschiedenis van de kosmos zich bevindt. Bovendien duidt het ei
ook op de hoge potentie die de wereld in zich herbergt om te ontkiemen en tot
ontwikkeling te komen. Geschiedenis is voor Hildegard heilsgeschiedenis.
In latere teksten/afbeeldingen van Hildegard komt de mens dan centraal te staan
in de hele kosmos. Als spilfiguur krijgt hij een beslissende rol en grote
verantwoordelijkheid toegemeten in de ontvouwing van de schepping: ‘Op deze
wereld heeft Hij de mens zijn omgeving gegeven en hem ermee versterkt en Hij heeft
hem van grote krachten voorzien, zodat de hele schepping hem in alles zal bijstaan.
De hele natuur moet de mens ten dienste staan, zodat hij haar bewerken kan, omdat
de mens immers zonder haar niet leven noch bestaan kan. Dit is wat dit visioen toont’,
schrijft Hildegard.6 In tegenstelling tot het scheppingsverhaal van het Oude Testament
legt haar visioen nadruk op het respect dat de mens dient op te brengen voor zijn
omgeving. De omgeving heelt de ziel en maakt deel uit van het uiteindelijk helende
en goddelijke plan van de Schepper.
Als Hildegard spreekt over de schepping, dan heeft ze het over ‘viriditas’. Alles
is doortrokken van ‘viriditas’, het ‘alleredelste groen, dat wortelt in de zon’. In één
van haar visioenen spreekt een figuur tot haar en zegt: ‘Ik, het vurige leven van
goddelijke aanwezigheid, leg alle schoonheid van het zijnde in mijn gloed. Ik
doorstraal in de wateren, ik brand in de zon, maan en sterren. Zo ben ik als vurige
kracht tegenwoordig in al wat werkelijk is. Alles brandt door mij, zoals ook de adem
van de mens onophoudelijk in beweging is, gelijk een vlam die flakkert in het vuur.
Alles leeft overeenkomstig zijn wezenlijke betekenis en geen dood is daarin
aanwezig. Want ik ben het leven.’7
In haar geschriften trekt Hildegard Jezus' woorden ‘Ik ben de wijnstok, jullie zijn
de ranken’, tot in het ultieme door. Zoals de mens getooid is met een lichaam, waarin
alle cellen en organen moeten samenwerken, zo is de kosmos het lichaam van God
die ‘alles bezield samenhoudt’. Dit brengt ons meteen weer bij haar ethiek, waarbij
de mens zich dient te richten naar Gods taak om tot leven te komen. In haar
kosmologie trekt Hildegard alle registers van ethiek en geneeskunst wijd open.

Wat het Hart niet beleeft, komt niet tot bloei in het Woord
Hildegard schrijft herhaaldelijk dat ze ‘indocta’ (‘ononderwezen’) is. In de
Middeleeuwen was methodisch onderwijs geen evidentie, zeker niet voor vrouwen.
Hildegard legt daar zo sterk de nadruk op dat ze er iets mee moet bedoeld hebben.
Haar geschriften zijn ontstaan als opdracht Gods. Dankzij haar contacten met het
klooster kreeg zij op achtjarige leeftijd al de eerste beginselen van het lezen en het
schrijven. Wel leerde Hildegard tijdens de jarenlange dagelijkse bijbellezingen
kerklatijn. Tijdens de officies werd ze ondergedompeld in de poëtische taal van de
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psalmen. Dit was haar enige vorm van inwijding in de taal van de dichters. Veel van
haar puur poëtisch geformuleerde revelaties maken gebruik van eenzelfde krachtige
taal als die van het Hooglied. Zo gebruikt Hildegard de meest zinnelijke beelden om
de hoogst

Uitbeelding van de schepping, de zondeval en de komst van Christus (onderaan).
Illustratie uit Hildegards ‘Scivias’, deel 2, eerste visioen.
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spirituele kwaliteiten aan te raken. Over een maagd spreekt ze als volgt: ‘Hoe zalig
gloei je in de omarming van de koning, wanneer de zon je doorstraalt.’ Als ze de
wijsheid van de kerk roemt, heet het bij haar: ‘Heuvels en bomen zullen zich buigen
om zich te voeden aan uw boezem’. Ondanks deze toch fundamentele gelijkenis kan
haar taalgebruik noch met de Bijbel noch met tijdgenoten op eenzelfde lijn gesteld
worden. De vrouw die door visioenen overspoeld wordt, schrijft vanuit een zo sterke
innerlijke betrokkenheid dat haar zinsconstructies soms overladen zijn. De taal die
zwanger is van kleur- en geuradjectieven, schiet soms toch nog woorden te kort om
de essentie der dingen aan te duiden. Zo gaat Hildegaard graag over tot sterk lyrische
formuleringen zoals ‘vita vitae’ het leven van het leven:
‘O ignis spiritus paracliti
vita vitae omnis creaturae
sanctus es vivificando formas.’

‘Vuurgeest en trooster jij, leven van het leven aller schepselen! Heilig ben jij, jij
brengt de schepping tot leven.’8
Haar zoete liefde voor de natuur laat in haar teksten de hele kosmos, de planten,
bloemen, dieren en edelstenen, de heiligen en de martelaren in geuren en kleuren
schitteren. De lyrische teksten winnen nog aan bekoorlijkheid, doordat ze in symbiose
met de muziek, de hoogste der middeleeuwse kunsten, als liturgische gezangen
ontstaan zijn.

Muziek is de Echo van God
Vanaf de jaren '50 van de 12de eeuw begint Hildegard haar composities te verzamelen
in één bundel: ‘Symphonia harmoniae coelestium revelationum’. De componiste bij
‘Genade Gods’ schrijft 77 antifonen, responsoriën, sequensen, hymnen en één
mysteriespel. De composities zijn bedoeld voor liturgisch gebruik op de verschillende
feesten van het kerkelijk jaar. Ze doopt haar muziekbundel met de veelbetekenende
titel ‘Symphoniae’, een begrip dat elders ook dikwijls bij haar voorkomt. De term
‘Symphoniae’ wijst op het samen-klinken van klanken, maar ook op het samenklinken
van lichaam en ziel. De term omvat ook het harmoniëren van het aardse met het
hemelse. Hildegard moet een oneindig respect gehad hebben voor deze middeleeuwse
quadriviale kunst, want voor haar is de muziek in staat om met aardse middelen de
hemelse paradijselijke harmonie van vóór de zondeval op te wekken. In de liturgie,
waarin gebeden en gezangen verschillen per maand, per week, per dag en per uur,
plaatsen de kloosterlingen zich op één lijn met de grote kosmische bewegingen, met
de harmonie van de sferen, met de hartslag van de kosmos.
Hoewel Hildegard geen systematisch werk schreef over de muziek, kunnen we
haar visie en ervaringen rond muziek aanvoelen. In één van haar brieven drukt ze
zich uit over de ethische (en dus helende) waarde van de muziek. ‘Zowel door de
vorm als door de kwaliteit van de instrumenten, als
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Hildegard von Bingen dicteert haar visioenen aan een monnik.
(Scivias - Codex uit Wiesbaden, 13de eeuw)

door de betekenis van de woorden die ze begeleiden, zullen zij die dit horen
onderwezen worden in innerlijke dingen, sedert zij gewaarschuwd en aangespoord
zijn door uiterlijke dingen’9
Hoe moeten musici en musicologen Hildegard beschouwen als componiste? De
muziek vormt immers slechts een klein onderdeel van haar hele oeuvre en ze schakelt
zich ook niet in in de traditie van de middeleeuwse liturgische muziekstijlen. De stijl
van haar muziek getuigt van extreme vrijheid en van frisse oorspronkelijkheid. De
traditionele beperking van de ambitus tot één octaaf is haar muziek vreemd. De
melodische lijnen schijnen zich daarentegen soepel te bewegen tussen niet minder
dan twee en een halve octaaf. Hildegard laat onvermoede hoogten en laagten
weerklinken. Naast de sterk verruimde ambitus moeten ook de grote melodische
sprongen haar tijdgenoten vreemd in de oren geklonken hebben. Om deze liederen
te zingen was trouwens een ongewone scholing van de stem en van het stembereik
noodzakelijk. De composities, die opborrelden vanuit innerlijke diepten laten zich
ook niet inpassen in de toenmalige kerkelijke toonsoorten. Ondanks of dankzij het
indruisen tegen de gevestigde stijlnormen getuigen de sterk melismatische composities
van een grote muzikaliteit. Toch zijn de haast extatische vreugdezangen doortrokken
van een sober houvast: namelijk de steeds weerkerende en Alles-doordringende
finalis.
Als Hildegard de bijbelse woorden ‘In het begin was het Woord’ leest, dan weet
ze dat er eigenlijk staat: ‘In het begin was de Klank’. Want voor haar is het woord
er om als het eenmaal levend is, nog meer leven te geven. Het is voor de hedendaagse
uitvoerders een grote uitdaging om de gezangen, die nu nog slechts als verdroogde
inkt in de manuscripten rusten, nieuw leven in te blazen. De musici stoten steeds
weer op muzikaal fundamentele, maar onopgeloste vragen rond tempo, bezetting,
tekstplaatsing... Dat maakt de opnames van Hildegards muziek heel uiteenlopend.
Een van de problemen (of keuzes) is de bezetting. Uit teksten weten we dat Hildegard
een eigen liturgie cultiveerde. In haar sterk persoonlijk gerichte cultus schakelde ze
bijvoorbeeld instrumenten in. Ze deed dat terwijl de hele christenheid instrumenten
associeerde met al wat heidens was. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er kritiek
ontstond op haar liturgie. De opname ‘Symphoniae’ omgeeft de stemmen met
instrumenten en er zijn ook enkele louter instrumentale nummers. Voor Hildegard
was de tekst bij de muziek wel belangrijk als element van zingeving. Het vocaal
kwartet Anonymous 4 vult een cd met louter vocale gezangen. Die is frappant omwille
van de krachtige uitspraak van de klinkers en medeklinkers, die heel bewust geplaatst
worden. De vier zuivere stemmen van Anonymous 4 musiceerden rond het kerkelijk
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feest van Sint-Ursula. In de liturgie werden Hildegards nieuwe composities (antifonen,
sequentia, responsoria en hymnen) omgeven door oude bestaande gezangen zoals
de psalmen, gezongen in de heersende muziekstijl. Anonymous 4 die fragmenten uit
de liturgie brengt, zingt fragmenten in oude stijl afgewisseld met Hildegards
composities. De cd geeft een beeld van geestelijke vrijheid als componiste.
De drijfveer van Hildegard von Bingen is ‘de allesdoordringende helende kracht’.
In haar theologisch werk, haar natuurkundige geschriften, haar verfijnde poëzie en
verruimde muziek behandelt ze slechts één thema: de wondere werken Gods die zich
voltrekken doorheen de geschiedenis. De Duitse is niet zozeer een mystica in de ma-
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nier waarop ze haar éénheidservaring met God (de unio mystica) beschrijft, zoals
haar tijdgenote Elisabeth von Schönau dat doet. De manier echter waarop ze het
wezen der dingen doorgrondt, maakt haar tot ‘Tempel van God’. Het is nodig om
haar leven en werk te relativeren door het te relateren aan haar tijd en omgeving.
Anderzijds mogen we niet blind blijven voor de boodschap van paradijselijke
schoonheid en vrede waarop ze ons nu met haar visioenen, poëzie en muziek van
negen eeuwen geleden, wijst.

Selecte discografie
11.000 Virgins. Chants for the feast of St. Ursula. Gezongen door Anonymous 4,
uitg. Harmonia Mundi Belgium, Collegestraat 27, 1050 Brussel, 1997, HMU 907200,
met geill. informatief (E-F-D) inlegboekje (96 blz.).
Laudes de Sainte Ursule. Uitgevoerd door Ensemble Organum, o.l.v. Marcel Pérès,
uitg. Harmonia Mundi Belgium, Collegestraat 27, 1050 Brussel, 1997, HMU 901626,
DDD, met informatief (E-D-F) inlegboekje (44 blz.).
Symphoniae. Geestelijke liederen. Uitgevoerd door Sequentia. Ensemble voor
Middeleeuwse muziek, uitg. Deutsche Harmonia Mundi, Editio Classica, 1996,
GD77020, AAD, met informatief (D-E-F-I) inlegboekje (32 blz.).
A Feather on the breath of God. Sequences and Hymns. Uitgevoerd door Gothic
Voices o.l.v. Christopher Page, uitg. dr. Hyperion London, 1986, CDA 66039, DDD,
met informatief (E-F-D) inlegboekje (35 blz.).

Het oratorium Rwanda
Jaak Stervelynck
Dit werk is de vrucht van een geleidelijk gegroeide samenwerking van verscheidenen.
Aan het begin staat de tekstdichter Ivan Godfroid. Hij is in 1957 uit Vlaamse ouders
in Rwanda geboren. De onzekere toestand bracht hem ertoe zijn geboorteland te
verlaten en zich in België te vestigen. Als landbouwingenieur vervulde hij sindsdien
opdrachten in Thailand, de Filipijnen, (het vroegere) Zaïre, Uganda. Na de recente
gruwelijke feiten, waaraan zowel Hutu's als Tutsi's zich schuldig maakten, ondernam
hij een reis doorheen Rwanda. Hetgeen hij er zag en hoorde, maakte op hem zo een
indruk dat hij ertoe gedreven werd zijn emoties in vrije verzen vast te leggen. Ze
werden verzameld onder de titel Omgewoelde aarde en in 1995 uitgegeven door de
uitgeverij P, Leuven.
De musicus Geert Van der Straeten kreeg die bundel in handen en vond er inspiratie
in voor een cantate voor koor, instrumentaal ensemble, sopraan, mezzo, tenor,
bas-bariton en recitante. Op initiatief van de componist werd een tweede deel aan
het werk toegevoegd op een tekst van Christine Guirlande. Dit tweede deel is rustiger
en meditatiever dan het eerste. Het heeft als ondertitel Land van duizend heuvels.

Vlaanderen. Jaargang 47

Er valt veel te prijzen in dit oratorium. De teksten vooreerst. Sober in woordgebruik,
niet beschrijvend, maar sterk evocerend hebben een aantal van die gedichten op mij
een diepe indruk gemaakt, ‘Akagera’ b.v. over een kinderlijkje dat op de rivier drijft,
richting Victoriameer. Of het slotgedicht ‘Rwanda’.
De muziek van Geert Van der Straeten is uitgesproken hedendaags. Luidruchtige en
fel geritmeerde passages wisselen af met lyrische uitweidingen. Een goed idee was
het tussendoor enkele gedichten door een recitante te laten voordragen. Dit brengt
afwisseling en bevordert de begrijpbaarheid.
Het geheel maakt een indruk die bijblijft. Het is als een visioen van een volk dat
verkrampt neerligt, wachtend op nieuw onheil. Af en toe staat er iemand op om het
eigen leed en het leed van allen uit te zingen, een vrouw, een kind, een priester, een
revolutionair strijder.
Dit aansprekend oratorium beleefde tot op heden reeds zes uitvoeringen,
achtereenvolgens in Brugge, Leuven, Brussel, Kortrijk, Oostende en
St.-Amandsberg/Gent.

Filip Tas, fotograaf (1917-1997)
Karel van Deuren
Afscheidswoord uitgesproken door Karel van Deuren in de O.-L.-Vrouwekathedraal
van Antwerpen tijdens de uitvaartplechtigheid van fotograaf Filip Tas op 20.11.97.

Filip Tas: zelfportret (gesolariseerd).

Filip is overleden op 11 november, de maand waarin we onze doden gedenken en
waarachtig, op de dag dat de wapens werden neergelegd, de strijd was opgegeven.
Op een vreemde wijze, zonder evenwel te weten wat de toekomst zou brengen, was
hij op dit ultieme afscheid voorbereid. Hij ging op reis met het heldere gevoel dat
hij zijn huis in goede orde had achtergelaten. Dat hij dat precies op die datum zou
doen, is de laatste ironische glimlach van Filip vóór zijn vertrek.
Hij heeft een indrukwekkend oeuvre nagelaten, waarin alle genres, stijlen,
technieken en onderwerpen vertegenwoordigd zijn. Een historiografie van vijftig
jaar 20ste eeuw, die haar belangrijkheid mee ontleent aan het hoge artistieke niveau
van het werk.
In 1995 had hij voor een kleine retrospectieve in De (Amsterdamse) Brakke Grond
een selectie gemaakt uit zijn werk, - dat waar hij het meest van hield.
Ze gaf in deze schaalverkleining nog steeds een beeld van grote diversiteit en
tegelijkertijd herkende je in die verscheidenheid de persoonlijkheid van Filip Tas.
In die rijk-
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dom van prenten, telkens opnieuw dat superieure vakmanschap, de erudiete
vertrouwdheid met de beeldende kunsten, de melancholie van de stad en de troost
van de schoonheid, de fraternele mensenkennis en de verering voor het licht, die
metafoor voor het spirituele.
Zoals een van zijn goede vrienden ooit zei: il était entier, uit één stuk. Het heeft
zijn werk een eigen stempel gegeven, innerlijke coherentie.
Ik denk aan zijn fotogrammen, de monotypes die onder de vergroter zonder camera
zijn gemaakt. Hiermee had hij in de vroege jaren 50 aansluiting met de abstracte
kunst, de rayogrammen van het Franse surrealisme en de fotografie van het Bauhaus.
In de jaren 60/70 maakt Filip zijn montagefotografie waarmee hij uitgenodigd
wordt voor de Belgische deelneming aan de biënnale van Venetië. Hij geeft die reeks
de titel mee, Heroes' Place, het pleintje van de helden. Deze helden zijn anonieme
mensen die eenzaam in de stad aanwezig zijn. Het lijkt erop alsof hij geboeid is door
het literaire magisch realisme van die tijd.
Filip Tas heeft veel gereisd, - tot onlangs nog in China waar hij zijn dochter heeft
bezocht. Hij kende Zuid-Amerika en de voormalige Sovjet-Unie en als hij dan terug
in Antwerpen was, vond hij hier de hele wereld terug in ‘a nutshel’. Het Antwerpen
met zijn veelkleurigheid, waar hij van hield. Altijd werd er intensief gefotografeerd
en bij zijn reportages schreef hij dikwijls ook zelf de teksten.
Vele van deze reportagefoto's verschenen als losse illustratie in De Standaard der
Letteren. Ze herinnerden aan het pictorialisme

Filip Tas: Karel van Deuren in het Middelheim-openluchtmuseum (1966).
In opdracht van het Archief en Museum van het Vlaamse Cultuurleven, Antwerpen.

en tevens aan de eerste ‘kunstfoto's’ die hij als jongeman had gemaakt.
Maar gelijktijdig, en wat ik zeer bewonder, is hij een medeplichtig contact blijven
houden met het vak, zijn camera's, de donkerekamer. Hij is naast zijn artistiek werk,
zijn hele leven, ‘gewone’ en ‘mooie’ fotografie (tussen aanhalingstekens) blijven
maken. Het plezier van het kijken, het knappe vakwerk dat het kwaliteitslabel draagt
van het atelier waaruit het komt. Ik denk aan zijn Middelheim- en architectuurfoto's,
de kunstenaarsportretten, de grafstenen van kunstenaars, - zijn voorlopig laatste
tentoonstelling en catalogus.
Filip heeft zich nooit vastgeschroefd op één werkwijze, - hij vertond de kunst om
elke foto a.h.w. haar eigen vorm te laten vinden, om de spontaneïteit van het beeld
niet te beschadigen. In de stilte van zijn zwartwitfotografie verschijnt de angst, de
eenzaamheid, de vreemdheid van de dagelijkse dingen.
Filip had de mooiste deugd van groot kunstenaarsschap: de bescheidenheid die
grenst aan nederigheid en trots.
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Die lees je af aan de titels van de reeks poëzie-programma's die hij voor de Vlaamse
Televisie maakte: De boom, De mens in de stad, Het huis in de stad, Het kind, De
prille liefde. Filip Tas had een grote behoefte aan mensen om zich heen en evenzeer
aan alleen-zijn. Zijn camera beschermde hem tegen de buitenwereld en liet hem toe
de intimiteit van mensen en dingen van op passende afstand waar te nemen.
Voor de interviews van Radio 3 in de winter 1993/94 waren een 20-tal fotografen,
veelal generatiegenoten van Filip, uitgenodigd.
Allen die Filip persoonlijk hebben gekend, vertelden hoe belangrijk hij voor hun
werk was geweest, met zijn waardering, zijn enthousiasme, zijn suggesties en
aanmoedigingen. En ook met zijn recensies in De Standaard die met gretigheid en
nieuwsgierigheid werden gelezen.
Zijn droeve Antwerpen-foto's geven het beeld van een melancholische man die
graag lachte, maar ook wel om van zichzelf in vrolijk gezelschap niet te veel te
moeten prijsgeven.
We zullen hem met zijn forse stap niet meer in het stadsbeeld ontmoeten als de
wandelaar die kijkt, die kijkend de werkelijkheid in zich opneemt en ze inkleurt.
Wij leven nu verder met de herinnering aan een gevoelig man en een groot
kunstenaar, wiens laatste boek als titel droeg:
Requiescat in pace.*
J.C. Bloem was zijn favoriete dichter. Het eerste kwatrijn van het gedicht
November:
Het regent en het is november.
Weer keert het najaar en belaagt
het hart, dat droef, maar steeds gewender,
zijn heimelijke pijnen draagt.

Onze herinneringen hebben de glans van onze erkentelijkheid voor zijn werk. En
voor zijn vriendschap.

Eindnoten:
1 I. Riedel, Hildegard van Bingen. Profetes van kosmische wijsheid, Baarn, 1996, p. 55. Ingrid
Riedel geeft in dit boek een overzicht van bronnenedities en secundaire literatuur.
2 W. Lampen, Hildegard van Bingen. Keuze uit de geschriften, Utrecht-Antwerpen, 1954, p. 47.
3 Liber divinorum operum I, 4. G. Hertzka en W. Strehlow, Handbuch der Hildegard-Medizin,
Freiburg, 1981, p. 19.
4 I. Riedel, o.c., p. 78.
5 Gedicht met vertaling in I. Riedel, o.c., p. 157-159.
6 De operatione Dei II, 2. I. Riedel, o.c., p. 120.
7 De operatione Dei I, 2. E. Mulder, Hildegard, een vrouwelijk genie in de late middeleeuwen,
Baarn, 1982, p. 74.
8 De spiritu sancto. I. Riedel, o.c., p. 157 en 158.
9 The Letters of Hildegard of Bingen, transl. by J.L. Baird and R.K. Ehrman, Oxford, 1994, p. 4.

*

Een bespreking van dit werk staat afgedrukt in dit nummer: zie ‘Bibliotheek’.
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Bibliotheek
Literair Proza
Ingrid Vander Veken
Papavers, uitg. Manteau, Antwerpen, 1997, verspreid door Standaard Uitgeverij,
Belgiëlaan 147a, 2018 Antwerpen, 200 × 125 mm, 143 blz., paparback 595 fr. - In
Papavers vertelt een vrouw over de voortschrijdende schizofrenie van haar stiefzoon.
Het hele verhaal door ‘dialogeert’ zij met de jongen die haar herhaaldelijk mentaal
ontglipt. De ik-verteller krijgt geen vat op het psychotische bestaan van de jongeman.
De vele vraagzinnen illustreren overduidelijk de onzekerheid, de angst en de
machteloosheid van de directe omgeving. Die vele vragen worden trouwens maar
met mondjesmaat door de experten beantwoord. De vrouw kan alleen maar constateren
dat haar stiefzoon verder afdaalt in zijn schimmige wereld en onherroepelijk verloren
loopt in zichzelf. Alle pogingen om hem op de ‘normale’ werkelijkheid te oriënteren,
mislukken. Droefheid heeft zich blijvend in het leven van de gezinsleden genesteld.
Het zakelijke jargon van de psychiater weegt loodzwaar: schizofrenie met ernstige
decompensatie en zonder ziektebesef. Ingrid Vander Veken presenteert het levensechte
verhaal in een beeldrijke taal, zonder in de valkuil van het pathos te tuimelen. Het
poëtische taalvermogen verdiept de tragiek van het relaas. Met een passend taalregister
heeft de auteur ervoor gezorgd dat Papavers een aangrijpende leeservaring wordt.
GVP

Ernest Claes
De Wonderbare Tocht, uitg. Ernest Claesgenootschap, Hemelhuis, Brusselsestwg
142, 3020 Winksele en Uitg. Lannoo, Tielt, 1997, met illustraties van F. Timmermans
en K. Pieroth en een Inleiding van R. van de Perre, 275 × 235 mm, 93 blz., gebonden
1295 fr. - Toen Ons-Lieve-Vrouwke heuren beeweg deed (1933) is een mariale fantasie
waarin Claes, na een evocatie van zijn jaarlijkse bedevaart als kind naar
Scherpenheuvel, het Mariabeeld uit de basiliek een nachtelijke tocht laat maken naar
haar zusterbeelden in Wallonië en Vlaanderen. De volkseditie van dit
magischrealistisch werk verscheen in 1944 onder de titel De wonderbare tocht. Naar
aanleiding van de 125ste verjaardag van de Kroningsfeesten van O.-L.-V. van
Scherpenheuvel bracht het Claesgenootschap de vijfde druk van dit werk uit,
aangevuld met een vijftal onvindbaar geworden teksten van Claes rond hetzelfde
thema. Rudolf van de Perre die de langverwachte Claesbiografie voorbereidt, situeert
het verhaal van de vijf mariale teksten binnen Claes' verering voor de Moeder Gods,
onderzoekt de receptie en reconstrueert op basis van archiefdocumenten het verhaal
van de diverse edities en vertalingen. Een andere meerwaarde van deze uitgave ligt
in de opname van de oorspronkelijke en nooit gebruikte tekeningen van Felix
Timmermans voor de volkseditie. De Duitse kunstenaar Karlheinz Pieroth kleurde
ze in en voorzag de andere teksten van illustraties in de naïeve stijl. Dit schitterend
boek zal geen enkele Claesliefhebber in zijn verzameling willen missen.
PL
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Tom Naegels
Het heelal in!. Vijf stukjes van de kosmos, uitg. Manteau, verdeeld door Standaard
Uitgeverij, Belgiëlei 147a, 2018 Antwerpen, 1997, 200 × 125 mm, 128 blz., paperback
550 fr. - Vijf verhalen, gebundeld onder de titel Het heelal in! vormen het debuut
van de tweeëntwintigjarige Tom Naegels. Rode draad doorheen het boek is de
fascinatie met de dood, onmacht, leegte... In het titelverhaal bij voorbeeld gaan een
groepje jongeren zich tijdens een kerstfeestje te buiten aan overdadig drankgebruik.
Hún manier van vluchten, van ontsnappen aan de realiteit. En als een meisje dood
in bed gevonden wordt, is niemand onder de indruk. En in ‘Elise!’ heeft Laurent
grootse plannen, maar blijft zitten in een bloedarmoedig sociaal contact. Ook Kim
en haar zus, in ‘Komeet’, dromen, verlangen. Naegels beschikt duidelijk over
voldoende stilistische bagage. Zijn stijl is sober en direct, maar verhult terzelfdertijd
voldoende om de lezer te prikkelen. Hij formuleert puntig en met zin voor humor.
Op haast elke pagina tref je een beklijvende zin aan. Tot dusver niets dan lof. Wel
heb ik moeite met de inhoud. Dood, onmacht, leegte, vlucht... de woorden zijn al
gevallen. Ik kan mij niet van de indruk ontdoen dat het allemaal ver van Naegels'
bed staat, hoe hard hij ook zijn best doet. Om bij titel van de bundel aan te sluiten:
het zweeft naar mijn smaak allemaal wat te veel.
Mijn besluit: Naegels is een schrijver, laat daar geen twijfel over bestaan. Alleen
heeft hij nog het juiste onderwerp niet gevonden.
GS

Luc Huybrechts
De wijnmaker, uitg. De Arbeiderspers-Amsterdam, 1997, verspreid door uitg. Singel
262, Schuttershofstraat 9, 2000 Antwerpen, 200 × 125 mm, 174 blz., paperback 599
fr. - Luc Huybrechts, broer van bekende Vlaming Carl, baat in Antwerpen een literair
café uit. Dagelijkse omgang met literaire figuren zit er wellicht voor iets tussen dat
Huybrechts op zijn beurt met een boek uitpakt. Hoofdpersonage in zijn eersteling is
René David. Na zijn echtscheiding heeft hij Parijs als toevluchtsoord gekozen.
Wanneer zijn vader door een serieuze beroerte getroffen wordt, keert hij ijlings naar
Antwerpen terug. Maar het blijkt vals alarm. De vader herstelt. Het stelt beiden in
staat tijdens lange wandelingen hun filosofische mijmeringen over de dingen des
levens uit te wisselen. Ook de saillante beschrijving van een wat uit de hand gelopen
feestje met BV's - de obligate scheut seks inbegrepen - ontbreekt vanzelfsprekend
niet. De wijsheid die de auteur in zijn roman meent te verpakken overstijgt nergens
het huis-tuin- en keukenniveau. Melig-zalvend is de juiste omschrijving. De auteur
verspringt voortdurend in de tijd, maar dat kan de al te vlakke vertelstijl nauwelijks
verhullen. In een interview zei Huybrechts dat De wijnmaker oorspronkelijk vele
honderden bladzijden telde en dat hij er heel streng in geschrapt had. Wat mij betreft,
mocht hij ook de resterende 175 pagina's weggegooid hebben. Een uitgave De
Arbeiderspers onwaardig.
GS
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Geertrui Daem
Zotverliefd, uitg. Manteau Antwerpen / Prometheus Amsterdam, 1997, verspreid
door Standaard Uitgeverij, Belgiëlaan 147a, 2018 Antwerpen, 200 × 125 mm, 212
blz., paperback 595 fr. - ‘In deze nieuwe verhalenbundel worden alle personages
even meevoelend als genadeloos geportretteerd,’ luidt de tekst op het omslag. Maar
dat vrijblijvende geleuter van uitgevers en reclame-yuppies is ons al langer bekend.
In werkelijkheid schreef Geertrui Daem vier ongelijkwaardige verhalen met de voor
haar onvermijdelijke ingrediënten: marginale figuren, stekelige situaties, ongezouten
taalgebruik, dialogen in ‘schoon Vlaams’... Gemeen volk is gewoon een zwak verhaal
over een meisje van zeven en haar dikke buurjongen. Voeg daarbij een paar simpele
ouders die de prille relatie natuurlijk hypothekeren met ‘vuile manieren’, brutaal
reageren en het plaatje is ingevuld. In het titelverhaal is de jonge Bert nu en dan zot,
nu en dan verliefd, dus gemakshalve zotverliefd. Neuken, (half)stijve lullen,
scheldpartijen brengen de lezer op temperatuur. Een verhaal van 80 blz. over een
‘schizofrene’ jongen en een verliefd meisje dat noch ontroert, noch over-tuigt. De
intrige is trouwens te voorspelbaar. Mijn leven/Ma vie is een kort verhaal over twee
marginale vrouwen. De zielige omstandigheden waarin Angelina (aan het begin van
het verhaal weet de lezer eigenlijk al dat ze zelfmoord heeft gepleegd) leeft, worden
dit keer geloofwaardig en zelfzeker beschreven. Een pakkend relaas.
Wat mij betreft het beste verhaal draagt de titel Mama's minnaar. Daarin vertelt
Daem met diepgaand inlevingsvermogen over een vrouw en haar twee dochters.
Tweemaal is haar relatie op de klippen gelopen maar ze heeft alweer een nieuwe
vriend. De auteur verwoordt op een bijna vanzelfsprekende manier de grillige reacties
van de twee meisjes op de ‘indringer’. Ook het onderlinge gekibbel van het
tienermeisje Ines en haar zusje Nina worden speels en spontaan weergegeven. De
hele uitwerking getuigt van een natuurlijke vertrouwdheid met de leef- en denkwereld
van jonge kinderen. Een sterk verhaal.
GVP

Johan Dirkx
Mijnland, uitg. De Arbeiderspers, Amsterdam/Antwerpen, 1997, verspreid door de
uitg. Singel 262, Schuttershofstraat 9, 2000 Antwerpen, 200 × 125 mm, 135 blz.,
paperback 550 fr. - Met de roman Mijnland heeft Johan Dirkx zijn debuut niet gemist.
Tegen de achtergrond van een tanende mijnindustrie plaatst hij het verhaal van jonge
tweede-generatiemigranten - hoofdzakelijk Italianen, maar ook Spanjaarden, Grieken,
Turken, enz. - die in dit land van vroegere beloftes in uitzichtloosheid terecht zijn
gekomen. Hun leeftijd vraagt zorgeloosheid, maar hun sombere toekomstperspectieven
drijft hen naar drank, drugs, hopeloze relaties en kleine delinquentie. Is deze roman
dan zwartgallig? Geenszins! In een vlotte taal, gedrenkt in een eigentijds, erg jong
aandoend vocabularium schrijft Dirkx een onderhoudend verhaal, tragisch in afloop
maar boeiend in opbouw. Voortdurend geeft hij blijk van een sterk inlevingsvermogen
en brengt hij voldoende humor in de tekst om de lectuur aangenaam te houden.
Hopelijk gaat dit geslaagde debuut niet te onopgemerkt voorbij.
FT
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Monika van Paemel
Rozen op ijs, uitg. Meulenhoff-Amsterdam, 1997, verspreid door uitg. Kritak,
Diestsestraat 249, 3000 Leuven, 210 × 140 mm, 416 blz., paperback 898 fr.
(hardcover: 1.198 fr). - De nieuwe roman van Monika van Paemel was voor mij op
meerdere vlakken teleurstellend. Rozen op ijs is met z'n 416 blz. een lijvig boek
remake, een doublure van vroeger werk. Het verhaal is modieus kosmopolitisch. Aan
het begin van het boek maken we kennis met Perla, een vrouw in de ‘middenleeftijd’.
Zij zit in het vliegtuig met als eindbestemming het hoge noorden. Perla is
milieuactiviste. Voor de buitenwereld heeft de trip tot doel het walvisbestand te
controleren. In werkelijkheid wil zij informatie inwinnen over de aanwezigheid van
kernduikboten onder de ijskap van de noordpool. Tijdens die lange vlucht gaat de
auteur uitgebreid in op de achtergrond van Perla. Er is de volwassen dochter Isabelle,
de kleinburgerlijke echtgenoot, de opvoeding door de grootouders (waar heb ik dat
al eerder gelezen?). De milieugroepering waar Perla bijhoort, is erg radicaal en deinst
niet ook voor geweld terug. Het verhaal loopt als een trein, dat lijdt geen twijfel.
Maar het heeft ook al te veel irritante kantjes. Er zijn de vele uitweidingen over
maatschappelijke kwesties, de naïviteit van Perla's standpunt, het karikaturale beeld
van de man,... Van Paemel maakt van Perla enerzijds een hard personage, dat houdt
van risico's, voor niets bang is. Maar anderzijds wordt diezelfde Perla ook beladen
met zoveel goede bedoelingen en idealen dat het een beetje belachelijk wordt. Ook
de symboliek (rozen & ijs; zacht & hard) duikt op al te nadrukkelijke wijze telkens
weer in het boek op. Dat alles maakt van Rozen op ijs, spijts de mooie, gevoelige
passages, een onevenwichtige roman.
GS

Annie Van Keymeulen
Het leeuwerikshuis, uitg. De Geus-EPO, Lange Pastoorstraat 25-27, 2600 Berchem,
205 × 130 mm, 207 blz., gebonden 698 fr. - De nieuwe roman van Annie Van
Keymeulen is gesitueerd in de jaren vijftig in een dorp aan de Schelde. Zij schetst
het portret van de kleine Annette Colmaer. Haar moeder Clarissa verzorgt als
bijverdienste het huishouden voor enkele oude mannen in het dorp. Annette moet
een handje toe steken door
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hun maaltijden weg te brengen. Eén van de klanten is Beer, oudstrijder uit de Grote
Oorlog. Hij heeft de loopgraven overleefd en waant zich onsterfelijk. Beer kan z'n
handen niet thuishouden. Hij is geobsedeerd door al wat een rok draagt. Clarissa
speelt het spel mee en gaat graag in op de avances van Beer. Maar Beer is
onverzadigbaar. Hij tracht ook de kleine Arlette te verleiden. zij slaagt er een tijdje
in hem te ontlopen. Uiteindelijk krijgt Beer haar toch te pakken. Het achtervolgt
Arlette tot zij een volwassen vrouw is. Ze verliest er - ook letterlijk - haar stem door,
wordt monddood. Het leeuwerikshuis is een fijnzinnige roman over een jong meisje
op zoek naar evenwicht. Het dorpsleven, de huiselijke bezigheden, de kostschool,...
- de sfeer van de jaren '50 kortom - het wordt door de auteur geloofwaardig
geëvoceerd. Het leeuwerikshuis is niet het zoveelste boek over een geschonden kind.
De brute kant van het verhaal wordt verzacht door de dromerige wereld waarin Arlette
zich terugtrekt. Annie Van Keymeulen schaamt zich niet om een herkenbaar Vlaamse
en kleurrijke taal te gebruiken. Zij bevestigt meteen haar knap debuut.
GS

Geert van Istendael
Altrapsodie, uitg. Atlas - Amsterdam/Antwerpen, 1997, verspreid door Veen Uitgevers
Groep, Santvoortbeeklaan 21-25, 2100 Deurne, 215 × 130 mm, 141 blz., gebonden
800 fr. - Hoofdpersonage in Altrapsodie, de eerste roman van Geert van Istendael is
Tante Adèle. De ik-figuur, haar veel jongere neef wordt geïntrigeerd door haar leven.
Hij voelt zich immers met haar verwant: allebei zij ze sterk muzikaal begaafd; geen
van beiden heeft dat talent écht benut. De neef vraagt zich af hoe het komt dat een
mooie getalenteerde vrouw veranderd is in een verzuurde oude vrijster. Waarom zijn
de dingen zo gelopen? De neef reconstrueert haar verleden en meteen ook dat van
hun familie. Meteen is het boek ook een portret van het leven in Vlaanderen tussen
1920 tot 1970. Tante Adèle groeit op met de strenge katholieke moraal van die tijd,
waarin er voor een vrouw slechts heel beperkt ontplooiingskansen weggelegd waren.
Bovendien is er nog een geborneerd Vlaams-nationalisme en het sluipend
antisemitisme. Er is simpelweg geen plaats voor een onderwijzeres met een
zangcarrière. Ook haar geliefde, Noël Slanghe, denkt alleen in stereotiepen en dweept
liever met een geïdealiseerde Adelheid dan dat hij Adèle ruimte laat voor muzikale
groei. Als hij hun verloving verbreekt, heeft Adèle niet het lef om haar eigen weg te
gaan. De Rhapsodie für Alt van Johannes Brahms deemstert weg tot herinnering. Ze
verzuurt langzaam weg als pastoorsmeid. Zwakke schakel in dit voor het overige
geslaagd boek vond ik de relatie tussen de neef en nonkel Romain. Waarom de oom
zoveel vertrouwelijkheden aan de neef vertelt, komt niet goed uit de verf. Maar er
zijn ook heel wat pluspunten. Vooreerst de structuur. Van Istendael bouwt het portret
zorgvuldig op uit herinneringen van de neef, afgewisseld met gesprekken met Tante
Adèle en haar oudere broer Romain. Door die structuur legt de auteur bovendien een
zekere spanning in zijn roman. En er is ook de taal. Elk personage heeft zijn eigen
stem; de auteur laat ze versmelten tot een geslaagde melange van dialect en beschaafd.
Conclusie: een prozadebuut boven de middelmaat.
GS
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Klassieke letterkunde
De Griekse Liefde
Honderd vijftig epigrammen vertaald door Paul Claes, uitg. Kritak-Goossens,
Diestsestraat 249, 3000 Leuven, 1997, reeks Klassiek nr. 22, 205 × 125 mm, 106
blz., paperback 598 fr. - Een volledige vertaling van de Griekse Anthologie is nog
niet voor binnenkort. Deze heterogene verzameling van meer dan vierduizend
epigrammen van driehonderd auteurs tussen 500 vóór en 500 na Christus is bijna zo
volumineus als Ilias en Odyssee samen. In de literatuurgeschiedenis duikt de
Anthologia Graeca steeds weer op in vertalingen of bewerkingen (o.m. bij Petrarca,
Shakespeare, Goethe, Quasimodo, Pound) en in ons taalgebied hebben o.a. Claus,
d'Hane-Scheltema, Gerhardt, Guépin, Haasse en Nolthenius epigrammen vertaald
of bewerkt. De meest geslaagde vertalingen blijven komen van Paul Claes die in
1983 onder dezelfde titel al een honderdtal gedichten samenbracht en ze nu herwerkte
en uitbreidde. Uit het inhoudelijk gevarieerd materiaal selecteerde hij hetero- en
homoseksuele epigrammen waartussen een afdeling komische en moraliserende
verzen geplaatst worden. Twee voorbeelden/ HERFST Je weigerde me je groene
druiven, / je joeg me weg van je rijpe trossen, / krijg ik nog een hap van je rozijnen?
(Anoniem, XI 53) - DIDI Als ik aan mijn dictieleraar denk, / begin ik subiet te stotteren.
(Lucillius, XI 138). Claes kiest duidelijk voor een omdichting die het origineel
herschept en een nieuw gedicht in onze taal creëert. Voor wie zweert bij het
oorspronkelijke vers een (overbodige) nachtmerrie, voor wie van de klassieken houdt
en hen begrijpen wil, een reüssite, waarmee Meleager en Strato ingenomen zouden
zijn en Paulus Silentiarius nooit uitgepraat zou raken. Claes' vertaalplezier werd ons
leesplezier.
PL

Suetonius
Keizers van Rome, uitg. Athenaeum-Polak & Van Gennep/Amsterdam, 1996,
verspreid door Uitgeverijen 262, Schuttershofstraat 9, 2000 Antwerpen, vertaald
door D. den Hengst, Baskerville Serie, geïll. met kaarten, 220 × 150 mm, 384 blz.,
gebonden f 55,- / 1.100 BEF. - In de Romeinse historiografie is Suetonius (ca. 75-150)
altijd in de schaduw blijven staan van o.m. Livius en Tacitus. Toch heeft deze
kamergeleerde die het onder keizer Hadrianus tot hoofd van de keizerlijke kanselarij
bracht, een erg aantrekkelijk oeuvre geschreven waarvan de bijna volledig bewaarde
keizersbiografieën het meest bekendheid genieten. In de Vitae van Julius Caesar en
de elf keizers die na hem kwamen (van Augustus tot Domitianus) geeft Suetonius
telkens een kort levensoverzicht gevolgd door een reeks beschrijvende rubrieken die
de persoon analyseren zonder rekening te houden met karakterevoluties. Deze
inventarisatie die in de lijn ligt van het zakelijk realisme dat ook de Romeinse
portretkunst typeert, gaat gepaard met een doorgedreven aandacht voor de petite
histoire en anekdoten uit het persoonlijk leven van de figuren. In tegenstelling met
Tacitus die nergens de grote geschiedenis uit het oog verliest, focust Suetonius op
de wijze waarop de keizers omgaan met macht, bezit, persoonlijke en ambtelijke

Vlaanderen. Jaargang 47

relaties, enz. Het resultaat is een kleurrijk beeld dat niet aan vooringenomenheid en
fantasie toegeeft en dus als informatie betrouwbaar blijft. Het Leven van Augustus
nam Eginhard tot voorbeeld in zijn levensbeschrijving van Karel de Grote en het
geheel inspireerde Robert Graves voor zijn succesverhaal I, Claudius. Wie het leven
aan de top van het Imperium Romanum van binnenuit wil aanvoelen, zal van
Suetonius in deze geslaagde vertaling genieten.
PL

Patrick De Rynck
De knipoog van Medusa. Avonturen van oude Grieken, uitg. Davidsfonds/Clauwaert,
Blijde-Inkomststraat 79-81, 3000 Leuven, 1997, 208 × 127 mm, 161 blz., genaaid
495 fr. - De Griekse oudheid heeft een enorme schat aan sagen en verhalen nagelaten.
Zij horen ontegensprekelijk tot het belangrijkste culturele erfgoed van onze westerse
cultuur. Ieder die het genoegen heeft gehad de Latijns-Griekse humaniora te
doorworstelen, is ongetwijfeld bekend met de herkomst van termen zoals
Sisufosarbeid, Tantaloskwelling of Achillespees. Wie op een prettige en alternatieve
wijze van dit erfgoed en deze verhalenschat van de Griekse oudheid wenst te genieten
of ermee kennis te maken, mag zeker niet ‘De knipoog van Medusa’ laten liggen.
Voor het veelgeprezen Radio 1-programma ‘het einde van de wereld’ liet de auteur,
de classicus Patrick De Rynck, de Griekse goden, helden en heldinnen een stevige
facelift ondergaan. Zeus, Herakles, Perseus, Theseus, Pelops,..., zij passeren allen
de revue. Nu eens relativerend, dan weer ironisch, altijd even amusant, verhaalt P.
De Rynck hun avonturen en escapades, vol intriges, strijd en vrouwen. De lezer zal
zeker meermaals glimlachen bij de herhaalde knipogen naar de dag van vandaag:
een mestactieplan, nu echter niet van de Boerenbond, wel van Herakles, Griekse
alternatieve straffen, de antieke Bond van Kroostrijke Gezinnen. ‘Gelijkenissen met
bestaande toestanden en personen, dood of levend, zijn niet toevallig en zeer wel
mogelijk’, Zo worden de Griekse sagen herschreven, hertaald op een wijze dat ieder
er het grootste plezier aan zal beleven, zeker als men reeds met de verhalen vertrouwd
is. En indien we leerkrachten, die worden geconfronteerd met weerbarstige leerlingen
een gulden raad mogen geven, probeer even met een verhaaltje uit ‘De knipoog van
Medusa’. Succes verzekerd! Uit het voorwoord, ook de bijsluiter genoemd, onthouden
we nog één passage: ‘Maximaal één verhaal per week! Overschrijdingen van deze
dosis kunnen gevaar opleveren voor de geestelijke gezondheid’. Ondergetekende
kan de lezer gerust stellen: meerdere verhalen per dag bevorderen de geestelijke
gezondheid. En anders? Het is duidelijk: gek zijn doet geen pijn!
RN

Sulpicius Severus / Patrick Lateur
Het leven van Sint-Maarten, uitg. Lannoo, Tielt, 1997, geïll. met een kaart, 220 ×
145 mm, 103 blz., gebonden 595 fr. - Dit boek omvat meer dan de titel laat
vermoeden, want behalve de geannoteerde vertaling van het levensverhaal van
St.-Martinus, geeft Lateur ook uitgebreid informatie over de auteur Sulpicius Severus
en bespreekt hij indringend de tijd waarin het werk tot stand kwam. In de epiloog,
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onder de titel ‘Brief aan Martinus’, stelt Jean-Paul Vermassen daarbij een aantal
pertinente vragen over geloof, kerk en moderniteit op het einde van het tweede
millennium, waardoor het boek voor de actuele gelovige boeiende perspectieven
opent. De H. Martinus overleed in 397 en de herdenking van deze sterfdatum - 1600
jaar later - was meteen de aanleiding tot dit boek. Hoewel de heilige ook in onze
gewesten heel wat verering genoot/geniet - getuige de vele parochiekerken die aan
hem gewijd zijn en de folkloristische Sint-Maartensfeesten - is hij eigenlijk een grote
onbekende. Behalve de geschiedenis van Martinus die als Romeinse soldaat zijn
mantel deelde met een arme aan de stadspoort van Amiens, weet de doorsnee gelovige
niet veel meer over deze heilige, die monnik werd en in 371 tot bisschop van Tours
werd gewijd. Nog tijdens zijn leven schreef advocaat Sulpicius Severus (ca. 363 ca. 420) in het Latijn de biografie van de heilige onder de titel ‘Vita Sancti Martini’,
een werk dat hij in 396 voltooide en completeerde met drie brieven waarin hij o.m.
de dood en begrafenis van Martinus verhaalde. De vertaling van Patrick Lateur wetenschappelijk onderbouwd door historische en taalkundige verwijzingen - is van
uitzonderlijke taalkwaliteit. Zij leest zo vlot dat je vergeet dat het om een vertaling
gaat en dat durven we beweren tegen het gevleugelde woord ‘traduttore traditore in!
Voor ons heeft de ‘poëet’ in de persoon van classicus Lateur een succesvol duel
geleverd met de ‘grammaticus’!
RD

Essay
Herman-Emiel Mertens
Schoonheid is uw naam. Essay over esthetische en religieuze ervaring, uitg. ACCO,
Tiensestraat 134-138, 3000 Leuven, 1997, 240 × 160 mm, 167 blz., genaaid 640 fr.
- Wie geboeid werd door de bijdrage van Herman Mertens in het themanummer van
Vlaanderen over geloof en kunst (265) zal met evenveel enthousiasme deze publicatie
begroeten die de problematiek verruimt en verdiept. Na een verduidelijking van de
term religieus die vooral
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betrekking heeft op de persoonlijke ervaring, analyseert Mertens in een aantal
theoretische hoofdstukken de betekenis van menselijke ervaring, religieuze ervaring
en esthetische ervaring om uiteindelijk de relatie te verduidelijken tussen kunstgenot
en geloofservaring. Dit pleidooi voor kunst als bron van geloof zet de auteur verder
in een tweetal hoofdstukken waar literatuur en beeldende kunsten benaderd worden
als vindplaats voor de hedendaagse theologie en die op zich reeds pleiten voor het
paradigma Schoonheid als een mogelijk godsbeeld. Het essay ontleent trouwens zijn
titel aan een afzonderlijk hoofdstuk over dit thema. Het werk wordt afgesloten met
een genuanceerde bijdrage over de betekenis en de plaats van de muziek. Door zijn
logische opbouw, heldere verwoording en overvloed aan illustratieve voorbeelden
is dit essay over een moeilijke problematiek bijzonder toegankelijk. Dit boek getuigt
van openheid voor de tijdsgeest, verbeeldingskracht en taalvaardigheid die Herman
Mertens zelf bij de moderne theoloog veronderstelt (blz. 75). Zijn respect voor de
autonomie van de kunst en zijn kritische opstelling als theoloog maken van dit essay
bovendien een belangrijke bouwsteen voor het gesprek tussen gelovigen en
andersgelovigen.
PL

Yves Desmet & Staf Nimmegeers
Gesprekken in Jeruzalem, uitg. Lannoo/Tielt, 1996, 215 × 135 mm, 208 blz.,
paperback 595 fr.. - Yves Desmet en Staf Nimmegeers: twee uiteenlopende
persoonlijkheden maar met ook gelijkenissen. De eerste, Yves Desmet (1959), is
hoofdredacteur van de krant De Morgen en vrijzinnig. Staf Nimmegeers (1940) is
priester van de Finisterraekerk in hartje Brussel, en ‘zich beter thuis voelend in Assisi
dan in Rome’, zoals in de flaptekst staat. Beide publicisten vonden mekaar in
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verschillen en gelijkenissen, en gingen een intrigerende dialoog aan met elkaar. De
neerslag daarvan is deze Gesprekken in Jeruzalem. Een boek over geloof en twijfels,
de tweestrijdige geschiedenis van de katholieke kerk, de breuklijnen in de
samenleving. In Jeruzalem wordt door beide auteurs naar de rode draad tussen hen
gezocht en de maatschappelijke draagvlakken daarvan. Desmet eerst aanvallend,
Nimmegeers eerst defensief. De kritieken zijn gekend, de argumenten eveneens, en
beide zijn door de jaren heen gegroeid, en tegelijkertijd ook misgroeid en onderbouwd.
De auteurs ontmaskeren dit. Een van hun beider bekommernissen: de vrijheid van
geweten, het niet willen bepalen wat moreel goed zit of fout is. Dogmatisme dat
universeel is, voor iedereen, kan nooit goed zijn. Gesprekken in Jeruzalem is een
bijzonder goed boek: gedocumenteerd, beargumenteerd, vlot, afwisselend, strijdlustig
en vertederend. Twee schrijvers die vriendschap en beminnelijkheid laten primeren
op schrijfsels en zegsels.
SVDB

Fotografie
Filip J. Tas
R.I.P. Funeraire monumenten van beroemde Vlamingen, uitg. Pandora/Snoeck-Ducaju
& Zoon, Antwerpen/Gent, 1997, 51 kleurenfoto's, 240 × 200 mm, 114 blz., genaaid
795 fr. - Dit fotoboek van Filip Tas (1918-1997), de bekende fotograaf en publicist,
werd uitgegeven als catalogus bij een tentoonstelling die startte in De Warande in
Turnhout. Intussen is Filip Tas overleden op 11/11/97. Requiescat in Pace was de
titel van zijn laatste boek en catalogus van een tentoonstelling van grafmonumenten
van kunstenaars. De foto's zijn ontstaan in de loop van vele jaren op veertien
verschillende kerkhoven, inclusief dat van Père-Lachaise in Parijs waar Georges
Rodenbach begraven ligt. Tas is altijd gefascineerd geweest door funeraire
monumenten, waarover hij in zijn inleiding schrijft: ‘Ikzelf beschouw de dodenakker
als een soort veredelde Junk Art, een assemblage van kunst en kitsch, van praal en
eenvoud, folklore, architectuur, devotie, geschiedenis, stilte en piëteit, van
herinneringen, leed en hoop, van mussen, kikkers, kruiden en bloemen, een gonzende
hommel. Vandaag, helaas, verschralen devotie én praal, verwordt het kerkhof tot een
karakterloze woonkazerne voor overledenen: het columbarium.’ Deze catalogus is
op zich een boeiend boek geworden met, in alfabetische volgorde, de grafmonumenten
van 51 Vlaamse schrijvers, beeldende kunstenaars, componisten, van Lode
Baekelmans tot Jan Frans Willems via o.m. Elsschot, Gezelle, Streuvels en Verhaeren.
Bij elke foto schreef Tas een korte biografische noot; als de kunstenaar die het
grafmonument gemaakt heeft bekend is, wordt de naam vermeld. Deze documentaire
fotografie is natuurlijk van een superieure professionele kwaliteit. Filip Tas heeft in
zijn oeuvre prachtige opnamen zitten van sculptuur en architectuur (o.a. Middelheim,
Brussel, Stijnen) evenals geprijsde en geprezen kunstprogramma's voor de Vlaamse
TV. Hij kan een beeld tonen juist zoals het moet worden gezien. Meteen krijg je ook
een grote diversiteit van ‘funeraire stijlen’: van 1946 (J.F. Willems) tot 1980 (J. Cox)
en 1988 (J. Minne). Niet het minst interessant is het feit dat met deze tentoonstelling
en catalogus de aandacht gevestigd wordt op de belangrijkheid van het grafmonument,
- tussen twee haakjes een van de doelstellingen van Epitaaf, waarvan Tas een actief
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lid is: de vereniging die het dikwijls verwaarloosde cultuurpatrimonium van het
kerkhof beschermd en goed bewaard wil zien. Hij heeft zich bij zijn overleden
vrienden gevoegd en hij is bijgezet op het erepark van het Schoonselhof in Antwerpen.
KVD

Jo Daems
Teder testament: de films van Bert Haanstra, uitg. ACCO, Tiensevest 134-138, 3000
Leuven, 1996, geïll. met zw.-w.-foto's, 250 × 175 mm, 350 blz., genaaid 1295 fr. Een biografie die ‘allereerst een hommage’ heeft willen zijn aan een belangrijk
Nederlands cineast en een integer mens: Bert Haanstra. Ze is dan ook geschreven
met bewondering en fraternele warmte. En, natuurlijk, met een grondige kennis van
Haanstra's films waarvan het grote publiek titels kent als bijv. Glas, Fanfare, Alleman,
Bij de beesten af, Dokter Pulder zaait papavers, Rembrandt. De auteur schreef zijn
biografie blijkbaar aan de hand van een uitgebreid steekkaartensysteem, ook van
krantenknipsels, brieffragmenten, anekdotes en kritieken, die een levendig beeld
oproepen van de man en de kunstenaar. Meteen krijg je ook een kleine geschiedenis
van de Nederlandse film mee. Haanstra heeft alle filmgenres beoefend: de
documentaire, de speelfilms, de bedrijfsfilm waarin hij zich een virtuoos van de
montagetechniek toont. Ook mislukte projecten waar soms jarenlang werk in zat,
worden vrij uitvoerig beschreven waaruit te leren is dat film team-werk is en veel
geld kost, - de twee grote hindernissen die genomen moeten worden vooraleer er kan
worden gedraaid. (Kenschetsend is het verhaal over de poging tot samenwerking
met Tati.) De carrière van Bert Haanstra begint in de fotografie, waarna hij
cameraman, cineast en producent wordt in het filmbedrijf. Kenschetsend voor het
interessantste werk van Haanstra is, behalve het superieure vakmanschap, zijn
voorkeur voor de onderwerpen die de gewone dingen van het leven aanreiken, zoals
de cursiefjes van Simon Carmiggelt. De humor van het dagelijkse leven met daaronder
iets van goedmoedige ironie. Enkele keren terloops en uitvoeriger in de epiloog wijst
Jo Daems erop dat Haanstra door de huidige generatie cineasten, critici en
bioscoopgangers vergeten dreigt te geraken, terwijl hij zulke grote verdiensten heeft,
tientallen Nederlandse en internationale prijzen en onderscheidingen voor zijn werk
heeft gehad. Dit boek is mede ontstaan als een hulde aan de pionier van de
Nederlandse film, - van uit Vlaanderen. Leuk zijn de talrijke citaten van de auteur
die geknipt zijn uit Nietzsche, Toon Hermans, Horatius, Shakespeare, Schopenhauer,
Bloem, Bernanos e.v.a. van waaruit gefilosfeerd wordt over kunst, het leven, en
natuurlijk over de film en de filmkritiek. Een vriendelijk boek dat met enthousiasme
en bedachtzaamheid geschreven is
KVD

Jérôme De Perlinghi
Working it out, uitg. Vrienden van de Provinciale Musea, Deel 3 van de reeks
Documentaire fotoopdrachten Vlaanderen/Provincie Antwerpen, 1996, 59
zwartwit-foto's, 220 × 235 mm, 96 blz., 470 fr. - Het thema van deze derde
foto-opdracht van de Provincie Antwerpen was: de mens in zijn arbeidsmilieu. De
Perlinghi fotografeerde in een vijftiental steden en gemeenten van de provincie (bijna
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uitsluitend) arbeiders en kleine zelfstandigen in het decor van hun ateliers, winkels
en kramen. Alle prenten hebben het zwarte negatiefrandje (het héle opgenomen
beeld), de figuranten poserend in de rechthoek. Je kan deze reeks zien als een
portrettengalerij waarbij Pool Andries in zijn inleiding terecht opmerkt dat ‘naarmate
de behoefte zich manifesteert om aan deze geportretteerden een persoonlijkheid toe
te kennen, het besef groeit van hun uiteindelijke anonimiteit.’ Het lijkt me het directe
gevolg van de afstandelijke, objectiverende werkwijze van de fotograaf die zich
a.h.w. achter zijn camera, het technische instrument, heeft afgesloten, zodat alleen
maar aanwezig is wat er op de foto te zien is. Marc Holthof schrijft een essay, getiteld
Vakmanschap of discipline? Over twee soorten ervaring. Uitgaande van twee foto's,
constateert hij dat met het teloorgaan van het ambacht ook de echte, verrijkende,
geïntegreerde ‘ervaring’ verloren is gegaan. Hij besluit: ‘(Alleen) lijkt het nuttig de
individuele ervaring als kunde, als verbonden met het vakmanschap en met het ding,
te herwaarderen. Al was het maar omdat onze persoonlijkheid gevormd wordt door
ons ambacht, door de nauwe omgang die wij hebben met de dingen. Zoals deze foto's
van vaklieden door een vakman zo perfect aantonen.’ Het is opvallend dat de opdracht
versmald geïnterpreteerd werd: de wereld van de wetenschapper en de kunstenaar,
de bediende en de technicus, de leraar en de koopman komt niet aan bod. Thema
voor een volgende foto-opdracht?
KVD

De recensies werden geschreven door:
FT: Frank Tubex
GS: Geert Swaenepoel
GVP: Guido van Puyenbroeck
KVD: Karel van Deuren
PL: Patrick Lateur
RD: Robert Declerck
RN: Robert Nouwen
SVDB: Stefaan van den Bossche
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[nummer 270]
Godfried Kardinaal Danneels
Voorwoord

De Meester van Flémalle schilderde omstreeks 1410-1415 de H. Veronica (paneel, 151,8 × 61 cm).
Het werk wordt bewaard in het Städelsches Kunstinstitut in Frankfurt.
(Foto: Frankfurt, Städelsches Kunstinstitut)

Er is geen thema dat de kunst - in al haar uitingen - zo zeer heeft beroerd als het
lijden van Christus. Niet enkel gelovigen hebben naar de beelden gekeken en naar
de teksten geluisterd, maar ook ontelbare anderen werden in hun hart geraakt door
het lijden van de onschuldige. Deze Man van Smarten heeft de gelovigen ontroerd,
niet enkel omdat Hij Gods Zoon was, maar omdat Hij ook ‘de schoonste der
mensenkinderen’ was. Hij heeft de hele mensheid naar het woord van de profeet ‘de
hand aan de mond geslagen’.
‘Hij schoot op als een jonge stek,
als een wortelstok uit de dorre grond:
vormeloos en zonder schoonheid,
onooglijk en onaantrekkelijk,
door iedereen veracht en verlaten.
Een man getekend door lijden
een man die weet wat pijn is,
een man voor wie men de ogen sluit;
verguisd en niet in tel’ (Jes 53,2-3).

Hoe is deze man ‘onooglijk en onaantrekkelijk, voor wie men de ogen sluit’, diegene
geworden naar wie aller ogen werden gericht, die duizenden schilders en beeldhouwers
met liefde tot hun oogappel hebben gemaakt? Hoe was het mogelijk dat diegene die
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niemand kon aanzien, door iedereen wordt bewonderd in ontelbare kunstwerken?
Hoe was het mogelijk dat Hij die sprakeloos was, reeds bijna tweeduizend jaar, tot
alle mensen spreekt uit ontelbare teksten, dat Hij ‘die stom stond als een schaap voor
zijn scheerders’ zijn leed en zijn hoop uitzingt in zoveel cantates, oratoria en motetten?
‘Geen van zijn tijdgenoten die zich om Hem bekommerde’, zegt de profeet nog (Jes
53,8). Waarom gaan dan elk jaar honderdduizenden naar kerken om de passiemuziek
te horen en stil te worden?
Omdat Hij niet alleen Gods eigen Zoon is, maar ook het archetype van de Mens. Al
zijn pijn is de onze, al het onrecht dat Hem werd aangedaan, wordt ook ons aangedaan,
heel zijn verlatenheid op het kruis is ook de onze. Alleen zijn onschuld kunnen wij
niet delen. Maar daarom precies kunnen we het niet laten naar Hem op te zien ‘die
wij hebben doorstoken’ (Jo 19,37).
‘Hij heeft onze ziekten gedragen,
al ons leed op zich genomen...
Om onze zonden werd Hij doorboord
onder onze schulden vermorzeld.
De straf die Hij onderging,
bracht ons vrede:
de wonden die Hij opliep,
brachten ons genezing’ (Jes 53, 4-5).

Kunst is de derde ingangspoort tot God en zijn Christus. Naast de poort van de
waarheid en die van de goedheid, is er die van de schoonheid. God is immers niet
alleen oneindig waar en oneindig goed: Hij is ook oneindig schoon. Wellicht is deze
toegangsweg tot God de aantrekkelijkste en de efficiëntste voor onze tijdgenoten.
Want de sceptische mens heeft het lastig met waarheid, de zwakke mens met morele
goedheid. Maar de schoonheid breekt alle weerstand: in het aangezicht van de
schoonheid valt de scepsis en vergeet de mens zijn onmacht. Misschien wordt, naar
het woord van Dostojevski, de wereld gered door de schoonheid.
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Adelbert Denaux
Het lijden van Jezus Christus in het Nieuwe Testament
De passieverhalen getuigen vooreerst van de narratief-picturale kwaliteiten
van de evangelisten.
Op vrijdag 7 april van het jaar 30 stierf een zekere Jeshua uit Nazaret de kruisdood
op een kleine heuvel, Golgota genaamd, gelegen even buiten de (toenmalige)
noordelijke stadsmuur van Jeruzalem. Historici twijfelen niet aan de echtheid van
dit feit1, hoewel ze van mening verschillen over de oorzaken, de verantwoordelijken,
het precieze verloop en de draagwijdte ervan. De terechtstelling was het einde van
een lijdensweg die de nacht tevoren begon, eigenlijk dezelfde dag, want de joodse
14de Nisan, waarop het gebeuren plaatsgreep, begon met zonsondergang van
donderdag 6 april. De kruisdood was tegelijk het eindpunt van een langer aanslepend
conflict tussen Jezus en zijn tegenstanders. Deze smadelijke dood vond plaats ergens
in een uithoek van het Romeinse Rijk, naast die van andere misdadigers. Op dit
moment zal wel niemand vermoed hebben welke weerklank dit gebeuren zou hebben
in de geschiedenis, in het leven van vele mensen en volkeren, maar ook in hun culturen
en culturele expressies.
De oudste teksten die van dit feit getuigen zijn de geschriften van het Nieuwe
Testament, die werden geschreven tussen ongeveer 50 en 100 van onze tijdrekening.
Daarnaast komen een aantal apocriefe evangeliën in aanmerking, waaronder het
Petrusevangelie. Deze vormen de basis waarop de grote rijkdom aan iconografische
voorstellingen van het lijden en de dood van Jezus Christus in twintig eeuwen
kunstgeschiedenis teruggaat. In wat volgt bieden we een summier overzicht van wat
het Nieuwe Testament over de ‘passio Christi’ meedeelt, voor zover dit een licht
werpt op de latere kunstgeschiedenis. We gaan eerst in op enkele historische aspecten.
Vervolgens bespreken we de belangrijkste interpretaties van Jezus' lijden en dood
in het Nieuwe Testament.

Historische aspecten
De evangeliën vermelden enkel dat Jezus gekruisigd werd. Ze zeggen niets over de
vorm van het kruis, hoe Jezus eraan was vastgehecht, welke pijnen hij leed. Het
woord ‘kruis’ bepaalt reeds onze voorstelling:

Anti-christelijke graffito (begin derde eeuw) afkomstig van de Palatijnse heuvel. Het beeldt een man
uit in gebed, staande voor een gekruisigde man met ezelshoofd. Deze afbeelding toont aan dat
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nietchristenen zeer vroeg beseften dat christenen de gekruisigde Jezus als een God aanbaden, maar
het toont tegelijk aan hoe bespottelijk dit bij hen overkwam (cfr. 1 Kor 1, 24).

we denken aan twee lijnen/balken die elkaar ‘kruisen’. Het Griekse woord stauros
en het Latijnse woord crux kunnen nochtans een ruimere betekenis hebben. Ze wijzen
op een paal of staak waaraan mensen op verschillende manieren werden vastgemaakt:
erop spiezen, hangen, nagelen, of vastbinden. In het Romeinse Rijk werd de straf
van de kruisdood vooral toegepast op lagere klassen, slaven en vreemdelingen. Er
waren verschillende types van ‘kruisen’: in X-vorm (crux decussata), in T-vorm,
waarbij de dwarsbalk bovenaan de rechtopstaande balk werd vastgemaakt (crux
commissa), en in †-vorm, waarbij de dwarsbalk de langere rechtopstaande balk kruiste
(crux immissa). Voor Jezus' kruisiging werd vermoedelijk de crux immissa gebruikt,
omdat de kruistitel zich boven Jezus' hoofd bevond (Mt 27,37). Volgens Joh 19,27
droeg Jezus zelf zijn kruis, waarmee wel de dwarsbalk (het patibulum) zal bedoeld
zijn, die gewoonlijk door de veroordeelde werd gedragen. Cicero noemt de kruisdood
de ‘meest wrede en walgelijke straf’ en de ‘ergste en ultieme straf voor een slaaf’.
In een brief zegt hij: ‘Het woord “kruis” zelf zou niet alleen veraf moeten zijn van
het lichaam van een Romeins burger, maar ook van zijn gedachten, zijn ogen en
oren’ (Epist. 101.14).
Jezus' terechtstelling vond plaats door de kruisdood. Dit wijst erop dat het
uiteindelijk de Romeinse bezetters waren die Jezus terdood gebracht hebben. De
aanklacht die tegen Jezus werd ingebracht was derhalve politiek gekleurd: men
beschuldigde hem ervan de door Rome ingestelde openbare, politieke orde verstoord
te hebben. Alle kruisigingen die onder Romeinse procuratoren in Palestina tot aan
de joodse oorlog (66-70 A.D.) plaatsvonden, gebeurden immers op politieke gronden.
Dit geldt ook voor Jezus. De kruistitel, ‘de koning der Joden’ (Mc 15,26), die
gewoonlijk vóór de terechtgestelde werd uitgedragen, laat dit nog zien. Dit opschrift
laat ons de juridische causa mortis zien: men verweet Jezus zich het koningschap te
hebben aangematigd. Deze Romeinse terechtstelling kwam niet zonder medewerking
van de joodse overheden tot stand. De religieuze overwegingen van de regerende
hogepriester Kajafas en de politieke belangen van procurator Pilatus vloeiden samen
in dit éne punt: beiden hadden er belang bij iemand te elimineren die een gevaar
betekende of kon betekenen voor het religieuze of politieke establishment. Jezus'
kritiek op bepaalde vroomheids- en wetspraktijken, die mogelijks uitmondde in een
profetisch protestgebaar in de tempel, maakte hem gehaat bij joodse leiders. Ook al
is er in de christelijke traditie (ook de iconografische) een tendens om de
verantwoordelijkheid van de joodse leiders te vergroten en die van de Romeinse
bezetter te minimaliseren, toch lijkt het historisch onjuist deze uitsluitend aan de
Romeinse bezettingsinstantie toe te schrijven.
Jezus zelf was zich bewust van een groeiend conflict met de joodse overheid. Hij
hield rekening met een gewelddadig
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einde (Mc 10,38; Lc 12,50; 13,33). Toch gaf hij zijn visioen van het aanbod van
Gods heerschappij en het herstel van het Godsvolk niet op. Hij vermoedde zelfs dat
zijn aanstaande dood ‘voor de velen’ een plaats zou hebben in de voltrekking van
Gods heilsplan. Tijdens het laatste maal met zijn leerlingen sprak hij dit vermoeden
ook uit.

Veelzijdige interpretatie van Jezus' dood
‘Wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor joden een ergernis, voor heidenen
een dwaasheid’ (1 Kor 1,23). Met deze woorden geeft Paulus de spontane reactie
weer van zijn tijdgenoten ten aanzien van de christelijke belijdenis dat het kruis van
Christus verlossing brengt. Voor heidenen was dit zonder meer dwaas en bespottelijk:
hoe kan een terechtstelling gereserveerd voor slaven, een gruwelijke en schandelijke
dood, heil brengen aan de Grieks-Romeinse wereld? Voor joden was het een schande
iets dergelijks te beweren: kan de verlossing gebracht worden door een dode, van
wiens onreinheid men zich zo vlug mogelijk dient te ontdoen (Joh 19,31), door een
ter dood veroordeelde opgehangen aan een paal en derhalve vervloekt door God
(Deut 21,22V. Gal 3,13)?
Men begrijpt dus de spottende opmerkingen van de omstaanders rond het kruis.
Maar ook Jezus' leerlingen waren aanvankelijk zwaar aangeslagen door de smadelijke
kruisdood van hun Meester. In het licht van de verrijzeniservaring echter gaan ze
stilaan de betekenis van het mysterie van Jezus' lijden en dood inzien en verwoorden.
Wat op het eerste gezicht absurd en onaanvaardbaar lijkt, krijgt een diepe zin. In de
oudst bekende belijdenisformule (ca. 40 A.D.), bewaard door Paulus in zijn eerste
brief aan de christenen van Korinte, lezen we: ‘Christus is gestorven voor onze zonden
volgens de Schriften’ (1 Kor 15,3). Jezus' kruisdood bewerkt dus bevrijding van
zonden (vgl. Rom 4,25; Gal 1,4). Deze soteriologische duiding van Jezus' dood wordt
in één adem genoemd met het mysterie van zijn verrijzenis: ‘Hij is opgewekt op de
derde dag volgens de Schriften’ (1 Kor 15,4). Beide gebeurtenissen, dood én
verrijzenis, zijn geschied ‘volgens de Schriften’, d.w.z. in overeenstemming met
Gods heilswil, zoals die ter sprake komt in de heilige geschriften. Het zijn inderdaad
de Schriften, d.w.z. wat christenen nu het Oude Testament noemen, die een
verhelderend licht werpen op de heilsbetekenis van Jezus' dood en verrijzenis. Naar
de overtuiging van de eerste christenen was het de verrezen Heer zelf die hun het
mysterie van zijn lijden verklaarde door een herlezen van de Schriften: ‘Moest de
Christus dat alles niet lijden en zo zijn heerlijkheid binnengaan? En beginnend van
Mozes en alle profeten verklaarde hij hun in alle Schriften wat omtrent hem
geschreven staat’ (Lc 24,26-27). ‘Gestorven voor onze zonden’, deze vroegchristelijke
intuïtie was ongetwijfeld geïnspireerd door het vierde lied van de lijdende Dienaar
van Jahwe, neergeschreven door de profeet Jesaja: ‘Waarlijk, onze ziekten heeft hij
gedragen, en onze smarten, hij heeft ze op zich geladen; wij echter beschouwden
hem als een getroffene, geslagen door God, en vernederd. Maar hij was doorboord
door onze misdaden, onder onze zonden verpletterd; tuchtiging onderging hij tot ons
welzijn, en door zijn striemen werden wij genezen’ (Jes 53,4-5). In het jodendom
was de gedachte van het plaatsvervangend lijden derhalve bekend. In het besef dat
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Jezus' leven een leven voor anderen was, een leven van totale dienstbaarheid (Mc
10,45), begrepen zijn leerlingen dan ook zijn sterven in die zin. Die en nog vele
andere teksten uit het Oude Testament, waaronder het verhaal over het offer van
Isaak (Gen 22,1-19) en de psalmen (in het bijzonder Psalm 22), werden aangewend
om aan te tonen dat Jezus' lijden en dood een plaats hadden in Gods heilsplan en dat
ze tot heil strekten van de mens.
Voortbouwend op deze traditie ziet Paulus (tussen 50-60 A.D.) in het lijden en de
dood van Jezus het grote liefdesgebaar van God (Rom 5,8) en van Jezus (2 Kor 5,14;
Gal 1,4; 2,20; Ef 5,2). Door het lijden en de dood van Christus, zijn plaatsvervangend
levensoffer, werden allen vrijgekocht, met God verzoend, verlost van de zonde, van
de wet, van de dood, van alle kosmische machten. Soms gebruiken de
nieuwtestamentische schrijvers in dit verband het meer positieve beeld van Jezus als
de ‘leidsman ten leven’: ‘De leidsman ten leven hebt u ter dood gebracht, maar God
heeft hem opgewekt uit de doden en daarvan zijn wij getuigen’ (Hand 3,15); ‘Hem
heeft God aan zijn rechterhand verheven als leidsman en redder, om Israël te bekeren
en het van zijn zonden te vergeven’ (Hand 5,31; Vgl. Hebr 2,10; 12,2). Het hoeft

Detail uit een Romeinse sarcofaag (4de eeuw) met de voorstelling van de ‘overwinning op de dood’,
bewaard in Rome, Lateranen.

dan ook niet te verwonderen dat een van de oudste iconografische verwijzingen naar
het lijden en de dood van Jezus die van het kruis zelf is. Vanaf de Constantijnse
wending verschijnt het kruis van Christus als het zegeteken: het viert de overwinning
van Hades, zonde en dood, zoals bijvoorbeeld op een sarcofaag uit 340 die bewaard
is in het Lateraan in Rome.
Aan het andere uiteinde van de nieuwtestamentische traditie (ca. 70-100 A.D.)
lezen we de vier passieverhalen uit de evangeliën (Mt 26-27; Mc 14-15; Lc 23-24;
Joh 18-19). Binnen de evangeliën vormen ze de langste doorlopende verhaaleenheid.
Dit betekent dat het lijden en sterven van Jezus in de laatste drie decennia van de
eerste eeuw de bijzondere aandacht van de christenen kreeg. De passieverhalen
getuigen vooreerst van de narratief-picturale kwaliteiten van de evangelisten. Hun
vrij gedetailleerde beschrijvingen van het verloop van Jezus' lijden en sterven bieden
vanaf de vijfde eeuw het materiaal voor het uitbeelden van de passiescènes, zoals
blijkt uit de eerste passiecyclus in de reliëfs op de houten deuren van de Santa Sabina
(ca 431), of de zesde-eeuwse passiecyclus in mozaïek van de San Appollinare Nuovo
in Ravenna. In een aanhangsel geven we een overzicht van de verschillende episodes
van het passieverhaal met vermelding van de vindplaatsen in de evangeliën: elke
scène werd in de loop der eeuwen talloze keren uitgebeeld. Vervolgens vormen de
passieverhalen ook een theologisch-meditatieve bezinning op de betekenis van Jezus'
lijden. Elke evangelist biedt zijn eigen ontwerp. Voor Marcus, de eerste van de
evangelisten (in de tijd), is het slechts nadat Jezus zijn hele lijdensweg is gegaan, dat
het geheim van zijn identiteit kan openbaar gemaakt worden in Jezus' belijdenis voor
de hogepriester (14,61-62) en in de belijdenis van de honderdman: ‘Waarlijk, die
man was de zoon van God’ (15,39). De leerlingen kunnen dit moeilijk aanvaarden,
omdat dit betekent dat ze ook zelf hun kruis zullen moeten dragen, en daarvoor
vluchten ze weg. Matteüs ziet het lijden van Christus in het kader van zijn kerkelijke
interesse:
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De passie- en verrijzeniscyclus van de San Apollinare Nuovo in Ravenna bevat verschillende scènes
uit de Passie van Jezus Christus. Daaruit werden volgende taferelen genomen: Judaskus, Christus
voor het Sanhedrin en voor Kajafas, verloochening van Petrus en kruisweg (met Simon van Cyrene).

zoals de verrezen Heer het Emmanuël (d.i. God met ons) verlengt in zijn altijd-‘met
hen’-zijn doorheen de tijden (28,20), zo wil Jezus dat zijn leerlingen ‘met hem’ zijn
in alle omstandigheden van het leven (26,29.36.38.40). Toch is het één van die ‘met
hem’ waren (26,51), Judas, die hem overlevert, en Petrus loochent herhaaldelijk dat
hij ‘met Jezus’ was (26,69-71). Matteüs beklemtoont dat Jezus zich in zijn passie
manifesteert als de gehoorzame Zoon Gods, in vervulling van de Schriften. Hij legt
tevens de nadruk op de levenwekkende kracht van Jezus' sterven (27,51-54). Lucas
van zijn kant beschrijft de passie van Jezus allereerst als een getuigenis, het martyrium
van een onschuldige. Zoals tijdens zijn openbaar optreden, blijft Jezus ook tijdens
zijn bitter lijden een man van gebed (22,32; 23,34.46), een ‘redder’ van mensen en
een medelijdende filantroop in de ware zin des woords: hij geneest het rechteroor
van de slaaf van de hogepriester (22,50-51), hij kijkt Petrus vergevend aan (22,61),
hij spreekt de schreiende vrouwen aan (23,27-31). Johannes ten slotte ziet het lijden
van Jezus in het licht van zijn verheerlijking bij de Vader. In een theologische
vervloeiing ziet hij de verheffing aan het kruis als de intronisatie van Christus, de
koning, wiens koningschap evenwel niet van deze wereld is. De smaad van het kruis
wordt getransfigureerd tot de verhoging in heerlijkheid. Het afzichtelijke lijden van
de mens Jezus wordt overstraald door de heerlijkheid van de Zoon Gods. De passie
is de overgang tussen menswording en verhoging, tussen zending in de wereld
(afdalen) en terugkeer naar de Vader (opstijgen).
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In de oosterse iconografie heeft deze theologische visie van Johannes op Jezus'
lijden steeds de bovenhand gehad. In de beeldende kunsten van het Westen, althans
na een zekere tijd, ging de voorkeur uit naar de voorstelling van de synoptische
evangeliën, met hun nadruk op de menselijke zijde van Jezus' lijden, met hun
plastische vertelkunst en hun oog voor details. Om een totaalbeeld van de zin van
de ‘passio Christi’ te bekomen, dient de aandachtige toeschouwer zich niet te beperken
tot één evangelie, één tijdsgewricht, of één geografische regio. Elke benadering is
partieel en onvolledig. Elke uitbeelding is per definitie perspectivistisch. Jezus' lijden
en dood blijven een ondoorgrondelijk mysterie, van Gods liefde voor elke mens.

Appendix
Overzicht van de passiescènes in de evangeliën
Complot tegen Jezus (Mt 26,1-5; Mc 14,1-2; Lc 22,1-2; Joh 11,47-55)
Zalving van Jezus te Betanië (Mt 26,6-13; Mc 14,3-9; vgl. Lc 7,36-38; Joh
12,1-8)
Verraad van Judas (Mt 26,14-16; Mc 14,10-11; Lc 22,3-6)
Voorbereiding van het paasmaal (Mt 26,17-19; Mc 14,12-16; Lc 22,7-13)
Voetwassing (Joh 13,1-17)
Aanduiding van de verrader (Mt 26,20-25; Mc 14,17-21; Lc 22,14.21-23; Joh
13,21-30)
Instelling van de eucharistie (laatste avondmaal) (Mt 26,26-29; Mc 14,22-25;
Lc 22,15-20)
Voorspelling van de ontrouw van de leerlingen en van Petrus' verloochening
(Mt 26,31-35, Mc 14,27-31; Lc 22,31-34.39; Joh 13,36-38)
Jezus naar en in Getsemane (Mt 36,30.36-46; Mc 14,26.32-42; Lc 22,39-46;
Joh 18,1-2)
Gevangenneming van Jezus (Judaskus) (Mt 26,47-56; Mc 14,43-52; Lc 22,47-53;
Joh 18,3-11)
Jezus voor de Hogepriester en het Sanhedrin (Mt 26,57-66; Mc 14,53-64; Lc
22,54-55.66-71; Joh 18,12-28a)
Jezus ondervraagd door Annas (Joh 18, 19-25a)
Bespotting van Jezus (Mt 26,67-68; Mc 14,65; Lc 22,63-65; Joh 18,22-23)
Verloochening van Petrus (Mt 26,69-75; Mc 14,66-72; Lc 22,56-62; Joh
18,15-18.25-27)
Jezus vóór Pilatus (Mt 27,1-2.11-14; Mc 15,1-5; Lc 22,66; 23,1-5.13-16; Joh
18,28b-38a)
Einde van Judas (Mt 27,3-10)
Jezus vóór Herodes (Lc 23,6-12)
Jezus of Barrabas (Mt 17,15-21; Mc 15,6-11; Lc 23,13-19; Joh 18,38b-40)
Jezus ter dood veroordeeld (Mt 27,22-26; Mc 15,12-15; Lc 23,20-25; Joh
19,1.4-16a)
Soldaten bespotten Jezus (doornenkroon en purperen mantel) (Mt 27,27-31a;
Mc 15,16-20a; Lc 23,11; Joh 19,2-3)
Naar Golgota (de kruisweg) (Mt 27,31b-32; Mc 15,20b-21; Lc 23,26-32; Joh
19,16b-14)
Kruisiging (Mt 27,33-38; Mc 15,22-28; Lc 23,33-35a; Joh 19,17b-24)
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Bespotting van de gekruisigde Jezus (Mt 27,39-43; Mc 15,29-32a; Lc 23,35b-38;
Joh 18,19)
De twee rovers (Mt 27,38.44; Mc 15,27.32b; Lc 23,32.39-43)
Jezus, zijn moeder en de beminde leerling (Johannes) (Joh 19, 25-27)
Kruisdood van Jezus (Mt 27,45-50; Mc 15,33-36; Lc 23,44-46; Joh 19,28-30)
Voorhangsel van de tempel scheurt/heiligen staan op (Mc 27,51-53; Mc 15,38)
Reactie van de honderdman en de bewakers (Mt 27,54: Mc 15,39; Lc 23,47)
Vrouwen (en bekenden) als getuigen van Jezus' dood (Mt 27,55-56; Mc 15,40-41;
Lc 23,48-49; vgl. Joh 19,25)
De lanssteek (Joh 19,31-37)
Begrafenis van Jezus (Mt 27,57-61; Mc 15,42-47; Lc 23,50-56a; Joh 19,38-42)
Wacht bij het graf (Mt 27,62-66)

Eindnoten:
1 Sommige geleerden achten de datum van 3 april 33 waarschijnlijker. Zie voor deze kwestie en
voor wat volgt de monumentale studie van R.E. Brown, The Death of the Messiah, From
Gethsemane to the Grave, A Commentary on the Passion Narratives of the Four Gospels (The
Anchor Bible Reference Library). 2 Vols., New York, 1994.
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Theo Coun
De passie in Middelnederlandse teksten
Omdat de vier evangelisten niet allemaal dezelfde gebeurtenissen verhalen,
ontstond in de zesde eeuw een Latijnse Vita Christi, die de gegevens van
de vier evangelisten tot een doorlopend geheel verwerkte.
Geen enkel thema heeft in middeleeuwse bronnen zoveel sporen nagelaten als de
passie. J. Marrow schat in zijn werk over de passie-iconografie het aantal
Middelnederlandse handschriften met een passieverhaal op meer dan 300! Daarbij
komen nog die met devote teksten zoals gebeden, overwegingen, traktaten, enz.,
maar veel daarvan is naar herkomst en onderlinge samenhang nog onbestudeerd. Het
is bijgevolg onmogelijk in enkele bladzijden de passieliteratuur uit de Middeleeuwen
te overschouwen en daarom beperken we ons tot een aantal tekstgroepen.

Passieverhalen volgens de canonieke teksten
In de liturgie van de Goede Week worden de passieverhalen van de vier evangelisten
gelezen. Waar die nu beginnen met Jezus' gebed in Getsemane, blijkt uit een
lectionarium (boek met de epistel- en evangelieperikopen) uit 1348 dat men toen op
die vier dagen telkens twee volledige hoofdstukken uit de vier evangelisten las (Mt.
26 en 27, Mc. 14 en 15, Lc. 22 en 23, Joh. 18 en 19). Een eerste reeks passieteksten
zijn bijgevolg de vertalingen van die hoofdstukken. De vier evangeliën werden
tweemaal volledig in het Middelnederlands vertaald, de eerste keer op het einde van
de 13de eeuw, maar het zestal bewaarde handschriften is ten minste een eeuw jonger.
De anonieme vertaler volgde de Latijnse constructies op de voet en kon heel wat
Latijnse woorden niet vertalen; die nam hij onvertaald in zijn tekst op. Ter illustratie
Mt. 27,27-28: ‘De ridderen dies rechters, ontfaende Ihesum, vergaderdense doe in
pretorio te hem al cohorten ende hem ontcledende gavense hem alomme enen mantel
coccineam’ (Wenen, Österreichische Nationalbibliothek, Ser. nov. 12857). De tweede
vertaling is het werk van Johan Scutken (†1423), die als clericus bij de augustijnen
in Windesheim belast was met de zielzorg van de lekenbroeders, voor wie hij in de
refter uit de Schrift voorlas. Zijn vertaling heeft zich al heel wat meer bevrijd van
de Latijnse constructies en ze kende een ongemeen grote verspreiding (meer dan
dertig handschriften).
Met behulp van de volledig vertaling van de vier evangeliën konden lectionaria
samengesteld worden die voor het tijdeigen van het kerkelijk jaar de epistel- en
evangelieperikoop bevatten die op die dag moesten gelezen worden. Dat gebeurde
zowel met behulp van de oudste vertaling van de vier evangeliën als met Scutkens
vertaling. Van dergelijke lectionaria die op de oudste vertaling teruggaan zijn er een
zestal bewaard, waarvan Amsterdam, Universiteitsbibliotheek I G 41 uit 1348 het
oudste is. Van de met behulp van Scutkens vertaling aangemaakte lectionaria bleven
er een tiental bewaard. Talrijk zijn de handschriften met geestelijke teksten die uit
de vier evangeliën alleen de passie bevatten.
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Het Kunsthistorisches Museum van Wenen bewaart dit paneel van Rogier van der Weyden. De triptiek
stelt een doorlopend landschap voor met op het middenluik (96 × 69 cm) de kruisiging. De schenkers
op het middelluik zijn ongeïdentificeerd.
(Foto: Wenen, Kunsthistorisches Museum)

Voor de oudste vertaling zijn daarvan geen voorbeelden bekend; van Scutkens
vertaling bleven er bijna dertig bewaard.

Passieverhalen volgens niet-canonieke teksten
Het apocriefe Evangelium Nicodemi is een bewerking van de Griekse Acta Pilati en
Descensus ad inferos en behandelt o.a. het verhoor, de veroordeling en de dood van
Christus. Het werd als Nicodemus evangeli dat gheheten is die verholen passie
vertaald en vervolgens onder de titel Nichodemus passie bewerkt. Daardoor besefte
men dat het evangelie van Nicodemus veel bijzonderheden bevat die voor de
canonieke evangelisten verborgen (verholen) waren en men vulde daarmee de
passieverhalen aan. Naar Jezus' verborgen pijnen verwijst ook Jan van Ruusbroec
in Van den gheesteliken tabernakel: ‘ende menich ander torment, dat hij ghedoechde,
alsoe alse ons die Ewangelie leert. Ende hij doechde oec vele van buten ende van
binnen, dat ons verborghen es ende niet bescreven’.
Omdat de vier evangelisten niet allemaal dezelfde gebeurtenissen verhalen, ontstond
in de zesde eeuw een Latijnse Vita Christi, die de gegevens van de vier evangelisten
tot een doorlopend geheel verwerkte, vandaar de naam evangeliënharmonie. Het was
hét evangelieboek bij uitstek van de middeleeuwers; zo geeft ook Jan van Ruusbroec
in zijn werk een langer bijbelcitaat volgens een Middelnedelandse harmonie. Zacharias
Chrysopolitanus heeft die Latijnse harmonie in de twaalfde eeuw met commentaar
vermeerderd. Zijn werk ligt aan de basis van heel wat harmonieën in de volkstaal,
die ze met behulp van de vertaling van de vier evangeliën weergeven. Op de eerste
vertaling van de vier evangeliën gaan een elftal handschriften met een
Middelnederlandse harmonie terug, waarin bijgevolg ook het passieverhaal voorkomt.
Eén ervan is Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek, cod. theol. et philol.
8o.140 uit 1332. Volgens Matteüs hingen Pilatus' soldaten Jezus bij de bespotting
een rode mantel om, Marcus en Johannes houden het bij een purperen en Lucas rept
er niet over. Dat laat zijn sporen na in
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de harmonieën, b.v. in die van Stuttgart: ‘ende daden hem sine cleder uut, ende daden
hem an enen roc van purpre, ende hingen omme hem enen mantel van gelewen
samite’ (=fluweel). Met behulp van Scutkens vertaling van de vier evangeliën werden
zelfs twee harmonieën samengesteld. Zij zijn niet gebaseerd op de Latijnse tekst van
Zacharias Chrysopolitanus, maar op het Monotessaron (1420) van Joannes Gerson
(1363-1429). Dat de Moderne Devotie zijn evangeliënharmonie verkoos, hoeft niet
te

Het tractaat Indica mihi werd o.a. in Den Haag in 1518 gedrukt. De houtsnede links stelt Jezus met
de passiewerktuigen voor.

verbazen: Gerson was van 1397 tot 1401 deken van Sint-Donatianus in Brugge en
kwam daar in contact met de Moderne Devotie. Beide harmonieën zijn elk slechts
in één handschrift volledig bewaard gebleven. Zoals uit de volledige vertaling van
de vier evangeliën kon ook de passie uit de evangeliënharmonieën overgenomen
worden: een tiental handschriften bevatten de passie uit de evangeliënharmonie die
op de eerste vertaling teruggaat en in een vijftiental handschriften komt de passie uit
de eerste evangeliënharmonie volgens Scutken voor. Daarnaast zijn er nog enkele
handschriften met een passie in harmonievorm die duidelijk met behulp van Scutken
werd vervaardigd, maar niet teruggaat op de Latijnse tekst van Gerson. Het vermoeden
bestaat dat deze passie werd vertaald naar de verloren Latijnse passieharmonie van
Geert Grote die volgens sommige bronnen ook een Concordantia evangelistarum
de passione Domini samenstelde. Zoals al de vorige is ook de harmonie van de
anonieme Bijbelvertaler van 1360 een prozaharmonie. Hij vertaalde rond 1360 het
Oude Testament in het Middelnederlands en sloot zijn vertaalwerk af met de vertaling
van een Latijnse harmonie, waaraan hij in de volkstaal brokstukken uit de Historia
Scholastica van Petrus Comestor toevoegde. Dit compendium van bijbelse
geschiedenis, vanaf 1228 in Parijs een verplicht handboek bij de studie van de
theologie, gebruikte ook Jacob van Maerlant in 1271 voor zijn Middelnederlandse
Scolastica of Rijmbijbel, die daarmee tevens een berijmde evangeliënharmonie bevat
(vanaf vs. 20927 in ed. Gysseling). In het passieverhaal (vanaf vs. 26002) blijkt uit
mijn referentietekst dat Maerlant zich beperkt tot de gegevens van de evangelisten:
‘Pylatus ridders hebben ontfaen / Ende sine cleder of ghedaen / Ende om spot te
makene grod / Namen si eenen mantel purpur rod / In sconinx wijs ende daden hem
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an’ (vs. 26372-26376). Jacob van Maerlant heeft bovendien Jezus' leven en passie
nog eens berijmd in zijn Spiegel historiael (1ste partie, 7de boek). Ook hier beperkt
hij zich in de referentietekst tot de canonieke gegevens: ‘Pylatus ridders, diene namen,
/ Daden hem an altesamen / Eenen roc ende eene dornine crone’ (ed. De Vries, blz.
307).
De zeer verspreide levens van Jezus bevatten natuurlijk ook de passie. Voor het
berijmde Vanden levene ons Heren, het oudste in zijn soort, werd gebruikt gemaakt
van het evangelie van Nicodemus. Van de vroeger aan Martijn van Torhout
toegeschreven tekst zijn o.a. een aantal fragmenten van ca. 1290 bewaard. Jezus'
geseling begint er als volgt: ‘Doen quam geloepen een out iode, / Die van gheselenne
was herde moede, / Ende brachte met hem een mantelkijn, / Ende hinct Jhesus an
die scouderen sijn’. (ed. W.H. Beuken). Ook Jan van Boendale, die in het tweede
boek van zijn Der leken spieghel het leven en lijden van Jezus behandelt, maakte
gebruik van het evangelie van Nicodemus.
Een wijd verspreide tekst was het pseudo-Bonaventura-Ludolfiaanse Leven van
Jezus, een Middelnederlandse vertaling van ca. 1400 van de Vita Jhesu Christi, die
zelf gebaseerd is op een reeks Meditationes vitae Christi van pseudo-Bonaventura
en op de Vita Christi van Ludolf van Saksen (†1378). De beide bronteksten werden
ook in het Middelnederlands vertaald, de eerste tweemaal en van de tweede moet de
vertaling zelfs in meerdere redacties verspreid geweest zijn. De ‘mozaïektekst’ Leven
van Jezus kende met 40 à 50 handschriften een grote verspreiding, o.a. als
voorleesboek in de refter van de lekenbroeders. Het 27ste hoofdstuk eruit luidt Vander
passien ons Heren met daarin de referentietekst: ‘Doe vergaderden si veel lude inden
raethuus ende deden hem sijn cleder uut ende namen enen mantel roet ziden, out,
snode ende onreyne, ende deden hem dien aen (Leiden, Bibliotheek der
Rijksuniversiteit Ltk 1984).
Een bijzondere groep zijn de typologische levens van Jezus, waarin een gebeurtenis
uit het Oude Testament als voorafschaduwing van een feit uit het leven van Jezus
wordt voorgesteld. Het belangrijkste typologische leven van Jezus is het Speculum
humanae salvationis, door een anonieme dominicaan tussen 1309 en 1324 geschreven.
In het Middelnederlands werd het werk bekend door een berijmde vertaling en een
in proza (Spieghel der menscheliker behoudenesse). Daarbuiten zijn nog drie
Middelnederlandse handschriften met een andere typologie bewaard, maar uit één
ervan (New York, Pierpont Morgan Library 649) is precies het dubbelblad met de
passie verwijderd. Uit het Speculum humanae salvationis werden o.a. de berijmde
gebeden op de passie overgenomen in de grote Der sielen troest, een catechetisch
werk over de tien geboden.

(Verhalende) passietraktaten
Verhalende passietraktaten zijn teksten die behalve het passieverhaal ook
overwegingen en eventueel gebeden bevatten. Dat het Latijnse Sermo de vita et
passione Jesu Christi van Ekbert von Schönau ook als 9de meditatie op naam van
Anselmus van Canterbury staat, wijst er al op dat het meer traktaat dan sermoen is
en bovendien is drie vierde van de tekst aan de passie gewijd. Het werd rond 1395
als De gaert der
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minnen vertaald; nadien volgden nog vier vertalingen. Ekberts tekst vertoont geen
apocriefe elementen: ‘ende si vergaderdden te hem al de roemssche scare in den
dinghehuse ende si daden hem sine cleeddere ute ende si daden hem ane enen purperen
roc ende hinghen hem omme enen roedden mantel’ (Brussel, K.B. 3093-95).
Lijdensbeschrijvingen met een voorkeur voor gruwelijke details werden vooral
beïnvloed door het passietraktaat Extendit manum, toegeschreven aan Heinrich von
Sankt Gallen († ca. 1400) en in het Middelnederlands vertaald als Die passie ons lief
heren Ihesu Cristi, en door het tussen 1350-1360 ontstane Christi Leiden in einer
Vision geschaut, dat eveneens werd vertaald. Het eerste traktaat heeft ingewerkt op
de Heimelike passie ons heeren Jhesu Christi. Zowel beïnvloed door Nicodemus'
evangelie als door Christi Leiden is Dat lyden ende die passie ons Heren Jhesu
Christi, waarvan een lange en een korte redactie is overgeleverd. De referentietekst
luidt als volgt: ‘Die joden namen doe een ouden syden mantel die roet was ende si
dedense hem an’ (ed. A. Holder). Het traktaat was bovendien een bestseller voor
drukker Gheraert Leeu in Gouda en wordt in sommige handschriften voorafgegaan
door een aantal meditaties (incipit: O ghi alle die biden weghe gaen); ze zijn gebaseerd
op de Meditationes vitae Christi van pseudo-Bernardus en Extendit manum.
Aan de visionaire Birgitta van Zweden (†1373) wordt eveneens een passieverhaal
toegeschreven: Die passie ons liefs heeren die hij selver gheopenbaert heeft der
heiligher vrouwen sinte birgitta met een langere en een kortere versie. Invloed van
deze tekst onderging o.a. Jan van Meerhout uit Diest (†1476) in zijn Dboec der
passien ons liefs heeren Ihesu Cristi (1468). Ten slotte zijn er ook vertalingen van
traktaten in brief- en in dialoogvorm: van de Groenendaalse prior Jan van
Schoonhoven (1352-1432) Epistola de passione Domini ad fratrum Wilhelmum
Vrijman, van de Windesheimer Johannes Vos van Heusden, Epistola de vita et
passione Jhesu Christi, het anonieme Epistola de vita et passione Domini nostri en
uiteraard pseudo-Anselmus van Canterbury, Dialogus beatae Mariae et Anselmi de
passione Domini met zowel een proza- als een berijmde vertaling.

Oefeningen en gebeden op de passie
De Arbor vitae crucifixae Jesu van Hubertinus van Casale raadde de gelovigen aan
de overwegingen op het lijden van Jezus over de zeven dagen te verdelen; anderzijds
gaf pseudo-Beda in zijn De meditatione passionis Christi per septem diei horas
libellus een voorbeeld van passieoverwegingen volgens de zeven getijden. Van beide
indelingen vinden we voorbeelden in het Middelnederlands. Maar er zijn ook
overwegingen en gebeden voor elk uur van de dag (Die passie in het kort van uur
tot uur).
Het Büchlein der ewigen Weisheit van Henricus Suso (1295-1366) bevat in het
derde deel (Die hundert Betrachtungen und Begehrungen) een passieoefening, die
meermaals in het Middelnederlands bewerkt werd (Hondert artikelen vander passien
ons heren Jhesu Christi, meer dan 120 handschriften). De Latijnse bewerking van
het Büchlein, het Horologium aeternae sapientiae, met o.a. overwegingen over het
lijden van Jezus, werd eveneens vertaald (Oerloy der ewigher wijsheit) en vooral
werden zijn gebeden in vele handschriften opgenomen.
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Uit het Opus postillarum et sermonum de tempore van de Duitse dominicaan
Jordanus van Quedlinburg (†1380) werden o.a. de Meditationes de passione Christi
vertaald, die in 65 artikelen, telkens voorafgegaan door een kort gebed, het lijden
van Jezus behandelen (Die 65 artikelen vander passien ons Heren Jhesu Christi).
Nog andere passieoefeningen zijn Dat roesengertten (in meer dan 10 handschriften)
en het zogenaamde Indica mihi-handschrift met passieoverwegingen van een anonieme
minderbroeder.
De middeleeuwers hadden ook gebedencycli rond het leven en lijden van Jezus.
Dikwijls staat er in de handschriften tegenover elk gebed een bladgrote miniatuur.
Onder de gebeden die speciaal over de passie handelen vermelden we de vertalingen
van Thomas a Kempis, Orationes de passione Domini en pseudo-Birgitta van

Aanvangsbladzijde van de Middelnederlandse bewerking van het Evangelium Nicodemi in handschrift
Diest, Kruisherenklooster van ca. 1450.

Zweden, Quindecim orationes de passione Domini, de talrijke aan Sint-Bernardus
toegeschreven gebeden en de Gulden litanie van het lijden ons Heren van Magdalena
van Freiburg.

Passiesermoenen
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Schriftelijk overgeleverde sermoenen richten zich tot een lezer en niet tot een hoorder
zoals in de liturgische predikatie. Men treft ze o.a. aan in handschriften met de
epistelen ende evangelien metten sermonen vanden ghehelen jaer. Maar op de dagen
dat in de kerk het (lange) passieverhaal werd voorgelezen, was er vroeger ook al
geen sermoen. Wel vindt men in de zogenaamde Limburgse sermoenen er zes die
verband houden met kruisoffer en passie (nr. 33 tot en met 38 in de editie Kern). In
feite zijn het geen echte preken maar vrome lectuur voor leken. Uit het
Quadragesimale de evangelio aeterno van Bernardus van Siëna (1380-1444) is het
65ste sermoen (De sanctissima passione et mysteriis crucis) vertaald als Die werdighe
passie ons lieven heeren Ihesu Cristi.

Passiemystiek
Voor de mysticus is de uitwendige passie (vernedering en opoffering van Jezus)
slechts een vertrekpunt om tot Christus' Godheid te geraken. Een niet geringe invloed
ging hierbij uit van de Brabantse mysticus Jan van Leeuwen. Hij verwoordde in zijn
Vanden tien gheboden gods die inwendige passie als volgt: ‘wildi een vrome heylich
mensche werden, soe oefent u dach ende nacht neerstelic in dat edel liden ende in
die opene wonden ons heeren ihesu christi. Want overmits die mensheit christi so
moeten wy ter godheit commen ende ter overster hoecheit gods gheraken’. Heel wat
ontleningen aan Jan van Leeuwen komen voor in Der mynnender sielen boegaert,
een mystiek passietraktaat. Binnen die beweging staat ook de priorin van het Gentse
klooster Galilea, Alijt Bake, met haar Boexken vander passien ons heren en De vier
wegen der passien, dat deel uitmaakt van haar Vijf kloosteronderrichtingen.
Omdat we ons noodgedwongen beperkten tot teksten over de passie zelf komen die
over onderdelen van de passie hier niet aan bod en zij waren bijzonder talrijk. De
middeleeuwer had o.a. gebeden op Jezus' vijf wonden (ook in Karel ende Elegast,
ed. Duinhoven vs. 1348-1352), op de foltertuigen, het kruis en de plaatsen in
Jeruzalem waar Jezus geleden heeft (kruiswegoefeningen), de zeven kruiswoorden
en de proza- en berijmde lange en korte getijden van het H. Kruis. Daarbij horen ook
een aantal strofische gedichten van Jacob van Maerlant en het berijmde Boec van
den houte over de geschiedenis van het H. Kruis.
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Bart A.M. Ramakers
De Passie in het middeleeuwse toneel
In het algemeen moet men stellen dat het volkstalige religieuze toneel zich
los van het liturgisch drama ontwikkelde en beide gewoon naast elkaar
bestonden.
Het religieuze leven maakte in de late Middeleeuwen een periode van
‘Hochkonjunktur’ door, waaraan vooral door leken werd bijgedragen. Die traden op
het terrein van de vroomheid steeds nadrukkelijker naar voren. Ze verwierven de
kennis en de middelen om uitdrukking te geven aan hun groeiende zelfbewustzijn
in religieuze zaken en riepen de organisaties in het leven om hun religiositeit te
beleven en te demonstreren. Zo kochten leken verscheidene soorten religieuze
literatuur in handschrift of druk: bijbels, nieuwe testamenten, evangeliënharmonieën,
getijden- en gebedenboeken, passietraktaten, levens van Jezus, heiligenlevens of
compendia daarvan (zoals de Legenda aurea of Passionael) en devotieboekjes die
op meer of minder systematische wijze een handleiding boden voor religieuze
verdieping. Ook schaften ze beeldmateriaal aan om bij die verdieping te helpen, van
dure sculpturen en geschilderde panelen tot zeer goedkope losse prenten. Ten slotte
richtten ze broederschappen op met de bedoeling door regelmatig gebed en de
boefening van naastenliefde hun devoties meer inhoud te geven.
De Passie van Jezus Christus was een van de belangrijkste, zo niet de voornaamste
van de devoties die tijdens de late Middeleeuwen onder leken opbloeiden. Het
mysterie van Christus' lijden vormde de kern van het christelijk geloof en stond
derhalve centraal in de mis. In de late Middeleeuwen werden pogingen ondernomen
leken door middel van preken, teksten en beelden steeds nauwer bij de mis en Christus'
lijden te betrekken. Dat gebeurde door dat lijden in zeer realistische termen en vormen
te schilderen en te beschrijven, waardoor men zich in dit lijden kon inleven, het als
het ware kon ‘mede lijden’, en aldus dieper doordrongen kon raken van de betekenis
van Christus' zoendood voor het heil van de mensheid. Toen aan beelden en
verbeelding van de Passie grote behoefte ontstond, lag het voor de hand ook het
toneel voor de voorstelling van het lijden in te zetten. Hoe kon de Passie nu dichter
bij de gelovigen worden gebracht dan door haar letterlijk voor ogen te voeren, door
acteurs

Zestiende-eeuwse miniatuur die het tafereel ‘Ecce Homo’ uitbeeldt. Deze voorstelling speelt zich af
op de pui van een Renaissancegebouw. Waarschijnlijk heeft Simon Bening hier een scène uit een
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passiespel weergegeven. De afbeelding wordt in een getijdenboek in het J. Paul Getty Museum (USA)
bewaard.

sprekend en handelend de gebeurtenissen van de Goede Week, van de intocht in
Jeruzalem tot de opstanding op paaszondag, te laten uitbeelden?

Het liturgisch drama
Reeds vanaf de vroege Middeleeuwen werd het bezoek van de drie Maria's aan het
lege graf na de opstanding in toneelvorm voorgesteld tijdens de mis op paaszondag.
De trope Quem quaeritis in sepulchro (‘Wie zoekt gij in het graf’) die de dialoog
tussen de drie vrouwen en de engel weergaf (Mat. 28:5-6), werd op alternerende
wijze door clerici gezongen, waarbij in bepaalde mate ook gebruik werd gemaakt
van handeling en gesticulatie. Zo'n vorm van liturgisch drama ontstond ook voor het
feest van Kerstmis, op basis van de trope Quem quaeritis in praesepe (‘Wie zoekt
gij in de kribbe’). Hieruit ontwikkelde zich de Visitatio praesepis, waarin de
verschijning van de engel aan de herders en hun tocht naar Bethlehem (Luc. 2:8-20)
werden gedramatiseerd.
Het Latijnse liturgisch drama in de kerk is lange tijd beschouwd als de oorsprong
van het volkstalige religieuze of geestelijke toneel buiten de kerk, op de markt en in
de straten van de laatmiddeleeuwse steden. Helemaal onjuist is dit niet, want in de
teksten van sommige volkstalige religieuze spelen vindt men gedeelten uit liturgische
spelen in vertaling terug. Maar in het algemeen moet men stellen dat het volkstalige
religieuze toneel zich los van het liturgisch drama ontwikkelde en beide gewoon
naast elkaar bestonden. Uiteraard putten beide hun inspiratie uit dezelfde centrale
geloofspunten en werd de dag van opvoering van religieuze spelen in de volkstaal
in belangrijke mate bepaald door de liturgische kalender.

Passietoneel in Frankrijk, Duitsland en Engeland
Het ligt voor de hand te veronderstellen dat de volkstalige passiespelen van de late
Middeleeuwen in de Goede Week of tijdens de paasdagen werden opgevoerd. Dat
was echter zelden het geval. De Passie was zo belangrijk dat ze het voornaamste
thema vormde van het middeleeuwse religieuze toneel in de volkstaal (feitelijk van
het middeleeuwse toneel in zijn algemeenheid) en op vele momenten in het kerkelijk
jaar dramatisch werd uitgebeeld. De meest spectaculaire dramatiseringen van het
lijden zijn overgeleverd uit de ons omringende landen: uit Frankrijk, Duitsland en
Engeland. Uit het eerste komen de zogenaamde passions, lange, uit tienduizenden
verzen bestaande passiespelen, waarvan de opvoering zich over meerdere dagen
uitstrekte. We weten van opvoeringen van zulke passions in steden als Parijs, Amiens,
Valenciennes en Bergen (Mons). De teksten ervan werden gekopieerd en tussen
steden uitgewisseld, zodat dezelfde speltekst met hier en daar wat aanpassingen in
uiteenlopende steden gehoord (en gezien) kon worden.
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De lengte van de Franse passions vindt deels haar verklaring in hun thematische
reikwijdte. Het verhaal van Christus' lijden en opstanding vormde de kern van de
spelen, maar veelal hadden ze de gehele heilsgeschiedenis tot onderwerp, van de
schepping af tot de jongste dag.
De opvoering van de passions kostte naast tijd ook veel geld en menskracht. Op
de markt werden grote stellages gebouwd met decors van beschilderd hout en doek,
met daarop voorstellingen van de hemel en de hel, van de tempel in Jeruzalem, van
de paleizen van Herodes en van Pontius Pilatus. De spelen telden soms honderden
rollen en er werden kapitalen uitgegeven aan kostuums en aan spijs en drank tijdens
de repetities en de opvoeringen. Die vonden bij voorkeur plaats in het voorjaar en
de zomer, wanneer de kans op goed weer het grootst was. Ze trokken duizenden
belangstellenden die van heinde en ver naar de stad kwamen om van het schouwspel
getuige te zijn. De stad gaf aanzienlijke bedragen uit, maar verdiende een deel daarvan
weer terug met de accijnzen op wijn en bier die ter gelegenheid van de feestelijkheden
verhoogd werden.
Ook in de Duitssprekende landen en in Engeland werden passiespelen opgevoerd.
Uit het Duitstalige gebied kennen we Passionsspiele die, net als in Frankrijk, op
achtereenvolgende dagen gespeeld werden. Het lijdensverhaal maakte ook deel uit
van de cycli van Fronleichnamsspiele, dramatiseringen van de heilsgeschiedenis die
op het feest van Sacramentsdag werden opgevoerd. In veel gevallen gebeurde dat in
de sacramentsprocessie zelf, te voet, te paard of op wagens, dan wel op stellages die
langs de route stonden opgesteld. Vertoningen van het lijdensverhaal in
sacramentsprocessies kennen we ook uit Engeland, de zogenaamde Corpus Christi
cycles. Net als vele passions en Passionsspiele omvatten ook de Fronleichnamsspiele
en de Corpus Christi cycles de gehele heilsgeschiedenis, maar ging de meeste aandacht
uit naar het verhaal van Christus' lijden en opstanding.

Passietoneel in de Nederlanden
Uit de Nederlanden zijn geen teksten overgeleverd van cycli die de gehele
heilsgeschiedenis uitbeeldden, zelfs geen teksten van afzonderlijke passiespelen. Uit
vermeldingen in stadsrekeningen weten we wel dat de laatste in onze streken werden
opgevoerd, maar we moeten ons daarbij geen spelen voorstellen met de omvang van
de Franse passions. Meerdaagse opvoeringen van zeer lange toneelteksten, zoals die
in Noord-Frankrijk - zelfs dichtbij de taalgrens - werden opgevoerd, hebben in de
Nederlandstalige gewesten nooit plaatsgevonden. We zouden anders wel ergens de
teksten van zulke passiespelen, of in ieder geval fragmenten daarvan, hebben
gevonden. De opvoering van omvangrijke passiespelen paste bovendien niet in de
organisatiestructuur van het toneelleven in de Nederlanden. In de 15de em 16de eeuw
waren toneelopvoeringen een verantwoordelijkheid van de rederijkerskamers. Daarvan
telde elke stad er wel een paar. Het waren verhoudingsgewijs kleine organisaties,
die alleen niet in staat waren meerdaagse toneelproducties van een omvang als die
van de passions op te voeren. Tot een samenwerking met andere kamers in de stad
of het opzetten van een vrije productie waaraan ook leden van buiten de kamer(s)
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deel konden nemen, kwam het niet. Daarvoor waren de kamers te zeer gehecht aan
de monopoliepositie die zij op toneelgebied bezaten.
Waar passiespelen door rederijkers werden opgevoerd, ging het naar alle
waarschijnlijkheid om korte dramatiseringen van hooguit een paar duizend regels.
Overigens duiden de verwijzingen in verschillende stadsrekeningen erop dat meer
nog dan Christus' lijden Diens opstanding of verrijzenis onderwerp van toneelspelen
was of in één spel met Zijn lijden verbonden werd. Toch was men ook in de
Nederlanden vertrouwd met grote cyclische dramatiseringen

Dit schilderij ‘De kruisdraging’ (olieverf op paneel, 83,5 × 76,5 cm) van H. Bosch wordt in het
Museum voor Schone Kunsten van Gent bewaard. Het dateert uit de periode 1515-1516.

van het gehele lijdensverhaal, ja zelfs van de gehele heilsgeschiedenis, maar dan niet
in de vorm van een toneelstuk met een omvangrijke tekst, gespeeld op één locatie,
op een groot podium. Ten onzent vertoonde men de Passie van Jezus Christus op
cyclische wijze in processies, in de vorm van levende beelden of tableaux vivants,
waarbij soms korte dialogen werden gesproken, spraken genaamd. Het kwam voor
dat die tableaux vivants bij een andere gelegenheid opnieuw werden getoond, op een
vaste locatie, waarbij de stomme beelden door een ‘verklaarder’ van commentaar en
uitleg werden voorzien.
Talloze middeleeuwse processies in de Nederlanden werden opgeluisterd met
tableaux vivants. Beroemd zijn de Heilig-Bloedprocessie in Brugge en de
Besnijdenisommegang in Antwerpen, maar elke stad had een jaarlijkse processie die
door middel van levende beelden een bijzondere uitstraling kreeg. Daar bevonden
zich bijna altijd voorstellingen tussen uit het lijdensverhaal: van de intocht in
Jeruzalem, het laatste avondmaal, de gevangenneming, Annas en Kajafas, de
veroordeling door Pilatus, de geseling, de doornenkroning, van Christus met het
kruis, Simon van Cyrene, de ontmoeting met Maria en Johannes, van Veronica met
de zweetdoek, de soldaten en de honderdman onder het kruis. De kruisiging
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zelf kon worden uitgebeeld door een groot kruisbeeld mee te voeren.
Vaak vormde de intentie van de feestdag een reden om het lijdensverhaal zeer
uitvoerig te verbeelden. Dat geldt voor de Brugse Heilig-Bloedprocessie en voor de
vele processies ter ere van het Heilig Kruis, op het feest van de Kruisvinding of van
de Kruisverheffing. Bij die gelegenheden werd door het vertonen van de Passie de
betekenis van het kruis extra benadrukt. In een Heilig-Kruisprocessie werden
bovendien de lotgevallen van het kruis voor en na de kruisiging, zoals verteld in de
kruishoutlegende, uitgebeeld. Een andere processie die uitnodigde tot het vertonen
van passiemomenten was de sacramentsprocessie. Op Sacramentsdag immers vierde
men de instelling van het Heilig Sacrament, van het misoffer dus, dat feitelijk een
herhaling was van Christus' offer aan het kruis.

Beleving van het passietoneel
In de beleving van de middeleeuwse toeschouwer sloot de verbeelding van het lijden
in tableauvorm nauw aan bij die in geschreven teksten en in de beeldende kunst. In
de Heilig-Kruisommegang van Bergen op Zoom werd een reeks van levensen
lijdensmomenten van Christus in tableauvorm omschreven als de 7 ghetiden van
onsen lieven heer. Daaruit blijkt dat de betreffende voorstellingen geassocieerd
werden met het canonieke urengebed in getijdenboeken.

Dit interessante paneel (120 × 151 cm) van Gillis Mostaert stelt de opvoering van een passiespel op
de Markt in Antwerpen voor. Het is geschilderd omstreeks het midden van de 16de eeuw en het wordt
bewaard in het Kon. Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen. De achtergrond wordt gevormd
door het vroegere stadhuis van Antwerpen en op de pui ervan wordt de ‘Ecce Homo’-scène voorgesteld.
Op de voorgrond worden de goede en kwade moordenaars al weggevoerd.

De verschillende uren werden, onder meer door middel van miniaturen, verbonden
met belangrijke momenten van Christus' leven en lijden. Zo werd een regelmatige
en systematische overweging van dat leven en lijden onder leken gestimuleerd.
Dezelfde momenten vormden ook het onderwerp van vele sculpturen, panelen en
losse houtsneden die in kerken en kapellen, en thuis, in de slaap- en woonkamer,
werd geplaatst of opgehangen. De verbeelding van diezelfde momenten in
tableauvorm tijdens processies lag dus in het verlengde van hun verbeelding in andere
media.
De vraag is of tableaux vivants van de Passie voor de late middeleeuwer dezelfde
functie hadden als beschrijvingen ervan in passietraktaten of voorstellingen ervan
op devotiebeelden, namelijk aan te zetten tot empathie, tot emotionele vereenzelviging
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met Christus' lijden. Een middel daartoe dat in de literatuur en de beeldende kunst
met succes werd beproefd, was een uiterst realistische als anachronistische schildering
van de Passie. Het lijdensverhaal werd uitgebreid met tal van apocriefe details
betreffende de folteringen en vernederingen die Christus had moeten ondergaan. Het
was daarbij gebruikelijk Christus' vervolgers en belagers uiterst onmenselijk en
wreedaardig af te schilderen. Heel duidelijk is dit te zien op het paneel van de
Kruisdraging door Jeroen Bosch in Gent. Zulke aangrijpende voorstellingen kon
men ook realiseren in processies, wanneer de kruisdragende Christus, gevolgd door
de twee moordenaars, de soldaten en een menigte van scheldende joden, door de
straten trok. Het is niet uitgesloten dat deze actualisering hevige emoties opriep bij
de toeschouwers langs de route. Het is bekend dat het middeleeuwse publiek illusie
en werkelijkheid soms moeilijk uiteen kon houden en zich ofwel positief ofwel
negatief met de personages identificeerde en aan zijn sympathie of antipathie jegens
hen uitdrukking gaf.
In de beeldende kunst zien we hoe de Passie geplaatst wordt in een eigentijds
decor, binnen de muren van een middeleeuwse stad, waardoor men Christus als het
ware voor zijn eigen deur kon zien lijden. Een bekend voorbeeld van de transpositie
van het lijdensverhaal naar eigen plaats en tijd levert het schilderij van de Ecce
homo-scène op de trappen van het Antwerpse stadhuis door Gillis Mostaert in Brussel.
Daarop is ook de wegvoering van de twee moordenaars te zien. Een panorama van
het volledige verhaal van lijden en opstanding geeft Hans Memling op zijn Passie
in Turijn. Daarop zijn maar liefst vierentwintig opeenvolgende momenten tegelijkertijd
afgebeeld. Zulke simultane voorstellingen van twee of meer lijdens- en
opstandingsscènes zullen de middeleeuwse beschouwers ongetwijfeld hebben
herinnerd aan de vele processies waarin dezelfde simultaneïteit met behulp van
tableaux vivants werd gerealiseerd.

Het voorbeeld van Oudenaarde
Een Vlaamse stad waar gedurende de 15de en 16de eeuw het lijdensverhaal
gedetailleerd in een processie werd verbeeld was Oudenaarde. De jaarlijkse
sacramentsprocessie daar trok honderden bezoekers, wat voor een belangrijk deel
samenhing met de grote hoeveelheid tableaux vivants die tijdens de processie te zien
waren. Een groot deel van de stadsbevolking was actief bij de vertoningen betrokken.
Elke straat op de processieroute nam een of meer tableaux voor haar rekening. Men
bouwde daarvoor langs de kant van de weg stellages op. Naast de straten waren ook
stedelijke organisaties bij het verzorgen van levende beelden betrokken. Zo vertoonden
de rederijkerskamers van de stad verschillende taferelen vóór hun vergaderruimten.
Afgezien van de tableaux op vaste stellages langs de route werden er ook in de
processie zelf scènes getoond. Ook hiervan namen de straten er een deel voor hun
rekening. Maar ook uit de omliggende dorpen kwamen groepen naar de stad om
tableaux vivants te tonen. De omgaande
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figuren werden in chronologische, heilshistorische volgorde getoond, te beginnen
met de taferelen ontleend aan het Oude Testament. De meeste scènes echter waren
gewijd aan Christus' lijden en opstanding. Sommige werden zowel in de processie
zelf als op een stellage langs de route getoond. Het ging om de volgende onderwerpen:
Christus neemt afscheid van Maria in Bethanië, de intocht in Jeruzalem, het complot
van de Farizeeën, de tempelreiniging,

Miniatuur die Jezus en zijn leerlingen in de hof van Getsemane voorstelt. Ze illustreert een
passieoefening van Arnout Vennekens (Een deuote oefeninghe van dat bitter lyden ons liefs heeren)
in handschrift South Brent, Syon Abbey uit 1565 en afkomstig uit het Dendermondse
birgittinessenklooster Maria Troon.

de voetwassing, het laatste avondmaal, Christus in de hof van Olijven, Christus voor
het Sanhedrin, de veroordeling door Pilatus, Jeruzalem, de geseling van Christus, de
bespotting van Christus, de heraut die voor Christus uitrijdt, de twee moordenaars,
de kruisdraging, de zes joden die meelopen met de kruisdragende Christus, Maria
en Johannes die Christus tegemoet gaan, Veronica die Christus tegemoet gaat, het
grote kruis, de vier spotters, de knotsdragers van Pilatus, de schriftgeleerden en
Farizeeën, de dobbelende soldaten, de honderdman onder het kruis, Christus op de
koude steen, de Nood Gods, het kleine kruis, Christus die het voorgeborchte opent,
de verrijzenis, de victorie en triomf van Christus, de drie Maria's bij het graf, Petrus
en Johannes op weg naar het graf, Christus verschijnt aan Maria, Christus verschijnt
aan Maria Magdalena, de Emmaüsgangers en het ongeloof van Thomas. Ook waren
enkele scènes te zien uit de kruishoutlegende, te weten: de drie twijgen, de
kruisvinding, Heraclius met het kruis, de aankomst van Heraclius in Jeruzalem en
de kruisverheffing.

Bijbels en apocrief
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Dat we deze onderwerpen kennen heeft te maken met het feit dat elke straat of
organisatie die een figuur verzorgde van stadswege een zogenaamd presentwijn
ontving, dat wil zeggen een vergoeding in de vorm van enkele kannen wijn. De
uitgaven hiervoor werden in de stadsrekeningen geadministreerd, veelal onder
vermelding van het vertoonde onderwerp. Verschillende van die onderwerpen zijn
wellicht niet eenvoudig thuis te brengen, omdat ze niet behoren tot het lijdensverhaal
zoals dat in de bijbel staat. Het afscheid van Maria in Bethanië (voorafgaand aan zijn
vertrek naar Jeruzalem) bijvoorbeeld is apocrief, alsmede de ontmoeting met Maria
en Johannes (die volgens de Schrift wél onder het kruis stonden) en de ontmoeting
met Veronica (die Christus' gelaat afwist met een zweetdoek of sudarium). Ook de
verschijning van Christus aan zijn moeder Maria na de verrijzenis is apocrief, want
in de evangeliën ontmoet ze hem nergens alleen.
Sommige van die apocriefe scènes genoten grote populariteit als devotiebeeld. De
afdruk van Christus' gelaat op de zweetdoek van Veronica bijvoorbeeld - vera icon
genaamd - werd veelvuldig afgebeeld op miniaturen in getijdenboeken, vergezeld
van een gebed tot zijn aanschijn. Andere taferelen die als devotioneel thema grote
bekendheid hadden, waren de Nood Gods en Christus op de koude steen. Het eerste
betreft de scène van Maria die het lichaam van Haar overleden zoon in Haar schoot
neemt, thans beter bekend als de pietà. Dit was bij uitstek een thema om op een
stellage te vertonen, waarbij de iconografie van deze lijdensvoorstelling (veelvuldig
voorgesteld op miniaturen en panelen) tot in detail kon worden nagebootst. Hetzelfde
geldt voor een ander bekend devotioneel thema, dat van Christus op de koude steen.
Hierbij gaat het om een voorstelling van Christus gezeten op een steen of rotsblok,
wachtend op het moment dat hij aan het kruis wordt geslagen. Het was vooral in de
beeldhouwkunst zeer populair.
Bepaalde thema's laten zich niet eenvoudig duiden. De voorstelling van Jeruzalem
is zo'n thema. Men komt het onderwerp ook in andere processies tegen. Het kan
hierbij gaan om een willekeurig lijdenstafereel met een weergave van de stad
Jeruzalem als achtergrond. Men had in de Middeleeuwen namelijk een duidelijke
voorstelling van het uiterlijk van de heilige stad in Jezus' dagen. Centraal daarin
stond de tempel, veelal afgebeeld als een achthoekig bouwwerk. De stad Jeruzalem
is zelf onderwerp van reflectie in de bewening ervan door Christus (Luc. 18:41-44)
of in Zijn voorspelling van haar einde (Luc. 21:5-24). Andere moeilijk te identificeren
thema's zijn het grote en het kleine kruis. Het grote kan een kruisbeeld zijn geweest
dat symbool stond voor de kruisiging, het kleine was wellicht een kruis zonder corpus,
ten teken van de kruisafneming en de graflegging van Christus.
Met het kruis van Golgotha hangen tevens de taferelen samen uit de
kruishoutlegende: de drie twijgen, de kruisvinding, Heraclius met het kruis, de
aankomst van Heraclius in Jeruzalem en de kruisverheffing. Twee ervan, de
kruisvinding en de kruisverheffing, waren als gezegd onderwerp van aparte feestdagen.
Op de een werd de kruisvinding door Sint-Helena (de moeder van keizer Constantijn)
herdacht, op de ander de verheffing (door keizer Heraclius) van datzelfde kruis in
Jeruzalem. De drie twijgen verwijzen naar het begin van de kruishoutlegende, wanneer
Set van de engel die het paradijs bewaakt drie zaden krijgt die hij onder de tong van
zijn overleden vader Adam moet begraven. Daaruit groeide de boom waaruit eeuwen
later het kruis van Golgotha werd vervaardigd.
Toen in het begin van de 16de eeuw een volledige sequentie van lijdens- en
opstandingsscènes was gevormd, ging men er in Oudenaarde toe over diezelfde
scènes, voorzien van uitleg, ook in de paasdagen te vertonen. Die voorstelling kon
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wel vier dagen duren. Er ontstond zo een traditie, die tot kort vóór 1566 voortduurde.
Na de beeldenstorm kwam onder de invloed van de Contrareformatie aan de
uitbundige dramatische representatie van het lijdensverhaal tijdens processies en
andere gelegenheden langzamerhand een einde. Het gebruik de Passie in het openbaar
te spelen zou in de eeuwen daarna slechts geleidelijk en op veel beperkter schaal dan
in de Middeleeuwen weer herleven.
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Jean Luc Meulemeester (samenstelling)
Hedendaagse passiespelen in Vlaanderen
De evocatie van taferelen uit de passie heeft in de loop van de geschiedenis
verscheidene vormen aangenomen.
Wie het woord ‘passiespel’ uitspreekt, denkt onwillekeurig aan Oberammergau in
Zuid-Duitsland. Dit is niet het enige dorp in Beieren dat op geregelde tijdstippen met
zo'n toneelspel uitpakt, al moet het gezegd dat de opvoering er meer dan
indrukwekkend is. Alleen al de speciaal voor deze gelegenheid gebouwde zaal met
decor en verkleedruimte legt daar getuigenis van af. Ook de lange duur van de
opvoering (bijna een volledige dag) en het enthousiasme van de plaatselijke
deelnemers onderstrepen het belang ervan. Het specifieke inhoudelijke aspect met
verwijzingen naar het Oude Testament mag eveneens niet over het hoofd worden
gezien. Tot de oudst bekende ‘Passionsspiele’ behoort de uitvoering in het
grensplaatsje Erl in Oostenrijks Tirol. Hier brengen de dorpelingen het lijden en dood
van de Heer als een verbazingwekkende massaprestatie. Als voorbeeld in de Duitse
Eifel vermelden we het passiespel in Wallersheim. In het Nederlandse Tegelen
figureren om de vijf jaar

Een tafereel van het ‘Laatste Avondmaal’ uit het Passiespel in Oudenburg. De foto werd in 1996
genomen.

bijna vijfhonderd deelnemers in ‘De laatste dagen van Jezus’. Daarvoor werd speciaal
een openluchttheater met overdekte tribune opgetrokken. Voor de opvoering van
1995 gebeurden heel wat vernieuwingen. In Frankrijk is vooral het passiespel van
Nancy bekend. Wallonië mag in deze opsomming niet ontbreken. Sedert 1925 kiezen
de inwoners van Ligny (prov. Namen) voor een aantal op het evangelie geïnspireerde
taferelen met een toespeling op de hedendaagse tijd. En in het dorpje Sibret (provincie
Luxemburg) vindt sedert 1951 zo'n opvoering plaats net zoals in La Calamine, Erezée,
Marcinelle en Biesmerée. Dit overzicht is sterk onvolledig. In het verleden zullen er
trouwens wel meer passiespelen geweest zijn. Dit geldt eigenlijk ook voor Vlaanderen.
Het H.-Bloedspel in Brugge, met een historisch middeleeuws luik, gecreëerd door
Jozef Boon (1900-1957) in 1938, en het passiespel in Tiegem behoren waarschijnlijk
voorgoed tot het verleden. In de kerk van St.-Lievens-Houtem vond in de jaren tachtig
een passiespel plaats met hedendaagse middelen en met een knipoog naar de
actualiteit. De zes voorbeelden op de volgende bladzijden getuigen van het feit dat
parochianen in Vlaanderen wel meer het initiatief nemen een evocatie i.v.m. de passie
te verwezenlijken. We mogen ten andere niet vergeten dat de Kerk dergelijke
initiatieven steunde. Het bood de mogelijkheid in een tijd van sterk analfabetisme
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evangelieteksten te visualiseren. Fresco's en muurschilderingen, sculpturen aan
portalen en op kapitelen, kleurrijke miniaturen en toneelspelen maakten heiligenlevens
en de bijbel voorstelbaar, begrijpelijk en aangenaam om volgen. Ze zetten meteen
aan tot een grotere devotie. Afbeeldingen spreken uiteindelijk nog het meest aan en
blijven uitnodigend boeien. Het kerst- en passiegebeuren waren daarvoor het best
geschikt.
De evocatie van taferelen uit de passie heeft in de loop van de geschiedenis
verscheidene vormen aangenomen. De ‘Semana Santa’ in Spanje draagt een specifiek
en eigen karakter. In bijna ieder Spaans dorp trekt tijdens de Goede Week, vooral
op Witte Donderdag en Goede Vrijdag, een processie door de straten. Die van Sevilla,
Granada, Cordoba en Avila zijn wereldberoemd en lokken jaarlijks duizenden
toeristen. Meestal torsen gemaskerde mannen als penitenten, dikwijls met hoge
punthoeden, zware beelden die taferelen uit het lijdensverhaal van Jezus voorstellen.
Of ze gaan verborgen onder de draagstoel, zien geen steek en schrijden door een
opeengepakte mensenmassa voort volgens de bevelen die hen worden toegeschreeuwd.
Een resem brandende kaarsen en een uitgelezen waaier van bloemen smukken dikwijls
die in felle kleuren gepolychromeerde of aangeklede beeldengroepen op. De mannen
zijn gegroepeerd in broederschappen en vinden het een grote eer om jaarlijks bij te
dragen tot dit volksfeest dat meestal tot in de vroege uurtjes duurt. De Veurnse
boetprocessie heeft er een zekere verwantschap mee. Deze jaarlijkse ommegang in
de Westhoek heeft ongetwijfeld een Spaanse oorsprong en gaat mogelijk tot in de
16de eeuw terug. Nog steeds meldt zich daar een grote groep pelgrims aan om in
een
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bruine pij een kruis te dragen en anoniem de processie te volgen. Een intentie, een
belofte, boete... bezorgt hen moed om devoot mee op te stappen. Slechter is het
gesteld met diegenen die actief willen deelnemen aan de Goede-Vrijdagrituelen op
de Filippijnen. Als extreme vorm van geloofsuiting laten jaarlijks tientallen
boetelingen zich letterlijk aan het kruis nagelen. Verschillende Vlaamse processies
beelden eveneens het lijdensverhaal van de Heer uit. Naast de al vermelde
boetprocessie in Veurne denken we natuurlijk aan de H.-Bloedprocessie in Brugge
en in Voormezele. En in Damme wordt op de bepaalde dagen een miraculeus
kruisbeeld uit de 16de eeuw rondgedragen. Ook in de meeste afgeschafte
sacramentsprocessies kwamen er taferelen voor die een of andere scène uit de passie
visueel probeerden om te zetten. De passieprocessies in Antwerpen en in Kortrijk
behoren tot het verleden, evenals de vele ommegangen langs kapelletjes i.v.m. het
lijden van Christus (Gent, Merendree, Herentals, Achterbos...).
Vreugdevoller zijn de palmprocessies die vroeger door de meeste dorpen trokken,
maar zich nu hoofdzakelijk binnen in het kerkgebouw afspelen. Ze duiken al in de
zevende eeuw op. Vroeger zat een als Christus verbeelde man op een ezel en daarrond
juichten de gelovigen met groene takken. De Blijde Intrede gebeurde op een witte
ezel, kleur van de zuiverheid en de triomf. Volkse overleveringen vertellen dat de
ezel destijds afstamde van die van waarzegger Balaäm. Na de kruisiging van Christus
emigreerde het dier naar Italië en stierf in Verona. Daar werd het gebeente tot in de
17de eeuw vereerd. En als we Calvijn mogen geloven, behoorde zijn staart tot de
relieken van de kathedraal van Genua. Alleen in de palmprocessie van Tienen en
Hoegaarden vergezellen de leden van een eeuwenoude confrérie nu nog een palmezel.
In Duitstalige gebieden zijn er nog meer aan te wijzen. Het gaat om een houten
voorstelling van Christus, ongeveer levensgroot, gezeten op een dito ezel. De sculptuur
stond eventueel op wieltjes en kon worden meegetrokken. Andere werden
meegedragen. De religieuze stoet bestond verder uit Ridders van Jeruzalem en mensen
die ooit als pelgrim het Heilig Land bezochten. Zij alleen mochten echte palmtakken
meedragen. Dikwijls vormden ze een broederschap en werden in groep gekonterfeit.
Soms omringden twaalf als apostelen verklede mannen het gepolychromeerde beeld.
In Oudenburg was zo'n ‘palmenare gilde’ al in de 14de eeuw werkzaam. Daarna
volgden de geestelijken, leden van andere confrérieën en het gelovige volk. Soms
gebeurden er ook ongelukken, twisten en gevechten, want er waren misschien aflaten
te verdienen aan het voorttrekken of dragen van het beeld. Zowel 16de-eeuwse
reformisten als keizer-koster Jozef II reageerden sterk tegen dat gebruik en
beschouwden het als afgoderij. Zo werd de traditie dikwijls opgeheven en de sculptuur
meestal verwoest. In dat kader vermelden we ook de eerder profane palmenmarkt in
Geel, waarvan de oorsprong tot in de 16de eeuw opklimt.
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De palmprocessie in Hoegaarden.
De foto werd genomen in 1992.

In dit verhaal mogen de activiteiten op Witte Donderdag niet ontbreken. In de
meeste kerken wast de priester-voorganger dan de voeten van twaalf ‘apostels’.
Tijdens die voetwassing worden in Rupelmonde ‘apostelbrokken’ gewijd. Dit gebruik
gaat terug tot in de 16de eeuw en herinnert aan het zgn. mandaatbrood dat aan armen
werd uitgedeeld. Na de voetwassing wordt het tarwebrood in hompen gesneden en
met trompetgeschal naar het stadhuis gebracht, waar ze worden uitgegooid. Elke
aanwezige probeert een brok te pakken. Het apostelmaal wordt daarna in de stemmige
schipperskapel gehouden. Nog zo'n symbolische handeling vindt jaarlijks in de kapel
van het St.-Juliaansgasthuis van Antwerpen plaats. Op Witte Donderdag mogen daar
twaalf mensen aanzitten aan een rijk met visgerechten samengesteld banket. Deze
pelgrimstafel, gedekt met 18de-eeuws tafelgerei, verwijst enerzijds naar het onthaal
dat middeleeuwse bedevaarders onderweg naar het Heilig Land daar te beurt viel en
anderzijds naar het Laatste Avondmaal.
Zoals vermeld worden op Palmzondag en op Goede Vrijdag passiespelen opgevoerd.
Naast de al opgesomde voorstellingen vermelden we ook een evocatie in de Mechelse
Begijnhofkerk, het H.-Kruisspel in Beveren-Roeselare en het stuk ‘Is Het Volbracht’
dat vijfjaarlijks in Hoegaarden wordt gespeeld en tijdens de maand maart 1996
opnieuw werd opgevoerd. In enkele gemeenten hebben die uitbeeldingen plaats
gemaakt voor uitingen van solidariteit met vluchtelingen, werklozen, misbruikte
kinderen, armen, verwaarloosden... telkens met als basis het mysterie van het lijden
van de Heer. In Brussel trok vorig jaar op een zondagmiddag een kruisweg door de
straten en sedert enkele jaren organiseren basisgroepen in Brugge een
Goede-Vrijdagtocht met fakkels en kruisen. Ook Veurne houdt op Goede Vrijdag
een stille nachtelijke kruisweg. En bijna vijftig jaar vindt in de St.-Jozefsparochie
van Aalst ‘Kruisweg in de stad’ plaats. Het gebeuren heeft een eigentijds karakter
met aangepaste teksten, met speciale lichteffecten en zgn. levende beelden in witte
gewaden. Dit overzicht is zeker niet volledig. Ook de verering van de H. Kruisrelikwie
op Goede Vrijdag in verschillende Vlaamse parochies mogen we niet vergeten te
vermelden. Meestal gaan deze evenementen terug tot een ver verleden en zijn ze
uitingen van volksgeloof die nu dikwijls een toeristisch tintje hebben gekregen.

De kruisevocatie in Heist-aan-Zee
Sedert Goede Vrijdag 1984 trekt de openbare Kruisevocatie telkenjare om 20 u. door
de straten van Heist. Een vijftigtal acteurs en een honderdtal figuranten, vrijwilligers
uit de eigen bevolking, beelden op aangrijpende en waardige wijze enkele
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hoogtepunten van het passieverhaal uit, zoals het Laatste Avondmaal, de
gevangenneming van Christus, de verloochening door Petrus, de veroordeling door
Pilatus, de kruisdraging en kruisiging... Van meetaf aan kon dit religieus en ook
toeristisch attractief gebeuren rekenen op ruime belangstelling.
Spelers en figuranten slaagden er telkens weer in de hoogtepunten van het
lijdensverhaal in zijn dramatische spankracht te evoceren, dit o.m. door de kernachtige
teksten, de historisch verantwoorde kostumering, de realistische rekwisieten en enkele
zeer goed gekozen locaties (o.a. put Heldenplein, pui stadhuis, heuvel in Oostwinkel),
waar de toeschouwers alles uitstekend kunnen volgen. Deze laatsten ver-

Vlaanderen. Jaargang 47

78

Een tafereel uit de kruisevocatie in Heist-aan-Zee.
De foto werd genomen in 1989.

plaatsen zich trouwens mee met de stoet. Ingeval van uiterst slecht weer (dat was zo
in 1989) heeft men een alternatief programma in petto. Na het slottafereel (de
kruisdood) keert iedereen eerbiedig terug naar de parochiekerk. Tijdens deze fakkelen
gebedstocht worden 14 grote kruisen meegedragen die stuk voor stuk het vele onrecht
en leed in onze wereld en maatschappij oproepen. In de kerk wordt de begrafenis en
opstanding van de Heer met een klank- en lichtspel gesimuleerd. Een indrukwekkend
en hoopvolle boodschap: ‘Na Goede Vrijdag volgt Pasen! De Levende overwint de
dood! Alleluia!’
LEO ZAMAN

Palmprocessie in Hoegaarden
Na de hoogmis trekt jaarlijks op Palmzondag een palmprocessie door de straten van
Hoegaarden. De ‘Broederschap ter memorie van die Twelf Apostelen’ vergezellen
er onder de leiding van een zgn. ‘momboorvader’ (een burgerlijk leider of voogd)
een beeld van Christus op de ezel, gedragen door vier (ongehuwde) discipelen. Deze
gepolychromeerde houten sculptuur (h.: 150 cm), bewaard in de St.-Gorgoniuskerk
aldaar, dateert uit het begin van de 16de eeuw en wordt toegeschreven aan de
Leuvense beeldensnijder Hendrik Roesen. Jezus houdt met de linkerhand de teugels
vast en met de zegenende rechterhand tijdens de processie een palmtak. Dit is een
traditionele voorstelling. Deze beeldhouwer maakte nog enkele gelijkaardige beelden:
een voor de St.-Pieterskerk in Leuven en een voor de St.-Leonarduskerk in Zoutleeuw.
Ze bleven niet bewaard. Dit wijst er uiteraard wel op dat nog in andere (Brabantse)
parochies de gewoonte bestond om met Palmzondag een soortgelijke palmprocessie
te organiseren. Vroeger juichten kijklustigen Christus toe, net zoals tijdens de Blijde
Intocht in Jeruzalem, en gooiden palmtakken op de grond.
De vermelde Hoegaardse confrérie werd in 1631 gesticht, maar we mogen
aannemen dat de traditie van deze palmprocessie ouder is. In de processie dragen de
apostelen lange groene en bruine gewaden. Over hun schouder loopt een rode band
met de naam van de apostel die ze uitbeelden en in hun handen houden ze zijn
attributen. Merkwaardig en volks is zeker een metaalachtige schijf als aureool boven
hun hoofd. De baar waarin het beeld staat opgesteld is met palm (buxus) bedekt.
Kinderen vergezellen de optocht en dragen een palmpaas, een versierde stok waarop
gebusselde groene takken. Ze mogen die blijkbaar te koop aanbieden aan de
toeschouwers. Hun inkomsten komen niet ongelegen, want op het dorpsplein draait
intussen de kermis. Het geheel mondt dus uit in een typisch Vlaams volksfeest.
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Christus aan de Schelde
Het passiespel ‘Christus aan de Schelde’ van Bert Peleman (1915-1995) werd in
Mariekerke voor de eerste maal opgevoerd op 28 maart 1971 door de Cultuurkring
De Meivis. Het toenmalige gemeentebestuur van Mariekerke had met de aanleg van
een kleine kaai (intussen sterk gewijzigd) aan de kerkberm vlakbij de Schelde een
uitzonderlijk decor gecreëerd.
De overtuiging van de auteur, samen met het enthousiasme van deze nieuwe groep,
deden vlug elk scepticisme verdwijnen. Bij het succes van de eerste opvoeringen
(1971) werd besloten het passiespel een traditie te geven. Dit werd bevestigd met de
directe herhaling het daaropvolgend jaar. Dat jaar bracht de bevestiging van de
culturele en volksgebonden waarde. Vanaf dan zou het spel om de drie jaar met
groeiende inzet en belangstelling worden opgevoerd. Ook de internationale
belangstelling groeide en leidde tot een verbroedering met wederzijdse bezoeken
aan buitenlandse passiespelen.
De negende editie (1995) werd een nieuwe en wellicht de grootste ‘uitdaging’
sinds de traditie van het Mariekerkse passiespel. Vooreerst was er de wijziging in
de periodiciteit van de opvoeringen, slechts om de vijf jaar i.p.v. om de drie jaar
zoals in het verleden. Dit bracht mee dat er in het potentieel van het spelersbestand
en mogelijk ook in de belangstelling omtrent het passiespel van Mariekerke, heel
wat wijzigingen konden voorkomen. Om deze invloedrijke factoren positief te
benaderen werden aanpak en opzet sterk gewijzigd. Naast de vernieuwde versie
waarvoor Guido Van Doorslaer (regisseur) andermaal borg stond, waren er andere
en meer acteurs. Met de volledige overkapping van de kaai werden alle zitplaatsen
overdekt en werd de capaciteit opgedreven tot meer dan zeshonderd zitplaatsen voor
negen opvoeringen. Op deze wijze werd de kans geboden

Een tafereel uit het Passiespel ‘Christus aan de Schelde’, in Mariekerke, geschreven door Bert
Peleman, ‘Gij, zuiveren van hart, wees blij! En luister niet naar wie beweert in naam van God te
spreken.’

aan meer dan vijfduizend toeschouwers het passiespel 1995 te laten beleven. Wat
het spel zelf betrof, bleef het een streekgebonden en historisch getransplanteerde
versie van het lijdensverhaal van Christus, geïnspireerd op de visie van Mariekerkes
priester-dichter Jan Hammenecker (1878-1932) dat ‘dat alles hier gebeurd was’.
Het spel draagt de sfeer van de eeuwwisseling 1900 en de figuren uit het spel zijn
‘mensen van bij ons’: vissers, mandenvlechters, klompenmakers, visbewerkers,
sjacheraars... Een bescheiden landelijk passieverhaal, gesitueerd in het Scheldeland,
sober en eenvoudig, wars van alle theatraal gedoe.
RAF JOOS

Passiespel in Moortsele
Op Palmzondag 23 maart 1997 werd in Moortsele (deelgemeente van Oosterzele)
het 23ste passiespel opgevoerd. Op acht hoge podia in de straten en op pleinen van
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dit Oost-Vlaamse dorp worden inderdaad sedert 1975 jaarlijks door zo'n driehonderd
medewerkers het lijden en de dood van Jezus Christus aanschouwelijk weergegeven.
De bedoeling is dat de toeschouwers langs een uitgestippeld parcours van ongeveer
één kilometer van de ene plaats naar de andere trekken. Op regelmatige afstand staan
namelijk grote decors opgesteld waarop de verschillende episodes uit het
lijdensverhaal van Christus worden geëvoceerd: het laatste avondmaal, de hof van
Olijven, het joodse verhoor bij Kaïfas, de verloochening van Petrus, het Romeinse
verhoor bij Pilatus, de Kruisweg, de kruisiging en dood en de graflegging. Doordat
de bezoekers mee op stap gaan, worden ze als het ware betrokken bij het gebeuren.
Bij die verplaatsing klinken uit luidsprekers tussen de verschillende taferelen
meditatieve bindteksten. Romeinse soldaten proberen de mensenmassa in goede
banen te leiden. Aldus wordt de kruisweg overlo-
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pen. Het gebeuren eindigt in de St.-Amanduskerk. Daar is het graf van Jezus opgesteld
en gebeurt de graflegging. Meteen kan dit slot uitgroeien tot een persoonlijke meditatie
aan het begin van de Goede Week.
Volgens pastoor Norbert De Baere beheerst dit jaarlijkse passiespel het parochiale
leven. Hij probeert heel het dorp erbij te betrekken. Een organiserend comité zorgt
voor kledij, repetities, spelers, podia,

Het Passiespel in Moortsele. Dit tafereel stelt het Sanhedrin voor. De foto werd genomen in 1992.

technische uitvoering... en is het hele jaar actief. De leden ervan staan ten andere
ook in voor enkele andere religieuze activiteiten, zoals een kerstevocatie, de
rozenkransen sacramentsprocessie. Ook in 1998 vindt dit openluchtspektakel op
Palmzondag plaats en zullen de inwoners van Moortsele opnieuw proberen dit
diep-religieus mysterie aanschouwelijk uit te beelden.

Passiespel in Oudenburg
Sinds 1986 leeft de stad Oudenburg om de twee jaar in de ban van het passiespel.
Hiermee sloot de Arnoutstad weer aan bij een eeuwenoude traditie waarvan de wortels
in de 15de eeuw terug te vinden zijn. Toen al toonde het broederschap van de twaalf
apostelen aan de ingang van de lokale O.-L.-Vrouwekerk het smartelijke lijden en
de gruwelijke dood van Jezus Christus.
Op 28 maart 1986 werd deze ‘draad weer opgenomen’ en voor de eerste keer het
lijdensverhaal van Christus uitgebeeld door een tachtigtal volwassenen en kinderen.
De werkgroep Impuls wilde, met sterke ondersteuning van het jongerenkoor
Koriander, op Goede Vrijdag een sfeervolle boetetocht opzetten. Op verschillende
(historische) locaties in Oudenburg werden de laatste levensdagen van Jezus Christus
uitgebeeld. De kruisweg en kruisiging grepen plaats in en om de
Onze-Lieve-Vrouwekerk.
Na de geslaagde eerste editie besloot de groep om tweejaarlijks een passiespel uit
te werken, dit in samenwerking met het stadsbestuur en gesteund door meer dan
dertig verenigingen uit Groot-Oudenburg en omstreken. Het spel wordt ondertussen
gedragen door een 250-tal medewerkers uit alle lagen van de bevolking. Het geheel
is geconcentreerd op twee (openlucht) locaties. Vooreerst is er de historische
binnenkoer van de abdijhoeve waar de toeschouwers op een oosterse markt terecht
komen. Daar gebeurt de intocht in Jeruzalem en het ‘Laatste Avondmaal’. Voor de
andere scènes - van de gevangenneming van Christus tot Zijn kruisdood - dienen de
toeschouwers zich te verplaatsen naar het abtsdomein waar zittribunes zijn
opgetimmerd.
De organisatoren leggen er de nadruk op geen toeristische attractie of
massaspektakel te maken, maar wel een getrouwe weergave te evoceren van Jezus'
lijdensweg, in al z'n dramatiek en spankracht. Het wil een aanschouwelijke
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voorstelling zijn van een religieus gebeuren, dat tot bezinning uitnodigt. Kenmerkend
voor het Oudenburgse Passiegebeuren dat om de twee jaar drie keer wordt opgevoerd
(Palmzondag, Schorsenwoensdag en Goede Vrijdag) zijn de aangepaste belichting
en sfeervolle muziekkeuze, de verantwoorde bijbelse kostuums en rekwisieten,
professionele grime, de aansprekende vertolking met kernachtige bijbelteksten alsook
het groots decor, opgesteld in het rustieke kader van de Oudenburgse abdijhoeve en
-domein.
RIK VERMEERSCH

Ommegang op Palmzondag in Tienen
In vele grote parochies in Zuid-Duitsland, Zwitserland en de Elzas was het ooit
traditie om op Palmzondag de Blijde Intrede van Jezus in Jeruzalem uit te beelden.
Dan werd er een processie gehouden en een palmezel met daarop een zegenende
Christus rondgedragen. Dit beeld werd meestal vergezeld door twaalf apostelen en
de kinderen. Ook hier in Brabant was dit gebruik bekend, o.m. in Zoutleeuw, Tienen,
Diest, Leuven en Hoegaarden. Tijdens de Reformatie werden de meeste beelden
vernietigd en de processies verdwenen, behalve in Hoegaarden. Al in 1529
organiseerde een ‘confrérie der apostelen’ in Tienen de plechtigheid van Palmzondag.
Zij stapten vooraan in de palmprocessie, ‘het ezelken’ volgde en dan de kinderen
met hun palmen, versierd met snoep en koekjes. In het ‘Hofken van Oliveten’ werden
liederen gezongen en een mysteriespel opgevoerd. De kinderen brachten hun gewijde
palmen naar vrienden en buren. In 1861 schafte de deken de processie af.
Oude bronnen vermelden dat het palmezeltje met de Christus erop al in 1635 werd
vernietigd. De stad liet het beeld herstellen. Wanneer het dan juist verdween, is
moeilijk te achterhalen.
Sinds Palmzondag 1997 heeft de St.-Germanuskerk in Tienen opnieuw een prachtig
palmezelbeeld met daarop een zittende en zegenende Christus. Dit beeld werd door
Frans Vandegaer, een Hoegaardse kunstenaar, met veel liefde en geduld uit oude
Franse eik gemaakt.
Op Palmzondag wordt de palm in

De houten palmezel, gemaakt in 1997 door Frans Vandegaer voor Tienen.

de St.-Germanuskerk gewijd om 10.45 uur. Daarna trekt de ommegang met het
palmezelbeeld doorheen het oude stadscentrum. Het beeld wordt vergezeld door de
priesters, de parochieploeg, het genootschap van apostelen, de kinderen met palmen
en vele andere gelovigen. Om 11.30 uur volgt dan de eucharistieviering.
Doorheen het jaar is dit zeldzame beeld te zien in de Barbarakapel in de
linkerzijbeuk van de Sint-Germanuskerk aan de Veemarkt in Tienen.
JOHAN DIRICKX
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Rudolf van de Perre
De Passie in de hedendaagse Vlaamse literatuur
De poëzie als bij uitstek subjectief genre laat meer dan proza en toneel
toe de persoonlijke betrokkenheid bij het paasgebeuren of -mysterie
kenbaar te maken.
Het kan bezwaarlijk gezegd worden dat de Passie in de Vlaamse literatuur van de
19de en 20ste eeuw als een constante aanwezig is. Toch duikt het passiethema op
geregelde tijdstippen sporadisch op, al is dit afhankelijk van de onderscheiden
disciplines.
Van de drie letterkundige genres staat het proza er blijkbaar het minst voor open.
Daar kunnen meerdere verklaringen voor gegeven worden. Pasen wordt bijvoorbeeld
anders beleefd dan Kerstmis. Rond de kersttijd hangt traditioneel een mysterieuzer
sfeer, die mee bepaald wordt door uitwendige factoren: de eventuele sneeuw, het
plaatsen van kerststal en kerstboom, het ‘mythische’ van de eindejaarsdagen (gevoed
door oude gebruiken en bijgeloof) en de aloude overlevering dat er tijdens de
kerstnacht allerlei ‘wondere’ dingen kunnen gebeuren. Die randverschijnselen zijn
in veel mindere mate typerend voor het paasgebeuren. Bovendien leent de
kerstthematiek zich gemakkelijker tot verhalen, waarbij de persoonlijke betrokkenheid
van de verteller niet zo vereist is.
In zijn opstel De Kerk in de Vlaamse roman wees de auteur F. van Bladel s.j. op
het feit dat Kerk en maatschappij in Vlaanderen steeds sterk met elkaar vervlochten
waren geweest. Dat leidde tot het funeste gevolg ‘dat de Vlaamse roman de Kerk
nagenoeg niet anders ziet dan als een folkloristische, een maatschappelijke of zedelijke
instelling. Ook in het werk van katholieke auteurs verschijnt zij bijna niet als het
sacramentele mysterie van heil.’1 Dat kan eveneens een verklaring zijn, maar het
betekent echter niet dat de werking van het paasmysterie in de liturgiebeleving geheel
afwezig zou zijn.
In het werk van Ernest Claes (1885-1968) bijvoorbeeld, die een behoorlijk aantal
kerstverhalen schreef, wordt daarin herhaaldelijk naar Golgotha verwezen. De
geboorte van Christus, de Messiaanse zending, vindt pas haar voltooiing in de
kruisdood op Golgotha. De verrijzenisgedachte wordt bij Claes, die hiermee wellicht
onbewust de visie van moderne exegeten vertolkt, in zijn kerstverhalen bestendig
beklemtoond.

Dit bronzen beeld ‘Drie heilige vrouwen bij het graf’ (h.: 59,4 cm) is van George Minne (1866-1941)
en dateert uit 1896. Het wordt bewaard in het Brugse Groeningemuseum.
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Waar dit in volkse verhalen als Wannes Raps en De Kerstnacht van Sarelewie nog
op een verhulde wijze wordt gesuggereerd, door aan hun dood die gedachte mee te
geven, gebeurt dit in zijn bijbelse verhalen heel wat explicieter. In Van den Os en
den Ezel is dat reeds zo. Het verhaal Herodes culmineert in het visioen van Yussub,
lijfknecht van Herodes en misdadiger, die zich als ‘goede moordenaar’ naast de
Gekruisigde op Golgotha ziet hangen en hem vraagt: ‘Heer, wanneer gij in uw
Koninkrijk zult zijn, wilt ge dan mij, armen zondaar gedenken’, waarop hij het
antwoord ontvangt: ‘Heden zult ge met mij in het Paradijs zijn’. En in het nooit
gerealiseerde filmscenario, later luisterspel De Twaalf, gericht tegen de oorlog, laat
Claes tijdens de kerstnacht een eindeloze stoet van Moeders met hun kinderen op de
arm optrekken naar de heuvel van het Licht, naar Golgotha, omdat alleen daar heil
voor de mensheid te verwachten is. De Gekruisigde houdt hen het éne woord voor:
Liefde.
In het werk van André Demedts (1906-1992) komt het passiethema als dusdanig
niet voor, maar de religieuze thematiek die een groot deel van zijn werk schraagt, is
gebaseerd op de idee van het lijden en het offer naar Christus' voorbeeld. Een aantal
van zijn personages belichamen wat pastoor Vlaemynck in Nog lange tijd (1961)
heeft vooropgezet: ‘Een paradijs op aarde zou mogelijk zijn als er geen mensen
waren. Christus is voor ons gestorven, om ons te verlossen uit de wereld, niet om
die wereld tot een paradijs om te toveren. Meewerken tot die verlossing, is alles wat
wij kunnen; en daarna sterven met het besef dat we nutteloze dienaars zijn geweest.’
En verder: ‘Ik zou huilen van hulpeloze deernis, als ik in de diepte van mijn geest
niet de zekerheid mocht hebben, dat het lijden niet nutteloos is. De mensheid wordt
door haar bloed en tranen verlost. Zo moet zij de verlossing van onze Heer Jezus
Christus bijtreden.’ Het proza van Demedts bevat nog een aantal andere
bewijsplaatsen, waar hij zijn personages dit inzicht laat verwoorden.

In de schaduw van de Gekruisigde
Daarnaast zijn er toch enkele auteurs die de Passie uitbeelden, al betreft het meestal
hoofdfiguren die zich in de schaduw van de Gekruisigde bewegen. Dat is niet het
geval met het werk van de visionaire en exuberante Cyriel Verschaeve (1874-1949),
wiens leven bepaald werd door het spanningsveld tussen aardse gebondenheid en
gerichtheid op God. Hij was de eerste die het passiethema ook nadrukkelijk in zijn
proza integreerde. Het centrale punt van zijn geloof verheerlijkt hij in zijn
Passieverhaal (1913) en in zijn monumentale leven van Jezus (1940), zijn ‘opus
magnum’, waarin het uiteraard uitvoerig aan bod komt.
Jean Du Parc, pseudoniem van Willem Putman (1900-1954), had de thema's van
recht, rechtvaardigheid en mensenliefde reeds in zijn vorige romans Christine
Lafontaine en Marilou, romantische bezettingsverhalen, uitgewerkt. In Mevrouw
Pilatus (1949) tilde hij ze op, op het plan
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van het bijbelse passiegebeuren. In feite transponeerde hij een actuele geschiedenis
naar het Jeruzalem van twintig eeuwen geleden.
In het proza van na de Tweede Wereldoorlog zijn nog een paar romans te
vermelden, die eveneens zijdelings met het thema in verband gebracht kunnen worden.
Paul Vanderschaeghe (1930) debuteerde als romanschrijver in 1960 met Vergeef mij,
Kajafas. Kajafas is de pleegzoon van de joodse priester Annas, die door zijn stiefvader
op geraffineerde wijze wordt gebruikt om de dood van Christus in de hand te werken.
Annas krijgt wroeging en in hem rijpt het besef dat hij de Onschuld zelf heeft
vermoord. Uiteindelijk slaat hij de hand aan zichzelf.
In hetzelfde jaar verscheen van zijn generatiegenoot Jo Verbrugghen (1931)
eveneens diens prozadebuut: Ik ben Judas Iskariot. Hierin laat de auteur de
wereldvreemde, mensenschuwe visserszoon, vlak vóór hij zich verhangt, terugblikken
op zijn schamel leven, dat getekend was door de tragiek van de nutteloosheid. Ook
de Mensenzoon beantwoordt niet aan de liefdevolle, begrijpende vaderfiguur, die
hij zich had voorgesteld. Vanuit Judas' optiek had hij de Messias ‘verraden’ om Hem
tegen zichzelf en zijn overmoed te beschermen.
Ook in Zalig de zondaars (1975) is een gewone sterveling, die in de nabijheid van
de Messias leefde, de hoofdfiguur. Cor Ria Leeman (1919-1991) bekijkt in deze
roman Christus' leven door de bril van Judas'

Fragment uit het handschrift van het toneelstuk ‘Judas’ van Cyriel Verschaeve.

broer, een gebochelde outcast, een twijfelaar die Christus' boodschap als onbereikbaar
beschouwt. Leeman vond in dit boek een evenwicht tussen persoonlijke interpretatie
van de evangeliën en een uitgebreide bronnenstudie.
Romans die de eigenlijke Passie behandelen zijn er dus niet of een romanschepping
als bijvoorbeeld Christus wordt weer gekruisigd van Niko Kazantzakis, waarin het
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thema wordt getransponeerd, evenmin. De auteurs schijnen het onderwerp aan te
grijpen om persoonlijke problemen van angst, schuld en twijfel uit te beelden.

Belijdenis en getuigenis
De poëzie als bij uitstek subjectief genre laat meer dan proza en toneel toe de
persoonlijke betrokkenheid bij het paasgebeuren of -mysterie kenbaar te maken.
Uiteraard staan priester-dichters hier vooraan, maar ook van een aantal andere dichters
zijn er interessante paasgedichten bekend.
De negentiende eeuw brengt ons in de eerste plaats bij Guido Gezelle (1830-1899),
die in Pasen meer dan eens de opstanding uit de dood en de triomf van het licht op
de duisternis, verspreid over zijn gehele werk, bejubelt.
Pasen, Pasen
luide klinke
nu de taal van
lerke en vinke
nu de taal van
mense en dier!
Pasen, Pasen,
wijdt het vier,
wijdt het licht en
spijst de lampen,
laat den blauwen
wierook dampen:
Hallelujah,
God is groot:
Overwinnaar
van de dood!

Toch was hij vooral geboeid door het lijden en de dood van Christus zelf, zoals hij
die uitbeeldt in ‘Goevrijdag’ of in gedichten waarin het motief van het kruis
doorklinkt, zoals dat onder meer in ‘Kruislied’ het geval is.
Van Prosper van Langendonck (1862-1920) is het sonnet ‘'k Zag steeds een bleken
Christus’ bekend. Hij erkent hierin ‘de grote Liefdegod’, die het mensdom doorheen
zijn lijden tegemoettreedt. In een ander gedicht, ‘Mater dolorosa’, roept hij het
passiegebeuren op vanuit de optiek van de ‘Moeder der smarten’, die door het
gebeuren zelf ‘vergodlijkt’ wordt.
De belangrijkste bijdrage in de Vlaamse poëzie van de 20ste eeuw wordt gebracht
door twee Waaslandse priesterdichters. Gery Helderenberg (1891-1979) werd als
geen ander geïnspireerd door de beleving van zijn priesterschap en de liturgie. In de
bundel Polyptiek (1941) komt het passiethema voor het eerst rechtstreeks aan bod
in de cyclus ‘Het Heilig Bloed’. Helderenberg verheerlijkt hierin Christus' lijden ter
wille van de mens, maar zijn bekommernis gaat ook uit naar de reactie van deze
laatste: ‘God schenkt Zijn Bloed! Wat geeft de mens Hem weer?’ In Omdat ik U
bemin (1951) beeldt hij de ‘passio Christi’ uit in de cyclus ‘Actus tragicus’. Jezus
verschijnt hier als ‘de grote eenzame Man’ die, door allen verlaten en door Judas
verraden, ‘gehavend en geslagen’, als de oerpriester de zonden van de mensheid
moet uitboeten. De eerste cyclus ‘Tantum ergo sacramentum’ uit Pentaphonium
(1971) vertrekt
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De kruisafneming
(Bij het schilderij: De kruisafneming - O.-L.-Vrouwekathedraal, Antwerpen)
De ladders in de kruisboom van de dood,
de wolken met nog hemelsblauwe gaten.
God ligt, in glijdend lijnwaad neergelaten,
straks in Maria's laatste moederschoot.
Van wat hem boven hield teder bevrijd,
nog tussen hemel en roetzwarte aarde
even teruggekeerd tot onze zwaarte
en het geweld van de genegenheid.
Anton van Wilderode
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van de Corpus Christi-dagen, die de Paasmorgen, ‘de liefde zonder haat’, aankondigen.
In ‘In fractione panis’, de laatste cyclus uit dezelfde bundel, herschept hij het
Emmaüsverhaal en betrekt het op de eigen situatie. Een laatste maal herneemt hij
het passiethema in Horologium perpetuum (1974), meditaties bij ‘XXIV glasramen
voor een verrijzeniskerk’, in concreto bij Jezus' lijden, dood en verrijzenis. Juist door
menselijk lijden en de dood te aanvaarden, kan de Gekruisigde de dood overwinnen
en de zwakke mensheid een teken van hoop aanbieden. De behandeling van de
passiethematiek typeert de spiritualistische visie van deze dichter op leven en dood,
zoals ze in heel zijn omvangrijk dichtwerk aanwezig is.
Anton van Wilderode (1918) werd eveneens herhaaldelijk geboeid door het
paasgebeuren en de verrijzenisgedachte, zo in het tweedelige gedicht ‘Pasen’. In
Dorp zonder ouders' (1978) zijn er zelfs twee volledige afdelingen: ‘De goede week’
en ‘Passie volgens Rubens’ (geïnspireerd door tekeningen en schilderijen van Pieter
Paul Rubens en oorspronkelijk geschreven als teksten voor een oratorium). De
kerngedachte is steeds dat op de dood de opstanding volgt en Pasen alles ‘nieuw’
maakt: de aarde én de mensen krijgen een nieuwe kans. Daarnaast schreef Anton
van Wilderode nog tweemaal een reeks poëtische meditaties bij een kruisweg (in
keramiek) van Paul de Bruyne: Een kruisweg van geloof hoop en liefde (1981) en
De weg die Hij ging (1983). Recenter nog werkte hij mee aan twee gespecialiseerde
uitgaven. De eerste is Die Beelden Sijn der Leeken Boeken (1992), met verklarende
teksten van Bert Cardon. Van Wilderode zorgde voor een reeks poëtische meditaties
bij deze laatmiddeleeuwse beeldhouwwerken. Een gedicht heeft de ‘Kroning Christi’
tot thema, twee andere ‘Sint-Jan onder het Kruis’. De andere uitgave is De
Rozenkransikoon (1994), geschilderd door Jacques Bihin en van commentaar voorzien
door Marcel Watté. Anton van Wilderode schreef een meditatief gedicht bij elk van
de driemaal vijf ‘geheimen’ van de rozenkrans, die het hele leven van Jezus overspant,
van de boodschap van de engel aan Maria tot de kroning van Maria in de hemel. De
tweede reeks bevat de vijf ‘droevige geheimen’, uiteraard gewijd aan het lijden en
sterven van Jezus. Deze teksten bieden een mooie aanvulling bij het passiethema.

In het teken van de hoop
De verdere oogst van paasgedichten spitst zich toe op Goede Vrijdag/Golgotha, Pasen
zelf en Emmaüs. Paul van Ostaijen (1896-1928) publiceerde een nogal bevreemdend
gedicht ‘Golgotha’, maar het is vooral Hubert van Herreweghen (1920), die het
lijdensmotief heeft verwerkt, zowel in het gedicht ‘Meisje’ als in het tweeluik ‘Het
kruis’ met het dwingende, vaker terugkerende vers:
Er is maar één alternatief:
word ik gered of niet gered.

Dat Christus' kruisdood tot doel heeft de mens te verlossen van zonde en schuld,
heeft hem wel erg aangegrepen.
Liesbeth van Thillo (1914-1988) vraagt zich in ‘Misericors Deus’ en ‘Ik groet het
kruis’ eveneens af waarom God zoveel ‘smartelijk beminnen’ voor de mens veil
heeft en:
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Wat zullen wij U, Vader, weder geven?
Helaas, wij zijn soms bang voor Uw barmhartigheid.

José de Poortere (1935) blikt in ‘Het is een goede week’ terug op de weldaden van
dat gebeuren.
Pasen zelf, de opstanding en verrijzenis, wordt bejubeld in gelijknamige gedichten
van Hubert van Herreweghen, Maurits van Vossole (1924), Jan Veulemans (1928)
en José de Poortere. In ‘De verrezen Christus’ laat Maurice Gilliams (1900-1982)
Christus en Maria dialogeren over hun door het passiegebeuren veranderde,
wederzijdse situatie.
De nawerking van Pasen is nog terug te vinden in twee Emmaüs-gedichten van
Felix Timmermans (1886-1947) uit zijn postuum verschenen, diep-religieuze bundel
Adagio, die doordrongen is van eeuwigheidsverlangen.
Door de neevlen van den avond
pint de horen van de maan.
'k Wacht hier op de leege baan
om met U, stil in Uw schaduw
mee naar Emmaüs te gaan.

Ook Christina Guirlande (1938) werkt het thema uit in haar gedicht ‘Emmaüs’.
Globaal gezien is de oogst toch niet zo groot te noemen2 en zijn er in Nederland
bijvoorbeeld, zowel bij protestanten als bij katholieken, proportioneel gezien heel
wat meer dichters die door de paastijd en de Passie geïnspireerd werden. Opvallend
eveneens is de afwezigheid van de jongere generatie(s). Er is geen enkel van de
geciteerde dichters jonger dan zestig. Dat stemt op zijn minst tot nadenken over de
plaats en de invloed van het geloofsleven en de geloofsbeleving in en op de huidige
maatschappij.
Toen recent nog een kleine bloemlezing nieuwe religieuze poëzie, Niet te stelpen
licht3, verscheen, het beste uit een nochtans druk beantwoorde prijsvraag, kwam het
passiethema nochtans enkele keren voor met onder meer ‘Kruisweg’ van Marc
Dejonckheere, ‘Pasen’ van Rosa Olaerts, ‘Paasmorgen’ van Zr. Caritas van Houdt
en ‘Spinsels om de afwezige (Goede Vrijdag)’ van Jos van Pelt. Of dit voldoende is
om van een revival te spreken zou op dit ogenblik echter al te voorbarig zijn.

Golgotha
En veel van wat hij deed kwam mij ter ore,
hoe hij zich gaf, genas, bad en vermaande.
En hoe de mensen hem wilden behoren
omdat de aarde weer de hemel raakte.
De heuvels van dit land herleefden even
tot hij geheel verlaten en verguisd
de laatste heuvel opgaat om zijn leven
te geven in de schande van het kruis.
Johannes staat me bij in dit wanhopig
uur. ‘Daar is nu je zoon. daar is je moeder.’
Zo valt het amper hoorbaar uit de hoogte.
We weten dat we samen verder moeten.
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Patrick Lateur - uit ‘Zeven vrouwen’

Drama op Golgotha
Het toneel is ongetwijfeld geschikter dan de andere genres om een materie als de
Passie uit te beelden. De toeschouwer wordt er immers rechtstreeks geconfronteerd
met het gebeuren en met de tot leven gebrachte personages. Het is anderzijds het
moeilijkste genre, omdat het in zekere zin beide andere overkoepelt: het objectieve
van het verhaal en het subjectieve van de inleving. De grootste literaire scheppingen
in de wereldliteratuur zijn te vinden op het vlak van de dramatiek, maar er zijn ook
minder auteurs die tot dergelijke verwezenlijkingen in staat zijn. Passiespelen zijn
zo oud als de West-Europese literatuur. Hebben ze zich tot vandaag weten te
handhaven?
Uit de 19de eeuw zijn me geen passiespelen in de Vlaamse literatuur bekend. In
1904 publiceerde de toneelschrijver en journalist Raf Verhulst (1866-1941) zijn
hoofdwerk Jezus, de Nazarener, een voor die tijd modern passiespel, waarin hij van
Christus een rationalistische voorstelling gaf en aan Judas de twijfelaar een
opvallender rol toebedeelt dan aan de Verlosser. Omwille van zijn strekking werd
het stuk
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destijds door de Kerkelijke Wet verboden.
Van de criticus Joris Eeckhout (1887-1951) valt het leesdrama Verrijzenis (1914),
‘bijbelsch spel in verzen’, te vermelden.
Cyriel Verschaeve publiceerde naast historische stukken ook een reeks bijbelse
spelen. Een tweetal spelen zich rond de figuur van Jezus van Nazareth af. De
hoofdpersonages falen telkens, zoals in het overige werk van Verschaeve, uit hoofde
van hun menselijke beperktheid. In Judas (1917) faalt de apostel, omdat hij zijn
droom van oneindigheid heeft gereduceerd tot de joodse Messiasverwachting en tot
een egoïstisch machtsvertoon. Nu God zelf zijn droom heeft vernietigd, blijft hem
nog één uitkomst: de wanhoopsdood. Met Maria Magdalena (1928) nam Verschaeve
een hoge poëtische vlucht. Ook deze vrouw faalde, omdat zij aanvankelijk haar
oneindigheidsdroom had vereenzelvigd met de droom van schoonheid en menselijke
liefde, die haar macht zouden geven. In tegenstelling tot Judas wacht haar geen
wanhoop, omdat zij, in liefde, God heeft erkend. Als de verrezen Christus haar
verschenen is, weet ze dat ze zal opgenomen worden in Gods liefde, die zonder einde
is.
Het expressionisme, dat in het teken stond van de gemeenschapskunst en bij
voorkeur nationale en religieuze thema's behandelde, was bij uitstek de periode om
het passiethema aan te snijden. Het was ook de tijd van openlucht-, massaspelen en
spreekkoren. Onder de spreekkoren van Gery Helderenberg valt Mysterium crucis
(1934) te vermelden. Voor het eigenlijke toneel bezorgde Paul de Mont (1895-1950)
een merkwaardig en origineel passiestuk: Het geding van Onze Heer (1926). Via
gerechtelijke verhoren tilt de auteur het gebeuren boven het vertrouwde bijbelverhaal
uit. Door het te transponeren in onze tijd krijgt het bovendien een universele dimensie.
Het stuk bevat tevens een schrijnende ondertoon van ontgoocheling over de menselijke
rechtvaardigheid. Het verwierf een vaste plaats op het toneelrepertoire.
In 1949, een jaar voor zijn dood, schreef De Mont nog een tweede passiespel: De
Verrijzenis van Onze Heer, ten dele een vervolg op het vorige. Het behandelt de
thematiek van twijfel en geloof, belichaamd in de figuur van de apostel Thomas,
maar het bereikte niet meer het niveau (en het succes) van Het geding van Onze Heer.
De priester-dichter Basiel de Craene (1880-1956), stichter van de Vlaamse
poëziedagen in Merendree, schreef naast zijn poëzie ook een aantal bijbelse
toneelstukken. Een ervan is Christus (1937), uitgewerkt in een nogal verheven,
literaire taal. Bijna twintig jaar later voegde hij daar nog Het teken van tegenspraak
(1955) aan toe, een ‘drama uit de Goede Week’, dat evenals het vorige meer
‘leesdrama’ is dan werkelijk theaterstuk.

Golgotha
33 jaar
de herder sterft,
de wonderdoener
die zichzelf niet redt,
naakt gekroonde koning
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tussen de schaterlach der heuvels,
twee balken in een kruis
een lansstoot en een spons azijn,
een berg verlatenheid:
Eli, Eli, lamma sabaktani;
de kruisdood
die het Woord niet kon indijken:
‘Ik ben de waarheid.’
Reeds dageraad 2000.
‘Ik ben de weg.’
Niettegenstaande 1000 autowegen.
Fernand Florizoone uit ‘Lezen in de appelboom’.

En de toekomst?
Na de Tweede Wereldoorlog is er slechts nog sporadisch iets te vinden dat voor ons
thema in aanmerking komt. Luc Vilsen (1921-1997), die in zijn andere in het verleden
gesitueerde werken (Storm over Firenze, De genaamde El Greco) de morele en
godsdienstige problematiek in onze tijd behandelt, voegde daar nog een passiestuk
aan toe: Het eeuwige Sanhedrin (1958). Hierin komt het thema aan bod dat Christus
steeds opnieuw en overal gekruisigd wordt. Waar het in de hoger vernoemde stukken
de geestelijke of politieke machthebbers zijn, die de hoofdpersonages verpletteren,
zijn het in Het eeuwige Sanhedrin de mensen zelf die Christus aan het kruis brengen.
De bedoeling is duidelijk: de boodschap van Christus heeft een blijvende geldigheid
en is nog steeds even actueel en zinvol. Tot op heden is dit het laatste waardevolle
passiestuk in onze toneelliteratuur.
Voor het overige is er nog een Passio Domini (1963) van Anton van Wilderode,
door de auteur ‘een meditatieve kruisweg’ genoemd. In feite is de tekst geconcipieerd
als een openlucht passiespel in negen korte taferelen, die de dramatische
hoofdmomenten oproepen uit het lijdensverhaal, van de Olijfberg tot Calvarieberg4.
Ten slotte valt nog een eenakter Het proces van Jezus van Nazareth (1972) van
Arthur Goemaere (1928-1998) te vermelden. Deze auteur schreef ook nog het
passiespel Wat wordt het Pilatus?, dat eveneens slechts in beperkte kring enige
bekendheid verwierf.

Karige oogst
Globaal gezien is er geen overvloed wat het passiethema in de Vlaamse literatuur
van de 19de en 20ste eeuw betreft. De Passie op zich wordt slechts in een paar
toneelstukken indringend behandeld. Zowel in het proza als in het toneel zijn de
hoofdpersonages figuren die hun persoonlijk drama in de omgeving of onder invloed
van de figuur van Jezus van Nazareth beleven. In feite projecteren de auteurs hun
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eigen twijfel, onzekerheid, verontwaardiging tegenover onrecht of hun hunker naar
rechtvaardigheid en innerlijke rust. Een paar keer beantwoordt de Messias niet aan
het beeld dat ze zich van hem hadden gevormd.
In de poëzie ligt het enigszins anders. Het genre laat makkelijker toe de Passie uit
te beelden of de inwerking van het mysterie op de dichter in zijn werk tot uitdrukking
te brengen. Maar ook hier treft de leemte die tijdens de laatste decennia is ontstaan.
Het bevestigt alleen maar de tanende invloed van kerk en geloof op het
maatschappelijk leven in Vlaanderen, ofschoon de boodschap van Golgotha niets
aan actualiteit heeft ingeboet.

Eindnoten:
1 Fr. van Bladel s.j., ‘De Kerk in de Vlaamse roman’, in: J. Kerkhofs s.j. en J. van Houtte, De
Kerk in Vlaanderen, Tielt, Lannoo, 1962, p. 513.
2 Dat blijkt onder meer uit de bloemlezingen:
- Michel van der Plas, Religieuze poëzie der Nederlanden, Utrecht-Antwerpen, Het Spectrum
(Prisma 119), z.j. (1955).
- Anton van Wilderode, En het Woord was bij God. Vijfhonderd religieuze gedichten uit de
Nederlandse letterkunde, Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1979.
3 Niet te stelpen licht, samengesteld en ingeleid door Rudolf van de Perre, Leuven,
Davidsfonds/Clauwaert, 1996.
4 Deze tekst werd opgenomen in: Anton van Wilderode, Dienstbaar het woord, Tielt-Weesp,
Lannoo, 1985, p. 359-382.
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Hendrik Willaert
O vos omnes
Passiemuziek vóór 1800
Naast de Latijnse gezangen, ingebed in de liturgie, werd ook in de volkstaal
de passie vrij uitvoerig bezongen.
O vos omnes, qui transitis per viam,
attendite et videte si est dolor sicut dolor meus.
(Uit Lamentationes van Jeremis, metten op Paaszaterdag)
O gij allen die voorbijgaat,
verwijl even en kijk of er een smart bestaat gelijk aan die van mij.

Lijden en sterven zijn voor de mensheid steeds terugkerende momenten van verdriet
en machteloosheid, maar ook van bezinning. Altijd weer hebben kunstenaars gepoogd
om via beeld, beweging, taal of muziek expressie te geven aan de diepere, moeilijk
onder woorden te brengen, gevoelens van smart. Die expressie krijgt nog een
complexe dimensie extra in de context van de christelijke religie: Jezus, zoon van
God, sterft de kruisdood tot verlossing van de zonden van de mensheid. Daardoor
komen hier, naast de ontroering ten overstaan van het lijden, ook schuldgevoelens
en een aspect van boetedoening. Dit geheel van psychische belevingen vond
eeuwenlang uiting in de rooms-katholieke liturgie: de weergave van smart, schuld
en boete gebeurt er in een perfecte dramatische evolutie die begint op Aswoensdag
en zo gedurende de veertig dagen van de vasten

Het Graduale Christus factus est uit de mis van Witte Donderdag.

crescendo gaat tot de climax in de Goede Week om ten slotte tot loutering te komen
in de vreugde om het verrijzenisfeest op Pasen. Heel die periode lang komen in de

Vlaanderen. Jaargang 47

misviering en het kloosterofficie teksten aan bod die lijden en dood van Jezus
voorspellen of die wijzen op boete en bekering, maar evenzeer ook teksten die de
komende verrijzenis aankondigen. Vanaf Passiezondag valt elke verwijzing naar
blijheid weg (bv. geen alleluia meer). Met Palmzondag echter wordt de tegenstelling
sterk getekend: enerzijds het Hosanna van de triomfantelijke intocht, anderzijds
wordt hier voor het eerst het lijdensverhaal (volgens Mattheus) gelezen of gezongen.
In de daaropvolgende Goede Week (Hebdomada Sancta) wordt het passieverhaal
herhaald (op dinsdag volgens Marcus, op woensdag volgens Lucas), waarna de
overwegingen rond lijden en dood culmineren in de Heilige Driedaagse (Sanctum
Triduum): Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag. Naast mis (met op
Goede Vrijdag het vierde lijdensverhaal, nl. Johannes) en officie (met telkens een
deel van de Lamentaties van Jeremias in de metten) bevat de liturgie op die dagen
nog een aantal religieuze plechtigheden - de ‘diensten’ - zoals o.a. nachtelijke
aanbidding van het H. Sacrament, Kruisverering (met de Improperia: Popule meus
en de hymnen Pange lingua en Vexilla regis), wijding van vuur en licht. Die hier
bondig beschreven reeks plechtigheden en diensten is in de eerste eeuwen van het
christendom geleidelijk uitgebouwd, werd in de 8ste eeuw een eerste keer en in het
Concilie van Trente (1545-1563) nogmaals vastgelegd en is zo vrijwel onveranderd
in gebruik gebleven tot 1962-65, toen het tweede Vaticaans Concilie met de invoering
van de volkstaal in de liturgie die eeuwenlange tradities hervormd heeft. Buiten de
passietijd voorafgaand aan Pasen zijn er in het kerkelijk jaar nog een aantal feesten
die op de passie terugkeren, zoals de Kruisvinding (3 mei) en de Kruisverheffing (14
september), die beide vooral teruggrijpen naar gebeden en gezangen van Witte
Donderdag, en O.-L.-Vrouw van Zeven Smarten (15 september) met als belangrijke
tekst de sequentia Stabat Mater Dolorosa. Heel dit gebeuren rond dood en verrijzenis
behoort tot de kern van de westerse christelijke cultuur en is dan ook in alle gebieden
van artistieke uiting prominent aanwezig. Wat de muziek betreft gaat het op de eerste
plaats om het eenstemmige gregoriaans. Vanaf de 15de eeuw bracht de polyfonie
een hele reeks motetten, gevolgd in de 17de en 18de eeuw door (passie)oratoria en
cantates. Naast deze Latijnse gezangen, ingebed in de liturgie, werd bovendien ook
in de volkstaal de passie vrij uitvoerig bezongen.

Passio Domini Nostri Jesu Christi
Wat de Latijnse passiegezangen betreft, komt de gregoriaanse liturgie omwille van
het verre verleden en omwille van de enorme verscheidenheid op de eerste plaats.
Trouwens, de huidige generatie van 50+ is via school en parochie opgegroeid met
die liturgie uit het katholieke Vlaanderen van hun jeugd. Het gregoriaans, met zijn
diatonische melodie (toonreeksen met slechts twee halve toonafstanden), zijn vrij
ritme en zijn oude kerktoonsoorten leent zich uitstekend tot het vertolken van de
subtiliteiten in de gevoelens rond boete, lijden, dood en verrijzenis. Als uitersten van
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Titelblad van een bundel Lamentationes Hieremiae, uitgegeven in Neurenberg in 1549. Daarin werk
van de Vlamingen Thomas Crequillon, Pierre dela Rue en Antoine de Févin.
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een hele scala mogelijkheden kunnen enerzijds genoemd worden de louter verhalende
recitatietoon (lamentaties, passieverhaal, psalmen) en anderzijds de expressieve
zangstijl waar de melodie niet alleen de tekst beeldend verhaalt, maar er ook
gevoelsmatige commentaar bij weergeeft (bv. de verschillende misgezangen). De
vier passieverhalen werden eeuwenlang als evangelie in de Goede Week gezongen,
eerst door één solist, maar vanaf de 15de

Passielied uit Goddelicke lofsanghen tot vermaeckinghe van alle gheestighe liefhebbers, Gent 1620.
Tekst van Justus de Harduyn.

eeuw op de volgende manier: de Christusrol op een plechtige reciettoon door een
lage stem (op een f), de evangelist in vlotter tempo in het middenregister (op een c')
en de overige rollen (de soliloquentes als Petrus, de hogepriester of Pilatus, maar
ook de turbae als het volk of soldaten) meer opgewonden door een hoge stem (op
een f'). Het was in alle eenvoud een effectieve werkwijze om het zogenaamde ‘lang
evangelie’ toch gebald dramatische kracht mee te geven. Dat met deze manier van
uitvoeren het ontstaan van het geestelijk drama (12de eeuw) parallel is gelopen en
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dat daaruit - meer bepaald uit de turbae - meerstemmige versies zouden groeien (15de
eeuw) ligt voor de hand.
Volledig in contrast met de reciterende zangwijze van het passieverhaal staan de
propriumgezangen (introitus, graduale, offertorium en communio) uit de misvieringen
tijdens de Goede Week. Een expressief hoogtepunt daaruit is het graduale (gezang
tussen epistel en evangelie) van Witte Donderdag: ‘Christus factus est pro nobis
obediens usque ad mortem, mortem autem crucis... Christus was voor ons gehoorzaam
tot de dood, zelfs tot de kruisdood. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem
een naam geschonken boven elke naam.’ Die twee verzen uit de Brief van Paulus
aan de Filippenzen vatten de kern van het paasgebeuren samen: de kruisdood en de
verrijzenis. Ieder vers krijgt een eigen melodische uitdrukking: de eerste melodie
draait vooral in het lage register rond de f-toon met weemoedige melismen op nobis
(schuldgevoel) en dramatische uitbouw met herhaald aandringen op mortem en crucis.
Het tweede vers daarentegen gaat plots de hoogte in tot een haast extatische jubilus
op illum en nomen als een bijna tastbare of visuele voorstelling van de komende
vreugde van Pasen.
Na de geleidelijke uitbouw van de kunst om muziek uit te voeren in twee, drie, vier
of meer stemmen, kende de westerse muziekpraktijk in de 15de en 16de eeuw een
schitterende bloeiperiode, bekend als de Vlaamse Polyfonie. Het is de periode dat
componisten, opgeleid aan de koorscholen in de Lage Landen (met inbegrip van
Frans-Vlaanderen) in heel Europa furore maakten aan vorstenhoven, kathedralen en
kerken. Hun werken, gaande van amoureuze chansons tot veelstemmige missen, zijn
bewaard in met miniaturen verluchte handschriften, maar ze werden ook via gedrukte
uitgaven verspreid over Europa. Een zeer groot deel van die muziekproductie behoort
tot de religieuze - meestal ook liturgische - muziek waarbij heel wat geïnspireerd op
de passieteksten. Het meest voorkomende genre is het motet: een meerstemmig
gezang, op Latijnse tekst, aanvankelijk met een gregoriaanse melodie als basis (cantus
firmus), maar vooral in de 16de eeuw meer en meer met eigen vrije melodie. Net als
bij het gregoriaans bleef echter de tekst het fundament van de expressie: de
verhaalinhoud, de affectieve reflecties, de dramatische structuur bepalen het
ritmisch-melodisch verloop en de harmonisatie van de stemmen onderling. Bedoeling
was om op een welluidende, expressieve manier de luisteraar te ontroeren en hem
als het ware de implicaties van de tekst te laten aanvoelen. Het aantal passiemotetten
van Vlaamse componisten uit de 15de en 16de eeuw dat daaraan beantwoordt, is
zeer groot. Hoogtepunten zijn echter composities van langere adem, eveneens in
motetstijl: Lamentaties, Stabat Mater en de Passie. Van deze drie blijken, voortgaand
op het respectievelijke aantal composities, voor de Vlaamse polyfonisten de
Lamentaties een belangrijker rol te hebben gehad dan de Passies. In de 16de eeuw
verschenen nl. verschillende bundels met meerstemmige Lamentaties (o.a. in Venetië,
Neurenberg, Parijs...) met daarin een aantal Vlaamse polyfonisten als Alexander
Agricola, Gaspar van Weerbecke, Pierre dela Rue, Thomas Crequillon, Jacob Arcadelt,
Heinrich Isaac, Orlandus Lassus... Het Stabat
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Mondeling overgeleverd volkslied, gepubliceerd door A. Lootens in Chants Populaires Flamands
(Brugge 1879). De muziek is afgeleid van het gregoriaanse Miserere in de 6de toon.

Mater komt al veel minder voor, al behoort het bij Josquin Desprez en bij Lassus tot
hun topwerken. Passies zijn er slechts van Lassus (enkel met meerstemmige turbae)
en van Cypriaan de Rore (een volledig meerstemmige motetpassie). Dit in
tegenstelling tot Duitsland, waar er zowel uit de katholieke (in het Latijn) als uit de
lutherse (in het Duits) eredienst veel voorbeelden op te sommen zijn. Ook in Italië
was de meerstemmige uitwerking van het passie-evangelie meer gebruikelijk. De
grootste bloei kwam overigens vooral in de 17de en 18de eeuw met de lutherse
Passion in oratoriumvorm voor soli, koor en orkest met als hoogtepunten Telemann
en Bach.
In de Nederlanden en Frankrijk werd dus meer aandacht geschonken aan de
Lamentaties, toegeschreven aan de pro-

Vlaanderen. Jaargang 47

86
feet Jeremias, ook Tenebrae genoemd of Leçons des ténèbres, die gezongen werden
tijdens de metten en de laudes nocturnae van het Triduum Sacrum. Tenebrae duisternis - wijst op het gebruik om na elke psalm een kaars te doven, zodat het
gezang eindigde in volledige duisternis, symbool van de ‘nederdaling ter helle’. De
Lamentatie-verzen komen uit oud-testamentische teksten in het Hebreeuws, maar
bij de Latijnse vertaling werd de Hebreeuwse letter behouden waarmee oorspronkelijk
elke strofe begon: aleph, beth, gimel, daleth, enz. Iedere strofe eindigt met de oproep
‘Jerusalem, convertere ad Dominum Deum tuum, Jeruzalem, bekeert u tot de Heer
uw God.’ Die structuur heeft muzikale consequenties die globaal genomen bij de
meeste Lamentatie-componisten terugkeren: de Hebreeuwse letters geven aanleiding
tot meer decoratieve meerstemmige melismen (vocalisen), de verzen zelf zijn soberder
en meer syllabisch (één noot per lettergreep), en de oproep tot Jeruzalem brengt als
een refrein een weerkerend rustpunt. Wel weerspiegelen de vele Lamentaties de
evolutie van de motetstijl. Bij het begin van de 16de eeuw leunen componisten nog
dicht aan bij de gregoriaanse reciteerstijl, maar dan in een polyfone klankstroom
waarin de verschillende partijen elkaar imiterend door elkaar worden geweven (bv.
bij Thomas Crequillon). In de late decennia van de 16de eeuw komt men dan tot echt
expressieve klankschildering van de tekstinhoud (bv. bij Lassus). De bundel
Lamentationes van Lassus dateert uit 1585 en staat met die van Tomas da Vittoria
(1581) en van Giovanni

Eerste bladzijde van de passiegezangen uit Libellus Cantionum Catholicarum (1689).

da Palestrina (1575) aan de top van het genre. Zijn behandeling van de Hebreeuwse
letters bv. illustreert prachtig hoe hij met muzikale spaarzaamheid, maar geniale
inventiviteit een elegische ontroeringskracht bereikt. De contrapuntische gestrengheid
bij de verzen is doorspekt met muzikale uitbeelding op woorden als multitudinem
(veelheid), persecutores (vervolgers), instabilis (onvast), circumaedificavit (hij heeft
mij omcirkeld). De retorische procédés staan hier echter ten dienst om door alle
muzikale structuren heen de abstracte kernidee van de verzen weer te geven: verdriet,
boetedoening, schuldbelijdenis, godsvertrouwen en hoop op beter leven.
Na de bloeitijd van de polyfonie in de 16de eeuw ontstond in de 17de eeuw met de
barok een nieuwe stijl met verschillende nieuwe vormen, zoals de begeleide monodie
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(solozang met begeleiding), de cantate en het oratorium. Wat de liturgische muziek
betreft, blijft het, net als in de voorafgaande eeuwen, kenmerkend dat in de wat
grotere kerken een ‘sanghmeester’ of kapelmeester actief was die de leiding had over
een aantal ‘choralen’ (knapenstemmen), solozangers en een (klein) instrumentaal
ensemble. Dit is in gebruik gebleven tot nog een eind in de 19de eeuw. De
kapelmeester had ook als opdracht om in loondienst muziek te componeren voor de
eredienst. Ook in Vlaanderen bestond het systeem en uit de 17de en 18de eeuw is
dan ook een hele reeks namen van kapelmeesters terug te vinden in gespecialiseerde
naslagwerken. Hun composities zijn al veel moeilijker te raadplegen en het staat vast
dat veel verloren is geraakt of veronachtzaamd in archieven ligt te verkommeren.
Toch zijn een aantal werken de jongste jaren opnieuw in de belangstelling gekomen,
vooral uit Sint-Goedele in Brussel, O.-L.-Vrouw in Antwerpen en Sint-Baafs in Gent.
De nieuwe stijl die op de doksalen furore maakte, was sterk beïnvloed door de
Italiaanse cantate en het Franse decoratieve motet: niet meer de complexe
meerstemmigheid, maar een soepel vloeiende solomelodie met sobere en eenvoudige
instrumentale begeleiding. Wat de muziek rond het passiegebeuren betreft, blijven
de Lamentationes, ook in de nieuwe stijl, in gebruik. Ze zijn meestal voor sopraansolo,
soms voor tenor, en strijkers. Er zijn de grote buitenlandse voorbeelden van Scarlatti,
Charpentier en Couperin, maar ook in eigen land zijn er verschillende voorbeelden
bekend, zoals uit de Sint-Goedele: 18 Lamentaties van Pierre Hercule Bréhy
(kapelmeester van 1705-1737), 9 van Joseph Hector Fiocco (idem van 1737-1741),
11 van Karel Jozef van Helmont (idem 1741-1777) of nog 9 van Pieter Verheyen
(actief in verschillende Gentse kerken eind 18de eeuw). De Leçons des Ténèbres
van Fiocco bv. zijn typisch voor de italianiserende barok: concerterende structuur
(hier tussen zangstem en cellosolo), mooie vocalisen met extra versieringen op de
Hebreeuwse letters, het geheel in een expressief gevoelige sfeer die wel ontroering
bereikt, maar zonder de meer beklemmende weemoed of de mystieke religiositeit
van de polyfone voorgangers. Typerend voor die periode zijn bv. ook composities
op psalmen of misgedeelten (Introitus, Offertorium...) die beginnen met een
instrumentale ouverture, dan een meerstemmige passage gevolgd door een solopartij
(reciet en aria) en ten slotte weer een koorgedeelte, het geheel ondersteund door
strijkers, fluit, hobo, klarinet en orgel. Daarvan zijn voorbeelden bekend van de
Brusselse kapelmeesters (bv. Bréhy, Improperium voor Palmzondag) of van Frans
Jozef Krafft (kapelmeester van Sint-Baafs van 1768 tot 1794). Deze laatste schreef
ook een Missa in Sabbato Sancto (Paaszaterdag). Op gevaar af te veralgemenen kan
worden gesteld dat in de 18de-eeuwse kerkmuziek meer en meer de invloed doordringt
van de concerterende instrumentale schrijfwijze en van de opera. Daardoor verliest
deze muziek haar liturgische verbondenheid en heel dikwijls ook haar religieuze
aard. De godsdienstige praktijken blijken in de 18de eeuw niet zo zeer te zijn
afgestemd op vroomheid en gemeenschappelijke gebedsen liturgiebeleving. Het is
de periode waar de private devoties en allerhande broederschappen hoogtij vieren
met alle individualisme en uiterlijk vertoon daaraan verbon-
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den. De kerkmuziek weerspiegelt dan ook deze voorkeur: het individuele van soli
en van het concerterende, de pathetiek van de koor- en orkestgedeelten, de
indrukwekkende, maar holle effecten. De Kerk, zelf niet schuw van pralerig vertoon
en personencultus, heeft hier in haar muziek de lyriek van het gemeenschappelijk en
liturgisch religieus beleven vervangen door klatergoud: soms heel mooi, maar
oppervlakkig. Er was de Franse Revolutie nodig om in de 19de eeuw de religieuze
muziek te herbronnen.

O mensch, aensiet den mensch
De muziek van de Vlaamse Polyfonisten en van de 18de-eeuwse kapelmeesters was
slechts weggelegd voor vorstenhoven, kathedralen en grotere kerken met enige
financiële armslag. De bevolking van dorpen en kleinere steden moest het stellen
met het gregoriaans (waarvan de kwaliteit aan het tanen was) of met minder
luisterrijke of kwaliteitsvolle uitvoeringen door gelegenheidsmuzikanten. Maar naast
de liturgische muziek die in de rooms-katholieke kerk van oudsher op Latijnse teksten
werd gecomponeerd bestond ook vrij veel in de volkstaal, dit voor activiteiten die
zich deels buiten het kerkgebouw afspeelden en waar het volk directer bij betrokken
was dan bij de liturgische plechtigheden, waar ze als het ware slechts toeschouwer
bleven: het gaat om muziek bij passiespelen, bij processies, bij vastensermoenen of
voor persoonlijke meditatie in de huiskring of in godsdienstige genootschappen.
Passiespel en boetprocessies worden in een afzonderlijke bijdrage in dit nummer
behandeld. Laat mij er toch op wijzen dat zeker in de oudste vormen van liturgisch
drama de zang een grote rol speelde. Met de overgang in de 13de eeuw van het Latijn
naar de volkstaal kreeg het gesproken woord meer belang en maakte de resterende
zang zich meer en meer los van het gregoriaans. Over de muzikale interpretatie van
de schaarse muzieknotatie uit die periode is men het nog niet eens.
De oudste gedrukte bundels met liederen in de volkstaal dateren uit begin 16de
eeuw, maar de invloed van het gregoriaans duidt bij veel liederen op een veel ouder
ontstaan en op mondelinge overlevering. Vooral vanaf de tweede helft van de 16de
eeuw werden nogal wat liedboeken uitgegeven als gevolg van de Reformatie en
Contrareformatie. De protestantse liturgie had nood aan gezangen in de volkstaal,
en als reactie verschenen katholieke zangbundels. Bij beide overheerste daarin een
religieus-opvoedende en moraliserende strekking bedoeld om gemakkelijker de ‘ware
leer’ onder het volk te verspreiden. Enkele voorbeelden specifiek met passieliederen:
Liedtboecxken tracterende van den offer des heeren (1566, met o.a. Vant lyden O H
Jesu Christi); Den Gheestelycken Nachtegael inhoudende geestelijcke Lofsangen op
alle de Feestdagen van den gheheelen Jare (1634); Het Prieel der gheestelicke
Melodie... op de principale Hoochtijden des jaers dienende (verschillende uitgaven
in 16de en 17de eeuw); Kruisgesangen op het Lijden van Jezus Christus (1718);
Passie, Paesch en Pinxtergesangen (1757)...
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Gewassen krijttekening en pen (231 × 196 mm) met de voorstelling van de ‘Judaskus’ door Maarten
de Vos (ca. 1531-1603) bewaard in het Kon. Museum voor Schone Kunsten in Brussel.

Die bundels, waarvan de populairste herdrukt werden tot ver in de 18de eeuw, dienden
vooral bij de ‘christelijcke leeringhe’ en tot ‘godvruchtig gebruyck’.
Daarnaast bestond er nog een genre, verspreid door mondelinge overlevering of
op zogenaamde vliegende blaadjes door liedjeszangers, nl. liederen die naast het
geestelijk aspect vooral aandacht hebben voor het vreselijke lichamelijk lijden en
die dat dan ook in alle details en met gebruik van alle legenden rond het
passiegebeuren beschrijven. Zo is er bv. de Lange Passie, een lied van 123 strofen,
nog tot vorige eeuw verspreid, maar zeker teruggaand tot 1660. Ook de bekende
liedverzamelingen van De Coussemaker (1856), Lootens (1879) of Bols (1897)
bevatten verschillende dergelijke liederen die volkse compassie mengen met mystieke
beschouwing. Niet zelden vonden deze liederen hun oorsprong in de vastensermoenen
die elke zondag van de vasten werden gegeven na de vesperdienst, waarin ook de
kruisweg werd gegaan. Verspreid over de zondagen werden telkens enkele staties
van de kruisweg becommentarieerd, met nadruk op alle aspecten van het lijden van
Jezus en op schuld en boete voor de gelovigen. Daarbij werd ook gezongen, en omdat
die sermoenen als het ware buiten de officiële liturgie stonden, kon dit ook in de
volkstaal. De Koninklijke Bibliotheek Albertina in Brussel bezit het handschrift
Libellus cantionum Catholicarum (Hs II 1486) gedateerd 1689-90 met daarin 115
één- tot vierstemmige gezangen op Nederlandse en Latijnse maar ook op Franse,
Italiaanse en Spaanse teksten. Bij de meeste liederen staat een becijferde bas voor
de instrumentale begeleiding. De bladzijden 1 tot 29 bevatten eenstemmige, de
bladzijden 30 tot 60 twee- en driestemmige gezangen in het Nederlands en die worden
betiteld als ‘cantica cantanda infra conciones meditationes’, gezangen tussen de
lijdensmeditaties. De rest zijn o.a. kerst- en Marialiederen. Het boekje behoorde
volgens het schutblad toe aan kapucijner broeder Frater Lucas, geïdentificeerd als
Egidius Vernimmen. Of die als componist mag worden beschouwd, is zeer
twijfelachtig. Ook de dichter(s) is (zijn) onbekend. Het hele lijdensverhaal wordt in
die liederen in zeer plastische verzen uitgebeeld, maar het wordt ook geregeld
afgewisseld met de verwijzing naar de menselijke schuld: ‘...Zonder ruste of respijt,
naekt gesteld tot ieders schande, men hem op het cruyse smijt, slaende naegels door
sijn handen. Sijne voeten sijn doorboort. Tcruys wort met een schok gedronghen. O
wat vreetheijt ongehoort! Al sijn aders sijn ontspronghen... O alderliefsten Bruijdegom
mijn, hoe sijt gij dus gelaeden met droefheijt, weedom, smert en pijn, alleen om mijn
misdaeden...’. In 1975 heeft componist-dirigent Herman Roelstraete een groot aantal
nummers uit dit handschrift weer voor uitvoering bruikbaar gemaakt in een versie
voor solisten, koor en continuobegeleiding. Die (gedeeltelijke) reconstructie van
Roelstraete werd sindsdien verschillende keren uitgevoerd. De muziek geeft een
sfeer van ingehouden smart weer, met expressieve melodie met dramatisch zeer
geladen momenten. Het succes van die uitvoeringen kan aantonen dat - naast de
internationale roem van onze polyfonisten en de herwonnen faam van de
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kapelmeesters - ook die oude volkse berijmingen van het passieverhaal, gekoppeld
aan een effectvolle cantabele melodie, nog steeds de ontvankelijke luisteraar weten
te beroeren.

Discografie
Lassus, Hieremiae Prophetae Lamentationes, La Chapelle Royale o.l.v. Philippe
Herreweghe, Harmonia Mundi 901299.
Passietijd in Polyfonie (o.a. Lassus, Stabat Mater; Crequillon en Arcadelt,
Lamentationes), Currende o.l.v. Erik Van Nevel, Eufoda 1248.
Kapelmeesters in Brussel (Van Helmont, Bréhy, Fiocco met o.a. Victimae
Paschali laudes), Collegium Instrumentale Brugense en Westvlaams Vokaal
Ensemble o.l.v. Patrick Peire, Eufoda 1133.
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Jaak van Holen
Vlaamse passiemuziek in 19de en 20ste eeuw
De passie, in de strikte betekenis van het woord, is een genre dat in de
laatste twee eeuwen in Vlaanderen niet echt intensief is beoefend. Toch
wordt het thema van lijden en dood van Christus, al dan niet op
evangelische tekst, door tal van toondichters behandeld in de meest
uiteenlopende genres, van lied tot symfonisch gedicht, van toneelmuziek
tot oratorium.

De passie: twee uitersten
Als genre is de passie eenvoudig te definiëren als de toonzetting van het lijdensverhaal
van Christus zoals opgetekend door de evangelisten, eventueel met toevoeging van
niet-evangelische, beschouwende teksten. Vanzelfsprekend biedt dit gegeven de
componist een quasi onbeperkt scala aan mogelijkheden voor de uitwerking van zijn
compositie. Uiterste tegenpolen, in opvatting zowel als in uitwerking, zijn de
Johannespassie (1965) van Nobert Rosseau (1907-1975) en de Marcuspassie (1988)
van Piet Swerts (o 1960). In de Latijnse Passio Domini Nostri Jesu Christi Secundum
Marcum van Swerts (te beluisteren op Vox Temporis CD 92.016-017) zijn ook
psalmteksten en passages uit Lucas en Matteüs opgenomen. Het is een concertpassie
- Swerts zelf noemt het een ‘o(pe)ratorium’ - voor vier soli, koor en groot orkest
(hout en koper per vier, altsaxofoon, zeven slagwerkers, windmachine, piano, harp,
celesta, orgel en strijkers die soms over 27 partijen verdeeld zijn).
In de eerste plaats is ze bedoeld om met dramatisch-expressieve middelen indruk
te maken op de luisteraar. (Voor een uitgebreide bespreking ervan verwijzen we naar
een artikel van Y. Knockaert in Vlaanderen, 1995, nr. 1, p. 49-51).
Rosseaus compositie daarentegen - Evangelie. Het Lijdensverhaal van Onze Heer
Jesus Christus volgens Johannes, op.1.651 - voor vier soli en koor (ad lib.) a cappella,
houdt zich aan de zuivere evangelietekst in Nederlandse vertaling en is doelbewust
geschreven voor de liturgie. Dit laatste houdt een dubbele eis in: perfecte
verstaanbaarheid van de tekst, en - wat uitvoering betreft - de haalbaarheid ervan
voor de ‘betere amateur’. Het resultaat is een sobere, extreem uitgepuurde partituur
waarin modernist Rosseau in meerdere opzichten de traditie de hand reikt. De zuiver
vocale a cappella-bezetting bijv. refereert overduidelijk aan de oude koraalpassie
die, ontstaan in de Middeleeuwen, diepe sporen naliet tot in de 17de eeuw, o.m. in
het werk van Heinrich Schütz (1585-1672). In de eenstemmige, vocale koraalpassie
werden de partijen van Christus, van de verteller en van de overige figuren (inclusief
de uitroepen van het volk die pas vanaf de 15de eeuw meerstemmig werden gezet)
stereotiep toevertrouwd aan vaste stemregisters, resp. het lage, het midden en het
hoge register. Ook J.S. Bach (1685-1750) nog, hield in zijn passie-oratoria de bas
aan als meest geschikte stem voor de vertolking van de Christuspartij. Rosseau
doorbreekt deze traditionele rolverdeling: voor de rol van Jezus opteert Rosseau voor
een tenor, omdat dit timbre volgens hem beter past bij het Johannesevangelie waarin
Jezus ‘het Licht van de wereld’ wordt genoemd.
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De tekst suggereert, op basis van de plaats van handeling, vier delen: de hof, het
paleis van de hogepriester, het paleis van de landvoogd, de Schedelplaats. Deze
indeling werd door Rosseau, vooral om praktische redenen, behouden: de dubbele
maatstreep aan het eind van ieder deel laat toe een korte pauze in te lassen en eventuele
afwijkingen in de intonatie met de stemvork

Jezus leert ons de verduldigheid, muurschildering van Godfried Guffens in de Sint-Joriskerk van
Antwerpen; negende tafereel uit P. Benoits Drama Christi.

te corrigeren (ieder deel begint met dezelfde noot: a).
Het ritme, als vanzelf voortvloeiend uit het taalritme, uit de opeenvolging van
beklemtoonde en onbeklemtoonde lettergrepen, werd vastgelegd in vier notenwaarden:
halve, gepunte vierde, vierde en achtste noot. Hierop worden slechts twee
uitzonderingen gemaakt: de partij van het meisje dat Petrus meent te herkennen als
één van Jezus' leerlingen, is genoteerd in gepunte achtste noten (eerder een lichte
tempovertraging dan een in strikte verhouding tot andere notenwaarden uit te voeren
ritme) en in één turbapassage2, m.n. het loten om Jezus' kleed, wordt gebruik gemaakt
van triolen; een even iets sneller ritme dus, met dramatisch-expressieve bedoeling:
het weergeven van de opwinding van de soldaten. Zonder hierin te overdrijven dramatische expressie is zeker niet hét hoofdkenmerk van dit werk en vloeit vooral
voort uit het tegenover mekaar plaatsen van toonsoorten - bevat de partituur toch
meerdere van dergelijke subtili-
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teiten (t.e.m. woordschilderingen) die het geheel voldoende afwisseling en schakering
geven. Enige maataanduiding is er niet. Wel zijn er maatstrepen aangebracht die
zowat dezelfde bedoeling hebben als de gregoriaanse neumen: de voortdurende
afwisseling van binaire en ternaire accentuering visualiseren.
In functie van de verstaanbaarheid is de hele evangelietekst syllabisch getoonzet,
met uitzondering van één enkel ‘melisme’ op de eerste lettergreep van kraaien.
Nergens zoekt Rosseau extreme stemtessituren. Het melodieverloop wordt gekenmerkt
door een opvallende voorkeur voor kleine intervallen. De grootste afstand is de kwint.
Deze wordt echter zeer zuinig en weldoordacht aangewend: tussen twee zinnen, in
passages waar de dramatische spanning een climax kent (bijv. op de tekst Toen liet
Pilatus Jezus geselen. De soldaten vlochten een kroon...) en, zeer nadrukkelijk, in
de partij van Pilatus die bestaat uit een opeenvolging van nauwelijks andere intervallen
dan kwart en kwint, symbool voor de plechtstatigheid van de landvoogd, voor het
(brutale) gewicht van zijn ambt; schril contrast met de vloeiende lijnen van de andere
partijen. (Pilatus was de enige niet-oosterling die bij het gebeuren betrokken was en
had volgens Rosseau dan ook geen enkel gevoel voor de fijne oosterse nuances). De
melodie doet sterk gregoriaans aan, al is geen enkele zin echt aan het gregoriaans
ontleend.
Opdat het betrekkelijk lang geheel niet zou ‘ontaarden’ in een oeverloze,
onoverzichtelijke melodische stroom, werd veel gewerkt met herkenbare, een sfeer
van rust en sereniteit oproepende melodische formules, zoals vb. 1 (de inzet van
delen 1, 2 en 3) illustreert.
Voor het koor werden, in functie van de (soms beperkte) mogelijkheden van
uitvoerende parochiekerken, twee versies voorzien: één voor eenstemmig en één
voor meerstemmig koor met, wat dit laatste betreft, nog keuze tussen twee- of
vierstemmigheid voor gelijke stemmen of gemengd koor, wat dus ook de mogelijkheid
biedt tot achtstemmigheid (vierstemmig vrouwen- + vierstemmig mannenkoor), al
naargelang de eigen mogelijkheden. De turbae worden gekenmerkt door een
opvallende declamatorische eenvoud, door een bescheiden ‘modernisme’
(zelfstandige, niet-oplossende dissonanten) en door veelvuldige archaïsmen (kwarten kwintsamenklanken; parallelle bewegingen; vb. 2: kwinten tussen middenstemmen,
kwarten tussen uiterste stemmen, als een tweevoudig middeleeuws parallel organum).
De koorinzet wordt telkens voorbereid door de recitant die precies die noten zingt
waarmee het koor begint (vb. 3). Dit laatste voorbeeld illustreert tevens een meer
dan eens toegepast procédé: het verwisselen tussen de verschillende stemmen van
ritmische en / of melodische motieven waardoor een al té statisch effect vermeden
wordt.
De ‘passie’ zoals hierboven gedefinieerd, is een genre dat in de laatste twee eeuwen
eerder uitzonderlijk is beoefend. Toch nog enkele voorbeelden.
Eveneens van Rosseau is Het Passieverhaal volgens Matteüs, op. 3.73 voor
gemengd a cappellakoor met orgelinterludia. Dit werk is, naar 16de-eeuws model,
opgevat als een motetpassie, bestaande uit 18 afzonderlijke motetten waarvan
eventueel één of meerdere kunnen worden vervangen door het voorlezen ervan door
een recitant.
Ook de naar Amerika geëmigreerde Sint-Niklase toondichter Camil Van Hulse
(1897-1988) schreef twee passies. Zijn op. 147 uit 1968, Luke's Report on the Passion
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of our Lord, is een cantate voor recitant, vier soli, gemengd koor en orgel. Ze is
geschreven in een modern idioom met modale en bitonale passages, harmonieën
gebaseerd op de heletoonstoonladder, veelvuldig gebruik

Voorbeeld 1

Voorbeeld 2

Voorbeeld 3

van pedaalnoten en ostinati, en met verwerking van enkele traditionele melodieën
waaronder het vooral door Bach bekend geworden koraal O Haupt voll Blut und
Wunden. Voor zijn op. 95, Via Crucis, The Way of the Cross, Passion Oratoria for
choir, soloists, narrator and orchestra, stelde hij zelf de tekst samen op basis van
de vier evangeliën, afgewisseld met enkele beschouwende teksten, eveneens van
eigen hand. Het is een bijzonder dramatisch-expressief, monumentaal werk dat daags
na de creatie (Tucson, 3/4/1963) in de Tucson Daily Citizen ‘one of the great, and
certainly one of the most moving works of this century’ werd genoemd.

Passiemuziek in velerlei genres
Schreef Pros Goethals dat ‘wij beschikken over meer kerstliederen dan
lijdensliederen’3, toch blijkt bij nader toezien het aantal composities rond lijden en
dood van Christus niet gering te zijn. Gaande van eenvoudige strofische liederen tot
symfonisch gedicht, van cantate tot toneelmuziek,
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schreven Vlaamse componisten uit de 19de en 20ste eeuw passiemuziek op
evangelische teksten zowel als op niet-bijbelse poëzie, in die mate dat het onmogelijk
is hier alles te vermelden. Wat volgt is noodgedwongen een beperkte selectie.
Fragmenten van het passiegebeuren zijn verwerkt in de laatste religieuze compositie
van Peter Benoit (1834-1901), het Drama Christi (1871). Hij schreef dit werk voor
de inhuldiging op 7 november 1871

Een bladzijde uit Luke's Report on the Passion of our Lord van Camil Van Hulse (Stedelijke Openbare
Bibliotheek Sint-Niklaas, E1/op. 147).

van 14 muurschilderingen van Godfried Guffens en Jan Swerts in de St.-Joriskerk
van Antwerpen. Deze schilderijen stellen episodes voor uit het leven van Christus.
Onder ieder fresco werden telkens een kort moraliserend opschrift en een fragment
uit het evangelie aangebracht. Benoit gebruikte enkel deze teksten voor zijn compositie
voor tenor-, bariton- en bassolo, klein en groot mannenkoor, orgel en orkest
(trompetten, trombones, pauken, celli en contrabassen). Het tweede deel van Drama
Christi beschrijft het lijdensverhaal in zeven taferelen: Arrestatie, Bespotting,
Hogepriester, Geseling, Vonnis, Kruisdraging en Vergiffenis aan het kruis. De
moraliserende opschriften worden door het klein koor vertolkt in een zuiver homofone
a cappellastijl, terwijl de evangelieteksten opgevat zijn als een lyrisch arioso (voor
soli), afgewisseld met koorinterventies die het geheel een dramatisch karakter moeten
verlenen.
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Voor (tenor-)recitant en mannenkoor a cappella schreef Karel Candael (1883-1948)
een kleine cantate, De Kruisiging (1935), op tweevoudige tekst. De tekst van Prosper
van Langendonck (over de tumultueuze tocht naar Golgotha en het leed van Maria)
is strikt ritmisch genoteerd, maar qua toonhoogte soms slechts bij benadering
weergegeven. Ondertussen zingt het koor een sobere, zuiver tonale zetting van de
aanhef van Multatuli's Kruissprook4:
Komt mee, komt mee, daar wordt een man gekruist!
Daar is wat schoons te zien op Golgotha!

Arthur Meulemans (1884-1966) tekende voor de muziek van Sanguis Christi (1938),
het befaamde Brugse massaspel, waarvoor hij een indrukwekkende partituur schreef
voor koor en groot orkest, inclusief beiaard. Veertien jaar eerder schreef hij de muziek
voor Passiebloemen, een toneelstuk van Hilarion Thans.
Zowel Joseph Ryelandt (1870-1965) in 1896, als Jef Van Durme (1907-1965)
in 1931 schreven een oratorium op tekst van Guido Gezelle: De XIV Stonden of de
Bloedige Dagvaart ons Heeren (resp. op. 14 en op. 7). Over de tekst, waar Ryelandt
Gezelle zelf had om gevraagd, oordeelde de componist: ‘... beaucoup de passages
ne se prê-taient pas à la musique’5. Toch zette hij zich aan het werk, maakte de
compositie zelfs af, maar vernietigde ze later: ‘...l'ensemble était trop disparate’5.
Het thema uit Optocht naar Calvarie verwerkte hij in zijn oratorium Agnus Dei, op.
56 (1913). Zijn Stabat Mater, op. 104 (1932), op Latijn-liturgische tekst, maar
uitdrukkelijk bedoeld voor de concertzaal, beschouwde Ryelandt daarentegen steeds
als één van zijn beste composities.
Op 12 januari 1901 voltooide Emile Wambach (1854-1924) een cantate (voor
sopraansolo, koor en orkest) op dezelfde tekst en met dezelfde titel, ‘en souvenir
d'Oberammergau. Sept. 1900’6.
Nog van Ryelandt is het symfonisch gedicht Gethsemani, op. 42 (1905), de
verklanking van in de partituur genoteerde verzen uit Marcus, Matteüs en Lucas,
eindigend met een ‘Hymne de Rédemption’.
Eveneens zuiver instrumentaal is deel 1, De Kruisoprichting, uit de Rubens-Diptiek
(1976) van Peter Welffens (o 1924).
N.a.v. het Rubensjaar (1977) schreef Herman Roelstraete (1925-1985) een
oratorium voor altsolo, koor en orkest, de Passie volgens Rubens, waarvoor Anton
van Wilderode bij 8 tekeningen en schilderijen van de Antwerpse meester heel
bewogen en suggestieve teksten dichtte. We verwijzen hiervoor graag naar een artikel
uit onze jaargang 1980 (nr. 2, p. 90-92), geschreven door Roelstraete zelf, kort voor
zijn dood.
Tot slot een (al te beknopte) opgave van enkele passieliederen:
L. De Vocht: De Intrede Christi; 's Heeren Klacht; Laatste Avondmaal;
Heilige Vrouwen; alle op tekst van August Cuppens, in Geestelijke Liederen
rond den Haard.
R. Herberigs: Langs den Weg dien Jesus' Lijden; Uw Vleesch, Uw Bloed,
Uw Leven; resp. nrs. 14 en 28 in Gezelleliederen, 1ste reeks, 1930.
Het Laatste Avondmaal (1929); De intocht te Jeruzalem (1930); Het Uur is
gekomen (1930), in 53 Evangeliezangen.
A. Meulemans: Jesus' Dood (tekst: Carel Scharten); Mater Dolorosa (tekst:
Jef Lynen), nr. 8 in Geestelijke Liederen (1915).
J. van Hoof: Kruisliederen (tekst: F. Clinckaert), 1948.
H. Waelput: Stabat Mater, nr. 1 in Zes Gedichten van Eug. van Oye.
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Eindnoten:
1 Vanaf Pentaphonium, een compositie voor fluit, hobo, altviool, cello en clavecimbel (1964)
past Rosseau een nieuwe opusnummering toe: het eerste cijfer is het volgnummer per jaar, het
tweede geeft het jaar aan waarin de compositie geschreven werd.
2 Turba, mv. turbae (letterlijk: menigte) is de algemeen gebruikelijke term om de koren van het
volk aan te geven in passiemuziek.
3 Vlaams Muziektijdschrift, jg. 22, 1970, nr. 2, p. 48.
4 Kruissprook is de in de Multatuli-literatuur meest gebruikte titel voor Derde Sprookje uit
Minnebrieven.
5 Ryelandt, J., Notice sur mes oeuvres (avec notes complémentaires faites entre 1952 et 1960),
ed. s.I., 1970, p. 6.
5 Ryelandt, J., Notice sur mes oeuvres (avec notes complémentaires faites entre 1952 et 1960),
ed. s.I., 1970, p. 6.
6 Nota op autograaf, bewaard in het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium Antwerpen (ref.:
64.197 Ms)
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Jean Luc Meulemeester
Beeldend aangegrepen door het lijden en de dood van onze Heer
Iconografische beschouwingen in verband met de Passie van Jezus
Christus, vooral in de Vlaamse kunst vóór 1800.
Het zal wel niemand verwonderen dat zowel het kerstfeest als het lijdensverhaal van
Jezus Christus, dat uitmondt in het Paasfeest, unieke inspiratiebronnen zijn voor de
westerse kunst. Met de nodige fantasie en dikwijls aangepast aan de tijd inspireerden
en bezielden deze thema's uit het Nieuwe Testament in de loop van de geschiedenis
ontelbare kunstenaars. Zoals het kerstgebeuren in enkele episodes wordt
onderverdeeld, kan dit eveneens met het lijdensverhaal dat op zich gevarieerder is.
Hans Memling (ca. 1440-1494) bracht meer dan twintig verscheidene taferelen ervan
samen op een eikenhouten paneel (56,7 × 92,2 cm), dat wellicht in 1470 werd besteld
door Tommaso Portinari en Maria Baroncelli ter gelegenheid van hun huwelijk (zie
afb.). Dit panoramisch overzicht van de Passie hing mogelijk eerst een tijdje in de
Brugse St.-Jacobskerk, hun parochiebidplaats, vooraleer het langs een hele omweg
zijn definitieve plaats kreeg in de Galleria Sabauda in Turijn. In het fictieve decor
van Jeruzalem en omgeving en gebruikmakend van vogelperspectief brengt Memling
als een slingerbeweging, maar niet volledig chronologisch, inderdaad de voornaamste
lijdenstaferelen van de Heer in beeld. We kunnen ze als in een kruisweg overlopen.
Dat deze Bruggeling zich inspireerde op Duitse voorstellingen en op middeleeuwse
passiespelen mogen we niet uit het oog verliezen. In sommige dorpen tonen vrome
inwoners immers tijdens de Goede Week op die manier dit deel van Christus'
levensgeschiedenis. Het gebeurde ten andere meer dat kunstenaars de verschillende
scènes samenbrachten, eventueel op afzonderlijke panelen die ze dan aan elkaar
vastmaakten. En hebben de kruiswegstaties in de meeste kerken soms niet dezelfde
bedoeling? Al biddend en mediterend overlopen de gelovigen zo de voornaamste
episodes uit Christus' lijden.
Het kerstverhaal wordt in het Nieuwe Testament uitermate kort beschreven en de
verschillende gebeurtenissen komen niet bij alle evangelisten tegelijk voor. Dit is
niet het geval met het passieverhaal, dat bij de vier weliswaar niet gelijk, maar toch
uitvoerig, concreter en soberder wordt behandeld. Deze teksten bieden de kunstenaar
in elk geval een rijkere variatie aan beeldmateriaal. De verzen die de laatste dagen
van Jezus' leven beschrijven, zijn eenvoudig en zonder literaire franjes. Theologisch
bekeken ligt de passie in het verlengde van de geboorte, want Jezus brengt de mensen
door Zijn lijden en sterven verlossing. De verrijzenis is dan uiteindelijk de
overwinning op de kruisdood. Afhankelijk van de tijdsgeest benadrukte de
volksdevotie echter in de loop van de geschiedenis als het ware afwisselend het lijden,
het sterven en de verrijzenis. Dat de passie in de kunst veel meer wordt voorgesteld
dan de verrijzenis ligt voor de hand: het lijden van een mens spreekt hoe dan ook
sterker tot de verbeelding. Iedereen leeft dieper mee met een aangrijpend drama, dan
met een jubelend feest.
Het lijdensverhaal verschijnt in de kunst pas vanaf de vierde eeuw. Eerst na
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Dit schilderij (eikenhouten paneel, 56,7 × 92,2 cm) stelt een overzicht van de verschillende taferelen
uit de Passie voor. Het werd uitgevoerd door Hans Memling vermoedelijk ter gelegenheid van het
huwelijk van Tommaso Portinari en Maria Baroncelli in 1470. Nu hangt het in de Galleria Sabauda
in Turijn.

de bekende kerkvrede in 313 met het Edict van Milaan duiken er voorstellingen uit
de passie op. Het valt op dat de glorierijke intocht in Jeruzalem veelvuldig voorkomt.
Alle evangelisten bezorgen er ons een vrij uitbundig relaas van en kunstenaars maken
er meteen gretig gebruik van om het als het ware in geuren en kleuren weer te geven.
Een bonte mensenmassa juicht, zingt en danst. Ze spreiden hun mantels op de weg
uit, wuiven met groene takken die ze in het veld hebben gekapt en klauteren in bomen
en op huizen, volgens het apocrief evangelie van Nicodemus, om een glimp van de
Heer op te vangen (zie afb.). Dit doet ons natuurlijk denken aan Zacheüs die in een
wilde vijgenboom klom om Jezus te zien (Lucas 19, 1-5). En intussen riep het volk:
‘Hosanna. Gezegend de Komende in de naam des Heren. Geprezen het komende
koninkrijk van onze Vader David! Hosanna in den Hoge!’. Een dergelijke voorstelling
kunnen we bewonderen in de tapijtenreeks Het leven van Christus opgehangen in
het koor van de Brugse St.-Salvatorskathedraal

Vlaanderen. Jaargang 47

92
(zie afb.). Het in heldere en zachte tonen door de Brusselse legwerkersfirma Jaspar
van der Borcht geweven wandtapijt (336 × 665 cm) uit ca. 1730-1731 toont ons
Christus gezeten op een ezel en vergezeld door apostelen te midden van juichende
mensen. Heel wat miniaturen, fresco's en schilderijen tonen ons soortgelijke
voorstellingen. Ook in de beeldhouwkunst komt die afbeelding voor, echter minder
uitbundig en meestal beperkt tot enkele personages. Dit

De Brusselaar Jaspar van der Borcht weefde dit wandtapijt (336 × 665 cm) ca. 1730-1731 in opdracht
van de Brugse bisschop H.J. van Susteren voor de Brugse Sint-Donaaskathedraal. Het toont ons
Christus gezeten op een ezel en vergezeld door apostelen tussen juichende mensen. Het wandtapijt
behoort tot een reeks die het leven van Jezus verhaalt.
Na de Franse overheersing kwamen ze in de Brugse Sint-Salvatorskathedraal terecht.
(Foto: Brussel, K.I.K.)

houdt verband met de eigenheid van het materiaal. Een aantal anonieme kunstenaars
kapten dit bijbelfragment in steen, vooral in de Romaanse kunst. En daarvan vinden
we vooral voorbeelden in Franse bidplaatsen.
Met Palmzondag begint de Goede (of Stille) Week. De oosterse Kerk spreekt liever
van Lazaruszondag, omdat de dag voordien de opwekking uit de dood van Lazarus
wordt gevierd. Ook Hosannadag of Bloemenzondag werd als naam gebruikt. Iedere
streek had wel zijn eigen naam voor die zondag. De volgende dagen van de Goede
week volgt de kerk niet letterlijk de bijbel, want tussen de intocht in Jeruzalem en
het Laatste Avondmaal situeren zich, volgens het Nieuwe testament, een aantal
gebeurtenissen die de Kerk op andere dagen herdenkt. Volgens de Duikalmanak van
Guido Gezelle heet de maandag van de Goede Week ‘Kalfdag’ (‘Kalfmaandag’),
omdat kinderen die te laat op school kwamen met een vod of ‘kalf’ werden geslagen,
en de woensdag ‘Schorsendag’ (‘Schorteldag’), omdat het klokkengelui wordt
geschorst. Op die dag deed Judas zijn snood voorstel aan de joodse priesters. Het
verdrijven van de kooplieden uit de tempel wordt o.a. afgebeeld door Theodoor
Rombouts (ca. 1597-1637) op een doek in clairobscureffect in het Kon. Museum
voor Schone Kunsten van Antwerpen. Het herdenken van het Laatste Avondmaal
op Witte Donderdag vormt een essentieel onderdeel van de liturgie tijdens de Goede
Week. Het is de laatste maaltijd die de Heer samen met zijn twaalf apostelen nam
voor zijn kruisdood. Theologisch wijkt die gebeurtenis totaal af van de andere
maaltijden in de evangelies. Dit is niet enkel een afscheidsmaaltijd, maar meteen en
vooral de instelling van één van de voornaamste christelijke sacramenten: de
eucharistie. Op zich kan die samenkomst in feite weer in enkele episodes worden
ingedeeld. We gaan hier niet dieper op dit thema in omdat de voorstelling van het
‘Laatste Avondmaal’ op zich al een uitgebreide studie vergt en ons hier te ver zou
afleiden van de eigenlijke passie-voorstellingen.
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Het eigenlijke passieverhaal, waartoe we ons verder beperken, begint in de Hof van
Olijven of van Gethsemane, nabij Jeruzalem. Drie evangelisten vertellen het ons,
alhoewel bepaalde details in deze teksten niet overeenkomen. Meestal zien we Christus
knielend afgebeeld, psychisch lijdend. Ook een aantal losstaande beelden tonen ons
dit. De Zwartzusters uit Leuven bewaarden zo'n eikenhouten specimen uit de 16de
eeuw, nu in het Stedelijk Museum aldaar (zie afb.). Het werk wordt toegeschreven
aan het atelier Bartel van Kessel. De bange Christus, met zijn handen in
gebedshouding, kijkt smekend naar boven. Bij deze Christusfiguur behoorden
oorspronkelijk ook drie slapende apostelen. Ook in Beieren vinden we gelijkaardige
voorbeelden, soms zelfs aangekleed. In die Zuid-Duitse streek steekt in sommige
sculpturen een ingenieus systeem om die te laten bewegen. De oudste manier om de
vertroosting weer te geven is de Hand Gods. Zeker vanaf de elfde eeuw wordt die
vervangen door een engel, eventueel met een kruis. Lucas schrijft het duidelijk neer:
‘Nu verscheen Hem een engel uit de hemel die Hem kracht gaf’ (22,43). Soms
verschijnt God de Vader zelf in wolken. Vanaf de 14de eeuw zien we meestal een
kelk. Dit verwijst naar de woorden van Jezus zelf: ‘... laat deze beker aan Mij
voorbijgaan’ (Marcus 14,36). De kelk staat dan meestal op een rots of wordt door
een engel aangebracht. Uiteraard komt het wekken van de slapende apostelen door
Christus in de kunst eveneens voor. Het bood de artiesten meteen de mogelijkheid
een berglandschap

Schilderij ‘De intocht in Jeruzalem’ door Pieter Coecke van Aelst (1502-1550) in het
Bonnefantenmuseum van Maastricht.
(Foto: Maastricht, Van Sloun/Ramaekers)
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en een tuin voor te stellen. Meestal omsloot een omheining de hof. Zo'n
beeldhouwwerk in gepolychromeerde steen uit de 16de eeuw staat in het museum
O.-L.-Vrouw-ter-Potterie in Brugge (zie afb.). Op een rots voor de knielende Jezus
staat een kelk. De drie geliefde apostelen (Petrus, Johannes en Jacobus) liggen nog
te slapen. Maar een woedende menigte van stoere mannen met lantaarns, stokken en
wapens nadert de poort van de hof. Judas, met de

Gepolychromeerde beeldengroep in steen met voorstelling van het ‘Hofke van Olijven’ daterend uit
de 16de eeuw. Het anonieme kunstwerk staat in het Museum O.-L.-Vrouw-ter-Potterie in Brugge.
(Foto: Brugge, Sted. Musea)

geldbeurs, komt als eerste de omheining binnen. De kus van Judas Iskariot wordt
dikwijls als een afzonderlijk thema uitgevoerd. We denken hier o.a. aan drie
dynamische composities die Antoon van Dijck (1599-1641) op het einde van zijn
eerste Antwerpse periode (ca. 1618-1620) als schetsmatige olieverfschilderijen
penseelde (o.a. Madrid, Prado). De barokkunstenaar inspireerde zich op het evangelie
van Johannes. Onderaan op het schilderij wordt Malchus, een dienaar van de
hogepriesters, door Petrus aangevallen en een oor afgehakt. Ook Maarten de Vos
(ca. 1531-1603) beeldde dit gebeuren in een gewassen krijttekening af (Brussel, Kon.
Museum voor Schone Kunsten) (zie afb. p. 23). Het verraad van Judas wordt historisch
betwijfeld en doet denken aan de verkoop van Jozef door zijn broers in het Oude
Testament. De dertig zilverlingen worden vermeld in een tekst uit Zacharia (11,12).
Judas wordt er gepersonifieerd met de joden. Die kus was belangrijk om in het donker
Christus niet te verwarren met Jacobus de Meerdere die volgens een oude traditie
frater Domini of broer van Jezus wordt genoemd en zeer sterk op Hem geleek. Judas
wordt meestal klein voorgesteld. Dit sluit aan bij de middeleeuwse gewoonte om de
grootte van de personages te laten afhangen van hun functie. Birgitta van Zweden
(14de eeuw) verneemt in één van haar begenadigde visioenen van Maria dat Judas
klein van gestalte was. Meestal draagt de verrader een geel kleed, kleur van de joden,
kleur van haat en nijd. De handlangers van de hogepriesters krijgen bijna altijd een
barbaars en woest uiterlijk, met lang haar, onverzorgde baard en grote snor. Hun
gruwelijke tronie onderstreepte hun afschuwelijke daad. Sommige miniaturisten
gingen nog verder en maakten van hun gezichten hondenkoppen want in de psalmen
staat geschreven: ‘Een grote troep honden is om mij heen: rond mij hokt de
wreedaardige bende’ (22,7). De caravaggisten maakten gebruik van de avond om
met de hulp van lantaarns en fakkels lichteffecten weer te geven. Dit brengt uiteraard
een lugubere en akelige stemming, wat als passend kan worden ervaren. Ook Juan
de Flandes en de anonieme Meester van Bourgondië zullen dit toepassen. Eerder
zeldzaam is de afzonderlijke voorstelling van de gevallen soldaten en dienaars, zoals
beschreven in het evangelie van Johannes (18,6) of het afhaken van het oor van
Malchus door Petrus of de paniekvlucht van de apostelen. Eén van hen, ‘die een
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linnen doek om het blote lichaam had geslagen (kwam) hen achterna,. Ze grepen
hem, maar hij liet zijn kleed in de steek en vluchtte naakt weg’ (Marcus 14, 51-52).
Na de gevangenneming krijgt Jezus twee processen, een joods en een Romeins,
een religieus en een politiek. Dit was nodig gezien de toestand op dit ogenblik en de
bezetting door de Romeinen. De woeste menigte bracht Christus eerst naar Annas,
de schoonvader van Kajafas. Een dergelijke voorstelling is in de kunst zeldzaam,
omdat er een duidelijke gelijkenis bestaat met Christus voor Kajafas. Enkel in
gedetailleerde passiecycli vinden we het terug. De al

Dit eikenhouten beeld (h.: 82 cm) stelt ‘Christus op de Olijfberg’ voor en dateert uit het begin van
de 16de eeuw. Het is eigendom van het O.C.M.W. van Leuven maar in bruikleen gegeven aan het
Stedelijk Museum aldaar. Op het beeld werden sporen van polychromie en verguldsel aangetroffen.
(Foto: Leuven, sted. Museum Vander Kelen-Mertens)
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vermelde verschijning voor Kajafas, incluis de bespotting door dienaars, komt meer
voor, zoals in werk van Jordaens, Van Honthorst en enkele anonieme verluchters.
Voor de caravaggisten (zoals Seghers, Van Honthorst, Rombouts) bood de
verloochening van Petrus heel wat mogelijkheden: brute figuren, sensuele meisjes,
de duistere nacht, stilleven-elementen, doffe aardkleuren en het lichtende
houtskoolvuur dat de soldaten en dienaars hadden aangelegd. Zo konden ze met
clair-obscureffecten werken. Het voorval speelde zich af op een binnenplaats of in
een herberg. De haan vormde meestal een kleurrijk en belicht element in de
compositie. Vooral in de baroktijd wordt dit dier het bijna vaste attribuut van Petrus.
De oudst bekende voorstellingen van de verloochening duiken al in de vijfde eeuw
op.
Christus voor Pilatus komt in de verschillende scènes voor. Het zenden van Jezus
naar Herodes, de keuze tussen Jezus en Barabbas en de handwassing van Pilatus
werden weinig afgebeeld, zeker niet in de Nieuwste Tijden. Op enkele uitzonderingen
na, zijn het vooral miniaturen, mozaïeken en Italiaanse fresco's die ons dit tonen.
Rembrandt schilderde de handwassing van Pilatus tweemaal: in 1633 (Londen,
National Gallery) en in 1665 (New York, Metropolitan Museum).
De geseling en de doornenkroning vormen eigenlijk afzonderlijke iconografische
thema's. Alle evangelisten maken er melding van, zonder veel details te vermelden.
Pilatus had waarschijnlijk niet de bedoeling Christus te martelen, maar Hem door
geseling en bespotting tegen de joden te beschermen. Historisch gezien werd een tot
de kruisdood veroordeelde altijd eerst gekastijd. Kunstenaars lieten dit gebeuren
plaatsvinden in een ondergronds vertrek. Christus werd er geboeid en geschopt naar
toe gebracht. Eén enkele keer droegen soldaten Hem als een dier vastgebonden aan
stokken. Hij werd er uitgekleed en mogelijk vastgemaakt aan een zuil. Zowel Rome
als Jeruzalem beweren de echte geselkolom te bezitten. Volgens de Romeinse
wetgeving gebeurde de geseling rechtstaande en de wet van Mozes bepaalde het
aantal zweepslagen op veertig. Dat dergelijk feit tot de gruwelijkste voorstellingen
leidde zal wel niemand verwonderen. Zowel de schilderals beeldhouwkunst
evolueerden naar meer en meer realistische uitbeeldingen, vooral in de Duitse kunst
van de 15de eeuw. Heel wat sculpturen stellen de bijna naakte Christus voor
vastgeketend aan een kleine kolom. De striemen van de roede bloedden en het vel
en het vlees werden van het lichaam afgescheurd. Soortgelijke dramatische
gebeurtenissen lieten een diepe indruk na bij de gelovigen. Ook Spanjaarden waren
daar sterk door aangesproken. De overdadig bloedende polychromie ondersteunde
dat tot het uiterste gedreven realisme. Op Brabantse passieretabels ontbreekt dat
tafereel meestal niet.
De daaropvolgende doornenkroning en bespotting werden al even dramatisch
weergegeven. Enkele miniaturisten stellen het zo voor dat de gevlochten doornenkroon
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Vlaamse miniatuur van omstreeks 1500 met de voorstelling van Christus voor Pilatus, bewaard in
de bibliotheek van het Vaticaan.

door stokken nog dieper in het hoofd wordt geduwd, zoals op een verluchting in een
handschrift in de Kon. Bibliotheek in Brussel. Het is een typische middeleeuwse en
renaissance-afbeelding die Duitsers blijkbaar graag op die manier gevisualiseerd
zagen. Het lijkt er ten andere op dat Duitse kunstenaars de passie gruwelijker en met
meer bloed voorstelden. De al geciteerde Antoon van Dijck laat gewoon een soldaat,
met ijzeren handschoen tegen de doornen, de kroon op Christus' hoofd plaatsen
(Madrid, Prado) (zie afb.). En de caravaggisten maakten van de plaats van het
gebeuren, een kelder, gebruik om met lichtcontrasten te werken. Volgens Birgitta
van Zweden was de marteling zo hevig dat Zijn bloed ogen en oren vulde. Vooral
de laatmiddeleeuwse mens was door dit beeld geobsedeerd en de kunstenaars
probeerden het bijbelfragment zo natuurgetrouw mogelijk om te zetten. De muziek
van de Goede Week ondersteunde dat met een dramatisch recitatief en de passiespelen
hielpen mee aan de visualisering. Zeker de ironie in de mimiek, de gruwelijke
gezichten en de afschuwelijke grimassen zullen wel op de acteurs van de
mysteriespelen geïnspireerd zijn. Vergeten we ook niet dat dergelijke pathetiek de
middeleeuwer aansprak.
Uiteindelijk werd de Heer aan de joden getoond. Pilatus sprak toen waarschijnlijk
zijn bekendste woorden: ‘Ecce Homo’. Deze voorstelling vinden we noch in de
vroegchristelijke, noch in de Byzantijnse kunst terug, maar vormt een veelvuldig
uitgebeeld thema in het westen van de 15de en 16de eeuw. Het kadert volledig in de
laatmiddeleeuwse pathos. Tot de oudst bekende voorstellingen behoort een miniatuur
uit de negende/tiende eeuw in een handschrift in het klooster van Sankt Gallen.
Nederlandse manuscripten inspireerden waarschijnlijk De Ecce Homo van Jeroen
Bosch (ca. 1450-1516), nu in het Städelsches Kunstinstitut van Frankfurt. De invloed
van de Duitse voorstellingen lijkt eveneens voor de hand te liggen. Het werk is niet
meer volledig intact tot ons gekomen. Christus staat op een stenen verhoog en we
zien de joelende mensenmassa hem beschimpen. Het is een voorstelling zoals iedere
gelovige het wilde uitgebeeld zien. Behalve bij enkele Vlaamse Primitieven werd
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Christus ook zo door een aantal vroegrenaissance schilders weergegeven. Soms zien
we in een kelder ook nog Barabbas zitten of staat de vrouw van Pilatus, Claudia
Procula, erbij.
Vervolgens begon de lastige kruisweg door de smalle steegjes van Jeruzalem richting
Golgotha. Na de uitspraak van Pilatus werd Christus overgelaten aan een detachement
soldaten, die volgens de Romeinse wetgeving de kruisiging onmiddellijk moesten
uitvoeren. De veroordeelde moest zelf zijn kruis (of een balk ervan) dragen, wat ook
altijd zo wordt afgebeeld. Iemand hield vlak voor de verdoemde een wit bordje met
de reden van de misdaad. Pilatus liet erop schrijven: ‘Jezus, de Nazoreeër, koning
van de Joden’ (Joh. 19,19). De kruisdood was voorzien voor opstandige of gevluchte
slaven, joden stenigden hun ter dood veroordeelden en Romeinen onthoofden ze. In
het Romeinse rijk was de kruisdood een beschamende dood, een buitengewone
vernederende straf. Voor de inwoners van Jeruzalem betekende de kruisdraging een
wrede confrontatie: ze stonden op amper een meter afstand van een bloedende en
lijdende man, die op weg was naar zijn dood. De kruisdraging kent een voorafbeelding
in het Oude Testament, namelijk Isaak die brandhout voor zijn eigen offer draagt.
Drie evangelisten melden
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dat Simon van Cyrene door de soldaten werd opgevorderd om het kruis mee te helpen
sleuren. Johannes zegt daarover niets. Dikwijls combineerde men beide: Jezus droeg
zijn kruis een deel van de weg alleen en werd pas later door iemand geholpen. ‘Een
grote massa volgde Hem; er waren vrouwen bij, die om Hem rouwden en treurden’
(Lucas 23,27). Dit vers kan meteen het onderschrift worden voor Pieter Bruegels
(ca.1530-1569) compositie uit 1564

Dit schilderij (olieverf op doek, 223 × 196 cm) van Antoon van Dijck werd uitgevoerd in 1620 en
hangt nu in het Prado in Madrid. Dit werk is een tweede versie waarvan de eerste tijdens W.O.II
werd verwoest. De kunstenaar maakte voor deze schilderijen enkele voorstudies en tekeningen.
(Foto: Prado, Madrid)

in het Kunsthistorisches Museum van Wenen. De evangelisten vertellen ons niet veel
over de kruisdraging, de apocriefe geschriften des te meer. Zo vernemen we dat
Maria en Johannes langs de weg stonden en langzaam volgden, dat Hij driemaal viel
en dat Veronica (Beronike) bloed en zweet van Zijn gelaat afbette. Voor haar daad
van medelijden werd ze schitterend beloond, want toen ze de zweetdoek wegnam,
bleek het aanschijn van de Heer er ingeprent. Wat dit laatste betreft, gaat het duidelijk
over een legendarisch verhaal dat in een apocrief boek Acta Pilati in de vierde eeuw
opdook en vanaf de elfde eeuw aan het lijdensverhaal werd toegevoegd. Voortaan
werd de vrouw afgebeeld met het doek waarop het gelaat van Christus was ingeprent,
in de hand. Zowel de Meester van Flémalle, Rogier van der Weyden, Hans Memling
als de Meester van de Ursulalegende hebben haar zo gekonterfeit. En Juliaan de
Vriendt (1842-1935) stelt Veronica voor terwijl ze de zweetdoek na de kruisiging
aan Maria en Johannes toont. Heel wat kunstenaars beeldden de doek op zich af,
zeker in de 19de en begin 20ste eeuw als devotiepaneel bij de uitgang van een kerk.
En vergeten we niet dat de naam ‘Veronica’ afgeleid is van ‘vera icon’, wat ware,
echte afbeelding betekent. Na de dood van Veronica, in Soulac (Gironde), over wie
nog heel wat verhalen de ronde doen, kwam de bewuste doek in handen van paus
Clemens. Nu betwisten twee kerken in Rome, S. Maria Maggiore en S. Pieter, het
bezit ervan. Ook het vallen van Christus behoort tot de graag geziene afbeeldingen:
nu eens op zijn knieën, dan weer languit met de armen naar voor. Mogelijk gaven
de passiespelen hier weer inspiratie. Meestal werd de kruisweg gruwelijk en zo
plastisch mogelijk uitgevoerd. Het thema leidde in de Middeleeuwen dikwijls tot
horizontale composities met brutaal realisme, waarbij de Verlosser soms meer
kruipend dan gaand werd weergegeven, in de barok dan weer met schuine lijnen en
dynamiek (zie afb.). In 1636-1637 beeldt Peter Paul Rubens (1577-1640) zo de
lijdende Heer af, terwijl Hij Golgotha bestijgt. De rotsachtige bodem maakt het alleen
maar schrikwekkender. Veronica bet piëteitsvol Zijn voorhoofd af en probeert Hem
wat soelaas te brengen. Dit monumentale werk in een rijkgeschakeerd koloriet diende
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als altaarstuk voor de benedictijnenabdij van Affligem en hangt nu in het Brusselse
Kon. Museum voor Schone Kunsten. Het Amsterdamse Rijksmuseum bewaart er
een modello van dat compositorische wijzigingen onderging om het aan te passen
aan de meer naar boven afgeronde vorm van het portiekaltaar. Hieronymus Bosch
penseelde een close-up van de kruisweg, enkel met hoofden en bustes, waarvan de
tronies huiveringwekkend en psychologisch lelijk werden voorgesteld (Gent, Museum
voor Schone Kunsten) (zie afb.). Zowel Veronica (met de zweetdoek) als de Goede
en Kwade moordenaar zijn gemakkelijk te herkennen. De pater (franciscaan?
dominicaan?), bovenaan rechts, wordt in de beschrijvende literatuur niet vergeten.
Ook de diagonale lijn van het kruishout valt op. Een soldaat probeert met zijn handen
het lijden nog te verzwaren door aan het kruis te trekken. We kunnen ons afvragen
of het paneel niet getuigt van de religiositeit van de Lage Landen gedurende de
Middeleeuwen? Het is in elk geval een innoverend werk en een van Bosch' allerbeste
creaties. Wat vroeger in zijn oeuvre situeren zich nog enkele panelen met de
kruisdraging, één in het Kunsthistorisches Museum van Wenen en één in het Palacio
Real van Madrid (zie afb.). Bij dit laatste schilderij zien we aan Christus' gordel lange
neerhangende touwen met zgn. spijkerblokken. Hij trapt juist op zo'n één. Die met
spijkers bezette planken hinderden Hem niet alleen bij het gaan, maar veroorzaakten
diepe wonden bij iedere stap en val. Vooral Duitse meesters stelden deze marteltuigen
voor, ook Vlaamse zoals de Meester van het H. Bloed (Greenville, Bob Jones
University), Pieter Aertsen (Zoutleeuw, St.-Leonarduskerk), Joachim Beuckelaer,
Rogier van der Weyden (Granada, Capilla Real), Dirk Bouts (Madrid, Prado), Juan
de Flandes (Burgos, Miraflores klooster) en Bernard van Orley (Brugge,
O.-L.-Vrouwekerk). Een aantal retabelfragmenten tonen eveneens de kruisdragende
Christus met die spijkerblokken. De oudste voorstelling ervan dateert uit het begin
van de 15de eeuw. Waarschijnlijk gaat het om een Vlaamse toevoeging die in heel
wat streken werd overgenomen, wat het belang van de 15de-eeuwse Zuid-Nederlandse
kunst onderstreept. Mogelijk zijn ze geïnspireerd op echte marteltuigen, maar er
steekt ook symboliek in. De gewaden die de priester tijdens de eucharistie draagt,
verwijzen o.a. naar de passie: het amict is de doek die Christus over zijn hoofd kreeg
tijdens de bespotting, de witte albe ontving Hij tijdens Zijn verhoor door Herodes
(‘... door Hem een pronkgewaad aan te doen.’ Lucas 23, 11), de stola is het touw
waarmee Hij aan de geselkolom werd vastgebonden en de kazuifel is het violette
(vandaar de oorsprong van ons ‘nederig gewaad’) kleed, dat de Romeinse soldaten
Hem aantrokken. Onderaan de albe werd in de Middeleeuwen een rechthoekige en
met geometrische motieven versierde band of boord geborduurd. Christus nu kreeg
volgens sommige

Deze beeldengroep (51 × 59 cm), in een privé-verzameling, werd omstreeks 1500 uit blond eikenhout
door een anonieme Vlaanse kunstenaar gesneden. Het vroeger gepolychromeerde bas-reliëf,
ongetwijfeld afkomstig uit een retabel, stelt acht figuren voor die de kruisdraging uitbeelden. Enkele
beulen slaan Hem en Simon van Cyrene en Veronica zijn gemakkelijk te herkennen.
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miniaturisten als kleed tijdens de kruisweg een albe met dergelijke boorden. Door
de weving, de kleuren en het borduursel leken die banden op spijkerblokken. Het
vervolg kunnen we veronderstellen: de boorden werden als spijkerblokken geschilderd.
Bepaalde schilderijen beelden tegelijk de kruisdraging en de kruisiging af. Als
voorbeeld sommen we het paneel uit 1510-1520 van de Brugse Meester van de
Passietaferelen op (Brugge, St.-Salvatorskathedraal, nu in het Groeningemuseum).
In het midden wordt de kruisiging uitgebeeld. De kruisdraging en de bewening
bevinden zich respectievelijk links en rechts ervan. Zonder schroom inspireerde deze
meester zich zowel stilistisch als iconografisch op het al geciteerde schilderij van
Memling, op panelen van de Meester van Flémalle en op gravures van Dürer. Ook
de Meester van de Antwerpse Kruisiging doet dat op twee vleugels van een triptiek
uit het begin van de 16de eeuw (Antwerpen, Kon. Museum voor Schone Kunsten).
Zo bereiken ze ‘een plaats die Golgotha (Aramees) heet, wat Schedelveld betekent’
(Mattheüs 27, 33), waar Hij werd gekruisigd. Deze plaats was een symbool van het
Romeinse imperialisme. Lange tijd werd geloofd dat zich onder deze berg het
vagevuur bevond. De laatmiddeleeuwse mens beeldde Christus dikwijls vlak voor
de kruisiging af. Het is werkelijk een 14de-eeuwse schepping, die in het Oude
Testament een prefiguratie vindt bij Job met zijn etterwonden zittend op de mesthoop.

Dit schilderij ‘De Kruisdraging’ (paneel, 94 × 150 cm) van Hieronymus Bosch hangt in het Palacio
Real in Madrid. Het werd omstreeks 1505-1507 geschilderd. Bemerk de spijkerblokken aan de voeten
van de Heer.

De Heer werd vlak voor Zijn kruisiging op een rotsblok of op een paar stenen
gezet, slechts gekleed met een lendendoek of shentis, geboeid met dikke koorden
aan voeten en handen en de vlijmscherpe doornenkroon op het bloedende hoofd. Die
smartelijke diadeem werd steeds groter en de brute stekels steeds langer voorgesteld.
Massa's sculpturen brengen ons dat in beeld. De volkskunst kende voor dit onderwerp
eveneens een grote belangstelling en gaf dit thema naïef en onbeholpen weer. Zo'n
voorstelling heet ‘Christus op de koude steen’ of ‘De rust van Christus’ of ‘Christus
op z'n blokske’ (zie afb.). Op enkele gravures zien we tegelijkertijd de soldaten die
het kruis gereedmaken. Iconografen verwarden dergelijke uitbeelding dikwijls met
de geseling of met de Ecce Homo. De bekende Franse kunsthistoricus Emile Mâle
heeft het onderscheid duidelijk gemaakt en meent dat die voorstelling een soort
symbolische samenvatting van de Passie betekent. Later krijgt Christus nog een
rietstengel (en een geselroede) en een paarse mantel om de schouders. Het gaat hier
om de lijdende mens: het hoofd lichtjes gebogen, vele bloedvlekken van de geseling
en pijn en smart op het gezicht. De Heer wacht gelaten op de dood, alleen, zo goed
als naakt en zonder verzet. Zijn eindeloze droefheid gaat gepaard met volledige

Vlaanderen. Jaargang 47

berusting en getuigt van een grote doordringende geestelijke kracht. Zo zien we Hem
ook dikwijls als sculptuur in passiehuisjes op kerkhoven en aan bidplaatsen, soms
zelfs geboeid, naar omhoog kijkend en eventueel geknield op het kruis. Het gaat
meestal om een volkse interpretatie van een verzonnen verhaal.
Om de schedelplaats letterlijk aan te duiden, liggen naast Christus op de grond of
onder het kruis een schedel en enkele beenderen. Ze verwijzen symbolisch niet naar
de dood, wel naar het skelet van Adam die op die plaats werd begraven. Hij en Eva
brachten de zonde in de wereld. Door de kruisdood van Christus werden de mensen
van de zonde verlost. En op het ogenblik dat Jezus ‘de geest gaf’ ‘beefde de aarde
en spleten de rotsen’ (Matteüs 27, 50-51). Daardoor kwamen de schedel en de
beenderen naar boven. Het bloed van Jezus stroomde door deze spleet en kwam op
Adams skelet neer. Een legende vertelt ons verder dat de stervende Adam zijn zoon
Seth naar het Paradijs zond om drie zaadkorrels van de boom van kennis te halen.
Na het overlijden van Adam legde zijn zoon de korrels in zijn vaders mond. Hieruit
groeide een boom, die uiteindelijk het hout voor Christus' kruis leverde. Door het
bloed kwam Adam opnieuw tot leven. Het gebeurt dan ook dat we Adam en Eva
naast het kruis zien staan. Zoals Eva uit Adams zijde voortkwam, kwam de Kerk uit
de zijde van de nieuwe Adam voort tijdens Zijn doodsslaap aan het kruis. De
Contrareformatie verwierp deze bovenstaande symboliek en de schedel duidde
voortaan Christus' overwinning op de dood en de zonde aan.
Dat men aan Christus op het kruis met alsem gemengde wijn te drinken gaf,

Dit eikenhouten beeld (h.: 114 cm) stelt Christus voor die half omkijkend het verdwenen kruis op zijn
schouders torst. Het kunstwerk dateert uit het begin van de 16de eeuw. Het is eigendom van het
O.C.M.W. van Leuven maar in bruikleen gegeven aan het Stedelijk Museum aldaar. Het beeld stond
destijds opgesteld in de kloosterhof van het St.-Pietersgasthuis in Leuven. Bemerk onderaan een
spijkerblok. (Foto: Leuven, Sted. Museum Vander Kelen-Mertens)

zoals beschreven in twee evangelies, komt minder in de kunst voor. Dit was een
joodse traditie om de pijn en angst te milderen. ‘Toen Hij geproefd had, wilde Hij
niet drinken’ (Matteüs 27, 34). Ook Christus die van zijn kleren wordt ontdaan, Maria
die zijn naaktheid met een mantel bedekt en het smeden van de ijzeren nagels vinden
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we zelden in afbeeldingen terug. Enkele 15de- en 16de-eeuwse miniaturen tonen ons
wel het nagelen aan het kruis. Er bestaat een archeologisch-historische discussie of
Christus aan het hout werd gebonden of genageld en op welke manier. Of bonden
de beulen Christus eerst met touwen vast om Hem nadien aan het kruis te nagelen?
En werden Zijn voeten naast of op elkaar geplaatst? In de hoge Middeleeuwen is
Christus steeds met vier nagels aan het

Dit Brabantse beeld stelt ‘Jezus op z'n blokske’ voor. Stilistisch vertoont het verwantschap met het
werk van de anonieme Meester van het retabel van Lombeek. De sculptuur wordt bewaard in het
Kon. Museum voor Kunst en Geschiedenis in Brussel.
(Foto: Brussel, Kon. Museum voor Kunst en Geschiedenis)

kruis geslagen, vanaf de 13de eeuw beperkt het zich tot drie. De jezuïeten gebruikten
er in hun embleem ook slechts drie en de 16de-eeuwse Leuvense professor Joannes
Vermeulen, alias Molanus, liet kunstenaars toe hun eigen fantasie te gebruiken. Nog
andere vragen doken op. Werd Christus op de grond aan het kruis vastgemaakt of
stond het kruis al recht? En op welke manier gebeurde dat? Vooral tijdens de
Contrareformatie trokken stoere mannen en soldaten het gevaarte omhoog. De soldaten
hadden dan een put gegraven om het kruis erin te laten en het gemakkelijk rechtop
te krijgen. Rubens, De Craeyer, Van Dijck, Le Brun en Jouvenet hebben de
kruisoprichting met veel pathetiek, dynamiek en dramatiek in de verf gezet. Het was
een ‘aangenaam’ tafereel, omdat ze diagonale lijnen, een uitgesproken realisme en
een vlotte penseelvoering konden gebruiken. De toegevoegde dieren (paarden,
honden), het eindeloze landschap vanop de heuvel en de dreigende onweerswolken
creëerden een bepaalde sfeer die de gewilde voorstelling angstaanjagend ondersteunde.
Christus aan het kruis kan het onderwerp vormen voor een afzonderlijke studie. De
oudste voorstellingen blijken enkel symbolisch bedoeld. Pas vanaf de zesde eeuw
krijgen we een meer menselijke uitbeelding met een levende Heer met open ogen.
Dan hangt de Verlosser eigenlijk niet, maar staat met opgeheven hoofd tegen het
kruis. Zeker in de vroegchristelijke kunst valt Hij te herkennen tussen de wringende
goede en kwade moordenaar. Zij zijn kleiner en dragen geen baard. Eén werd rechts
en één links gekruisigd. Uit hun mond komt enerzijds een reine, anderzijds een zwarte
ziel die respectievelijk door een engel
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Deze kruisafneming (paneel, 220 × 262 cm) werd geschilderd door Rogier van der Weyden omstreeks
1442. Mogelijk bevonden er zich vroeger luiken aan. Deze Vlaamse Primitief heeft enkele keren dit
thema weergegeven. Het hangt nu in het Prado in Madrid.
(Foto: Madrid, Prado)

en door een duivel worden opgevangen. In de kunst kronkelen ze soms van de pijn
aan hun kruis. Zelden zijn ze naakt weergegeven, maar de lendendoeken zijn zo klein
en kunstenaars laten ze zo spannen rond het lichaam dat de lichaamsdelen duidelijk
zichtbaar worden. Het gebeurt dat Christus enkel met de handen aan het kruis is
genageld en dat Zijn voeten op de grond of op het suppedaneum rusten.
Christus draagt bijna steeds een lendendoek, het perizonium. Dit is een korte, los
omgeslagen shentis, die vooral in de middeleeuwse kunst terug te vinden is. Vrij
vlug ontstaan voorstellingen waarbij Christus een lang gewaad, het colobium, droeg.
Die voorstelling komt mogelijk uit Syrië. Vooral in Spanje evolueerde dit van een
soort rok tot een lang kleed. Langzaam werden de voorstellingen realistischer en
verkleinde de lendendoek tot een beperkte lap stof, waarvan een deel wapperde in
de wind. Het subliculum kan als een smalle band worden omschreven, die enkel de
schaamdelen bedekt en tussen de benen is doorgehaald. Vooral renaissancekunstenaars
probeerden zo hun anatomische kennis te bewijzen. Deze evolutie ging verder. Noch
Michelangelo, noch Benvenuto Cellini schrikten er voor terug om Jezus volle-

Vlaanderen. Jaargang 47

98
dig naakt voor te stellen, wat door de bijbel niet wordt tegengesproken. Dit werd
door de besluiten van het Concilie van Trente verboden. Voortaan sloot de bescheiden
lendendoek nauw om het lichaam, soms zijdelings geknoopt en met een afhangend
pand. Dit type bleef lange tijd in de mode, met meer of minder plooien. Soms werd
het perizonium gereduceerd en met een koord vastgebonden zodat een zijkant van
het lichaam van Jezus kon ontbloot blijven. Het staat niet met zekerheid vast of
Christus aan het kruis nog de doornenkroon droeg. Een aantal afbeeldingen tonen
Hem zonder of plaatsten Hem zelfs een gouden exemplaar met edelstenen op het
hoofd. Vanaf de negende eeuw wordt ook een dode Christus, met gesloten ogen,
voorgesteld. Zeker in de Middeleeuwen draagt Zijn lichaam de sporen van de
marteling en het lijden. Het doorgezakte lichaam onderstreept dat. Het is meteen een
verklaring waarom slechts één spijker door zijn voeten werd geslagen, wat een
natuurlijk uitzicht gaf. Inhoudelijk sloot een dergelijke compositie aan bij de heersende
scholastieke stroming. Zijn vingers krommen krampachtig en het lijkt alsof het
stervende lichaam enkel aan spijkers vasthing. Tijdens de Contrareformatie wordt
op die zienswijze teruggekeerd. De levende Christus verwijst naar de hoop op
verrijzenis en eeuwig leven, de dode kon geïnterpreteerd worden als een uitdrukking
van pessimisme. Barokke kruisbeelden, dikwijls in ivoor, zijn niet noodzakelijk
aangrijpend of uitdagend heroïsch, ze zijn wel fraai gesneden. Vlaamse beeldhouwers
voerden er heel wat uit, dikwijls in opdracht van prelaten of rijke burgers. Ze werden
vastgemaakt aan dure houtsoorten en sierden dikwijls schouwen van grote
herenwoningen.
Vanaf de zesde-zevende eeuw bevinden zich aan weerszijden van het kruis de zon
en de maan. We vinden ze voor het eerst terug op een Syrische miniatuur. De
verklaring is vrij eenvoudig. ‘Al rond het zesde uur werd het donker in heel het land,
tot het negende uur’ (Lucas 23, 44-45). Beide hemellichten worden soms
gepersonifieerd in borstbeelden of door een man en een vrouw. De eerste stelt de
zon voor, de tweede draagt de maansikkel of ze bedekken de ogen. Vooral de
middeleeuwse kunst (miniaturen, ivoor en email) gebruikte die symboliek. Meestal
vinden we op de kruisigingstaferelen ook enkele figuren, waarvan het aantal nogal
wisselt. Maria van Magdala, met zalfpot, knielt neer aan de voeten en wast soms met
haar blonde haren het bloed af. Enkele wenende vrouwen delen in haar smart. Een
aantal soldaten verdeelden Zijn kleren onder elkaar en dobbelden om het gewaad
(Joh. 19, 24). Longinus verschijnt met een lans en een krijgsknecht - die volgens de
legende de naam Stephaton draagt - brengt de in azijn gedrenkte spons op een stok
aan de lippen van Jezus. Maria staat rechts van het kruis, Johannes links. De zijwonde
dient rechts geplaatst en niet links zoals men zou verwachten. Dit houdt verband met
het water, dat uit de wonde druppelt: ‘Ik zag het water dat vloeide uit de tempel, aan
de rechterzijde’. Eva kwam voort uit de rechterzijde
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Gepolychromeerde anonieme ‘Piëta’ uit de 15de eeuw in de St.-Quintenuskathedraal van Hasselt.

van Adam en de Kerk werd uit dezelfde zijde van de Verlosser geboren. Volgens
het evangelie zijn Maria en Johannes bij de kruisdood aanwezig. Vanaf de
vroegchristelijke kunst worden beiden al gegroepeerd. Waar vroeger Maria duidelijk
rechtop stond, valt ze vanaf de 14de eeuw dikwijls in bezwijming in de armen van
Johannes. Dit zou teruggaan op een passage uit de openbaringen van de al vermelde
Birgitta. De Kerk is met zo'n voorstelling niet gelukkig, die geloofde dat Maria
voldoende moed had om dit offer te doorstaan, wat door die houding wordt
tegengesproken. Ondanks die kritiek bleven kunstenaars tot in de 17de eeuw haar
zo afbeelden. Maria symboliseert hier trouwens de Kerk, Johannes de Synagoge.
Zeldzaam is het dan weer dat God de vader, in buste, verschijnt om Zijn Zoon te
zegenen. Veel meer vangen engelen in kelken het bloed van de Heer op of tonen de
passiewerktuigen. Rubens maakte er een groot spektakel van, met paarden, Romeinse
en bijbelse figuren, zoals in De lanssteek (Antwerpen, Kon. Museum voor Schone
Kunsten). De dynamiek erin wordt verhoogd door de schuine opstelling van de
kruisen.
De slang die soms onder het kruis kronkelt en eventueel een appel in haar bek houdt,
moet uitdrukken dat Christus door Zijn kruisdood zonde en dood overwon. Deze
symboliek staat in nauw verband met de al vermelde schedel van Adam die we
veelvuldiger afgebeeld zien onder het kruis. De achtergrond wordt meestal gevormd
door een weids landschap met eventueel Jeruzalem. Zo keert de Messias zijn rug
naar de Heilige Stad van het Oude Verbond.
Uiteindelijk verdient ook het kruishout nog aandacht. Niet alleen de vorm verschilt,
maar ook de kleur. Groen verwijst naar het leven, het levenshout. In Duitsland treffen
we dikwijls het gaffelkruis aan, met schuin naar boven gerichte armen. De armen
van Christus volgen die richting. Vooral in de 17de en 18de eeuw vinden we
kruisbeelden waarbij de gekruisigde niet langer de armen horizontaal, maar vrij steil
evenwijdig naar omhoog houdt. Meestal wordt dit type ten onrechte, jansenistisch
genoemd. Doordat Hij Zijn armen niet wijd uitstak, stierf Hij niet voor alle mensen.
Een dergelijke interpretatie mist alle grond. Zo'n voorstelling komt namelijk al in de
15de eeuw voor en Franse kunstenaars beeldden de kruisiging tijdens de
Contrareformatie op die manier uit voor evenveel rooms-katholieke kerken en toch
werden ze niet verdacht. Ook de jezuïeten bestelden ze. Dit motief treffen we geregeld
aan bij elfenbenen kruisbeelden, kunstwerken die in die tijd een gegeerd bezit waren.
Hier gaat het om een technisch element. De uitvoering van een volledig corpus in
ivoor kon enkel gebeuren wanneer de armen naar boven werden uitgestrekt. Om
meer horizontale armen te creëren, diende de ivoorsnijder drie stukken te gebruiken,
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die hij later met houten deuvels aan elkaar vastmaakte. Zowel Frans du Quesnoy,
Jean Del Cour, Lucas Faydherbe, Artus Quellinus de Jongere, Mattheus van Beveren,
Engelbert Pompe... voerden er uit.
‘Toen het avond geworden was’ (Matteüs 27,57) - daarover bestaat er wel een
interpretatieverschil - werd het lichaam van Jezus van het kruis afgenomen. Dit
gebeuren, dat eigenlijk zonder belang is voor de liturgie, verschijnt in de kunst pas
in de negende eeuw. Toch wordt het in de vier
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Dit middenluik (paneel, 33,7 × 25,2 cm) ‘De Man van Smarten’, toegeschreven aan Goossen van der
Weyden (1465-ca. 1538/1545), behoort tot de ‘Triptiek van Abt Antonius Tsgrooten’. De schenker
was tussen 1504 en 1530 abt van de abdij van Tongerloo. Het drieluik wordt in het Kon. Museum
voor Schone Kunsten van Antwerpen bewaard. (Foto: Brussel, K.I.K.)

evangelies uitvoerig verhaald. Naast Jozef van Arimathea en Nicodemus mogen we
misschien veronderstellen dat Maria en Johannes eveneens aanwezig waren bij de
kruisafneming. Nog later verschenen andere figuren en werden er zelfs ladders
bijgehaald. Mogelijk inspireerden kunstenaars zich opnieuw op de passiespelen. Hoe
meer we in de tijd opschuiven, hoe meer personages erbij komen. De scène werd
steeds maar ingewikkelder. Bij Rogier van der Weyden sluiten twee figuren als
gebogen haken het paneel af (zie afb.). Kleuraccenten en enkele schuine lijnen vormen
er de compositie. Hij situeert de kruisafneming als het ware in een retabel en laat de
tranen van de treurende vrouwen de vrije loop. Diagonalen en driehoeken bepalen
tijdens de Contrareformatie de opstelling van de personages. Rubens wist dat tafereel
in 1612 schitterend te verwerken op een middenluik van een triptiek voor het altaar
van de Kolveniersgilde in de Antwerpse O.-L.-Vrouwekerk. Onderaan schilderde
de grootmeester van de Vlaamse barok een stilleven met doornenkroon, spons, een
stuk papier met de bekende INRI-tekst en een koperen schaal met water en bloed.
Veel pathetischer is de bewening. Het dode lichaam wordt van het kruis gehaald en
ligt nu op de schoot van Zijn Moeder: de piëta (zie afb.). De stille scène is even sober
als aangrijpend. Het gebeurt dat een zwaard het hart van Maria doorboort. Dikwijls
hangt een van Zijn armen slap naast het lichaam en probeert O.-L.-Vrouw Hem te
omhelzen. Uitzonderlijk ligt een schedel onderaan het beeld of draagt Maria een
kroon. Deze voorstellingen volgen de traditionele stilistische evolutie en de
schoonmenselijkheid verdwijnt voor overdreven pathetiek in de 17de en 18de eeuw,
soms ook voor zeemzoeterigheid. Op haar hoofd draagt Maria een sluier en Christus
heeft enkel een lendendoek om. Voorbeelden ervan zijn legio.
‘Jozef (van Arimathea) nam het lichaam, wikkelde het in zuiver linnen, en legde het
in zijn nieuwe graf, dat hij in de rots had laten uithouwen. Hij rolde een grote steen
voor de ingang van het graf en ging weg’ (Matteüs 27, 59-60). De andere evangelisten
vertellen de begrafenis van Jezus op dezelfde manier. Gewoontegetrouw bracht men,
zoals bij voorname personen, tussen de zwachtels en het lichaam kruiden aan, zoals
mirre. De beschrijving die de evangelies van het graf geven, stemmen met de
werkelijkheid overeen. Joden begroeven hun doden in het veld, in grotten of onder
bomen. Dat de grot of de grafkamer werd afgesloten klinkt logisch. Toch roepen de
evangelieteksten vragen op. Waarom is er nergens sprake van Maria en Johannes?
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Waarom leggen de evangelisten zo'n nadruk op het ‘nieuwe’ graf? Waarom spreekt
Johannes enkel over Nicodemus.
Het thema van de graflegging werd pas in de Middeleeuwen populair, zeker in de
15de en 16de eeuw onder benaming H. Graf. Vooral in Spanje en in Bourgondië
werden er monumentale ensembles vervaardigd. Weer zal de opvoering van de passie
en de poging tot visualisering van de teksten invloed uitoefenen. Heel wat bidplaatsen
bezaten beelden of schilderijen die volgens de tijd van het jaar werden uitgestald.
Enkele kunstenaars brachten taferelen uit de graflegging (zoals Jozef van Arimathea
die het lichaam aan Pilatus gaat vragen of de balseming), maar de meeste tonen de
graflegging zelf. In de passieretabels vinden we het steeds terug. De voorstelling
lijkt wel een toneelopvoering: enkelen (Jozef van Arimathea, Nicodemus, Johannes,
Maria en de andere heilige vrouwen) helpen Jezus, gewikkeld in een wit linnen, in
het graf leggen en Maria van Magdala is nog bezig het lijk te zalven. De personages
vormen als het ware een soort haag, met Jozef van Arimathea aan het hoofd en
Nicodemus aan de voeten. Tijdens de Contrareformatie werden de bijbelse figuren
soms door engelen vervangen. Al vanaf de Renaissance zien we voorstellingen van
Christus ten halven lijve waarbij eventueel zijn armen door engelen worden
ondersteund met soms passiewerktuigen op de achtergrond.
Het iconografisch verhaal van de passievoorstellingen (in Vlaanderen) is daarmee
niet teneinde. Deze mijmeringen zijn enkel een beknopt overzicht, een inleiding.
Iconografie, symboliek en volksgebruiken konden gemakkelijk worden uitgebreid.
Toch hopen we een aantal releverende beschouwingen rond de Goede Week te hebben
samengebracht.
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Galerie van Vlaamse schilders en beeldhouwers uit de twintigste
eeuw
Tijdens de twintigste eeuw werden er in Vlaanderen heel wat plastische kunstwerken
vervaardigd die thema's uit de passie van Christus weergeven. Ook vandaag spreekt
dit lijdensverhaal nog steeds sterk aan. En kerkbesturen bestelden na het Tweede
Vaticaans Concilie (1962-1965) geregeld werken om nieuwe bidplaatsen aan te
kleden en oude opnieuw in te richten: vooral liturgisch vaatwerk, kruiswegen en
kruisbeelden. Als voorbeeld denken we aan het metalen kruis van Jef Claerhout voor
de Sint-Baafskerk nabij Brugge of aan de Kruisweg uit veertien blokken
Carraramarmer uit 1988 van Hilde Van Sumere. Die eindigt niet met de traditionele
graflegging maar wel met de verrijzenis, wat volkomen past in de
religieus-theologische sfeer van onze hedendaagse leefwereld. Rafaël Gorsen gaf
staties weer in een heftig temperament en met een vlotte expressie. En Jan Cocx
schilderde een zestiendelige abstraherende ‘Martelgang-cyclus’. Dit zijn slechts
enkele namen uit een ellenlange reeks. We sluiten dit nummer over Passio Christi
af met enkele tendensen uit de twintigste eeuw. Daarom maakten we hier een beknopte
keuze, een galerie van een vijftiental representatieve kunstwerken met telkens een
korte bespreking door Fernand Bonneure (fb), Mark Delrue (md) ofwel Raoul Maria
de Puydt (rmdp).

Albert Servaes
(Gent 1883 - Luzern CH 1966) heeft men terecht de vader van het Vlaams
expressionisme genoemd. Hij heeft dit vooral getoond met zijn religieus werk, dat
zeer verscheiden van aard is. Men ziet dit het best bij het bestuderen van de
verschillende kruiswegen die hij tekende en schilderde, o.a. Luithagen 1919, Orval
1933-1939 en Afsnee 1956-1960 (die nooit in Afsnee terechtgekomen is). De
getekende kruisweg voor de kapel van het karmelietenklooster van Luithagen bij
Antwerpen, is ongetwijfeld het meesterwerk van Servaes. De kerkelijke veroordeling
ervan en de latere verwijdering zijn historisch belangrijke gebeurtenissen, waardoor
dit kunstwerk internationale interesse wekte. Dit beïnvloedde de intrinsieke artistieke
waarde ervan niet. Deze kruisweg heeft de kunstenaar beperkt tot de essentiële
figuren. Ze staan los in de ruimte; er is geen achtergrond gesuggereerd. De volle
nadruk ligt op lijnen, vormen, gebaren, gelaatsuitdrukkingen, ook op de
alomtegenwoordige plooien en ritmes van de kledij. Servaes was te dien tijde als
vernieuwer van de beeldende kunst en meteen van de religieuze kunst onovertroffen.
Zijn kruisweg van Luithagen steekt boven alle andere uit en blijft na vele decennia
nog steeds een ontroerende en indrukwekkende meditatie. (fb)

Albert Servaes De H. Veronica, Museum Moderne Religieuze Kunst Bisdom Brugge (Foto: B.
Degrendel).
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Gustave van de Woestyne
Deze tekening van Gustave Van de Woestyne (o Gent 1881 - † Brussel 1947) toont
de gekruisigde, vol vibratie van een uiterst sterk zieleleven.
Gebogen lijnen, getourmenteerde vormen van het lichaam zijn de spiegel van Zijn
innerlijke strijd, gisteren in de hof van Gethsemane:
radeloosheid, Hij voelde zich door God verlaten;
uitzicht, een engel deed Hem hopen.

Van de Woestyne tekent echo's van vertwijfeling en hoop. Zijn tekening is onaf
gebleven, bovenaan, onderaan. Dit maakt het mysterie groter. Weeklacht en jubel,
zelfontlediging en extase tegelijk.
Is Pasen dan toch latent aanwezig?
Zijn blik is uitdagend, als met magnetisme geladen.
Deze gekruisigde gelijkt op een toreador die de arena betreedt om het duel te
beslechten met de tegenkracht: de dood.
Deze Christus houdt het visioen van de eindbestemming voor ogen met een blik
die geen leugen verdraagt. (md)

Gustave Van de Woestyne, Gekruisigde, 1925, Museum Moderne Religieuze Kunst Bisdom Brugge
(Foto: B. Degrendel).
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Marcel Notebaert
(Kortrijk 1924-1986) Grote Prijs van Rome voor Schilderkunst en medestichter van
dit tijdschrift Vlaanderen in 1952, heeft niet alleen herhaaldelijk de kruisweg
geschilderd, o.m. in de kerk van Sint-Eloois-Winkel (1959) West-Vlaanderen en in
het Sint-Jan-Berchmanscollege (1963) in Avelgem, maar het thema lijden en passie
is, als thema, in heel veel van zijn schilderijen en tekeningen aanwezig. Bij alle
kosmische en metafysische geladenheid is hij altijd in wezen expressionist gebleven.
Hij was een kunstenaar met een bijzonder grote habiliteit, maar die intelligent, van
binnenuit, gedreven door een rijk gedachten- en gevoelsleven, zijn schildersavontuur
opvatte en stoffeerde. Zijn geschrift was levendig, af en toe hard aankomend, nerveus,
krachtig en op de man af. Hij zocht nooit vertedering, tenzij wellicht in de nawerking,
wanneer de schok al lang voorbij was. Men moet zijn schilderijen traag benaderen,
men moet erin stappen en zich laten meedeinen op de slingerende bewegingen, op
de volronde vormen of op de staccato's van een bijna grafische nauwkeurigheid.
Naast een visionaire instelling is het ritme waarschijnlijk essentieel in Notebaerts
vormentaal. (fb)

Marcel Notebaert, De H. Veronica, privé-verzameling (Foto: J. Breyne).

Rik Slabbinck
(Brugge 1914-1991), de kunstschilder van de felle kleuren en van somtijds gedurfde
tegenstellingen in vormen en koloriet, heeft zijn thematiek beperkt tot het landschap,
het stilleven, het naakt, het portret. Religieuze kunst kende hij natuurlijk; hij heeft
ze weten en zien ontstaan in het ouderlijke bedrijf van liturgische gewaden en andere
paramenten. In zijn schilderijen is deze reminiscentie slechts sporadisch aanwezig,
zoals in twee indrukwekkende piëta's uit 1974 en uit 1963. De piëta, het medelijden,
is de naam van de voorstelling van Maria met het dode lichaam van Jezus op haar
schoot; zij komt in de hele kunstgeschiedenis voor in schilder- en beeldhouwwerk.
Theatraliteit of overdaad zijn bij Slabbinck haast nooit na te speuren. In zijn piëta
van 1954 is de figuratie ondergedompeld in een zwarte achtergrond, die aan de
horizon slechts even wat diepblauw opklaart. Het volle licht valt op het dode lichaam,
op handen en gelaat van de ondersteunenden. Wit, geel en zwart zijn de versoberde

Vlaanderen. Jaargang 47

kleuren, die mee de spanning in het geheel binnenbrengen door grondige contrastering
van de vormen. De piëta van 1963 is zo mogelijk nog soberder; zij toont Maria, die
het lichaam in ontvangst neemt in één omarming. (fb)

Rik Slabbinck, Piëta, privé-verzameling (Foto: J. Breyne).

Romain de Saegher
(St.-Amands-aan-de-Schelde 1907-1986) heeft een kruisweg geschilderd toen hij
bijna vijfenzeventig was. Hoewel haast al zijn werk ergens religieus kon genoemd
worden, had hij zich nooit aan een kruisweg gewaagd. In de loop van één week, een
Goede Week, schilderde hij de veertien staties. René Turkry heeft ze kundig
beschreven in zijn kleine monografie (1982) over de Klein-Brabantse kunstenaar en
hij concludeerde: ‘In alle werken van Romain De Saegher valt de overeenstemming
tussen zijn innerlijke wereld en de plastische uitdrukking ervan overtuigend op...
Zijn kleurensymfonieën zijn meer geestelijk dan visueel van aard’. In 1971 had De
Saegher al het gouacheschilderij Golgotha geschilderd. Een diep religieus werk en
tegelijk heel typisch voor de schilderkunst van deze meester. In een werveling van
wollige, eerder onduidelijke vormen verschijnt heel hoog aan de horizon de kruisvorm.
Daarvoor, daaronder speurt men naar figuren, naar structuur tussen hen, maar men
vindt niets. Er zijn alleen enkele ijle cirkelvormen duidelijk, zoals in bijna al zijn
schilderijen, die de gezichten van de aanwezigen onder en voor het kruis suggereren.
Het is een mysterieus schilderij dat men kan blijven bekijken en waarin men traag
aldoor nieuwe aspecten ontdekt. (fb)

Romain De Saegher, Golgotha, privé-verzameling (Foto: J. Breyne).
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Alfred Ost
(Zwijndrecht 1884 - Antwerpen 1945) was de schilder en tekenaar van de beweging,
uiting van de rusteloze natuur die hij van huis uit had meegekregen. De brute kracht
van mens en dier lag hem kennelijk bijzonder goed en die heeft hij dan ook
voortdurend uitgebeeld in zijn beroemde voorstelling van mensen en paarden. Een
van zijn schilderijen betitelde hij Dionysisch Gespan. Het tekent zijn hele oeuvre.
Dynamiek en lyriek zijn de twee inspiratiebronnen waartussen hij voortdurend
evolueerde. Genereus ondanks miskenning en ontgoocheling, vereenzaamd maar
aldoor verder strijdend heeft hij zijn groot talent tot een volle wasdom kunnen
ontwikkelen. ‘Bestaat er een kracht die mij oprukken kan?’ vroeg hij zichzelf af in
1934. Hij heeft de vraag beantwoord in zijn religieuze werken. Er zijn er veel, vaak
illustratief of verhalend in een volkse, Vlaamse of wijdingsvolle sfeer. Sommige
werken ontstijgen de zuivere anekdotiek, zoals zijn suite Het einde der tijden uit
1926 en enkele alleenstaande schilderijen en tekeningen, zoals de kruisweg uit 1930.
Dominerend centraal is de kruisvorm, omstuwd door schimmige, voorwaarts
dringende gestalten. Bijna los van de zuivere figuratie heeft de kunstenaar hier een
greep gedaan naar het mysterie, via een strompelende mensheid. (fb)

Alfred Ost, Boetetocht, 1930, privé-verzameling (Foto: J. Breyne).

Etienne van Doorslaer
De abstract-geometrische stijl van de benedictijnermonnik Van Doorslaer (o
Saint-Remy-les-Cheveux 1925) heeft een symbolische betekenis.
Symmetrie en repetitie bepalen de opbouw van zijn werk. Met witte verf schildert
hij een monochroom gekleurd veld. Wit dat naar oneindigheid streeft en ons
binnenvoert in het mysterie, ons van toeschouwer tot beschouwer maakt. Door
subtiel-aangebrachte nuances in het wit verschijnt het kruis.
De kunst van deze monnik toont wat wij niet zien of amper vermoeden. Dit is het
wonder van zijn abstract oeuvre: het onzichtbare zichtbaar gemaakt, zoals het geloof
ook doet.
Etienne van Doorslaer heeft de beschouwelijke aard die naar mystiek neigt en aan
onthechting betekenis toekent. Hij verkent een wereld waarin het licht schijnt van
de eerste morgen. Dit puurste wit is kruisiging en hemelvaart. Zijn palet met hogere
tonen van wit brengt door verlangen en verbeelding het verhaal van de Mens die
kwam om te verlossen. (md)

Vlaanderen. Jaargang 47

Etienne van Doorslaer, White on white, 1994, privé-verzameling (Foto: J. Breyne).

Dan van Severen
(o Lokeren 1927) heeft in 1981 een kruisweg gerealiseerd. Er verscheen toen een
catalogus bij zijn tentoonstelling in hetzelfde jaar ‘Kruisweg en Alfabet’ (Foncke
Gallery, Gent). Was dit een nieuw begin of een herbronning van zijn kunsttheorieën?
Hij is sinds jaren een van de zuiverste vertegenwoordigers van de niet-figuratieve
schilder- en tekenkunst in België. Bij alle ontwikkelingen die hij als mens en
kunstenaar meemaakt, blijft hij vasthouden aan de initiële expressievormen: vierkant,
rechthoek, ruit, cirkel, ovaal en vooral lijnen, kruisende, verdelende, opvangende
lijnen die ofwel alleenstaande of in combinatie met elkaar zijn. Zijn kruisweg van
1981, geëtst op zinkplaat, is uitsluitend met lijnen gemaakt, het eerste beeld toont
twee kruisende lijnen, een kruisvorm dus, het laatste is een brede bundel van dertien
verticalen, doorkruist met één horizontale. Het totaalbeeld beantwoordt volledig aan
het bekende alfabet van Van Severen, maar wijkt er tegelijk beduidend van af, omdat
het geheel een aparte reeks vormt die niet los te maken of te onderbreken is. Ook dit
kunstwerk is in dit boeiende oeuvre weer een stap naar het definitieve maar wellicht
slechts imaginaire eindpunt dat een kunstenaar als Van Severen zich als volmaaktheid
moet voorstellen. (fb)

Dan Van Severen, Zonder titel, 1991, Brugge Groeningemuseum (Foto: Brugge, Sted. Musea).
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Hugo Heyens
(Mortsel 1942-1987) was een zeer veelzijdige kunstenaar. Hij heeft zelf altijd de
nadruk gelegd op zijn schilderkunst en zijn bijzonder gevoelig tekentalent. Hij moest
het niet hebben van een overrompelend koloriet, noch van ingewikkelde structurele
composities. Zijn kunst was eenvoudig. Grote kunst met eerder beperkte middelen,
poëzie in beeld gebracht, maar vooral menselijk en emotioneel geladen. Er ging van
de mens een warme vriendschap uit; hij was joviaal en levensgenietend. Maar
daarachter, daaronder leefde de geest die zichzelf pijnigde in diepe melancholie, in
ernst en vraagstelling. En deze kernen van de persoonlijkheid liggen diep aan de
basis van het religieuze werk, dat hem, gaande de jaren, aldoor nader aan het hart
lag. Zijn religieuze schilderijen tonen immers uitsluitend de passie, maar dan wel in
de ruime zin, het lijden, het aftakelen van het lichaam, het verval van zielengrootheid,
van waarden. Hij heeft dit meesterlijk en ten uiterste beknopt uitgedrukt in zijn
acrylschilderijen De Geseling en Zie de mens, beide ontstaan in zijn laatste levensjaar.
Lydia Schoonbaert schreef hierover in haar monografie (1993): ‘het sobere, haast
fossiele beeld krijgt een onvoorstelbare dramatische geladenheid’. Een oplichtende
figuur in een diepe donkere achtergrond. (fb)

Hugo Heyens, De Geseling, 1987 (Foto: J. Breyne).

Luc Hoenraet
De materieschilder Luc Hoenraet (o Aalst 1941) werkt met zand en asfalt. Zijn krassen
en strepen zijn vaak herkenbare meetkundige figuren: vierkant, driehoek, rechthoek...
door een dichtershand gegrift.
Aan deze oervormen geeft de kunstenaar een dimensie mee die eeuwigheid oproept.
Soms schrijft hij in dit zand, zoals Jezus deed. Zijn teksten zijn onleesbaar, maar
hebben de kracht van graffiti-inscripties op eeuwenoude muren.
Zijn inspiratie zijn de alledaagse, nietgezochte vormen, die als bas-reliëfs op het
doek verschijnen.
Luc Hoenraet schildert geen illusoire, maar reële diepte, in de materie gegroefd,
gekerfd.
Hij leidt de kijker naar contemplatie, dieper peilend dan de schijnbare werkelijkheid
van de evidente dingen.
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Ook het kruis als oersymbool is een hoofdthema. Donker gekleurde horizontale
en verticale balken tegen lichte achtergrond. Horizontaliteit verwijst naar de horizon,
de door ons gekende wereld. Verticaliteit suggereert de verbinding tussen hemel en
aarde.
In Hoenraets werk verwijst het kruis naar de ordening in de chaos, naar evenwicht
in de mens, het leven, de kosmos. Deze oervorm spreekt van vier windstreken, vier
seizoenen, vier maanstanden. Het kruisteken van Luc Hoenraet verwijst ook naar
Christus zelf, afwezig, aanwezig in tekenen en gebaren van Zijn Passie. Wat Michel
de Certeau schrijft, kan je ook zeggen van de religieuze kunst van Hoenraet: ‘Le
christianisme s'est institué sur la perte d'un corps.’ (md)

Luc Hoenraet, Black Cross, 1996 (Foto: S. Meeze).

Henri Lannoye
(o Aardenburg 1946) heeft aan het begin van zijn succesvolle loopbaan als
beeldhouwer het werk Mortifikatie (1976) gemaakt. Hij heeft alle menselijke thema's
in zijn kunst betrokken, vanaf de meest eigen gevoelens tot de even determinerende
invloeden van buitenaf. Zij zitten vast en stevig in het brons van zijn creaties, de
jongste jaren de relatie tussen mens en technologie. Hij heeft niet minder aandacht
voor wat de mens in de wereld bedreigt en het protest daartegen is zijn kunst niet
vreemd. Een van de weinige expliciet religieuze werken in zijn oeuvre is deze
bevreemdende Mortifikatie. Vooreerst heeft hij het kruishout al een ongewone vorm
gegeven: de dwarsbalk is uit elkaar gehaald, een stuk lijkt te zullen afvallen. Het
corpus zelf is eveneens quasi gehalveerd, de twee delen hechten aan elkaar met uiterst
dunne draden.
Hoofd en handen zijn tot minimale herkenningspunten herleid; de bruine bronskleur
vloeit samen met het bruin van het hout. Ik herinner mij de presentatie van dit
kunstwerk voor een uitgelezen publiek in het Osterriethhuis in Antwerpen, met een
toelichting van wijlen Lieven Rens en met Marcel Pira die daar zijn passiegedichten
naar voren liet brengen, waarin bij nummer 12: ‘Geef mij de gesel en een grauwe
pij, / wijs mij de runen waar genade bronde. / Uw dood blijft al mijn angsten zo
nabij’. (fb)
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Henri Lannoye, Mortifikatie, 1976 (Foto: J. Breyne).
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Armand Demeulemeester
(o Ronse 1926) gaf aan het schilderij de titel ‘vanaf het zesde uur’.
Het verhaal van Jezus' dood volgens Marcus (15,33-39) was zijn inspiratie.
Dit kunstwerk is de vrucht van een zoektocht naar het onzichtbare, het ongehoorde.
Het roept een wonderlijke osmose op van sporen van dood en leven, van tegengestelde
krachten die naar onder en naar boven trekken. ‘Toen het zesde uur aangebroken
was, viel er duisternis over het hele land, tot aan het negende uur. Op het negende
uur riep Jezus met luide stem: Mijn God, mijn God, waarom hebt U Mij in de steek
gelaten?’ (Mc. 15,33-34).
‘Toen de centurio die tegenover Hem stond, zag dat Hij op deze manier de geest
gaf, zei hij: Inderdaad, die man was de Zoon van God.’ (Mc. 15,39).
Demeulemeester schildert vanuit heimwee naar het licht van de andere wereld.
Licht en donker ontmoeten hier elkaar in harmonie. In het richten van de blik naar
binnen vindt de kunstenaar de weg die naar boven leidt. Dit licht stijgt uit duisternis
op naar de oorsprong van zijn diepste wezen. (md)

Armand Demeulemeester, Het is volbracht, 1996, Museum Moderne Religieuze Kunst Bisdom Brugge
(Foto: B. Degrendel).

Godfried Vervisch
(o Ieper 1930) vond vlug aansluiting bij het expressionisme, een kunstvorm hem op
het lijf geschreven. Schilderen is voor hem geen keuze, maar onontkoombaarheid.
Er is onrust en onvrede in het werk van deze kunstenaar. Hij creëert beelden die als
voorstelling van een religieuze droom grenzen van geloofsleer en kerk doorbreken.
Hij schildert verwarde beelden die naar een nieuwe wereld tasten, niet als ontwijding,
wel als behuizing van zijn zoektocht naar geloof. Zijn geloofscrisis heeft zoals bij
andere kunstenaars-tijdgenoten iets te maken met het instituut kerk, met veruiterlijkte
vormen van religiositeit en verkalkende traditie. Zijn twijfel graaft dieper: het
wegvallen van de bekende God van goedheid en hoop, sterker dan lijden en dood.
Godfried Vervisch is als de dichter die zich uitspreekt over het drama van het
menselijk leven, reeds weerspiegeld in de woorden van de middeleeuwse mystica
Hadewych: ‘Mi gruwelt dat ik leve’.
In kruisigingen door Vervisch wordt de mens zichtbaar zoals hij is, naakt als het
leven en gevangen binnen de grenzen van mooie schijn. (md)
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Godfried Vervisch, Kruisiging, Museum Moderne Religieuze Kunst Bisdom Brugge (Foto: B.
Degrendel).

Norbert de Clercq
Hoewel hij een vorming als etser heeft gehad, legt Norbert De Clercq (o Anderlecht,
1937) zich sinds een tiental jaren volledig toe op de schilderkunst. Zijn palet bestaat
uit een gamma van pastelkleuren, die hij in kleine toetsen tot een verhelderend geheel
kan samenbrengen, een werkwijze tussen abstracte en figuratieve vormgeving.
Sinds hij algemene bekendheid verwierf door het schilderen van de vijftien staties
van de kruisweg in de Basiliek van Koekelberg, bleef hij rondzwerven in religieuze
thema's. Als hij actuele onderwerpen aansnijdt zoals Sarajevo of de Golfoorlog, wil
hij aantonen dat onverdraagzaamheid uit de wereld gebannen moet worden en dat
enkel de lichtgevende geest het materialisme en de verzuiling kan verdringen en
overstijgen.
In het doek ‘De zuil’ (1992) vinden we al deze elementen terug. Binnen een heldere
kleurencompositie van natuurelementen en lichteffecten herrijst een kruis dat doorheen
het landschap naar het eeuwige verwijst, en waar de Christus zijn gelaat van het
materiële en het uiterlijke in de wereld afwendt.(rmdp)

Norbert De Clercq, De zuil, 1993.
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Dichter te gast
Aleidis Dierick
Winter in Wicklow
De vos
Sneeuwbuien over Mount Laraagh.
Maart en de vogels klagen.
Schapenwol klauwt aan de draden.
Nood spant een strik in de wei.
Bedachtzaam als onkruid mager
jaagt hij. Een onbarmhartig
en bladerloos jaargetij kantelt
naar de laatste week van de vasten.
In de ijzige nanacht lang aarzelt
het daglicht. Uit bukshout

De gast
Als een lam op de schouders gedragen.
Als een god aan de dwarsbalk genageld.
Door de keuken zijn voetstap.
Een wal van turven gestapeld.
In het stro slaat de vlam.
De gloed rekt zijn schaduw
pint hem zwart en schrikbarend
als een wolf aan de wand.
De schotwond een aanklacht.
Vuur schroeit de huid de haren.

De man
Werkvolk kwam over de drempel.
Zij vulde de borden de bekers
zette thee schikte lampen lepels
op het laken. Wit ongewapend.
Hij schoof bij waar de anderen
al zaten zwijgend de porridge aten
de rashers de scones de broden
heet uit de oven. baden
groetten en gingen ‘Een dag
om te ploegen Mistress’. Hij zag
hoe het bloedspoor zich spreidde.
Hij reikte. Zij duwde zijn hand weg.
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Kunsten en Letteren
Gelieve uw berichten voor deze rubriek te sturen aan het Redactiesecretariaat van
het tijdschrift ‘Vlaanderen’, ‘Ter Hoogserleie’, Hondstraat 6, 8700 Tielt of te faxen
op het nummer (051) 40 81 64. Ons volgend nummer (nr. 271 - mei-juni 1998)
verschijnt medio juni 1998. Berichten voor dat nummer kunt u insturen tot 15 mei
1998. Met dank voor uw medewerking.

Antwerpen
Antwerpen - Letterkunde
Lezingen Apollo
De Literaire Culturele Kring ‘Apollo’ zet zijn activiteiten rond ‘Literatuur op
zondag’ verder: Annie Van Keymeulen (5/4/98), J.M. Berckmans (3/5/98) en Hans
Vandevoorde over ‘De uitgeverssector’ (7/6/98). Info op dit adres:
‘Literaire Culturele Kring Apollo’, Koningsbos 18, 3460 Bekkevoort (013) 33 39
94

Boom - Muziek
Requiem van G. Verdi
Dit concert krijgt drie uitvoeringen: in de Basiliek van Tongeren (27/6/98 om 20
uur), in de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Boom (28/6/98 om 20 uur) en in de
Elisabethzaal in Antwerpen (17/10/98 om 20 uur). Uitvoerders zijn: Lena Lootens,
sopraan; Lucienne Van Dyck, mezzo; Ray M. Wade Jr., tenor, en Werner Van
Mechelen, bas. Deelnemende koren: het Gemengd koor Musica Nova (Boom), Alauda
(Ekeren), Helicon (Lier), Jubilate (Lanaken), Kathedraalkoor (Mechelen). Orkest:
Chapelle de Lorraine. Algemene leiding: Roger Leens.
Info: ‘Gemengd koor Musica Nova’ vzw, J.B. Corremansstraat 146, 2850 Boom,
tel. (03) 888 27 82.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Brussel - Culturele samenwerking
Cultureel verdrag met Nederland
Op voorstel van minister-president Luc Van den Brande keurde de Vlaamse
regering de samenstelling goed van de Vlaamse delegatie in de Gemengde Commissie
die belast wordt met de uitvoering van het Vlaams-Nederlands Verdrag inzake de
samenwerking op het gebied van cultuur, onderwijs, wetenschappen en welzijn. Dit
verdrag werd getekend in Antwerpen op 17/1/1995 en is in werking getreden op
1/3/1997. Het Verdrag voorziet in de oprichting van een Gemengde Commissie die
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een adviserende opdracht heeft met betrekking tot de uitvoering van het Verdrag en
meer bepaald leemten in de samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland moet
opsporen en voorstellen van acties zal formuleren. De Commissie telt 14 leden, 7
Vlamingen en 7 Nederlanders. De leden van de Commissie werden gekozen omwille
van hun brede belangstelling en betrokkenheid bij de werkvelden die onder de
toepassing van het Verdrag vallen. De voorzitter van de Vlaamse delegatie in de
Commissie wordt Hugo Weckx. De overige leden van de Vlaamse delegatie zijn
Jozef Deleu, Roger Dillemans, Riet Jeurissen, Eric Stroobants, Monika van Paemel
en Iris Van Riet.
Info: ‘Vlaamse regering’, Jan Adriaenssens, woordvoerder van de
minister-president, tel. (02) 227 29 11. E-mail:
persdienst.vandenbrande@vlaanderen.be.

Brussel - Muziek
Museumdecreet principieel goedgekeurd
Op initiatief van Cultuurminister Luc Martens hechtte de Vlaamse regering haar
principiële goedkeuring aan het besluit tot uitvoering van het Museumdecreet van
20/12/1996. De musea zullen worden uitgenodigd om een erkenningsdossier in te
dienen. Ze zullen hierbij begeleid worden door de provinciale museumconsulenten
en de museumconsulenten van de Vlaamse overheid. De samenwerking tussen de
verschillende overheden wordt via een protocol geformaliseerd. Het uitvoeringsbesluit
voorziet een indeling in twee niveaus bij de erkenning: lokaal/regionaal en
landelijk/internationaal. Voor een erkenning bij dit laatste niveau gelden meer en
strengere criteria en wordt rekening gehouden met de reikwijdte van het museum.
Alle erkende musea hebben bewezen kwaliteitsvol te zijn en worden dus ingedeeld
bij het niveau lokaal/regionaal. De provincie kan deze indeling verder specificeren.
Musea die voldoen aan strengere eisen m.b.t. museale werking en bereik, kunnen
ingedeeld worden bij het niveau landelijk/internationaal. Met betrekking tot de
subsidiëring door de Vlaamse overheid wordt voorzien in forfaitaire werkingssubsidies
voor de musea in de categorie landelijk/internationaal, projectsubsidies aan de erkende
musea met betrekking tot de vier basisfuncties, en projectsubsidies voor
samenwerkingen en overkoepelende initiatieven. Om versnippering van de
beschikbare middelen tegen te gaan, zal de Vlaamse overheid alleen werkingssubsidies
toekennen aan musea die ingedeeld zijn bij het niveau landelijk/internationaal. Voor
de toekenning van deze middelen worden de twee eerstvolgende jaren als
overgangsjaren beschouwd: in 1998 wordt een werkingssubsidie toegekend aan die
musea die ten laatste op 30 oktober 1998 erkend en ingedeeld zijn bij het niveau
landelijk/internationaal; en in 1999 geldt dit ook voor musea die ten laatste op
31/1/1999 erkend en ingedeeld zijn bij dit niveau. Vanaf 2000 geldt de
erkenningsdatum van 31 mei van het voorgaande jaar. Voor de uitvoering van het
museumdecreet is in 1998 122,7 miljoen frank beschikbaar. Minister Martens is
ervan overtuigd dat het decreet en dit besluit, dat werd voorbereid i.s.m. de Raad van
Advies voor Musea en de sector, nieuwe impulsen zal geven aan het
museumlandschap in Vlaanderen.
Info: Veerle Aendekerk, woordvoerster van Minister Martens, tel. (02) 227 28 11.
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Brussel - Muziek
Verzelfstandiging VRT orkest en koor
Op 15/7/97 besliste de Vlaamse regering om het VRT-Filharmonisch Orkest en
VRT-Koor te verzelfstandigen. Cultuurminister Luc Martens kreeg toen de opdracht
mee om onderhandelingen te voeren met alle betrokken instanties en om het nodige
juridische advies in te winnen over dit dossier. Op 22/7/97 bracht de minister de
Vlaamse regering op de hoogte van het engagement van de stad Leuven en de
provincie Vlaams-Brabant met betrekking tot de werkingssubsidies en de
repetitie-infrastructuur. De regering heeft op initiatief van minister Martens haar
goedkeuring gehecht aan een voorontwerp van decreet tot machtiging van de Vlaamse
regering om mee te werken aan de oprichting van de vzw ‘Vlaams omroeporkest en
kamerkoor’. Minister Martens zal hierover bij hoogdringendheid het advies inwinnen
van de Raad van State. De Vlaamse regering hechtte ook haar goedkeuring aan het
ontwerp van statuten van dezelfde v.z.w. Het statutair personeel van het
VRT-Filharmonisch Orkest en VRT-Koor wordt ter beschikking gesteld aan de vzw
‘Vlaams Omroeporkest en Vlaams Kamerkoor’. Hiervoor zal een voorontwerp van
decreet voorgelegd worden aan de Vlaamse regering. Het contractueel personeel van
het VRT-Filharmonisch Orkest en VRT-Koor wordt integraal overgedragen aan de
vzw ‘Vlaams Omroeporkest en Kamerkoor’. Uit de dotatie van de VRT wordt vanaf
het begrotingsjaar 1998 een bedrag van 222 miljoen fr. (aan te passen aan de loonindex
en eventuele CAO's) overgeheveld.
Info: Veerle Aendekerk, woordvoerster van Minister Martens, tel. (02) 227 28 11,
E-mail: persdienst.martens@vlaanderen.be.

Brussel - Bibliotheekwerking
Vlaanderen partner Asia Europe Foundation
Op voorstel van minister-president Luc Van den Brande besliste de Vlaamse
regering een bijdrage te betalen aan de Asia Europe Foundation(ASEF). die tot doel
heeft een beter begrip tussen Azië en Europa te bevorderen door uitwisseling van
wetenschappers, kunstenaars en culturele evenementen en door rechtstreekse contacten
tussen de bevolkingen van de landen-leden van ASEF. ASEF werd opgericht op
15/2/1997 door de 26 leden van ASEM (Asia Europe Meeting). Dit zijn de lidstaten
van de Europese Unie, de Europese Unie zelf (vertegenwoordigd door de Europese
Commissie) en tien landen van Oost-Azië (China, Japan, Indonesië, Thailand,
Vietnam, Brunei, Filipijnen, Korea, Maleisië en Singapore). ASEF is gevestigd in
Singapore. De Belgische bijdrage in ASEF bedraagt 1 miljoen dollar. De Vlaamse
regering betaalt hiervan, net zoals de federale regering en de Franse Gemeenschap,
één derde of 11,6 miljoen frank. Alle beslissingen in verband met het Belgische
standpunt in ASEF komen tot stand in overleg tussen vertegenwoordigers van deze
regeringen. De Vlaamse regering wil samen met ASEF projecten ontwikkelen die
bijdragen tot een verbetering van onze relaties met de Oost-Aziatische regio.
Info: Jan Adriaenssens, woordvoerder van minister-president Luc Van den Brande,
tel. (02) 227 29 11.
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Limburg
Bilzen-Rijkhoven - Kalligrafie
Lentestage in Alden Biesen
Van 4/4/98 tot en met 6/4/98 heeft een lentestage plaats in een organisatie van de
Vlaamse Vereniging ter bevordering van de Kalligrafie. Met trekpen, redispen,
tekenpen en andere experimentele schrijfinstrumenten neemt Katharina Pieper de
cursisten mee in de kalligrafische kunsten. Info en inschrijven op dit adres:
‘Vlaamse Vereniging ter bevordering van de Kalligrafie’, Molenlaan 8, 2160
Wommelgem, tel. (03) 647 22 89, fax (03) 644 30 12.

Oost-Vlaanderen
Gentbrugge - Taalkunde
Dossier Frans-Vlaanderen
Dankzij de materiële steun van de Vlaamse Volksbeweging geeft de Werkgroep
de Nederlanden een ‘Dossier Frans-Vlaanderen’ uit. In dat dossier schetst Johan Van
Herreweghe, de secretaris van de Werkgroep, wat Frans-Vlaanderen eigenlijk is, hoe
dit deel van Vlaanderen ook na het ontstaan van de Schreve (de oorlogsgrens tussen
Frankrijk en onze toenmalige Spaanse overheerser) contacten met Vlaanderen bleef
onderhouden en hoe ons Nederlands en onze Nederlandse cultuur er verder leven.
Vandaar een uitgebreide bijdrage over het onderwijs van het Nederlands vanaf de
scheiding tot op vandaag. Er is ook een ruim overzicht hoe Frans-Vlaanderen in het
verenigingsleven vandaag Vlaams leeft en beweegt en wat de jaarlijkse hoogtepunten
in het Frans-Vlaamse culturele leven zijn. Dit dossier is deze voorbije zomer in
‘Doorbraak’ verschenen en wordt nu door de Werkgroep de Nederlanden afzonderlijk
te koop aangeboden door storting van tachtig frank op rek. nr. 446-9618521-44 van
Werkgroep de Nederlanden-Poperinge.
Info: ‘Werkgroep de Nederlanden’, Johan van Herreweghe, Jan Van Aelbroecklaan
16, 9050 Gentbrugge, tel. (09) 230 35 25.

West-Vlaanderen
Brugge - Meubelkunst
Vier voordrachten met dia's
Deze vier voordrachten hebben plaats in het ontmoetingscentrum van de
Kredietbank, Steenstraat 40 in Brugge. Op dinsdag 3/3/98 heeft Lode De Vos van
de firma Lagae uit Kortrijk het over de rijkdom aan houtsoorten. Dinsdag 10 maart
1998: Philippe Lisabeth, meubelexpert en lesgever van meubelkunst heeft het over
‘Het meubel in de 17de en de 18de eeuw’. Dinsdag 17 maart 1998 spreekt nogmaals
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Philippe Lisabeth over het Empire-meubel. Dinsdag 24 maart 1998 ten slotte bespreekt
Bert Declerck, meubelrestaurateur, marquetier ‘de reconstructie van een meubel met
marqueterie’. Info en inschrijven op dit adres:
Y. De Roo, Warrenplein 3, 8310 Brugge.

Brugge - Muziek
Johannespassie
Jarenlang is er door musicologen gediscussieerd over de vraag wanneer de Johannes
Passion voor het eerst werd uitgevoerd. Dat het op een Goede Vrijdag geweest is,
staat vast: van oudsher was het immers in de kerk de gewoonte om tijdens de Vespers
(Avonddienst) van de dag het lijdensverhaal uit het Evangelie naar Johannes te lezen.
Passiemuzieken naar aanleiding van dat evangelie hoorden op die dag gezongen
te worden. Vandaag de dag neemt men aan dat de eerste uitvoering van de
Johannespassie gebeurde op 7 april in de St.-Nikolaaskerk in Leipzig,. In totaal
beleefde de Johannes Passion tijdens Bachs ambtsperiode in Leipzig vier uitvoeringen.
Een viertal versies van het werk zijn geheel of gedeeltelijk overgeleverd (1724, 1725,
1730 en 1740). Die verschillende versies zijn te verklaren uit het feit dat een
kunstenaar blijft schaven aan zijn werk. De verschillen tussen de vier versies zit hem
niet zozeer in de evangelietekst maar in de toevoegingen, de koren, koralen en aria's.
De Johannespassie bestaat uit twee delen die voorafgaan en besloten worden door
een inleidings- en een slotkoor. Na het eerste deel volgde een korte preek. Het
ensemble ‘Collegium de Dunis’ wil aanknopen met deze traditie. Er zijn uitvoeringen
op zondag 5 april '98 om 15.00 uur in de St.-Maartenskerk in Kortrijk, op maandag
6 april om 20.00 uur in de St.-Rochuskerk in Blankenberge en op dinsdag 7 april '98
om 20.00 uur in de St.-Salvatorskathedraal in Brugge. Solisten zijn: Dirk Snellings,
bas, Jan Van Elsacker, tenor, Karolien De Meyer, sopraan, Patrick Van Goethem,
altus, Stephane Van Dijk, tenor, Lieven Termont, bas. Het vocaal en instrumentaal
ensemble ‘Collegium de Dunis’ staat onder de leiding van Ignace Thevelein,
kapelmeester van de kathedraal in Brugge. Toegangskaarten op dit adres:
‘Collegium de Dunis’, Chris Castelein, St.-Salvatorskerkhof 13, 8000 Brugge, tel.
(053) 34 72 10, fax (053) 34 72 10.

Hulste - Muziek
Vijftien jaar Muizelhuis
Vijftien jaar al tracht Muizelhuis tegen de stroom op te roeien. 1997 heeft echter
een slechte indruk nagelaten. Er leek een algemene lusteloosheid te ontstaan: minder
publiek, latere aanvragen, moeilijker te organiseren concerten in een privéwoning,
weinig of geen subsidies. En toch geeft Muizelhuis de moed niet op. Gelukkig was
het kerstconcert een waardig slot. Niet alleen gaan de concerten door, ook het
cd-project wordt in de mate van het mogelijke verder afgewerkt. Er werden al diverse
cd's geproduceerd, gaande van 18de-eeuwse klavecimbelmuziek over romantische
liederen tot hedendaagse strijkkwartetten. In voorbereiding zijn: laureaten van de
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tweejaarlijkse compositiewedstrijd, romantische liederen op Franse tekst en
koperblazers. Het volgend concert heeft plaats op 4 april 1998: tenutolaureaat Ludo
Ede cello treedt op. Het Muizelhuis is de privé-woning van de familie Steenhoudt.
De concerten, georganiseerd in het salon, zijn toegankelijk voor iedereen.
Plaatsbespreking en info op dit adres:
‘Muizelhuisconcerten vzw’, Secretariaat, Muizelhof, 50, 8531 Hulste, tel. (056)
66 94 33, fax (056) 66 34 39.

Oostende - Varia
Schilderen en boetseren naar model
De ‘Zomeracademie’ organiseert creatieve cursussen tijdens de zomervakantie:
boetseren, tekenen en schilderen (aquarel en acrylverf) naar levend model. De
cursussen hebben plaats van 6 tot 10/4/'98, van 6 tot 10/7/'98, van 13 tot 17/7/'98 en
van 3 tot 9/8/'98 in het oud cultuurgebouw in het centrum van Oostende. Info en
inschrijven op dit adres:
‘Zomeracademie’, Prinses Clementinaplein 42, 8400 Oostende, tel. (058)31 35
86, fax (058) 31 57 40

Oudenburg - Muziek
Passiespel
In 1998 wordt in Oudenburg nabij Oostende voor de zevende maal een Passiespel
opgevoerd. Ruim honderdvijftig figuranten zullen er op Palmzondag 5 april,
Schorsenwoensdag 8 april en op Goede Vrijdag 10 april, telkens om 20 uur, op een
aangrijpende manier het lijdensverhaal van Jezus Christus ten tonele brengen. Na de
Blijde intocht en het Laatste Avondmaal op de binnenkoer van de Abdijhoeve worden
de eigenlijke lijdenstaferelen uitgebeeld op het abdijdomein: Christus voor Kajafas,
de verloochening, Christus voor Pilatus, Christus voor Herodes, de kruisweg en de
kruisiging. Deze creatie wordt dankzij de bijbelteksten, de historische gekopieerde
kostums, de aangepaste belichting en muziek, de schitterende decors en de
verantwoorde rekwisieten een uniek en niet te missen geheel. Kaarten (300 fr., vvk
200 fr.) op dit adres:
Info: Dienst Cultuur van de Stad Oudenburg, Weststraat 24, 8460 Oudenburg, tel.
(059) 26 60 27.

Buitenland
Kaaster - Taalkunde
Guldensporenherdenking
Ook in 1998 herdenkt de Werkgroep de Nederlanden in samenwerking met Euvo,
het gemeentebestuur van Kaaster (Caëstre), en het Guldensporenzangfeest van Kortrijk
de Slag der Gulden Sporen in Frans-Vlaanderen. Volgende zomer gebeurt dat op een
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Vlaams Feest in de gemeentelijke feestzaal van Kaaster (tussen Kassel en Belle) op
zondag 5/7/98 om 15 uur. De goeverneur van West-Vlaanderen, Paul Breyne,
overhandigt bij die gelegenheid een nieuw schilderij van de Drie Maegdenkapel aan
de burgemeestervolksvertegenwoordiger van Kaaster. Info op dit adres:
‘Werkgroep de Nederlanden’, Johan van Herreweghe, secretaris, Jan Van
Aelbroecklaan 16, 9050 Gentbrugge, tel. (09) 230 35 25.

Nederland, Amsterdam - Letterkunde
De muze zit aan
‘De muze zit aan. Werkboek voor Schrijfgroepen’ is de nieuwe publicatie van de
‘Stichting Schrijven’. Hoewel schrijven een individueel proces is, heeft vrijwel iedere
schrijver behoefte aan reacties. Als een tekst af is, maar soms al tijdens het schrijven.
Een schrijfgroep biedt daarvoor ideale mogelijkheden. Alle onderdelen van het
schrijven kunnen worden besproken: van het eerste idee tot de definitieve tekst. In
‘De muze zit aan.
Werkboek voor schrijfgroepen’ biedt schrijfster en docent Will van Sebille
opdrachten en concrete voorbeelden. Aan bod komt onder meer de structuur van de
schrijfgroep, verschillende fases van het creatieve proces, het schrijven van proza
en poëzie, feedback geven, herschrijven en het opheffen van schrijfblokkades. ‘De
muze zit aan’ leert groepsleden het effect van teksten te toetsen en elkaar te verleiden
tot herschrijven. Dit boek is met name bedoeld voor schrijvers die willen
samenwerken. Maar ook mensen die individueel werken, vinden materiaal om verder
te schrijven. Will van Sebille begeleidt zelf de schrijfgroep Schrijfsterscollectief
Eindhoven en ze geeft cursussen en workshops proza en poëzie schrijven en literatuur.
Info: ‘Stichting Schrijven’, Herengracht 418, 1017 BZ Amsterdam, tel. (020) 625
41 41, fax (020) 638 31 53, E-mail: schryven@xs4all.nl, Homepage:
http://www.xs4all.nl/~schryven.

Rotterdam
Megastories voor moderne mensen
De kernpunten van het Evangelie komen tot ons via gelijkenissen. Gelijkenissen
zijn verhalen die Jezus vertelde. Zolang de maatschappij agrarisch georiënteerd was,
waren de betekenissen van die verhalen over boeren, vissers, herders, reizigers te
begrijpen en zo zijn deze gelijkenissen voor miljoenen door de eeuwen heen
richtinggevend geweest. Met het opstaan van de metropolen en als gevolg van de
industriële revolutie kwamen er ‘city-kids’, mensen die eigenlijk geen weet meer
hebben van de agrarische samenleving. En daarmee dreigt de Boodschap van de
verhalen, die Jezus vertelde, verloren te gaan. Het boek ‘Megastories’ brengt de
betekenis van de oorspronkelijke gelijkenissen in een hedendaagse context. Het zijn
waar gebeurde situaties, die voor stadsmensen begrijpelijk zijn. De Megastories zijn
zo gepubliceerd, dat het ook helpt als introductie om de Bijbel te begrijpen. Naast
het nieuwe verhaal wordt de versie uit de bijbel en de Statenvertaling afgedrukt. Het
is een hulpmiddel voor randkerkelijken, niet-gelovigen, de geseculariseerde mens,
jongeren en kinderen. Deze nieuwe verhalen maken duidelijk dat de eeuwenoude
Boodschap van het Evangelie uiterst relevant is voor het nieuwe millennium. De

Vlaanderen. Jaargang 47

schrijver van Megastories is Leen La Rivière. Hij houdt zich al zo'n 30 jaar bezig
met de kunsten, het Evangelie en wat dit eigentijdse mensen en jongeren te zeggen
heeft.
Info: ‘International Bible Society Holland’, Postbus 81065 GB Rotterdam, tel.
(010) 456 86 88, fax (010) 455 90 22.

Noordpeene, Frankrijk - Varia
‘22ste zwijgende voettocht’
De ‘22ste zwijgende voettocht door het slagveld van de Peene’ heeft plaats op
25/4/98 (samenkomst om 14.30 uur aan de kerk van Noordpeene, afstand: 7 km).
De slag aan de Peene (11/4/1677) had voor gevolg dat een stukje Vlaanderen door
Frankrijk werd ingelijfd. Er kan ook een bezoek gekoppeld worden aan Kassel, met
zijn monument dat herinnert aan de drie memorabele veldslagen die beneden de berg
geleverd werden.
Info: Raf Seys, Ringlaan 1, 8680 Koekelare, tel. (051) 58 94 70
DIRO

Prijzen, wedstrijden, onderscheidingen
Berichten voor deze rubriek sturen aan: Redactiesecretariaat van het tijdschrift
‘Vlaanderen’, ‘Ter Hoogserleie’, Hondstraat 6, 8700 Tielt of faxen op het nummer
(051) 40 81 64.
Om te kunnen gepubliceerd worden in het nr. 271 (mei-juni 1998) moeten die
berichten ons bereiken vóór 15 mei 1998.
Met dank voor uw medewerking.

Antwerpen
Antwerpen - Beeldende kunsten
Provinciale prijs voor plastische kunst 1997
Goedele Peeters (o Mortsel, 1960) is de laureaat van de provinciale prijs voor
plastische kunst 1997 voor grafiek en tekenkunst met haar werk ‘Wales’. Aan deze
prijs is een bedrag van 100.000 frank verbonden. De jury koos voor de inzending
van Goedele Peeters die in haar geheel meer evenwaardigheid vertoont dan de werken
van de andere geselecteerden. Haar drie impressies van het landschap in Wales zijn
ongewoon van formaat voor de etstechniek. Het ‘chiné collé’-procédé bezorgt aan
de prenten een ongewone textuur en een gedempt patina, goed geschikt voor de
weergave van oude landschappen, gefineerd in een geladen, mysterieus rustpunt. De
opbouw is klassiek evenwichtig en bedachtzaam, en bereikt een gebalde spanning
tussen licht en donker.

Vlaanderen. Jaargang 47

Info: ‘Provinciale Cultuurdienst’, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen, tel.
(03) 240 65 03, fax (03) 240 65 79.

Antwerpen - Muziek
Compositieprijs Jef van Hoof
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De Compositieprijs Jef van Hoof gaat naar Koen Dejonghe. De jury samengesteld
uit de heren Ernest van der Eyken, voorzitter, Willem Kerstens en Peter Welffens,
heeft eenparig de Jef van Hoof-Prijs die was uitgeloofd voor de compositie van een
strijkkwartet, toegekend aan Koen Dejonghe voor zijn Tweede Strijkkwartet.
Info: ‘De Crans’ vzw, Blauwmoezelstraat 5, 2000 Antwerpen.

Antwerpen - Varia
Prijs voor kunstambachten
Leo Aerts (o Herentals, 1957) is de laureaat van de provinciale prijs voor
kunstambachten 1997 - zilver voor het fin de siècle met zijn ontwerp ‘UFO. set van
3 schalen’. Aan deze prijs is een bedrag van 100.000 fr. verbonden. Het ontwerp is
technisch en esthetisch doordacht en werd professioneel uitgevoerd. De vormgeving
is hedendaags en het werk is multifunctioneel dankzij de combinatiemogelijkheden
van de verschillende onderdelen. Thematisch verwijst het naar een nieuwe mythe
uit de 20ste eeuw, die mogelijk werkelijkheid wordt in de 21ste eeuw. De
basisgedachte van dit ontwerp is het ontwerpen van een zuiver functioneel voorwerp
dat door zijn esthetische meerwaarde ook op zichzelf kan bestaan als object en dat
door onderlinge combinaties wisselt in vormgeving en in functie. De nieuwigheid
van deze schalen, samengesteld uit twee bolvormige zilverplaten die samengevoegd
worden, is het volume. Dit volume laat toe om de onder- en bovenkant van het object
een verschillende vorm te geven waardoor zij ook naargelang hun presentatie een
andere uitstraling krijgen.
Info: ‘Provinciale Cultuurdienst’, Hilde Vanfleteren, Koningin Elisabethlei 22,
2018 Antwerpen, tel. (03) 240 65 03, fax (03) 240 65 79.

Antwerpen - Varia
Prijs voor geschiedenis en volkskunde 1997
De Bestendige Deputatie van de provincieraad van Antwerpen heeft beslist de
Provinciale Prijs voor Geschiedenis en Volkskunde 1997 toe te kennen aan
Marie-Juliette Marinus voor haar studie ‘De Contrareformatie te Antwerpen
(1585-1676). Kerkelijk leven in een grootstad’. De prijs 1997 was voorbehouden
voor een onuitgegeven werk, verschenen tijdens de periode 1992-1996 over een
onderwerp met betrekking tot de geschiedenis of de volkskunde van de provincie
Antwerpen. Het bekroonde werk is een originele bijdrage tot de kennis van de
Contrareformatie in de Zuidelijke Nederlanden en tot een dieper inzicht in de grote
invloed die de Contrareformatie op het godsdienstige en het culturele leven van onze
gewesten uitoefende. In haar werk wijst de auteur tevens op een opvallend
onevenwicht in de studie van de Contrareformatie in de Zuidelijke Nederlanden: de
aandacht ging bijna uitsluitend uit naar de landelijke gebieden, terwijl de grote steden
buiten beschouwing bleven.
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Info: Provinciebestuur Antwerpen, Persdienst, Koningin Elisabethlei 22, 2018
Antwerpen, tel. (03) 240 65 03, fax (03) 240 65 79.

Limburg
Sint-Truiden - Letterkunde
De 23ste Poëzieprijs van de stad Sint-Truiden
Gedichten in drievoud (of WP5.1 met drie uitdraaien) onder schuilnaam (met
bijgevoegde envelop waarin personalia, de belofte dat de tekst ongepubliceerd is en
ingesloten twee antwoordzegels) voor 1 maart 1998 sturen naar ‘Appel vzw, literair
tijdschrift, Houtstraat 37, 3800 Sint-Truiden, waar ook het reglement kan opgevraagd
worden (postzegel insluiten).

Oost-Vlaanderen
Sint-Niklaas - Fotografie
Art deco in detail
Voor 1998 wordt de Cultuurprijs van de Stad Sint-Nikaals verbonden aan een
fotowedstrijd met als thema ‘Art deco in detail’. Deze prijs bedraagt 50.000 fr. en
wordt tweejaarlijks georganiseerd door het Stadsbestuur van Sint-Niklaas i.s.m.de
Culturele Raad en het Cultuur Centrum. Gevraagd wordt de typische art
decovormgeving in de architectuur fotografisch in beeld te brengen. De term ‘art
deco-architectuur’ wordt ruim geïnterpreteerd in de zin van ‘architectuur uit het
interbellum en de zich erin of eraan bevindende roerende goederen, onroerend door
bestemming’. De inzendingen moeten binnen zijn tegen uiterlijk 14 april 1998. Een
selectie van de foto's zal van 17 mei tot 16 augustus worden tentoongesteld door het
Cultureel Centrum van Sint-Niklaas. Wedstrijdreglement en inschrijvingsformulieren
op dit adres:
‘Stedelijke musea Sint-Niklaas’, Regentiestraat 61, 9100 Sint-Niklaas.

Vlaams-Brabant
Averbode - Letterkunde
John Flandersprijs 1998
De ‘John Flandersprijs 1998’ (50.000 frank) wordt toegekend voor een
onuitgegeven, boeiend verhaal voor kinderen vanaf 10 jaar. Verhalen (45.000 tot
50.000 tekens) in viervoud, in gesloten envelop insturen voor 15 mei 1998. Reglement
en info op dit adres:
Uitgeverij Averbode - VF-redactie, Theo Lenaerts, Postbus 54, 3271 Averbode,
tel. (013) 78 01 73, fax (013) 78 01 86, E-mail: vf@verbode.be, Homepage
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Dilbeek - Beeldende kunsten
2de prijs schilderkunst
Jan Van Den Driessche behaalde de tweede prijs schilderkunst van de elfde ‘Grand
Prix International de Peinture Art’ van Saint-Grégoire (bij Rennes) in Frankrijk. Er
was een persoonlijke tentoonstelling van zijn werk in het museum ‘Pierre-André
Benoit’.
Info: Jan Van Den Driessche, Snikbergstraat 77A, 1700 Dilbeek.

Leuven - Beeldende kunsten
‘Dertiende Dirk Boutsprijs’
De ‘Dirk Bouts Stichting’ van Leuven organiseert voor de elfde keer de ‘Dirk
Boutsprijs’ voor beeldende kunsten, in samenwerking met de Stad Leuven. De prijs
bedraagt 50.000 frank. De prijs van de Stad Leuven (best geplaatste van de
Kunstacademie ‘De Lei’) bedraagt 25.000 frank. Er wordt geen thema opgelegd.
Deelname gebeurt door de inlevering van drie recente werken in de inkomhal van
de Kunstacademie ‘De Lei’ op maandag 11 mei 1998. De geselecteerde werken
worden tentoongesteld. Reglement en info op dit adres:
Kunstacademie ‘De Lei’, K. Laroy, Koning Albertlaan 50, 3000 Leuven, tel. (016)
22 21 21.

West-Vlaanderen
Avelgem - Letterkunde
Debora Van Durme is laureate
Ter gelegenheid van de boekenbeurs in Avelgem werd voor de 15de keer een
poëziewedstrijd georganiseerd voor jongeren tussen 15 en 18 jaar. Er waren bijna
vijfhonderd inzendingen. Laureate werd Debora Van Durme (1981) uit Bottelare.
Info: Sint-Jan Berchmans, Kasteelstraat 12, 8580 Avelgem, tel. (056) 64 42 12,
fax (056) 64 82 69.

Brugge - Kunstambacht
Prijs Kunstambachten West-Vlaanderen
De Provinciale Prijs voor Kunstambachten en Industriële Vormgeving 1997 was
voorbehouden aan industrieel textielontwerpen, bekledingsstoffen. Voor het luik
gordijnen, meubelstoffen en vloerbekleding werd Marie-Jeanne Callewaert uit Brugge
laureaat. Een eerste premie ging naar Tine Vanheerswynghels uit Waregem. De
Vriendenkring Kunst Houtland stelde een aanmoedigingspremie ter beschikking.
Die gaat naar Francis Busschaert uit Brugge.
Info: Provincie West-Vlaanderen - ‘Provinciale Dienst voor Cultuur’, Koning
Leopold III-laan 41, 8200 Smt-Andries Brugge, tel. (050) 40 34 02.
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Brugge - Beeldende kunsten
Kunstwerk voor bestuursgebouw Boeverbos De Provincie West-Vlaanderen schrijft
een wedstrijd uit voor het ontwerpen en de realisatie van een monumentaal kunstwerk
voor het thans nog in aanbouw zijnde Bestuursgebouw Boeverbos, Koning Leopold
III-laan 41 in 8200 Sint-Andries. Voor de realisatie van het kunstwerk is een forfaitaire
som van 3.000.000 fr. incl. B.T.W. voorzien. Deze wedstrijd is voorbehouden aan
alle West-Vlamingen van geboorte of met tenminste vijf jaar domicilie in
West-Vlaanderen. De inzendingen dienen ingestuurd voor 1 april 1998. De Jurering
en toewijzing van de opdracht is voorzien voor april 1998 en de realisatie t.e.m. 1
oktober 1998. Voor het reglement en andere inlichtingen:
‘Provincie West-Vlaanderen’, Proosdij 2, 8000 Brugge, tel. (050) 40 56 11, fax
(050) 40 56 01

Brugge - Letterkunde
Prijs voor Letterkunde 1997
Op 29/11/97 werden de Prijzen voor Letterkunde (novelle, kortverhaal en cursiefje)
van de Provincie West-Vlaanderen uitgereikt. Herman Leenders werd laureaat en
Pascal Cornet, Dieter Lesage, Frank Geleyn, Luc Vanhauwaert en Herwig Verleyen
zijn premiewinnaars.
Info: ‘Provinciale Dienst voor Cultuur’, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold
III-laan 41, 8200 Sint-Andries Brugge, tel. (050) 40 34 05, fax (050) 40 34 04

Brugge - Muziek
Provinciaal toernooi voor koren
Het nieuwe reglement voor de cyclus 1998-1999 van de Provinciale Toernooien
voor liefhebberskoren in West-Vlaanderen kan aangevraagd worden op het info-adres.
Het 33ste koortoernooi vindt plaats op zondagen 15, 22 en 27 november 1998. Het
toernooi is bestemd voor koren die wensen opgenomen te worden in de 3de of 1ste
afdeling van de provinciale klassering.
Info: ‘Provincie West-Vlaanderen’, Proosdij, 8000 Brugge, tel. (050) 40 56 29,
fax (050) 40 56 01.

Kortrijk - Design
Design for Europe
De Biënnale ‘Interieur’ is een begrip geworden in Europa. Zoals bij de vorige
edities wordt opnieuw de internationale ideeënwedstrijd ‘Design for Europe’
georganiseerd, een trefpunt voor jonge ontwerpers. Zoals in 1996 krijgt de Stichting
Interieur medewerking van 18 tijdschriften uit 7 Europese landen. Als vorm van
sponsorship publiceren zij een oproep tot deelname aan deze open wedstrijd voor
jong talent. In 1996 werden maar liefst 324 ontwerpen uit 24 landen ingezonden voor
‘Design for Europe’. De Stichting Interieur inviteerde opnieuw belangrijke personen
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uit de internationale designwereld om lid te zijn van de jury. Ditmaal gaan volgende
personen de ontwerpen beoordelen: Sebastian Bergne (GB), Lieven Daenens (B),
Christophe Pillet (F), Renny Ramakers (NL), Paolo Rizzatto (I) en Hannes Wettstein
(CH). Ten opzichte van de editie 1996 kan het bedrag van de prijzen aanzienlijk
worden verhoogd tot 1.500.000 frank of 37.500 ECU (euro). Er zijn drie hoofdprijzen
ten bedrage van 200.000 frank of 5.000 ECU. Twee toonaangevende bedrijven,
namelijk Bulo en Forbo-Krommenie, sponsoren ‘Design for Europe’ met elk een
prijs van 5.000 ECU. Ook de Stichting Interieur geeft voor hetzelfde bedrag een
prijs. De andere sponsors zijn: Designers Week-End Brussels, BBL - Bank Brussel
Lambert, De Hallen Kortrijk, Durlet, MIC - Meubelinnovatie Cluster,
Gaselwest-Electrabel, Stad Kortrijk, VIZO - Vlaams Instituut voor Zelfstandig
Ondernemen, Provincie West-Vlaanderen. Om de presentatie van de inzendingen
tijdens ‘Interieur 98’ en het opmaken van de catalogus zo optimaal mogelijk
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te kunnen realiseren zal de jurering één maand voor de opening van de Biënnale
plaatsvinden. Deze timing laat ook toe dat de winnaars aanwezig kunnen zijn bij de
uitreiking van de prijzen die zal plaatsvinden op de professionele dag van 16 oktober
1998. Het wedstrijdformulier geeft alle nodige informatie om deel te nemen aan deze
competitie. De 16de Biënnale ‘Interieur 98’ loopt van 16 tot 25 oktober 1998 in de
Hallen van Kortrijk.
Info: ‘Interieur 96’, Groeningestraat 37, 8500 Kortrijk, tel. (056) 22 95 22, fax
(056) 21 60 77.

Kortrijk - Taalkunde
Vierde grote taaltest
De ‘Vereniging Algemeen Nederlands, afdeling West-Vlaanderen’ organiseerde
de ‘Vierde grote taaltest’, waarin allerlei aspecten van taalbeheersing en taalkennis
aan bod komen: spraakkunst, woordenschat, uitspraak, klemtoon, uitdrukkingen,
voorzetsels, spelling, enz. Honderd kandidaten daagden op voor deze test (15/11/97).
43 procent van deze kandidaten slaagden. De leraren krijgen van zowel Frans als
Peter Debrabandere slechte punten (maar 13 van de 20 slaagden). Het doet volgens
de organisatoren vragen rijzen over de kwaliteit van het moedertaalonderwijs in
Vlaanderen. Van de vijf Vlaamse studenten Germaanse filologie slaagden er maar
twee. Dr. Frans Debrabandere: ‘Er is in dit land dringend behoefte aan goede
neerlandici en bijgevolg aan een academische opleiding van neerlandici, een opleiding
die de studie en de kennis van het Nederlands als enig doel heeft’. Antoon
Vandenheede (Genk) slaagde met grootste onderscheiding (91%). Info over VAN
en het tijdschrift ‘Nederlands van Nu’ en deze taaltest op dit adres:
‘Vereniging Algemeen Nederlands, afdeling West-Vlaanderen’, p/a Peter
Debrabandere, secretaris ‘VAN’ Bellemstraat 57 bus 1, 9880 Aalter, tel, (09) 375
20 74.

Kortrijk - Varia
André Demedtsprijs 1997
Op voorstel van de Raad van Advies van de André Demedtsprijs werd door de
Marnixring Kortrijk-Broel de prijs toegekend aan Johan Laeremans.
Info: Marnixring Kortrijk-Broel.

Buitenland
Hilversum, Nederland - Letterkunde
Poëzieprijs Concept
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Voor de jaarlijkse poëzieprijs van ‘Concept’ één getypt gedicht in zes exemplaren
inzenden (thema: communicatie, mededeelzaam- en bereikbaarheid) voor 15/3/98
naar dit adres waar het volledig reglement kan aangevraagd worden.
Info: ‘Concept’, Postbus 1313 Hilversum, tel. (035) 621 34 62, fax (035) 621 68
42

Zweden - Letterkunde
Zweedse bekroning
De Vlaamse scandinaviste en vertaalster Lisette Keustermans werd door de
Zweedse Schrijversbond bedacht met een premie van 25.000 Zweedse kronen
(120.000 frank) voor haar inzet voor de Zweedse literatuur in het Nederlands
taalgebied. Zij ontving de jongste jaren ook werkbeurzen van Nederlandse Cultuur
voor haar vertaalwerk uit het Zweeds.
DIRO

Thema-tentoonstellingen
Gelieve uw berichten voor deze rubriek te sturen aan het Redactiesecretariaat van
het tijdschrift ‘Vlaanderen’, ‘Ter Hoogserleie’, Hondstraat 6, 8700 Tielt of te faxen
op het nummer (051) 40 81 64. Het eerstvolgend nummer (nr. 271 - mei-juni 1998)
wordt gepubliceerd medio juni 1998. Berichten voor dat nummer kunt u insturen tot
15 mei 1998. Met dank voor uw medewerking.

Antwerpen
Antwerpen - Varia
Hugo Verriest en Herman Teirlinck
De tentoonstellingen ‘De Flandriens van Hugo Verriest: van Gezelle tot Streuvels’
en ‘Herman Teirlinck’ worden vanwege de publieke belangstelling en de zeer
positieve reacties verlengd tot 28 maart 1998. (zie info in nr. 268)
Info: ‘Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven’ (AMVC),
Minderbroedersstraat 22, 2000 Antwerpen, tel. (03) 232 55 80, fax (03) 231 93 10.

Antwerpen - Varia
Van Walschap tot Kreitz
* Van 13 juni tot 29 augustus loopt de tentoonstelling rond Gerard Walschap. In
1998 is het honderd jaar geleden dat Gerard Walschap geboren werd. In juni wordt
een colloquium aan de auteur gewijd en er gaat een literairdocumentaire
tentoonstelling rond Gerard Walschap en zijn werk van start in het AMVC.
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* Van 20 juni tot 26 september '98 wordt de 7de ‘Zomer van de Fotografie’
georganiseerd met als centraal thema ‘identiteit’. Net als bij de vorige edities van
deze fotobiënnale zorgt ook het AMVC voor een tentoonstelling rond fotografie
tijdens de zomermaanden.
* 8 augustus tot 26 september '98: De 20ste verjaardag van het overlijden van de
magisch-realistische auteur Johan Daisne (1912-1978) wordt door het Studiecentrum
Johan Daisne herdacht met een colloquium dat in september in het AMVC plaats
heeft. Ook kan in de hal van het AMVC een tentoonstelling over de auteur bezocht
worden.
* Van 28 november tot 27 februari 1999 loopt de tentoonstelling ‘Willy Kreitz’.
In 1997 heeft het AMVC het atelier van de modernistische beeldhouwer Willy Kreitz
(1903-1982) verworven.
Info: ‘Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven’ (AMVC),
Minderbroederstraat 22, 2000 Antwerpen, tel. (03) 232 55 80, fax (03) 231 93 10

Antwerpen-Deurne - Beeldende kunsten
4 materies, 4 musea / Fotografie & Zilver, Textiel & Diamant
Presentatie van vier provinciale musea, georganiseerd door de Vrienden van de
Provinciale Musea Antwerpen (VPMA) in de Koningin-Fabiolazaal, Jezusstraat 28,
Antwerpen, nog tot 28/3/1998. Dagelijks van 10 tot 17 uur, gratis toegang. De vier
Antwerpse provinciale musea tonen hun visitekaart: een verrukkelijke tentoonstelling
waarin enkele prachtstukken uit de vier collecties worden getoond. Een smaakmaker
voor belangstellenden die de musea nog niet gevonden hadden. Elke kleine selectie
is opgehangen aan een mooi toepasselijk gedicht: E. Van Vliet (fotografie), K.
D'Haese (zilver), Chr. d'Haen (kleren) en Herman de Coninck (juwelen). De hele
opbouw is van een verrassende frisheid, met de glimlach ineen gezet. Bij de
geëxposeerde specimens is te zien: een Spaanse corsagejuweel in geelgoud bezet
met 185 tafelgeslepen diamanten (einde 17de eeuw), een armband uit zilver en briljant
van Nadine Wijnants (1988), een sauskom van Henry Van de Velde (1903), een
koffiekan van JB. Verberckt (1775), een avondjapon uit 1830 en een tweedelig pak
van An De Meulemeester, een straatcamera van Roemeense makelij (1950), een
vergulde miniatuurcamera Golden Steky (1960) en werk van de Gentse
Magnum-fotograaf Carl De Keyzer. Echt aanbevolen. (KVD)
Info: Diamantmuseum: Lange Herentalsestraat 31-33, Antwerpen.
Textiel- en kostuummuseum: Schildesteenweg 79, Oelegem-Ranst.
Zilvercentrum Sterckshof: Hooftvunderlei 160, Antwerpen-Deurne.
Museum voor fotografie: Waalse kaai 47, Antwerpen.

Sint-Amands-aan-de-Schelde - Letterkunde
Provinciaal Museum Emile Verhaeren
Na een korte verlenging van de succesvolle tentoonstelling ‘100 jaar Les Heures
Claires’ werd het tentoonstellingsseizoen 1997 afgesloten met een totaal
bezoekersaantal van bijna 4000. Op 27/3/'98 opent dan het nieuwe toeristisch seizoen
met de tentoonstelling ‘Willy Kessels (1898-1974), fotograaf in het land van
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Verhaeren’. Zij wil voor het eerst de Scheldefoto's bijeenbrengen uit het oeuvre van
Willy Kessels, die een boegbeeld is van de modernistische fotografie in België in de
jaren '30 en '40 en daarmee ook internationale waardering oogstte. Zijn foto's gemaakt
in het Scheldeland, het geboorteland van Verhaeren bekleden een unieke plaats in
zijn hele oeuvre. Bij de tentoongestelde foto's worden teksten uit het werk van Emile
Verhaeren aangebracht op de expositie, omdat zij als het ware illustraties zijn bij
deze gedichten. De onderwerpen zijn niet alleen Scheldelandschappen maar ook
foto's van de mensen uit dit land achter de dijken, van de Mariekerkse Scheldevissers,
van de monumenten in dit dijkenland zoals het Verhaerengraf in Sint-Amands. De
tentoonstelling loopt tot 31 oktober en is open van 12 tot 19 uur op zaterdag, zondag
en feestdagen. Bovendien is ze van 1 juli tot 15 september ook open op dinsdag,
woensdag en donderdag. Tegelijkertijd wordt ook de permanente collectie van het
museum getoond die voor 1988 een volledig vernieuwde opstelling kreeg.
Info: ‘Stichting Emile Verhaeren’ vzw, Provinciaal Museum Emile Verhaeren,
Kaai 22, Sint-Amands-aan-de-Schelde, tel. (052) 33 08 05, fax (052) 34 05 35

Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Brussel - Beeldende kunsten
Magritte
Na de prestigieuze retrospectieve Paul Delvaux organiseren de ‘Koninklijke Musea
voor Schone Kunsten’ een onvangrijke overzichtstentoonstelling van René Magritte
(1898-1967) ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van zijn geboorte. René
Magritte is een van de belangrijkste kunstenaars van het internationale surrealisme.
Magrittes kunst floreert vanaf 1920 in het temperamentvolle milieu van de Brusselse
avantgarde. De werken uit de eerste jaren met hun geometrische beeldtaal situeren
zich nog in de beweging van de Zuivere Beelding. Als vanaf 1925 de surrealistische
groep van België met o.m. Paul Nougé, Louis Scutenaire, E.L.T. Mesens en natuurlijk
René Magritte steeds duidelijker vorm krijgt, worden ook de banden met de
aanvoerder van het surrealisme, André Breton, en zijn Parijse entourage nauw
aangehaald. De schilderijen van Magritte behoren tot de bekendste en tegelijkertijd
meest raadselachtige kunstwerken die de twintigste eeuw heeft voortgebracht.
Schoenen worden voeten, een pijp mag geen pijp zijn, boven een nachtelijk landschap
schittert een helderblauwe hemel met witte wolkjes, een locomotief komt uit de
schouw. Deze tentoonstelling toont 250 schilderijen en gouaches van Magritte.
Info: ‘Koninklijke Musea voor Schone Kunsten’ - Museum voor Oude Kunst,
Regentschapsstraat 3, 1000 Brussel, tel. (02) 508 33 33, fax (02) 508 32 32,
Homepage: http:/www.finearts-museum.be.

Brussel - Varia
Geld van de Koning-Koopman
De tentoonstelling ‘Geld van de Koning-Koopman. Munten en biljetten van Willem
I (1815-1830)’ is gewijd aan de manier waarop Willem I geprobeerd heeft de
Nederlanden van een eigen, uniform geldstelsel te voorzien. Het is hem slechts
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gedeeltelijk gelukt: in het Zuiden bleef de frank tot in 1825 naast de gulden
gehandhaafd; met de vooropgestelde grootscheepse hermunting, van alle oude en
buitenlandse munten die in omloop waren, werd tijdens zijn regering enkel een
aanvang gemaakt. Ook de bankbiljettencirculatie vormde een hinderpaal op de weg
naar de monetaire eenmaking
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tussen beide landsdelen. Hoewel het de verdienste is van Willem I dat hij het belang
van het fiduciair geld voor handel en nijverheid inzag, vertrouwde hij het uitgifterecht
van papiergeld toch aan twee, in plaats van aan één instelling toe: het Noorden aan
de in 1814 opgerichte ‘Nederlandsche Bank’ en in het Zuiden aan de in 1822
opgerichte ‘Algemeene maatschappij ter begunstiging van de Volksvlijt’, de latere
Société Générale.
Info: ‘Museum van de Nationale Bank van België’, Wildewoudstraat 9, 1000
Brussel, tel. (02) 221 22 06, fax (02) 221 31 60.

Oost-Vlaanderen
Geschiedenis
De oorlog op tafel
In deze tentoonstelling worden spelletjes en legpuzzels getoond uit de periode van
voor en tijdens W.O. II, die ons een ander inzicht geven in de oorlogstijd dan de
beelden die wij kennen uit de geschiedschrijving. Vanaf ongeveer 1920 kende de
speelgoedindustrie een ware explosie. De procédés waren dermate verbeterd, dat er
veel sneller en goedkoper kon geproduceerd worden. Toen de oorlog uitbrak en het
uitgangsverbod ingevoerd werd, nam de behoefte aan gezelschapsspellen toe.
Bovendien vond men in het spel de nodige relativering van de emotionele gevolgen
van de oorlog. De spellen die te zien zijn op de tentoonstelling zijn min of meer te
verdelen volgens aard en karakter in: propagandaspellen waaruit vooral de
onoverwinbaarheid van het eigen land moest blijken; de informatiespellen, waarbij
men het volk inlichtte over hetgeen men moest doen bij een luchtaanval, of hoe men
de vijand kon herkennen; de humoristische spellen, die de spanningen van de oorlog
moesten relativeren; de gesponsorde spellen, bv. Coca-Cola stuurde spellen naar het
front als morele steun; de zelfgemaakte spellen, wellicht de meest aangrijpende,
gemaakt door krijgsgevangenen met eenvoudig inpakpapier; de herdenkingsspellen,
gemaakt na de oorlog om de herinnering aan de oorlog levendig te houden. Deze
verrassende tentoonstelling loopt nog tot 5/4/'98. Info op dit adres:
‘Museum van Deinze en de Leistreek’, Lucien Matthyslaan 3-5, 9800 Deinze, tel.
(09) 381 96 70, fax (09) 381 96 79.

Buitenland
Eindhoven - Beeldende kunsten
Cire perdue retrouvée
Nu De Krabbedans (Kunstuitleen- en Exposities) is verhuisd naar de Witte Dame
op de Willemstraat, zal zij haar eerste tentoonstelling wijden aan de bronzen beelden,
die zijn ontstaan tijdens de workshop ‘Cire perdue retrouvée’ bij Stichting
Kunstenaarswerkplaats Beeldenstorm. Tegelijkertijd wordt er bij de NBKS in Breda
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een vitrine- en foto presentatie van deze workshop in haar wandelgangen gehouden.
In december 1997 organiseerde Kunstenaarswerkplaats Beeldenstorm in Eindhoven
deze workshop voor zeven beeldende kunstenaars. Teja van Hoften uit Zeeland;
Michiel van Bakel en Karin Arink beiden uit Rotterdam; Wim Geeven, Elleke van
Gorsel, Ton de Gouw en Aurelia van der Burcht, allen in Brabant woonachtig. Zij
hebben zich gedurende twee weken op een experimentele manier verdiept in de
aloude ‘verloren wasmethode’, genaamd ‘cire perdue’. Bij deze techniek gaat het
oorspronkelijke model verloren doordat het in een mal uitgestookt wordt. De
kunstenaars hebben onderzocht of het oorspronkelijk model behalve in was ook in
andere materialen te vervaardigen is. Ieder voor zich zijn de kunstenaars gekomen
tot specifieke oplossingen. Daarbij hebben zij gebruik gemaakt van allerlei organische
materialen zoals plantenstelen, takken, fruit, karton, textiel en touw. Ook is onderzocht
of de uitgestookte ruimte te vullen is met andere vloeibare substanties dan het ‘hete’
brons. De resultaten van de workshop hebben de kunstenaars vervolgens verder
uitgewerkt. Aan de workshop ging een symposium vooraf in het Van Abbemuseum
Entr'acte in het najaar van 1997. Van het symposium, de experimentele workshop
en de foto's van de objecten die zijn ontstaan, is een bijzondere publicatie gemaakt.
Deze publicatie is verkrijgbaar tijdens de tentoonstelling in de Krabbedans, bij de
NBKS en bij Beeldenstorm. Expositie Krabbedans: zaterdag 14 maart t/m zondag
26 april 1998. Opening en presentatie publicatie: vrijdag 20 maart, 19.00 uur.
Presentatie NBKS Breda: april medio mei.
Info: Stichting Kunstenaarswerkplaats Beeldenstorm - Tue Terrein BTD Gebouw
Den Dolech 2 - 5612 AZ Eindhoven, tel. (040) 243 50 76, fax (040) 243 50 76.
DIRO

Individuele & groepstentoonstellingen
In deze rubriek worden enkel tentoonstellingen vermeld die nog lopen op het moment
dat het nummer verschijnt. Bij het insturen van berichten moeten we dus nauwkeurig
rekening houden met de tijdslimiet voor het afleveren van de kopij aan de drukker.
Die datum is voor het volgend nummer (nr. 271: mei-juni 1998) 15 mei 1998.
Eventueel kunnen de berichten ook via onze fax 051/40 81 64 doorgestuurd worden.
Met oprechte dank voor uw medewerking.

Geraard Alsteens
‘Gal spuwt’, C.C. De Werf, Molenstraat 51, 9300 Aalst, van 22/4 t/m 28/5, info
053/76 13 11.

Alquin
Sculpturen en tekeningen, Stichting Veranneman, Vandevoordeweg 2, 9770
Kruishoutem, nog tot 25/4, dagelijks van 14-18 u (niet op zo., ma. en feestdagen),
info (09) 383 52 87.
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Dirk Braeckman
Foto's, Galerie Fortlaan 17, Fortlaan 17, 9000 Gent, nog tot 28/3, open van wo. t/m
vr. van 14-18 u., op za. van 10.30-18.30 u.

Jean Cabrera
Schilderijen, CCB, Oud St.-Nicolaas, Neder-over-Heembeek, 1120 Brussel, van 17/4
t/m 18/6, open op di., wo., do., za. en zo., telkens van 15-18 u.

Peter Callebout
Architectuur: ‘Heeft architectuur nog zin?’, deSingel, Desguinlei 25, 2018 Antwerpen,
nog tot 15/3, open van di. t/m zo. van 14-18 u.

Paul Delvaux
In permanentie in Art Gallery De Muelenaere & Lefevere, Polderstraat 76, 8670
Oostduinkerke, open vr., za., zo. en feestdagen van 14-18 u; juli & augustus dagelijks
(uitgezonderd wo.), januari-februari & oktober enkel na afspraak tel./fax (058) 51
47 57.

Jacky De Mayer
Beeldhouwwerk in hout, 't Elzenveld, Sint-Jorispand, St.-Jorispoort 29, 2000
Antwerpen, van 28/3 t/m 3/5, open van do. t/m zo. van 12.30-17.30 u (gesloten op
12/4 en 1/5).

Michel De Roeck
Schilderijen, Sted. Musea, Wapenplein, 8400 Oostende, van 2/5 t/m 25/5, dagelijks
open (niet op di.) van 10-12 u en van 14-17u, info 059/80 53 35.

Marie Bénédicte De Schrijver
Juwelen, Galerie Hilde Metz, Hofstraat 5-7, 2000 Antwerpen, nog tot 13/4, open op
do., vr., za.en zo. van 14-18 u en na afspraak (03) 266 27 43.
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Frank De Vos
Schilderijen en collages, Galerij van het theater Reigerlo 10, 8730 Beernem, van
17/3 t/m 29/4, open van 8-17 u van ma. t/m vr., info 050/78 84 72.

Pierre Declerck
Glaskunst, Galerij Theaxus, Ommegangstraat 3, 9690 Kluisbergen-Kwaremont, nog
tot 30/3, info 055/38 60 53.

Danny Devos
‘Daders van dodingen’, foto's-performances, Galerie Fortlaan 17, Fortlaan 17, 9000
Gent, open van wo. t/m vr. an 14-18 u, op za. van 10.30-18.30 u.

Marthe Donas
‘Eindeloos vergeten’, ongekend werk uit de periode 1949-60, ABB-Galerij,
Hoekgebouw Diestsevest-Diestsestraat, 3000 Leuven, nog tot 31/3, open op
werkdagen van 9-16 u, op za. van 14-17 u.

Bart Drost
Installaties/diverse technieken, Gallery 40, Veerstraat 8, 9140 Temse, nog tot 19/4,
open op za. en zo. van 14-18 u en op afspraak 03/771 48 74.

Berthe Dubail
Schilderijen, Galerie J. Bastien Art, Magdalenasteenweg 61, 1000 Brussel, nog tot
22/3, info 02/513 25 63.

Dusan Dzamonja
Sculpturen en tekeningen, Stichting Veranneman, Vandevoordeweg 2, 9770
Kruishoutem, nog tot 25/4, open dagelijks van 14-18 u (niet op zo., ma. en feestdagen),
info (09) 383 52 87.
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Titia Ex
Installatie ‘zwijnen’, tuinterras Noordbrabants Museum, Verwersstraat 41,
's-Hertogenbosch, nog t/m 5/4, info tel. (073) 687 78 77.

Edgard Fonteyne
Beelden, Romaanse Kerk, Ettelgem/Oudenburg, van 11 t/m 26/7, dagelijks van 14-18
u, info: stadsbestuur (059) 26 60 27.

Fove (Veerle Fonteyne)
Schilderijen, Romaanse Kerk, Ettelgem/Oudenburg, van 11 t/m 26/7, dagelijks van
14-18 u, info: stadsbestuur (059) 26 60 27.

Isa Genzken & Caroline Van Damme
Schilderijen, Museum Dhondt-Dhaenens, Museumlaan 14, 9831 Deurle, van 17/5
t/m 5/7, open op wo., do. en vr. van 14-18 u, op za., zo. en feestdagen van 10-12 u
en van 14-18 u, info 09/282 51 23.

Jacques Gorus
Schilderijen uit privébezit, Atelier Jacques Gorus, Venusstraat 52, 2000 Antwerpen,
nog tot 22/2, open op za. en zo. van 14-17 u.

Maria Hees
Tassen, Galerie Hilde Metz, Hofstraat 5-7, 2000 Antwerpen, nog tot 13/4, open op
do., vr., za. en zo. van 14-18.30 u en na afspraak (03) 226 27 43.

Marc Hioco
Foto's, Romaanse Kerk in Ettelgem, van 3 t/m 5/5, van 14-18 u dagelijks, info: Stad
Oudenburg, tel. (059) 26 60 27.

Michel Huisman
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‘De tuin, de nacht en het afscheid’, MUHKA, Leuvenstraat, 2000 Antwerpen, nog
tot 29/3, open van 10-17 u (gesloten op maandag), info tel. (03) 238 59 60.

Leo Jacobs
Schilderijen, Gallerie ‘De Peperbusse’, Prins Boudewijnstraat 7, 8400 Oostende, nog
tot 29/3, open op do. en vr. van 15-18 u en op za. en zo. van 10.30-12 u en van 15-18
u, info 059/70 28 80.
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Willy Kessels (1898-1974)
Retrospectieve bij het eeuwfeest van de Scheldefotograaf, Prov. Museum Emile
Verhaeren, E. Verhaerenstraat 71, 2890 St.-Amands, van 27/3 t/m 31/10, open op
za., zo. en feestdagen van 12-19 u; van 1/7 t/m 15/9 ook open op di., wo. en do., van
12-19 u, info 052/33 08 05.

Gìsela Kleinlein
Objecten en werk op papier, Galerie Path, Leo de Bethunelaan 59, 9300 Aalst, nog
tot 5/4, open op vr. van 15-18 u, op za. en zo. van 14-18 u en na afspraak tel/fax
(053) 77 22 97.

Nicolien Kolmeyer
Keramiek en brons, Galerij van het theater van het Psychiatrisch Centrum
St.-Amandus, Reigerlo 10, 8730 Beernem, van 17/3 t/m 29/4, open van ma. t.m vr.
van 8-17 u, info 050/78 84 72.

Omer Lewille
Schilderijen, Galery Gold Art, Leopold II-laan 232, 8670 Oostduinkerke, van 1 t/m
30/5, dagelijks open van 10-19 u (dinsdag gesloten), info 058/51 06 06.

Fred Maes
Grafiek, Gallerie ‘De Peperbusse’, Prins Boudewijnstraat 7, 8400 Oostende, van
10/4 t/m 3/5, open op do. en vr. van 15-18 u en op za. en zo. van 10.30-12 u en van
15-18 u, info 059/70 28 80.

Herman Maes
Recent werk, CIAP vzw, Zuivelmarkt 44, 3500 Hasselt, nog tot 31/3, open van di.
t/m vr. van 12-18 u, za. van 14-17 u, info: tel. (011) 22 53 21.

René Magritte
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Retrospectieve met 350 schilderijen en gouaches, archiefstukken, foto's en films,
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, Regentschapsstraat 3, 1000
Brussel, dagelijks van 10-17 u (op do. tot 21 u), nog tot 28/6 (gesloten op ma. én op
1/5), info 02/508 33 33.

Manfred Nipp
Schilderijen, Art Gallery, Polderstraat 76, 8670 Oostduinkerke, nog tot 3/5, open op
vr., za., zo. en feestdagen van 14-18 u en na afspraak (058) 51 47 57.

Henk Miedema
Foto's, Sted. Musea, Wapenplein, 8400 Oostende, van 4/4 t/m 26/4, dagelijks open
(behalve di.) van 10-12 u en van 14-17 u, info 059/80 53 35.

Kyoko Oka & Itaru Ogawa
Schilderijen, grafiek en assemblage, St.-Bernarduscentrum, Lombardenvest 23, 2018
Antwerpen, van 30/4 t/m 29/5, open van ma. t/m vr. van 9-12 u en van 13-16 u, info
03/202 42 95.

Ria Pacquée
Foto's, Galerie Fortlaan 17, Fortlaan 17; 9000 Gent, nog tot 28/3, open van wo. t/m
vr. van 14-18 u, op za. van 10.30-18.30 u.

Nadia Pasquer
Keramiek, Galerie Hilde Metz, Hofstraat 5-7, 2000 Antwerpen, nog tot 13/4, open
op do., vr., za. en zo. van 14-18.30 u en na afspraak tel. (03) 226 27 43.

André Roelant
Grafiek, Atelier Jaak Gorus, Venusstraat 52, 2000 Antwerpen, van 18/4 t/m 17/5,
open za. en zo. van 14-17 u.

Thomas Ruff
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Foto's, Galerie Fortlaan 17, Fortlaan 17, 9000 Gent, nog tot 28/3, open van wo. t/m
vr. van 14-18 u, op za. van 10.30-18.30 u.

Otto Röckener
Meditatieve kerkhoffoto's, Galerie Ruach Hedendaagse Religieuze Kunst, Papestraat
31, 2513 AV's Gravenhage, nog tot 11/4, open op do., vr., za. van 11-17 u, info tel.
070/345 16 54.

Nancy Slangen
Schilderijen, CIAP vzw, Zuivelmarkt 44, 3500 Hasselt, nog tot 21/3, open van di.
t/m vr. van 12-18 u, za. van 14-17 u, info: (011) 22 53 21.

Sorina
Aquarel, pastel, houtskooltekeningen, iconen en olieverf, Galerij 't Kapelleken, Oever
27, Antwerpen, van 17/4 t/m 4/5, weekdagen van 11-18 u, za. en zo. van 10-18 u.

Jean-Pierre Sudre
Fotografisch werk, Stichting Veranneman, Vandevoordeweg 2, 9770 Kruishoutem,
nog tot 25/4, dagelijks van 14-18 u (niet op zo., ma. en feestdagen), info (09) 383
52 87.

Hilde Stallaert
Schilderijen, Stedelijke Musea, Feest & Cultuurpaleis, Wapenplein, 8400 Oostende,
van 4/4 t/m 26/4, open dagelijks (behalve dinsdag) van 10-12 u en van 14-17 u, info
059/80 53 35.

Gerda Steegmans
Keramiek, Galerij Theaxus, Ommegangstraat 3, 9690 Kluisbergen, van 5/4 t/m 15/6,
info 055/38 60 53.

Chantal Talbot
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‘Boten’, twee- en drie-dimensionaal werk, Labo Art vzw, Steenweg 289, 9810 Eke
van 28/3 t/m 22/4, open op zo. van 11-17 u, op ma. en di. van 17-19 u en op wo. van
15-19 u en op afspraak 09/385 46 35.

Richard Texier
Schilderijen & sculpturen, Galerie J. Bastien Art, Magdalenasteenweg 61, 1000
Brussel, van 29/4 t/m 7/6, info 02/513 25 63.

Günter Umberg
Schilderijen, Museum Dhondt-Dhaenens, Museumlaan 14, 9831 Deurle, open van
wo. t/m vr. van 14-17 u, op za., zo. en feestdagen van 10-12 u en van 14-17 u, info
09/282 51 23. Tevens nog werk van vele andere kunstenaars te bezichtigen.

Patrick Van Caeckenbergh
Recent werk, Zeno X Gallery, Leopold de Waelplaats 16, 2000 Antwerpen, nog tot
7/3, open van wo. t/m za. van 14-18 u of op afspraak 03/216 16 26.

Jacques Vandamme
Retrospectieve: schilderijen en tekeningen, St.-Janskapel, Steenakker, 8940 Wervik,
van 25/4 t/m 3/5, open iedere middag van 15-19 u, op za., zo. en feestdagen ook nog
van 10-12 u.

Serge Vandercam
Diverse technieken, 't Elzenveld, St. Jorispand, St.-Jorispoort 29, 2000 Antwerpen,
nog tot 22/3, open van do. t/m zo. van 12.30-17.30 u.

Dorothea Van de Winkel
Textiele kunst, Theaxus, Galerij eigentijdse kunst, Ommegangstraat 3, 9690
Kluisbergen-Kwaremont, nog tot 30/3, en van 5/4 t/m 15/6, i

Dominique Van Huffel
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Recent werk, De Blauwe Schuit, Vismarkt 16, 3000 Leuven, nog tot 16/4, open iedere
dag van 11-23 u, info tel./fax (016) 23 31 23.

Anne-Mie Van Kerckhoven
Recent werk, Zeno X Gallery, Leopold de Waelplaats 16, 2000 Antwerpen, van 12/3
t/m 19/4, open van wo. t/m za. van 14-18 u, en op afspraak 03/216 16 26.

Jan Van Mechelen
Schilderijen, Stichting Veranneman, Vandevoordeweg 2, 9770 Kruishoutem, nog
tot 25/4, dagelijks van 14-18 u (niet op zo., ma. en feestdagen), info (09) 383 52 87.

Francine Van Mieghem
Sculpturen, Art Gallery, Polderstraat 76, 8670 Oostduinkerke, nog tot 3/5, open op
vr., za., zo. en feestdagen van 14-18 u en na afspraak (058) 51 47 57.

William Vermeesch
Schilderijen, Galerij Pakenhof, Pakenstraat 105, 3001 Heverlee, open zo. 22/3 (11-13
u en 15-18.30 u, za. 28/3 (15-18.30 u), zo. 29/3 (11-13 u en 15-18.30 u).

Jean-Pierre Voeten
Keramiek, Gallerie ‘De Peperbusse’, Prins Boudewijnstraat 7, 8400 Oostende, van
10/4 t/m 3/5, open op do. en vr. van 15-18 u, op za. en zo. van 10.30-12 u en van
15-18 u, info 059/70 28 80.

Stefan Wintroth
Schilderijen, Het Bernarduscentrum, Lombardenvest 23, 2018 Antwerpen, van 20/3
t/m 24/4, open van ma. t/m vr. van 9-12 en van 13-16 u, info 03/202 42 95.

Claude Wesel
Belgisch Briljant, hedendaagse juwelen, Prov. Diamantmuseun, Lange
Herentalsestraat 31-33, Antwerpen, nog tot 15/3.

Vlaanderen. Jaargang 47

Michael Zobel
Onverwachte contrasten, diamantjuwelen, Prov. Diamantmuseum, Lange
Herentalsestraat 31-33, Antwerpen van 20/3 t/m 3/5.

Groepstentoonstellingen
- Ray Chube & Leopold Liou, Eve-n Yet Gallery, Vaartstraat 30, 3000 Leuven,
nog tot 20/3, open van wo. t/m za. van 13.30-17 u.
- ‘Tussenin/In-between’ met werk van Jo Huybrechts, Pierre Bismuth, Ann
Veronica Janssens, Kurt ryslavy, Ricardo Brey, Peter Buggenhout, Museum
Dhondt-Dhaenens, Museumlaan 14, 9831 Deurle, van 29/3 t/m 10/5, open op
wo., do. en vr. van 14-18 u, op za., zo. en feestdagen van 10-12 en van 14-18
u, info 09/282 51 23.
- Vier kunstenaars uit Groot-Brittannië, John Addyman, Mali Morris, Ofelia
Rodriuez en Gavin Maughling, 't Elzenveld, Prof. Sommézaal, Lange
Gasthuisstraat 45, Ingang B, 2000 Antwerpen, nog tot 5/4, open van do. t/m zo.
van 12.30-17.30 u.
- 4 × 1, werk van M. Proot, J. Quivron, J. Clarysse en B. Snauwaert, Labo Art
vzw, Steenweg 289, 9810 Eke, nog tot 22/3, open op zo. van 11-17 u, op ma.
en di. van 17-19 u, op wo. van 15-19 u en op afspraak 09/385 46 35.
- ‘Een ontmoeting/Vstrecha’ - Jan Fabre & Ilya Kabakov, installaties, Deweer
Art Gallery, Tiegemstraat 6A, 8553 Otegem, nog tot 15/3, open van wo. t/m
zo. van 14-18 u en op afspraak 056/64 48 93.
- Vrije grafiek, leerlingen van het atelier vrije grafiek van de Sted. Academie
voor Schone Kunsten, hal en cafétaria Virga Jesse Ziekenhuis, 3500 Hasselt,
nog tot 3/6, info 011/22 78 32.
- Vier materies/vier musea: fotografie, zilver, diamant en textiel, Koningin
Fabiolazaal, Jezusstraat 28, 2000 Antwerpen, nog tot 28/3, dagelijks open van
10-17 u.
- ‘For ever young’, zeven jonge kunstenaars, Galery Clo Bostoen, Pieter
Breughelstraat 3, 8510 Kortrijk/Marke, open van zo. t/m wo. van 15-19 u, na
afspraak (056) 21 48 54.
- ‘Wonen's Secrets’, Argo, Zeedijk Het Zoute 734, Knokke, nog tot 30/3, met
werk van Paul Van Impe, Lucie Sentjens, Bénédicte Villette, Patrick Laroche
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en Yvon Matagne, dagelijks open (niet op di., wo. en do.) van 11-13 u en van
14.30-18.30 u en na afspraak (050) 62 22 70.
RD
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Verbondsberichten
Berichten voor deze rubriek sturen naar: Dirk Rommens Verbondssecretariaat
C.V.K.V. ‘Huize Roosendaele’ Sint-Pietersstraat 39, 8520 Kuurne Tel. en Fax (056)
35 78 66

Persvoorstelling
Jonge Muziek voor het jaar 2000
Op 16 december 1997 had de persvoorstelling plaats van het Vlaanderennummer
Jonge Muziek voor het jaar 2000 (samensteller: Dirk Rommens) in Domein Maelstede
in Kuurne. Naast het hartverwarmende optreden

Persvoorstelling nr. 268 op 16.12.97 in Kuurne.

van Johan Verminnen, luisterde het talrijk opgekomen publiek geboeid naar de
inleiding tot het werk van Ever Meulen (zie cover van nr. 268) door beeldend
kunstenaar en graficus Roger Baert, en naar de voorstelling van het nummer door
muziekrecensent van De Standaard, Peter Vantyghem. Deze hoogstaande culturele
avond met receptie aangeboden door het Huis Vanwonterghem van Kuurne - waarbij
het tijdschrift Vlaanderen en het werk van Ever Meulen in het zonnetje werden gezet
tijdens deze barkoude winteravond - was weer een bewijs van de hoogstaande kwaliteit
waarvoor het tijdschrift en het C.V.K.V. gekend zijn.

Kalender provinciale activiteiten
De provinciale activiteiten die sinds enkele maanden met succes georganiseerd
worden, krijgen dit jaar een vervolg. De geleide bezoeken aan de tentoonstellingen
in Oudenburg, Gent en Leuven vielen bij de deelnemers in zeer goede aarde. Redenen
genoeg dus om in dezelfde lijn opnieuw activiteiten op het getouw te zetten waarop
de C.V.K.V.-leden, abonnees en hun vrienden van harte uitgenodigd worden. Voor
dit jaar is ook geopteerd voor een meer gevarieerd aanbod en dit gespreid over de
provincies.
Elke provinciale medewerker organiseert een boeiende activiteit: nu eens een
literaire wandeling, dan een geleid bezoek, een concert... Dit zijn ook telkens ideale
gelegenheden om elkaar als vrienden te ontmoeten. De inspanningen die door het
C.V.K.V. en de provinciale medewerkers geleverd worden, zullen hopelijk resulteren
in een nog stijgend aantal deelnemers. Voor de toekomst hebben wij een planning
opgemaakt. Noteer de volgende data alvast in uw agenda. Om de drempel zo laag
mogelijk te hoden, blijft inschrijven heel makkelijk.
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Uw wensen als C.V.K.V.-lid
Wij hadden hierbij ook graag naar uw belangstelling gepolst. In dit nummer ligt een
brief met de aankondiging van deze activiteiten. Heeft u interesse voor een of
meerdere ervan, wil dan uw voorkeur op de strook op die brief invullen. Dit is echter
nog geen definitieve inschrijvig - uw stem kan ons echter wel helpen nog beter in te
spelen op uw wensen en verwachtingen. U kunt ook telefonisch of per brief suggesties
doen.

Activiteitenkalender 1998
De eerste activiteit heeft plaats op zondag 7 juni 1998. Het wordt een Literaire
wandeling in Gent. Guido Van Puyenbroeck, provinciale medewerker voor
Oost-Vlaanderen, organiseert, ontvangt en begeleidt u op deze - hopelijk zonnige zomerdag. We komen samen op het Sint-Baafsplein aan het monument van Jan Frans
Willems om 14.30 uur. Inschrijven voor 1 juni 1998 d.m.v. de strook op de inliggende
brief.
Op zaterdag 22 augustus 1998 is het de beurt aan het Brussels gewest en
Vlaams-Brabant. Het wordt een Wandeling door Brussel o.l.v. Paul De Ridder. Er
zal ev. ook een bezoek aan het museum Felix De Boeck in Drogenbos voorzien
worden. Zaterdag 17 oktober 1998 wordt dan weer een West-Vlaamse hoogdag:
we bezoeken het Provinciaal Museum voor Moderne Kunst (P.M.M.K.) van Oostende
waar tijdens die periode een tentoonstelling loopt van werk van o.a. E. Tytgat - en
waar ook ev. de mogelijkheid bestaat de permanente tentoonstelling te bekijken. Dit
geleid bezoek is gekoppeld aan een avondconcert in het kader van het Festival van
Vlaanderen in Oudenburg. U kunt kiezen voor de namiddag- en/of avondactiviteit
(eventueel kunnen de deelnemerrs een eenvoudig en verzorgd avondmaal gebruiken
in Oudenburg). Robert Declerck, West-Vlaamse provinciale medewerker én
redactiesecretaris, en Jean Luc Meulemeester, C.V.K.V.-voorzitter, organiseren,
ontvangen, begeleiden en zorgen ervoor dat alles tot in de puntjes verloopt!
De provincies Hasselt en Antwerpen komen uiteraard ook aan bod. Definitieve
data en geplande activiteiten worden meegedeeld in het volgend nummer.

Ledenbijeenkomst in Limburg
Dit jaar wordt de Ledenbijeenkomst (Algemene Vergadering) in de provincie
Limburg georganiseerd, in Alden Biesen (Bilzen-Rijkhoven) op zondag 30 mei
1998. Noteer deze datum alvast in uw agenda: het wordt een bijzonder
hartverwarmend vriendenfeest. Provinciaal medewerker Robert Nouwen zorgt
voor een kunstvol programma.

Moderne ledenservice
Om de service naar de C.V.K.V.-leden nog te verbeteren, kunt u het
C.V.K.V.-verbondssecretariaat sinds enige tijd bereiken op het nieuwe
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telefoonnummer (056) 36 03 64. Aarzel niet uw boodschap in te spreken via het
antwoordapparaat. We nemen zo vlug mogelijk contact op. Faxen kan op dit
nummer: (056) 35 78 66. E-mailen kan ook:
Dirk.Rommens@ping.be. Surf ook eens naar onze Homepage:
http://www.ping.be/vlaanderen.
U merkt het: Vlaanderen is klaar voor het jaar 2000 en verder!
Dirk Rommens, verbondssecretaris C.V.K.V. vzw
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[speciale uitgave]
Ter inleiding
Anton van Wilderode wordt op 28 juni tachtig jaar en mag daarmee

(Moerbeke-Waas, ca. 1985)

terugblikken op ruim een halve eeuw literaire activiteit als vertaler, bloemlezer,
essayist en vooral dichter. Tussen De moerbeitoppen ruisten (1943) en De dag
sneeuwt dicht (1998) ligt een indrukwekkende reeks bundels waarvoor hij meermaals
werd bekroond, o.m. met de Driejaarlijkse Staatsprijs voor Poëzie in 1980 en de
Driejaarlijkse Staatsprijs ter bekroning van een literaire loopbaan in 1987. Ook in
het laatste decennium bleef zijn literaire productiviteit hoog. De primaire bibliografie
die Rudolf van de Perre publiceerde in zijn monografie uit 1988 naar aanleiding van
de zeventigste verjaardag van Van Wilderode, mag inmiddels worden aangevuld met
bijna twintig nummers. Naast de Horatiusvertalingen behoren daartoe ook belangrijke
bundels als Poedersneeuw (1991), Apostel na de Twaalf (1992) en Het oudste geluk
(1995). Verder verraste de dichter zijn lezers o.m. ook met vaak ludieke verzen bij
misericorden in Barmhartig hout (1996) en Hout op snee (1997).
Die grote literaire productiviteit confronteert ons steeds weer met een dubbele
nood. Vooreerst de vraag naar een wetenschappelijk verantwoorde bibliografie van
Van Wilderode. In 1993 gaf Jozef Smet daartoe al een aanzet in een publicatie van
de Stedelijke Openbare Bibliotheek van Sint-Niklaas en de Bibliotheca Wasiana.
Maar vóór alles is er de vraag naar een uitgave van de volledige gedichten. De omvang
van het poëtisch oeuvre maakt zo'n editie niet evident. In de Verzamelde Gedichten
uit 1990 (Lannoo, 5de druk) werden al een aantal vroegere bundels niet opgenomen
en de uitgave van bundels bij diverse uitgevers in het laatste decennium zal de
realisatie van dergelijk project niet vergemakkelijken. Toch zijn wij dat verschuldigd
aan een van onze belangrijkste en meest gelezen dichters.
Vlaanderen wijdde reeds een dubbelnummer aan de figuur en het werk van Anton
van Wilderode ter gelegenheid van zijn 65ste verjaardag (1983, nr. 196-197).
Samensteller Rudolf van de Perre opteerde toen ‘voor een huldenummer, een soort
van liber amicorum, met een aantal getuigenissen en appreciaties’. Vijftien jaar later
kiest de redactie van het tijdschrift voor een benadering van de poëzie zelf van Van
Wilderode. Aan dichters en essayisten werd gevraagd een gedicht naar keuze uit een
bundel naar keuze te belichten. Zij kregen daarbij uiteraard de volledige vrijheid in
benadering van het vers. Dit resulteerde in een meerstemmigheid die het hele poëtische
oeuvre overspant en de veelzijdige thematiek van het werk aan bod laat komen. De
chronologisch geordende bijdragen worden telkens vergezeld van een of meerdere
versies van het gedicht, in een paar gevallen aangevuld met het manuscript ervan.
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Voor de illustraties zorgden Hildegard Coupé en redactielid Chris Torfs. Zij konden
daarvoor putten uit het rijke archief van de dichter en kozen voor vaak ongekend
fotomateriaal. Zij brengen ook een primeur door een keuze van fragmenten uit de
dagboeken van Van Wilderode die op een of andere manier aansluiten bij een gedicht.
Wij zijn de auteur dank verschuldigd voor de toelating om voor het eerst stukken uit
zijn dagboeken te publiceren.
Dit Van Wilderode-dossier verschijnt als een afzonderlijke editie, samen met het
nummer 271 van Vlaanderen en hoort thuis in de reeks literaire nummers die eerder
al gewijd waren aan Stijn Streuvels (251), Willem Elsschot (263), Maurice Gilliams
(267) en straks aan Gerard Walschap (273) en Guido Gezelle (274). Het Christelijk
Vlaams Kunstenaarsverbond en het tijdschrift Vlaanderen bieden Anton van
Wilderode deze bundel van harte aan en wensen hun eredeken en redactielid geluk
met zijn tachtigste verjaardag.
Jean Luc Meulemeester voorzitter C.V.K.V.
Julien Vermeulen adjunct-hoofdredacteur
Patrick Lateur hoofdredacteur
Tielt, mei 1998

Vlaanderen. Jaargang 47

2

Chris Torfs & Julien Vermeulen
Herinneren is twéémaal verliezen
Over Spreken met vader uit De moerbeitoppen ruischten (1943)

Spreken met vader
Vader, wij hebben u begraven en den grond erkend
zacht om te slapen, zacht om te vergeten:
zand dat vervloeit, water dat wij niet weten,
herinnering en droefheid voormaals ongekend.
Nu kunt gij slapen. Droomen en gebaren
gingen ter rust. Een dunnen rooden muur
omringt de stilte en wat vlietend water.
De boomen wuiven tijdeloos en ieder uur.
Gij zult niet eenzaam zijn. De bloemen en de kruiden
werden maar kort in hunnen bloei gestuit
en elke lente loopt de wingerd uit
wanneer de jonge wind keert van het zuiden.
Gij zult niet eenzaam zijn: de nachtegaal zal fluiten.
Versie uit: De moerbeitoppen ruischten, Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel, 1943,
p. 79.

Edmond Coupé, de vader van Anton van Wilderode, overleed op 10 december 1939
op 67-jarige leeftijd in Moerbeke-Waas en werd er begraven op ‘de ijle veertiende
december 1939 (...) de dag waarop (...) ik de drukproef ontving van mijn eerste
gedicht dat door een redactie was aanvaard’ (Verzamelde gedichten, p. 6; het gaat
hier om het gedicht Herfstlied voor het decembernummer van het tijdschrift Roeping).
Cyriel was toen een 21-jarige seminarist in Sint-Niklaas waar hij niet alleen aan zijn
religieuze roeping gevolg gaf, maar waar hij tevens zijn eigen identiteit als beginnend
letterkundige probeerde te vinden. In 1938 had hij reeds een novelle uitgewerkt onder
de titel Dis al, een prozastuk waarvan de aanvangsregels ons direct met een bewonderd
vaderbeeld confronteren: ‘Dit zegt men van mijn vader: dat hij màn was, sterk en
zonder vrees. Voor u en voor mij schrijf ik deze bladzijden van hem tot een getuigenis
van onze (in het origineel manuscript doorgehaald en vervangen door “mijn”)
liefde.’ De dood van de vader betekende voor de dichter-in-wording een scherpe en
pijnlijke breuk met een jeugd die binnen de veilige beslotenheid van gezin, huis,
natuur, school en dorp verlopen was en die in de persoonlijkheid van de jonge student
onwrikbaar vastlag als een haast paradijselijke microkosmos.
Spreken met vader werd geschreven kort na de begrafenis van de vader en

Spreken met vader
Vader, wij hebben u begraven en den grond erkend
zacht om te slapen, zacht om te vergeten:
zand dat vervloeit en water, ongeweten,
herinnering en droefheid voormaals onbekend.
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Gij zult niet eenzaam zijn, maar slapen slapen
met sterren 's avonds een onbluschbaar vuur
en, rond uw eiland, het traagstroomend water.
De boomen wuiven tijdeloos en ieder uur.
Gij zult niet eenzaam zijn. De bloemen en de kruiden
werden maar kort in hunnen bloei gestuit
en elke lente loopt de wingerd uit
wanneer de jonge wind keert van het zuiden.
Gij zult niet eenzaam zijn: de nachtegaal zal fluiten.
Versie uit: De moerbeitoppen ruischten, Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel, 1944,
Tweede vermeerderde druk, p. 77.
In de definitieve versie (1974, p. 59) werd ‘kort’ (r. 10) vervangen door ‘even’.

vormt een sleutelgedicht in de cyclus In memoriam patris die het slotstuk uitmaakt
van de debuutbundel De moerbeitoppen ruischten, een manuscript dat bekroond
werd met de Poëzieprijs 1942-1943 van de provincie Oost-Vlaanderen en nog
hetzelfde jaar gepubliceerd werd. Net als in de omringende verzen probeert de dichter
hier in het reine te komen met de dood van zijn vader die hij mateloos bewonderde.
Van zijn ouders getuigde Van Wilderode meer dan eens dat zij voor hem de
onvergetelijkste mensen waren en dat hij aan zijn vader ‘álles’ te danken heeft. Toen
de auteur een halve eeuw later een selectieve bloemlezing maakte uit zijn oeuvre (Ex
libris, 1994) weerhield hij ook dit vers als exemplarisch voor zijn debuut. Bij nadere
lectuur blijkt
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dat het gedicht reeds in de tweede, vermeerderde druk van deze bundel uit 1944
enkele opmerkelijke wijzigingen ondergaan heeft en later ook nog lichtjes hertoetst
werd. Het herschrijven van dit vadergedicht verraadt ongetwijfeld de zoekende
woordkunstenaar die in de jonge dichter leefde, maar is ook een aanduiding voor de
opmerkelijke zorg die Van Wilderode aan dit vers besteedde. De hele bundel is
trouwens opgedragen ‘aan de nagedachtenis

(ca. 1937)

van mijn vader’ en drukt haast in iedere regel zijn verbondenheid uit met zijn vader
die nooit het eigenlijke debuut van de dichter heeft mogen meemaken, wat Van
Wilderode steeds bijzonder betreurd heeft. Anderzijds is de dood van de vader een
schokkende gebeurtenis die bij de jonge dichter een eerste grote poëtische golf
vrijgemaakt heeft. Elders in zijn eerste bundel klinkt het zo: ‘ik moet bidden om hier
voort te doen / met al het kleine werk, waardoor gij wordt gewroken’.
De lectuur waaraan we dit gedicht willen onderwerpen verloopt langs drie sporen.
Vooreerst willen we even stilstaan bij de varianten tussen de verschillende
gepubliceerde versies. Verder zijn er enkele biografische componenten die hier in
woord en beeld gestalte krijgen en die we, gedeeltelijk in samenspraak met de thans
tachtigjarige dichter, van dichterbij bekijken. Maar meer dan het strikt
autobiografische karakter van dit gelegenheidsvers vertoont Spreken met vader ook
een rijke betekenislaag die het anekdotische ver overstijgt en tegen een brede
antropologische achtergrond gelezen kan worden. Doorheen deze interpretatie willen
we enkele bakens uitplaatsen die een licht werpen op het werk van de debuterende
dichter. In de literaire communicatie tussen dichter, tekst en lezer beluisteren we zo
enkele echo's rond een vers dat aan het begin staat van een vruchtbaar oeuvre en dat
ons tegelijkertijd duidelijk maakt dat de stem van de zoekende Van Wilderode op
het einde van de jaren dertig reeds een eigen, hoogstpersoonlijk accent bezat.

Varianten
De varianten tussen de drie versies situeren zich hoofdzakelijk tussen de publicatie
uit 1943 en die uit 1944; beide versies zijn hierboven opgenomen. De aangebrachte
wijzigingen slaan vooral op het tweede kwatrijn en in mindere mate op de laatste
twee regels van de eerste strofe. De vaste kernbeelden die van meetaf onveranderd
bleven, zijn: de openingsverzen met het slaapmotief die volledig identiek blijven;
het beeld van de wuivende bomen uit de achtste regel (eveneens woordelijk bewaard);
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de natuurscène uit het derde kwatrijn die vanaf de eerste gedrukte versie haast volledig
vastligt (met uitzondering van het woord ‘kort’ uit de tiende regel dat in de latere,
definitieve versie door ‘even’ vervangen werd) en de slotregel die eveneens
ongewijzigd bleef. De metaforische verwijzingen naar zand en water en de
gevoelsweergave in de dragende substantieven ‘herinnering en droefheid’ (r. 4)
blijven consequent aanwezig, maar worden anders uitgewerkt in de tweede editie:
‘water dat

(ca. 1938)

wij niet weten,’ (1943: r. 3) wordt, enigszins versluierend: ‘en water, ongeweten’
(1944: r. 3); ‘ongekend’ (1943: r. 4) wordt ‘onbekend’ (1944: r. 4)
Essentieel zijn de wijzigingen die plaatsvinden in de tweede strofe. ‘Nu kunt gij
slapen.’ (1943: r. 5) wordt in de bewerkte versie vervangen door ‘Gij zult niet eenzaam
zijn,’. Hierdoor anticipeert de dichter op de aanhef van de volgende strofen waar
dezelfde wending reeds voorkwam in de

(1943)

eerste editie van 1943. Door deze herhaling versterkt de auteur het
verbondenheidsgevoel met de overledene en bouwt hij als het ware een duidelijker
credo-effect in. Het slaapmotief wordt hierdoor een periode opgeschoven, maar dit
wordt opgevangen door de herhaling: ‘slapen slapen’ (1944). In dit vers en de
daaropvolgende komen nog een aantal essentiële wijzigingen voor. De ‘droomen en
gebaren’ waarmee Van Wilderode de levende vader associeerde, worden volledig
naar achter geschoven en maken ruimte voor een ontgrenzing van de poëtische scène.
In plaats van het autobiografische profiel van de vaderfiguur verder uit te werken,
bouwt de auteur verwijzingen in naar gegevens met een symboolwaarde: het
onblusbare vuur van de sterren en het eilandmotief. Beide substituties versterken het
geloof in een blijvend leven dat hierbij een kosmische dimensie krijgt. Op die wijze
wordt het zwakkere beeld van een ‘dunnen rooden muur / omringt de stilte’ (1943:
r. 6-7) weggewerkt en kan de dichter een nieuwe opening scheppen voor een
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blijvende communicatie met de gestorvene. Het eilandsymbool versterkt bovendien
ook het beeld van het vervloeiende zand en het water (r. 3); water dat aanvankelijk
getypeerd werd als ‘vlietend’ (1943: r. 7) en in de tweede editie gekarakteriseerd
wordt met het minder archaïsche adjectief ‘traagstroomend’ (1944: r. 7). Deze
wijzigingen werden, volgens de auteur, enkel en alleen om poëtische redenen
aangebracht. Inderdaad, door deze aanpassing is Spreken met

Aanhef van het vaderverhaal Dis al uit 1938, opgedragen aan zijn tweelingbroer Filemon Piet Coupé.

vader een gaver gedicht geworden met een duidelijker uitgesproken eenheid in beeld
en symboliek. Toch blijft het opmerkelijk dat de zeer vormvaste Van Wilderode dit
gedicht ná de eerste publicatie nog ingrijpend herschreven heeft, wat in het oeuvre
van de dichter vrij zeldzaam is.

Vader
Het gedicht biedt geen direct portret van de vader. Hoewel de dichter zijn oeuvre
vaak als een lyrische autobiografie omschrijft, is het profiel van de getekende man
hier niet concreet ingevuld. Het ontsluit ons niet veel biografische realia over de
vaderfiguur: het geeft niet vrij dat hij beroepshalve huisschilder was, of dat hij een
getalenteerd tekenaar, houtsculpteur en gelegenheidsdichter was, of dat Van Wilderode
zijn vader hoofdzakelijk als een wat oudere (vader Edmond was 46 toen Cyriel en
zijn tweelingbroer geboren werden) en langdurig-zieke man gekend heeft. Meer dan
eens werd door critici betoogd dat de sterk melancholische grondtoon van Van
Wilderodes poëzie in zekere zin bepaald zou zijn door de melancholische
ingesteldheid van de vader, door diens ziekteproces van bijna tien jaar en door zijn
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(relatief!) vroegtijdige dood; eventueel nog versterkt door het jong overlijden van
drie vroeger geboren kinderen in het gezin Coupé. Volgens de dichter zelf is zijn
literaire stem niet in eerste instantie door deze biografische componenten gevormd.
De weemoedige signatuur die zijn werk kenmerkt, zou veeleer dieper terug te voeren
zijn op een fundamentele psychische geaardheid van de dichter zelf.
Vanaf zijn elfde jaar heeft Cyriel Coupé zijn vader weliswaar hoofdzakelijk als
een zieke man gekend. Omdat hij in die tijd zijn beroep niet mocht uitoefenen, kon
hij veel tijd vrijmaken voor de jongere zonen Cyriel en Filemon die hij tijdens lange
wandelingen de natuur in haar kleinste details leerde kennen: de kruiden, de bloemen,
de wuivende canadabomen, een wingerd, de vogels, allemaal bouwstenen van dit
treffende vadergedicht. Met zichtbaar genoegen blikt de bijna tachtigjarige dichter
nu nog terug op zijn jeugd bij de vader toen hij ‘op de buis’ van diens fiets of achter
‘op 't pinneke’ doorheen het landelijke Waasland naar school gebracht werd. De
onverbrekelijke band tussen de vader en de natuur heeft ook een andere weerslag op
het debuut van Van Wilderode. De meeste bomen in de ouderlijke tuin, waar Van
Wilderode zelf vanaf 1975 weer ging wonen, werden door de vader in het begin van
de eeuw aangeplant. Dit was ook het geval voor de geliefde moerbeiboom die (via
een literaire allusie over Nicolaas Beets heen) de titel van zijn debuutbundel geleverd
heeft. Het beeld van Van Wilderode bij de vaderboom die hij stut in leven én werk
spreekt boekdelen over de vaderband van de dichter. Bovendien, zo zegt de auteur
over die tuin: ‘dat is geen gewone tuin, het is de hof van mijn vader. De aarde is daar
door hem getekend.’ (Standaard der Letteren, 11.4.1975).
Het heel ernstige gedicht suggereert evenmin dat vader Coupé volgens de overlevering
(en indirect dus ook in de herinnering van de zoon) is blijven voortleven als een
opgewekte en humoristische man die uitblonk bij het maken van geestige opmerkingen
in de marge van de gesprekken met familieleden, vrienden en mensen van het dorp.
Een geërfde karaktertrek die Van Wilderode zelf graag ook aan zijn vader toeschrijft.
Een andere trek die duidelijk van vader Coupé overgeërfd werd, is de grote artistieke
en verbale begaafdheid. Als schilder was hij een getalenteerd vakman en van hem
zijn ook nog enkele houtsnijwerken bewaard. Maar vooral het creatief omgaan met
de taal bindt Van Wilderode aan zijn vader. De schilder Coupé was in zijn dorp een
gewaardeerd gelegenheidsdichter die door de mensen vaak gevraagd werd een vers
te schrijven om een geboorte of jubileum feestelijk in te kleden. Op die manier
kwamen ook talrijke duetten en toneelstukjes tot stand. Het werk van Van Wilderode
zelf is eveneens vaak gegroeid uit een fundamenteel dienende houding waarbij hij
het gelegenheidskarakter nooit schuwde. Van Wilderodes poëzieopvatting kan in
zekere zin ook in verband gebracht worden met de mondelinge context waarin zijn
vaders gelegenheidswerk gewaardeerd werd. De ritmisch uitgesproken, rijmende
verzen die in een orale cultuur gebracht
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werden, kunnen indirect de ondertoon hebben bepaald van een dichterschap waarin
het gezegde, vaak plechtig-hiëratisch gesproken woord centraal staat. In dit verband
is het niet overbodig te wijzen op twee treffende taalervaringen die de dichter zich
thans nog uit zijn jeugd herinnert. Als jonge jongen las hij in Averbode's Weekblad
een gedicht dat hem blijvend geraakt heeft en dat hij, zeventig jaar later, moeiteloos
en proevend van ieder woord, kan citeren (genoteerd uit de mond van de dichter op
7 april 1998 in het home ‘Het Hof’ in Sint-Niklaas waar hij sinds maart 1997 verblijft):
Het was een blijde zondag in de lieve lent
Klokken kwamen hoog van Rome
en een taterende, schaterende vogelenbent
Lawaaide in groene bomen.

Ook bepaalde perikopen uit zijn missaal hebben de jonge Cyriel Coupé gefascineerd.
Enkele regels die hij onderaan een foto in dit missaal aantrof, zijn hem eveneens
bijgebleven:
Hosanna zingt, 't is Palmenzondag
Jeruzalem, slaat open uw deuren al.

Deze verwijzingen naar vader aan wiens hand hij natuur en taal leerde ontdekken en
naar deze eerste poëtische taalervaringen zijn o.i. relevant voor een juist begrip van
het vadergedicht dat we hier proberen te duiden. Maar keren we thans terug naar de
directe aanleiding van Spreken met vader.

‘dat is geen gewone tuin, het is de hof van mijn vader.’ (ca. 1943)

Wij hebben u begraven
Toen Edmond Coupé, naar de toenmalige gewoonte, kort na zijn overlijden begraven
was (vier dagen in dit geval), ging de zoon-seminarist terug naar het seminarie waar
hij filosofiestudent was. Enkele dagen na de begrafenis schreef hij een eerste, en
vrijwel complete, versie van het gedicht neer. Hij deed dit in de studiezaal binnen
de hem toegemeten tijd van een strak leefschema. Bijzonder merkwaardig is
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Bij de moerbeiboom aangeplant door vader Coupé. (Foto Koen De Vriese, ca. 1980)

in dit geval dat de 21-jarige dichter zo kort na deze pijnlijke gebeurtenis zichzelf niet
verliest in een ongeremde, sentimentele gevoelsuitstorting, maar dat hij op een
beheerste toon en in een strakke prosodie zijn gevoelens vormgeeft. Het is misschien
het filigraan van een vroegrijp en kwalitatiefhoogstaand talent. Het is zeker het
grondkenmerk van veel van zijn later werk waarin zijn emoties in een
klassiek-gebonden vorm aangeboden worden. (Lieven Rens dateert dit gedicht, of
een versie ervan, een jaar later - namelijk op 11.4.1940).
Het incipit, waarin hij zijn vader aanspreekt en benoemt, verraadt zijn affectie voor
de overledene die hij hier verbaal aanwezig stelt. Met tederheid legt hij de gestorven
vader in zijn laatste rustplaats en troost hem door te wijzen op de steeds
levendblijvende natuur die zijn vader hem heeft leren appreciëren. Een lyrisch ik is
hier niet aanwezig: de dichter vereenzelvigt zich met een aantal mensen die hij met
‘wij’ (r. 1) aanduidt en die hij in een biografische context identificeert als zijn moeder
(Maria-Louisa van Severen, 1876-1963), zijn acht jaar oudere broer Jozef en zijn
tweelingbroer Filemon. Net zoals de eigenlijke biografische persoon van de vader
niet expliciet geportretteerd wordt, zo wordt evenmin stilgestaan bij de uiterlijkheden
of het verloop van de begrafenisplechtigheid zelf. In dit verband is de hiervolgende
anekdote wel typerend voor de tijdgeest waarin de beginnende dichter moest werken
en werpt ze ook enig licht op het vers dat we hier bespreken.
Als jong collegeleerling werd hij in zijn literaire activiteiten gesteund door zijn
leraar E.H. William Segers die hem in contact bracht met de Nederlander Herman
Oosterwijk. Beiden waardeerden het werk van Cyriel Coupé, gingen hem later
opzoeken in het Groot-Seminarie in Gent en stimuleerden hem om een aantal
gedichten te bundelen. De toenmalige president van het seminarie, E.H. Calewaert,
had geen bezwaar tegen een eventuele publicatie. Er werd wel aangeraden een
pseudoniem te gebruiken, wat in het milieu van de geestelijkheid toen vrij gebruikelijk
was en wat Cyriel trouwens ook gedaan had bij de publicatie van enkele vroegere
bijdragen in tijdschriften. De moerbeitoppen ruischten werd opvallend goed onthaald
door o.a. E.H. Joris Eeckhout die in De Gentenaar (28.2.1943 / 6.3.1943 / 23 en
24.4.1944) de aandacht vestigde op dit jonge literair talent. Deze positieve kritiek
had enorm veel weerklank en binnen het seminarie werd dit initiatief met veel
bewondering vanwege de medestudenten begroet. Maar precies in de marge van
Spreken met vader werd toch een kleine kanttekening gemaakt. De
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toenmalige bisschop van Gent, Mgr. Honoré Coppieters, nodigde de seminariestudent
uit op het bisdom en sprak met hem over zijn debuut. Hij loofde hem om de positieve
indrukken die hij erover opgevangen had, verontschuldigde zich dat hij niet zo goed
thuis was in de poëzie, vroeg zich toch enigszins verbaasd-bezorgd af: ‘Bij de
begrafenis van mijn vader baden wij de vier acten. Ik heb nergens gelezen dat u
tijdens de begrafenis van uw vader dit ook gedaan hebt.’ (Wij citeren de benaderende
uitspraak van Van Wilderode). Met deze beoordeling betreurde Mgr. Coppieters als
het ware dat het gedicht te weinig expliciet uiting gaf aan de christelijke
geloofsopvatting en de katholieke gebruiken. Het was precies ook Mgr. Coppieters
die het jaar erop (op 21.5.1944) de seminarist tot priester gewijd heeft.

Antropologisch
Inderdaad: de jonge Van Wilderode kondigt zich hier reeds aan als een dichter die
de feitelijke brokstukken van zijn eigen leven slechts gebruikt als een opstap naar
een universeler en verdichte betekenislaag. Het vadersilhouet wordt niet gedetailleerd
biografisch uitgeboetseerd of anekdotisch ingevuld, maar ingebed in een vrijwel
universeel stramien. Lezend tegen de achtergronden die ons aangereikt worden door
de culturele antropologie, merken we dat de dood hier gestileerd verwoord wordt als
een rite de passage naar een definitieve en rustgevende essentie. Deze doorgang naar
een ander leven is een initiatie die haar diepere

Vader Edmond Coupé in het jaar van zijn overlijden (1939).

inhoud krijgt in de referenties aan de kernelementen aarde, water, lucht en vuur. De
nabestaanden hebben de grond waarin de vader rust vindt, erkend en de gestorvene
slaapt zacht op een haast mythisch eiland dat omgeven is door traagstromend water,
overspannen door het onblusbaar vuur van de sterren en toch steeds in het gezelschap
van de jonge wind die zich elke lente opnieuw aankondigt. Het eiland, van oudsher
reeds een metafoor voor het spirituele
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Bidprentje Edmond Coupé (1872-1939), met verwijzing naar de seminarist Cyriel: ‘ook een tweeden
zoon zullen wij Hem met groote vreugde geven’.

centrum, een symbool voor de primordiale essentie van een durend leven, is de plek
waar de overleden vader in vrede en ‘tijdeloos’ rust. De overvaart naar het eiland
wordt hier elliptisch verzwegen, maar wordt later in zijn oeuvre als een tocht naar
‘de overoever’ geëxpliciteerd. Ook hier wordt een variant op het eeuwig leven
geëvoceerd, zij het dan in wat Lieven Rens ooit genoemd heeft de ‘blijvende
moederschoot van de dood’. Precies op dit eiland kan hij ‘slapen slapen’ (zoals de
iteratio in r. 5 klinkt), ‘zacht (slapen) om te vergeten’ r. 2). Deze doodsvisie heeft
haast een Shakespeariaanse bijklank, al ontkent de dichter dat er van een bewuste
verwijzing naar ‘To die, - to sleep, - / No more; and by a sleep to say we end / The
heart-ache and the thousand natural shocks / That flesh is heir to,’ (Hamlet, Act III,
Sc. 1) sprake zou zijn.
Terzelfder tijd hanteert de dichter een incantatiestijl die zijn gedicht de waarde
geeft van orale bezweringsformules. In de vaderfiguur die de dichter in deze apostrofe
toespreekt, trilt een religieuze dimensie mee en ook de natuursetting is geen
vrijblijvend en star prieeltjesdecor-met-detoevallig-fluitende-vogel. Het afscheid van
de vader wordt geënt op een rijke referentielaag naar planten en bloemen, naar de
kruiden en de wingerd; breekt krachtig open in het dynamische beeld van de jonge
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lente die uit het zuiden aanrukt en concentreert zich tot slot in het archetypische
motief van de nachtegaal. Met deze (weliswaar sterk romantische) coda plaatst de
dichter zijn vadergedicht in een lange traditie waarin het archetypische symbool van
de nachtegaal geactiveerd wordt in zijn wezenlijke betekenis: als overstijging van
de dood door de blijvende liefde. Precies in die onverbrekelijke koppeling van eros
aan thanatos ligt de betekenis van dit literaire topos dat doorheen vele generaties
van mond tot mond en van vers tot vers doorgegeven werd. Van Wilderode gebruikt
dit traditionele symbool (door Plato reeds geassocieerd met de zingende bard) maar
fossiliseert er zijn eigen emoties niet door.
Spreken met vader wordt inderdaad een intiem gefluister, een sober gesprek, een
afgemeten gebed met en tot de vader waarin de drievoudige anafoor ‘Gij zult niet
eenzaam zijn’ als het ware apodictisch de essentiële verbondenheid van vader, zoon
en al wat leeft, beklemtoont. In dit dynamische krachtenveld van met elkaar
communicerende natuurelementen (de kleine kruiden, maar ook de bomen, de
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wedergeboorte in de wisseling van de seizoenen en expansief-ontgrenzend ook de
sterren) leest de zoon de blijvende aanwezigheid van de vader af. Deze levenskrachten
worden verbaal opgeroepen door de zeggingskracht van het magische woord en
intuïtief verkend met een haast animistisch inlevingsgevoel. Het elegische aspect dat
verbonden is aan afscheid en dood wordt overstegen door een sterk en fundamenteel
geloof in het blijvend karakter van het leven. ‘Het is bijna als ging hier niets verloren’
zegt de dichter in het motto bij de cyclus In memoriam patris en later bevestigde hij
expliciet dezelfde visie: ‘Kan zoveel goedheid als ik bij (moeder) en vader heb
ondervonden, spoorloos verdwijnen, zomaar weg zijn voor altijd? Ik geloof het niet.
Ik geloof dat niets verloren gaat.’ (Standaard der Letteren, 11.4.1975).
Het incantief vermogen van deze religieus-bezwerende formules sluit eveneens
aan bij een wereldwijd verspreide en tijdloze veruiterlijking van emoties doorheen
rituele formules. Opnieuw hangt de dichter niet vast in het strakke web van de
canonieke tradities, maar verpersoonlijkt zijn gebedsintentie in een eigen idioom.
Dat taalgebruik laat de hem vertrouwde natuur transparant binnen doorheen een
sterke zintuigelijkheid (aanvankelijk sensitiefvisueel, op het einde ook auditief),
terwijl de inhoudelijke spanning tussen droefheid en hoop haar uitdrukking vindt in
een formeel dualisme. Nevenschikkende constructies (‘en’ wordt tot zesmaal toe
gebruikt), parallelle wendingen, een opvallende iteratio, de dubbelslag van een
jambisch metrum en een binair rijmpatroon bepalen

Het gezin Coupé, 1932: v.l.n.r. vader Edmond, Filemon, moeder Maria-Louisa van Severen, Jozef,
Cyriel.

deze tweeledige grondvorm. Zo spreekt de magiër-dichter in een afgemeten cadans
van rustpunt tot rustpunt en verwoordt als het ware zijn diepste boodschap: vader,
gij blijft leven. Door de taal in haar evocatieve zingeving te gebruiken bezielt hij de
overleden vader met een eeuwig ‘anima’, een beeld dat hij projecteert in de eigen
aarde die hij als het ware ook zelf ademt. Hoe eenduidig de kernbetekenis van die
boodschap ook is, toch blijft de semantiek van dit vers sterk verdicht en behoudt
daardoor een mysterieuze toets, iets van de sonidos negros die F. Garcia Lorca in
ieder groot gedicht meende te mogen herkennen. En dat we Spreken met vader als
een groot en authentiek gedicht kunnen lezen is een appreciatie die we hopelijk met
velen mogen delen. Deze waarderende lezing dragen we dan ook graag op aan de
jarige dichter voor de vele uren van vriendschap en leesgenot waarin hij ons vaak
‘de onderkant van de gewoonste dingen’ leerde zien.

Anton van Wilderode: schematische bio-bibliografie
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1918: Cyriel Coupé werd geboren in Moerbeke-Waas op 28 juni. Zijn ouders:
Edmond Coupé, huisschilder, en Maria-Louisa van Severen. Het gezin bestond
verder uit: Jozef Coupé, de acht jaar oudere broer die later ook priester werd en
Filemon Coupé, de tweelingbroer van Cyriel.
1924: Lager onderwijs in Moerbeke-Waas. Een harmonische jeugd in een
landelijk Waasland waarvan het traditionele dorpsleven en de kerkelijke
oriëntatie belangrijke aspecten waren.
1932: Secundair onderwijs, aanvankelijk in Oostakker, vanaf 1933 in het
Klein-Seminarie in Sint-Niklaas.
1937: Beginnend literair werk, o.a. publicatie van twee novellen. Pseudoniem:
Maurits Wille.
1938: Begin priesterstudie: wijsbegeerte aan het Klein-Seminarie in Sint-Niklaas.
1939: Overlijden van vader Edmond Coupé en zijn eigenlijk debuut als dichter:
het gedicht Herfstlied in Roeping. Hij kiest het pseudoniem Anton (naar de
patroonheilige van zijn geboortedorp) van Wilderode (een welluidende Vlaamse
naam uit het telefoonboek!).
1940: Groot-Seminarie in Gent. Literaire stimulans van zijn vroegere poësisleraar
E.H. Segers en van Herman Oosterwijk.
1943: Publicatie van de debuutbundel De moerbeitoppen ruischten, nadat die
bekroond werd met de Poëzieprijs 1942-1943 van de provincie Oost-Vlaanderen.
1944: Tweede, vermeerderde druk van zijn debuutbundel. Priesterwijding op
21 mei. Kandidaturen Klassieke filologie K.U. Leuven.
1/8
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Dirk de Geest
Gelijk een golf vooruitgeworpen
Over het titelgedicht uit de bundel Najaar van Hellas (1947)
De helle stad in maanlicht neergezonken
tussen het lome zilver der rivier
en beken van den regen volgeschonken,
staat tengerlicht getekend op papier.
De grote legers hebben uitgestreden,
in een gelouterd land begint de lente vroeg
gelijk het voorjaar van een wild verleden
dat met zijn schuim door onze dorpen joeg.
De wielewaal zet in, de perelaren sneeuwen
over het zoele groen van een gazon,
de zoete koekoek roept al vroeg het schreeuwen
der pauwen tegemoet die pralen in de zon.
Landschap en hart, troebele spiegelingen
langzaam verklarend naar den tragen tijd
dat mijn gedicht den omtrek van de dingen
neerschrijft in woorden licht van zuiverheid,
drijf mij, gelijk een golf vooruitgeworpen
en die de winst van haar geweld niet ziet,
weer naar den schoot van onze smalle dorpen,
het werk, de vrienden en het zeldzaam lied.
Versie uit: Najaar van Hellas, Antwerpen: De Brug, (Mens en Muze 6), 1947, p. 29.

Misschien meer nog dan latere bundels illustreert Najaar van Hellas hoezeer in het
geval van Anton van Wilderode leven en werk intens met elkaar verstrengeld zijn.
In dit opzicht is het beslist geen toeval dat ongeveer alle studies die tot dusver aan
zijn omvangrijke oeuvre gewijd werden, een chronologische opzet hebben en
onophoudelijk de nauwe relatie tussen de gedichten en de biografische
wederwaardigheden onderstrepen.
Toch zou het naïef zijn om het oeuvre van Van Wilderode te herleiden tot een
louter autobiografische getuigenis, alsof een dergelijke leesstrategie zowel de verzen
als de achterliggende auteur voor eens en voor altijd transparant zou maken: Anton
van Wilderode als een bekende, een spiegelbeeld

Illustratie van Filemon Coupé uit de bundel Najaar van Hellas.
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van de lezer. Enerzijds vormt voor de dichter poëzie (naast een intens volgehouden
dagboek) blijkbaar inderdaad de plaats bij uitstek om de wisselvalligheden van het
leven te noteren en bij te houden, om anekdotische waarnemingen en gebeurtenissen
te ‘verdichten’ tot taalkleinoden met een blijvender karakter. Anderzijds wordt
evenwel door dat intense schrijfproces niet enkel een leven geregistreerd, maar
evenzeer geconstrueerd, tot stand gebracht en geduid. Tijdens het schrijven, het
structureren en het bundelen van gedichten ontstaan voortdurend nieuwe, onvermoede
verbanden; bepaalde indrukken krijgen een plaats en een functie die ze aanvankelijk
misschien niet (of althans niet in dezelfde mate) bezaten.

De grote legers hebben uitgestreden
In diverse opzichten hoort Najaar van Hellas duidelijk thuis op een welbepaalde
plaats en een concreet tijdstip, contextuele factoren waarmee de huidige lezer van
de gedichten wellicht nauwelijks nog vertrouwd is. Zo verscheen de bundel in
oorsprong in juni 1947 bij de Antwerpse uitgeverij ‘De Brug’, als het zesde nummer
van de eerste reeks dichtbundels ‘Mens en Muze’. De reeks stond, blijkens het
colofon, onder de redactie van Paul de Vree, Adriaan de Roover en Ivo Michiels.
Momenteel is het trio enkel nog bekend als baanbrekers van allerlei modernistische
en experimentalistische tendensen, maar op dat ogenblik stond het driemanschap aangevuld met onder meer Manu Ruys - ook in voor de
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uitgave van het culturele tijdschrift Golfslag (1946-1950). De verschijningsvorm van
dat tijdschrift was al een programma op zich: een titel die rechtstreeks verwees naar
de verguisde Wies Moens, een gestileerde blauwvoet als vignet (van de hand van
Arnold van der Hallen), en vooral het devies ‘Jong - Durvend - Gelovend’. Over het
ideeëngoed kon, met andere woorden, niet de minste twijfel bestaan. Golfslag koos,
op een bijzonder precair moment uit onze geschiedenis,

‘De reizende’ (ongedateerd)

resoluut voor een ‘volkse’, zelfs ‘volksverbonden’ literatuur, een Groot-Nederlands
perspectief, en het behoud (of liever het herstel) van de katholieke, westerse waarden
die door het nationaal-socialisme aanzienlijk in de verdrukking waren geraakt.
Tegelijk nam de redactie het nadrukkelijk op voor de (met name katholieke)
slachtoffers van een al de onrechtvaardige politieke repressie.
Datzelfde profiel, zij het zonder de expliciete politieke component, treffen wij ook
aan bij de reeks ‘Mens en Muze’, die in 1947 door de onvermoeibare Paul de Vree
wordt opgestart. Als eerste nummer verschijnt de dichtbundel Daar tegenover van
de jonge Ivo Michiels (het betrof overigens zijn debuut onder die schrijversnaam),
die door een pathetisch programma wordt ingeleid. In ‘Onze poëtische verklaring’
worden de bakens uitgezet voor een nieuwe synthese van de traditionele vooroorlogse
oppositie tussen enerzijds de volksverbonden, uitgesproken ethische poëzie (à la
Wies Moens) en anderzijds de vluchtige, esthetiserende lyriek (à la P.G. Buckinx).
Beide literatuuropvattingen hebben, zo luidt het, voldoende hun verdiensten bewezen,
maar ze zijn uiteindelijk verzand in verstikkende excessen, doordat ze mettertijd te
eenzijdig werden. Sterk polemisch heet het onder meer: ‘Ons vers slaat niet neer als
een demagogische bezwering, stijgt niet als een leeuwerik ijlhoog ten hemel of blijft
ook niet zweven in het elegische heimwee naar een droomparadijs.’ En het manifest
eindigt veelbetekenend met de oproep: ‘Zo zal ons heroïsme niet enkel een ethisch
programma blijven doch ook door waarachtige beleving en prosodische discipline
poëtisch gestalte krijgen.’
In die context verschijnt enkele maanden later Van Wilderodes derde dichtbundel
- na het debuut De moerbeitoppen ruischten en de kleine plaquette Herinnering en
gezang (1946).

Drijf mij, gelijk een golf vooruitgeworpen
Najaar van Hellas reveleert inderdaad een bepaalde wending in het werk van de
dichter Van Wilderode. Het lijkt erop dat zijn eerste bundels - waarin het
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esthetiserende idioom en de persoonlijke teneur nog de toon aangaven - geleidelijk
aan plaats ruimen voor een ruimer ethisch perspectief. De dichter is zich ten volle
bewust van zijn positie op een breukvlak in de tijd, in de omvattende geschiedenis
van de westerse cultuur. De titel combineert daartoe reeds op een haast paradoxale
wijze de naam ‘Hellas’, de ochtend van onze westerse beschaving, met de
tijdsaanduiding ‘najaar’ die op een grotendeels vervlogen tijd wijst. Door op die
manier een temporeel element (najaar) met een ruimtelijke aanduiding (Hellas) te
verbinden situeert de dichter overigens nog nadrukkelijker zijn bundel in het verlengde
van klassieke teksten als Huizinga's Herfsttij der Middeleeuwen en

In Agrigento op Sicilië (1950).

vooral Oswald Spenglers geruchtmakende studie over Der Untergang des
Abendlandes. Niets minder dan het voortbestaan van een hele beschaving (een
wereldvisie, een ethica, een esthetica) staat in deze precaire tijden blijkbaar op het
spel. De opeenvolgende afdelingen van de bundel geven op pregnante wijze
uitdrukking aan deze thematiek. Vooral de reeks ‘Ivoor en brood’ zit op de spanning
van twee culturen; aan de ene kant de Griekse bloeiperiode van monumenten die tot
een afstandelijke bezinning noopt (de component ‘ivoor’), aan de andere kant de
actuele Vlaamse situatie die gedomineerd wordt door veel sterker tastbare, praktische
noden (het gegeven van het ‘brood’).
Ook persoonlijk staat de dichter op een keerpunt in zijn leven. Hij beëindigde in
1946 zijn kandidatuurstudie Klassieke Filologie aan de Leuvense Universiteit om
een lange loopbaan als leraar aan het Sint-Jozef-Klein-Seminarie in Sint-Niklaas aan
te vatten. Op dat ogenblik blikt Van Wilderode, in een soort van tussenzone, terug
op het afgesloten verleden - gesymboliseerd door Hellas, een landschap en een cultuur
die hij op dat ogenblik slechts van horen zeggen (via colleges en lectuur) kent - in
het licht van de nog onbestemde toekomst. In dit opzicht is het veelbetekenend dat
de bundel is opgedragen ‘Voor mijn Leuvense vrienden’, en dat hij aanvangt met de
regel: ‘Een kleine stad, waarin de vogels riepen’, waarin zowel de ruimtelijke
omgeving van Leuven als de lokroep van het landelijke en het onbestemde optreden.
Op die manier kadert Najaar van Hellas, zowel op autobiografisch en
specifiek-historisch als op meer algemeen-cultuurhistorisch vlak, geheel in een
intrigerende spanning tussen verleden, heden en toekomst.
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Toen Anton van Wilderode Najaar van Hellas schreef, had hij Griekenland nog niet bezocht.
Latere reizen naar de ‘bakermat van onze beschaving’ en naar heel wat andere cultuurhistorische
plaatsen inspireerden hem meer dan eens. Hier een gedetailleerde beschrijving van de oude haven
van Knossos uit een reisdagboek (Kreta, april 1989).

Staan tengerlicht getekend op papier
Het slotgedicht van Najaar van Hellas is meteen ook het titelgedicht van de bundel.
Het zou niet moeilijk zijn om aan te tonen hoezeer in deze vijf kwatrijnen alle
motieven en elementen van de voorafgaande gedichten samenkomen. Het slotvers
synthetiseert als een magistraal slotakkoord al die fragmentarische beelden, en tegelijk
opent het in de laatste regels de weg naar een andere wereld, andere mensen en zelfs
de echo van (een nieuwe?) poëzie.
Het vers vangt aan met een soort van ruimtelijke Sitz-im-Leben: de stad, de maan,
de rivier, de regen... In drie regels wordt een hele wereld opgeroepen, die weliswaar
concreet-herkenbare trekken heeft (Leuven en de Dijle), maar toch vooral een soort
van mythische ruimte lijkt te evoceren; zowel de substantieven als de adjectieven
zijn daarbij alle ontleend aan het typische esthetiserende idioom van die tijd. De
dichter is zich trouwens expliciet van die stilering bewust, want in de slotregel van
de strofe kantelt het perspectief; wat aanvankelijk de beschrijving leek van een reële
ruimte, blijkt uiteindelijk een tekening, een picturale weergave. Intrigerend daarbij
is dat de wending tengerlicht getekend op papier in eerste instantie weliswaar doet
denken aan een grafisch kunstwerk (een vluchtige potloodschets of een ets), maar
tegelijk ook gerelateerd kan worden aan de schriftelijke neerslag van de taal (het
gestileerde handschrift van het vers). Het gebruik van het werkwoord staat
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onderstreept nog het objectieve, afgeronde van dat resultaat; het gaat blijkbaar niet
om een subjectieve waarneming - tot dusver in het gedicht is er trouwens nog geen
sprake van een ‘ik’ -, en al evenmin om de artistieke activiteit op zich, maar veeleer
om het tastbare resultaat.
Diezelfde indruk van statische bezonkenheid spreekt trouwens ook expliciet uit
de opgeroepen werkelijkheid zelf. Aan de ene kant etaleren alle adjectieven en
voltooide deelwoorden een gevoel van overvloed en voldaanheid (helle, lome,
volgeschonken). Aan de andere kant verkeert precies daardoor de ruimte in een
toestand van verzadiging en rust; alle voorafgaande dynamiek is, blijkens het voltooide
karakter van de deelwoorden neergezonken en volgeschonken, tot stilstand gebracht.
In de tweede strofe worden deze coördinaten in diverse opzichten verruimd.
Allereerst wordt de beperkte geografische ruimte van de stad opengebroken tot een
omvattend ‘land’ waartoe onder meer ‘onze dorpen’ behoren; het bezittelijk
voornaamwoord betrekt die ruimte tegelijk nadrukkelijk op lezer en schrijver. Tegelijk
is de context van een kunstwerk uit de eerste strofe vervangen door een reële, sterk
politiek geladen sfeer. Blijkbaar is het land in een vroegere periode (onlangs?) het
decor geweest van oorlogen en van een ‘wild verleden’, dat met de opmars van
schuim wordt geassocieerd.
Toch ligt de nadruk, ondanks de statische aanzet in r. 5, ditmaal hoofdzakelijk op
de aantocht van een nieuwe periode. Van dat inchoatieve karakter getuigt niet enkel
de onvoltooid tegenwoordige tijdsvorm begint, maar ook de verwijzing naar het
voorjaar of de lente en de expliciete toevoeging van het bijwoord vroeg. Tegelijk
valt echter op hoe die chronologische vooruitgang het verleden niet definitief achter
zich laat; het voorjaar wordt integendeel onlosmakelijk verbonden met de herinnering
aan een ‘wild verleden’, dat in bijzonder intense, zelfs excessief-bedreigende termen
wordt opgeroepen. Of de nieuwe lente daarmee in contrast zal staan, dan wel dezelfde
beweging noodgedwongen herhalen, staat blijkbaar niet zonder meer vast. Ook al is
er ten volle het besef van loutering, toch is van een jeugdig, volstrekt optimisme niet
echt sprake.
In de derde strofe voert evenwel de idyllische sfeer van de lente en de buitenwereld
de boventoon. De komst van het nieuwe seizoen wordt hier tastbaar gemaakt door
een reeks motieven, die alle verwijzen naar de activiteit van fauna en flora, via een
aantal gezichts- en gehoorindrukken. Toch is het opvallend hoe dat nieuwe leven
blijkbaar niet echt aanvat in de stedelijke omgeving, maar in een soort van tussenzone;
er is aan de ene kant sprake van een wielewaal en een koekoek, maar anderzijds ook
van de menselijke omgeving van het gazon en de pauwen.
Bijzonder fraai zijn de stijlmiddelen die de dichter functioneel aanwendt om die
ervaring van een dergelijk idyllisch landschap in zijn ongereptheid nader te
suggereren. Allereerst wordt de expansie van de lente in de zinsconstructie zelf al
aangegeven. De hele strofe bestaat uit één samengestelde zin, waarbij de observaties
elkaar opvolgen tot een globale indruk. In eerste instantie volgt een kernzin, die enkel
bestaat uit een onderwerp en een persoons-

Vlaanderen. Jaargang 47

11
vorm; het daaropvolgende gedeelte is echter nader uitgewerkt door middel van
bijwoordelijke bepalingen, en de derde deelzin vertoont een nog complexere structuur
met twee persoonsvormen. Tegelijk valt de bijzondere afwisseling op van
substantieven in het enkelvoud en het meervoud. Ten slotte is er nog het ingewikkelde
spel met klanken en letters, waardoor de suggestieve samenhang binnen de strofe
nog aanmerkelijk wordt versterkt. Zonder volledig te willen zijn wijs ik bijvoorbeeld
op de talrijke alliteraties en het aanzienlijke aantal oeklanken, op de ingenieuze
sequens groengazon-zon, of nog op de verregaande klankverwantschap tussen
perelaren en pralen. Dat stilistische raffinement versterkt nog de indruk dat hier een
soort van paradijselijke, mythische toestand wordt opgeroepen, die duidelijk in het
verlengde ligt van de eerste strofe. Het gaat Van Wilderode in eerste instantie niet
om de nauwkeurige weergave van een authentieke observatie, maar om de
symbolische dimensie van zijn ervaringen en gevoelens, om de wijze waarop in het
gedicht een brok gestolde tijd en ruimte kan ontstaan.
In die zin hoeft het niet te verbazen dat de laatste twee strofen een volstrekt andere
vertelsituatie laten zien. In plaats van de geobjectiveerde scènes uit het eerste deel
van het gedicht - met uitzondering misschien van het collectieve ‘onze’ op het einde
van de tweede strofe - treedt nu het ik van de dichter in toenemende mate op de
voorgrond, via mijn gedicht en drijf mij. Complementair met die persoonlijke
spreekwijze wordt het relaas van de dichter ook nadrukkelijker gericht tot iemand
of iets anders. In dit geval gaat het - zo blijkt verderop - om ‘Landschap en hart’, die
worden aangespoord om de dichter te dragen en te sturen bij zijn sterven. Met die
twee begrippen wordt de synthese verwoord tussen buiten- en binnenwereld, tussen
de mens en de hem omringende werkelijkheid. Hetzelfde spanningsveld was eigenlijk
al van bij de aanvang werkzaam, getuige de weergave van een ruimte die bij nader
toezien ‘getekend’ bleek te zijn.
Daarom is het ook geen toeval dat beide componenten, landschap en hart, meteen
als ‘troebele spiegelingen’ op elkaar betrokken worden. Hun hechte relatie staat
daarenboven nog in verband met het gedicht, dat de ‘troebelheid’ blijkbaar kan
omzetten in ‘lichtheid’ en ‘zuiverheid’. De articulatie van de dichter brengt
overzichtelijke patronen tot stand, maakt de ruimte intenser door ze te schematiseren,
en slaagt er bovendien in om het amorfe tijdsverloop te doen vertragen en stollen.
Parallel met die wending naar een subjectievere toon en een poëticale oriëntering
verschuiven ook de werkwoordstijden naar tegenwoordige deelwoorden en
tegenwoordige tijden. Daarbij gaat het niet enkel om een actuele tijdsdimensie maar
minstens evenzeer om een intense betrokkenheid op de toekomst. Het duidelijkst
komt dit naar voren in de imperatief drijf. De dichter vraagt, via die synthetiserende
aanspreking, om zijn verder pad te begeleiden en zelfs te leiden. Hijzelf is daarbij
niet veel meer als een passieve instantie, zoals door de vergelijking met de golf wordt
duidelijk gemaakt. Net zoals de tweede strofe vormt de vergelijking met gelijk
trouwens de brug naar een intense dynamiek die - in haar ruwe gedrevenheid - alle
zin voor maat uit het oog dreigt te verliezen (vooruitgeworpen, haar geweld). En net
zoals toen wordt de prille toekomst op die manier onmiskenbaar gerelateerd aan een
verleden; daarvan getuigt het veelzeggende bijwoord weer aan het begin van de
voorlaatste regel. De bestemming van de mens is allerminst rechtlijnig progressief,
van een begin naar een gemarkeerd einde, maar verloopt langs veel complexere
paden. Soms - op cruciale ogenblikken, lijkt dit vers te impliceren - is de weg van
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de vooruitgang in feite ook die van een terugkeer, een herbronnen aan de rijkdom
van het verleden. Op die manier culmineert het gedicht bij de vanzelfsprekende
rijkdom van het dagelijkse leven in de heimat. De idyllische locus, de lieftallige
plekken van de eerste en de derde strofe, zullen blijkbaar (definitief?) de plaats ruimen

Vanaf 1946 tot 1982 was Anton van Wilderode leraar aan het Sint-Jozef-Klein-Seminarie in
Sint-Niklaas. Uit zijn lessen Nederlands groeide het prachtige handboek De dubbelfluit (dl. 1 en dl.
2, 1968). Als classicus vond hij er ook veel directe inspiratie voor zijn vertaalwerk.

voor een menselijke nabijheid in het landelijke milieu. Enerzijds valt op hoe de
‘smalle dorpen’ het gedicht, na zijn verruimende bewegingen, terugvoeren tot de
essentie van het reële bestaan, en hoe die levensruimte integraal wordt benomen door
de aanwezigheid van mensen: de arbeid, de sociale contacten, en finaal ook de poëzie.
Anderzijds wordt de regressieve beweging van die beoogde harmonie ook
veelbetekenend beschreven als een ‘schoot’. De toekomst is een rituele terugkeer
naar het moederland, naar de geborgenheid van de moederschoot.
Misschien - zo bedenk ik nu - is het uiteindelijk dat wat Anton van Wilderode
meer dan een halve eeuw lang al als dichter heeft voortgedreven ‘gelijk een golf
vooruitgeworpen en die de winst van haar geweld niet ziet’. Heimwee, als de eerste
ervaring van de mens: een rusteloos verlangen naar een toestand die ooit (maar waar
en hoe?) moet hebben bestaan. Ligt ieder vervolg dan toch in het begin vervat...?
1946-1982: Leraar o.a. Nederlands, Latijn en antieke cultuur aan het (huidige)
Sint-Jozef-Klein-Seminarie in Sint-Niklaas.
1946: Herinnering en gezang.
1947: Najaar van Hellas opgedragen aan zijn Leuvense vrienden en geïllustreerd
door zijn broer Filemon Coupé. Vanaf 1947 ook diverse lezingen voor jongeren
over Vlaamse en christelijke idealen.
1948: Redactielid van Dietsche Warande en Belfort.
1950: Reisbeurs voor Italië (Rome, Sicilië). Sinds 1950 schrijft hij geregeld
teksten voor de IJzerbedevaart, onder andere in de periodes 1950-1953,
1965-1972 en 1975-1987.
1951: Reis naar Spanje en Portugal. Jaarlijks onderneemt Anton van Wilderode
een sterk cultureel-geïnspireerde reis, meestal in gezelschap van zijn reisvriend
E.H. Fernand van de Velde. Enkele reisbestemmingen sinds 1951: Griekenland,
1954, 1957, 1958; Noorwegen, Finland en Denemarken, 1959, 1962; Egypte,
Libanon, Syrië, Jordanië, Israël, Turkije, 1961; Oostenrijk en Italië, 1963, 1966,
1978; Spanje, 1964, 1967, 1973, 1983, 1984; Ierland, 1966, 1972; Duitsland,
1968; Turkije, 1970, 1988; Engeland, 1971, 1974, 1975, 1977; Frankrijk, 1967,
1977, 1980 Zuid-Afrika, 1975, 1981 en Kreta, 1989.
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Willy Spillebeen
Anton van Wilderode en zijn ‘Land der mensen’
Over Het land der mensen en de gelijknamige bundel (1952)

Handschrift van Het land der mensen. Het gedicht verscheen in de gelijknamige bundel: Het land der
mensen, Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel, 1952, p. 5.

Toen Anton van Wilderode in 1974 voor de eerste keer zijn Verzamelde gedichten
bij Orion in de reeks De gulden veder bundelde, bevatte dit lijvige boekwerk eigenlijk
slechts vier gepubliceerde bundels en twee ervan waren niet meer dan plaquettes:
138 pagina's van de 386. De overige bijna 250 pagina's waren weliswaar gepubliceerd,
maar niet echt als bundels: het lange verhalende gedicht van Het herdertje van Pest
uit 1957 als privé-uitgave; Moeder Maria uit 1967 als tekstbrochure; Ik adem mijn
eigen aarde uit 1967 als gelegenheidspoëzie bij foto's en de reeks Onverwachts
onderweg was al grotendeels verschenen in de bloemlezingen uit eigen poëzie
Bloemlezing uit de gedichten (1958) en De dag van eden (1964).
De bundel Het land der mensen uit 1952, waarin ook de vijf jaar eerder verschenen
Najaar van Hellas opnieuw was opgenomen, was in 1974 dus Van Wilderodes
recentste bundel. In de Verzamelde gedichten heeft de dichter de reeks Ter gelegenheid
uitgebreid met de later geschreven gedichten Assumptio en Het gebed.
Een wat curieus fenomeen: een ruim aantal van de 188 pagina's gedichten lijkt
weinig toe te voegen aan Van Wilderodes oeuvre van 1953 tot 1973. Het overgrote
gedeelte van deze gedichten is inderdaad gelegenheidspoëzie. Net als Guido Gezelle
is Anton van Wilderode een buitengewoon knap gelegenheidsdichter. Wellicht heeft
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hij in 1974 dit aspect van zijn dichterschap bij het bundelen van zijn poëzie willen
benadrukken. Men kan er uiteraard van uitgaan dat (bijna) alle poëzie uiteindelijk
gelegenheidspoëzie is, maar het is een feit dat Van Wilderode voor een heel groot
gedeelte van zijn werk een externe gelegenheid aangrijpt tot het schrijven van zijn
gedichten: reizen, herdenkingen, vieringen, huldigingen, foto's, schilderijen... Maar
op die manier heeft hij - met zijn Vlaamse gedichten Aan de weg timmeren en zijn
Waaslandse gedichten Ik adem mijn eigen aarde, maar minstens even sterk met de
reeks Ter gelegenheid uit Het land der mensen - zijn dichterschap in dienst willen
stellen van de gemeenschap, zijn ‘land der mensen’. Dat geldt trouwens eveneens
voor de reeks ongebundelde en nieuwe gedichten Onverwachts onderweg, waarmee
hij zijn Verzamelde gedichten afsluit. Ook dat zijn grotendeels gelegenheidsgedichten.
Maar de meeste, De rechterhand, De krekels van Knossos, De zeven ezeltjes van
Faistos, Op het marmer van Delos, De brug, Een wandeling, Op kousevoeten, Het
bezoek en beslist ook de reeks De dag van Eden, in memoriam matris, behoren tot
zijn sterkste werk. Zoals uit de titel blijkt, sluit een aantal ervan aan bij Najaar van
Hellas, maar ze wijzen tegelijk ook inhoudelijk én verstechnisch vooruit naar zijn
later werk.
Het land der mensen, het openingsgedicht van de gelijknamige bundel, behoort m.i.
niet meteen tot Van Wilderodes beste gedichten, al is het een van zijn bekendste.
Binnen deze bundel vind ik bijv. de reeks Landschap der ziel en beslist de gedichten
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Vader der Una Sancta, Het gedicht en Gebed inhoudelijk rijker en in zuiver poëtisch
opzicht ook belangrijker. De sterke bewogenheid, de ritmiek en de adem van de grote
volzin ontbreken grotendeels in het al te metrisch dreunende, al te geësthetiseerde
Het land der mensen. Maar als een wat protserige toegangspoort tot de gelijknamige
bundel, zijn thematiek en ook de betekenis van de titel, dient het beslist geciteerd te
worden.

(1954; foto R. De Broeck)

Ligt de ik-figuur, die hier beslist samenvalt met de dichter, vanuit ‘een landschap
van heuvels’ te kijken naar ‘het land der mensen’? Zo kan het worden geïnterpreteerd.
De gedichten uit de reeks Reizende zuidwaarts, die op dit inleidende gedicht volgt,
zijn in Italië en Spanje gesitueerd en herhaaldelijk komen ook daar ‘heuvels’ in voor.
Ik geloof niet dat het erg veel belang heeft te weten of dat ‘landschap van heuvels’
ergens op Sicilië, of in de buurt van Ostia of Rome, of in Spanje, in de buurt van
Guadalupe ligt. Wel ziet het ernaaruit dat de positie van deze ik-figuur overeenkomt
met de romantische ivoren toren: hij ligt daar trouwens ‘alleen’ en kijkt vanuit een
hoogte naar het landschap beneden hem.
Veeleer vermoed ik echter dat deze zuiderse heuvels kunnen (moeten?) gezien
worden als een tegenstelling met het noordelijker vlakke Waasland, waar de dichter
thuishoort. Dat is zijn eigenlijke ‘land der mensen’, zoals hij het ook oproept in de
slotverzen van het titelgedicht van de vorige bundel Najaar van Hellas, waarin hij
‘landschap en hart’ verzoekt hem te willen drijven:
Weer naar de schoot van onze smalle dorpen,
het werk, de vrienden en het zeldzaam lied.

In elk geval ligt de dichter in een paradijselijk oord met ‘bloemen en water en gras’.
Van mensen, behalve dan van de ik-figuur, is nergens sprake. Deze ik-figuur is
trouwens nauwelijks nog mens:
Nu ben ik een mosbed, een zwervende steen of een vlijmscherpe splinter van glas.

Het water beneden, de rivier (het panta rhei, de vergankelijkheid, de tijd die
voorbijgaat) en de wind voorspellen de dood en roepen hem zelfs op: het ‘glasvlak’
van het water wordt gestoord
met een snelle golf die vloeit blinkende voort
als de voorgolf, ineens, van de dood.
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De dichter is ‘nu’ eigenlijk voorbij de tijd, want die ‘liet (hem) los’; hij is ook voorbij
‘het land der mensen’ want:
Met de laatste mens is het laatste gesprek
op het zwijgen der dingen gestrand.

Het lijkt ineens herfst geworden (de herfst van het leven?) want:
Natuur graaft zich in onder herfstelijk dek,
de bomen staan naakt met een twijgenhek
(...)
en het licht van de zomer verdooft.

Aan het slot van het gedicht lijkt de dood inderdaad nabij:
en mijn hart, als van hoorn of elpenbeen,
stuwt zijn laatste bloed naar mijn hoofd.

Het hele gedicht door wordt een toenemend verstarren opgeroepen: de ik-figuur is
een mosbed, een zwerfsteen, een glassplinter; er is sprake van het ‘glasvlak’ van het
water; van ‘een zeekim van zilver en zand’; ten slotte is het hart van de ik-figuur ‘als
van hoorn of elpenbeen’. Vooral dit laatste beeld is naar mijn gevoel wel geforceerd
maniëristisch om het toenemende sterven, de uiteindelijke verstarring weer te geven.
Van Wilderodes generatiegenoot Jos de Haes heeft eenzelfde ervaring met een
gelijkaardige maniëristische beeldspraak overtuigender weergegeven in zijn bundels
Gedaanten uit 1954 en Azuren holte uit 1964.
Het titelgedicht van Het land der mensen is eigenlijk zonder meer een doodsgedicht.
Het zal dan ook wel niet toevallig zijn dat de dichter in zijn Verzamelde gedichten
deze bundel afsluit met een Gebed, dat aanvangt met ‘Gij kent mijn dood al, God -’
en besluit met ‘tot in het paradijs’. Me dunkt dat hij zo de bundel een enigszins andere
duiding heeft willen geven: oorspronkelijk beklemtoonde hij met Gedicht als sluitstuk
veeleer het poëtologische aspect; nu, met Gebed als sluitstuk veeleer het inhoudelijke,
de doodsgedachte. Na 1954 is de bundel Het land der mensen en beslist de titel ervan
nogal vreemd geïnterpreteerd. Mogelijk heeft de dichter op die manier later een en
ander wat willen uitklaren...
Vanzelfsprekend staat Gedicht nog niet in de bundel uit 1952 - het werd pas in
1955 geschreven. Trouwens, niet enkel in het titelgedicht, maar de hele bundel door
is de dood nadrukkelijk aanwezig als verstarring, verstening, tempelpuin, riffen,
zand, marmer, puindal, een kerkhof, de herinnering aan de vader die al vele jaren
gestorven is, de realiteit van een gestorven kind, zijn begrafenis en zijn graf ergens
in Spanje waar de dichter op reis was...
Het ziet ernaaruit dat dit paradijselijke ‘landschap van heuvels’ niet het ‘land der
mensen’ is, want de ik-figuur wordt er een ding, hij wordt er één met de (verstarrende)
natuur. Het ‘landschap van heuvels’ uit de eerste strofe is trouwens in de laatste de
‘schoot van de heuvels’ geworden: de moederlijke aarde, maar ook het toekomstige
graf, met toch al een verwijzing naar de geboorte in een ander leven, een ánder
paradijs, waar het reeds vermelde slotgedicht Gebed naar heenwijst.
Wat is ‘het land der mensen’ dan wel?
Het land waar de antieken, de ideale mensen, geleefd hebben? Dan lijken me de
plaatsen: Italië, Sicilië, Spanje, niet meteen goed gekozen als ideaalbeeld voor het
Attisch-serene
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land van de antieken. Al moet meteen gesteld dat Van Wilderodes belangstelling
voor de Romeinen (Vergilius, Horatius) groter is dan voor de Grieken, in tegenstelling
met andere klassiek gerichte dichters als Ida Gerhardt of Jos de Haes.
Of bedoelt de dichter met ‘het land der mensen’ veeleer het land daar beneden de
heuvels, waar de mensen nog steeds leven, terwijl hijzelf voor even, in een soort
doodsdroom, al bijna dood is? Maar waarom is er dan sprake van ‘de laatste mens’?
Er zijn m.a.w. geen mensen meer en ‘het land der mensen’ bestaat hier en nu voor
de ik-figuur niet meer.
De dichter lijkt m.i. te suggereren dat het vrij zinloos is om dat ‘land der mensen’
in den vreemde te gaan zoeken, tenzij misschien als een visioen, een droom, een
‘spiegel’ waarin het paradijs voorbij de dood zichtbaar wordt. Maar ook het eigen
landschap, zoals uit latere verzen zal blijken. Daar sluit het ‘land der mensen’ dan
aan bij de kindertijd van de dichter en is het een soort spiegelbeeld van het voorbije
kinderparadijs, dat de dichter in latere verzen herhaaldelijk zal bezingen. Daarom
wellicht ook hier de weemoedig-elegische toon: het paradijs dat, zoals in latere verzen
steeds nadrukkelijker wordt gesteld, in het verleden ligt, noopt hem ‘nu’, in het heden,
wanneer hij er toch heel even in mag binnengaan, tot ‘droefheid’ en ‘melancholie’,
wat in de bundel enkele keren wordt beklemtoond. Die droefheid en melancholie
hebben met de dood te maken.
Ook in Het land der mensen publiceerde Van Wilderode net als in zijn debuutbundel
De moerbeitoppen ruisten een ruim aantal reisgedichten onder de reekstitel Reizende
zuidwaarts. M.i. behoren ze niet meteen tot zijn sterkste gedichten. Ze bevatten
staaltjes van briljante beschrijvingskunst, ze zijn soms uitermate plastisch en
gestileerd, maar soms ook week, gemaniëreerd en weinig meer dan poëtische,
romantische vakantiekiekjes. Zo lijken ze ook wel bedoeld, zoals blijkt uit het tweede
gedicht van de bundel (in de oorspronkelijke uitgave ervan in 1952 was dit gedicht
het titelgedicht van de reeks):
Reizende zuidwaarts
Men kan een land niet lichter openleggen
dan binnen verzen die verzameld zijn
onder de sneeuwval van de maneschijn
en windelovers waaiend langs de heggen.
Maar keerwijs vordert van ons ieder rijm
een helderheid van zintuig en van zeggen
met, van de wind geleerd, het plotseling
blootleggen
der dingen tot de kern van het geheim.
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‘Ik geloof niet dat het erg veel belang heeft te weten of dat “landschap van heuvels” ergens op Sicilië,
of in de buurt van Ostia of Rome, of in Spanje, in de buurt van Guadalupe ligt...’ (Willy Spillebeen).
Foto boven: Segesta, Sicilië, 1950.

Illustratie onder: dagboekfragment over een Spaans bucolisch landschap (Spanjereis, 10 maart 1983
- met reisgezel Fernand van de Velde).

De verzen uit deze reeks zijn als het ware een fotoboek voor de thuisblijvers in
‘het land der mensen’. De reiziger legt in momenten van ontroering een vreemd
‘land’ open én vast in taal, in poëzie. Maar tevens zijn deze foto's in poëtologische
zin voor de dichter oefeningen in ‘helderheid van zintuig’ (waarneming) en van
‘zeggen’ (uitdrukking) en leert hij ermee als met een werktuig door te dringen tot
‘de kern van
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het geheim’ en hoopt hij het ‘zwijgen der dingen’ d.i. de dood en wat daarna komt
te kunnen begrijpen. Hij tracht zijn innerlijke visioenen uit te spreken, hij is op zoek
naar het eigen ‘landschap der ziel’ en tracht het te vinden, te herkennen, in de
landschappen van zijn reizen. Een onmogelijke opgave:
Want alle reizen zijn benaderingen
van iets onvindbaar liefs dat in de bocht
halfweegs het leven als de dierste dingen
verscholen blijft en tevergeefs gezocht.
(Landschap der ziel, 4)

Wat is dan dit ‘onvindbaar liefs’? Ik meen: het geluksgevoel dat de dichter projecteert
in het verleden (het paradijs van de kindertijd) én in de toekomst (het paradijs voorbij
de dood) en waar hij in het heden naar op zoek is in de paradijselijke landschappen
van het zuiden. Zijn zoektocht is vergeefs, maar hij leert onderweg aandacht en
geduld en vooral:
Rijper bij elke reis en rein van zin geworden
leert men zijn land als in een spiegel zien
onraakbaar teder van een andere orde
En duizelend van diepte bovendien.
(Landschap der ziel, 5)

Het gaat hier wel degelijk over een thuiskomst in ‘zijn land’, het geboorteland, het
land van Waas. Hij hoort thuis in dit landschap, een ‘landschap onder regen’, een
‘land der herfsten’, dat zijn ‘land der mensen’ is. In Ik adem mijn eigen aarde zal hij
dit laatste uitschrijven en ook dat land beschrijven.
Maar de tweespalt van de reizigerhellenist is, dat hij steeds weer wil thuiskomen
in het zuiderse landschap, het land van de antieken, met zijn eigenschappen die het
paradijs oproepen: zonlicht, helderheid van de hemel, het water, de wind, de vruchten,
de sterren, de maan:
Ik wilde altijd hier zijn, altijd verder
Onder de vlagen, in het dorstig vuur:
Nomade en eigenaar gelijk de herder
Die huiswaarts keert in een homerisch uur.
(Landschap der ziel, 6)

Het eigenlijke ‘land der mensen’ situeert zich in deze bundel, me dunkt, vooral in
de reeks ‘Ter gelegenheid’, inderdaad gelegenheidsgedichten over religieuze, nationale
en poëtische onderwerpen (de paus en het Heilig jaar 1950 in Vader der Una Sancta,
het kerstekind in Lied van de herder, O.-L.-Vrouw in Assumptio; gedichten over
Gezelle, Streuvels, Dosfel; het indrukwekkende epische en pacifistische gedicht De
rozas over vier soldaten, gesneuveld in de Grote Oorlog, en de ik-figuur is een van
hen; het al even indrukwekkende gedicht over het schrijven Het gedicht; en ten slotte
het reeds geciteerde doodsgedicht Gebed dat nu kan gelden als het sluitstuk van de
bundel. Van Wilderode stelt zich in deze reeks gelegenheidsgedichten zonder meer
in dienst van zijn geloof als katholiek, Vlaming, pacifist en dichter. Het herdertje
van Pest, dat drie jaar later zou verschijnen en dat hijzelf een berijmde vertelling
noemt, getuigt eveneens van een dergelijk engagement, maar nu als een nog ruimere
boodschap van universele mensenliefde.
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Tot slot toch graag nog iets meer over Gedicht, het sluitstuk van de bundel uit 1954.
In dit lange gedicht geeft de dichter zijn relatie tot het schrijven weer. Hij heeft aan
de werkelijkheid niets: de stad is een glazen wand, de mensen zijn onbereikbaar, de
werkelijkheid wordt zelfs dreigend. En dan wordt alles wazig. De werkelijkheid
vervaagt tot ‘het landschap waar ik groeide’ en dit wordt dan al meteen gezien als
het paradijs: ‘gouden driehoeken van bergen in bovenaards geglim’. Dit innerlijke
landschap, dat de dichter vervreemdt van de werkelijkheid (‘het land der mensen’)
is dan eveneens de kiemgrond van zijn gedicht. Anton van Wilderode blijkt wezenlijk
een religieus dichter te zijn.
De gedichten uit de bundel Het land der mensen, net als die uit Najaar van Hellas,
vallen op door hun ‘helderheid van zintuig en van zeggen’. De meeste zijn uitermate
gedetailleerd, met een minutieuze sierlijkheid en een vaak verbluffend plastisch
vermogen. In hun zwakkere momenten blijven

ze te veel gemaniëreerde beschrijvingskunst op de rand van lege esthetiek. Maar in
de zeer talrijke sterkere gedichten, waarvan sommige hoogtepunten in zijn oeuvre
zijn, breekt als door een lichte nevel het waargenomen landschap open. Dan gunt de
dichter zijn lezer een toegang tot, een visie op (of in) zijn ‘landschap der ziel’. Hij
slaagt er daar dan ook in om die onuitsprekelijke diepere (religieuze) werkelijkheid
achter of voorbij de dingen te duiden en te benoemen.
1952: Het land der mensen waarin onder andere reisgedichten en
gelegenheidsgedichten gebundeld werden.
1955: Redactielid van Jong-Kultuurleven (sinds 1960: Jeugd en Cultuur),
waarvan hij tot 1965 lid bleef.
1955: Begin van medewerking aan de Vlaamse Televisie waar hij Bert Leysen
leert kennen voor wie hij in 1959 een inmemoriam-gedicht schrijft, dat in 1974
gepubliceerd wordt. Voor de televisie schrijft hij enkele religieuze scenario's:
een Allerheiligenevocatie, 1955; een evocatie van Jezus' geboorte, 1955; een
bijdrage over de Mariadevotie in Vlaanderen, 1956; een programma over de
taak van een dorpspriester, 1956; later ook meer literair-gerichte werken: over
Multatuli, 1960, over Beatrijs, 1960; over François Haverschmidt, over De
abele spelen, 1965, over Karel ende Elegast, 1967, over Het land dat Vergilius
zag, 1968. In 1959 schrijft hij ook het libretto van De Antikwaar voor een
TV-kameropera van Jef Maes.
1957: Herdertje van Pest. Een berijmde vertelling; Maria Moeder. Prijs van de
Vlaamse Provinciën voor Het land der mensen.
1958: Vertaling van Sophokles' Philoktetes voor een schoolopvoering onder
regie van Remi van Duyn.
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1959: Begin van medewerking aan de poëzieprogramma's voor de
BRT-schoolradio.
3/8
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Hugo Brems
Een afgrond in de keuken
Over Avond uit Ik adem mijn eigen aarde (1967)

Avond
Aardappelloof rookt bitter rond de hoeven
achter het labyrint van lange dreven,
aan wolken mist en maanlicht prijsgegeven
keren de paardenspannen met de boevers.
Gerucht van melk en ijzer in de stallen,
van hooi en room de reuk tot in de keuken;
een ritueel luidruchtig zonder spreken
voltrekt zich als de avond is gevallen.
De ruiten blinken door een waas van tranen
waarin het huisgezin naar buiten zwevend
het toegeschoven bord ontspannen ledigt.
Gespoord slapen de paarden en de hanen.

Versie uit: Ik adem mijn eigen aarde, in: Verzamelde Gedichten (1943-1973), Brugge:
Uitgeverij Orion, 1974, p. 197. Het gedicht werd aanvankelijk niet opgenomen in
de bundel Sint-Niklaas en het Land van Waas, Antwerpen: De Nederlandsche
Boekhandel, 1967 (met foto's van Willy Kessels), maar werd in 1974 wel aan deze
‘Vijftig Waaslandse Gedichten’ toegevoegd.
Om een reden die mezelf niet helemaal duidelijk is, heb ik iets met gedichten waarin
aardappelloof rookt. Ik heb dat dus met dit gedicht, maar ook b.v. met verzen van P.
Lasoen, als deze: ‘kan men het brandend loof/ reeds ruiken dat straks/ nog uren
smeulen zal/ op de vochtige velden’. Ik kan er werkelijk niets aan doen; het zal wel
met een jeugdherinnering samenhangen of zo. Maar in algemenere zin heeft het
natuurlijk ook te maken met mijn poëzieopvatting. Ik hou nogal van gedichten die
iets oproepen - een stemming, een gevoel, een innerlijke ervaring - door het te
verzwijgen en zich te concentreren op de ‘begeleidende verschijnselen’, de
symptomen, het ‘objective correlative’, om met T.S. Eliot te spreken. Daarom hou
ik zo van een gedicht als Impasse van M. Nijhoff, waarin de fluitketel meer zegt dan
de dichter, of
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In 1976 betrok Anton van Wilderode zijn eigen woning dichtbij het ouderlijke huis en de ouderlijke
tuin in Moerbeke-Waas. Een eigen thuis en een uitstekende uitvalsbasis voor zijn vele
verkenningstochten in het Waasland.

Verklärte Nacht van L. Nolens, waarin op het eind de tafel afgeruimd wordt: ‘Ik hoor
in de keuken het blauw porselein en de messen tinken’. Beide gedichten spelen zich
geheel of gedeeltelijk in de keuken af, en dat is ook hier in Avond van Van Wilderode
het geval. Het kan allemaal geen toeval zijn, zeker niet nu ik plots denk aan enkele
prachtige strofen uit Terug van Gezelle, maar tegelijk ook aan Van Bastelaere: ‘Ze
diept blank aardewerk op/ Uit het teiltje (...)’.
Een uitgesproken voorkeur dus voor huis-, tuin- en keukenpoëzie? Ongetwijfeld.
Maar waarom? Omdat keuken- en aanverwante taferelen een zo extreme gewoonheid
en banaliteit oproepen, maar in sommige gedichten blijkbaar in staat zijn om een
afgrondelijke wereld daarachter te laten aanvoelen. Het uitzonderlijke oproepen door
uitzonderlijke beelden, is niet moeilijk en meestal belachelijk. De spanning tussen
de trivialiteit van de vaat of het rokende aardappelloof en wat er allemaal
onuitgesproken uitgesproken wordt door die vaat en dat loof, dat werkt, verrast en
verontrust.
Avond is bijna een inventaris van alledaagse landelijke trivialia: aardappelloof, dreven,
paardenspannen, melk, stallen, hooi, keuken, het huisgezin dat zijn bord leegeet,
paarden en hanen. Gewoner en vrediger kan nauwelijks; het lijkt allemaal het beeld
te bevestigen van Van Wilderode als elegisch behoeder van een pastorale harmonie.
Juist daarom zijn de barsten in dat beeld zo interessant.
Na de titel roept het eerste vers een vredig tafereel op. De dagtaak, het oogsten
van de aardappelen, zit erop en her en der rond de hoeven smeult het loof nog. Maar
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het ‘rookt bitter’. Bitter is natuurlijk een beschrijving van de smaak, of hier de geur,
van het brandende aardappelloof, maar het betekent ook ‘zwaar te verduren’,
‘ellendig’, ‘scherp, spijtig’ in uitdrukkingen als een bittere teleurstelling, iemand het
leven bitter maken, of bittere tranen wenen. Ook zo rookt het aardappelloof rond de
hoeven, achter de dreven. Het zijn overigens niet zomaar dreven, maar ‘het labyrint’
van lange dreven. Aan de ene kant beklemtoont het adjectief ‘lange’ het geometrische
karakter, de overzichtelijkheid van het vlakke landschap, waarin de dubbele rijen
bomen de wegen duidelijk markeren. Maar in schril contrast daarmee staat het
‘labyrint’, dat juist onoverzichtelijkheid, verdwaling en gevangenschap oproept.
Daardoor wekt het vers de indruk als zouden de hoeven alleen maar door ontsnapping
uit de doolhof van dreven te bereiken zijn. Enerzijds krijgen ze daardoor nog meer
het karakter van een veilige thuishaven, maar anderzijds bijna dat van een niet te
bereiken utopie. In de mate dat we meer gewicht geven aan die laatste betekenis,
krijgt ook het hele tafereel, dat vanaf de 2de strofe getekend wordt en dat zich
kennelijk binnen de hoeve afspeelt, meer de dimensie van een imaginair utopia.
De term labyrint roept onvermijdelijk ook zijn mythologische oorsprong op: het
labyrint van Knossos en de daaraan verbonden verhalen over de Minotaurus, Theseus
en Ariadne, Daedalus en Icarus. Het is niet meteen duidelijk wat we daar verder mee
aankunnen, maar ze accentueren op zijn minst de idee dat de mens in de val gelokt
is door een hogere macht en misschien ook wel (cf. Icarus) dat ontsnapping enkel
mogelijk is door de horizontale dimensie, in het vers geaccentueerd door de lange
dreven, te verlaten en op te stijgen naar de hemel, maar met het risico door hybris
ten val te komen. De spanning tussen een horizontale en een verticale dimensie is
overigens ook terug te vinden in het contrast tussen de opstijgende rook in vers 1 en
de wolken en het maanlicht in vers 3 enerzijds, en anderzijds het vlakke van vers 2.
Die opstijgende rook kan dan weer een allusie inhouden op de brandoffers van Kaïn
en Abel, waarbij het bijwoord bitter er zou kunnen op wijzen dat het brandende loof
eerder te associëren valt met het God niet welgevallige offer van Kaïn dan met dat
van Abel. Zo gelezen beginnen deze verzen eerder wanhoop dan vredige harmonie
op te roepen.
De syntaxis van deze strofe is op zijn minst dubbelzinnig. We zouden er kunnen
van uitgaan dat we met twee zinnen te maken hebben, van elkaar afgescheiden door
een komma in plaats van een punt. Maar er stáát een komma en het gevolg daarvan
is dat beide zinnen gaan overlappen in een apokoinoe-constructie, waarbij de verzen
2 en 3 zowel bepalingen zijn bij ‘de hoeven’ als bij het keren van de paardenspannen
in vers 4. Beide, op zich tamelijk neutrale elementen, worden dan ook gelijkelijk
geproblematiseerd door het labyrint en in het bereik van het unheimliche geplaatst
door de mededeling dat zij worden ‘prijsgegeven’ aan ‘wolken, mist en maanlicht’.
Een lectuur van twee afzonderlijke
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(Sint-Amands, 1970)

zinnen verzacht die interpretatie wel enigszins maar wijzigt ze niet fundamenteel.
De meest positieve, optimistische lectuur zou alle klemtoon kunnen leggen op de
tegenstelling tussen binnen en buiten: het bittere, labyrintische en unheimliche van
de buitenwereld, nog in de hand gewerkt door het vallen van de nacht, versus de
geborgenheid van de hoeven, buiten het bereik van het labyrint, waarheen de boevers
met hun spannen zich onverwijld begeven om niet langer prijsgegeven te zijn aan
de onweersdreiging (wolken), het risico te verdwalen (mist, cf. labyrint) en het
verraderlijke, onechte licht, de schijngestalten van de maan. Maar zelfs dan blijven
de andere implicaties van deze verzen de lectuur kleuren.
Strofe 2, en vooral dan de verzen 1 en 2 daarvan, vormen het zuiverste voorbeeld
van wat ik in de inleiding bij dit stukje zo goedkeurend aanhaalde. We zitten kennelijk
in de keuken, horen gerucht en snuiven geuren vanuit de stallen. Die betekenen op
zichzelf niets, zelfs niet wanneer ze in vers 3 als een ‘ritueel’ worden geïnterpreteerd.
Wel krijgen ze daardoor het karakter van een sacrale gebeurtenis, maar zonder dat
het duidelijk is wat dan de betekenis is van dat ritueel, behalve dat het steevast
samengaat met het vallen van de avond. Toch is de opsomming van melk, ijzer, hooi
en room natuurlijk niet betekenisloos en toevallig. Minstens drie elementen uit die
reeks connoteren voedzaamheid, en wanneer we ‘ijzer’ lezen als een metonymische
aanduiding voor de melkemmers, is het rijtje volledig. Voeg daar nog de stallen bij,
waar de grondstoffen voor het voedsel vandaan komen en waar de dieren geborgenheid
vinden voor de nacht, en de keuken, waar het voedsel bereid wordt en waar het gezin
rond de tafel kan zitten, en het tafereel van idyllische samenhorigheid en bescherming
tegen de labyrintische en unheimliche nacht, is compleet. We zijn er dan niet veraf
om het ritueel, dat zich voltrekt ‘als de avond is gevallen’ te zien als een variant van
het ritueel van het Laatste Avondmaal. De enige mogelijke dissonant daarin is ‘ijzer’,
dat behalve naar de melkemmers ook kan verwijzen naar de kettingen waarmee de
beesten zijn vastgemaakt. Maar zelfs dat kan men lezen als iets wat deel uitmaakt
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van de vertrouwde en dus geruststellende avondgeluiden. Al blijft er misschien toch
wel iets van hangen, zoals er ook iets ijzing-wekkend zou kunnen uitgaan van de
connotaties van koude, die de klank van het woord ‘ijzer’ met zich meebrengt.
Maar de boventoon in deze strofe is toch ongetwijfeld die van harmonie, mede als
gevolg van de subtiele klankherhalin-
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gen en -variaties, zoals die b.v. lopen van ‘gerucht’, via de r-alliteraties in ‘room’,
‘reuk’ en ‘ritueel’, naar ‘luidruchtig’, met tussenin nog eens de ‘hooi’/‘room’ en
‘reuk’/‘keuken’-assonanties.
We zijn er tot nu toe van uitgegaan dat het ritueel, waarvan sprake in vers 3, sloeg
op de geruchten en geuren uit de verzen 1 en 2. Dat is nochtans niet noodzakelijk
het geval. Er is, na de ‘;’ sprake van ‘een ritueel’, wat dus net zo goed betrekking

(1985; foto Alex Van den Berghe)

kan hebben op eender welk ritueel, dat zich ‘luidruchtig zonder spreken’ voltrekt
‘als de avond is gevallen’. Maar veel essentieels schijnt dat aan de globale interpretatie
van deze strofe niet te wijzigen. Hoe dan ook betreft het rituele handelingen, die,
zoals wat zich in de stallen afspeelt, wel gerucht maken, maar waar geen woorden
aan te pas komen. Juist die woordenloosheid onderstreept in deze lectuur nog het
‘vanzelfsprekende’ en vertrouwde karakter ervan.
Maar toch is er met deze strofe iets vreemds aan de hand.
Niet alleen valt er tussen strofe 1 en 2 een hiaat, dat ons plots bij of zelfs in de
hoeve brengt, maar vooral is het onduidelijk wie hier eigenlijk de focalisator is. Het
lijkt wel iemand die zich in de keuken bevindt, maar tegelijk hebben we als lezer het
gevoel dat het een buitenstaander is. Dat gevoel ontstaat deels door de plotse overgang
van strofe 1 naar 2. In de eerste strofe ging het duidelijk om een gedistantieerd
waarnemer, die a.h.w. boven het landschap zweeft. En ook de derde strofe lijkt verteld
door een, misschien letterlijke, maar alleszins figuurlijke buitenstaander, die niet tot
het huisgezin behoort. Die indruk, dat de verteller/focalisator er niet echt bijhoort,
vindt nog versterking in de volstrekte anonimiteit ervan en de afwezigheid van een
‘ik’. Ten slotte dragen ook de elliptische constructie van deze verzen en het ontbreken
van lidwoorden bij ‘gerucht’, ‘melk’, ‘ijzer’, ‘hooi’, en ‘room’ tot die indruk bij. Het
tafereel krijgt daardoor een zekere mate van abstractie en onwezenlijkheid. Het wordt
een utopie, een fantasma, bijna een afwezigheid.
Een gevoel van verwantschap tussen dit en een ander gedicht, een gevoel dat al van
bij de aanvang lag te sluimeren, breekt bij de lectuur van de 3de strofe helemaal door.
Het gaat om het gedicht Tweespraak in de herfst van Maurice Gilliams:
Omhooggerezen uit de grond der tranen
zien wij dit land, gelijk ons eigen peinzen.

Vlaanderen. Jaargang 47

- ‘In bruine hoeven midden blauwe weiden
slapen de mensen met hun vee vergaderd.’
Wij schrijden door de nacht, gehuld in nevels,
om met de maan onzichtbaar te vergrijzen.
- ‘Het water rilt van ver-gehoorde treinen,
het gras geurt killer van vertreden netels.’
Wij worden oud en zo gaat alles zwijgen
wat niet onthoudbaar blijft met kinderogen.
-‘De kam der hanen hangt gelijk de rozen,
de hoven gaan niet altijd geuren blijven.’

Het aantal overeenkomstige woorden en beelden is minstens opvallend: tranen,
hoeven en vee, nacht, nevels, de maan, zwijgen, hanen en geuren. Ik wil geenszins
beweren dat Van Wilderode zich op Gilliams zou geïnspireerd hebben en ik weet
ook wel dat een intertekstuele associatie als deze deels persoonlijk en toevallig is,
maar ik heb ze nu eenmaal en ze kleurt mijn lectuur, die ook zonder deze associatie
al toegespitst was op het naar boven halen van de tragische dimensie in dit schijnbaar
vre-
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dige gedicht. Dat deze associatie zich juist nu niet meer laat onderdrukken, is het
directe effect van de intrigerende combinatie in deze 3de strofe van het ontspannen
huisgezin in de verzen 2 en 3, met de tranen en de gespoorde paarden en hanen in
de verzen 1 en 4. Een combinatie die, hoe dan ook een botsing oplevert tussen
vanzelfsprekende harmonie enerzijds en anderzijds verdriet en agressie of angst.
Samen kan dat uitmonden in verlies, het centrale

thema van het gedicht van Gilliams. Het land dat daar getekend wordt, is geen reëel
land, het is een projectie, het is ‘gelijk ons eigen peinzen’. Het vindt zijn oorsprong,
zijn ontstaan in dezelfde grond als die waaruit onze tranen voortkomen. Het is een
verloren land. Of, om beide gedichten in elkaar te schuiven: de hoven, met de reuk
van hooi en room tot in de keuken, gaan niet altijd geuren blijven.
Wat ik hiermee wil zeggen, is niet meer, maar ook niet minder dan dit: niet alleen
de overeenkomstige woorden, maar ook de onderliggende, verborgen ervaring van
verlorenheid, de afwezigheid van het zo hardnekkig verbeelde, roept het gedicht van
Gilliams op. Een gedicht dat op zijn beurt de vinger legt op de toegedekte wonde in
Avond.
Maar wat staat er nu werkelijk in deze laatste strofe?
De verzen 1 tot 3 vormen samen één zin, die een nogal merkwaardig beeld oproept.
In ‘De ruiten blinken door een waas van tranen’ is het al niet duidelijk of we ‘door’
moeten lezen als ‘doorheen’ of als aanduiding van een oorzaak, ‘als gevolg van’.
Overigens is het evenmin helemaal zeker van wie die tranen zijn. Allicht van de
anonieme verteller, die daardoor alles wazig gaat zien, of die doorheen een waas van
(zijn eigen) tranen kijkt. Van de leden van het huisgezin zullen die tranen allicht niet
zijn, aangezien die ontspannen zitten te eten. Het is aannemelijk dat de ruiten,
waargenomen doorheen tranen, gaan blinken. In het tweede vers volgt dan een
relatiefzin, ingeleid door ‘waarin’. Maar waarin? In ‘een waas van tranen’ of in ‘de
ruiten’? En wat het huisgezin daarin doet, is al even vreemd: terwijl het naar buiten
zweeft, ledigt het ontspannen het toegeschoven bord. En dat alles dus ‘in een waas
van tranen’.
We zouden het ons concreet zo kunnen voorstellen: de verteller staat buiten, schreit,
en door zijn tranen ziet hij het gezin binnen, dat a.h.w. op hem toe komt zweven.
Die indruk zou hij kunnen krijgen doordat het beeld, als gevolg van zijn tranen, nogal
onvast, zwevend wordt. Anderzijds is het ook aannemelijk dat de verteller binnen
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staat. Door het licht binnen en de invallende duisternis buiten, ziet hij het beeld van
het gezin weerspiegeld in de

‘Ik heb uw aarde lief.’ Anton van Wilderode met Stijn Streuvels en Ernest Claes (Kessel-Lo, 1956)
en met André Demedts (IJzerbedevaart Diksmuide, 1983).

blinkende ruiten, zodat het tegelijk binnen en buiten lijkt, a.h.w. naar buiten zweeft,
terwijl het ondertussen toch rustig verder eet. Vanuit een realistisch-anekdotische
lectuur is dat allicht nog het meest aannemelijk. Het levert m.i. ook de interessantste
interpretatie op. De verteller is dan binnen, bij het huisgezin, maar is tegelijk
buitengesloten uit hun vredige wereld. Meer nog: terwijl hij die ontspannen wereld
observeert, terwijl hij zelfs die wereld al schrijvende creëert, terwijl hij het huisgezin
de rituele avondmaaltijd toeschuift, mag of kan hij er zelf niet aan deelnemen. Voor
dat imaginaire huisgezin is hij afwezig, hij bestaat niet eens. En het huisgezin zelf
verdwijnt, zweeft naar buiten, terwijl het uit
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de verbeelding en de tranen en de woorden van de dichter ontstaat.
De idylle wordt ontmaskerd op het moment dat zij gecreëerd wordt.
Het slotvers bevat weer een van de paradoxale combinaties, zoals we er zoveel in
het gedicht aantreffen ‘gespoord’ <-> ‘slapen’. Bovendien betekent ‘gespoord’ niet
hetzelfde in verband met paarden en met hanen. Bij hanen betekent het ‘van sporen
voorzien’, waarbij de sporen in de eerste plaats aanvalswapens zijn. Paarden zijn
niet zelf gespoord.
De berijders kunnen dat wel zijn om het paard de sporen te geven en het daardoor
tot grotere snelheid aan te zetten. Ook dat kan agressie connoteren, maar evengoed
vlucht. Hoe dan ook, de dieren die daarstraks schijnbaar nog zo rustig in de stallen
stonden, slapen nu wel, maar ze slapen ‘gelaarsd en gespoord’. Door het isolement
ervan als laatste vers en als aparte zin, door de vooropplaatsing van ‘gespoord’, met
als gevolg dan weer dat het overwegend jambische metrum van de strofe doorbroken
wordt met twee sterke klemtonen onmiddellijk na elkaar (gespóórd slápen), door de
hierboven beschreven connotaties van de woorden, door dat alles krijgt dit vers een
sterke impact. Het krijgt de allure van een samenvattende conclusie: in deze wereld
is geen rust te vinden. Overal rondom is dreiging. Alleen de besloten binnenwereld
van de hoeve belooft rust, ontspannen geborgenheid, de zekerheid van de dagelijkse
rituelen. Maar ook dat is illusie. Het is een beeld, dat oplost, verdampt tot wasem op
de ruiten, naar buiten zweeft in de donkere nacht, waar ‘gespoord slapen de paarden
en de hanen’.
‘Snachts rusten meest de dieren/Oock menschen goet, en quaat’, dichtte Bredero.
Maar niet hier, niet in dit gedicht, deze Avond, waar het aardappelloof zo bitter rookt,
waar de dolende mens in het labyrint is prijsgegeven aan wolken, mist en maanlicht.
Zelfs niet in deze hoeve, waar een ritueel zich als het ware zelfstandig, los van de
mensen voltrekt.
Is Van Wilderode dan niet de elegische zanger van het Vlaamse platteland? Zeker
wel, en in veel van zijn gedichten is hij dat ook helemaal onproblematisch; misschien
nog het meest in zijn talrijke gedichten bij foto's van een bijna irreëel mooi
Vlaanderen, zoals ook de bundel waaruit dit gedicht komt, er een is: Ik adem mijn
eigen aarde (1967).
Maar Van Wilderode is behalve een zanger en een verzenmaker met een
buitengewoon technisch talent, ook en in de eerste plaats een dichter; iemand die de
woorden en de beelden vertrouwt. Hij vertrouwt erop dat ze meer onthullen dan hun
oppervlakte. Daarvoor zijn de huis-, tuin- en keukengedichten zo geschikt, om de
afgrond te laten zien, die huis, tuin én keuken ieder moment kan verzwelgen.
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1960: Monografie over Filip de Pillecyn.
1962: Toekenning van de Jan Boonprijs van Sabam voor zijn TV-scenario's.
1963: Overlijden van zijn moeder Maria-Louisa van Severen aan wie veel
poëtisch werk gewijd is.
1964: De dag van eden, een bloemlezing uit eigen werk. In 1964 schreef hij
ook de cyclus De dag van eden geïnspireerd door de moederfiguur.
1965: Monografie over André Demedts.
1966: Bindteksten voor het massaspel Vlaanderens trefpunt 66, verschillende
malen opgevoerd in Kortrijk en op 11 juli door de televisie uitgezonden.
1967: Poëtische tekst van een Mariaspel: Moeder Maria opgevoerd in Halle en
publicatie van Sint-Niklaas en het land van Waas, gedichten bij foto's van Willy
Kessels, later opgenomen (en aangevuld) onder de titel Ik adem mijn eigen
aarde in Verzamelde gedichten, 1974.
1968: De dubbelfluit 1 en 2, gecommentarieerde bloemlezing uit de Nederlandse
literatuur uitgewerkt als handboek voor het vijfde jaar secundair onderwijs.
1971: Het groot jaargetijdenboek, een bloemlezing uit de Nederlandse literatuur
met een gedicht voor elke dag. De vertaling van Vergilius' Bucolica. Publicatie
van Dierbare Poëzie.
1973: Publicatie van Aeneis 7-12.
4/8
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Stefan van den Bossche
Gelegenheid en droefenis
Over Een lied voor Bert uit Onverwachts onderweg (1974)

Handschrift van Een lied voor Bert. Het gedicht dateert uit 1959 en werd gepubliceerd in: Verzamelde
gedichten (1943-1973), Brugge: Uitgeverij Orion, 1974, p. 334. In de gedrukte versie werd ‘hemelrijke’
(r. 5) vervangen door ‘hemelrijken’. Het gedicht werd in 1993 ook opgenomen in: In al begonnen
Vrede, Tielt: Lannoo, 1993, p. 13.
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Bert Leysen (1920-1959), eerste directeur van de Vlaamse televisie, verongelukte in Wezemaal op
weg naar zijn zieke vader. (foto Persdienst VRT)
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Op 17 september 1959 verongelukte in Wezemaal de 39-jarige Bert Leysen, op dat
ogenblik directeur van de Vlaamse televisie N.I.R. Zijn wagen was bij een
uitwijkbeweging op de Aarschotse Steenweg van de weg geraakt en tegen een boom
gesmakt. Zijn vrouw en twee van zijn kinderen, de dochtertjes Geertje en Veerle, de
jongste, werden zwaar gewond, maar overleefden de klap. Leysen zelf overleed
onderweg

(Moerbeke-Waas, ca. 1975, foto Noël Colman)

naar het Sint-Rafaëlziekenhuis in Leuven.
Bert Leysen was een briljant en enthousiasmerend figuur, bijzonder bekwaam en
gerespecteerd in binnen- en buitenland. Niet alleen was dat te danken aan zijn vlotte
en innemende verschijning, maar ook aan de technische en culturele prestaties die
onze omroep onder zijn leiding had tentoongespreid. Gelovig en Vlaamsvoelend,
begaafd spreker, germanist van opleiding, in Leuven afgestudeerd en bevriend
gebleven met een generatie intellectuelen die een stempel zou gaan drukken op het
culturele Vlaanderen: onder anderen Albert Westerlinck, Joos Florquin, August
Keersmaekers, Lode Roose en Aster Berkhof.
Zijn loopbaan was hij begonnen als leraar in Eeklo, maar al spoedig - in maart
1945 - trad hij in dienst bij het N.I.R., om er voor de radio Omroep Limburg uit de
steigers te helpen. Leysen stond bekend als ontdekker van nieuw talent en als
inspirator van een aantal vlotlopende programma's, zoals ‘Boemerang’ en vooral de
imposante reeks ‘Ten huize van’.
In het naar aanleiding van de tiende verjaardag van zijn overlijden verschenen
Gedenkboek Bert Leysen werden, naast teksten van Leysen zelf en huldebetuigingen,
ook enkele gedichten van vrienden gebundeld: van Jos de Haes, Hubert van
Herreweghen en anderen. Want het was merkwaardig hoeveel gedichten er ter
gelegenheid van de dood van Bert Leysen waren geschreven; des te opvallender was
het dat een aantal van deze gedichten boven het etiket ‘gelegenheidsgedicht’ uitstegen,
zo merkte althans Jan van der Straeten op, samensteller van het gedenkboek.
Een significant gedicht ook is van de hand van Anton van Wilderode: Een lied voor
Bert, onder de titel Onverwachts onderweg nadien opgenomen in de in 1974
verschenen Verzamelde gedichten. In deze reeks stonden nog enkele andere in
memoriamgedichten: voor Pius XII, Gaston Feremans, Pieter van der Meer de
Walcheren, naast een zevendelige cyclus voor de moeder van de dichter.
Uit deze bundel het - evenwel later toegevoegde - gedicht Afscheid kiezen, was
de gemakkelijkste oplossing geweest: alle motieven van de dichter mooi bij elkaar:
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natuur, verleden, kindertijd, eenzaamheid, het ademen van de eigen aarde: ‘Het bos
dat ik niet meer zie / is het bos dat ik in de aarde / van mijn geheugen bewaarde /
met varens tot aan de knie.’
Toch maar liever Een lied voor Bert. Voor Bert Leysen en voor Van Wilderode.
En niet het minst omdat het een sterk en ontroerend gedicht is.
Bovendien werkte Anton van Wilderode van 1955 af geregeld voor radio en
televisie: religieuze uitzendingen, schooltelevisie, literaire en andere evocaties,
luisterspelen, bewerkingen allerhande, zelfs een libretto voor een tv-kameropera van
Jef Maes, die werd gerealiseerd door een andere vriend van Anton van Wilderode,
Mark Liebrecht.
Het isoleren van een aangrijpend gebeuren, de vragen die vaak kunnen worden
herleid tot de grote levensvragen, laten stollen in een gedicht. Dat deed en doet Anton
van Wilderode geregeld, en dat karakteriseert voor een deel zijn poëtica en zijn
intentionele opdracht als priester-dichter. Hij is een dichter die met gedichten wil
benaderen, aanreiken, weergeven. Soms van een groot geluk, meer nog - zoals in dit
geval - van een droefenis, maar toch geplaatst in een wat aangepast kader van
berusting, vertrouwen, en binnen een vergeestelijkt gegeven. ‘Dikwijls worstelde ik
om uit te kunnen spreken wat ik wilde. Poëzie is verdriet. Een enkele keer was ik
gelukkig, terwijl ik schreef. (...) Makkelijker dan in werkelijkheid sprak ik op papier
met mijn ouders, met mijn vrienden, met mijn volk.’ Dit schreef Anton van Wilderode
in de inleiding bij zijn Verzamelde gedichten. Poëzie als existentieel gegeven. Ze
gebeurde vaak onverwachts onderweg, zoals Van Wilderode in ‘Ten huize van’ ooit
vertelde aan Joos Florquin. Poëzie overkwam hem, werd ingegeven door een teken
langs de weg, een aanleiding, door een

In 1974 werden in de reeks ‘De Gulden Veder’ de Verzamelde gedichten (1943-1973) gepubliceerd.
Deze bundeling werd in 1976 onder de titel Gedichten heruitgegeven; hiervan verscheen in 1980 een
derde, uitgebreide druk. De vierde, vermeerderde druk droeg als titel Verzamelde gedichten en werd
uitgebracht door Lannoo, Tielt in 1987; een vijfde druk verscheen in 1990.

enkel voorval of gevoel. Dat was de eerste verklaring van de titel die Van Wilderode
aan zijn verzameling gaf. Een soort onverwachts onderweg zijn naar een soort
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onverwachte bestemming, zoals Bert Leysen. Gewoon langs de weg, het overkwam
ook hem, onderweg naar een ultiem verband waarin geloof, verdieping, vertedering
en poëzie de toon aangeven.
De gedichten van Onverwachts onderweg werden geschreven tijdens de periode van
1954 tot 1970. Een aantal was vooraf verschenen in Dietsche Warande & Belfort.
In het ook reeds in de eerste editie van de Verzamelde gedichten opgenomen gedicht
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De rechterhand beeldt de dichter uit hoe hij zijn plaats inneemt onder de mensen, in
een volmondige dienstbaarheid aan hun gemeenschap:
Rechterhand zijn, een heel leven:
bloemen plukken, bladeren in boeken,
dingen vasthouden, dingen zoeken,
aarzelen en beschutting geven
soms, maar dan heel even.
(...)

Literaire vrienden: met Albert Westerlinck (links; foto R. De Broeck) en met René Verbeeck (rechts;
foto A. Segers).

In dat kader van dienstbaarheid, van ambachtelijkheid - de gave van het woord
aanwenden als een ambacht - hoort ook Een lied voor Bert te worden geplaatst. Het
is een verfijnde verklanking van een stille hoop, waardoor de dichter en meteen ook
het gedicht zijn functie opneemt: troostend zijn, gestalte geven aan verdriet en
onbegrip, het begrijpelijk proberen te maken, maar dan op een vertederende, verstilde
en gedragen manier. De rechterhand zijn van.
In het gedicht benadrukt Van Wilderode de ontroering door een houvast van de
vorm: een uitgebalanceerde, strofisch opgebouwde, vakkundig versneden vorm,
bovendien in een vlot lopend ritme. De terugkeer aan het einde van de twee
openingsverzen verleent het gedicht een vlekkeloze, circulaire beweging:
Een zwarte boom staat langs de baan,
ik kan hem niet ontwijken.

Wel wordt aan het einde van het gedicht duidelijk dat de boom symbool is geworden
van een goddelijke wil, het wordt dan ook zijn boom die daar staat als een
scherprechter van leven en uiteindelijk niet te ontwijken dood, immers: ‘Wat God
wil doen is welgedaan’. Het klinkt als een parafrasering van een berustend en intens
beleefd lied of gebed. Eenzelfde kracht ligt in het innig slotmoment met de vrouw,
in het aanraken van haar zachte handen.
In de eerste strofe wordt onderstreept, dat het afgebroken leven hoe dan ook op
dat ogenblik zijn voltooiing had bereikt: het dagwerk zat erop, de dag wordt een
soort afspiegeling van een volledig - zij het jong - leven. Men hoort dat vaak in
homilieën of afscheidswoorden bij uitvaartplechtigheden, hoe een te jong gestorven
iemand toch een rijk, volkomen en voltooid leven heeft gehad, hoe onvoltooid het
ook mag overkomen, hoe onbegrijpelijk ook het afscheid is.
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Dat in het geval van Bert Leysen het familiale aspect door Anton van Wilderode
in geleidelijke proporties wordt uitvergroot, komt dit herdenkingsgedicht ten goede.
Leysen had overigens een groot gezin, waaruit later enkele culturele toonaangevende
zonen en dochters konden opstaan: Frie werd directeur van kunstencentrum deSingel,
later van het Brusselse kunstenfestival Des Arts; Annemie is recensente jeugdliteratuur
en voorzitter van de Gouden Uil-jury, terwijl Kris, Johan en Luc net als hun vader
in de televisiewereld terechtkwamen.
In de tweede strofe heet het:
De liefste vrouw zit aan mijn zij,
twee kinderen van de negen

terwijl in de openingsstrofe werd gezegd:

nu wil ik naar mijn vader gaan,
heergod van hemelrijken.

Met andere woorden: de dichter koppelt het aards-familiale en het hemelsfamiliale.
Hij lardeert deze gezinsaspecten, én de precies daardoor ook sprekende tragiek van
het gebeuren, met motieven die hem eigen zijn. De natuurbeleving en de sterke
zintuiglijkheid op de eerste plaats: morgenlicht, heidegeuren, een zwarte boom.
Ontegenzeggelijk vereenzelvigt de dichter zich met de gestorven vriend. De boom
is immers een teken van waarde ook voor Van Wilderode (de herinnering aan de
moerbeiboom in de ouderlijke tuin), de klas (de dichter als leraar), het zoeken naar
geborgenheid en veiligheid. Een glimlach in de autoruit beklemtoont dat beveiligd
gevoel. Onverwachts onderweg naar een toekomst die niet kan worden begrensd, en
volmaakt is in haar zuiverheid.
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(7.7.1978; foto Ovide Maas)

Alles lijkt harmonieus: de begonnen lessen, een stem als een fluitende vogel,
namen en sommen, en - als een soort overgangsmoment van tegenwoordigheid naar
toekomst, of van aarde naar hemel - het witte huis dat leeg is en dicht, en waakt,
‘boven een stil Tervuren’.
Bert Leysen woonde in feite in Wezembeek-Oppem, inderdaad even boven
Tervuren. De locatie van dat specifieke hier en nu, van deze tijdruimtelijkheid, van
de gemeente aan het Zoniënwoud, zoekt in het gedicht aansluiting met een soort van
niet-uitgesproken eeuwigheid, van alle tijd en lichamelijkheid ontdaan, boven de
dingen geplaatst, of beter:
op een geluk dat vederlicht
voor alle tijd beveiligd ligt
binnen zijn witte muren.

Harmonie, zuiverheid, veiligheid, rust. Hoe een ontroerend, aangrijpend gedicht
troost kan bieden voor wie getroost wil worden. Poëzie als ‘droefenis vertakt in
namen’, zoals de dichter het noemde in zijn bundel Dorp zonder ouders. Of hoe
poëzie en gelegenheidswerk een intiem verband kunnen vormen. En hoe gelegenheid
en droefenis, los van elke tranerigheid en neerslachtigheid, samen kunnen worden
tot een vertederend gedicht.
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1974: Verzamelde gedichten (1943-1973), met de nieuwe cyclus Onverwachts
onderweg.
1975: Een ‘wonderjaar’ voor Van Wilderode. De vertaling van Vergilius'
Georgica. Doctor honoris causa van de K.U. Leuven. Koopalprijs voor de
Vergiliusvertaling. Lid van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taalen Letterkunde.
1976: Terugkeer naar Moerbeke-Waas: bouw van eigen woning nabij zijn
ouderlijk huis.
1977: Diverse vormen van gewaardeerd gelegenheidswerk. Poëtische uitbeelding
van de heilsgeschiedenis van de mens in Alfa-Omega, opgevoerd in Roeselare.
Begeleidende tekst bij kunstmap Hubert de Volder. Radiofeuilleton in acht
afleveringen over Peter Paul Rubens. Officiële erkenning o.a. door de benoeming
tot Commandeur in de Leopoldsorde en door de opname in de Europese
Eresenaat. Monografieën over Anton van Wilderode door Fred de Swert en
door Willem Persoon.
1978: Dorp zonder ouders, in 1980 bekroond met de Driejaarlijkse Staatsprijs
voor poëzie. De volledige Vergiliusvertaling met tekeningen van Ianchelevici.
Prijs van de Scriptores Catholici. Bronzen erepenning van de Cultuurraad van
de Nederlandse Cultuurgemeenschap.
1979: Bloemlezing En het woord was bij God, vijfhonderd religieuze gedichten
uit de Nederlandse letterkunde.
5/8
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Aleidis Dierick
Twee uren doodsangst
Over Daarna uit De overoever (1981)

Versie uit: De overoever, Beveren: Orion-Colibrant, 1981, p. 31.

Daarna. Een titel die als een mes door een appel snijdt. Wat één was, valt tot twee
helften uiteen. Tussen verleden en toekomst: de cesuur van de doods-ervaring.
Het dichterlijk oeuvre van Anton van Wilderode is één warm, lang reisverhaal.
Altijd heeft hij het ‘rijden’ boven het ‘aankomen’ verkozen; ‘Misschien zou ik alleen
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Sarcofaag in een Etruskisch graf in Cerveteri (Italië).

maar willen naadren/en uren vol verwachting langzaam rijden’ (Een zomer verzegeld).
Ook heeft hij de dreiging van het onbekende huis voorvoeld ‘Terwijl ik stilhoud staat
onhoorbaar dreigend/eensklaps het huis op’ (id.). Stilhouden dwingt tot reflectie. In
de dichtbundel De overoever gaan aan het gedicht Daarna zestien gedichten vooraf.
De dichter is, in een van hitte zinderend landschap, ‘onderweg’. De ‘lange reis’ en
‘de dertig julidagen’ zijn symbolen voor een rijk-gevuld leven. Met weemoed wordt
de kindertijd opgeroepen. Onafwendbaar komt ‘de grote engel’ op het voorplan; een
afscheid dringt zich op. En plotseling bevindt de dichter zich ‘in de kamer der doden’.
Een schokkende ervaring. Een veilige wereld vol vertrouwde dingen
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(Moerbeke-Waas, ca. 1985)

is ‘voorbij en gesloten’. Het bewust-worden van de eigen sterfelijkheid maakt hem
tot én ingewijde én uitgeslotene. Hij die de reizende was, en elke ‘reis’ is een
onbewuste queeste naar hoger bewustzijn, is ‘aangekomen’. De grafkamer wordt de
plaats van sterven en veranderen. Dit is het ‘huis’ dat zijn schaduw vooruit wierp.
Wie hier vóór hem waren, zijn verdwenen. Hun aanwezigheid liet tekens achter;
vrouwelijke van amforen en offerschalen,

mannelijke van herten en hanen. Schrifttekens getuigen van denkend leven, emblemen
van idealen. Niets is gebleven. De rondingen van de illusies zijn weg. In de vierkante
vormen leest men de vierkante waarheid: gedenk O mens! Stof en as in de stenen
nissen. Dit is een woestijnervaring.
Eigen aan elke innerlijke strijd is de periode van ‘leegte’ en van ‘stilte’. Alle
zekerheden zijn weggevallen. Alle vastheid verbrokkelt. De eens zo stralende kleuren,
wensen en dromen hebben hun glans verloren. In ‘de kamer der doden’ zit iedereen
met lege handen.
De ‘stilte’ is niet de stilte van het vredige landschap. De stilte van de totale
verlatenheid is ‘luidkeels’ en oorverdovend. Het is een rondtasten in de wolk van
niet-weten. Het is de ervaring van het Niets zoals men dit in het oeuvre van alle
dichters herkent:
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‘De één na de ander rijzen de schimmen
achter mij op. Ver beneden zie ik
het grote Niets. Ik weet
dat ik zelf daar geweest ben.’
(Walt Whitman)

Wie er geweest is herkent de ‘kamer’. Het is een innerlijke plek. De leegte en de
stilte bevinden zich in de dichter. De angst vervult zijn geest, hij vergeet de namen
van geliefden en alle verworven kennis wordt tot ‘niet meer weten’ gereduceerd.
Onverwacht en midden in het volle leven wordt hij door een donkere wanhoop en
door stervensangst overspoeld. ‘Eloi, Eloi, lamma sabaktàni?’... De dichter verwoordt
hier een (wellicht toeristisch) bezoek aan de grafkamers van Cerveteri met de
zintuigelijke ervaring van koude en schaduw maar, op een ander niveau, een ingrijpend
innerlijk bewustwordings-proces. De intrede is een geestelijke uittreding geworden.
Dit is het uur van in-zicht; ‘de kamer der doden’ verwijst naar ‘de wateren des doods’,
naar de onderdompeling en de

Heel wat gedichten uit De overoever werden geïnspireerd door de Italiëreis van juli-augustus 1978,
een reis langs Firenze, Ravenna, Norchia, Cerveteri, Rome, Pisa, Pompei, Assisi en Venetië. Hieronder
dagboekfragmenten over het San-Damiano-klooster in Assisi (links) en de Etruskische stad Roselle
(rechts).
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bekering. Aan de mens-wording gaat de strijd met de engel vooraf. Onze wanhoop
vecht met de Engel van het leven.
Tussen vijfde strofe en zesde ligt een strook niemandsland, een grensgebied. Het
oude is voorbij. Is dit het eindpunt? Is er niets nà dit ‘niet meer weten’? Is dit de
leegte van het laatste woord?
Het vraagt geduld, en eerbied voor de openbarings-functie van het woord, om het
gedicht zijn tijd te laten. Elk gedicht is een proces. De dichter staat op. Dit is de
opstanding. Hij gaat naar buiten. Dit is de uittrede uit de grafkamer. Hij wordt
opgeroepen ‘Kom uit’ (Joh. 11:43). Het Leven roept.
De slotstrofe is geen zin, geen geordende en verstandelijk-bedachte reeks van
woorden. Het is een uitroep van verrassing, het plotse besef van een totaal andere
werkelijkheid. Een wereld, ‘oeroud’ en altijd nieuw. De ommekeer kan niet groter
zijn. In vijf woorden ligt elk denkbaar geluk vervat. Water, bomen, vogels, zon,
zomer... Na het versteende en beperkte ‘ik zit’ en ‘de kamer’: de bevrijdende
los-bandigheid van de eigen natuur, geïntegreerd in de tijdloze stroom van het leven.
Deze hollistische kijk van de nieuwe mens laat zich het zuiverst verwoorden in
symbool-taal, in poëzie.
Het ‘oeroude water’ is het geboortewater waaruit alle leven ontspringt (dé Bron)
en waarin het leven tot wasdom komt. Het is het doop-water dat ons in hevige
top-momenten overspoelt, meesleept, overweldigt om ons op nieuwe ‘overoevers’
aan land te werpen. Het is het ‘panta rhei’, het principe, het positieve-onbewuste,
het vrouwelijke. Het oeroude water is het leven-gevende dat de ‘amforen en
offerschalen’ en de ‘brede bokalen’ en kruiken vult tot aan de rand, opdat het leven
een bruiloftsfeest zou zijn.
De ‘oeroude bomen’ staan voor het aan-het-licht-gebrachte leven. De boom is de
geopenbaarde, zichtbaar-geworden volgroeidheid. Het mannelijke. Gegrond en
geworteld in het ‘oeroude water’. Het doorgronde. Het ontplooide leven, het
uiteindelijke evenwicht tussen wortelstelsel en bladerkroon. De ‘oer-oude bomen’
zijn de onwankelbare zekerheden. ‘Vogels’ worden in dit oer-landschap tot mythische
gevleugelde wezens. Het zijn de bevruchters. Zij verschijnen hier als ziel, geest en
boodschappers. Hermes. Dé duif. Dé nachtegaal. De engel. De stemmen. ‘Vogels’
staan in het oeuvre van deze dichter ook symbool voor menselijke aanwezigheid. De
mede-mens doorbreekt onze eenzaamheid. Zijn medeleven maakt de wereld tot
warme woonplaats. De samen-spraak is een op-luchtende bezigheid. Het gesprek
van vrienden neemt moeiteloos een wijde vlucht.
De warmte van ‘de zon’ begroet de op-gewekte mens. De verrezene. Na een periode
van pijn en donkerte de ‘zon’ terug vinden is een wonderlijke gebeurtenis. Het kijken
van de mens wordt erdoor naar omhoog gericht. Zij is het mysterie, het goddelijke
onverklaarbare dat ons trekt. Aan alle godsdiensten voorbij, is de ‘zon’ het
uiteindelijke oer-symbool van alle leven, ‘de zon van de lange zomer’ verwijst naar
de eeuwigheid, naar ‘de lange tijd van God’ (De Vlinderboom p. 99). De uittrede
wordt nu inwijding. De terug-gekeerde weet meer. Tot die nieuwe zekerheid behoort
het onwrikbare geloof in een over-oever, want in het dieptepunt van zijn verlatenheid
heeft de dichter de schimmen gezien en de stemmen gehoord.
Daarna begint de reis doorheen een ander landschap.
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1980: Publicatie van de uitgebreide Verzamelde gedichten. Monografie over de
schilder Gustaaf van Loon. Vondelprijs Stiftung F.V.S. zu Hamburg door
Universiteit van Münster.
1981: De overoever. Publicatie van Luisteren naar fluisteren (met Jef van
Valckenborgh en foto's van Rik Daze), poëzie rond het mentaal-gehandicapte
kind. Erepenning van de Marnixring. Lid van de Maatschappij voor Nederlandse
Letterkunde in Leiden. Opname in het Guido Gezellegenootschap.
1982: Publicatie van Het werk van Publius Vergilius Maro; van Terra
dell'Amen/Het land van Amen (een keuze uit zijn poëzie vertaald in het Italiaans)
en van Moerbeke-Waas toen en thans. Grootofficier in de Kroonorde. Edelgast
in de Ridderorde van 't Manneke uit de Mane.
1983: Daar is maar één land dat mijn land kan zijn, honderdtwintig gedichten
bij foto's van Jan Decreton. Uitgave van de studie Van moerbeiboom tot
overoever over het werk van Anton van Wilderode door Lieven Rens. Uitgave
van een dubbelnummer van het tijdschrift Vlaanderen over het werk van de
dichter (samenstelling Rudolf van de Perre) Redactielid van Vlaanderen.
1984: Een tent van tamarinde, gedichten uit Griekenland.
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Rudolf van de Perre
Tussen droom en werkelijkheid1
Over De verloren zoon uit Een tent van tamarinde (1984)

Versie uit: Een tent van tamarinde, Antwerpen: Stichting Mercator-Plantijn, 1984, p. 68-69.
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Titelpagina van de bundel.

De vele reizen die Anton van Wilderode gemaakt heeft, beantwoorden heel zeker
aan de drang naar de verten, omdat ze ook letterlijk de horizon verruimen. Anderzijds
is het uitgerekend tijdens deze reizen dat de spanning tussen droom en daad aan het
licht treedt en wel in het herhaalde thema van het terugkeren naar de ‘bewoonde
wereld’, het land der mensen, op een ogenblik dat hij zich - eveneens letterlijk - ver
van hen verwijderd weet, door het uitzonderlijke van de plaats waar hij zich bevindt.
Lopend door het tempelpuin van Selinunte op Sicilië, ziet hij in het contrast tussen
die wereld van vergane grootheid en de ruïne nu, de onverzoenbaarheid van droom
en realiteit weerspiegeld. Het vervult hem met een droefheid, die alleen in een
berustende vergetelheid ‘heul’ kan vinden:
Ik loop bedroefd het duinpad naar beneden
tussen de riffen en het rijzend wier
voorgoed beseffend, en berustend schier,
dat zand de beste heul is voor 't verleden.
(VG 105)

De reeks Avonden in La Mancha, eveneens uit Het land der mensen, balanceert
helemaal op een subtiel spel tussen droom en werkelijkheid. Het ‘mateloze’ land van
Don Quijote is op symbolisch vlak het land van de waan, waar ‘het leven’ ophoudt,
omdat Don Quijote de belichaming is van de irrealiteit. Het harmonisch geluksbeleven,
gedragen door de avondlijke rust van de weidse natuur, wordt hier overwoekerd door
een inwendig knagend verdriet, gegroeid uit het besef van de onhoudbaarheid van
de situatie. In het vijfde van de zeven tweestrofige gedichten, maakt de dichter een
avondwandeling langs een smalle rode weg naar een bergkam, waar het tanende
zonlicht de brug legt naar het rijk van de sterren (de droom), maar andermaal
weerklinkt de wekroep van het reële land der mensen.
Ik liep des avonds vaak tussen de ruggen
der heuvels langs een smalle rode weg
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Sinds 1983 is Anton van Wilderode redactielid van het tijdschrift Vlaanderen en actief in het Christelijk
Vlaams Kunstenaarsverbond. Hier samen met zijn vrienden en collega-redactieleden Rudolf van de
Perre (links) en August Keersmaekers ter gelegenheid van zijn vijfenzeventigste verjaardag (Zaffelare,
juni 1993). R. van de Perre publiceerde over Van Wilderode onder andere een excellente monografie
(Leuven: Davidsfonds, 1988). A. Keersmaekers hield meer dan eens lezingen over het aeuvre van de
dichter. In een van deze voordrachten ontwikkelde hij de visie dat Anton van Wilderode een ‘Vergiliaans
dichter’ is. We citeren hieruit enkele typerende fragmenten.

Anton van Wilderode behoort tot de ‘vrome zieners die in woorden spreken
Apollo waardig’, de ‘pii vates’ van Vergilius, met de rijke betekenis van
de oude vroomheid, de Latijnse pietas: de vrome trouw tegenover de
goden, tegenover het vaderland en tegenover de familie, voorouders,
ouders, verwanten naar bloed en geest.
Van ‘religieuze gezindheid’, trouw tegenover God, getuigt elk werk, zelfs
elk gedicht van Anton van Wilderode. Reeds in zijn debuutbundel, waaraan
in de ‘tweede druk’, in 1944, het jaar na de eerste verschenen, enkele
gedichten werden toegevoegd, zegt de dichter expliciet wat hij beschouwt
als zijn dichterlijke taak. Eén van die toegevoegde gedichten is nl.
Herwaarts: de dichter rust, de dichtershand wacht, en na die rust maakt
nieuwe sterkte hem bewust van zijn roeping: ‘misschien een mens, maar
dieper: hemeling’ te zijn. Veel gedichten zijn of worden vaak gebeden,
met alle hunker, kommer, hoop en blijde verwachting, maar ook met het
leed van een mens, en bovenal met de weemoed om al wat is en niet is,
nóg niet is of al geweest is.
Een tweede aspect van de Vergiliaanse dichter was: de vaderlandsliefde.
Vondel schreef wel: ‘de liefde tot zijn land is ieder aangeboren’, maar
vaak is het moeilijk aan dat ‘land’ een officiële naam te geven. Gezelle
helpt hierbij de Vlaming: ‘Wees Vlaming wie God Vlaming schiep’. Anton
van Wilderode is trouw aan zijn land, zijn Vlaanderen, waarvan hij, naar
zijn eigen woorden, altijd het lied zal horen. Al heeft de dichter heel wat
gereisd toch is het land van zijn gaan en terugkeer hem altijd nabij: het
Waasland, het land van de wortelstok. In elk van zijn bundels is het
overvloedig aanwezig. De bundel Dorp zonder ouders (1978) bevat een
lange reeks van 50 eender-gebouwde gedichten van twee ongelijke strofen:
een soort van evocatie, beschrijving of herinnering in 7 verzen en een
vaststelling van het nu, een contrast, een emotief besluit in 3 verzen. Hierin
krijgt het ‘land van amen dat men moet aanvaarden wanneer de jeugd
voorbij is’ alle aandacht.
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De Vergiliaanse dichter is tenslotte ook trouw, dankbaar-denkend aan de
familie, de vrienden, de ‘weldoeners’ in de ruimste zin van het woord, een
mens voor wie vriendschap en eerbied hoog-gewaardeerde deugden zijn.
Dat deze gevoelens in zeer veel gedichten van Anton van Wilderode
vertolkt worden samen met de verering voor het land zal beslist geen
verwondering wekken: het leven is immers de zegening en de verbinding
tussen mens en medemens en natuur. Een heel bijzondere band met de
thuis wordt duidelijk in de talrijke gedichten waarin hij zijn kinderjaren
herdenkt, zijn jeugd, voor hem een onvolprezen gelukkige tijd.
De voorgaande beschouwingen over de Vergiliaanse dichter Anton van
Wilderode zouden moeten besloten worden met ten minste enkele woorden
over de rijke taal-macht en de wonderlijke vormbeheersing van zijn werk.
De aandachtige lezer kan werkelijk genieten van de volgehouden
gestrengheid van de versvormen in b.v. De Vlinderboom, maar ook,
ondanks de volgehouden jambische vijfvoet over drie strofen van vier
verzen in het imposant-omvangrijke lyrische epos Apostel na de Twaalf,
van de subtiele variaties in verslengte én rijmschikking van de versvormen
met af en toe de afwisseling van epische blanke verzen: elke afwisseling
blijkt zinvol, passend op dat moment in het geheel van ‘het verhaal’. De
woordkeuze, met af en toe een oud, ongewoon of ‘nieuw’ woord, is
tref-zeker en vaak suggestief, de beweging van zijn verzen en de zingende
klankrijkdom vertolken en verhullen op meesterlijke wijze de gevoeligheid,
de milde weemoed en het hierbeneden onvervulbare heimwee van de
dichter, voor wie het gedicht is als zijn natuurlijke, lijflijke ademhaling.
(Fragmenten uit de lezing: Anton van Wilderode, een Vergiliaans dichter,
gehouden door August Keersmaekers te Sint-Niklaas, op 20 oktober 1993
naar aanleiding van de vijfenzeventigste verjaardag van de dichter).
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die naar een bergkam voerde waar de bruggen
van zonlicht rezen, roekeloos en recht,
mij nodigend naar vermiljoenen meren
en sterren op een steenworp van mijn hand
totdat een huivering mij dwong te keren
naar 't onaflaatbaar menselijk vasteland.
(VG 115)

Het motief van het ‘naar beneden lopen’, van het opnieuw afdalen naar de

Priester-dichter.

‘gewone’ wereld, wordt steeds sterker verbonden met het besef van de reële
plichtsvervulling in het dagelijks leven. Het duidelijkst komt dit tot uiting in een
viertal ‘Griekse’ gedichten, die in de tweede helft van de jaren vijftig tot stand
kwamen2. De eerste drie, ten dele verhalende gedichten, zijn geschreven in prosodische
blanke verzen, die Van Wilderode ook aanwendt in de op dat ogenblik reeds
aangezette Vergiliusvertaling. Zowel in De krekels van Knossos (VG 362-363) als
in De zeven ezeltjes van Faistos (VG 366-367) is er een (speelse) confrontatie tussen
de legendarische wereld van de paleizen binnen, die hun geheimen niet prijsgeven,
en de realiteit buiten, die zich best niet bemoeit met het verleden.
Veel dramatischer is het lange gedicht Op het marmer van Delos (VG 364-365).
Het vormt zowat het sluit- en kroonstuk van deze ‘trilogie’. Hoewel het gedicht een
duidelijk beeld geeft van het eiland, is enige (mythologische) voorkennis voor de
verstaanbaarheid vereist. Delos is de geboorteplaats en woonplaats van de zonnegod
Apollo, die zijn territorium moet verdedigen tegen oningewijden en (nog steeds)
geen menselijke indringing duldt. De dichter voert een soort gevecht met de engel.
Hij beeldt de strijd (drama, crisis?) uit die hij voert met de zon (‘grijnzend wit reptiel’,
‘heks van zonlicht’, ‘heerseres in witte chitoon’), om vat te krijgen op het eiland,
maar Delos geeft zich niet vrij. Hij roept Apollo te hulp, maar Apollo is zelf de zon
en hij is weerloos aan hem overgeleverd. Voor de dichter blijft de keuze: vluchten
en of gedood worden. Hij kiest voor de vlucht naar de wereld der mensen, die hij ze zijn onwetend van zijn strijd - bij de boten weervindt.
Ik hoor bij hen ik voel hun warme handen,
ik lach en praat terwijl de stad omlaagdraait
achter de grijze muren de coulissen
en slechts een zuilschacht zich zelfstandig losmaakt
boven de doodsstrijd van het liggend marmer.
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(365)

Deze Griekse gedichten worden over het algemeen beschouwd als een belangrijk
keerpunt in het werk van Van Wilderode, zowel op thematisch als op formeel vlak.
‘Ze vormen het verhaal van zijn beslissende keuze tussen het romantische der
irrationaliteit en een klassieke wending naar beheersing, werkelijkheid, gemeenschap’,
meent Lieven Rens (Van moerbeiboom tot overoever, 208). Het is inderdaad zo dat
Van Wilderode hier op een rationele wijze kiest tussen droom en realiteit, tussen
verlangen en plicht, tussen het ‘andere’ en het ‘gehoorzame’ deel in hem, want in
feite hoort hij niet thuis bij de gesloten kring van lachende en pratende mensen op
de kade.
Toch plaatst hij voortaan definitief het gemeenschapsideaal boven het individueel
beleven. Dat blijkt uit de biografische context en de niet aflatende dienstbaarheid
die hij intussen als priester-leraar en als schrijver-dichter betoont. Anderzijds blijft
de innerlijke, lyrische ervaringsgrond hem als een schaduw achtervolgen en zal later
nog zijn rijpste en mooiste werk opleveren. In die optiek sluit De verloren zoon (VG
401-402) volkomen bij de voorgaande gedichten aan. De titel refereert uiteraard aan
het evangelie. Van Wilderode spreekt van een ‘omgekeerde parabel’: hij keert node
naar huis terug, waar hem ‘het onthaal der verwanten’, maar ook ‘de draf van het
vaderland’ (dat zijn de slechte spijzen) wacht. Het is juist in de vreemde, dat het
proces van innerlijke bewustwording zich zo sterk profileert. Nog eenmaal vóór het
vertrek, wil hij die wereld, de droom (hier gesymboliseerd door het Parthenon in
Athene) doorlopen, achternalopen, maar hij weet dat hij daarna moet
(...)
gehoorzaam beneden vluchten
van een liefde die valt te duchten
ineens onherroepelijk los.

Hij moet aan een andere taak en opgave gehoorzamen:
Rechters van dag en nacht
beurtelings opgerezen,
wil mij genadig wezen
als ik straks word opgewacht.
Hart, blijf nog overmand;
verloren zoon, steek, uw handen
naar het onthaal der verwanten
en de draf van het vaderland.

Merkwaardig ook is dat hij plots weer de vrije versvorm verlaat en zich opnieuw
‘schikt’ in de geijkte klassieke strofenbouw met afgewerkt rijmschema.
Nog eenmaal - jaren later - keert het beeld van het naar beneden lopen als symbool
van het zich wenden naar de dagelijkse plicht terug, namelijk in De overoever. Heel
de bundel is in wezen gericht op de transcendente overzijde van dit bestaan. Tijdens
zijn bezoek aan de ruïnestad Paestum, ervaart hij echter weer het ambivalente van
zijn situatie. Is hij als mens dan toch nog niet genoeg volgroeid om de ‘overoever’
te betreden of is zijn taak onder de mensen nog met voltooid? Het slotgedicht van
de cyclus Paestum, Terug, blijkt dit te bevestigen. De dichter bevindt zich in
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(ca. 1985)

een haast identieke situatie als jaren geleden: na het beheksende zonlicht Op het
marmer van Delos is er de terugkeer van De verloren zoon naar het reële land der
mensen, dat op hem wacht. Ook nu daalt hij door een cederbos naar beneden, naar
zee.
Nu mag ik niet omzien denk ik nu moet
ik maar blind en gehoorzaam gaan,
de stammen als draden geronnen bloed
en daarachter begint mijn bestaan;
de wereld die ik verliet en vergat
is altijd aanwezig geweest.
Niet omzien, de zee ligt voor mij, de stad
en het werk dat mij langzaam geneest.
(VG 339)

Ook nu ligt aan de zee de haven, is er de drukte van mensen (de stad), die hem
herinnert aan de realiteit van het dagelijkse bestaan, het werk dat hem langzaam van
zijn ‘irreële’ beleven zou kunnen genezen.3

Links: het gedicht Via Egnatia 2 uit deze bundel (p. 131) en rechts: een versie in handschrift.
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In 1988 reisde Anton van Wilderode naar Turkije, een reis die de achtergrond vormde voor Apostel
na de Twaalf, Leuven: Davidsfonds, 1992. (Uit zijn ongepubliceerd reisdagboek)

Eindnoten:
1 Uittreksel uit Rudolf van de Perre, Het land van de wortelstok. Over de poezie van Anton van
Wilderode, Dimensie, Leiden, 1991, blz. 24-28. De annotaties zijn van de hand van Patrick
Lateur.
2 De vier Griekse gedichten, waaronder De verloren zoon, werden geschreven na Van Wilderodes
eerste reizen naar Griekenland in 1954, 1957 en 1958. Zij werden voor het eerst opgenomen in
De dag van eden (Poetisch erfdeel der Nederlanden 20) uit 1964, daarna in Verzamelde gedichten
uit 1974 en 1976 en in Gedichten uit 1980 (telkens bij Orion, Brugge). In 1984 kregen zij een
plaats in Een tent van tamurinde. Gedichten uit Griekenland (Stichting Mercator-Plantijn,
Antwerpen) waarvan De verloren zoon het slotgedicht vormt. In Verzamelde Gedichten van
1990 (Lannoo, Tielt) behouden zij die plaats.
3 De bundel Apostel na de Twaalf (Davidsfonds, Leuven, 1991) bevat in de vierde cyclus De
zeven slapers een gelijkaardig sleutelgedicht waar de dichter in het spoor van de apostel Paulus
op weg is naar de stad Thessalonica. In Tessalonica. Via Egnatia 2 (blz. 131) rekent hij af met
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de spanning tussen droom en werkelijkheid die hij hier uitdrukkelijk thematiseert. Blijkens het
handschrift schreef Van Wilderode het gedicht op 13 september 1990 en was het bedoeld om
te worden opgenomen in de vierde cyclus die aanvankelijk de titel De reis droeg. Het manuscript
vertoont verder een andere schrijfwijze voor de stadsnaam, drie correcties, twee alternatieve
lezingen en in het laatste vers de lezing ‘en’ voor ‘maar’ uit de definitieve versie in Apostel na
de Twaalf.

Vlaanderen. Jaargang 47

32

Dirk van Bastelaere
Mijn taal was heerschappij
Notities over het machtsmotief in De Vlinderboom (1985)

Versie uit: De Vlinderboom, Tielt-Weesp: Lannoo, 1985, p. 101.

1.
‘Het taalsysteem,’ schreef Roland Barthes in Leçon, ‘is noch reactionair, noch
progressief. Het is doodgewoon: fascistisch, want het fascisme, dat is niet een verbod
op het spreken, maar een verplichting tot spreken.’
Meer dan naar het historische fascisme verwijst Barthes hier, als de ware meester
van het glissando die hij is, naar een afgeleide betekenis van het begrip, namelijk de
(niet louter fascistische) tendens om alle burgerlijke, democratische vrijheden te
liquideren. En zelfs in deze afgeleide betekenis is Barthes' uitspraak te lezen als een
hyperbool, als een retorische figuur voor de dwingelandij van het taalsysteem, het
relatief onbewuste regelstelsel dat ons individuele spreken voortdurend organiseert,
structureert en in een keurslijf dwingt. Door haar structuur zelf roept de taal als fait
social ons tot de orde. Regels verplichten ons vaste plaatsen toe te kennen aan
onderwerp en lijdend voorwerp, nu eens je te zeggen en dan weer u, voor bepaalde
logische operaties bepaalde voegwoorden te gebruiken en ga zo maar door. Zelfs in
de diepste intimiteit van het subject staat de taal met haar verordeningen in het teken
van de macht, die gegarandeerd wordt door de autoriteit van de assertieve zinsstructuur
en de stereotypie van de herhaling. Spreken (en dan vooral beredeneerd
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Een versie in handschrift. Gelokaliseerd (Yuste) en dubbel gedateerd (15 augustus 1983/25 oktober
1983).

spreken) is nooit communiceren, maar onderwerpen, zegt Barthes. In de discours
rondom ons circuleert de macht en wordt ze voortdurend gereproduceerd.
Ook Gilles Deleuze en Felix Guattari hebben in hun ‘Eerste postulaat van de
linguïstiek’ uit Mille Plateaux gewezen op de imperatieve structuur van de
declaratieve zin. John Searles hypothese dat de speech act de basiseenheid van alle
talige communicatie is, hebben zij omgewerkt tot de stelling: ‘l'Unité élémentaire
du langage - l'énoncé - c'est le mot d'ordre’. En zelfs vragen, verzoeken en beloftes
zijn in wezen bevelen: ‘Une question, une promesse, sont des mots d'ordre.’ Als ik
vraag ‘Hoe laat is
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Op zijn reis naar Yuste (Càceres, Spanje; dagboekfragment van woensdag 10 augustus 1983) bezocht
Van Wilderode het Monasterio de San Jerónimo, de plaats waar Karel V zich terugtrok uit het politieke
leven en waar hij overleed op 21 september 1558. Deze reis, die hij in 1984 nog eens overdeed,
vormde de basis voor de bundel De Vlinderboom. Meer dan eens is Van Wilderode een gefascineerde
bezoeker van kloosters en abdijen geweest, o.a. in Koetloemoesi op de Athosberg, in het Rilaklooster
in Bulgarije, in de heidekloosters rond de Lüneburger Heide, in Iona (Schotland) en Lindisfarne
(Holy Island, Engeland), in Maria Laach en in Montserrat. Op 2 juli 1977 hield hij een lezing in de
Sint-Pieters- en Paulusabdij in Dendermonde waar hij zijn religieuze affiniteit met het kloosterleven
als volgt toelichtte: ‘Er is een dominikanermonnik in onze familie en dus ken ik van in mijn jeugd ook
een beetje de binnenkant van de kloosters van Gent en Genk. Maar mijn eerste wérkelijk contact met
die verslonden wereld achter de muren, kreeg ik langs een boek om. Het heette Van ongebondenheid
en heilige banden door dom Willibrord Verkade, en het kwam uit de college-bibliotheek van
Sint-Niklaas. Ik las het gedurende een retraite (...). Het voerde mij een wereld binnen die ik niet kende.
Het binnenwaartse rijk van creatieve stilte en contemplatie. De schilder, die monnik werd, vertelde
zijn spirituele odusseia, zijn inkeer en thuiskomst in de woningen van de ziel. Ik verstond niet alles,
maar genoeg om te beseffen dat dié ervaring hem àlle moeite waard was. Bij hem heb ik voorgoed
het heimwee geleerd naar de grote ruimten van God.’ (Tekst van lezing ons bezorgd door Stefaan
Daelman, OSB).

het?’, dan geef ik eigenlijk een bevel: ‘Zeg mij hoe laat het is!’
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Voordat een grammaticale regel een syntactische marker is, is hij de indicator van
een machtspositie. De taal houdt dan op te functioneren als instrument voor
informatieoverdracht, maar is bedoeld ‘pour obéir et faire obéir’ en wordt politiek.
Daarmee wordt het spreken ingebed in een intentionele structuur die het van buiten
zijn grammaticale structuren krijgt toegewezen, met name door de instituties, de
politiek als geïnstitutionaliseerde machtsuitoefening. Subject van het spreken is op
dat punt niet langer het individu, maar de collectieve instrumenten die de instituties
zijn of ‘de politieke macht’ tout court. Individuatie van het spreken en subjectivering
van het spreken is pas aan de orde, wanneer de onpersoonlijke, collectieve ‘agent’
van dat spreken dit eist en toewijst.

2.
Precies deze problematiek wordt aangeraakt in het gedicht Vragend uit Anton van
Wilderodes De Vlinderboom. ‘Mijn taal was heerschappij,’ zegt Karel V daar, ‘het
meest gericht / tot minderen en altijd naar beneden.’ Het belangrijkste verschil met
de huidige, meestal anonieme machtscentra is dat Keizer Karel als individu de
belichaming was van de macht. Het imperatieve spreken kreeg zo een persoonlijk
subject toegewezen. Circuleren in onze huidige maatschappij hoofdzakelijk anonieme,
collectieve bevelen, ten tijde van Carlos Quinto was het de heerser die onafgebroken
in bevelen sprak. Zijn woord was wet. Of, zoals Van Wilderode het Karel zelf,
veralgemenend, laat zeggen: ‘Mijn taal was heerschappij’, wat zoveel betekent als:
alles wat ik zei had een dwingend, onderwerpend karakter. Iedereen tot wie ik het
woord richtte werd, doordat ik hem of haar aansprak, aan mijn taal (en dus aan mijn
macht) onderworpen. Die taal was immers ‘het meest’ gericht tot minderen. Was ze
in uitzonderlijke gevallen gericht tot anderen, dan achtte Karel zich nog altijd boven
hen verheven, want zijn taal was ‘altijd naar beneden’ gericht.

3.
‘Een man die alléén bleef,’ zo beschrijft Van Wilderode de Karel V die zich na zijn
abdicatie in 1556 in het Monasterio de San Jerónimo de Yuste had teruggetrokken.
De typering is te vinden in een notitie die het titelgedicht van De Vlinderboom
voorafgaat. Zoals het historisch kader achterin de bundel middels een aantal pagina's
aantekeningen wordt gereconstrueerd, zo levert deze introductorische noot meteen
een invulling van de titel. De lyriek zit als het ware ingeklemd tussen twee andere
discours: het
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summier historische en het interpretatieve. Beide sturen ze de lectuur, beide reiken
ze een frame aan, het ene al uitvoeriger dan het andere en dat kan zowel voor- als
nadelen hebben.
Ik heb het altijd een beetje jammer gevonden dat het belangrijke beeld van de
vlinderboom door Van Wilderode zelf wordt geduid, nog voor de lyriek zich een
plek in het lezen heeft kunnen veroveren. Natuurlijk is de lectuur van de vlinders als
herinneringen belangrijk, maar het is beslist niet de enige. Via een toelichting die
eigenlijk een ‘mot d'ordre’ is (‘Lees deze vlinders als herinneringen!’) verspert de
dichter ons in zekere mate de lectuur van de rondom de buddleja zwermende vlinders
als metaforen voor de tot gebeden afgezwakte taal van de voormalige heerser. In
Vragend overpeinst Karel namelijk hoe hij zijn vroegere, dwingende taal ‘zal (...)
verzachten tot gebeden / en opwaarts zenden zonder tegengewicht?’ Als metafoor
voor de tot gebeden omgevormde taalfragmenten zijn de vlinders dan een representatie
van de typisch christelijke invulling der koninklijke macht als tijdelijk en
fundamenteel onderworpen aan de macht van God.
Bovendien kun je de vlinders ook, in klassiekere zin, lezen als symbool voor de
zielen der afgestorvenen. Al in de Grieks-Romeinse oudheid was de vlinder die zijn
pop verlaat een symbool voor de onsterfelijke ziel die het lichaam van de dode verlaat.
Opmerkelijk wordt dan de laatste strofe van het titelgedicht:
Van overal een zweven, een doodstil
verzamelen van vleugels en petalen
die samen wiegelen en ademhalen
op de beweging van eenzelfde wil.

Beschouwd vanuit het machtsmotief dat in De Vlinderboom nadrukkelijk aanwezig
is, dringt zich hier namelijk de vraag op aan wie de wil als regulierende instantie van
het doen en laten der vlinders toebehoort. Is het de wil van Karel, die talloze
herinneringen over zich afroept? De wil van de dood, die afgestorven zielen, bekende
en anonieme slachtoffers van zijn bewind rondom de vereenzaamde keizer verzamelt
(een lectuur die wordt geruggesteund door de drie gedichten van ‘Nachtelijke defilee’,
waar schimmen uit het verleden aan de slapeloze Karel voorbijtrekken)? De wil van
de goddelijke macht waarbij de keizerlijke macht in het niet verzinkt? Of deze drie
machten tegelijk?
In ieder geval moeten we blijkens het eerste gedicht het commentaar van de dichter
aanvullen. We moeten het au sérieux nemen, maar op gezag van de tekst zelf, die
meer mogelijkheden aanreikt, kunnen we Van Wilderodes eigen interpretatie slechts
als een gedeeltelijke lectuur beschouwen. Zoals zo vaak moeten we als lezer het
imperatieve karakter van de taal weigeren om de tekst zelf, die dat imperatieve
karakter ondergraaft, recht te doen.

4.
Zowel in de dagelijkse omgangstaal als in de sociale wetenschappen zijn begrippen
als macht, heerschappij en geweld verschillende vormen van mogelijke of de facto
uitgeoefende invloed van mensen en groepen op elkaar en op hun
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levensomstandigheden. Historisch werd het machtsbegrip natuurlijk variabel ingevuld.1
Ten tijde van Karel V was een constante echter dat de religie werd ingeroepen om
een knechting van slaven en lijfeigenen te rechtvaardigen als een beschikking van
God. Volgens Thomas van Aquino (1225-1274) had een heer bij voorbeeld een door
God gegeven recht op knechten en was het iedereen verboden in opstand te komen
tegen zijn heersers, zelfs indien het een tiranniek regime betrof. Enkel tot God kon
men zich wenden, want in diens hand rustte het hart van de koning. In een tijdperk
waarin de paus als plaatsvervanger van God op aarde gold, was dit soort
machtstheorie, die terugging op Augustinus' visie dat men zijn heer goedmoedig
moest dienen, van het allergrootste belang voor de concrete machtspraxis. Hierdoor
kon paus Alexander VI in zijn bul Inter caetera divinae uit 1493 de nog niet
gekoloniseerde delen van de wereld aan de toenmalige heersers van Spanje en Portugal
‘schenken’. In dezelfde lijn kon Paus Pius V in 1570 de Engelse koningin Elizabeth
afzetten en de eed van trouw verbreken die haar onderdanen bond. Luther, van zijn
kant, koppelde in ‘Die weltliche Obrigkeit und die Grenzen des Gehorsams' uit 1522
het goddelijke van het wereldse gezag los. Maar aan de andere kant eiste hij van het
volk trouw en volgzaamheid, want opstand tegen het wereldse gezag was tegelijk
opstand tegen God. Een christen kon enkel weerstand bieden door van de wereldlijke
heerschappij kennis te nemen en ze geduldig te ondergaan.
Bijzonder kort en onvolledig is dit de ideologische constellatie waarin het
machtsbegrip ten tijde van Karel V moet worden gesitueerd.

5.
Macht is een cruciaal motief in De Vlinderboom. Dat heeft natuurlijk te maken met
het keizerschap van Karel V, maar ook met zijn abdicatie in 1555 en 1556. In Yuste
verkeert de opgave van Karels wereldse macht in een allesbehalve onvoorwaardelijke
overgave aan de goddelijke macht die tevens de macht van de dood is. Het is een
goddelijk bevel dat Karel aan de contradicties van dit bestaan moet wennen, wil hij
zich in een staat van genade kunnen overleveren aan de dood.

Hier en hierna (1)
De hagedissen slapen aan de rand
van het terras. Uit de geronnen hemel
de razernij van opgewonden krekels.
De slechtvalk neergevlogen naar mijn hand.
Onzichtbaar onverneembaar in het zand
het ongeduld van minuskule kevers
de tegenwoordigheid alom van leven
saamhorig door een dagelijks verband.
Ik moet aan dit bestaan gewennen want
het is het enige dat mij werd toegewezen
om in te schepen voor het lang nadezen
op het zwart water van het overland.

Uitgerekend het conflict tussen de vroegere almacht van de keizer en zijn vrijwillige
afstand van de wereldse macht (die tegelijk de macht van het leven is) biedt Van
Wilderode de mogelijkheid het personage psychologisch uit te diepen. Voor Karel
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vormen de macht en het verlies ervan een ijkpunt voor een evaluatie van zijn voorbije
leven. Een man in wie de specifieke machtsconstellatie van een tijdperk op ongemeen
scherpe wijze gestalte kreeg, wordt er menselijker door. In het licht van de
geschiedenis is deze keuze dan ook door en door ideologisch. Door te focussen op
een Karel V die, in het licht van de dood, worstelt met morele dilemma's, worden
historische feiten als de Inquisitie en de talloze oorlogen die onder Karels gezag
werden gevoerd, gemarginaliseerd. Niet de historische drama's, die duizenden het
leven hebben gekost, worden centraal gesteld, maar de psyche van een heerser. De
keuze voor dit standpunt lijkt me pas te verantwoorden als ze ons een beter inzicht
biedt in de beweegredenen en het specifieke machtsdenken van de man in kwestie.
Ongeacht de specifieke lyrische kwaliteiten van De Vlinderboom wil ik hier dan ook
voorbehoud aantekenen bij elke poging om dit soort specifiek discursieve problemen
in poëzie te benaderen. Waarschijnlijk is het een project dat slechts bij hoge
uitzondering kans op slagen heeft. Ondanks dit voorbehoud wil ik toch even ingaan
op de specifieke manifestaties van de macht in De Vlinderboom.
Zoals gezegd is Karel de Vijfdes abdicatie er de aanleiding tot een aantal
bespiegelingen. De ommekeer die hij, eenmaal in Yuste, heeft doorgemaakt komt
het meest direct ter sprake in het gedicht Carlos in Yuste, waarvan de laatste strofe
luidt:
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De arend van voordien, agaat en git
die goedgespierd over het dal planeerde
zijn buit beloerde vastgreep en verteerde, de arend bidt.’

Opvallend aan dit gedicht is niet de arendmetafoor an sich, want die ligt toch wel
een beetje voor de hand, maar de handhaving ervan voor de laatste levensfase van
de keizer. De arend (en wie kent niet de door sommige critici als reine fascist
bestempelde

Titelpagina van De Vlinderboom, Tielt-Weesp: Lannoo, 1985.

havik uit de poëzie van Ted Hughes) houdt niet op een arend te zijn, maar wordt een
arend die bidt, alsof er na dat bidden nog een aanval op een prooi zou volgen.
Blijkbaar heeft hij nog niets van zijn pluimen verloren. Alleen moeten we het
dubbelzinnige gebruik van ‘bidden’ misschien zo lezen dat het van een transitieve
activiteit (bidden om later toe te slaan, een beroep doen op God om b.v. de inquisitie
te legitimeren) een intransitieve activiteit wordt. Doel van het bidden is dan geen
bloedbad in naam van de godsdienst, maar een contemplatief, onoverdrachtelijk
bidden, al blijft in dat laatste geval de moordende aandacht van de roofvogel die bidt
voor hij toeslaat, meeresoneren.
Deze lectuur wordt trouwens bevestigd door het gedicht Voorbij, dat helemaal
achterin de bundel staat en waarvan de twee laatste versregels als volgt luiden:
mijn ziel zwerft door de uitgeholde woning
een wolf geworden zonder wildernis.

Ook hier vindt een omslag van een transitieve naar een intransitieve activiteit plaats.
De wolf, die geen wildernis meer heeft om over te heersen, kan alleen nog zwerven.
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Dat doelloze, prooiloze zwerven mag dan al onschadelijk zijn, het blijft nog steeds
het zwerven van een wolf. Waarmee ik maar bedoel dat de wolf en de arend, nog
altijd, in wezen, wolf en arend zijn gebleven. Als de keizer niet langer levensgevaarlijk
is, dan blijft hij als arend, als wolf fundamenteel onbetrouwbaar, want tot in zijn
diepste wezen getekend door de macht. Zelfs in Karels eenzaamheid houdt zijn
machtsdrift huis en bepaalt zijn gedrag.
Er is trouwens nog een derde dier waarmee de ex-keizer zich identificeert. Dat is
het rund uit Yuste (1) en Yuste (2) dat alleen in het weiland staat:
Een enkel rund stond verderop alleen
met afgekeerde kop eenzelvig fier
en overmachtig op gesperde poten,
vrijwillig weggegaan of uitgestoten?
Ik zag niets anders dan dat éne dier.

Net als wolf en arend betreft het hier een eenling, met dat verschil dat het rund geen
roofdier is, maar een gedomesticeerd dier dat gewoonlijk in kuddeverband leeft.
Hoewel Van Wilderode de naakte kracht, de fysiek impressionante verschijning van
het beest onderstreept, wordt hier andermaal de fundamentele ambivalentie van
Karels situatie aangegeven: hij is machtig, maar alleen.
Als we deze beelden van irrationele, brute kracht en het irrationele machtsdenken
dat eruit voortvloeit zo geïsoleerd bekijken, blijft er een hoogst bedenkelijk beeld
van Karel V als heerser over. De expansiepolitiek van de Habsburgers, de inquisitie,
de ontmanteling van Gent en de talloze oorlogen en veldslagen die hij voerde kunnen
dan stuk voor stuk worden gelezen als emanaties van een animale, blinde machtsdrift.
Karel V is dan een van de vele meedogenloze heersers die verantwoordelijk zijn voor
de bloedbaden uit de geschiedenis.
Maar door de hele bundel heen wordt deze brute macht getemperd. Nadrukkelijk
geeft Van Wilderode de soeverein een menselijk gezicht mee. Dat doet hij
voornamelijk door diens eenzaamheid, naderende dood, herinneringen, morele en
psychologische dilemma's en lotbestemming uit te spelen.
Macht is immers een verterend vuur. Al in 1526 laat Van Wilderode de 26-jarige
keizer het verlangen uitspreken niets meer te willen zijn dan ‘de gedoofde man / die
wandelt op de as van zijn verleden / en zonder zelfbegoocheling wil weten / wat hij
nog van zijn leven maken kan.’ Na de genadeloze repressie van de Gentse opstand
zegt hij: ‘Macht heeft de bijsmaak van een bitter kruid,’ wat ook weer ambivalent
is, want het gaat hier enkel om de bijsmaak van de macht. Ook wordt de keizer
geplaagd door wroeging en verdriet. In de drie gedichten van Nachtelijk defilee trekt
een nachtelijke stoet voorbij, bestaande mensen die werden veroordeeld, gefolterd
en gedood. Het morele dilemma waarvoor Van Wilderode de keizer in deze verzen
plaatst bestaat erin dat hij totaal onpersoonlijk, met een pennentrek over leven en
dood beslist, een daad waarover hij nu, tijdens een slapeloze nacht op 29 april 1540,
wroeging heeft:
Mijn pennetrek (een vonnis zonder wrok
hostiliteit of zichtbaar onbehagen)
die op het water van gevulde dagen
een nauwelijks waargenomen rimpel trok
betekende gevangenis en dood,
een naam op lange lijsten bijgeschreven
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die een bediende plichtelijk bedreven
in de vergeetkuil van een koffer sloot.

Over die ene, nauwelijks merkbare pennentrek zou je kunnen spreken in termen van
amoraliteit, immoraliteit, vervreemding, cynisme, persoonlijke verantwoordelijkheid
en wat al meer. Dan wordt de passage vanuit moreel standpunt interessant. Je zou
de situatie ook kunnen evalueren in termen van realisme of waarachtigheid en je
afvragen of, in die dagen, Karel V werkelijk op deze haast onmenselijke wijze
vonnissen uitvaardigde en dan verwacht je, misschien ten onrechte, van lyriek een
zekere historische, mimetische accuratesse. Maar wat hier eigenlijk telt, is het
allegorische karakter van het vers. Een pennentrek werd er een autonoom, discursief
gegeven dat op tragische wijze duidelijk maakt, hoe het individuele subject wordt
bepaald en bij zichzelf wordt weggehaald door structuren. Het is de abstracte macht
en niet Karel V die de pen hanteert. Het is de dodelijke symbolische orde van dat
historische moment die door middel van Karel de Vijfde doodvonnissen tekent.
Zoals elk ander menselijk wezen werd Karel in een symbolische orde en in politieke
structuren geboren die zijn subjectiviteit grotendeels determineerden. We kunnen
onszelf maar realiseren binnen de (discursieve) grenzen die ons daartoe worden
geboden. Werkelijke grootheid en verantwoordelijkheid tonen zich dan tijdens de
momenten waarop individuele subjecten
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de heersende orde in humane zin proberen te beïnvloeden. Dat dit altijd slechts ten
dele kan, is inherent aan de menselijke situatie. Meestal kiest men, zoals ook Karel
V, uit onmacht of zelfbedrog voor vluchtgedrag. Interessant in dit verband is dat
Karel het in Zelfportret (1) over zichzelf heeft als over een ander. Alsof hij een zekere
verlichte afstand kan innemen tegenover de mate waarin hij door externe structuren
wordt bepaald. Hij beschrijft er zichzelf bij voorbeeld als ‘(...) iemand die in overdaad
van wijn / onder het zadeldak van oorlogstenten / de taak waartoe zijn noodlot hem
bestemde / vergeten wou in een besteld festijn.’
Maar meestal is er geen ontkomen aan. Voor Karel V was de macht een
bovenpersoonlijk, anoniem agens, dat hem als subject totaal opslorpte. Het zeldzaam
lucide inzicht in het naamloze, blote functioneren van de macht verwerft een
uitzonderlijke scherpte in het gedicht Koudenberg (2), waar Van Wilderode de keizer,
uitgerekend op de dag van zijn abdicatie, laat terugdenken aan het ogenblik veertig
jaar eerder, waarop hij als vijftienjarige knaap ‘de zwaarste kroon’ op het hoofd gezet
kreeg. In al de jaren nadien kreeg hij als keizer te maken met ‘een aangewassen macht
die mij verteerde’. In dit vers biedt zelfs de syntactische structuur een blik op het
functioneren van de macht. De macht is er agens. De keizer patiens. Dit inzicht in
de macht als een brute, steeds uitdijende, het ‘ik’ en de laatste mogelijkheid tot verzet
van het subject verzengende macht, is het contemplatieve, lucide hoogtepunt van
een boek dat ik tot de interessantste van Van Wilderodes oeuvre reken.

(ca. 1992)

1985: De Vlinderboom, geïnspireerd op een reis naar Yuste (Spanje) waarin hij
de laatste episode uit het leven van Keizer Karel poëtisch reconstrueert, zij het
dan vanuit een sterk persoonlijke inleving. Publicatie van Dienstbaar het woord,
huldetoespraken en homilieën over opvallende Vlaamse persoonlijkheden,
samengesteld door Rudolf van de Perre en van De dag begint bij een puin,
IJzerbedevaartteksten in verzen. Over Van Wilderode verschijnt het boek
Kennismaken met Anton van Wilderode van Lieve en Rom Duprez, aanvankelijk
gegroeid uit een diamontage over de dichter.
1986: Het dorp zal duren, gedichten bij foto's van Jan Decreton.
1987: Herwerkte editie van De dubbelfluit. Nieuwe publicatie: Het tweede
jaargetijdenboek. Toekenning van de vijfjaarlijkse Prijs voor Letterkunde van
de Vlaamse Provincies 1986 voor zijn gezamenlijk oeuvre. Toekenning van de
Driejaarlijkse Staatsprijs ter bekroning van een schrijverscarrière.
1988: Liederen uit mijn landhuis. Vijftig gedichten van Horatius. Publicatie van
Zachtjes, mijn zoon ligt hier. Uitgave van een monografie over Anton van
Wilderode van de hand van Rudolf van de Perre.
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Eindnoten:
1 Zie hiervoor Hermann Klenner, ‘Macht/Herrschaft/Gewalt’ in Hans Jörg Sandkuhler et al. (eds),
Europaische Enzyklopadie zu Philosophie und Wissenschaften, Hamburg, Felix Meiner Verlag,
1990.
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Jooris van Hulle
Als poedersneeuw ligt poëzie
Over Ars poëtica uit Poedersneeuw (1991)

Versie uit: Poedersneeuw, Tielt: Lannoo, 1991, p. 8.

Situering
In zijn bundel Poedersneeuw neemt Anton van Wilderode drie kwatrijnen op onder
de titel Ars poëtica.
Poëticale gedichten vind je terug in heel het oeuvre van de dichter. Steeds heeft
Van Wilderode voor zichzelf momenten van bezinnende beschouwing over het
dichterschap gereserveerd. Zij getuigen van een groeiend en zich langzaam wijzigend
inzicht in het wezen en de opgave van het dichterschap.
De drie poëticale kwatrijnen in de bundel Poedersneeuw zijn opgenomen in de
openingscyclus, die onder de titel Stuifmeel vier thematische lijnen uitzet, die in de
bundel verder zullen worden geëxpliciteerd: Balans, Ars poëtica, Geluk en Daarna.
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De cyclustitel dualiseert van meetaf aan het woord en de poëzie. Hoe broos en
onvatbaar die ook mogen zijn, de dichter ervaart ze terzelfder tijd als bevruchtend
principe. In en door het woord heeft Van Wilderode zin en inhoud gegeven aan zijn
leven. Meteen ook zoekt hij, zoals zo vaak

Een versie in handschrift. Gedateerd 27 mei 1989.

al was voorgekomen in zijn poëzie, aansluiting bij de natuur. Alleen al in deze
openingscyclus komen tal van beelden voor die vaak op een directe manier de
verbondenheid met de natuur uitdrukken: ‘Ik zit in de kruin van mijn leven’ (Balans),
in Ars poëtica vertrekt de dichter van het beeld van de poëzie die als ‘poedersneeuw’
ligt, de vier kwatrijnen over het Geluk evoceren de rijkdom van de
‘appelboombloesem’ en de visuele nabijheid van de merel, in Daarna ten slotte keert
de dichter terug naar ‘de brede sloten uit mijn knapenjaren’.
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De ‘ars poëtica’-kwatrijnen uit Poedersneeuw bevatten uiteraard een expliciete
stellingname tegenover de poëzie. Impliciet verwijzen ook de andere kwatrijnen uit
de openingscyclus naar het schrijven en de functie ervan.
In Balans schrijft Van Wilderode: ‘Wat ik niet mocht of vermocht / heb ik tot
gedichten geschreven’. De toegevoegde waarde van de poëzie: waar de dichter op
de grenzen en de beperkingen van zijn bestaan

‘Als ik aan tafel zittend, nu en hier,
boven de uitdaging van wit papier
de woorden oproep om ze neer te schrijven,
staat mijn verzegeld binnenst op een kier.’
(Anton van Wilderode).

stoot, blijft het woord om toch iets van het onvatbare van het mysterie van dit bestaan
te onthullen. In dit kwatrijn drukt Van Wilderode ook zijn dankbaarheid uit: het leven
‘dat mild mij mijn deel heeft gegeven’, is (ook) een leven in het woord geweest. Een
echo van deze woorden klinkt op in het gedicht Balans dat aan het slot van de bundel
Het oudste geluk (1995) voorkomt: ‘Ik schreef wat boeken. Zag wat buitenlanden./
Studeerde graag en kreeg meer dan genoeg.’
Een belangrijke component van het geluksgevoel dat in Geluk wordt opgeroepen,
is het besef van wat het woord - geschreven én gelezen - voor hem heeft betekend.
De appelboombloesems voeren hem terug in de tijd, ‘een knaap weer als ooit met
zijn eerste gedicht./ Geen ander geluk was zo duurzaam als dit.’ Van Wilderode
refereert met deze verzen aan de ervaring uit zijn kindertijd, die hij zelf als bepalend
voor zijn later dichterschap neerschreef in de inleiding bij de Verzamelde gedichten
uit 1974: ‘Ik kan niet zeggen wat ik gevoel, wat ik zie. Dáár gebeurt niets, alles
gebeurt in mij. Woorden zijn bloesems die onbereikbaar wegzweven. Ik ben eenzaam,
met twee kerselaars op de rand van het heelal.’
Het is dit beeld dat zich ‘duurzaam’ in zijn binnenst heeft vastgezet en hem voor
altijd is bijgebleven als het moment waarop voor hem de wereld van het woord is
opengegaan.
Ook in Het oudste geluk blikt Van Wilderode terug op de tijd dat hij als knaap dat
vermoeden van dichterlijke roeping voelde ontwaken. Het gedicht Poëzie gaat juist
over ‘het oudste geluk’ (de titel van de bundel!), dat kindertijd, natuur en
ontvankelijkheid voor het woord tot een allesomvattende eenheid aaneensmeedt: ‘Ik
zit in een zonnige laar,/een knaap nog en het is lente/met buit die ik gierig, bewaar:/
de zeem van verzonnen woorden/gepuurd uit de kelk der natuur/ die ik rondom mij
overal hoorde/ in dat ene vorstelijke uur/waarin ik voorgoed werd geboren.’
Verder verwijst Van Wilderode in zijn geluk-kwatrijnen naar de functie die de
poëzie in zijn leven heeft uitgeoefend: ‘de grote delger tijd tot staan gebracht’ en,
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tijdens het lezen van een boek, de ervaring dat ‘lezen onbeweeglijk langzaam leven
is’. De ‘stilstand’ waarop de dichter in deze verzen alludeert, kan worden
geïnterpreteerd als de drang naar verinnerlijking, die hem toelaat door te dringen tot
de ‘kern der dingen’, het wezenlijke van het bestaan. Blijft uit de openingscyclus
nog het ‘Daarna’-kwatrijn: de dichter weet dat de (gelukkige) kindertijd voorbij is,
maar kan en wil er geen afscheid van nemen: ‘Wat ik verloor zal ik het langst
bewaren.’ In zijn verzen maakt de dichter wat verloren is gegaan, wat anders definitief
tot het voorbije zou behoren, tastbaar aanwezig. In Het oudste geluk wordt deze idee
weer opgenomen in September-5: ‘Tegen de tijd te weer, wat woorden rijmen/in een
voorlopig bevolen tucht.’

Ars poëtica in drieklank
In drie kwatrijnen verwoordt Van Wilderode onder de titel Ars poëtica zijn visie op
wat zijn leven-in-woorden inhoud en vorm heeft gegeven.
Onbeschroomd grijpt de dichter in de titel terug naar het klassieke ‘ars poëtica’.
Meteen wil hij getuigenis afleggen van zijn opdracht als ‘poeta faber’ door het leven
te gaan: de woordwerker die in de ware zin van het woord kunst, d.w.z schoonheid
betracht. ‘De dichter’, zei ooit Van Wilderode, ‘laadt de taal op, die zo snel verslijt
in onze hedendaagse wereld-van-woorden. Hij is de poeta faber, de ambachtsman
vooraleer hij de poeta vates, de geïnspireerde, bevlogen ziener en zanger zal worden,
vertolker van de toekomst.’

Kwatrijn 1
Zuiverheid en vergankelijkheid zijn de sleutelbegrippen in dit eerste ars
poëtica-kwatrijn. De zuiverheid van sneeuw, maar ook de kortstondigheid ervan.
Het dualisme van Van Wilderode, dat thematisch aan de orde wordt gesteld in de
ambivalentie die wortelt in een gebondenheid aan een aardse situatie en het heimwee
naar een bovenzinnelijke werkelijkheid, wordt hier uitgebreid naar de houding
tegenover het schrijven zelf. Als een rode draad loopt door het oeuvre van de dichter
het besef dat woorden, hoe stijlvol en ‘kunstig’ (artisanaal) ze ook binnen het
raamwerk van het gedicht verschijnen, in wezen ontoereikend blijven om blijvend
en alles-omvattend uit te drukken wat hem echt beroert.
Poëzie is van een onvoorstelbare puurheid: ze is voor de dichter het kostbaarste
bezit, maar terzelfder tijd is en blijft hij doordrongen van het feit dat het een mens
niet gegund is zich blijvend te warmen aan dit bezit. Dankbaarheid om het mooie
dat poëzie hem biedt, wordt op die manier met een diepe vorm van weemoed beladen.
In die verzen klinkt geen ontgoocheling door, maar aanvaarding die enkel kan
wortelen in een gerijpt levensinzicht.
Van Wilderode geeft zijn kwatrijn in het slotvers een dimensie mee, die meer nog
dan over de poëzie over de menselijke
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existentie gaat: ‘Al wat op aarde valt verliest zijn duur’. Voor hem begint, om zijn
klassiek geworden vers uit De overoever te parafraseren, niet enkel de werkelijke
reis van binnen, de reis is pas werkelijk als ze uitzicht biedt op de andere oever, die
over het aardse leven heen.
Vaak heeft Van Wilderode deze idee verwoord in zijn verzen. Maar altijd ook
heeft hij de band met het aardse leven aangehaald. De bundel Het oudste geluk is tot
op zekere hoogte zelfs doordrongen van het besef van de nabijheid der dingen: ‘De
wereld die bestaat is rondom mij’, schrijft hij, of nog: ‘Niets anders raakt mij meer
dan kleine dingen’.

Kwatrijn 2
Hier heeft Van Wilderode het over het schrijven zelf: soms doen de woorden pijn,
soms zijn ze zacht; soms vraagt het schrijven van een gedicht veel inspanning, andere
keren krijgt hij het gedicht als het ware zomaar (‘gratis’) aangeboden.
Het kwatrijn appelleert opnieuw aan het dualisme, dat zoals reeds aangestipt, de
kern vormt van Van Wilderodes dichterschap. Dit gegeven trekt hij in dit kwatrijn
door tot de dubbelheid van de gevoelservaring aan de ene kant en het meer
ambachtelijke aspect aan de andere zijde. Aan den lijve haast ervaart de dichter hoe
woorden, het schrijven van een gedicht hem soms pijn kunnen doen, maar hem
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Titelpagina Poedersneeuw, Tielt: Lannoo, 1991.

soms ook de zachte troost kunnen bieden in eerder moeilijke omstandigheden. Hier
biedt zich een dubbele interpretatiemogelijkheid aan. Het blootgeven van jezelf (cf.
het volgende kwatrijn: ‘staat mijn verzegeld binnenste op een kier’) maakt je ook
kwetsbaar en heeft tot gevolg dat de pijn die ooit werd ervaren, zich opnieuw
manifesteert. De ‘zachtheid’ van de woorden laat hem toe in dankbaar herinneren
terug te denken aan wat hem in zijn rijkgevulde leven aan

Anton van Wilderode in zijn kamer in ‘Het Hof’ in Sint-Niklaas waar hij sedert maart 1997 verblijft.
(Foto: november 1997)

schoonheid te beurt is gevallen. Aan deze ik-gebonden dimensie van het dichterschap
beantwoordt in Van Wilderodes oeuvre ook steeds de sociale functie van het schrijven.
De dichter zoekt niet alleen troost in de woorden voor zichzelf, hij biedt die in
dienstbaar beleven ook aan de anderen aan. Daarom ook heeft hij in talrijke interviews
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gewezen op het ‘dualisme’ van zijn poëzie: ‘Als het over de functie van mijn poëzie
gaat, maak ik een onderscheid tussen mijn “eigenlijke” poëzie en mijn “dienstbare”
poëzie (waar ik ook achter sta!!). De eerste is sociaal, d.w.z betrekking hebbend op
de menselijke samenleving, vanaf het moment dat ze gepubliceerd wordt, d.i.
aangeboden, prijsgegeven. In de tweede, de poëzie ter gelegenheid, krijgt de sociale
rol vanzelfsprekend meer nadruk.’1
In het slotvers van dit kwatrijn 2 staat Van Wilderode stil bij de schrijfdaad zelf.
Inspiratie of transpiratie? Van Wilderode laat beide mogelijkheden open.
Het gedicht Morgen in Het oudste geluk behandelt deze thematiek op een meer
uitvoerige wijze. Via een klassieke Natureingang introduceert de dichter al in de
eerste strofe het thema van het schrijven: ‘de woorden zoeken voor een nieuw gedicht.’
Het afsluitende kwatrijn is dan geheel gewijd aan de schrijfact: ‘Misschien huwen
de regels tot een strofe/ die ik zeer langzaam als in trance zeg/ de woorden komen
in gesloten orde/of dwarrelen onvatbaar van mij weg.’

Kwatrijn 3
De ‘ars poëtica’-drieklank wordt afgerond. Na de beschouwingen over ‘de’ poëzie
in het eerste kwatrijn en de omgang met woorden in het tweede kwatrijn, focust Van
Wilderode nu op het ‘nu en hier’, hij weet zich geconfronteerd met ‘de uitdaging
van wit papier’. Een echo van deze verzen klinkt op in Het oudste geluk, wanneer
hij schrijft: ‘Kleine bewegingen, bijna geluiden/hoor ik en zie, waar ik onrustig hier/
aan tafel zit voor winterwit papier / terwijl mijn hazelaar wiegt voor de ruiten.’
In zijn directheid reikt het slotkwatrijn ook de sleutel aan voor zijn autobiografisch
schrijven: terwijl de woorden worden opgeroepen om ze neer te schrijven, ‘staat
mijn verzegeld binnenst op een kier’. Van Wilderode neemt in zijn gedichten geen
pose aan, schroomvol geeft hij zijn innerlijke impulsen prijs: het is de lezer gegund
door een kier mee te kijken naar het eigenste wezen van de dichter.
‘De man zijn die ik steeds gebleven ben’ schrijft hij in Het oudste geluk: door heel
het oeuvre heen schrijft Van Wilderode aan zichzelf via de steeds terugkerende
themata: de vrienden, de schoonheid van de klassieken, de volheid van een diep door-
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leefde kindertijd, de vreugde en dankbaarheid om het gedicht dat zich aandient.

Denken in rijm
‘Een gedicht “groeit” bij mij als vanzelf naar maat en rijm.’2 Van Wilderode schrijft
zijn ars poëtica uit in kwatrijnen, de vorm waarin hij zijn klassieke geschooldheid
het spontaanst kan uiten. De kwatrijnen ademen de behoedzaam verworven perfectie
van middeleeuwse miniaturen: naast de (vaak) verwarrende schoonheid van het detail
plaatst de dichter de volheid van levensvisie die eruit spreekt.
De behoedzaam gezochte rijmklanken, die in Poedersneeuw quasi zonder
uitzondering in het schema a-a-b-a zijn gevat, geven de verzen een melodieuze cadans
mee. In talrijke interviews heeft Van Wilderode erop gewezen dat hij zich erg goed
thuisvoelt in deze techniek, die hij nooit als een keurslijf heeft ervaren. Ook dat is
een aspect van zijn ‘ars poëtica’: ‘Kunst is ook kunde, niet enkel het gekregene, maar
ook het verworvene. De aanleg is noodzakelijk, maar de kunde leert je dan ook voor
jezelf te ontdekken wat je met die aanleg gaat doen.’3
Ook in dit opzicht is Anton van Wilderode de man die hij steeds gebleven is.

(ca. 1995)

1990: Het sierlijke bestaan van steden, gedichten bij foto's van Jan Decreton.
1991: Poedersneeuw. Kwatrijnen. L'autre rive/De overoever (Franse vertaling
van de bundel).
1992: Apostel na de Twaalf geïnspireerd op het leven van Paulus, een bundel
die hij zelf het ‘verhaal van de man van de Weg, de dertiende apostel’ noemt.
Die Beelden Sijn Der Leken Boeken, laat-middeleeuwse beelden.
1993: In al begonnen Vrede, een bundeling van gedichten geschreven voor
overleden familieleden en vrienden. La Madre, gedichten met hertalingen in
het Italiaans door Luisa van Wassenaer-Crocini. Eredeken van het Christelijk
Vlaams Kunstenaarsverbond.
1994: Ex libris, een keuze uit de gedichten door de auteur zelf gemaakt.
Gedichten in De Rozenkransikoon (met Jacques Bihin en Marcel Watté). Hojas
de Zenobia, 7 gedichten met Spaanse vertaling.
1995: Voltooid mijn monument. De oden van Horatius. Publicatie van Het oudste
geluk en van Tarimul memoriei mele (Aarde van mijn geheugen), 40 gedichten
met Roemeense vertaling van Liliane Ursu.
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1996: Barmhartig hout. Dertig Middeleeuwse Misericordes. Publicatie van
Buitengaats (met tekeningen van Dries van Wijnsberghe).
1997: Hout op snee, gedichten bij houtsculpturen uit de kathedraal van Wells,
met foto's van Alex Deyaert. Ludzka Kraina (Het land der mensen), 70 gedichten
in Poolse vertaling door prof. Zofia Klimaij. Tweegelui, een keuze uit de poëzie
van Anton van Wilderode en Elisabeth Eybers door Beatrijs van Craenenbroeck.
1998: De dag sneeuwt dicht. Kerst- en wintergedichten, met grafiek van Fil.
Coupé.
8/8
JULIEN VERMEULEN

Eindnoten:
1 J. van Hulle, Het thuisland van de poezie. Samenspraak Anton van Wilderode en Herman de
Conmck, in Kultuurleven, januari 1989.
2 J. van Hulle, ibid.
3 Int. J. van Hulle, Standaard der Letteren, 31-10-1992.
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Gwy Mandelinck
De uien hangen pluizig in hun rokken
Over Donderdag uit Het oudste geluk (1995)

Versie uit: Het oudste geluk, Tielt: Lannoo, 1995, p. 34.

De bundel Het oudste geluk is niet Anton van Wilderodes topbundel. En toch zou
ik die niet graag missen; de dichter bewijst daarin dat hij super is in een vorm van
sensitivisme, dat zelden of nooit decoratief overkomt, maar dat vinnig de zintuigen
aan het werk zet.
Dat actieterrein is o.a. mooi verkaveld in drie kwatrijnen van het gedicht Een week.
Donderdag. Dat gedicht situeert zich binnen de cyclus Een week, een maand. En
daarin doet de dichter een poging om de dagen en de jaargetijden - een heel repertoire
- te isoleren in tientallen gedichten en er zo een greep op te krijgen. Een tactiek die
bij Van Wilderode overigens reeds decennia rendeert. En meestal hanteert hij daarbij
een geactiveerd minimalisme. Zo staat er in de eerste strofe: ‘Het bersten van de
erwten is begonnen’. Dat lijkt bijna op een schoolvoorbeeld uit een handleiding voor
gedoseerde zintuigelijkheid. Want het is precies die aanzet, die het doet. Het gaat
niet zozeer om de barsten die zich expliciet in de erwt bevinden, maar om dat
aarzelend begin. Het is er nog niet. Het is er bijna. ‘De eiers in de kalk’ zitten evenmin
passief onder die kalk, ze halen de kalk naar zich toe. Ze zoeken efficiënt naar een
cocon. Blijkbaar geven de zintuigen de dingen een tweede, heel doorzichtige huid.
Misschien is dat de hoofdopdracht van Van Wilderodes sensitivisme.
In heel wat waarnemingen ontdek je daarenboven een vorm van verwachting. De
dichter speculeert op openingen. Maar hij zet nooit een voet in de deur. Hij werkt
met de sleutel in het slot en je moet niet vrezen dat die zal afbreken. De
verwachtingsbehoefte is altijd aanwezig, maar die is ook altijd onder controle. Op
de zolder wacht er een voorraad worsten op de toekomstige gebruiker. De dichter
voegt eraan
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(Moerbeke-Waas, ca. 1990)

toe - zich haast verontschuldigend - dat het gaat om ‘een rijkdom voor de winter’.
Je zet je tanden niet vroegtijdig in die rijkdom, je gunt die de tijd, je laat die actief
zijn. Het is duidelijk dat de dichter die voorraad niet per se wil omschrijven, hij
evoceert eerder zijn verlangen naar een beveiligende reserve. Dat is schrijven op een
creditcard. Die verwachting culmineert in een perfect beeld dat wordt opgetrokken
met resems uien op de zolder: ‘de uien hangen pluizig in hun rokken’. Dat beeld is
zo mooi dat je zelfs moeilijk kan uitleggen waarom dat zo mooi is. De evocatie van
die kleine garderobe is het meest frapperende, is in elk geval het sterkste vers van
dat gedicht. Misschien permitteren de uien zich een staatsiekleed, omdat er grotere
dingen op komst zijn. Eigenlijk gaat Van Wilderode als een gedreven liturgist met
de dingen om; hij kent de riten van de seizoenen en altijd opnieuw plant hij een feest
van de
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verwachting. Want die verwachting is cyclisch ingebed. Alles loopt van alfa naar
omega. En zo terug naar het begin: ‘Er is niets meer in zicht dan er al was’.
Van Wilderodes sensitivisme is nooit simplistisch, het is eerder gebaseerd op
paradoxen. Het boeiendst lijkt mij Van Wilderode als hij de kosmos associeert met
iets dat heel klein is. Of liever dat uiterst klein is gehouden. Dat is reeds zo in het
allereerste gedicht van Het oudste geluk.
De dichter wordt in een blauwe koets door Rome gevoerd. Maar hij beleeft een
achterwaartse beweging: bij ‘elke teugelruk word ik weer armer’, want hij rijdt
letterlijk uit de tijd. De kleine ruk aan de teugel en de onmetelijke tijd: zo komt het
universele dicht bij het piepkleine. Ook in het gedicht Een Week. Donderdag zit er
veel breedte, maar ook veel precieuze versmalling. Het leven maakt zich klaar voor
de winter. Een intensieve incubatietijd. Die waaier van impressies wordt knap ingebed.
Het gaat om een tarweberg, om schuren die de dichter een schoot van ruimte toeeigent,
het gaat om tonnen waarin een hele wijnoogst aan het gisten is, het gaat om een

Anton van Wilderode in Watou (1995) samen met Gwy Mandelinck.

hele voorraad worsten. Het kan niet op. Een crescendo. En toch blijf je ver van de
barok af.
Want Van Wilderodes evocaties zijn minutieus en helder uitgewerkt. Nooit is die
poëzie zwaar op de hand. Het gaat blijkbaar om het gewicht van olie die op het water
ligt. En wat in beweging komt, en er komt heel wat in beweging, eigent zich het trage
toe van een blad dat uit een boom valt. Bij Van Wilderode heeft die nauwkeurigheid
de waarde van een plus-ervaring. Ook als hij zegt dat er niks méér is dan er al was.
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De dichter voegt aan de meeste dingen iets toe zonder die te belasten. Hij bereikt dat
door de dingen die hem omringen perfect in evenwicht te houden. Hij geeft die een
steuntje, een onzichtbaar surplus: het effect dat rietjes bereiken als stelen te
gemakkelijk krullen in een vaas. Ook dat steuntje is een vorm van functioneel
sensitivisme.
Is het om zichzelf te beveiligen dat Van Wilderode zich graag de status bedenkt van
melancholicus? Die neiging tot melancholie heeft ongetwijfeld te maken met de
manier waarop hij het heden verschuift naar een tijd die toch wel een paar decennia
voorbij is, en die een des te groter gevoel van veiligheid oproept en koestert. Wat
bewaar je nu nog op zolder? Je haalt je boter, je eieren, je ajuinen uit je koelkast. Je
houdt rekening met de vervaldatum. En de lakens die van de wasserij komen, die
moet je zelf niet meer in de plooi trekken. Service is verzekerd. En toch lijken die
wat achterhaalde activiteiten nog aanvaardbaar ook. Je beleeft die poëzie niet in
replay, maar live. Je beleeft Van Wilderodes heel persoonlijke ecologie. De
zeventigjarige dichter moet het afleggen tegen de zevenjarige knaap. Er doet zich
een fascinerende deling voor. De dichter plaatst veel zaken in een verrassend
perspectief door de indruk te geven dat hij de tijd deelt door tien. Een eenvoudige
bewerking die bij Van Wilderode een maximaal effect heeft: wat van gisteren was,
is ook van nu. Er dringt zich een samenzwering met het verleden op. En dat
‘bezweren’ van wat voorbij is, rendeert meer dan de poging om dat verleden zomaar
te conserveren.
Het oudste geluk telt 141 pagina's. Je leest die bundel niet op een avond uit. En
meestal duurt een gedicht langer dan je van twee of drie kwatrijnen mag verwachten.
Ook Donderdag accepteert nauwelijks de begrenzing van twaalf regels. Dat komt
wellicht door het volumineuze dat wordt aangebracht. Het gaat daarin om een
maximaal aanbod van groenten, fruit, meel, zuivel, textiel, vleeswaren en de
wijnproductie van een heel jaar. Een heksentoer binnen twaalf
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Titelpagina Het oudste geluk, Tielt: Lannoo, 1995.

verzen. Maar die opsomming valt niet op. Die is er zomaar. Want die poëzie houdt
ook nooit op, die heeft geen eindstreep. Je kan die een kleine aardbol noemen met
horizonten die altijd wijken.
Van Wilderode schrijft daarenboven zo vlot dat hij zich los kan schrijven van

Anton van Wilderode bij ‘Het land van amen’. (Foto Watou, 1995).

elke heersende literatuuropvatting. Dat heeft hij door zijn titanenvertaling van
Vergilius en Co, zegt men. Die achturendagen aan de schrijftafel hebben hem
ongetwijfeld routine én metier én afstandelijkheid bezorgd. En toch zou ik eerder
zeggen dat die souplesse zijn tweede natuur is. Als hij op bezoek komt tijdens
Poëziezomers in Watou zie ik hem in de gastenboeken, die hem worden toegeschoven,
zomaar een kwatrijn neerschrijven. Hij noteert vlugger dan hij observeert. Hij is de
dingen een stap voor. Hij maakt de wereld uiterst licht. Hij ontneemt de wereld wat
die altijd had. Zwaartekracht. Hij gooit met drie à vier ballen en houdt er ten minste
een in de lucht. Dat heeft een duidelijk effect: de dichter bezorgt je een soort plezier
in het lezen. Poëzie op vleugels. Of liever op wieltjes. Geen kleine verdienste.
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Van Wilderodes geluk - hoe overjaars óf hoe recent je dat ook mag noemen - is geen
gratuite bedoening. Het kan in heel wat gedichten wringen, tegentrekken, al gaat het
zelden of nooit om de ruwe kanten van de pijn. Het tegendraadse is hem niet vreemd.
De poëet vereenzelvigt zich met ‘de boterklomp die zweet’. Het angstzweet vindt
ook in die poëzie zijn poriën. Dat levert - verspreid over heel de bundel - aangrijpende
verzen op.
De gelukkige Van Wilderode kan moeiteloos plaats nemen naast de onrustige
dichter: ‘waar ik onrustig hier aan tafel zit voor winterwit papier.’ De vermoeidheid
is zelfs alomtegenwoordig, en de angst voor wat komen moet, wordt bijna krampachtig
gemanipuleerd, ‘wanneer voorbij is wat men wilde weten, en het vermoedelijk op
handen zijnde voor het eraan komt welbewust vergeten.’ Zo ontstaan er subtiele
tegenstellingen met de eerder dominerende gelukservaringen. Dat tegendraadse, die
dwarsdraden, die werken bij Van Wilderode vaak even efficiënt als een neteldoek,
een lievelingswoord in het oeuvre van de dichter. Dat helpt meteen inhoudelijk heel
wat zaken filteren. Zo is het oudste geluk, ook vaak een uitgeklaard geluk. En
klaarheid scheppen, dat doet elke dichter van niveau. Dat is zijn ultieme logica.

Vlaanderen. Jaargang 47

44

Lut de Block
Een kleinood in taal gebeiteld
Over Droes uit Barmhartig hout (1996)

Versie uit: Barmhartig hout. Dertig Middeleeuwse Misericordes, Tielt: Lannoo, 1996, p. 8-9.
Anton van Wilderode bezocht Exeter in juli 1975.

‘... maar vergeet niet dat er veel manieren zijn om naar poëzie te kijken.
We kunnen gedichten uitleggen, oppoetsen, bijspijkeren, we kunnen naar
de duisterheden raden of het evidente nog eens in eigen woorden
navertellen, er blijven altijd meer benaderingen mogelijk.’
Gerrit Komrij, In Liefde Bloeyende

Droes Exeter Catfiedral
Gedragen op vier vinnen drijft
de meermeid met haar lellig lijf
natglanzend door de lauwe zee.
Een kabbeling van donkerblonde
spuuglokken die haar hoofdje ronden
vlot in de waterdeining mee.
Zij heeft de arm gerokken om
een kersten ziel, onder de mom
en schijngedaante van een vis
- is het een giebel of een geep? te vatten in haar vaste greep
en voeren naar de war van lis
die haar geheime wijkplaats is!
Zij lijkt de duivel zelf die in
het vormsel kroop van een meermin.

Er bestaan vele soorten poëzie, zowel naar inhoud als naar vorm. Denken we maar
aan natuurgedichten, lyrische ontboezemingen, epische gedichten, visuele gedichten,
klankgedichten, erudiete gedichten, simpele gedichten, religieuze gedichten,
nonsensgedichten, enz.
Het heeft dus geen zin om een gedicht a priori te verwerpen, omdat het te braaf
of niet diepgaand genoeg zou zijn. Poëzie is geen therapievorm en een gedicht is
geen sentimentele uitlaatklep. Gedichten worden niet geschreven om iets van je af
te schrijven, maar om iets in taal te creëren.
In het huis van de poëzie zijn vele kamers en alle hebben ze hun eigen aardigheden,
kwaliteiten en charmes.
Meteen is een eerste kritiek1 op Van Wilderodes werk van de baan geschoven.
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Een praatje bij een plaatje levert per definitie andere poëzie op dan de neerslag van
emoties. Dat maakt het gedicht niet minder boeiend. De krijtlijnen zijn getrokken:
het figuurtje op de foto is het onderwerp van dit gedicht. Niets meer en niets minder.
En het is de dichter die voor een originele invulling zorgt.
Droes: een ongebruikelijk woord met een prachtige klank. Roept connotaties

Anton van Wilderode tussen Herman de Coninck en Hugo Claus (Codadag, Watou, 8 september
1991). Over Van Wilderode zei De Coninick: ‘Stel: ik ben drie canada's en voorjaarswind en nogal
wat gras, en ik mag een wens doen. Mijn wens zou zijn dat ik in een gedicht van Van Wilderode
terechtkwam. Waarom? Omdat hij me recht zou doen. Bijvoorbeeld met een adjectief.’
(De Morgen, 2 februari 1996).

op met droesem, het drabbige bezinksel in al wat drinkbaar is, roes en andere warrige
toestanden die daarmee samen hangen. Droes is duister en troebel, is beroezen en
wegdoezelen.
Als droes - en mijn vermoeden wordt door Van Dale bevestigd - een duivel is, dan
is het wel een heel sympathieke. Ook de afbeelding van de vinnige Lorelei met de
glimlach - bedek haar borsten en neem haar staart weg en ze is een middeleeuwse
madonna - laat weinig kwaad uitschijnen.
Als een priester-dichter met de duivel komt aandraven is god nooit veraf. Zou dit
misschien een religieus gedicht zijn?
Net als in zijn volgende bundel Hout op snee (1997) is Van Wilderode voor
Barmhartig hout (1996) zijn inspiratie gaan zoeken in de kathedralen: de misericorden
of steuntjes (van barmhartigheid) waartegen de kloosterlingen tijdens hun langdurige
gebeden in de koorbanken konden leunen. Vakkundig gesneden houtsnijwerk waarin
de maker zijn fantasie de vrije loop liet en waarin hij de nodige kritiek kon ventileren.
Humor en kleinkunst tegenover de gestrengheid en de ernst van de verheven
kathedraalkunst. Op de misericorden dartelen de meest groteske en boertige figuren
uit het dagelijks leven en de mythologie rond. Een lust voor het oog en lekker
polyinterpretabel.
Op een andere misericorde (en bijhorend gedicht met als titel Meermin) zie ik het
zusje van Droes: een wulpse deerne die zich wellustig de borsten laat likken door
een leeuw. Ik zie wat de dichter niet ziet. Van Wilderode komt aandraven met een
meermin met een glim van glorie om de mond die de leeuw afweert die voor zijn
dorst zoekt naar de dubbelbronnen van haar borst.
Ik schuif de hypothese van het religieuze gedicht maar even opzij. Deze gedichten
lijken eerder geestig dan geestelijk. En mijn uitverkoren Droes is een kleinood in
taal gebeiteld.
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Wat dit gedicht uniek maakt is de rijke taalschat die Van Wilderode (ook hier)
hanteert. Het begon al met de eigenzinnige titel, maar we krijgen binnen dit gedicht
ook nog ongewone vissoorten geserveerd, giebel en geep, om van de mysterieuze
meermeid zelf nog te zwijgen met haar lellig lijf en haar spuuglokken. Ik kan niet
begrijpen dat Nederlandse critici deze taalrijkdom niet opmerken en het werk van
Van Wilderode afdoen als archaïsche poëzie.2
Hoe meer woorden men kent, hoe genuanceerder men zich kan uitdrukken. Hoe
koester ik in dat verband het gedachtegoed van Wittgenstein en een uitspraak van
Canetti.3 Zijn wij tenslotte geen leven lang bezig met het ver-talen van gevoelens?
Daar zijn geen woorden voor. Of juist wel. Vele woorden. Ze staan in vergeten
hoekjes van de dikke Van Dale en worden in datzelfde woordenboek stiefmoederlijk
bestempeld als ‘verouderd’. Hoe kan een woord nu verouderen? Net als wijn kunnen
woorden er alleen maar beter op worden. Waarom steken de ‘taal-van Dalen’ de
koppen niet bij elkaar om een Woordenboek van de Onvergankelijke Taal op de
markt te brengen? Een tegenhanger van het nieuwerwetse Woordenboek van de
Hedendaagse Taal. Op die manier zou een (taal)schat aan onsterfelijke woorden
geherwaardeerd worden.
Wat is er verkeerd aan om die woorden ook effectief te gebruiken? Een droes heeft
een andere bijklank dan een duivel, schroom is niet hetzelfde als vrees, en toeven in
een bongerd is zoveel leuker dan verblijven in een boomgaard.
Een anekdote dringt zich op. Een aantal jaren geleden was ik in Parijs aanwezig
bij de voorstelling van het vertaalde werk van vijf Nederlandstalige auteurs aan een
overwegend Frans publiek. Vier Vlaamse en Nederlandse schrijvers zaten op het
ereschavotje en zetten hun beste (Franse) beentje voor. Ze staken er hun (geveinsde?)
bewondering voor de (superieure?) Franse taal niet onder stoelen of banken. Wat
een gatlikkerij, wat een naijver! Kwamen ze hier hun ziel of hun boek verkopen?
Hoed af voor de vijfde vrouwelijke auteur in het gezelschap, Hella Haasse, die als
enige spreker de verdediging van het Nederlands opnam en de rijkdom van onze taal
loofde.
Alleen al voor zijn taalgebruik is Van Wilderode goud waard. Ook Herman de
Coninck heeft daar leuke dingen over gezegd.4 Waarom mag in het Nederlands niet
wat we in andere talen juist bewonderen? Is er iemand die zich ergert aan het rijke,
dynamische woordgebruik (ook in vertaling) van Michail Boelgakov of aan de
spitsvondige neologismen en archaïsmen van Siegfried Lenz?
Het taalgebruik bij Van Wilderode moet er niet voor onderdoen. Het is geen loze
woordkramerij of gewild etaleren van weetjes, maar het staat ten dienste van de
muzikaliteit, de zintuigelijkheid en de inhoud.
Stop je hand in het gedicht en je voelt het lellig lijf van de meermin, hier ironiserend
meermeid genoemd. Is ze méér meid dan vis? Een onschuldige maagd en/of een
mooie meid? Deze laatste vis-
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soort is ook niet zo onschuldig als de naam laat uitschijnen. ‘Mooie meid of heek
(merlu voor de kenners) is een uit de kluiten gewassen roofvis met een bijzonder
slank lichaam dat tot 1,8 meter lang kan worden. Een woeste helleveeg die er niet
voor terugschrikt haar eigen jongen op te vreten. In de grote kop staan tanden die
kunnen scharnieren, zodat de prooi gemakkelijk naar binnen glijdt. Ontsnappen is
er dan niet meer bij.’5
Is onze meermin uit hetzelfde hout gesneden? We blijven in het ongewisse. Wat
we wel vernemen, is dat de lieflijk lachende sirene (half vrouw, half vis) ook een
lellig lijf heeft. Niet alleen een verwijzing naar de schubbige slap neerhangende huid,
maar ook een impliciete bewering dat het om een gemeen persoon zou gaan, een
ordinaire meid, een liederlijke lel. De lezer weze gewaarschuwd. Maar het kwaad
trekt aan. En de lauwe zee zet aan tot handtastelijkheden. Voel eens aan het kapsel
van de meermin: een kabbeling van donkerblonde spuuglokken die haar hoofdje
ronden. Ik vraag me af of Van Wilderode de proef op de som heeft gedaan en haar
hoofdje heeft gestreeld om het zo sensitief mogelijk te kunnen beschrijven. Een
dichterlijke kwaliteit die ook De Coninck naar waarde wist te schatten in zijn recensie
van Poedersneeuw.6
Let ook op de spuuglokken. Uitgespuugd door de zee of door de auteur zelf?
Bewondert of vreest de priester-schrijver het supervrouwelijke maar dualistische
schepsel en beschermt hij daarom zichzelf door te spuwen. Een bekende menselijke
reflex, door bioloog Desmond Morris herhaaldelijk gesignaleerd.
Bekijken we de veelbetekenende tweede strofe - het gedicht laat zich lezen als een
thriller - want zie eens waartoe deze duivelse mooie meid in staat is. Zij heeft de arm
gerokken om een kersten ziel en wil de belaagde christen meevoeren naar het
verderfelijke oord, naar de war van lis.
Een eufemisme voor de vrouwelijke sexe, in navolging van de ‘de diepe draai’
van Pater Versteylen? Krijgt onze Droes een erotische geladenheid en een
psychoanalytische gelaagdheid? Is hier een katholieke auteur aan het woord die zich
wil indekken tegen de vrouwelijke listen? Is het gedicht geschreven door iemand die
zich wel aangetrokken voelt, maar bang is voor zoveel vrouwelijkheid? Hoe kan men
zich afdoende beschermen tegen verleiding?
Niet door onthulling, dat is duidelijk. Bedekken, omhullen, vermommen. Gebruik
bedekte termen, hanteer het wierookvat van de taal, spreek de bezwerende formules
uit. Wanneer de droes zich vermomt als behaagzieke sirene, kan de belaagde kersten
ook best een heilige vermomming gebruiken. Een vis, prima, watermerk en
geloofssymbool voor Christus (ichthus). En bovendien in perfecte harmonie met de
vinnige sirene. Geslaagde mimicry.
Let ook eens op de vorm van het gedicht. De tweede strofe is één lange zin: de
meermin heeft niet alleen haar vangarmen uitgerokken om haar slachtoffer naar zich
toe te halen. De auteur helpt een handje mee en heeft ook de zin gerokken. Pas op
het einde verklapt hij de essentie, leidt hij
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ons naar de geheime wijkplaats van de droes. De rokken van de mooie meid vallen
van haar lijf en de auteur ontwaart (en ontwart?) paniekerig het vrouwelijk lokaas,
de gevarendriehoek. Let op de visuele alarmbel (= !) die de auteur laat rinkelen in
de vorm van het uitroepteken, waarmee de ernst van de situatie wordt aangegeven.
De overblijvende twee verzen zijn goed voor de ontknoping. De schuldige wordt
aangewezen, de conclusies worden getrokken: het vrouw-/ vismens lijkt de duivel
zelf die in een vermomming, een vormsel kroop. Een ouwe truc.
Maar waarom gebruikt de dichter hier het beladen woord ‘vormsel’? Grijpt hijzelf
in hoge nood naar een heilig sacrament - althans in woorden - als ultieme
bescherming? Zijn niet alle vrouwen per definitie duivelse wezens volgens de
kerkvaders?
Nee, zo'n absolute uitspraak moeten we van de dichter niet verwachten. En zo'n
krampachtige Hineininterpretierung moet u van mij ook niet verwachten. Zij ‘lijkt’
de duivel zelf, zegt de dichter. Zekerheid heeft hij niet.
Er is alleen de zekerheid van het gedicht. Een hemels gedicht over een duivelse
vrouw, een duivels knap gedicht over een hemels (nou ja, betreffende het geloof)
onderwerp. Of gewoon een geslaagd gedicht over twijfel en geloof, over bovenaardse
verzuchtingen en aardse beperkingen, over het leven zelf, over de kleinkunst van de
misericorden, de barmhartigheid.
Geen kwaad woord over deze Droes. Het is een kleinood in taal gebeiteld. Want het
gedicht is niet alleen geslaagd qua inhoud en vorm, ook qua rijm en ritme is het een
gedicht dat lekker loopt. Let eens op het quasi perfecte rijmschema en op de cadans
die nergens stoort. Opnieuw moeten we de Hollandse betweterij van Hans Warren
weerleggen7.
Niet alle gedichten van Van Wilderode benaderen deze perfectie, maar is dat zo
verwonderlijk als je een veelschrijver bent? Het schrijven in verzen is een tweede
natuur geworden voor Van Wilderode. Ik stel mij voor dat hij zelfs zijn huishoudster
instructies geeft op rijm. (Marie, breng mij de confituur, de koele kaas, de boterklomp
die zweet... en dan Marie, heel prozaïsch: ja meneer pastoor) ‘Ik kan niet rijmloos
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schrijven, ik denk in rijm’, zegt de dichter over zichzelf. ‘Zoals een appel groeit naar
zijn ronde vorm, groeien mijn gedichten naar hun metrische vorm.’ Voilà, nu heeft
u het ook eens van de dichter zelf gehoord.
Waarmee ik maar (en nogmaals) wil zeggen dat dit gedicht (en deze bundel)
verdomd knap in elkaar zit. Hollanders, lees maar, er staat wat er staat: poëzie van
het zuiverste gehalte.
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Gedicht ‘Ik zal voorbij zijn...’ gedateerd op 10 maart 1978; foto 1989.

Eindnoten:
1 Angst, verbittering, smart - het zijn stemmingen die bij Van Wilderode ontbreken. Of liever
gezegd: hij heeft ze uit zijn gedichten geweerd om zijn publiek, dat o zo godvrezende deel van
Vlaanderen, te ontzien. Een mooi versje, daar houden zijn vaste lezers wel van. Maar van de
schok die ware poezie brengt, moeten ze gevrijwaard blijven. (Hans Warren in de Provinciale
Zeeuwse Courant, 19 juli 1991).
2 Ieder land en tijdsgewricht z'n eigen anachronistische poëzie. Zoals bij ons het oeuvre van Ida
Gerhardt een onomstotelijk instituut geworden is, onaangeraakt door elke modern levensgevoel
ook, zo hebben ze in Vlaanderen Anton van Wilderode. (Rob Schouten in Vrij Nederland, 7
maart 1992).
3 Niets is met woorden te vergelijken, hun verminking kwetst mij, alsof het pijngevoelige schepsels
zijn. Een dichter die dat niet weet is voor mij een onbegrijpelijk wezen. Maar een taal, waarin
het ontoelaatbaar wordt geacht om nieuwe woorden te maken, loopt gevaar te verstikken, zij
benauwt mij. (Elias Canetti in Het gehenne hart van het uurwerk, Privédomein, Arbeiderspers,
1988).
4 Stel: ik ben drie canada's en voorjaarswind en nogal wat gras, en ik mag een wens doen. Mijn
wens zou zijn dat ik in een gedicht van Van Wilderode terechtkwam. Waarom? Omdat hij me
recht zou doen. Bijvoorbeeld met een adjectief. (Herman de Coninck in De Morgen, 2 februari
1996).
5 Vrij citaat uit Vis... natuurlijk, deel 2, een uitgave van de Vlaamse Dienst voor Agro-Marketing
(VLAM) afdeling vispromotie, medegefinancierd door de Europese Unie en in nauwe
samenwerking met Ambiance, Brussel 1995.
6 De mooiste kwatrijnen van Van Wilderode zijn allemaal van zo'n weldadig sensitivisme.
Misschien is het een oneerbiedige gedachte, maar zou het kunnen dat - zoals een blinde zijn
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handicap overkompenseert door beter te gaan horen en tasten - een priester ondanks, nee dank
zij zijn ‘gelofte van zuiverheid’ tot zo'n sensitief raffinement komt? (Herman de Coninck in De
Morgen, 3 mei 1991).
7 Van een werkelijk knappe vormbeheersing valt zelden iets te bespeuren. Menigmaal is sprake
van regelrechte rijmelarij. Steeds wordt men geconfronteerd met de gevolgen van rijmnood.
(Hans Warren in de Provinciale Zeeuwse Courant, 19 juli 1991).
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[nummer 271]
Marc Dubois
Inleiding:
Het hergebruik van gebouwen
Eeuw na eeuw bouwt en sloopt de mens. Het bouwen gebeurt steeds vanuit een
noodwendigheid, het creëren van een onderkomen voor een bepaalde functie. Maar
gebouwen overleven vaak hun oorspronkelijke functie en krijgen door gewijzigde
maatschappelijke omstandigheden een nieuwe bestemming. Het hergebruiken van
gebouwen voor totaal andere functies dan waar ze oorspronkelijk voor bedoeld zijn,
is een constant gegeven waarmee onze samenleving wordt geconfronteerd. Het
recycleren van gebouwen is één van de meest fascinerende aspecten in de architectuur:
fabrieken worden woningen of kantoorruimte, stations en kerken worden musea,
woningen of concertzalen, enz.
De problematiek van herbestemming gaat verder dan een louter architectonische
bezorgdheid. Hergebruik is in de eerste plaats de uitdrukking van een bewustzijn dat
wij ons patrimonium een nieuwe betekenis willen geven in een snel evoluerende
maatschappij. Een bewuste keuze voor hergebruik staat niet haaks op een dynamische
toekomstvisie. De enge visie dat enkel nieuwbouw impulsen kan geven voor de
toekomst, is voorbijgestreefd.
Wij beseffen te weinig dat slopen meer is dan het elimineren van een constructie,
het brengt vaak een wonde aan in het weefsel van de plek. Het brutaal wegrukken
van wat jaren, soms eeuwen, een collectieve betekenis heeft gegeven aan een bepaalde
site, kan zelfs resulteren in een langdurige ontreddering. De grote afbraak voor de
aanleg van de Brusselse Noord-Zuid verbinding is tot op heden een open wonde
gebleven die nauwelijks te helen valt.
Een nieuwe bestemming zoeken is geen nostalgische bezigheid, het is een
noodzakelijke bezorgdheid om verleden, heden en toekomst met elkaar te verbinden.
Het opnieuw leven geven aan een gebouw is in feite het gebouwde een kans geven
om oud te worden.
‘Gebouwen horen ons niet toe. Ook al hebben we ze zelf gemaakt, we kunnen er
niet willekeurig mee omspringen. Ze maken deel uit van de wereld die ons draagt.
Ze zijn die wereld. Ze naar het verleden terugwijzen is hun betekenis miskennen,
want ze vormen het actueel kader, het enige dat ons gegeven is, waarbinnen we ons
bestaan kunnen inrichten en het leven een zin geven, waarbinnen, zoals in een
landschap, het toevallige en tegenstrijdige samenhang krijgen’. Met deze zinnen
begint Geert Bekaert zijn tekst als ‘Hommage’ aan de Koninklijke Stapelhuizen in
Antwerpen, het magistraal complex dat in 1990 op de meest brutale wijze werd
gesloopt. Zelfs na massaal publiek protest werd de afbraakpolitiek doorgedrukt en
dit om plaats te maken voor een nietszeggende nieuwbouw. Wat in de plaats is
gekomen, bezit niet de ambitie die wel tot uitdrukking kwam in de stapelhuizen. In
het begin van de 19de eeuw wilde men de nieuwe stapelhuizen de betekenis geven
van een middeleeuwse halle; een complex dat naast het stadhuis en de kathedraal de
dynamiek van de stad en de haven wilde visualiseren. De Koninklijke Stapelhuizen
van architect Louis Roelandt straalden de kracht uit van Antwerpen als wereldhaven,
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de vervangende nieuwbouw toont enkel de pretentie en kortzichtigheid van behendige
bouwspeculanten. Wat eens groots was en koninklijke allures bezat, is nu vervangen
door een bouwsel met bekrompen provinciale pretentie. De sloping van dit gigantisch
complex is misschien een nog grotere misdaad dan het slopen van het Art Nouveau
Volkshuis in Brussel in de jaren zestig, het magnum opus van architect Victor Horta.
Antwerpen verloor niet enkel stapelhuizen met een Europese allure, het ontnam
vooral de potentialiteit om een nieuwe binding te leggen tussen stadscentrum en
haven, zoals dit gebeurde in diverse Europese steden.
Wie denkt dat dergelijke baldadige aanslagen op ons patrimonium tot het verleden
behoren, heeft het verkeerd voor. Het indrukwekkend complex van Thurn & Taxis
in Brussel wordt actueel bedreigd door het megaproject MusicCity, een groots opgezet
muziekcentrum. Anne Brumagne gaat in haar artikel in op dit uniek complex dat
bedreigd wordt door een idee gelanceerd door Language of Forms (LoF), een Vlaamse
groep die
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Bij de illustraties: de monumentale Koninklijke Stapelhuizen van Antwerpen in hun glorie en verval.

reeds verantwoordelijk is voor een aantal architectonische mislukkingen van de
Vlaamse Gemeenschap in Brussel. Terwijl dit complex erkend wordt als een uniek
stuk wereldpatrimonium, blijven bepaalde politici de kant kiezen van
projectontwikkelaars. In naam van tewerkstelling wordt op een bijna cynische wijze
ons 19de-eeuws erfgoed als pasmunt gebruikt voor kortzichtige speculatieve operaties.
Zelfs al toont het alternatief voorstel van de Franse architecten Reichen & Robert de
gigantische potenties van deze site, toch blijven de promotoren koppig vasthouden
aan een verminking van dit uniek complex. Hopelijk wordt het voorstel van LoF en
architect Luc Schuiten in extremis afgevoerd en wordt er eindelijk gekozen voor een
kwalitatieve aanpak. Anders wordt het opnieuw een niet meer te herstellen aanslag
op ons erfgoed, een operatie onwaardig voor een stad die de ambitie heeft om in
2000 Europees Culturele Hoofdstad te worden.

Adriaan Linters is reeds twintig jaar pleitbezorger om ons overvloedig industrieel
erfgoed op een zinnige wijze te herwaarderen. In zijn artikel belicht Linters diverse
aspecten van hergebruik en plaatst hij de algemene problematiek van ons industrieel
erfgoed in een ruimer kader.
In onze buurlanden zijn een aantal schitterende voorbeelden te vinden hoe het
erfgoed op een inventieve wijze werd gerevaloriseerd. In 1986 organiseerden
ICOMOS en het Centre Georges Pompidou in Parijs de expositie ‘Créer dans le créé’,
een overzicht van hedendaagse architectuur in oude gebouwen. Die manifestatie en
de vele andere exposities en publicaties tonen aan dat met enige verbeelding het
mogelijk is, een reconversiebeleid te voeren dat soms meer mogelijkheden biedt dan
nieuwbouw.
Dit themanummer bevat tot slot een aantal interessante voorbeelden uit Vlaanderen,
projecten waarbij op een intelligente wijze ons bouwkundig erfgoed een nieuw leven
heeft gekregen, waar verleden en toekomst naadloos in elkaars verlengde liggen. Het
is een beperkte selectie die ons toont dat een andere aanpak mogelijk is. Het illustreert
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een respectvol omgaan met datgene dat de vorige generaties vaak met de grootste
zorg hebben opgetrokken. Het wil ook aantonen dat de functie van een gebouw kan
evolueren, terwijl men de betekenis van de plek kan continueren. Hergebruik betekent
niet het bevriezen van het verleden. In het proces van herbestemming is het
noodzakelijk een evenwicht te vinden tussen het bestaande patrimonium en de actuele
dynamiek.
Met dank aan: Jos Vandenbreeden, Linda Van Santvoort, Sint-Lucasarchief, Brussel
/ Bral, Brussel / Michel Bourgois, archief Sint-Lucas Gent / CAD, centrum voor
Architectuur en Design, Kortrijk / Stephan Vanfleteren / Greet Paulissen / Steven
Jacobs en de architecten van de projecten.
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Adriaan Linters
Gebruiken of verbruiken
Enkele bedenkingen bij sloop en herbestemming van gebouwen

Inleiding
Vervallen gebouwen zijn kankerplekken in hun omgeving. Maar, vervallen gebouwen
kunnen ook opgeknapt worden en vervolgens functioneren als symbolen van het
herleven van een buurt, van het herwinnen van zelfbesef en zelfzekerheid, van het
vernieuwend voortbouwen op de ‘roots’ van die omgeving.
De ‘waarde’ van een gebouw voor zijn omgeving spruit niet zozeer voort uit de
materialen waarmee dat gebouw opgetrokken is, of uit zijn stijl en architectuur, maar
wel uit wát er met dat gebouw gebeurt, hoe men het gebruikt, hoe het met zijn
omgeving inter-ageert en inter-acteert. Het uniekste historisch gebouw is ‘waardeloos’
wanneer het eenzaam en vergeten langzamerhand verkommert, wanneer niemand er
zich om bekommert. Een bescheiden gebouw dat goed en actief functioneert, dat
door de maatschappij gebruikt wordt, krijgt door zijn functioneren steeds een
meerwaarde.

Manchester (GB): voormalige spoorwegloodsen en werkplaatsen: thans ‘Greater Manchester Museum
of Science and Industry’, en gangmakers voor de toeristische en economische ontwikkeling van de
oude ‘Castlefield’-wijk.

Gebouwen, maar ook pleinen, plekken, straten, materialiseren en dragen ideeën,
inhouden - én tal van sociale, culturele en economische activiteiten. Ze kunnen een
buurt, een wijk, een stad, een regio aanzien geven, herkenbaar maken - op voorwaarde
dat wij ze die taak willen en kunnen toebedelen. Een eenvoudig kapelletje, het oude
station, het verlaten schoolgebouw, de oude kazerne of citadel, maar ook de fabriek
die gedurende decennia de buurt werk en inkomen gaf, vormen elk het
herkenningspunt van hun nabije of wijde omgeving.
De schouw van de oude textielfabriek van Fourmies (Frankrijk) werd het symbool,
de herkenbaarheid voor de regio Fourmies-Trelon, een symbool waaraan men zich
optrok om in een door werkloosheid en sociale onrust getroffen streek een nieuwe
toekomst op te bouwen. Aan de voet ervan zit het centrum voor het sociale,
economische en textielverleden van de streek - met boven de ingang van de
tentoonstellingsruimte de slogan: ‘we moeten het verleden kennen om het heden te
begrijpen en de toekomst te beheersen’.

Vlaanderen. Jaargang 47

De welvaart en dynamiek van een regio zijn af te lezen van de gebouwen die een
regio rijk is, van de wijze waarop ze vervallen of functioneren. Gesloopte vlakten in
stedelijke omgevingen, omgevormd tot steriele of geniepige parkeerplaatsen of
illegale stortplaatsen, geven aan de stad een deprimerend aanzien - dat potentiële
investeerders afstoot.
De zorg voor de omgeving (materieel én immaterieel) hangt samen met het denken
over bestemming en herbestemming van gebouwde elementen binnen die omgeving.
Bestemming (de eenvoudigste oplossing) en her-bestemming van gebouwen kunnen
derhalve niet herleid worden tot een architecturaal of stedenbouwkundig probleem,
maar drijft op en is een gevolg van een maatschappelijk gebeuren.

Herbestemming: een lang verhaal
Herbestemming: van alle tijden
Vroeger was herbestemming van gebouwen een ‘normale’ zaak. Gebouwen, die
structureel stevig waren, werden steeds aangepast aan nieuwe behoeften, aan nieuwe
functies. Dat was zo voor het Colosseum in Rome, en voor andere antieke
monumenten. Aan het begin van de 19de eeuw werden kloosters, kerken en kastelen
(door de Franse Revolutionairen verkocht als nationale goederen) door de nieuwe
nijveraars omgevormd tot fabrieken en werkhuizen. Lieven Bauwens vestigde zijn
eerste bedrijf in het Karthuizerklooster van Meerhem (Gent), en het Gravensteen
bleef tot het einde van vorige eeuw omgevormd tot textielfabriek, gieterij en
woonkazerne.
In de loop van vorige eeuw werden stilgevallen textielfabrieken omgevormd tot
stapelplaatsen, pottenbakkerijen en woningen.
En zelfs in deze eeuw, na de Tweede Wereldoorlog, zag men er geen graten in om
een textielfabriek in Gent om te vormen tot kantoren en rectoraat van de universiteit,
of een voddenbedrijf in Ingelmunster tot kerk.
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Adaptive re-use
Vanaf de jaren 1970 groeide ‘adaptive re-use’ in de Angelsaksische landen uit tot
een nieuwe architectuurdiscipline. De eerste publicaties rond dit thema, met
voorbeelden van realisaties, dateren van het begin van dat decennium.
Reeds in 1971 werd door de Britse overheid een - voor het grote publiek bestemde
- boekje ‘New Life for Old Buildings’ gepubliceerd, dat herbestemming

Manchester (GB): de oude kanaal-pakhuizen worden thans systematisch omgevormd tot woningen,
hotel, burelen, horeca, winkels, e.a. In synergie met het verzorgen van de waterwegen-infrastructuur
ontstond hierdoor een attractieve buurt, die opnieuw economisch en cultureel leven aantrekt.
Een tiental jaar geleden was dit nog een desolate, vervallen en vervuilde omgeving met hoge
criminaliteitscijfers.

van oude gebouwen moest aanmoedigen, en dat aan de hand van éénentwintig
goedgekozen voorbeelden tips en suggesties gaf voor particulieren, verenigingen en
lokale overheden1.
Verschillende publicaties in Engelse en Amerikaanse architectuurtijdschriften in
de periode 1973-1975, een aantal lijvige geïllustreerde boeken, en enkele meer
gespecialiseerde uitgaven vanaf 1975 - gekoppeld aan de verspreiding van de idee
via publicaties in het kader van het Europees Jaar van het Bouwkundig Erfgoed
(1975) zorgden voor een doorbraak op internationale schaal2.
Na een eerste decennium, waarin herbestemming vooral gezien werd als een
architecturaal en stedenbouwkundig fenomeen, en gebouwen op de eerste plaats
woon- en commerciële functies kregen, bemerkt men dat vanaf de jaren '80
herbestemming meer en meer gezien wordt als een motor om een aantal gewenste
sociale, culturele en economische ontwikkelingen op gang te brengen. Het
aanmoedigen van toerisme is daarbij één van de smeermiddelen voor deze motor3.
Ook ontstond in die periode de opvatting dat men bedrijfsgebouwen best kan
herbestemmen voor nieuwe bedrijfsdoeleinden en bedrijvencentra, zodat er opnieuw
(zij het inzake vervuiling en lawaaihinder sterk gecontroleerde) economische
activiteiten ontstaan in stedelijke kernen, en aan de rand van deze. De relatie
wonen-werken wordt in bepaalde mate hersteld, o.m. vanuit de bevinding dat hierdoor
nefaste verkeersstromen (voorlopers van de verkeerscongesties van vandaag) kunnen
tegengegaan worden. Herbestemming voor bedrijfsdoeleinden betekende ook een
adequater gebruik van de beperkte industriegrond (cf. de toen gelanceerde term
‘vertical industrial parks’) en een optimalisatie van samengevoegde functies vooral
voor het kleinbedrijf4.
Erfgoed, en herbestemming van dit erfgoed, wordt in deze periode trouwens ook
meer en meer gezien als een belangrijke factor van stadshernieuwing en stedelijke
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herleving5. Dan verschijnen ook de eerste studies die op de economische voordelen
van het conserveren van gebouwen, van het restaureren en herbestemmen wijzen.
De kosten-baten-analyse valt globaal genomen positief uit, zonder dat men de ‘niet
besombare’ kwalitatieve baten in rekening brengt - zeker op macro-economische
schaal6.
Recent wordt in grootstedelijke omgevingen (bv. Zuid-Londen, Parijs, New York)
herbestemming gezien als een onderdeel van het buurtopbouwwerk. Door het
verzorgen van de ruimtelijke omgeving, en door het teruggeven van een economische
(en vaker nog sociaal-culturele) bestemming aan leegstaande gebouwen, wil men de
buurt en de buurtbewoners nieuwe levenskansen geven. Deze vorm van herbestemmen
gaat vaak gepaard met zware kapitaalinjecties in de uitbouw van een verzorgende,
educatieve en sociale infrastructuur en maatschappelijke begeleiding.

De eerste stappen in Vlaanderen
De herbestemmingsbeweging ging gedurende decennia aan Vlaanderen voorbij, en
komt thans laat - te laat - schoorvoetend op gang.
In 1985, ter gelegenheid van de eerste editie van Flanders Technology, werd door
de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie een eerste studiedag en een
eerste tentoonstelling georganiseerd over herbestemming van industriële gebouwen.
Het geheel vond plaats in de ‘Gele Zaal’ van het Noordstarfonds in Gent, een tot
multifunctionele ruimte omgevormde fabriekshal.
Op dat ogenblik waren in Frankrijk (o.m. de Usine Le Blan in Rijsel) en vooral
in Groot-Brittannië reeds toonaangevende herbestemmingsprojecten gerealiseerd,
en verschenen in architectuurtijdschriften besprekingen van geslaagde realisaties.
Het nummer 02.1984 van A Plus was verschenen met op de voorkaft een suggestieve
cartoon en de slogan ‘Ne jetez plus, réutilisez!’ De Brusselse Commission Française
de la Culture was gestart met haar campagne voor herbestemming van het Brussels
bouwkundig erfgoed, en in 1983 verscheen hun eerste dossier met
herbestemmingsvoorbeelden en -projecten.
In Vlaanderen had een multidisciplinaire vrijwilligers-werkgroep (de inmiddels
verdwenen WKIAP - Werkgroep Konservatie Industrieel-Archeologisch Patrimonium)
in 1978-79 reeds studies gerealiseerd voor herbestemming van de textielfabriek UCO
Ter Platen in Gent (waar een grotere bruikbare oppervlakte kon gerealiseerd worden
dan in het Parijse Centre Pompidou... doch thans gesloopt en tot braakland en
parkeerplaats getransformeerd) en voor het station van Harelbeke (waar pas onlangs
een privé- persoon met de renovatie van start ging).
Architectuurstudenten hadden in de jaren 1980-'85 plannen getekend en/of
eindprojecten voorgelegd voor de renovatie van o.m. de Gevaert-fabriek in
Oudenaarde
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(1981, recent door een doe-het-zelf-zaak op pijnlijke wijze verbouwd), de Gistfabriek
in Brugge (1979, enkele jaren later gesloopt), de Gelatines-fabriek in Hasselt (1984,
sloping in het vooruitzicht) en 's Hertogenmolens in Aarschot (1983, nog steeds in
patstelling). Van de in de tentoonstelling in 1985 voorgestelde studentenprojecten
leidde slechts één, nl. dat voor de brouwerij Christiaens in Koekelare (1981) mutatis
mutandis tot een realisatie.

Terassa (Catalonië): voormalige textielververij, omgevormd tot kleinschalig cultureel en
tentoonstellingscentrum.

In 1981 had de toenmalige Rijksdienst voor Monumenten- en Landschapszorg
een grondige renovatiestudie gemaakt voor het straatje ‘De Ring’ in Hamme - thans
is dit grotendeels gesloopt. In 1978 reeds werden de eerste renovatie-ontwerpen
voorgesteld voor de beschermde vlasspinnerij en latere gloeikousjesfabriek ‘Schultze’
aan de Korianderstraat in Gent, een gebouw waaraan de eerste fase van de renovatie
begin 1998 opgeleverd werd...
Pas aan het einde van de jaren '80, niet het minst als gevolg van de discussie rond
de toekomst van de indrukwekkende gebouwen van de Limburgse steenkoolmijnen
(een discussie die eigenlijk tot op vandaag nog nooit ten gronde gevoerd werd), de
sloping van de Koninklijke Stapelhuizen in Antwerpen (ondanks internationaal
protest) en een reeks andere gebouwen (zoals de oude Gistfabriek in Brugge) kwam
er enige discussie op gang.

Wachten op Godot?
Herbestemming in Vlaanderen, anno 1998...
Wachten op Godot?
Of is er intussen toch iets veranderd?
Op basis van een eerste inventarisatieronde van architectuurstudenten van het
Departement Architectuur St.-Lucas Gent, van de Hogeschool voor Wetenschap en
Kunst (1995), bleek dat desondanks in Vlaanderen méér herbestemd wordt, dan wij
ons in een eerste oogopslag bewust zijn. Veelal gebeurt zulks om utilitaire redenen,
omwille van economische redenen (goedkoper), minder vanuit architecturale visies
of omwille van het historische belang van het pand, vaak zelfs ondanks de
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architectuur-historische waarde ervan. Veelal komt aan de herbestemming en
verbouwing geen architect te pas, en bepalen eigenaar, aannemer en klusjesman
samen de bestemming en het uitzicht.
Veel gelanceerde projecten lopen spaak, nemen nodeloos veel tijd in beslag, laten
bij initiatiefnemers vaak een kater achter.
Herbestemming, zo hoorden we, is dikwijls opboksen tegen onbegrip van de
omgeving, van overheden, van administraties en reglementen.
Er is ook de stuntelige formulering en planning van de verschillende projecten.
Er is de gebrekkige financiële draagkracht van vele initiatiefnemers (vooral van deze
die vanuit een idealisme projecten willen aanpakken), het onbegrip van de Vlaamse
immobiliënsector, de aarzeling van banken om in die sector leningen toe te kennen
(zeker na enkele - veelal voorspelbare - debacles, zoals bij de Nieuwe Molens in
Brugge).
En ten slotte moet gewezen worden op de onbekendheid van vele architecten met
de specifieke eisen en mogelijkheden van herbestemming. Architectuur betekent nog
al te vaak ‘nieuwbouw’, ‘vernieuwbouw’ hinkt achterna - ondanks het feit dat in een
land als Frankrijk sedert 1993/94 het aanbestedingsbedrag voor vernieuwbouw boven
dat van nieuwbouw uitgroeide. In de architectuuropleidingen wordt, in tegenstelling
tot bv. het Angelsaksische model, weinig aandacht besteed aan de aanpasbaarheid
van bestaande gebouwen, en aan de bouwfysische en bouwpathologische aspecten
daarvan.
In deze context is het belangrijk dat Vlaanderen zich bezint over herbestemming,
over de rol van niet alleen de architect binnen dit proces, maar ook van de overheid
en van andere maatschappelijke geledingen.
Uit de discussies en voorlopige resultaten van onderzoeken die tijdens voorbije
maanden uitgevoerd werden, blijkt intussen dat:
- herbestemming van bestaand gebouwenpatrimonium een toekomstgerichte
sector is, doch dat een aantal juridische, fiscale en administratieve factoren de
ontwikkeling ervan afremmen;
- dat (vooral bij de oudere generatie, met uitzondering van de 68'ers) er een
psychologische drempel bestaat tegenover herbestemming van
fabrieksgebouwen, eerder dan een financiële drempel;
- dat bij jongeren een grote vraag bestaat
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Voorblad van het boek: Sherban Cantacuzino, New Uses for Old Buildings. De meeste voorbeelden
behandelen herbestemmingen van industriële gebouwen. Het verscheen echter reeds in 1975, dus
meer dan twintig jaar geleden! (London, The Architectural Press, 1975, 264 blz.)

naar ‘oude’ gebouwen - al zijn dit niet noodzakelijk industriële gebouwen of
lofts - misschien omdat vele jongeren de financiële middelen voor nieuwbouw
niet meer hebben en betaalbare ruimte zoeken die ze met eigen middelen kunnen
invullen;
- dat herbestemming te nauw bekeken wordt vanuit een huisvestingsstandpunt,
terwijl - zoals uit de ervaringen uit andere landen blijkt - herbestemming véél
ruimer moet benaderd worden, en ook bijzondere mogelijkheden biedt op
sociaal-cultureel, toeristische en zelfs bedrijfseconomische gebied (cf. de
vestiging van bedrijvencentra in herbestemde panden);
- dat de technische problemen meestal (en
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vaak op een vrij eenvoudige wijze) op te lossen zijn, doch dat men de oplossing
niet vindt door gebrek aan specifieke kennis, en - vooral! - door een volledig
gebrek aan doorstroming van de kennis: Vlaanderen blijkt geen weet te hebben
van technieken en ervaringen uit de buurlanden.

Herbestemmen en herbestemmen
Uiteraard kan iedereen een veelheid aan argumenten aanhalen, waarom het
herbestemmen van panden kan en moet aangemoedigd worden, zowel esthetische,
historische, stedenbouwkundige, ecologische als economische. Enkele jaren geleden
bestond de onmiskenbare tendens om aan het herbestemmingsproces een (positieve)
kostenbaten-analyse te verbinden, doch tijdens de recentste discussies wordt meer
en meer van het economisch model afgestapt. Inderdaad, bij het aanpassen en opnieuw
laten functioneren van gebouwen treden vaak niet-besombare baten op (bv. hoe
bereken je het ‘zich goed voelen in zijn omgeving’?), terwijl een reeks economische
argumenten door recente studies niet meer konden onderbouwd worden. Er ontstaat
derhalve een tendens waarbij men het halen van bepaalde vooropgestelde en duidelijk
geformuleerde doelstellingen - of deze nu esthetisch, historisch, maatschappelijk,
cultuurtoeristisch, of zelfs nostalgisch van aard zijn - laat primeren op een eventuele
en / of twijfelachtige positieve financiële balans. Het is duidelijk dat in dit geval de
overheid (zowel de nationale als regionale overheden, maar ook de tussenkomsten
van de Europese Unie in achtergestelde gebieden) als voornaamste gangmaker
optreedt, maar niet noodzakelijk als voornaamste financier.
Argumentaties voor herbestemming zijn veelal onder volgende stellingen terug te
vinden:
- Herbestemming geeft een meerwaarde aan het omgevend gebied (bv.
herbestemming van het Zuiderpershuis tot theatercentrum, en van pakhuizen
tot respectievelijk Provinciaal Museum voor Fotografie en Museum van
Hedendaagse Kunst Antwerpen remde het verderzettende verloederingsproces
van de buurt rond de oude Zuiderdokken in Antwerpen, bracht nieuwe
activiteiten in de omgeving aan, en deed de grondwaarde stijgen - en dus de
stimulans tot het investeren in deze buurt)
- Herbestemming is een antwoord op de schaarsheid van de ruimte. Een stelling
is dat op dit ogenblik in Vlaanderen zoveel vierkante meter leegstaan of slechts
marginaal gebruikt worden, dat een optimaal aanwenden van deze bestaande
oppervlakten de nood op het aantasten van de open ruimte wegneemt.
- Door multifunctioneel herbestemmen van grote ruimten kan men de
multifunctionaliteit van de traditionele stedelijke omgeving revitaliseren, en
kan men de band tussen wonen-werken-ontspannen enz. levend houden en
versterken.
- Herbestemmen is een vorm van rendabele recycling: het bouwen van een
pand vereist energie en grondstoffen; het afbreken ervan vereist energie en
grondstoffen, en levert véél afval op; het nieuwbouwen
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Gent. Een oud voorbeeld van herbestemming. Na de Tweede Wereldoorlog werden de gebouwen van
een vroegere katoenfabriek (1912) omgevormd tot burelen van de nv ‘Lucht en Liefde’ (1949), nadien
tot rectoraat van de Gentse universiteit.

op dezelfde plek vereist opnieuw energie en grondstoffen. Bij herbestemming
zijn de baten op de macro- ecologische balans minstens 30%, meestal meer.
- De ecologische en maatschappelijke, en weldra ook de economische kosten
voor het verwerken en storten van bouwpuin lopen zo sterk op dat herbestemmen
hét alternatief biedt.
- Herbestemming levert een hoge tewerkstelling, en biedt ideale kansen voor
opleiding van laaggeschoolden tot stielmannen.

Ondanks de veelheid aan argumenten pro, dienen ook een hele reeks remmende
factoren aangehaald te worden. In Vlaanderen lijken die, op een aantal geslaagde
uitzonderingen na, voorlopig nog het overwicht te halen.
De ervaring leert immers dat herbestemming in de huidige context vaak belangrijke
financiële risico's inhoudt en dat rentabiliteit (o.m. door een aantal aan het project
externe factoren) niet vooraf kan gegarandeerd worden.
Moet de gemeenschap daarom het herbestemmen van panden met financiële
tegemoetkomingen en allerhande subsidies op gang trekken, en verder in beweging
houden? Of zijn er andere mogelijkheden, zoals het geven van het goede voorbeeld
(door als overheid zelf een herbestemmingspolitiek te voeren) of het vastleggen van
een herbestemmings-vriendelijk beleid.
Subsidiëring wordt over het algemeen en in internationale context niet als de beste
stimulans beschouwd: een ingewikkelde subsidie-procedure is vaak administratief
loodzwaar en daardoor remmend voor kleinere projecten. Een aantal schandalen en
schandaaltjes (o.m. in Duitsland) toonden aan dat subsidies tot een zelfbevruchtigend
systeem leid(d)en, waarbij het overheidsmanna eerder het doel blijkt dan de effecten
van herbestemming.
Voorkeur wordt gegeven aan vlot werkende en eenvoudige fiscale stimuli voor
herbestemming, naast een fiscale ontradingspolitiek voor leegstand en verval. De
belangrijkste fiscale bevoegdheden in België berusten nog steeds bij de federale
overheid, zodat de regionale overheden die bevoegd zijn voor de stedenbouw en
landinrichting hiervan onvoldoende gebruik kunnen maken. Ook blijkt dat de fiscale
voordelen nog steeds in hoofdzaak gedacht worden in de richting van nieuwbouw.
Anderzijds blijkt dat de regionale en lokale bestraffing van leegstand en verkrotting,
in plaats van herbestemming eerder sloping en kaalslag bevordert - omdat onwillige
en speculerende eigenaars op die wijze de heffingen kunnen ontlopen. Leegstand zal
plaats ruimen voor stedenbouwkundige gaten.
Herbestemming wordt in eigen regio onmiskenbaar ook afgeremd door een reeks
administratieve procedures, die herbestemmingsdossiers nodeloos ingewikkeld
maken, terwijl veel administraties (bv. de technische diensten in de gemeenten) niet
openstaan voor herbestemming, of grotendeels onwetend zijn over de mogelijkheden
die deze aanpak biedt.
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In tegenstelling tot Frankrijk, Groot-Brittannië, en vele andere landen, is in
Vlaanderen herbestemming nog steeds geen onderdeel van een totaal-planningproces
van de stedenbouwkundige en socioeconomische ruimte. Wanneer al eens herbestemd
wordt, gebeurt zulks op initiatief van een particulier, een immobiliëngroep of een
bedrijf, en heeft zulks betrekking op één pand of maximaal op één bouwblok.
Herbestemming wordt te veel gezien als een op-zichzelf-staand gegeven, los van
omgevingsfactoren, niet- geïntegreerd met wat in de omgeving gebeurt of voorzien
is.
Bij herbestemming is de kwaliteit van de ruimtelijke omgeving mee-bepalend
voor de kwaliteit van de herbestemming, en is de herbestemming bepalend voor de
verdere ontwikkeling en groei van een ruimere omgeving: van sommige voorliggende
herbestemmingsprojecten kan men nu reeds voorspellen dat zij tot storende factoren
in hun omgeving zullen uitgroeien
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(o.m. door het aantrekken van verkeersstromen, of - zoals in sommige marginale
zones in Frankrijk - door verstoring van de sociale structuren en het inplanten van
maatschappelijke conflicten).
Stedenbouwkundig dient trouwens opgemerkt dat de voor herbestemming
interessantste gebouwen meestal op ‘verkeerde’ plaats liggen. Bedrijven gelegen in
oude industrie-zones kunnen niet zomaar omgevormd worden tot bv. woningen of

multifunctionele complexen. De zoneringsidee, zoals dit het huidige
stedenbouwkundig denken bepaalt, is in tegenspraak met de multifunctionele
bestemming waarin de meeste kansen op een succesvolle herbestemming schuilen.
En ten slotte hebben behoud en herbestemming van gebouwen veel te maken met
de psychologische beleving van die gebouwen door hun omgeving. Sommige
gebouwen hebben, vaak door een veelheid van factoren, een psychologisch odium:
omdat de buurt jaren last had van verval, omdat het gebouw verbonden is met een
onsmakelijke geschiedenis (bv. de gebouwen die in Bristol getuigen van de vroegere
slavenhandel), omdat men de psychologische shock van grootschalige
bedrijfssluitingen wil verdringen (in alle oude industriebekkens in Europa, van het
Ruhrgebied en het Saarland, tot Wales en Yorkshire, met inbegrip van de
Rupelboorden en de Limburgse steenkoolmijnen), omdat men slechts de gevel kent
en niet de rijkdom aan details in het interieur, enz. Eens die psychologische barrière
overschreden kan het behouds- en herbestemmingsproces zonder grote weerstanden
aan de gang gebracht worden. Na tien jaar is de eerste kater van de bedrijfssluiting
verteerd, na één generatie is die geschiedenis ‘geschiedenis’ en dus ‘interessant’
geworden. Op dat ogenblik worden de laatste restjes gekoesterd, behouden,
gerestaureerd, gerenoveerd - als ze er dan nog zijn. Het verhaal van de mijngebieden
in Nederlands-Limburg is daarvan een mooie illustratie.

Wonen in een fabriek?
Uit buitenlandse enquêtes blijkt dat het wonen in een herbestemd bedrijfsgebouw
zeker nog niet populair is, en dat blijkbaar een zeer specifieke sociale doelgroep
daartoe aangetrokken wordt. In Frankrijk wordt deze omschreven als ‘les
soixantehuitards’, de generatie van de 68'ers, met een hogere opleiding, linkse
intellectuelen die de wilde haren lieten knippen en thans behoren tot de betere klasse,
tijdens de week rijdend in een typische yuppie-wagen en tijdens het weekend met
een eend. Of kunstminnende zielen die zich een loft met uitzicht op de Eiffeltoren
kunnen veroorloven.
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Bij een studie die in 1989-1990 in ons land uitgevoerd werd door de vzw Belgica
Nostra gaven slechts 37% van de ondervraagden aan dat zij bereid zouden zijn om
te gaan wonen in ‘een groot waardevol gebouw dat gerestaureerd wordt en opgedeeld
in gezinswoningen’. Van deze ja-antwoorden was maar 9% gewonnen om een flat
te kopen in een gerenoveerde fabriek, 21% wilde eventueel huren, maar 70% stond
totaal afwijzend tegenover wonen in een bedrijfsgebouw.
Bewoning is echter niet de enige mogelijke herbestemmingsfunctie voor een groot
of een industrieel pand - vaak zelfs niet de meest geschikte. Het verzekeren van bv.
de nodige lichtinval in alle ruimten vereist bij de omvorming van een grootschalig
pand (bv. een textielbedrijf) te zware ingrepen die het karakter en de structuur van
het pand aantasten en kostenvergrotend

Brugge: De Nieuwe Molens: door een ondoordachte aanpak, slecht werfbeheer en conceptuele fouten
ging een waardevol complex verloren.

werken. Vandaar dat het aangewezen is om vooraleer met het plannenmaken te starten
alle mogelijke bestemmingen en hun mix te analyseren, en op basis hiervan de
uiteindelijke opties vast te stellen, afhankelijk van de eigenschappen en kenmerken
van het gebouw, afhankelijk van de ligging ervan en van de omgevingsfactoren,
afhankelijk van de bestaande vraag naar gebouwen, én afhankelijk van een
stedenbouwkundig en sociaal-cultureel beleid7.
In de meeste gevallen zal de herbestemming dan niet leiden tot unifunctioneel
gebruik van het pand (soms omschreven als ‘getto-herbestemming’), maar wordt een
multifunctioneel programma ontwikkeld van mekaar versterkende functies. Dit kan
niet (alleen) de taak zijn van de architect of van een project-ontwikkelaar, maar moet
gebaseerd worden op een multidisciplinaire analyse van noden en mogelijkheden.

Wie speelt welke rol?
Het is opvallend dat de overheid in Vlaanderen niet het voorbeeld geeft in-
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zake herbestemming. Voor veel overheidsprojecten worden herbestembare panden
gesloopt.
Een pijnlijk voorbeeld is de sloping door OVAM, in Mechelen, van een
monumentaal en goed-renoveerbaar meubelbedrijf om dit te vervangen door een
weinigzeggende nieuwbouw: dit is duidelijk in flagrante tegenspraak met alle
filosofieën inzake recyclage die door OVAM de wereld ingestuurd worden... Ook
het pilootproject van de Vlaamse Regering, ‘Technopolis’, dat oorspronkelijk in een
oud industrieel gebouw zou komen (nl. in de oude zegeldrukkerij in Mechelen) blijkt
naar een nieuwbouw buiten de stedelijke kern verbannen te worden - op basis van
een betwistbare kosten-baten-analyse die geen rekening hield met socio-culturele
waarderingen en stedenbouwkundige aspecten. Of hoe de overheid zich gedraagt als
de spreekwoordelijke Belgian dentist die zijn spaarcenten in Kiwi-dollars belegt,
omwille van de ogenschijnlijk hogere intrestpercentages die door geldontwaarding
opgevreten worden.
De rol van de overheid is, zo blijkt uit alle buitenlandse rapporten, toonaangevend
bij de houding die haar burgers aannemen tegenover architectuur, stedenbouw,
monumentenzorg. Niet alleen en zelfs niet op de eerste plaats door de wettelijke en
administratieve bepalingen die deze overheid uitvaardigt, niet alleen en zelfs niet op
de eerste plaats door financiële tegemoetkomingen en fiscale ingrepen, maar vooral
door de houding die deze overheid tentoonspreidt, door het goede of slechte voorbeeld
dat zij haar burgers voorhoudt. De overheid zal aldus (gewild of ongewild) een
katalysator-functie vervullen, ten goede of ten kwade. Wij zijn daarom ten stelligste
van oordeel dat zonder gerichte initiatieven van de Vlaamse overheid het
herbestemmingsproces in Vlaanderen zal blijven achterophinken ten opzichte van
de omgevende landen en regio's.
Hoe kan zij dat doen?
Uiteraard door de idee van herbestemming zelf toe te passen op haar projecten:
administratieve centra doen oude industriële gebouwen en wijken herleven, als zij
goed geconcipieerd, ingeplant en uitgevoerd worden. Door een stedenbouwkundig
beleid te voeren dat hergebruik aanmoedigt en sloop zonder vooruitzicht ontmoedigt.
Door een herbestemmingspolitiek te koppelen aan een opleidings- en
tewerkstellingspolitiek. Zij kan een aantal herbestemmingsstudies (mogelijke
alternatieven, haalbaarheid, enz.) laten uitvoeren voor cruciale en representatieve
gebouwen en zones, en op basis daarvan de privé-sector aanzetten om de
herbestemming te realiseren (het voorbeeld van het Amerikaanse Lowell kan
aangehaald worden). Ofwel dient er een (eventueel achteraf door de overheid terug
recupereerbare) toelage verstrekt te worden om dergelijke studies te maken: de
zwaarste kosten zijn nl. de opmetingen van het gebouw en de tijd nodig om de
structuur te analyseren.
Zij kan vooruitzien, en nu reeds herbestemmingsstudies uitvoeren voor bedrijven
die op termijn uit de stedelijke kernen moeten verdwijnen: bedrijven investeren bv.
niet meer in die voor hen marginale gebouwen, zodat ze snel gaan aftakelen. Een
visie op de toekomstmogelijkheden voor dergelijke gebouwen zou de aftakeling
stoppen.
Het is daarmee ook duidelijk dat herbestemming van gebouwen niet mogelijk is
zonder medewerking, steun en participatie van de privé-sector. De Amerikaanse
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successen bewijzen dat een gezonde public-private-partnership een noodzaak is. Er
dient dan echter een goede terreinafbakening en verdeling van taken,
verantwoordelijkheden en kosten vastgelegd te worden - bij voorkeur voor een lange
termijn.
De privé-sector heeft vaak te weinig oog voor de architecturale en inhoudelijke
waarden binnen een project. Die worden onderworpen aan winstoogmerken (bv. het
Pottelberg-project in Kortrijk), zodat bestaande kwaliteiten verwateren, onleesbaar
of vernietigd worden. Enkele uitzonderingen (zoals de CM in Eeklo) tonen gelukkig
dat het ook anders kan. De overheid dient te waken over de kwalitatieve aspecten
van de herbestemming.
Binnen de privé-sector zullen kleinere panden (bv. brouwerijen, maalderijen,...)
gemakkelijker een herbestemming vinden, omdat een particulier of een samenwerking
van een aantal gelijkgezinde particulieren een dergelijk project financieel aankunnen.
Herbestemming van grote panden (bv. een textielfabriek, een havenpakhuis, een
gieterijhal,...) kan, omwille van de schaal van het project, slechts geschieden door
kapitaalkrachtige (immobiliën) groepen of door de overheid. Indien zulks aangepakt
wordt door projectontwikkelaars, bestaat er voorafgaand geen enkele garantie over
de architecturale kwaliteiten van hetgeen uiteindelijk afgeleverd wordt.
Aan het einde van de twintigste eeuw staan wij thans op een punt waar andere regio's
een tweetal decennia geleden van start gingen. Wij moeten het warm water niet
uitvinden, maar even uit hun ervaringen en ideeën putten, en deze naar Vlaanderen
optimaliseren.
En nagaan of wij in volgende eeuw (nog) een toekomst weggelegd zien voor ons
industrieel erfgoed, en ook voor ons ander vergeten groot en monumentaal
patrimonium, waaronder kerken, schoolgebouwen, gevangenissen, kazernes en
citadellen,...
Nuttige adressen:
Forum Herbestemming:
Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie, Postbus 30 Gent XII, 9000
Gent-12 (internet: http://www.conservare.be/vvia/vviahome.htm)
Onderzoeksgroep Herbestemming Industrieel Erfgoed, Hogeschool voor
Wetenschap en Kunst, departement Architectuur St.-Lucas, Zwartezustersstraat 34,
9000 Gent

Eindnoten:
1 New life for old buildings (London, Her Majesty's Stationery Office, 1971, z.pag - uitgave
gerealiseerd door het Department of the Environment, samen met het Scottish Development
Department en de Welsh Office).
2 bv. - CANTACUZINO, Sherban: New Uses for Old Buildings. (London, The Architectural Press,
1975, 264 blz.):
‘Because their structure tends to outlive their function, buildings have continuously been adapted
to new uses - a fact which has enabled generation after generation to derive a sense of continuity
and stability from their physical surroundings (...) The dissatisfaction expressed by the users
of so many new buildings has directed attention back to some fundamental ecological and
sociological problems and has forced governments to make more money available for
conservation. Yet it is unfortunately true that the process of wholesale and indiscriminate
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destruction will go on as long as there are local authorities who continue to see redevelopment
as a matter of prestige, or find in the developper's proposals an irresistible opportunity to increase
their revenue from rates...’ (p.viii)
- KIDNEY, W.C.: Working Places. The adaptive use of industrial buildings. (Pitsburgh, Ober
Park Associates - Society for Industrial Archeology, 1976, 170 blz.)
Cf. WEILER, J.: Our Working Past. Couserving industrial relics for recreation and tourism.
(Toronto, Ontario Ministry of Culture and Recreation, 1982, 224 blz.)
Cf. ELEY, Peter & WORTHINGTON, John: Industrial Rehabilitation. The use of redundant
buildings for small enterprises. (London, The Architectural Press, 1984, 184 blz.)
Bv. - Re-using Redundant Buildings. Case studies of good practice in urban regeneration.
(London, Her Majesty's Stationery Office, 1987, 115 blz. - studie uitgevoerd door URBED voor
het Department of the Environment)
- Heritage and successful town regeneration. Report of the Halifax Colloquy. (Strasbourg,
Council of Europe, 1989, 100 blz. - Architectural heritage. Reports and Studies, No. 14)
Cf. - HANNA, Max & BINNEY, Marcus: Preserve and Prosper. The wider economic benefits of
conserving historic buildings. (London, SAVE, 1983, 36 blz.) - PEARCE Michael: Conservation.
A credit account. (London, SAVE, 1988, 54 blz. + bijl.)
Zie o.m. Peter NIJHOF en Ed SCHULTE: Herbestemming in Nederland. (Zutphen, Walburg Pers,
1994, 191 blz, en een aantal sprekende voorbeelden in: Tessel POLMAN: Monumentale Gebouwen
Herbestemd. Restauratie, transformatte en hergebruik van grote complexen. (Den Haag, SDU
Uitgeverij, 1994, 124 blz.)
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Marc Dubois
Hergebruik van gebouwen in Europees perspectief
Wie een bezoek brengt aan Rome wordt permanent geconfronteerd met de veelheid
aan mutaties die deze stad heeft ondergaan in de loop der eeuwen. De mens bouwt
steeds vanuit bepaalde behoeften of noodwendigheden die meestal van tijdelijke aard
zijn. Het wegvallen van de oorspronkelijke bestemming heeft te maken met
maatschappelijke ontwikkelingen die de bouwheer en de architect nauwelijks konden
voorspellen, toen er werd gebouwd. De volgende generaties kunnen overgaan tot het
slopen, het wegnemen uit het stadsbeeld van gebouwen of van gehele stadsdelen.
Het elimineren is meer dan het weghalen van bouwmaterialen; met het slopen
verdwijnen ook de achterliggende ambities die de opdrachtgevers hebben gedreven
een bouwdaad te stellen.
Meestal kiest men om pragmatische en economische redenen voor behoud, voor een
ingrijpende verbouwing om alzo de opgetrokken ruimtes een nieuw leven te geven.
De vorm van het stadium van keizer Domitianus werd de configuratie van een van
de mooiste Romeinse pleinen, namelijk de Piazza Navona. De grote zaal van het
indrukwekkend thermencomplex van Diocletianus, gebouwd rond 300 na Chr., werd
door Michelangelo verbouwd tot dwarsschip van de kerk Santa Maria degli Angeli.
Het imposante Palazzo Farnese uit de 16de eeuw fungeert nu als onderkomen voor
de Franse Ambassade. Het groot theater van Marcellus, werd achtereenvolgens
getransformeerd tot vesting en paleis van de familie Savelli. Het indrukwekkend
Pantheon uit de eerste eeuw na Chr., de best bewaarde en befaamdste Romeinse
tempel, werd een ruimte voor de christelijke eredienst. Nu is het meer een toeristische
trekpleister, een unieke ruimte waar men in bewondering staat voor het feit dat het
daglicht via een cirkelvormige opening bovenaan in het interieur kan penetreren.
Voor Rome bestaan ook een gigantisch aantal projecten voor transformaties die nooit
werden gerealiseerd. Paus Sixtus V stelde in 1590 voor het Colosseum te verbouwen
tot textielfabriek, inclusief met woningen

Project van architect Carlo Fantana voor de bouw van een kerk in het Colosseum.

voor de arbeiders. In 1707 deed architect Carlo Fontana een ambitieus voorstel om
binnenin het Colosseum een kerk te bouwen.
De ‘eeuwige stad’ biedt een overweldigend aantal voorbeelden van de wijze waarop
de mens is omgegaan met het onroerend erfgoed. Dit is ongetwijfeld één van de
belangrijkste aspecten waarom Rome, maar ook andere historische steden, ons blijven
boeien. Die steden bezitten een affinerende rijkdom aan gelaagdheden die een hybride
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‘tijdelijk’ eindresultaat opleveren. De rijkdom ligt juist in het onzuivere, in de vaak
ingrijpende transformaties die de mens heeft aangebracht in de stedenbouwkundige
structuur, maar ook in het hergebruik van de gebouwen. Bij hergebruik corresponderen
vorm en inhoud vaak niet meer met elkaar. Dit verhoogt en versterkt de complexe
gelaagdheid van de architectuur, een wezenskenmerk van het stedelijk landschap.
Men kan de architectuurgeschiedenis bekijken vanuit een zuiver stylistische
invalshoek. Even boeiend is het onderzoek naar de mutatie van de functies die het
gebouwde heeft meegemaakt. De opeenvolging van transformaties toont misschien
nog beter de maatschappelijke structuren en mechanismen die aan de basis liggen
van een samenleving.
In de loop der eeuwen zijn gebouwen ook verdwenen door oorlogsvernielingen
of grote branden. Het reële werd soms brutaal uitgewist, maar bleef via tekeningen
en schilderijen behoren tot het geheugen van de architectuur: het ooit gebouwde dat
niet meer in aanmerking komt voor hergebruik. Wanneer men in het verleden de
beslissing nam om te slopen werden de bouwmaterialen op grote schaal gerecycleerd;
belangrijke bouwfragmenten verhuisden en kregen een plaats in een nieuwe context.
In de 17de eeuw verplaatste men in Rome twee teruggevonden badkuipen van de
Thermen van Caracalla naar de Piazza Farnese om te fungeren als fonteinen. Dit is
maar één voorbeeld uit Rome hoe onderdelen van gebouwen een herbestemming
kregen, hoe bouwfragmenten op reis gaan en te voorschijn komen in een nieuwe
omgeving.
Soms worden grotere delen van een gebouw verplaatst om verder te leven in een
andere site. Zo sloopte men begin deze eeuw de monumentale toegangspoort van
het Gentse Elisabeth-begijnhof om ze vervolgens steen per steen te reconstrueren
als nieuwe hoofdgevel van het Gentse Bijlokemuseum. Het fenomeen van gehele
gebouwen die worden verplaatst, komt vaak voor na grote tijdelijke manifestaties.
Bijna alle paviljoenen van de Brusselse Expo '58 werden gedemonteerd en verkocht.
Zo is het Sint-Pauluscollege in Wevelgem het voormalig paviljoen van Joegoslavië
ontworpen door architect Richter.
Gebouwen hebben vaak meer dan één leven en overleven de oorspronkelijke
bestemming. De recent overleden Italiaanse architect en theoreticus Aldo Rossi
(1931-1997) heeft een grote rol gespeeld om op een andere wijze naar de complexiteit
van een stad te kijken. Zijn boek ‘L'architettura della città’, uitgegeven in 1966,
belicht uitvoerig de historische dimensie van de ste-
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delijke nederzetting en de verhouding tussen vorm en functie. Voor Rossi gaat de
vorm vooraf aan het bouwwerk en overleeft deze in een wereld waarin de functies
voortdurend veranderen. In zijn geschriften spreekt Rossi zelden over functies maar
over de potenties van het gebouwde, over datgene wat de mens realiseert dat kan
worden aangewend om diverse activiteiten te herbergen en dit los van de dimensie
tijd.
Belangrijk om te vermelden is dat het begrip ‘monument’ in de 19de eeuw is
ontstaan. Uitzonderlijke bouwkundige getuigenissen kregen een bijzonder statuut en
er ontstond een nieuwe attitude om die grote prestaties door te geven aan de volgende
generaties. Een maatschappelijk bewustzijn groeide om datgene wat de mens optrok
als grote collectieve constructies, zoals kerken en stadhuizen, een zekere bescherming
te geven. Anderzijds wijst Nietzsche in 1874 op het gevaar van de geschiedenis
waarbij volgens hem een té veel aan terugblik verlammend werkt en voorkomt dat
een cultuur haar eigen scheppende kracht in daden weet om te zetten. Nietzsche pleit
voor het vergeten, voor een a-historisch besef en voor een artistieke, operatieve
geschiedenis in dienst van ‘het leven’. Die stelling moeten wij in de
eindnegentiende-eeuwse context en de groeiende opsplitsing tussen de attitude van
context en analogie plaatsen. Streven naar eigentijdsheid, de uiting van vooruitgang
die geen banden meer wil hebben met het verleden, is gebaseerd op het idee van het
contrast. Deze a-historische houding kan zowel destructief zijn ten aanzien van het
bestaande, maar kan ook een bevrijdende vernieuwing introduceren, omdat men
minder belast is met een historische erfenis. De houding van analogie vertrekt vanuit
een attitude waarbij gekozen wordt voor een operatieve omgang met het verleden
als ruw materiaal. Het gaat er niet om het heden te verzwakken, maar om de kennis
van het verleden aan te wenden om een grotere continuïteit te bewerkstelligen. De
avant-garde van de moderne architectuur in onze 20ste eeuw koos voor het contrast,
om het verleden te verdringen ten voordele van het zuivere eigentijdse bouwen. Toen
het gedachtengoed van de avant-garde in de jaren zestig de bovenhand kreeg gebeurde
er een ontsporing. Het bestaande werd als hinderlijk ervaren en het massaal slopen
werd gezien als de enige weg voor een dynamische toekomst. Dat hierop een
maatschappelijke reactie zou komen, blijkt achteraf vrij evident. De a-historische
houding resulteerde in de ‘golden sixties’ tot blinde afbraak van cruciale bouwwerken
en verminkingen van gehele stedelijke gebieden. Voor België is de vernieling van
het uniek Volkshuis van Victor Horta in Brussel een illustratief voorbeeld. Geleidelijk
aan ontstond het besef dat wij op een andere wijze moeten omgaan met ons historisch
erfgoed en er een noodzaak is om op een zinvolle manier over te gaan tot
herbestemming. Men is zich geleidelijk aan gaan afvragen hoe de verhouding moet
zijn tussen behoud en nieuwbouw. Het is zeker niet toevallig dat het ‘Europees
Monumentenjaar’ in 1975 werd georganiseerd en niet in de jaren zestig! Het geloof
in een snelle en onbeperkte groei van de jaren zestig maakte gaandeweg plaats voor
een realiteitszin waarbij recyclage noodzakelijk is op diverse niveaus.
Voor de Spaanse architect Ignasi de Solà-Morales is analoge architectuur als een
‘nieuwe sensibiliteit’, die uitdrukking wil geven van een complexe opvatting van de
relatie tussen oud- en nieuwbouw. Hij ziet het oeuvre van bijvoorbeeld Carlo Scarpa
of Rafaël Moneo als richtinggevend voor die invalshoek. Anderzijds kan men
constateren dat men in de jaren '80 en '90 veel gebouwen heeft beschermd als
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monument, omdat het via deze wettelijke bescherming mogelijk was slechte
nieuwbouwprojecten te verhinderen. Wie het architectuurdebat van de laatste jaren
overschouwt, stelt vast dat het positioneren van de geschiedenis als onderdeel van
een actuele en op de toekomst gerichte ontwerpopgave vaak aan de orde komt. De
betekenis van de historische component van de context is richtinggevend geworden
in het ontwerp, waarbij de polariteit tussen oud en nieuw niet wordt ontweken. Vaak
wordt gekozen voor onopvallende aanpassingen die geen eigen autonomie willen
opeisen. Anderzijds wordt er gekozen voor een inspirerende confrontatie tussen oud
en nieuw om de oorspronkelijke kwaliteiten van het gebouw te actualiseren en te
respecteren. Om te weten hoe wij moeten omgaan met gebouwen uit het verleden
kan men onmogelijk vertrekken vanuit een eenduidige stellingname of
ontwerpmethodiek. Het is vooral de subtiliteit waarmee de ontwerper, rekening
houdend met een groot aantal dwingende randvoorwaarden, er toch in slaagt de
onverwachte brug te leggen tussen het verleden en de toekomst. Het zoeken naar de
potenties van het bestaande via het ontwerp is dan ook een boeiende ontwerpopgave
om het patrimonium een zinnige toekomst te geven.
Binnen dit themanummer werd gekozen voor een aantal sprekende buitenlandse en
Vlaamse voorbeelden. Het blijft een persoonlijke selectie van geslaagde realisaties
die qua schaal zeer gedifferentieerd zijn. Vaak komen industriële complexen in
aanmerking, omdat hun heldere basisstructuur een diversiteit aan mogelijkheden
open laat. Diametraal daartegenover staat de vraag hoe men moet omgaan met in
onbruik geraakte kerkgebouwen. Ook deze gebouwen hebben een heldere
constructieve opbouw, maar zijn veel minder geschikt in het proces van
herbestemming. Vaak krijgen deze ruimtes een culturele of museale bestemming,
zoals de ‘Oude Kerk’ in Amsterdam of de begijnhofkerk in Sint-Truiden. Sinds de
jaren zeventig worden kerkgebouwen vaker gebruikt als concertzalen; zij bieden een
bijkomende infrastructuur voor de organisatoren van diverse muziekfestivals.
Kerkruimtes blijken plotseling ook geschikt om binnen de toeristische industrie te
fungeren, zoals het recent het geval was in Brugge waar een kerkruimte onderdak is
geworden voor het organiseren van ‘middeleeuwse feesten’. Men kan stellen dat het
laatste voorbeeld een oplossing is die niet door de beugel kan en dat een kerkgebouw
nu eenmaal en voor altijd haar religieuze bestemming moet behouden.
Na de Franse Revolutie kwamen honderden kerken in privé-bezit, vele werden
gesloopt om het bouwmateriaal te recuperen, andere kregen zelfs een bestemmig als
industriële productieruimte. Anderzijds mogen we niet vergeten dat in het verleden
kerkruimtes werden aangewend als theater- of cinemazalen. In Gent wordt een kerk
gebruikt als verkoopzaal van antiek! Voorbeelden van dergelijke radicale omvorming
zijn in diverse Vlaamse steden te vinden. Die kerken werden op zo een ingrijpende
wijze verbouwd dat wij nauwelijks de oorspronkelijke functie kunnen
herkennen. Het gebouw werd compleet gedesacraliseerd en de beschikbare kubieke
meters ruimte werden op een pragmatische wijze gerecycleerd. Maar als gevolg van
een sterk gewijzigde visie binnen de monumentenzorg is het niet meer mogelijk om
dergelijke totaal ingrijpende aanpassingen door te voeren. Respect opbrengen voor
het interieur van een kerk valt moeilijk te koppelen aan een nieuw gebruik. Wanneer
het gaat om kapellen dan zijn de mogelijkheden groter. Zo zijn er tientallen kapellen
bij scholen omgevormd tot kleine bibliotheken of auditoria. Bij grotere constructies
verminderen de mogelijkheden drastisch. Hoe men verlaten kerkgebouwen een andere
betekenis kan geven in een sterk veranderende samenleving, blijft vaak een open

Vlaanderen. Jaargang 47

vraag. Deze problematiek zal zich steeds scherper stellen gezien de grote financiële
inspanningen die de hele samenleving moet opbrengen om het hele
kerkenpatrimonium in stand te houden. Zal men op een bepaald ogenblik de beslissing
moeten nemen een meer radicaal standpunt in te nemen? Zullen we genoodzaakt
worden na
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een weloverwogen onderzoek een keuze te maken uit de religieuze gebouwen die
we voor het nageslacht als kerk willen behouden? Anderen pleiten ervoor alles
onaangeroerd te laten in de hoop dat er in de toekomst een grotere religiositeit tot
ontwikkeling zal komen. Interessante actuele voorbeelden van kerkruimtes die een
nieuw leven kunnen krijgen, zijn nauwelijks te vinden.

Frankrijk
Wie onlangs een bezoek bracht aan het Louvre zal zeker onder de indruk geweest
zijn van de nieuw heringerichte zalen aan de kant van rue Rivoli. Dat dit gedeelte
pas nu kan fungeren binnen de hele museografische uitbouw van het Louvre heeft
evenwel te maken met het feit dat in die vleugel tot in de jaren tachtig het Ministerie
van Financiën was ondergebracht. Pas toen het nieuw ministeriegebouw op de oever
van de Seine in gebruik werd genomen kon men starten met het vergroten van de
expositieruimte van het Louvre. Zo zijn er

Musée d'Orsay in Parijs. Verbouwing van een station tot museum.

veel voorbeelden te geven van belangrijke verschuivingen die zich hebben
voorgedaan.
Het spectaculairste Parijse voorbeeld is ongetwijfeld het hergebruik van het
voormalig spoorwegstation Orsay als museum voor de kunst tussen 1850 en 1914.
Opgetrokken in functie van de grote internationale expositie van 1900, naar een
ontwerp van Victor Laloux, werd dit kopstation met te korte perronlengte reeds in
1939 door de overheid afgeschreven. Op die locatie wilde men een nieuw
congrescentrum bouwen en zelfs Le Corbusier maakte een voorstel voor een
nieuwbouw. De sloop van het station werd in 1971 in extremis vermeden. Vooral na
de zware kritiek op de afbraak van de centrale hallen van Baltard ontstond bij politici
het idee het station te behouden en een nieuwe bestemming te geven. Aangezien het
Louvre en Jeu de Paume geconfronteerd werden met een nijpend plaatsgebrek
ontstond het concept de 19de-eeuwse kunst te huisvesten in het gebouwtype bij
uitstek van de vorige eeuw, het stationsgebouw. De imposante centrale ruimte bleek
perfect geschikt om volumineus sculpturaal beeldhouwwerk te exposeren. De
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verbouwing van het interieur gebeurde met de medewerking van de befaamde
Italiaanse architecte Gae Aulenti.
Het groot stedelijke slachthuis van Parijs ‘La Villette’ situeerde zich op een 55 ha
groot gebied, rakend aan de noordelijke stadsboulevard. Tijdens de Vde Republiek
besliste men een nieuw complex te bouwen, een initiatief dat uitdraaide op een
compleet fiasco, omdat het project reeds achterhaald was voor het einde van de
bouwperiode. Dit gigantisch nieuw slachthuis is nooit in gebruik genomen. President
Giscard d'Estaing nam de beslissing dat open gebied te transformeren tot een nieuw
stedelijk park voor de 21ste eeuw, gerealiseerd naar een ontwerp van Bernard
Tschumi. Het slachthuis, met een lengte van 275 meter en een breedte van 100 meter,
werd omgebouwd tot de ‘Cité des

Parc de la Villette in Parijs. Verbouwing van de grote “halle aux boeufs” tot polyvalente
evenementenhal.

Sciences et de l'Industrie’. Het voormalige ‘halle aux boeufs’, een 2 ha grote overdekte
verzamelplaats voor dieren, werd op een voorbeeldige wijze gerenoveerd door de
architecten Reichen & Robert tot een expositie en spektakelzaal.
Ook het Parijse stadsbestuur opteerde ervoor om haar architectuur- en
stedenbouwinfocentrum onder te brengen in een industrieel gebouw. Het Pavillon
de l'Arsenal is een 19de-eeuwse constructie

Pavillon de l'Arsenal in Parijs.

met een centrale beglaasde ruimte. Deze middenruimte was perfect geschikt voor
het plaatsen van een immense maquette van het stadscentrum van Parijs.
Hoe men een gigantisch industrieel complex kan aanpakken, hebben de architecten
Reichen en Robert aangetoond in Noisiel nabij Parijs. De voormalige chocoladefabriek
Menier met een oppervlakte van 41.000 m2 is indrukwekkend. Dit complex bevat
o.a. het als monument beschermde molengebouw van Jules Saulnier (1865-1872),
één van de eerste gebouwen met een metaalskelet. Daarnaast bevat de fabriek
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ook één van de eerste gebouwen met volledig betonskelet. Op die site werken 1800
mensen; het geheel behoort toe aan het Nestlé-concern. Het is een van de meest
geslaagde voorbeelden in Frankrijk waar op een perfecte wijze het erfgoed werd
geïntegreerd in een nieuw productieproces. Monumentenzorg en toekomstig
dynamisch gebruik gaan hier perfect samen.
Een ander geslaagd voorbeeld is de herbestemming van de katoenfabriek

Museum voor hedendaagse kunst in Bordeaux. (Foto: ISO)

Motte-Bossut in het stadscentrum van Roubaix. Dat indrukwekkend ‘kasteel van de
industrie’ werd in 1978 op de monumentenlijst geplaatst en bijgevolg gered van de
sloping. Pas in 1985 kreeg het geheel een nieuwe toekomst, toen een wedstrijd werd
georganiseerd met het oog op het onderbrengen van de archieven van de arbeid.
President Mitterrand gaf dit project de label van ‘grand chantier présidentiel’; het
centrum werd in 1993 ingehuldigd. Het ontwerp van Alain Sarfati bewijst dat een
nieuwe functie zich perfect kan inpassen in een bestaande structuur en dat men met
de nieuwe toevoegingen een band kan leggen tussen de geladen historiek van de
fabriek en de nieuwe bestemming.
In de inleiding van dit themanummer is reeds verwezen naar de sloping van de
Koninklijke Stapelhuizen in Antwerpen en de gemiste kans om dit complex met haar
grote potentialiteit te integreren in een nieuwe stedelijke dynamiek. Het herbruik van
‘Entrepôt Réel Lainé’ in Bordeaux toont ons de mogelijkheden die in Antwerpen
werden verkwanseld. Dit stapelhuis voor koloniale waren uit 1824 is een gesloten
bouwblok waarbij de magazijnen zijn geschikt rond een prachtig overdekt plein.
Door het overweldigend baksteengebruik en de boogvormige overspanningen
bezit het interieur de sfeer van een Romaans bouwwerk, een bijna tijdloos gebouw.
Met het verdwijnen van de koloniale handel viel ook de reden van bestaan van dat
entrepot weg en begon men te denken aan slopen. Jonge kunstenaars en verenigingen
zagen dat gebouw als een geschikt onderkomen voor diverse artistieke manifestaties,
een idee dat door de overheid werd overgenomen in een concept van museum voor
hedendaagse kunst (CAPC) en een centrum voor architectuur (Arc en Rêve). De
verbouwing door Denis Valode en Jean Pistre, in samenwerking met de
interieurarchitecte Andrée Putmann, is dan ook een vaak geciteerd voorbeeld van de
wijze waarop nieuwe architectuur zich kan inschuiven in het bestaande. Het gaat er
hem niet om het oude te imiteren, maar wel om een ontwerpattitude die zoekt naar
een fundamentele benadering en die niet vertrekt vanuit een drang om een eigen
vormgeving op te dringen.
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Nederland
In de Nederlandse architectuur zijn Berlage en de Koopmansbeurs in Amsterdam
synoniemen geworden voor het begin van de moderne architectuur. Ontworpen tussen
1896 en 1903 visualiseert dat indrukwekkend complex de overgang tussen de 19deen de 20ste-eeuwse architectuur. Het gebouw bevat o.a. drie grote zalen voor het
verhandelen van goederen, granen en effecten, ruimtes die overspannen zijn met in
het zicht gelaten metalen spanten. Berlage ontwierp het kapitalistisch gebouw bij
uitstek, maar uit de aanwezige symboliek van een paar tegeltableaus blijkt duidelijk
dat zijn ambitie verder reikte. Hij zag de Beurs als een grote middeleeuwse Italiaanse
stadshalle, als een ‘Palazzo Publico’, een gebouw

Een nieuwe concertruimte in de ‘Beurs van Berlage’ in Amsterdam.

waarin alle kunsten verenigd zouden kunnen worden. Deze droom van Berlage werd
ook realiteit. Toen de laatste beursfunctie in 1987 verhuisde, kreeg het geheel een
culturele bestemming. Vanaf 1984 wordt de grote zaal gebruikt als expositieruimte.
In de kleine zaal werd een glazen doos geplaatst voor repetities en kleine concerten
in opdracht van het Nederlands Philharmonisch Orkest. Architect Pieter Zaanen koos
voor het autonoom plaatsen van het glazen volume om het oorspronkelijk interieur
van Berlage zo gaaf mogelijk te behouden. Door deze transparantie ontstaat een sterk
contrast met de aanwezige baksteenarchitectuur van Berlage. De gekozen
architectonische oplossing wil niet de bestaande architectuur imiteren, door net de
tegenpool te kiezen wordt het oorspronkelijke in alle evidentie belicht.
De grootste stedelijke operatie van de laatste jaren heeft plaats in Rotterdam. Aan
de overzijde van het stadscentrum wordt het gebied ‘Kop van Zuid’ de nieuwe
groeipool, een reconversie van een verouderd havengebied in een zone voor de
tertiaire sector. Op de punt van ‘Kop van Zuid’ bouwde men in de jaren twintig het
kantoorgebouw voor de Holland-Amerikalijn, een prachtig geheel dat verlaten werd
toen deze verbinding ook haar impact verloor door de opkomst van de
luchtverbindingen met Amerika. Sinds een paar jaar fungeert dit administratief
complex als hotel en restaurant ‘New York’. Het is niet enkel een commercieel
succes; belangrijker is
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dat die herbestemming een goede link legt met de rest van de geplande nieuwbouw.
Zelfs de nabijgelegen havenloodsen uit de jaren vijftig blijken perfect geschikt voor
horeca en andere functies.
Vooral oude industriegebouwen komen vaak in aanmerking voor hergebruik. Dit
is niet zo verwonderlijk, aangezien dergelijke constructies vaak een heldere structurele
opbouw bezitten en bijgevolg een eenvoudige aanpassing mogelijk wordt.

Stichting De Pont in Tilburg. Van textielfabriek tot centrum voor hedendaagse kunst.

Een interessant voorbeeld is de site in de Rotterdamse haven. De oude watertoren
werd ingericht als kantoorruimte en het nabijgelegen waterzuiveringsgebouw werd
op een voorbeeldige wijze door Wytze Patijn verbouwd tot woningen.
Een van de meest geslaagde voorbeelden van de wijze waarop een industriepand
kan worden aangepakt, bevindt zich in Tilburg. De Stichting De Pont kocht een
voormalige wolspinnerij met het oog op een geschikte expositieruimte voor moderne
beeldende kunst. Voor de verbouwing werd een beroep gedaan op de architecten
Benthem en Crouwel. Door hun terughoudendheid zijn zij erin geslaagd de
oorspronkelijke ingenieursarchitectuur te respecteren zonder het geheel om te turnen
tot een kunsttempel. Via de bestaande sheddaken komt overvloedig daglicht naar
binnen. Alle toevoegingen, zoals de hal, de toiletgroepen en de keuken, de balies en
de bookshop, zijn los van het gebouw ontworpen om het verschil tussen bestaande
structuur en toevoeging helder te houden. Ook de kleine droogkamers werden
behouden en fungeren nu als intieme expositieruimte.
Terwijl Benthem en Crouwel in Tilburg kozen voor een zeer teruggehouden
toevoeging, vertrok Koen Van Velzen in Amsterdam vanuit een compleet andere
invalshoek voor zijn ontwerp van de nieuwe Rijksacademie van beeldende kunsten.
Het

Rijksacademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam. Van cavaleriekazerne tot kunstinstituut.
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beleid opteerde om deze opleiding onder te brengen in een voormalig
negentiende-eeuws cavaleriegebouw, een eenvoudig rechthoekig bouwvolume met
een grote binnenplaats. De architect groepeerde de nieuwe gemeenschappelijke
functies in afzondere volumes die op kolommen zijn geplaatst. Een aantal bevindt
zich op de binnenplaats, andere kregen een inplanting buiten de hoofdvorm. Vanuit
het centrum grijpen luchtbruggen naar de overige afdelingen die zich in het oude
gedeelte bevinden. Alles wat nieuw is, heeft een hoekverdraaiing ten opzichte van
het oude gebouw. Het werkplaatskarakter van de academie wordt versterkt door het
gebruik van sobere utilitaire materialen. Vanuit zijn ontwerpbenadering wordt op
een glasheldere wijze bekemtoond wat oud en nieuw is.

Duitsland
Zoals op verschillende plaatsen in Vlaanderen werden in Duitsland veel kastelen
getransformeerd tot gemeente- en stadhuizen. In de stad Bensberg maakte Gottfried
Böhm gebruik van een kasteelruïne om het nieuw stadhuis te structureren. Die
realisatie uit 1965-1967 fungeerde geruime tijd in Duitsland als voorbeeldproject
hoe oud en nieuw op een inventieve wijze bij elkaar kunnen komen.
De radicale economische mutaties die bijvoorbeeld in het Ruhrgebied hebben
plaatsgevonden, hadden ook een grote repercussie op het bouwkundig erfgoed. Het
afstoten van zware en verouderde industrie resulteerde niet enkel in een afbraak van
fabrieken en loodsen. Een groot aantal kreeg een nieuwe bestemming, vooral in de
culturele sector. Het recent voorbeeld bij uitstek is de transformatie van de
Kruppstaalgieterij in Essen tot het Colosseummusicaltheater. Deze driebeukige
industriële ‘kathedraal’ met een glazen dakstructuur was tot in 1988 een centrum
van zware metaalverwerking, nu is het een theaterzaal voor 1.500 mensen met
bijhorende infrastructuur. In dezelfde stad transformeerde de befaamde Britse architect
Sir Norman Foster de ‘Zollverein Schacht XII’ tot een designmuseum.
De grootste bouwactiviteit in Europa heeft momenteel plaats in Berlijn. Naast veel
nieuwbouwprojecten zijn er ook een aantal schitterende reconversies, zoals de
ombouw van het voormalig ‘Hamburger Bahnhof’. Dat stationsgebouw uit 1846
werd reeds in 1884 gesloten en begin deze eeuw getransformeerd tot een museum
voor het transport. Na een eerste restauratie in het begin van de jaren tachtig nam de
overheid in 1989 de beslissing een privécollectie van hedendaagse kunst onder te
brengen in dit indrukwekkend complex. De herinrichting gebeurde op een
voortreffelijke wijze door architect Josef Paul Kleihues en werd in 1996 opengesteld
voor het publiek.
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Het meest ambitieuze Duitse project is ongetwijfeld het ZKM (Zentrum für Kunst
und Medientechnologie) in Karlsruhe. Gesticht in 1989 is het ZKM meer dan een
museum voor videokunst, het is een multidisciplinair opleidingsinstituut en
onderzoekcentrum. Oorspronkelijk opteerden de stad en de deelstaat
Baden-Württemberg voor een nieuwbouwproject om het nieuw concept van
‘multi-media laboratorium’ te huisvesten. Na een architectuurwedstrijd,

ZKM in Karlsruhe. Van munitiefabriek tot centrum voor de nieuwe media.

gewonnen door de Nederlander Rem Koolhaas, opteerde het beleid voor reconversie
van een gigantische munitiefabriek uit 1918 gelegen aan de stadsperiferie, een
rechthoekige bouwmassa van 312 bij 52 meter met verschillende ingesloten
binnenplaatsen. Met een oppervlakte van ongeveer 42.000 m2 is dat centrum de
grootste culturele infrastructuur in Duitsland geworden.

De Fiat-fabriek in Turijn. Van autofabriek tot multifunctioneel centrum.

Italië
De Fiat-fabrieken zijn de grootste industriële pool van de stad Turijn. Toen architect
Le Corbusier in de jaren twintig een bezoek bracht aan dat bedrijf van 40 hectare
was hij overweldigd door de bouwkundige prestatie van ingenieur Matté Trucco. Le
Corbusier beschouwde dat complex, opgetrokken tussen 1915 en 1921, als een
hoogtepunt van de nieuwe architectuur. Het gebouw bezat ook het grootste betonskelet
tot dan toe in Italië gerealiseerd. De montage van de auto's gebeurde op verschillende
verdiepingen en op het dak was er zelfs een testbaan waar de wagens konden
proefrijden. Het was in de jaren twintig de modernste autofabriek in Europa. Vrij
vlug na de Tweede Wereldoorlog werd het gebouw afgeschreven, omdat het monteren
van de auto niet meer verticaal gebeurde. De volledige productiewijziging maakte
dat gigantisch complex tot een zinloze kathedraal van de auto-industrie. Wat een
bedrijf met een dergelijk erfgoed kon aanvangen, bleef lange tijd een open vraag. In
plaats van het geheel te slopen organiseerde Fiat een internationale
architectuurwedstrijd en gelijktijdig werd er gezocht samen met het stadsbestuur
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naar andere partners om deze ‘titanic van de auto-industrie’ te redden. De uiteindelijke
keuze viel op het intelligent voorstel van de wereldbefaamde Italiaanse architect
Renzo Piano, de ontwerper die reeds een internationale reputatie had met de bouw
van het Centre Pompidou in Parijs. Gelegen naast het nieuw beurscomplex is de
voormalige Fiat-fabriek getransformeerd tot een congresen winkelcentrum. Zelfs de
grote Europese hotelketen Meridien opteerde om er een luxehotel in onder te brengen.
Deze operatie in Turijn toont glashelder aan dat met enige verbeelding en een
bundeling van financiële middelen een topwerk uit het Europees industrieel verleden
kan worden gered. Ook in de haven van Genua toonde architect Renzo Piano hoe hij
op een inventieve wijze kan omgaan met een bouwkundig erfgoed uit het verleden.
Ook de stad Milaan werd geconfronteerd met een gigantisch industrieel gebied
dat volledig was afgeschreven. De voormalige Pirelli-fabriek was bijna een stad in
de stad; een site die door haar ligging nog steeds potenties te bieden had voor een
toekomstige ontwikkeling. De voorbereidende studie gebeurde onder leiding van
Bernardo Secchi, de Italiaanse ontwerper die voor Kortrijk het nieuw kerkhof en de
heraanleg van de Grote Markt ontwierp. In 1986 werden internationaal gewaardeerde
architecten en stedenbouwkundigen geïnviteerd om voorstellen te formuleren. De
uiteindelijke keuze viel op Gregotti Associati om hun project verder te concretiseren.
Ondertussen is het ‘Progetto Bicocca’ uitgegroeid tot één van de meest dynamische
ontwikkelingspolen in Noord-Italië.

Engeland
Reeds in de jaren zestig werd de Tate Gallery of Modern Art in Londen geconfronteerd
met een nijpend ruimtegebrek. In plaats van ter plaatse uit te breiden opteerde het
bestuur, gestimuleerd door de overheid, om de collectie te decentraliseren en een
‘bijhuis’ van de Tate te openen in Liverpool.
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De keuze viel op oude imposante pakhuizen in het vervallen havengebied. Die
beslissing had tot gevolg dat privéinvesteerders plotseling de rest van de havenzone
ontdekten en dat er massaal werd geïnvesteerd in een grondige opknapbeurt van de
site. De nieuwe Tate-vestiging werkte als katalysator en gaf een grote impuls. De
verbouwing gebeurde door de befaamde architect James Stirling die ondertussen ook
plannen had gemaakt voor een eventuele Londense uitbreiding. In plaats van een
nieuwbouw in Londen opteerde de directie voor een nog groter opzet dan een
aanbouw. De keuze viel op een bestaande, gigantisch grote energiecentrale gelegen
aan de Theems. De Bankside Power Station werd in 1963 gerealiseerd naar een
ontwerp uit 1947 van Sir Gilles Scott. Reeds in 1981 werd de centrale buiten dienst
gesteld. Het

Nieuw Tate museum in London. Van elektriciteitscentrale tot nieuw museumcomplex.
(Foto: Marcus Leith)

gebouw is zo groot dat de beschikbare ruimte van de Tate in één klap gaat
verdubbelen. De basisoptie bestaat erin hier de internationale moderne kunst te
presenteren, terwijl in het bestaande complex op de Milbank uitsluitend de Engelse
kunst een onderkomen zal vinden. Vooraleer de keuze van de ontwerper en de
basisopties te bepalen werd in 1994 een studieopdracht gegeven aan toonaangevende
architecten, zoals Tadao Ando, Rem Koolhaas, Rafaël Moneo, David Chipperfield,
Renzo Piano en Herzog & de Meuron. De keuze viel uiteindelijk op Herzog & de
Meuron uit Zwitserland met een uiterst eenvoudig concept. De centrale turbineruimte
wordt de meest indrukwekkende overdekte publieke ruimte in Londen, waarbij het
industrieel karakter wordt behouden. De opening is voorzien in het kader van de
Millenniumviering 2000 en zal ongetwijfeld de complete antipode zijn van het recent
gerealiseerd museum in Bilbao van architect Frank O. Gehry. De Tate Gallery wordt
niet enkel veel groter, een belangrijke landmark en industrieel complex aan de Theems
krijgt een nieuwe betekenis en zal ongetwijfeld ook impulsen geven aan het gebied
dat errond is gelegen.
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Marc Dubois
Voorbeelden van herbestemming in Vlaanderen
Wie een bezoek brengt aan het Gentse Gravenkasteel kan nauwelijks vermoeden dat
het groot bouwwerk in de 19de eeuw privé-bezit was en gebruikt werd als
textielfabriek. Het ‘steen’ waar eens de graven van Vlaanderen verbleven, bleek een
geschikte infrastructuur voor een industrieel productieproces. Nu is het Gravensteen
het drukst bezochte toeristische complex in Gent. De geschiedenis van dit
indrukwekkend bouwwerk in het stadshart illustreert glashelder dat de oorspronkelijke
bestemming, de functie waarvoor het gebouw werd opgetrokken, maar een deelaspect
is van de architectuur. Zoals reeds in de inleiding werd benadrukt, kan men ons
gebouwd patrimonium benaderen vanuit een louter stylistische invalshoek waardoor
een groot gedeelte van het wezenlijke van het gebouwde verloren gaat. De
opeenvolgende functieveranderingen geven juist rijkdom aan de complexe
gelaagdheden die wij aantreffen in onze steden.
Tijdens de Middeleeuwen kregen onze steden een infrastructuur voor de ziekenzorg.
Het waren ziekenzalen die qua ruimtelijke opbouw affiniteiten bezaten met de
kerkgebouwen of de grote stadshallen. Zonder in te gaan op de evolutie van de
geneeskunde kan men vaststellen dat vooral in de 19de en de 20ste eeuw een nieuwe
architectuur voor de ziekenhuizen is ontstaan. Gehele complexen werden ontoereikend
verklaard en verlaten. Zo bijvoorbeeld werd de grote middeleeuwse ziekenzaal van
het Gentse Bijloke-hospitaal in de jaren tachtig omgebouwd tot concertzaal, terwijl
de 19de-eeuwse paviljoenen een herbestemming kregen als onderwijsinfrastructuur.
Ook Brugge bezit een dergelijk middeleeuws ziekenhuiscomplex met een grote
19de-eeuwse uitbreiding. In het oudste gedeelte werd het Memlingmuseum
ondergebracht, terwijl de 19de-eeuwse vleugel jaren leeg stond in afwachting van
sloping. Het voormalig stadsbestuur wou kost wat kost dit ‘storend’ element in een
middeleeuwse stad afbreken. Toen uiteindelijk bleek dat tijdens de Duitse bezetting
ook het 19de-eeuws gedeelte een wettelijke bescherming had gekregen, moest men
overgaan tot het opheffen van de bescherming, een stap die echter niet werd gezet.
Uiteindelijk werd het 19de-eeuwse gedeelte gerenoveerd en is er nu het
Kunstencentrum Sint-Jans ondergebracht. Minder gelukkig is de wijze waarop het
geheel werd gerenoveerd en uitgebreid met een nieuwe vleugel. Een gemiste kans
om verleden en toekomst met elkaar te verbinden.
Wat de oorspronkelijke bestemming van een oud gebouw is geweest, kan men vaak
niet meer afleiden, daar alle sporen werden uitgewist. Soms kan men via elementen
in de gevel of in het interieur de oorspronkelijke functie achterhalen. Het Gentse
stadsarchief is ondergebracht in een monumentaal gebouw uit de 17de eeuw,
ontworpen door de bouwmeester Wenceslas Cobergher. Boven de hoofdingang staat
vermeld ‘Mons. Pietatis’ en in de gevel is de volgende tekst aangebracht: ‘Hier leent
men den aermen oock sonder interest’.
Deze informatie vertelt dat het gaat om het 17de-eeuws pandhuis, beter bekend
als de ‘Berg van Barmhartigheid’, een instelling die een belangrijke maatschappelijke
rol heeft vervuld en in steden als Brussel nog steeds bestaat. Via specifieke symbolen
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in de gevel kan men nu te weten komen welke gilden de opdrachtgevers waren van
statige huizen in onze steden.
De mens bouwt steeds vanuit een bepaalde noodwendigheid. De industriële
samenleving die zich in de 19de eeuw ontwikkelde leverde een aantal nieuwe
gebouwtypes op. Het belangrijkste is ongetwijfeld het spoorwegstation, een type dat
de nieuwe artefact werd in het stedelijk weefsel. De snelheid waarmee deze gebouwen
werden opgetrokken was indrukwekkend en het station fungeerde als nieuwe groeipool
in de stad. Het slopen van een station kan diepe wonden achterlaten die een stadsdeel
voor tientallen jaren kan ontredderen. Het slopen van het station aan het Gentse
Zuidkwartier is hiervan een sprekend voorbeeld. Toen men in Vlaanderen vanaf de
jaren zestig een aantal spoorlijnen supprimeerde, werden vele kleine stationnetjes
verkocht aan privé-personen die deze verbouwden tot woning, café of expositieruimte.
In de jaren zestig waren er zelfs plannen om ‘de’ spoorwegkathedraal bij uitstek,
Antwerpen Centraal, te slopen. Nu zijn er plannen om dit meesterwerk te
transformeren tot nieuw HST-station voor de 21ste eeuw. Andere indrukwekkende
complexen, zoals Thurn & Taxis in Brussel, hebben hun oorspronkelijke bestemming
verloren, maar bezitten door hun hele structuur immense potenties voor nieuwe
toekomstmogelijkheden.
Bij het proces van het moderniseren van de stad werden in de 19de eeuw overal
overdekte markten gebouwd voor de toelevering van levend vee of andere
voedingswaren. Het waren vaak elegante metalen constructies met grote overspanning.
Zelfs kleinere provinciesteden als Aalst of Kortrijk hadden dergelijke overdekte
markten die meestal na 1945 werden gesloopt. De indrukwekkende ‘Hallen van
Schaarbeek’ werden in 1974 op het nippertje gered en kregen een culturele
bestemming. Na een grondige renovatie in 1996 bezit dit mooi voorbeeld van
19de-eeuwse marktruimte een volwaardige infrastructuur voor theater en andere
producties. Dat het vinden van een geschikte herbestemming voor dergelijke
gebouwen niet eenvoudig is en zelfs het onderwerp kan worden van verhitte discussies
kon men recent meemaken in Gent. Toen een promotor de voormalige Gentse vismarkt
nabij het Gentse Gravenkasteel, een complex dat reeds jaren was afgeschreven en
gebruikt werd als garage, wilde ombouwen tot een multifunctionele evenementenhal,
brak een massaal publiek protest uit dat leidde tot de defintieve annulatie van het
project.
Vaak is de economische meerwaarde van een bepaalde bouwlocatie zo groot dat
men toch beslist om te slopen. Toplocaties ontstaan vaak door belangrijke
stedenbouwkundige opties of inplantingen van grote publieke nieuwbouwprojecten
waardoor de bestaande bebouwing in de verdringing komt. Om de gronden te
optimaliseren wordt gekozen voor schaalvergroting waarbij het kleinschalige wordt
verdrongen. Het beste voorbeeld van deze resolute vernietiging van de bestaande
bebouwing
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kan men vinden aan onze Belgische kust.
Pas op het eind van de 19de eeuw krijgt de grenslijn tussen land en zee een
toeristische betekenis is onze samenleving. De zeedijk wordt een toplocatie voor de
gegoede burgerij die er riante buitenverblijven en hotels liet optrekken. Met de
opkomst van het toerisme kreeg een duinengebied plotseling een grote economische
waarde. De kostprijs van de gronden werd vaak bepaald door de belangrijkheid van
de badplaats en de

‘Grand Hotel Bellevue’ in Westende. Dit gebouw uit 1911 van architect Octave Van Rysselberghe
werd getransformeerd tot appartementsgebouw.

directe nabijheid van het belangrijkste publiek gebouw, namelijk het Casino Kursaal.
Met de opkomst van het ‘sociaal’-toerisme na 1945 was het bijna voorspelbaar dat
de complete oorspronkelijke bebouwing zou worden gesloopt om plaats te maken
voor appartementsgebouwen met zicht op zee. Van de grote diversiteit van de belle
époque-architectuur in onze badplaatsen blijft er niets meer over. Ongeveer alles
werd gesloopt om plaats te maken voor een uniforme en schrale bebouwing. Enkel
door toevallige omstandigheden is een interessant gebouw overeind gebleven, zoals
het voorbeeld van de ‘Rotonde’ in Westende. Rond 1911 ontwierp architect Octave
Van Rysselberghe het ‘Bellevue’-hotel in deze badplaats. Dit imposant gebouw op
het einde van de zeedijk is een van de mooiste bouwwerken aan onze kust. De wijze
waarop de architect het klassieke ‘Serlio’-motief in de gevel op een bijna abstracte
reductie aanwendde, is een boeiend voorbeeld van de architectuurontwikkeling tussen
de art nouveau- en de art décobouwkunst. Dit complex overleefde ternauwernood
de Eerste Wereldoorlog en fungeerde tot rond 1960 als hotel. Nog voor de grote
bouwwoede toesloeg aan de kunst, werd het hotel getransformeerd tot
appartementsgebouw. Dat dit meesterwerk, dat ondertussen het statuut heeft gekregen
van beschermd monument, er nog staat, is enkel het gevolg van deze herbestemming
als appartementsgebouw.
Zoals reeds bij de buitenlandse voorbeelden tot uiting kwam, zijn industriële
complexen vaak geschikt om omgeschakeld te worden. Door hun fexibele structuur
en heldere opbouw bezitten zij meer mogelijkheden om getransformeerd te worden.
Het afstoten van gebouwen door de industrie is een permanent proces dat bepaald
wordt door economische factoren. Bij sluiting van grote industrieën, zoals dit het
geval is geweest met de Limburgse mijnen, komt een groot bestand van gebouwen
vrij waarvoor men niet onmiddellijk een nieuwe bestemming kan vinden. Anderzijds
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wil men overgaan tot het direct slopen om alzo deze industriële fase definitief te
vergeten. In plaats van op een zinnige wijze een nieuwe toekomst te vinden voor dit
patrimonium werd alle energie gestoken in het megalomaan
Phcenix-nieuwbouwproject dat ondertussen ook ter ziele is gegaan. Het revaloriseren
van het waardevol industrieel mijnpatrimonium had voor Limburg een grotere
toekomstbetekenis kunnen krijgen.
Halfweg de jaren tachtig wilde men in de West-Vlaamse gemeente Koekelare de
brouwerij Christiaens slopen en vervangen door een villaverkaveling. Het was vooral
de gemeentesecretaris die inzag dat het een niet te corrigeren fout zou worden deze
centrale plaats in de gemeente op te offeren aan een speculatieve operatie. Het slopen
werd vermeden door de brouwerij samen met het brouwershuis op de monumentenlijst
te plaatsen. Nadien maakten studenten van het Hoger Architectuurinstituut Sint-Lucas
uit Gent verschillende ontwerpen en dit gaf de prikkel aan het gemeentebestuur een
ontwerpopdracht te geven aan architect Eric Van Biervliet. De brouwerij werd
getransformeerd tot bibliotheek en een klein museum. Voor deze geslaagde
transformatie kreeg het bestuur begin van de jaren negentig de ‘Vlaamse
monumentenprijs’. Wat eens moest verdwijnen, is nu een onmisbare infrastructuur
geworden in een landelijke gemeente.

Brouwerij Christiaens in Koekelare.
De voormalige brouwerij werd getransformeerd tot gemeentelijk centrum met o.a. een bibliotheek
en een museum.
(Foto: Marc Dubois)

Wanneer men de lijst overloopt van de nieuwe musea in Vlaanderen die de voorbije
twintig jaar hun deuren openden, dan komt men tot de vaststelling dat het bijna
uitsluitend transformaties zijn van gebouwen. Het MUHKA in Antwerpen kreeg een
onderdak in een oude silo, een oplossing die echter architectonisch weinig te bieden
heeft. In plaats van het industrieel karakter te behouden werd alles geneutraliseerd
door het aanbrengen van een volledig witte muur- en vloerbekleding. De verbouwing
van deze silo tot museum toont ook perfect aan dat niet elk gebouw geschikt is voor
een nieuwe functie, een problematiek die vaak wordt onderschat. Het imposante
stapelhuis ‘Felix’ in Antwerpen staat op de monumentenlijst, maar een nieuwe
bestemming bedenken voor deze loods met een houten structuur en lage plafondhoogte
is uiterst moeilijk. Zeker als men weet welke de actuele voorschriften zijn van
brandbeveiliging, zijn de keuzemogelijkheden uiterst beperkt.
Het PMMK kreeg een definitief onderdak in het voormalig winkelgebouw SEO
in Oostende, een gebouw uit het begin van de jaren vijftig, ontworpen door architect
Gaston Eysselinck. De hoge ruimtes van dit winkelpand waren geschikt voor een
museale invulling. Spijtig dat de architectonische inbreng bij de verbouwing niet het
niveau heeft gehaald van de intelligente aanpak van Eysselinck.
Een voorbeeldige realisatie gebeurde in Brussel met de uitbouw van het ‘Centrum
voor het Belgisch Beeldverhaal’, vaker
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Het Centrum voor het Belgisch Beeldverhaal in Brussel kreeg een onderkomen in het voormalig
‘Magasin Waucquez’, ontworpen door de befaamde architect Victor Horta.
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omschreven als het ‘Belgisch stripmuseum’. Als onderdak koos men voor het
voormalig warenhuis ‘Magasin Waucquez’, een sublieme creatie van Victor Horta
uit 1903.
Tot in het begin van de jaren tachtig werd deze groothandel van textiel bedreigd
met afbraak. Het vindingrijke is hier dat twee belangrijke bijdragen van België tot
de Europese cultuur bij elkaar zijn gebracht: de art nouveau en het stripverhaal. Het
is ondertussen een belangrijke toeristische attractie

In mei 1999 gaat in Gent het S.M.A.K. (Stedelijk Museum voor Actuele Kunst) open. Het stadsbestuur
en de directeur Jan Hoet kozen voor een bestaande constructie, het voormalig Casino-gebouw gelegen
in het Citadelpark. De directe nabijheid van het Museum voor Schone Kunsten en de mogelijkheden
die de structuur van het gebouw biedt, waren richtinggevend voor de optie van hergebruik. De
verbouwing is in handen van de stadsarchitect Koen Van Nieuwenhuyse.
(Foto: Dirk Pauwels)

geworden met een grote internationale uitstraling. Dit voorbeeld toont perfect aan
dat met enige verbeelding monumentenzorg en nieuwe bestemming in elkaars
verlengde kunnen liggen.
Door hun vaak triestige aanblik en de afwezigheid van activiteiten kunnen verlaten
industriepanden zelden rekenen op veel belangstelling bij de bevolking. Dit was ook
het geval voor de Tacktoren in het Kortrijks stadscentrum, ook voorbestemd om met
de grond gelijk gemaakt te worden. De Stichting Interieur nam het initiatief om het
denkproces te activeren wat met deze toren kon worden aangevangen. Het voorstel
van de architecten Beel en Achtergael was zo evident en vernieuwend dat het
stadsbestuur het idee overnam en opteerde om dit signaalgebouw om te bouwen tot
een cultureel productiehuis. Om de basisstructuur zo gaaf mogelijk te behouden
wordt aan een zijde een nieuwe vrij transparante schijf geplaatst waarin alle
noodzakelijke infrastructuur wordt geplaatst. Zoals in Beels CM-complex in Eeklo
wordt op een expliciete wijze het oude geplaatst naast de nieuwe architectuur; het
aanwezige wordt door de nieuwe inbreng in alle evidentie benadrukt.
Soms zijn de gebouwen zo groot dat een oplossing niet voor de hand ligt. Reeds
jaren pleit het Sint-Lucasarchief voor een intelligente herbestemming van het
voormalig NIR-gebouw op het Flageyplein in Brussel. Ontworpen door architect
Joseph Diongre in 1933 werd dit complex het symbool van de nieuwe communicatie
via radio en televisie. De akoestische kwaliteiten van Studio 4 in deze ‘geluidsfabriek’
werd internationaal geprezen. In 1994 werd het gebouw verlaten en gelijktijdig
beschermd als monument! Het Sint-Lucasarchief startte een urgente reddingsoperatie
en het gebouw belandde op de lijst van de ‘100 meest bedreigde monumenten ter
wereld’. Na jaren touwtrekken werd het geheel recent verkocht aan een privé-groep
die het complex een culturele bestemming zal geven. De eerste moeilijke stap is
gezet om dit afgeschreven gebouw te redden.
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Als huisvesting voor het Vlaamse Parlement in Brussel koos de overheid voor een
ingrijpende verbouwing van het voormalig minsteriegebouw voor Posterijen en
Zeevaart, een gebouw uit 1895-1905 van architect Joseph Benoit. De belangrijkste
ingreep van de architecten Willy Verstraeten en Jozef Fuyen is het overkoepelen van
de binnenplaats met een volledig beglaasde structuur waardoor een grote
vergaderruimte kon worden gerealiseerd. De tweede fase is het ‘Huis van de Vlaamse
Volksvertegenwoordigers’, de nodige kantoorruimte met bijhorend informatiecentrum
voor het publiek. De keuze viel op het nabijgelegen

Vlaams Parlement in Brussel.

voormalig kantoorgebouw van de Postcheque, een ontwerp van architect Victor
Bourgeois. Dit H-vormig complex is ontworpen net voor 1940 en kwam pas in
gebruik in de jaren zestig. Ditmaal opteerde de overheid voor een internationale
wedstrijd om te zien hoe dit modernistisch gebouw, dat ondertussen reeds op de
monumentenlijst staat, kan worden aangepakt. Die keuze viel vorig jaar op het voorstel
van de Groep Planning.

Het Postchequegebouw in Brussel, ontworpen door architect Victor Bourgeois, wordt het nieuw ‘Huis
van de Vlaamse Volksvertegenwoordigers’.

Men kan nog meer voorbeelden van hergebruik belichten. Het opzet van dit
themanummer is vooreerst het situeren van de problematiek en aantonen dat omgaan
met ons erfgoed uit het verleden geen belemmering is voor een dynamische
toekomstvisie. Voor dit themanummer van Vlaanderen is gekozen om een aantal
voorbeeldige herbestemmingsprojecten uitvoerig te docu-

Vlaanderen. Jaargang 47

131
menteren. Het gaat om realisaties waar de ontwerpers samen met de opdrachtgevers
blijk hebben gegeven van een grote inventiviteit en van een respectvol omgaan met
het bestaande. Het gaat niet om een restyling, om een vormelijke opsmukoperatie.
De kwaliteit ligt in de afgewogen balans tussen verleden en toekomst waarbij de
architecten met een uitgesproken zorg voor de architectonische kwaliteiten te werk
zijn gegaan.

In 1992 publiceerde het Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen een boekje met een aantal voorbeelden
van hergebruik.
Initiatieven van de overheid om zinvol om te gaan met ons erfgoed zijn belangrijk.
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Het Museum voor Industriële Archeologie in Gent vond onderdak in de gebouwen van de voormalige
spinnerij Desmet-Guéquier. Om een efficiënte bereikbaarheid van de verdiepingen te bekomen werd
een nieuwe toren toegevoegd.

Renovatie ‘Tacktoren’ in Kortrijk
(1994-1999). Architecten Stéphane Beel en Lieven Achtergael. Verbouwing van een industrieel pand
tot productiehuis. Om dit gebouw geschikt te maken voor die nieuwe functie opteerden de ontwerpers
ervoor om aan de zuidzijde van de toren een drie meter breed nieuw volume toe te voegen, waarin
noodzakelijke accommodaties worden aangebracht. Op deze wijze blijft het bestaande gebouw zijn
structuur behouden. (Foto: Hol)

Enkele gebruiksmogelijkheden tweede verdieping: posities podium
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Verbouwing stapelhuizen Katoen Natie in Antwerpen
Paul Robbrecht & Hilde Daem
Opdrachtgever: Katoen Natie
Datum: 1991 (ontwerp), 1992-94 (uitvoering: eerste fase), 1997-98
(tweede fase)
Medewerker: Frank De Baere
De Katoen Natie wilde, ondanks de naar het noorden verschuivende havenactiviteiten,
haar aanwezigheid in de stad behouden. Ze liet daartoe drie bestaande 19de-eeuwse
pakhuizen verbouwen en met elkaar verbinden. De gebouwengroep zal hoofdzakelijk
dienst doen als bestuurs- en administratief centrum voor zo'n 70 werknemers en als
tentoonstellingsruimte voor de kunstcollectie van het bedrijf. In een eerste fase werden
twee pakhuizen aan de De Waghemakerestraat gerenoveerd. De ene gevel is breed
en zwaar, de andere smal en elegant. De niveaus van het eerste pand worden op de
gelijkvloerse verdieping gedragen door een met bakstenen gewelfjes gevulde
metaalstructuur, op de verdieping door houten spanten. Die van het tweede pand
worden ondersteund door betonnen vloeren. Alle technische voorzieningen werden
weggewerkt in verhoogde vloeren en technische kokers, waardoor het bestaande
karakter van de pakhuizen - open en gedomineerd door structurele elementen behouden blijft. In het dak van het laagste gebouw werd een reeks koepels aangebracht
die het licht langs een vide in de verdiepingsvloer en de raamopening in de gemene
muur tot diep in beide panden laten doordringen. De met glas in lood afgedekte
albasten conussen zijn het werk van de Spaanse kunstenares Cristina Iglesias. Hun
plaats is zo gekozen dat ze op verschillende wijzen ervaren worden: op de eerste
verdieping door een overlangse uitsparing in de tweede verdiepingsvloer, recht
eronder op de tweede verdieping, haast tastbaar nabij doorheen de zijramen van het
smalle pand en van boven uit op de zolderverdieping.
Tekst: Greet Paulissen.
Foto's: Kristien Daem.
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Ziekenfondskantoor CM in Eeklo
Stéphane Beel
Opdrachtgever: CM
Datum: 1993 (ontwerp), 1995-96 (uitvoering)
Medewerkers: Luc Reuse, Hans Verstuyft, Philippe Vierin, Hans Lust,
Jo Janssens, Danny Goedertier, Marleen Devos (wedstrijd); Hilde Huyghe,
Jo Janssens, Lieven Achtergael, Danny Goedertier (uitvoering)
‘Een gebouw is nooit geïsoleerd; elk ontwerp voor een gebouw is meteen een
stadsontwerp’, schreef Stéphane Beel in het Japanse tijdschrift Architecture and
Urbanism. Bij de transformatie van een voormalige melkfabriek tot een kantoor voor
een ziekenfonds in Eeklo kan dit zelfs in letterlijke zin opgevat worden. De
verbouwing past immers binnen het kader van een renovatie van een gehele wijk.
Bovendien werd het gebouw op de omgeving betrokken door het te doorsnijden met
een circulatie-as, die twee publieke ruimten van de stad met elkaar verbindt. Het
gebouw zelf fungeert dus als een doorgang. Aan de ene zijde van deze as of ‘straat’
bevindt zich het openbare gedeelte van het complex. Hier zijn loketten en
consultatieruimten gegroepeerd rond een ruimte, die zowel doet denken aan een
stadsplein als aan een stationshal. Vanuit deze ruimte vertrekt een dwars-as die zich
uitstrekt tot aan de andere zijde van het gebouw. De spectaculaire doorkijk wordt
door een trap en een glazen deur nauwelijks gehinderd. Aan deze zijde van de hoofdas
werden, net zoals op de verdiepingen, vergaderlokalen en kantoren ondergebracht.
Ten slotte verzekert ook een verticale as licht en visuele continuïteit in het gebouw.
Hierdoor zijn vanuit de open ruimte beneden ook de in de toren ondergebrachte
vertrekken zichtbaar die door een glaswand worden afgeschermd.
De oorspronkelijke structuur, bestaande uit een betonnen geraamte dat met
bakstenen wanden werd opgevuld, werd in grote mate behouden. Nieuwe dragende
of ruimte-definiërende elementen werden opgebouwd met materialen die zich duidelijk
van de oorspronkelijke structuur aftekenen. Ook aan de buitenzijde werd de renovatie
geaccentueerd, ofschoon de dispositie van bakstenen volumes werd behouden. Zo
werd aan de voorgevel een nieuwe vergaderruimte ondergebracht in een nieuw, op
vier pijlers rustend en krachtig uitkragend volume, dat van het bestaande gebouw
loskomt.
Tekst: Steven Jacobs.
Foto's: Jean Godecharle.
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Deze verbouwing kreeg in 1997 een nominatie in de 5de Mies van der Rohe Pavilion Award voor
Europese architectuur.
Grondplan

Ruimtelijk schema van de straten en de pleinen in en rond het CM-gebouw in Eeklo.

Vlaanderen. Jaargang 47

Vlaanderen. Jaargang 47

136

Kantoorgebouw 't Hoofd - Seghers Engineering in Klein-Willebroek
Samyn en Vennoten
Opdrachtgever: Seghers Engineering NV
Datum: 1993 (ontwerp), 1997 (realisatie)
Een voormalige brouwerij werd omgevormd tot een kantoor van een
milieutechnologisch bedrijf. De architect respecteerde in grote mate de structuur en
het karakter van het in 1911 in eclectische stijl opgetrokken bakstenen gebouw met
zijn neo-Romaanse rondboogvenstertjes, kantelen, dominante schouw en
baksteenornamenteringen. Ook bepaalde onderdelen van de vroegere machines van
de brouwerij werden in het nieuwe interieur verwerkt. De baksteenpatronen werden
door tuinarchitect Jacques Wirtz overigens aangewend voor de aanleg van de
binnenplaats.
Waar nodig werden de funderingen versterkt. Nieuwe toegangen, ramen en
doorkijken werden ingebracht en op elke bouwlaag werd op een nieuwe vloer een
flexibel kantoorlandschap met behulp van een compact meubilair-systeem aangelegd.
De opvallendste ingreep was de nieuwe verbinding tussen twee bouwvolumes met
behulp van een nieuwe, onregelmatige, polyhedrale, glazen dakstructuur. In dit hoge
atrium verzorgen een glazen liftschacht en een spiraaltrap de verticale circulatie van
het pand.
Tekst: Steven Jacobs.
Foto's: Jan Verlinden.

Vlaanderen. Jaargang 47

137

Vlaanderen. Jaargang 47

138

Kaaitheater Studio's in Brussel
Luc Maes
Opdrachtgever: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, departement
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, administratie Kunst
Datum: 1985 (ontwerp), 1994-95 (uitvoering)
Dat oude fabriekspand in de Brusselse kanaalzone werd al verscheidene jaren gebruikt
als werk- en repetitieruimte voor artiesten uit de muziek-, theater- en danswereld.
Maar om de voormalige brouwerijgebouwen terdege te kunnen benutten was een
grondige verbouwing noodzakelijk. Centraal in het complex staat de oude schoorsteen.
Hij torent boven de studio's uit en verschijnt als het baken van de buurt. 's Nachts
vormt hij letterlijk een lichtpunt in de verder grauwe omgeving. Rond zijn massieve
bakstenen basis is de dubbelhoge foyer annex muziekstudio gebouwd en door het
grote glazen dak is ook de nieuwe metalen bekroning van binnenuit zichtbaar. Een
gebogen glazen wand kan de ruimte in tweeën delen. Hogerop liggen vergaderruimtes
en bureaus, die uitzicht geven op de foyer. In de achterin gelegen vleugel liggen de
overige twee studio's: een dansstudio onder de dakspanten, een theaterstudio op de
benedenverdieping, maar met de toegang tot de eerste verdieping, een werkatelier
in het souterrain.
Tekst: Greet Paulissen.
Foto's: Hans Roels.
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Evenementenhal ‘Fabriekspand’ in Roeselare
Ralf Coussée & Klaas Goris
Opdrachtgever: Ann & Guy Van Canneyt-Bongers
Datum: 1995 (ontwerp), 1996-97 (realisatie)
medewerker: Xaveer Claerhout
Vlakbij de binnenhaven en op loopafstand van het station werd een voormalige
jutespinnerij omgebouwd tot een polyvalente evenementenhal. Hierbij werden in
grote mate de oorspronkelijke structuur en materialen van het fabriekspand behouden.
Nieuwe vaste (sanitaire installaties, trappen, verwarming) en mobiele (kapstokken,
tafels) elementen werden zo veel mogelijk in industriële materialen vervaardigd.
De bakstenen wanden werden in grote mate vrijgemaakt en opgepoetst. De
oorspronkelijke gietijzeren draagstructuur werd met een brandwerende verf behandeld.
Een nieuwe betonnen vloer werd aangelegd en het shed-dak, waarvan de glaspartijen
werden dichtgemaakt, werd hersteld. Het resultaat is een enorme ruimte, die met
behulp van zwarte gordijnen en een mobiele tapkast uit modulaire eenheden
naargelang de activiteit kan vergroot of verlengd worden. De voormalige hoge
machinekamer werd omgebouwd tot een bar. De van hoge ramen voorziene vroegere
kantoren bieden plaats aan een restaurant.
Tekst: Steven Jacobs.
Foto's: Verne.
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Verbouwing van een watertoren tot woning in Brasschaat
Jo Crepain
Opdrachtgever: Jan Moereels
Datum: 1996-97
Watertorens zijn constructies van burgerlijke bouwkunde met een uitgesproken
monofunctionaliteit. In feite gaat het steeds om hetzelfde principe: het op een hoogte
aanbrengen van een waterreservoir.
De toren dateert uit het begin van deze eeuw en fungeerde als waterreservoir voor
het centraal gelegen kasteel in de dorpskern van Brasschaat. Sinds de jaren vijftig
was die 26 meter hoge betonnen constructie in onbruik geraakt. Het is dan ook bij
toeval dat het geheel niet werd gesloopt. Het gemeentebestuur was voorstander van
behoud en zocht naar een nieuwe bestemming. Het project van Jo Crepain is dan ook
een bijzondere realisatie geworden, omwille van het unieke karakter en de heldere
opties bij de transformatie. Om de aangetaste betonpeilers te beschermen opteerde
de architect ervoor een nieuwe glazen huid aan te brengen rond de kolommen. Aan
drie zijden werd dit Reglit-glas aangebracht, het vierde gevelvlak kreeg transparante
beglazing.
Bij de verbouwing gaf men er de voorkeur aan de bestaande constructie volledig
zichtbaar te houden. Crepain behield het filterhuis onderaan de toren om er de
stookplaats, de televisiehoek en het ruime sanitaire gedeelte in onder te brengen.
Rond dat gedeelte is een langwerpige nieuwbouw opgetrokken. Op de begane grond
is er een keuken en een grote leefruimte. Vanuit de hoge woonkamer heeft men een
uitzicht op de tuin via een groot raam met een kruisvormige opdeling.
In de eigenlijke toren bevinden zich een slaapkamer, een logeerkamer en het bureau
van de tuinarchitect Jan Moereels.
Tekst: Marc Dubois.
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Eigen woning en atelier in Ellezelles
Stefaan Onraet en Ann Dever
Opdrachtgever: Stefaan Onraet en Ann Dever
Datum: 1990-97
Een naast de kerk gelegen vroegere dorpschool werd bijna volledig eigenhandig
omgebouwd tot een woning en atelier. Op een onregelmatig perceel scheidt een
L-vormig bouwvolume een binnenplaats af van een tuin. Beide buitenruimten werden
getransformeerd met behulp van insnijdingen in de tuinmuren en nieuwe architecturale
elementen, zoals een terras, een zithoek, een toren en enkele andere follies.
In het gebouw zelf werd de bestaande structuur in grote mate gerespecteerd. Zo
werd de ruimtelijke indeling van de vroegere woonruimten en klaslokalen behouden.
Toch werd het geheel onderworpen aan een reeks kleinere maniëristische ingrepen,
die het karakter van het gebouw sterk wijzigden. Nieuwe ramen werden aangebracht
en om het doorkijken te verbeteren werden verhoogde vloervlakken gecreëerd.
Een van de markantste ingrepen vond plaats in een klaslokaal dat tot woonkamer
werd getransformeerd. Een groot gedeelte van dit vertrek wordt in beslag genomen
door een houten podium. Een wand, waarin een venster met een diepe omlijsting
werd aangebracht, werd bekleed met een houten structuur, die zowel een kast voor
de centrale verwarming vormt als het voormalig klaslokaal akoestisch aanpast aan
zijn nieuwe huiselijke functie. Aan de andere zijde van deze kamer werd een curiosum
van het vroegere schooltje behouden: een houten wand, die uit een achttal opklapbare
luiken bestaat en de bewoners in staat stelt hun woonkamer te vergroten.
De andere prominente ingreep doorbreekt deze wand bovenaan. In de aanpalende
ruimten werd tegen het hoge plafond van de voormalige klaslokalen een nieuw,
onafhankelijk volume bevestigd. In deze zwevende en uit lichte materialen
vervaardigde doos werd een bureauruimte ondergebracht die via een kleine ladder
toegankelijk is en visueel contact heeft met de woonkamer, de tuin en de binnenplaats.
Tekst: Steven Jacobs.
Foto's: Bart Van Leuven.
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Verbouwing van melkfabriek tot kantoorgebouw en expositieruimte
in Hoegaarden
Vittorio Simoni
Opdrachtgever: Quatro Benelux
Datum: 1993-1995
In de 20ste eeuw kenden de landbouw en ook de veeteelt een gigantische evolutie.
In de sector van de zuivelindustrie werd vanaf de jaren dertig gestart met regionale
centra voor de verwerking van de melkproductie. Op veel plaatsen in Vlaanderen
werden bescheiden fabriekjes opgetrokken met een uitgesproken modernistische
vormentaal. Zo kreeg ook Hoegaarden in 1940 een mooi gebouw, ontworpen door
de Leuvense architect Leo Dierickx. Hij genoot in Vlaanderen en zelfs buiten onze
landsgrenzen erkenning voor zijn vooruitstrevende visie bij het ontwerpen van
melkfabrieken. De gevelopbouw in Hoegaarden bezit typische Interbellum kenmerken,
zoals de voorliefde voor een ronde hoekoplossing en een verticaal element dat de
asymmetrie van de gevelopbouw moest benadrukken.
Door de grote schaalvergroting in de melksector tijdens de jaren zestig en zeventig
kwamen bijna alle landelijke complexen leeg te staan. Sommige werden gesloopt,
andere op een ingrijpende wijze verbouwd, waardoor niets meer overbleef van de
oorspronkelijke structuur. Na jaren leegstand werd het complex in Hoegaarden
aangekocht door de heer en mevrouw Vossen. Met minimale aanpassingen, ontworpen
door de interieurarchitect Vittorio Simoni, kreeg het geheel de functie van
kantoorgebouw en showroom voor designproducten en verlichtingstoestellen. De
rationele ruimteopbouw past perfect voor de nieuwe bestemming. Samen met de
melkfabriek in Eeklo is deze reconversie één van de meest geslaagde voorbeelden
in Vlaanderen.
Tekst: Marc Dubois.
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Drukkerij Salto in Rekem
Christian Kieckens
Opdrachtgever: NV Domein Reckheim
Datum: 1995, 1996
Medewerker: Tony Van Nuffelen
Deze verbouwing kadert in een ontwikkelingsplan dat zowel een herbestemming van
gedeelten van het dorp als van het terrein van een voormalige psychiatrische instelling
omvat. Ook de restauratie van een middeleeuws kasteel wordt in het door de
Nederlandse architect Jo Coenen georganiseerde masterplan voorzien.
Christian Kieckens stond in voor de transformatie van de wasserij van de
psychiatrische instelling tot een drukkerij. Dit bakstenen gebouw - voorzien van een
betonskelet - uit 1962 diende evenwel aan hoge eisen inzake energieverbruik en
isolatie te voldoen. Om het directe zonlicht te weren werd het gebouw als het ware
omhuld met een nieuwe glazen huid. Hierdoor werd een bufferzone gecreëerd die
naar behoefte kan worden verwarmd of geïsoleerd en die een stabiele passieve
energiebeheersing mogelijk maakt.
De ventilatieapparatuur werd op het dak van het lagere gedeelte ondergebracht.
Deze installaties werden echter verborgen achter gaaspanelen en gezandstraald glas,
waardoor de lagere voorkant werd opgetrokken tot dezelfde hoogte als het hogere
gedeelte. Zowel het glas als de horizontale accentuering van de gevel (met onderaan
een lichtere, bovenaan een donkere strook) verlenen het gebouw het karakter van
een paviljoen.
Tekst: Steven Jacobs.
Foto's: Reiner Lautwein.
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Anne Brumagne
Thurn und Taxis heeft een globaal herbestemmingsproject nodig
Het kan bezwaarlijk als een eer voor een stad worden beschouwd wanneer een
gebouwencomplex op haar grondgebied door World Monuments Watch wordt
opgenomen in de lijst van de honderd meest bedreigde sites ter wereld. Een selectie
betekent tegelijkertijd dat de organisatie overtuigd is van het historische en
architectonische belang van de plek, maar de toekomst van dit waardevolle erfgoed
sterk bedreigd acht. Het complex Thurn und Taxis in Brussel komt momenteel voor
op de lijst, naast het beroemde boeddhistische complex Angkor in Cambodja, de Taj
Mahal in India of het Italiaanse Pompeji. Hoezo? De gebouwen aan de Brusselse
haven lijken toch nog stevig overeind te staan? En is er dan geen valabel
herbestemmingsproject, namelijk dat van Language of Forms dat er een heuse
‘MusicCity’ wil van maken?
Het complex Thurn und Taxis, gelegen op het grondgebied van de stad Brussel
(Laken) en op de grens met Molenbeek, dateert uit het begin van deze eeuw, en werd
gebouwd naar aanleiding van de verbreding van het Willebroekkanaal en de uitbouw
van de Brusselse haven aan zijn oevers. Het 25 hectare grote ensemble deed dienst
als plek voor de opslag, overslag en de verspreiding van goederen, voor
spoorwegtransport, voor de inning van taksen en accijnzen, voor administratieve
activiteiten en een postdienst. Een gedeelte van de gebouwen, het havenstation, de
spoorweg en de overlaadperrons werden getekend door de architecten Bosmans en
Vandevelde (1902). Ook het post- en administratiegebouw worden aan hen
toegeschreven. Het douanekantoor en de opslagplaatsen zijn gebouwd naar de plannen
van architect Ernest Van Humbeek (1904).
Wanneer Thurn und Taxis vandaag wordt omschreven als een architectonische
parel, dan zijn daar verschillende redenen voor. Vooreerst omdat dit industriële
complex een zeer mooi en interessant voorbeeld is van de Vlaamse neorenaissancestijl,
rond de eeuwwisseling, zowat onze nationale architectuurstijl en beschouwd als een
uitdrukking van het dynamisme van onze natie en onze industrie. Aan de kleinste
details van de afwerking werd aandacht besteed. Tegelijkertijd was het industriële
complex een van de modernste van zijn tijd. Er werd overvloedig gebruik gemaakt
van ijzer, glas en gewapend beton. De metalen structuren van de stationshallen werden
niet, zoals voordien gebruikelijk was, overdekt met een traditioneler materiaal, maar
bleven zichtbaar van de buitenzijde van het gebouw. De omvang en de stevigheid
van het zelfdragende metalen skelet (dus zonder tussenliggend steunpunt, en dat over
een lengte van 230 meter) van het tweede hoofdgebouw, was en is uniek.

Buurtbewoners
Deze homogene architectuur én de goede staat waarin de gebouwen zich (voorlopig)
nog bevinden, vormen vandaag de grote troeven van Thurn und Taxis. Maar er is
vanzelfsprekend nog iets anders wat deze plek zo aantrekkelijk maakt: de centrale
ligging. Vroeger waren vooral de aanwezigheid van spoor- en waterwegen van belang,
nu beseffen steeds meer mensen dat de mogelijkheden van een 25 hectare groot
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gebouwencomplex op enkele kilometer van het hartje van een hoofdstad, uitzonderlijk
zijn. Een voordeel dat men lange tijd nochtans niet heeft willen zien. De stadsvlucht
van bedrijven naar de periferie, naar de terreinen rond de autosnelwegen, heeft zijn
verwoestende sporen nagelaten in Brusselse randgemeenten als Zaventem. Maar dat
de buurt rond het kanaal erg centraal gelegen is, betekent anderzijds nog niet dat het
om een ‘gemakkelijke’ locatie gaat. Er moet wel degelijk met heel wat factoren
rekening worden gehouden.
In de omgeving van Thurn und Taxis wonen bijvoorbeeld nog steeds heel wat
mensen, waaronder een vrij groot aantal kansarmen, ouderen en migranten. Wie de
ambitie heeft om een hedendaags project uit te werken voor het complex, moet de
leefbaarheid voor de buurtbewoners kunnen garanderen. Zowel op het vlak van de
verkeerssituatie, als van de sociale verhoudingen in de wijk. Het grote complex van
de Kredietbank op een boogscheut van Thurn und Taxis is, wat dat laatste betreft,
een voorbeeld van hoe het liever niet moet. Iemand vergeleek dat gebouw ooit met
een vesting met omhooggetrokken ophaalbrug, die volledig in zichzelf gekeerd is,
en niets te maken heeft met de buurt.
Bij de herbestemming van een gebouw is het ook belangrijk dat wordt nagedacht
over zijn vroegere betekenis. Het zou bijvoorbeeld spijtig, als op geen enkele manier
meer zou worden verwezen naar het grote industriële belang van het Thurn und
Taxis-complex. En ten slotte: zulke grote complexen vragen om een globale
herbestemmingsaanpak. Het heeft geen zin om alleen het voorste gebouw van Thurn
und Taxis te restaureren en er een nieuwe bestemming voor te zoeken, en de overige
gedeelten aan hun lot over te laten.

Concertzaal
Dat is meteen ook de meest fundamentele kritiek die door organisaties als de Brusselse
Raad voor het Leefmilieu of door La Fonderie wordt geuit ten aanzien van het
MusicCity-project van Language of Forms. MusicCity is geen herbestemmingsproject
voor het gehele complex, maar slechts voor de twee voorste, de aantrekkelijkste
gebouwen. Bovendien, zo luidt het oordeel van de organisaties, is het project té
monofunctioneel en te veel in zichzelf gesloten, terwijl juist moet worden geprobeerd
om verschillende stedelijke functies in het complex te integreren.
De bedoeling van Language of Forms is om van het Thurn und Taxis-complex
een heuse muziekstad te maken, waar plaats is voor de verschillende aspecten van
de muziekindustrie. Van een grote concertzaal voor 12.000 toeschouwers, over een
hotel, kantoorruimte voor platenmaatschappijen tot allerlei gespecialiseerde
handelszaken, opnamestudio's en dergelijke meer. Als architect werd Luc Schuiten
gekozen. Het voorste hoofdgebouw, dat zichtbaar is vanaf de Havenlaan, zou zo
goed als volledig bewaard blijven. Schuitens eerste ontwerp voorzag evenwel in een
afbraak van het achterliggende tweede hoofdgebouw, dat met het zelfdragende
metalen skelet. Dat zorgde voor het nodige
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protest. Intussen zijn de plannen aangepast. In een tweede versie zou het centrale
gedeelte van dat tweede gebouw worden verhoogd, omdat daar de concertzaal zou
komen. Volgens architect Schuiten gaat het om een ingreep die alleen vanuit de lucht
zou kunnen worden opgemerkt. In de twee zijgedeelten van het tweede gebouw
komen in het huidige ontwerp twee overdekte parkeerruimtes.
Op vraag van de stad Brussel tekende het Franse architectenbureau Reichen &
Robert intussen een globaal herbestemmingsplan uit voor het hele complex. Dat
wijkt, wat de twee voorste gebouwen betreft, af van de plannen van MusicCity. Het
bureau stelt voor om de concertzaal niet in het achterliggende gebouw onder te
brengen, maar een volledig nieuw amfitheater te bouwen in hedendaagse bouwstijl,
naast het voorste gebouw. Daardoor, zo luidt de redenering van het architectenbureau,
zouden oud en nieuw als ‘landmarks’ van twee verschillende tijdperken, naast elkaar
komen te staan. Het douanegebouw, dat trouwens nog steeds wordt gebruikt, zou
zijn functie behouden. Het postgebouw zou tot gemeenschapshuis voor de buurt
worden omgevormd en in een van de achterste gebouwen zou een Museum van de
Belgische Spoorwegen worden ondergebracht. Helemaal achteraan het terrein zouden
nieuwe woningen worden gebouwd.
De vraag is vanzelfsprekend of dit ontwerp ook enige kans maakt om te worden
gerealiseerd. Language of Forms heeft voor zijn plannen al van enkele overheden
een fiat gekregen, onder meer van het Brussels Instituut voor het Milieubeheer en
van de administraties Stedenbouw en Monumenten en Landschappen van het
Hoofdstedelijk Gewest. De stad Brussel besliste in november 1997 haar beslissing
uit te stellen en koppelde nog een aantal voorwaarden aan een goedkeuring. Ze eiste
onder meer dat de parkeerplaats gebouwd wordt achter de bestaande gebouwen, en
niet in het tweede hoofdgebouw. Ook het onderbrengen van de concertzaal in datzelfde
gebouw kon niet op de goedkeuring van de stedelijke bestuurders rekenen. Ook op
sociaal en op financieel vlak stelde de stad nog een aantal eisen.
De Stichting Thurn und Taxis 21, waar onder meer La Fonderie, de Brusselse
Raad voor het Leefmilieu en Inter-Environnement Bruxelles deel van uitmaken, doet
intussen nog verwoede pogingen om een debat op gang te brengen over de toekomst
van het industriële complex. In oktober van vorig jaar organiseerde ze over het
onderwerp een internationaal forum. De Brit Lester Borley, lid van het selectiecomité
van World Monuments Watch, was er een van de sprekers. Hij stelde o.m.: ‘Thurn
und Taxis is België's enige en 's werelds meest uitzonderlijke voorbeeld van een
multifunctioneel transport-netwerk. (...) Het complex bevindt zich nog in goede staat,
maar, indien niet onmiddellijk de juiste maatregelen worden genomen, is het verloren.’
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Foto's uit het tijdschrift L'Emulation (1907).
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Thurn und Taxis in Brussel.
Foto's: Stephan Vanfleteren.
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Dichter te gast
Roger M.J. de Neef
Inwoners van het lichaam
Ik ken de inwoners
van het lichaam
Ik draag ze met me mee
ze zijn in me thuis.
Ik ken de reizen
van de grote
van de kleine bloedsomloop
Ja, ik ken het oproer
van het bloed.
Daarom noem ik de lever
en de maag, de hersenen,
de nuttige nieren
met hun toenaam.
Vertrouwelijker kan het niet;
Ik sta op goede voet
met alle inwoners
van mijn lichaam.
Zeg maar:
ik ken ze ten voeten uit
want onder de voeten
houdt gewoonlijk alles op,
begint de andere wereld.
Even goed ken ik ze
uit het hoofd
want boven het hoofd
groeien wolken
bevriezen de sterren.
En om al deze redenen
ken ik, verwen ik
mijn armen.
Echt, ik hou van mijn armen
met daartussen het tweestromenland
en daar woon jij.

Kerkuil
Van al wat vogelvrij vliegt
verkies ik de kerkuil
omdat die mij het meest
naar jou verlangen doet.
Zijn gezicht heeft de vorm van je hart
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naast de witheid van de witte raaf
Slechts jou kan hij me tonen
zonder verlies van zijn gezicht.
Hierom, hartje, kies ik de kerkuil.
Alleen 's avonds verlaat hij zijn toren
En met jou op zijn gezicht
bevliegt hij de overkant van het licht.

Handwerk
Liefde is handwerk
Ik giet je uit
als licht
en knoop het
met je schaduw dicht.

Uit de bundel in voorbereiding: ‘De kou van liefde’.
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Samenstelling Edmond Ottevaere en Piet Thomas
Transit
In deze rubriek publiceren we ‘literaire’ vertalingen in het Nederlands van goede
gedichten uit andere talen. Het is o.m de bedoeling het vertalen van gedichten te
stimuleren en daarom kunnen vertalingen ter selectie ingestuurd worden naar het
redactiesecretariaat Ieder vertaald gedicht moet vergezeld worden van een fotocopie
van het oorspronkelijke gedicht en van de bibliografische gegevens van de bundel
of het boek waaruit het genomen werd
‘Qu'est devenu ce front poly,
Cheveulx blons, ces sourcils voultiz,
Grant entroeil, ce regart joly,
Dont prenoie les plus soubtilz,
Ce beau nez droit grant ne petiz
Ces petites joinctes oreilles,
Menton fourchu, cler vis traictiz,
Et ces belles levres vermeilles?
Ces gentes espaulles menues,
Ces bras longs et ces mains traictisses
Petiz tetins, hanches charnues,
Eslevées, propres, faictisses
A tenir amoureuses lisses;
Ces larges rains, ce sadinet
Assis sur grosses fermes cuisses,
Dedens son petit jardinet?
Le front ride, les cheveux gris,
Les sourcilz cheus, les yeuls estains,
Qui faisoient regars et ris
Dont mains marchans furent attains
Nez courbes de beaulté loingtains,
Oreilles pendantes, moussues,
Le vis pally, mort et destains,
Menton froncé, levres peaussues.
C'est d'umaine beaulté l'issues!
Les bras cours et les mains contraites,
Les espaulles toutes bossues;
Mamelles, quoy? toutes retraites.
Telles les hanches que les tetes.
Du sadinet, fy! Quant des cuisses,
Cuisses ne sont plus, mais cuissetes
Grivelées comme saulcisses.
Ainsi le bon temps rergretons
Entre nous, povres vielles sotes
Assises bas, a crouppetons,
Tout en ung tas comme pelotes,
A petit feu de chenevotes
Tost allumées, tost estaintes,
Et jadis fusmes si mignotes!
Ainsi en prent a mains et maintes.’
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François Villon

De Franse dichter François Villon zag het levenslicht in Parijs in 1431 en kende een
zeer bewogen leven. Tweemaal ontsnapte hij aan de doodstraf en ook verbanning
was zijn deel. Van dit alles vinden we de neerslag in zijn poëzie. In zijn Petit en zijn
Grand Testament lezen we naast fel uitbundige, ook sarcastische, maar vooral
diepgevoelige verzen. Meer vertalingen van Villons verzen vindt u in het boek dat
Wim De Cock bij het Davidsfonds/Clauwaert weldra publiceert.

Klacht van de mooie helmsmidsvrouw
‘Waar is het blonde haar gebleven,
Het voorhoofd dat geen rimpels had,
De wenkbrauwboog, de blik waartegen
De knapste geen verweer bezat,
De mooie neus, eens recht en glad,
De kin en beide kleine oren,
't Gelaat dat iedereen aanbad,
De lippen, rood om te bekoren?’
‘De slanke armen, fijne handen,
De knappe schouders, freel en teer,
De tepels om te watertanden,
De heupen rond en zonder meer
Geschikt voor amoureus verkeer,
De ranke benen en de dijen
En 't lustprieel, waar keer op keer
De min zich zachtjes neer kon vlijen?’
‘Gerimpeld hoofd, vergrijsde haren
De brauwen kaal, de ogen, waar
De kooplui destijds dol op waren,
Geen lonk, geen lach, het hele jaar
De oren onder mossig haar
De eens zo mooie neus gebogen
't Gezicht, of ik de dood ontwaar,
En lippen die als leer verdrogen.
Teloorgang van het mens'lijk schone
De armen kort, de handen smal,
De schouders waarop bulten komen;
En borsten van haast niemendal.
De heupen, ach! en het verval
Van Venus' tuin en van de dijen,
Als worstjes, rimpels overal,
En tepeltjes om van te schreien.
Nu treuren wij om vroeger dagen
En zitten hier, zonder verstand,
Zonder bezit, gekromd, verslagen,
Als kluwen bij de stokebrand
Van hennepstro, dat snel ontvlamt,
Maar even snel weer uit zal doven.
Wij waren destijds zo charmant!
Eenieder moet er aan geloven.’
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Samenstelling Fernand Florizoone en Chris Torfs
Poëtisch bericht
Iedereen mag gedichten ter selectie sturen aan Tijdschrift ‘Vlaanderen’,
Redactiesecretariaat, ‘Ter Hoogserlete’, Hondstraat 6, 8700 Tielt 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 met teruggezonden en over
ingezonden werk wordt met gecorrespondeerd, noch getelefoneerd Aan de auteurs
van gepubliceerde gedichten wordt achteraf een bewijsevemplaar gestuurd en een
honorarium uitbetaald vermeld daartoe bij ieder inzending uw bank- of postrekening

Archeologie
1
Een paus vond
achter een koperen deur
zijn oud skelet.
Het was teruggekocht
voor dertig stukken zilver.
Vanop het hoog balkon
liet hij aan iedereen weten:
we hebben Judas' lichaam voor
verder onderzoek aan exegeten
prijs gegeven.

2
Een paus vond
achter een koperen deur
het goddelijk karkas
van Jezus.
De pontifex liet alle mensen weten:
Na Pasen toonde Jezus in zijn lichaam
aan al wie twijfelden
de tekens van zijn wonden.
Maar toen Hij opsteeg
legde Hij dat lichaam af
en werd opnieuw bekleed
verdween elk spoor van onze zonden.
Theologen moeten nog adviseren
of een paus een oud stukje Jezus-DNA
voor onderzoek mag geven.
JOSÉ DE POORTERE

I
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De stille ochtendommegang, wanneer de voetstap sterft
achter het slot - de serredeuren wijd, valt herfstlicht
aan van alle kant: beneden stijgt een kuil van
klimop langs de wanden, wacht de vergulde
zomerkamer regens, sneeuw; onhoorbaar sluipen
najaarskatten door het neuriënd ringsom;
trompetten zingen wilde zwanen na - dit is
een oord van muzikanten, schrijvers; en van het leven
op zijn mooist: in de besloten tuin de voetstap
wachten, dagelijks, als ook de uiteindelijke ELISABETH KAPPNER

Een credo
Hij moet bereikbaar zijn
die berg en wateren schiep
en mensen een stem gaf,
die geringen tot inzicht riep
getrouwen hoedde voor kilte,
daarom
het oog de kim voorbij
vatbaar het oor voor stilte
van kennis het broze bewust,
ik leg in zijn handen mijn dagen
ik vraag een aanvang van rust
fluister een eeuwenoud credo,
geloven immers is opzien
uit woekering van vragen
naar vaderschap bovenaards,
is het schuiloord van woorden ontlopen
reddingwaarts,
ik vang nogmaals te leven aan
ik breek als een ochtend open.
JAN VEULEMANS

Bij een schilderij van Claire van den Abbeele
Wie heeft
in dit haast nachtelijke blauw
aan tafel plaatsgenomen
mijn engel en ik
mijn schaduw en ik
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of ik met mezelf?
In welke taal
het woordenloos gesprek
onder wiens vleugels veilig
en op welke plek
want doorheen hoeveel muren
sijpelt eeuwen kou,
en is er morgen uitzicht
op wat hemelsblauw?
CHRISTINA GUIRLANDE
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In en om de kunst
Van ‘La dolce vita’ tot ‘Het goddelijke monster’
Geert Swaenepoel
Leesplezier in 1997
Ook 1997 bracht een vloed aan Vlaamse prozawerken. Het zwaartepunt van wat het
voorbije jaar verschenen is lag in het najaar. Uit die onoverzichtelijke stroom romans
en verhalen een keuze maken is geen gemakkelijke opgave. In zijn boek In een adem
uit. Het geheim van het lezen, formuleert Daniel Pennac de ‘tien onaantastbare rechten
van de lezer’. Het eerste is het recht om niet te lezen; het tweede het recht om
bladzijden over te slaan; het derde het recht om een boek niet uit te lezen. Mijn keuze
sluit bij deze opvatting aan. Ik heb niet al wat verschenen is gelezen. En de boeken
die ik voorstel zijn niet noodzakelijk meesterwerken. Maar ik heb ze blad voor blad
gelezen en uitgelezen. Uit leesplezier. Een eigenzinnige selectie. Maar dat is wat
boeken betreft, wellicht de meest zinnige; lezen is per slot van rekening een solitaire
bezigheid. Geen chagrijnige beschouwingen over literaire misbaksels deze keer. Wel
een kennismaking met een zestal romans en verhalenbundels die mij als lezer tijdens
het voorbije jaar gecharmeerd hebben.
In het voorjaar verscheen van Stef Vancaeneghem La dolce vita (uitg. Kritak J.M.

Meulenhoff, Leuven). Valentin Vansteenbrugge heeft een half leven als journalist
en verslaggever achter de rug en wil een tweede carrière beginnen. Hij hangt een
gouden plaat tegen de deur en noemt zich deskundige in ‘mensmediatechnieken’. In
die schemerzone waar genezers, waarzeggers, para- en andere psychologen opereren,
adverteert Vansteenbrugge op volkse wijze: ‘Gedaan met de pillen. Ik zal uw angsten
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stillen.’ Verdwenen dierbaren, liefdesverdriet, examenvrees, seksuele kwaaltjes,
burenruzies... voor alles biedt de nieuwbakken expert een oplossing. La dolce vita
laat Valentins klanten aan het woord, voorzien van commentaar door de
pseudotherapeut. Want, eens verslaggever, altijd verslaggever. En door zich zo'n
breed werkterrein toe te eigenen kan Valentin zijn grote droom waarmaken. Hij wordt
‘Deskundige in gewone mensen (...) Duiken wil ik, naar de diepste gronden van het
bestaan. Zwemmen zal ik, in stille wateren van onbekende levens.’
Die onbekenden zijn Morissette, Emiel Buysse, Oscar Baekeland en Belle
Debaisieux. De belevenissen en bekentenissen van deze vier kliënten komen in de
roman aan bod. Het zijn typetjes en de schets die de auteur van hun leven geeft zit
vol clichés. Morissette is de rijke dame die haar verveling wegdrinkt. En Oscar
Baekeland is het type van de al te rechtschapen mens. Wanneer hij het financieel
gesjoemel bij de kerkfabriek aanklaagt, beziet heel de dorpsgemeenschap hem met
de nek. Belle kan elke man krijgen. Toch vindt zij geen voldoening in die vluchtige
relaties. Uiteindelijk wordt ze verliefd op haar ‘deskundige’. Sterkst uit de verf komt
Emiel Buysse. ‘De laatste der Flandriens. Bijgenaamd Moker.’ Als wielerfanaat is
Vansteenkiste vereerd dat hij zijn grote idool ‘de man van 415 overwinningen op
twaalfhonderd gereden koersen’ mag ontvangen. Als journalist stond Valentin al
bekend als Moker-kenner. Hij is dan ook verrast als de winnaar van ettelijke
klassiekers bij hem op consultatie komt. Tussendoor kan de auteur heel wat couleur
locale uit de wielerwereld kwijt: de combines, doping en ‘versterkende middelen’,
de valpartijen,.... Bijzonder sterk zijn de monologen. Je hoort de personages spreken.
Stef Vancaeneghem geeft hen een eigen stem waarin dialect en spreektaal doorklinken.
Amusant zijn de bedekte toespelingen op bestaande personages en toestanden. Door
de ironische ondertoon die hij aan zijn boek meegeeft vermijdt Vamcaeneghem dat
z'n roman ontaardt tot een klucht. Het wisselen van de personages en de flitsende
taal geven vaart aan het boek. La dolce vita is een bitterzoete tragikomedie rond
eenzaamheid en onvermogen tot communicatie, twee kenmerken van deze tijd.
Het debuut dat mij het meest kon bekoren tijdens het voorbije jaar was De
wraakengel van Anke Helsen (uitg. Manteau, Antwerpen). Het is het verhaal van
vier jonge mensen wier wegen elkaar haast toevallig gekruist hebben. Fréderic, Sofie,
Gunter en Karen hebben elkaar ontmoet als studenten op hetzelfde kotadres. Wat
later kwam ook Jan en zijn zus Thérèse er bij. Hun onderlinge gevoelens, wederzijdse
en tegenstrijdige, leiden al gauw tot een climax. Een van hen pleegt zelfmoord. Na
zijn dood besluiten vier van hen samen in een huis in te trekken. Daardoor verandert
hun leven op indringende wijze. Hun gevoel van onvrede en wrok zoekt
onvermijdelijk een uitlaatklep. De zelfgekozen afzondering doet gaandeweg hun
normbesef vervagen. Als een van hen, Thérèse, zich wreekt, volgen
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de anderen een na een het voorbeeld: een vervelende collega, de minnares van vader,
een agressieve schooldirecteur... allemaal worden ze slachtoffer van wraakacties die
allengs minder en minder subtiel worden. Thérèse, Jan, Gunter en Karen belanden
in een negatieve spiraal van wraak per opbod. De gebeurtenissen in De wraakengel
zijn niet allemaal even geloofwaardig. Toch slaagt de auteur erin de lezer ondanks
zijn twijfels te laten doorlezen. Dat kan, omdat de psychologie van de personages,
met hun frustraties en opgekropte woede, klopt. De verwoording is vaak gevat,
beeldrijk en vlijmscherp. Vooral daarom stijgt Anneke Helsens debuut, ook al vertoont
de roman gebreken, uit boven de middelmaat.
In Gitta, de nieuwe roman van Eriek Verpale (uitg. De Arbeiderspers, Amsterdam),
sluit de auteur opnieuw aan bij de eigen belevenissen. Hij verwerkt autobiografische
gegevens tot een verhaal over een onmogelijke liefde. De openingsparagraaf vat de
situatie bondig samen: ‘In september van het jaar negentienhonderd zesenzeventig
was ik drie jaar getrouwd en hopeloos verliefd: niet op mijn vrouw, wél op haar
nichtje. Gitta was veertien, ik vierentwintig.’ De ik-figuur (de auteur?) heeft net zijn
wederoproepingsbevel gekregen. Hij moet voor drie weken naar Leopoldsburg. Zijn
huwelijk is op een dieptepunt beland. Bitterheid en bitsheid sluipen steeds meer in
de gesprekken tussen man en vrouw. Emotionele kilte is zijn deel. De ik-persoon wil
die van zich afschrijven tijdens zijn verblijf in de kazerne door zijn
vakantieherinneringen aan Pierrefonds op papier te zetten. Daar heeft hij met zijn
vrouw, haar oom en tante en hun dochter Gitta de vakantie doorgebracht. Maar ‘zijn
kamp doen’ valt anders uit dan hij zich had voorgesteld. De maneuvers in Duitsland
bieden weinig ruimte tot schrijven. ‘Kou. Honger. Geen eten. Ruzies. Ongedierte.
Geen post. Regenen.

's Nachts vriezen. Verhalen over blonde Heidi uit het café. Poepen. Vogelen. Pijpen.
Beffen. Braken. Diarree.’ De ik-figuur kan enkel dromen. Dezelfde onmacht spreekt
ook uit de brieven die de ik-figuur tussen 1992 en 1997 schreef aan zijn geliefde
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Merel en waarmee het relaas uit 1976 onderbroken wordt. Het onbereikbare geluk,
daar draait het bij Verpale om. Veel verder dan wegdromen bij zijn
vakantieherinneringen aan de gezelschapsspelletjes, de boottochtjes en wandelingen
met Gitta komt hij niet. Van schrijven komt niets in huis. Gitta is een ‘klein’ boek.
Niet pejoratief bedoeld; wel integendeel. ‘Klein’ naar omvang: de roman telt 150
bladzijden. Wie nauwlettend leest, ziet hoe aan de tekst geschaafd is tot enkel het
essentiële overblijft. Er staat wat er staat, geen woord teveel. ‘Klein’ ook omdat Eriek
Verpale teruggrijpt naar eerder gepubliceerde teksten en naar een thema dat hem
nauw aan het hart ligt: de ontroering die gewekt wordt door het jonge meisje. Een
boek over een - onbereikbaar - verlangen en in dat opzicht een romantische tekst bij
uitstek. ‘Klein’ ten slotte, omdat Verpale in zijn verwoording bewust sober blijft en
de gevoelens niet opblaast. Het vleugje relativerende humor en ironie draagt daar
ongetwijfeld toe bij. Onderschat Gitta vooral niet omwille van die zelfgekozen
beperkingen. Bovendien wisselt Verpale virtuoos van taalregister. Nu eens is de tekst
teder-dromerig, dan weer hard en bruut. Deze ‘kleine’ roman vormt een interessant
facet van Verpale's oeuvre.
De klassieke oudheid is een schier onuitputtelijke inspiratiebron voor auteurs.
Eerder vond Willy Spillebeen, voor zijn roman De levensreis van een man, inspiratie
in het verhaal van Aeneas. Deze keer put hij zijn verhaalstof uit de Ilias.
Hoofdpersonage in de naar hem genoemde monoloog is Thersites, de enige gewone
soldaat die in Homeros' boek voorkomt. Spillebeen geeft aan zijn tekst ‘Het bordeel
van Troje’ als ondertitel mee. Meteen zet hij daarmee de toon van het werk. De mythe
van de rechtvaardige Trojaanse oorlog en van zijn nobele helden wordt ruw
ontmaskerd. De Trojaanse oorlog is veertig jaar voorbij. Oudstrijder Thersites leidt
Trojanen en Grieken rond door de nog steeds bezette en verwoeste gebieden rond
Troje. Hij is één van de weinige overlevenden van de oorlog en heeft dus recht van
spreken. En Thersites neemt geen blad voor de mond. Hij neemt de bezoekers mee
naar de plaatsen waar het allemaal gebeurd is en aanvankelijk lijkt wat hij vertelt op
een lofzang op de helden. Maar de portretten die hij van de helden neerzet worden
steeds realistischer en grimmiger. En zijn relaas wordt meer en meer een
ontluisterende ontmaskering van de onderlinge machtsstrijd tussen de helden terwijl
de nobele en hogere motieven als gerechtigheid, waardigheid en heiligheid slechts
maskers zijn die de oorlog met zijn talloze wreedheden en vele opofferingen moeten
legitimeren. Achilleus, Agamemnon, Kalchas, Hektoor, Odysseus... allemaal haalt
hij ze over de hekel. Ook zichzelf spaart hij niet, ook al was hij slechts ‘gewoon’
generaal in de Griekse oorlogsmachine. Ontluisterend is ook het beeld van die
roemruchte oorlog zelf. Thersites
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schetst de verveling die toeslaat tijdens het jarenlange wachten in de schaduw van
de muren van Troje: ‘Kotsbeu waren we het! (...) Negen jaar frustratie van die
onneembare stad boordevol vrouwen en voedsel en goud.’ Hij hekelt de smerigheid,
de hele vlakte voorbij de tenten die in negen jaar tijds tot één stronthoop was
verworden. ‘Dat is de oorlog. Stront, godverdomme!’ Thersites of Het bordeel van
Troje (uitg. Manteau, Antwerpen) overstijgt de particulariteit van de Trojaanse oorlog
en groeit uit tot een aanklacht van de eeuwig zich herhalende oorlogsgruwel: ‘Maar
de gruwel is gebeurd. De gruwel zal opnieuw gebeuren. Altijd weer (..).’ En in zijn
hallucinante slottoespraak schreeuwt Thersites ‘Godverdomme, de wereld wordt
nooit meer anders... ik heb te veel gezien... De wereld staat nog maar in haar
kinderschoenen... (...) Waar zijn wij eigenlijk mee bezig geweest, al die jaren? En
waar zullen wij mee bezig zijn? Lijken. Lijken.’ De kracht van Spillebeens
‘Umwertung’ van de Trojaanse oorlog ligt vooral in de gespierde taal, de brutaliteit
en nervositeit, de gebalde verontwaardiging van de verteller. Daardoor krijgt de
monoloog de kracht van een schreeuw. Een tekst die vooral de lezer die vertrouwd
is met de Ilias zal bekoren. Een totaal ander boek is de nieuwe roman van Kris Peeraer.
In een vraaggesprek in
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Omtrent stelde de auteur dat ‘(...)wie lang op eenzelfde plaats verblijft, geen
reisverhalen schrijft, maar romans.’ Peeraer is geen passant, maar schrijft van
binnenuit, vanuit zijn liefde voor én kennis van het Verre Oosten. Daarmee sluit zijn
nieuwe roman nauw aan bij eerder verschenen werk als Margaretha Sidonja (1993)
en De koningstuin (1995). Opnieuw schetst hij een wereld waarin droom en
werkelijkheid, oost en west elkaar ontmoeten en in elkaar overvloeien.

Onder de tropen (uitg. Davidsfonds/Clauwaert, Leuven) baadt in een mysterieuze
sfeer. Maar de toon blijft lichtvoetig, omdat Peeraer zijn verhaal doorweeft met
humor en ironie. Hoofdpersonages zijn Ezra Doren en Anna Reiger. Hij is een
Engelsman die India heeft doorzworven en yogi is geworden. Anna is van Duitse
afkomst en doet zaken. Zij koopt oosterse kunstvoorwerpen in voor een importbedrijf.
De twee ontmoeten elkaar op een boot die van Indië naar Maleisië vaart. Toevallig
delen zij met twee andere reizigers een kajuit op het tussendek. Het verhaal navertellen
is schier ondoenbaar. Er is het verhaal van Es en Anna, een passionele relatie vol
sensualiteit en erotiek. Maar terzelfdertijd vertelt de auteur hoe zij samen én
afzonderlijk hun weg zoeken in die oosterse smeltkroes, bevolkt door Maleisiërs,
Indiërs en Chinezen. Onder de tropen is ten slotte ook het verhaal van de personages
waarmee Anna en Es in contact komen. Personages die verhalen vertellen, die zonder
verhalen niet kunnen leven; wier leven vorm krijgt door verhalen. Navaratman,
Amina, Dilla, Fatima, Hassan.... allemaal krijgen zij een stem in Peeraers kleurrijke
kluwen van vertelsels. Rode draad doorheen de roman is de wajang, het eeuwenoude
schaduwpoppenspel met zijn mythische verhalen, waardoor Anna Reiger gefascineerd
wordt. Dit liefdesverhaal midden een werveling van mythisch-religieuze en magische
verhalen boeit van begin tot einde. Kris Peeraer brengt vitaal en verfrissend proza
waarin niet de auteur maar de werkelijkheid centraal staat. Het resultaat is een
geslaagde kruising tussen avonturenroman, filosofisch sprookje en liefdesverhaal.
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Kris Peeraer is een auteur in de schaduw; zijn werk krijgt bij het verschijnen meestal
niet de aandacht die het verdient. Toch beschouw ik hem als de belangrijkste auteur
die de voorbije tien jaar gedebuteerd heeft.
Wie over mediabelangstelling zeker niet kan klagen is Tom Lanoye. Zijn bewerking
van Shakespeares verzamelde koningsdrama's voor De Blauwe Maandag Compagnie
groeide uit tot hét theaterevenement van 1997. En aan Het goddelijk monster (uitg.
Prometheus, Amsterdam) werd in Vlaanderen en Nederlands door elke krant die
zichzelf respecteert, uitvoerig aandacht besteed. Terecht? Wees gerust, méér dan
terecht. De openingsparagraaf is ijzersterk. ‘Katrien Deschryver schoot haar man
dood. Per ongeluk. Ze wist dat geen mens haar zou geloven maar het wàs een malheur
- dom, abrupt en onherroepelijk. Typisch iets voor jou, zou haar man hebben gebruld.
Indien hij nog had kunnen brullen.’ Van dan af houdt Lanoye de lezer in de ban.
Hoofdpersoon is Katrien Deschryver, een schoonheid van begin dertig. Verwend
van kleins af aan, vindt zij het vanzelfsprekend het middelpunt van alles te zijn. Het
onheil dat Katrien aanricht, wordt haar telkens weer vergeven omwille van haar mooi
gezichtje. De dood van een oom, het kindje dat te pletter valt in een zwembad dat
Katrien net heeft laten leeglopen,... men bedekt het allemaal met de mantel der liefde.
Want niemand wil zien dat achter de façade van de mooie vrouw een monster
schuilgaat. Wanneer Katrien na een uit de hand gelopen echtelijke ruzie per ongeluk
haar echtgenoot Dirk voor een wild varken aanziet en hem neerknalt, keren de kansen.
Onderzoeksrechter De Decker bijt zich in de zaak vast als een terriër en arresteert
Katrien. Via haar wil hij de familie treffen. Want Dirk Vereecken was hoogleraar
fiscaal recht. In die hoedanigheid gebruikte de rijke West-Vlaamse
christen-democratische familie Deschryver hem om de mazen in het net van het
belastingsrecht te kunnen benutten. Nu hij dood is dreigen tal van onfrisse zaakjes
boven water te komen.
De clan Deschryver sluit de rangen en stelt alles in het werk om dat te verhinderen:
bankkluizen worden stiekem leeggemaakt, schriftelijke bewijzen verdwijnen... Toch
kunnen ze niet verhinderen dat de onderzoeksrechter fotokopieën in handen krijgt
van de blocnotes die wijlen Wim over zijn zaakjes (louche en andere) bijhield. Het
gesjoemel met zwart geld en dubieus verkregen subsidie... het dreigt allemaal aan
het licht te komen. Onderzoeksrechter De Decker wordt door Lanoye gelukkig niet
geportretteerd als de ‘rechtvaardige rechter’. Hij heeft zijn duistere geobsedeerde
kantjes. Die ambiguïteit komt de complexiteit van het boek slechts ten goede. De
portretten die Lanoye van de leden van de clan neerzet, zijn spitant en kleurrijk. Er
is tapis plain-baron Leo, oom van Katrien: ‘In hem komen alle kwalen van ons volk
tot bloei. Naijver. Kleingeestigheid. Het verheerlijken van wat scabreus is, het
koesteren van kitsch, van dialect. Leo zwelgt daarin. Hij is de harde werker maar
daar is dan ook alles mee gezegd.’ Haar vader Herman is ex-kabinetard en samen
met Katriens broer Steven actief in het bankwezen. Zus Gudrun stond en staat altijd
in het verdomhoekje.
En Bruno die uitkomt voor zijn homoseksualiteit, wordt zonder pardon verstoten,
terwijl Steven als homo, ‘deftig’ gehuwd is en stiekem z'n gangen kan en mag gaan.
Het goddelijk monster is méér dan een familieportret, méér dan een psychologische
roman over een amorele vrouw. Het is ook het portret van een land: België, een land
van arrangeurs waar morele principes als politieke pasmunt worden gebruikt. Wie
het boek leest, wordt voortdurend herinnerd aan de politieke realiteit van de voorbije
jaren. De bedekte verwijzingen naar bestaande politieke figuren en schandalen zijn
legio. Geknoei met gewestplannen en subsidies, echo's van Agusta-, Beaulieu- en
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Superclub-affaires, het is allemaal subtiel aanwezig en door Tom Lanoye handig en
zinvol in zijn roman verwerkt. Doorheen de personages herken je moeiteloos de
trekjes van bestaande bekende politici..... Net als bij Katrien verbergt de fraaie
Belgische façade veel maatschappelijke en politieke verrotting. Het taalpalet dat de
auteur gebruikt
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is rijk geschakeerd. Waar nodig grof en komisch; elders subtiel en ernstig.
Lanoye geeft daardoor aan elk personage op virtuoze manier een eigen stem. Zijn
vertelstijl, waarbij hij niet schuwt zelf aan het woord te komen, is zonder meer
meeslepend. Door de vermoorde Dirk Vereecken commentaar op de gebeurtenissen
te laten geven creëert Tom Lanoye een sfeer van dubieuze luchtigheid die het
hallucinant karakter van het boek nog verhoogt. Sommige critici verwijten de auteur
dat hij al te dicht bij bestaande politieke toestanden blijft; dat het anekdotische hindert,
dat iedereen intussen wel weet hoe verrot en vermolmd ons land is. Ik ben het daar
niet mee eens. Die herkenbaarheid is een pluspunt. Elke grote roman is meteen ook
een ‘streekroman’. De realiteit van Het goddelijke monster is niet fraai. Tom Lanoye
laat ons erin zien wat er wordt van een samenleving die gebouwd is op
scheefgetrokken waarden. De laatste zin onderaan bladzijde 337 luidt EINDE DEEL
EEN. Ik kijk alvast uit naar het vervolg.
Zes boeken uit het ruime aanbod... Zes interessante boeken van Vlaamse auteurs.
En dan is er nog al het fraais van Nederlandse auteurs en de vloed boeiende romans
in vertaling. Als 1998 evenveel te bieden heeft, dan staan er de lezer mooie dagen
te wachten.

René Magritte na honderd jaar
Fernand Bonneure
Honderd jaar geleden werd de kunstenaar René Magritte in Lessines, Henegouwen
geboren. Hij wordt dit jaar geëerd met twee grote tentoonstellingen en met
reproducties op een postzegel en op een bankbiljet van vijfhonderd frank. Hij kreeg
zijn eerste kunstlessen in Châtelet, verhuisde in 1912

René Magritte, Het Spaanse luchtkasteel, 1959, olieverf op doek, 200 × 145, The Israel Museum,
Jeruzalem.

naar Charleroi, nadat zijn moeder door verdrinking in de Samber zelfmoord had
gepleegd. Hij werd door verwanten en dienstmeisjes opgevoed en kwam uiteindelijk
in Brussel terecht, waar hij van 1916 tot 1920 opgeleid werd aan de academie. Om
den brode maakte hij tekeningen voor partituren, ontwerpen voor behangpapier,
affiches voor handelszaken en modehuizen. Pas in 1927 hield hij zijn eerste
individuele schilderijententoonstelling en raakte op de duur opgenomen in het
progressieve, combatieve surrealisme met Parijs als kern en draaischijf. Maar hij
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bleef in Brussel wonen als de burgerman, die hij zo vaak en graag opriep in zijn
schilderijen, de keurig geklede man met bolhoed en elke dag op wandel met de hond.

Dagelijkse dingen reanimeren
Na experimenten in de richting van kubisme en futurisme, liep hij aanvankelijk, maar
toch stevig, in het spoor van De Chirico. Hoe langer werd hij hoe persoonlijker in
thema en uitwerking. Hij werd de uitvinder van de blauwe hemel met de witte wolken
en van een hele serie echt surrealistische voorstellingen, zoals een locomotief die uit
een schouw in de kamer te voorschijn dendert, tientallen netjes uitgedoste heren die
zo maar uit de lucht vallen, uitvergrote paardenbelletjes, brandende tuba's, versneden
lichamen, zwevende rotsen, schoenen die voeten worden. Nu en dan schilderde hij
daar nog woorden bij; wij zouden denken aan titels voor zijn schilderijen, maar hij
zette de kijker hiermee niet weinig op het verkeerde been. Men heeft hem dan ook
een farceur genoemd, terwijl hij eenvoudig gewone, alledaagse dingen trachtte te
reanimeren en terwijl hij zijn fantasie via een eigen ideeënteelt aldoor aan de praat
hield. Het was daarom wel te verwachten dat wereldwijd en tot in de huidige
artiestengeneraties zijn invloed zou doorwerken.
In dit herdenkingsjaar kreeg hij twee schitterende tentoonstellingen: een
overzichtelijke in Brussel1 met ruim 250 schilderijen ontstaan tussen 1920 en 1967,
zijn sterfjaar, en aangevuld met documenten, films, foto's, tijdschriften, en een
boeiende, confronterende thematentoonstelling in Oostende2 waar getoond en bewezen
werd hoe Magrittes denk- en vormentaal in het werk van een zestigtal hedendaagse
kunstenaars uit de hele wereld verder leeft.

Surrealisme als levensvervulling
René Magritte heeft met het alledaagse van zijn thematiek, tegen alle conventies in,
een eigen revolutie ontketend, de revolutie van zijn eigen verwarrende beeldentaal.
Zijn vriend Louis Scutenaire zei het kernachtig: ‘Hij bestudeert geen voorwerpen,
hij gebruikt ze. Hij stelt ze niet voor, hij voert ze op.’ Met andere woorden: Magritte
vereenzelvigde zich met wat hij voorstelde; hij was zijn eigen ‘Verfremdungseffekt’.
En zo komt het dat zijn schilderijen vanuit een veelvormige fantasie zijn ontstaan,
maar toch steeds de werkelijkheid bleven weergeven. Zijn figuren, zijn toestanden
bestaan in feite, of kunnen gedroomd worden. Hem werd vaak gevraagd zijn kunst
te verklaren. Het bleef altijd bij pogingen, zei hij zelf, net zoals men poëzie zou
willen ‘uitleggen’. Eenmaal heeft hij zich goed bloot gegeven in een lezing in
Antwerpen in 1938. Hij had 24 lichtbeelden mee en sprak vijftig minuten voor
vijfhonderd toehoorders; de toegangsprijs was 600 fr. Hij begon met ‘Dames en
Heren, Kameraden’. Bij dit laatste woord, dat hij in latere versies niet
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meer uitsprak, verlieten maar een paar mensen de zaal. Magritte had toen al stevige
communistische sympathieën, zoals haast alle surrealisten; hij werd maar in
‘september 1945’ effectief partijlid. Zijn apologie kwam neer op een vurige
verdediging van het surrealisme als levensvervulling en ook als maatschappelijke
correctie, vooral dus gericht tegen het burgerdom, dat hij namelijk zo cynisch en
striemend in zijn schilderkunst aan het bestrijden was.

Marc Maet, De muze en de Belgische kunst, 1996, acryl op doek, 50 × 50.

Hij citeerde zelfs Lenin die de arbeider gouden urinoirs beloofde, eenmaal de revolutie
een feit zou zijn... ‘Probeert zelfs de gewone schilder, binnen de hem opgelegde
grenzen, al niet de orde te verstoren, waarin hij de objecten steeds waarneemt?’
gooide Magritte zijn toehoorders voor de voeten. Wilde hij zeggen: zoveel te meer
ik, met mijn verschuivingen en versluieringen, met mijn raadsels, mysteries en
gewaagde zijsprongen. ‘Alles laat vermoeden’, zo stelde hij ten slotte, ‘dat er weinig
verband bestaat tussen een object en de voorstelling van een object’. Deze beste
verklaring van zijn plastisch en picturaal levensideaal werd in de Brusselse expositie
en in de begeleidende monumentale catalogus met honderden schilderijen, gouaches,
collages, objecten, tekeningen, reclames, grondig verduidelijkt.

Voorbeeldige confrontatie
De stap van Magritte naar de pop art, de conceptuele kunst, de installatie, het
briefschilderij is niet groot, is zelfs logisch en in Oostende voortreffelijk geïllustreerd.
Als link dienen de sculpturen die in 1967 door Magritte werden geconcipieerd en
die in Italië in brons werden gegoten. In die tussentijd was de kunstenaar overleden.
Het zijn tastbare voorwerpen uit zijn schilderijen, zoals Madame Récamier of de
therapeut, die in drie dimensies vooral de geest van Magritte oproepen. Conservator
Willy Van den Bussche heeft het schitterende idee gehad die geest van Magritte op
te sporen, te stimuleren en uit te dagen bij kunstenaars van de jaren tachtig en
negentig.
Aanleidingen werden aangereikt met een kleine lichtblauwe reproductie van een
Magritte-schilderij, dat de hedendaagse artiest kon inspireren of vice-versa. Soms is
de beschouwer voor een raadsel geplaatst; hij ziet zo waar een repliek of een kopie,
of zelfs een reproductie in zwart-wit; soms is het verband ver te zoeken terwijl in
andere kunstwerken de titels corresponderen of zelfs de weglatingen. Al deze
vergelijkingen of samenspraken kan men terugvinden in hyperrealistische schilderijen,
in voorwerpen, in verfavonturen van Nieuwe Wilden, in minieme mythologieën, in
installaties, in kitscherige ready-mades, in kleurenfoto's, computergrafieken, andere
postmoderne creaties en regelrechte pastiches. Deze tentoonstelling, Magritte honderd
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jaar later, werd een verrijkende, vergelijkende tocht. Zo'n expositie zou moeten
kunnen rondreizen en is alvast een voorbeeld van wat een museum kan betekenen
als inleider, opleider, wegbereider voor het grote publiek.

Wim van Petegem en Elckerlyc
Willy Copmans
De wisselwerking tussen de sterk uiteenlopende disciplines in de kunst leidt vaak
tot merkwaardige scheppingen. Vooral als de kunstenaar, die geïnspireerd wordt,
zich niet zomaar laat verleiden tot een letterlijke weergave van het kunstwerk dat
genoeg indruk heeft gemaakt om het vanuit een

Grafisch kunstenaar Wim van Petegem (o1931).

andere visie te herscheppen, of visueel te maken. Het blijft een avontuur om de brug
te willen leggen van een verleden, naar het moment waarop de kunstenaar niet meer
aan de drang kan weerstaan zijn persoonlijke stempel te drukken op een reeds diep
geworteld idee of een voorgespiegelde waarheid, of een reeds onuitwisbare
voorstelling. Het is bovendien eveneens boeiend voor de toeschouwer als het opnieuw
mogelijk wordt de vergelijking te maken tussen het ‘oorspronkelijke’ werk en de
nieuwe vormgeving ervan.
Omstreeks 1495 verscheen in Delft De spieghel der salicheit van Elckerlyc,
waarschijnlijk geschreven door Pieter van Diest, alias Petrus Diesthenius. Mogelijk
gaat het om de godgeleerde Petrus Dorlandus (of Pieter Doorlant van Diest,
1454-1507), vicarus van de kartuizers in Zeelhem. De tekst moet min of meer
beschouwd worden als een spiegel van de moraliteit - van wat zondig,
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misdadig en kwaad is - typerend voor een stuk dat geschreven is in de tijd van de
rederijkers. De allegorische figuren zijn er o.m. het bewijs van. Elckerlyc betekent
zoveel als ‘iedereen’. Het is een beeld, te beschouwen vanuit de leer van de Kerk en
het stuk behandelt het verzet van ‘ieder mens’ die de gedachte aan de dood opzij zet,
maar zich daarentegen overgeeft aan de aardse genoegens.
In het verhaal zelf krijgt Elckerlyc, na het

Wim van Petegem, Elckerlyc 1

bevel van God zelf, de aanzegging van ‘de Dood’, dat hij spoedig rekenschap zal
moeten geven. Het sterven op zich wordt voorgesteld als zou hij op pelgrimstocht
vertrekken, een terugkeer is niet mogelijk.
Elckerlyc zoekt tevergeefs steun bij zijn vrienden en familieleden. Rijkdom kan
hem bovendien niet meer redden. Alleen ‘De Deugd’ wil hem helpen, maar die steun
is dan weer veel te zwak. Vervolgens moet haar zuster ‘Kennis’ hulp bieden. Zij
maakt Elckerlyc bewust van zijn zonden. Automatisch komt hij zo terecht bij ‘De
Biecht’ en pas daarna krijgt ‘De Deugd’ de kracht om hem te begeleiden op zijn
ultieme tocht. Wijsheid, Schoonheid, Kracht en Kennis verlaten de man. Maar na
zijn dood wacht hem desalniettemin de eeuwige vrede in de hemel. Uit Elckerlycs
gebed onthouden wij: ‘wil mij vergeven mijn misdaden, want ik begeer van U genade
(...) bid voor mij, zodat ik mag gaan in den rechte pade’.
Het lijkt mij volkomen logisch dat precies de thematiek in een stuk als Elckerlyc,
het zoeken naar de uiteindelijke waarheid, in hoge mate inspirerend werkt bij de
kunstenaar Wim van Petegem. Hij is een zeer gevoelig waarnemer van het ‘leven en
sterven’ van de mens. Het kon reeds herhaaldelijk geconstateerd worden dat de
voorkeur van deze kunstenaar uitgaat naar literaire werken die naar de kern van het
bestaan peilen. In zijn werk treffen ons de tegenstellingen tussen vooral de
maatschappelijke conflicten en situaties en de religieuze
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beleving. De twaalf lino's die hij gemaakt heeft naar het middeleeuwse toneelstuk
Elckerlyc leggen hiervan getuigenis af. Het is overigens zeer belangrijk te weten dat
Wim van Petegem, in de periode dat hij aan deze reeks werkte, in totale eenzaamheid
leefde: persoonlijk was hij na een zwaar ongeval immobiel en bovendien werd hij
geconfronteerd met de ongeneeslijke ziekte van zijn moeder. Het heeft zonder twijfel
invloed gehad op de inhoud en de expressiviteit van zijn werk. Het is opvallend hoe
op twaalf lino's vooral de grote handen, maar ook het gezicht van de figuren,
uitgebeeld worden. De rest van het lichaam blijft van ondergeschikt belang. Wim
van Petegem zorgt er op die manier bewust voor dat de toeschouwer al zijn aandacht
moet concentreren op handen en gezicht. Die handen vooral drukken de gevoelens
uit van de personages, van God, van de Dood, van Elckerlyc. Met bijzonder veel
kracht werd in de verschillende taferelen het gemis, de onmacht, de berusting, hoop
en angst, uitgebeeld. De uitvoering, streng zwart-wit, accentueert daarenboven de
onrust en zorgt ervoor dat de spanning wordt opgedreven. Overigens heeft Wim van
Petegem zich trouw aan de eigenlijke tekst gehouden.
Opvallend in de eerste lino is de bijzonder ‘vaderlijke’ typering van God, die aan de
Dood - de figuur met absolute macht, die niemand spaart - de opdracht geeft om
Elckerlyc te verwittigen dat hij ‘op pelgrimage’

Wim van Petegem, Elckerlyc 9

moet gaan. Bedoeld is hiermee dat Elckerlyc zich moet voorbereiden op de ultieme
tocht. Niets in de gelaatsuitdrukking van de twee figuren wijst op een zo wreed bevel.
De ogen en de mond van God drukken helemaal niet uit dat het om een eis gaat. De
blik drukt veeleer een wens uit. Ook de grijns van de Dood is niet zo afschuwelijk
als we zouden verwachten en zijn handgebaar lijkt eerder op een wuivend aanvaarden,
menselijk, maar toch bewust van zijn macht.
In de volgende lino's, die te maken hebben met de boodschap, zien we hoe Elckerlyc
aanvankelijk verrast, verwonderd, reageert. Hij begrijpt meteen dat hij rekenschap
zal moeten geven van zijn daden, ofschoon hij daarop niet is voorbereid. Angst,
onzekerheid en radeloosheid zullen zich langzamerhand van hem meester maken en
ook dat wordt zichtbaar in de uitdrukking die Wim van Petegem geeft aan zijn
personages, terwijl in die eerste lino de twee sterke figuren a.h.w. een zegenende
kracht bezitten.
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In een tweede reeks van vier lino's geeft de kunstenaar nog duidelijker uitdrukking
aan de stijgende wanhoop. Elckerlyc is er uiteindelijk van overtuigd dat hij van
niemand hulp mag verwachten. Niet van zijn vrienden, niet van de ‘Maghe en de
Neve’, die wellicht reeds op een erfenis zitten te wachten. Uit de figuur van ‘De
Deugd’ (lino acht) leert de toeschouwer dat alle hoop moet opgegeven worden. De
Deugd staart voor zich uit, ziet duidelijk geen uitkomst meer en heft de handen op
in een gebaar dat zoveel betekent als: ‘ik geef het op’. Elckerlyc beseft reeds dat hij
voor eeuwig ‘verloren’ is. Hij schreeuwt als het ware de groeiende wanhoop uit en
in zijn ogen staat een smeekbede te lezen. Een gebaar om hulp van buitenaf blijkt
eveneens uit het handgebaar.
In de laatste vier lino's wordt een boodschap gebracht van vrede (aanvaarding) en
bekering (verzoening met Gods wil). De Biecht staat Elckerlyc bij (negende lino) en
troost hem, hoewel in de gelaatsuitdrukking nog altijd radeloosheid en ontzetting te
lezen staan. Elckerlyc wordt enkel getroost, omdat ‘ghi met Kennisse tot mi sijt
comen’. Deugd, Kracht, Wijsheid en Schoonheid verliezen in de volgende lino's elke
greep op het gebeuren en dat leidt tot de volledige berusting in wat komen moet.
Telkens weer blijven de handen en de gezichten de weespiegeling van de innerlijke
gevoelens.
De boodschap die Wim van Petegem brengt in deze sterk getekende en met veel
kracht gesneden reeks lino's is dat we het lot van Elckerlyc als het onze moeten
beschouwen: ‘neemter exempel aan’. Feitelijk is het niet mogelijk de ene lino los te
maken van de andere. De kunstenaar heeft inderdaad zeer gewetensvol de tekst van
het middeleeuwse toneelstuk gevolgd. De twaalf lino's moeten daarom als een geheel
beschouwd worden. Dat heeft voordelen, maar uiteraard ook nadelen, vooral voor
de verzamelaar. Maar het past volkomen in het oeuvre van de kunstenaar, die zich
bij herhaling aan een dergelijk indrukwekkende reeks heeft gewaagd: Voorlopig
vonnis, Sint-Jan Berchmans, De Werken van Barmhartigheid, Exodus.
De eerste schetsen die aan de uitvoering van het werk vooraf zijn gegaan, dateren
reeds uit de periode 1978-1979. Het werk van Wim van Petegem wordt altijd in een
zeer beperkte oplage uitgebracht. Elckerlyc (1980) bestaat in twee uitvoeringen,
waarvan één op linnen. Het is trouwens deze reeks die in 1997 geschonken werd aan
de Stad Diest. Daar zal ze permanent te bewonderen zijn in de monumentale traphal
van het stadhuis. In 1982 werd de reeks trouwens een eerste keer tentoongesteld in
Diest. Van de achtste lino, waarin de Deugd haar onmacht uitspreekt, ‘vercrepelt en
de al ontzet’, ontvingen de gevierden van het C.V.K.V. tijdens de jaarvergadering
in 1996, een afdruk als geschenk.
Wie goed kijkt, zal ontdekken dat Wim van Petegem in dit werk, met veel kracht
en overtuiging, een stukje van zichzelf heeft gelegd. Verder komt het tot uiting dat
hij als geen ander de techniek beheerst om het geschreven woord om te zetten in de
grafische uitbeelding.

Twee berichten uit het Van Gogh Museum
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Mark Delrue
Juwelen uit een fotocollectie
19de-eeuwse foto's uit de collectie van de Rijksuniversiteit Leiden
Het Prentenkabinet van de Rijksuniversiteit Leiden beheert de oudste collectie
fotografie van Nederland. Deze verzameling omvat negatieven, foto's en albums van
1839 tot heden. In het Van Gogh Museum was van half april tot half juni een
tentoonstelling te zien van topstukken uit deze bijzondere verzameling. Bij de selectie
van 115 foto's uit de periode 1860-1900 (ongeveer de tijd waarin Vincent van Gogh
leefde) werd vooral gelet op de technische en artistieke kwaliteit. Tevens werd er
gekeken naar verrassende details die een nieuw licht werpen op de 19de-eeuwse
samenleving. De tentoonstelling beoogde geen volledig overzicht te geven van de
fotografie van de 19de eeuw, maar bood een boeiende kijk op het 19de-eeuwse
veranderende wereldbeeld en de rol die de fotografie daarin speelde. De bezoeker
werd meegenomen naar een tijd waarin de industrialisatie zich ontwikkelde naar een
hoogtepunt, het stadsbeeld veranderde, het toerisme opbloeide, onbekende exotische
oorden en volkeren door de westerlingen in kaart gebracht werden. Naar aanleiding
van de tentoonstelling gaf het Prentenkabinet van de Rijksuniversiteit Leiden een
catalogus uit.

Verbouwing
Vanaf 1 september 1998 wordt het Van Gogh Museum wegens verbouwing en
uitbreiding gesloten. Een deel van de vaste collectie zal te zien zijn in het
Rijksmuseum. De heropening is gepland voor mei 1999. De openingstentoonstelling
zal gewijd worden aan Theo van Gogh (1857-1891) als handelaar, mecenas en broer
van Vincent.

Mai 98
In de Josef-Haubrich Kunsthalle, Köln
Mark Delrue
Van 21 mei tot 19 juli 1998 vindt in de Josef-Haubrich-Kunsthalle in Keulen een
tentoonstelling plaats met de naam ‘Mai 98 - Positionen zeitgenössischer Kunst seit
den 60er Jahren’. Een honderdtal kunstwerken van 25 kunstenaars uit Europa en de
Verenigde
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Richard Artschwager, Gorilla, 1961/62, beschilderd perskarton en hout op metalen wielen, 119,4 ×
81,3 × 82 cm

Staten wordt er getoond. Twee Keulse vrouwen, Brigitte Oetker en Christiane
Schneider, namen het initiatief. Beide hebben filosofie, literatuur en kunstgeschiedenis
gestudeerd. Die dames waren met Mai 98 niet aan hun proefstuk toe. Samen hadden
zij van 1994 tot 1997 het project ‘Kunst in der Leipziger Messe’ gerealiseerd. Wat
was hun idee en concept voor Mai 98? Zij wilden onderzoeken op welke wijze de
nieuwe kunstvisies van de jaren 60 op vandaag nog weerklank vinden en hoe hieraan
vandaag vorm gegeven wordt. Die tentoonstelling brengt een visie in beeld die deze
kunstenaars onderling verbindt. Tevens kon men zien hoe zij zich van elkaar
onderscheiden en in welke mate zij elkaar aanvullen.
Alle brachten een democratische kunstopvatting in beeld. Hiervoor gebruikten zij
banale voorwerpen, alledaagse dingen. De wijze waarop zij hun zienswijze vertolkten
was anders. Mai 98 is een pléiade van kunstenaars die de kunst opnieuw voor de
modale man/vrouw toegankelijk willen ma-
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ken. Daarom zien zij kunst veeleer als een gebeuren, minder dan als een eindproduct.
Zij betrekken de toeschouwer in een kunstvormingsproces. Het beeld, de vorm, wordt
een functioneel voorwerp, een ruimte waar de toeschouwer in binnentreedt en aan
wie een handeling of gebaar gevraagd wordt. Zo brengt deze tentoonstelling duidelijk
het artistieke inzicht van de jaren 60 in beeld: de betekenis van een kunstwerk wordt
meebepaald door voorwaarden en omstandigheden bij het schouwen. Die overtuiging
wordt vandaag met nieuwe accenten verder uitgediept.
Mai 98 is geenszins een overzichtstentoonstelling van de laatste 30 jaar (zoals de
Westkunsttentoonstelling nu bijna 20 jaar geleden, die een uitstekend overzicht bood
van de Westerse kunst na de Tweede Wereldoorlog). De verdienste van deze expositie
is wel dat werken worden samengebracht van kunstenaars die sceptisch staan
tegenover onveranderlijke kunstprincipes en kunstmodellen. Het zijn tevens
kunstenaars die logischerwijze ook hun eigen werk in vraag blijven stellen. Bij deze
expositie verscheen een verzorgde catalogus bij de uitgeverij Oktagon in Keulen (48
DM).

Eeuwig kwetsbaar
Hedendaagse kunst en religie
Mark Delrue
Als enig museum in Nederland voert het Museum voor Religieuze Kunst in Uden
een actief aankoopbeleid voor moderne religieuze kunst. Het bezit dan ook een
uitgebreide collectie modernen, waaronder een aantal grote namen. In samenwerking
met de Faculteit der Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de
Rijksuniversiteit Groningen heeft het museum in het voorjaar de tentoonstelling
‘Eeuwig kwetsbaar’ georganiseerd. Er werd werk getoond van 48 kunstenaars die
door dit thema geïnspireerd zijn en in hun werk op de een of andere wijze bezig zijn
met de zinvraag van het bestaan.
Bij de selectie is het uitgangspunt gehanteerd dat een werk geen godsdienstig
onderwerp hoeft te behandelen om religieus te zijn. De idee was dat elk kunstwerk
religieus kan zijn voor zover daarin de ervaring van een laatste ‘zin en zijn’ tot uiting
komt. Een veel voorkomend motief is de figuur van Christus, al dan niet in combinatie
met het kruis. Aan beide worden door diverse kunstenaars nochtans verschillende
betekenissen toegekend. Ook zijn er veel werken die een weerspiegeling vormen van
een ingrijpende persoonlijke ervaring. Deze tentoonstelling zal komend najaar in
St.-Truiden te zien zijn.

Albert de Longieprijs 1998
Het bekroonde gedicht werd geschreven door Marianne Van Remoortel uit Sinaai.
urenlang volgt zij
de schaduw die
langzaamaan
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de dag afglijdt
tot zelfs
de slanke cederhaag
alleen nog
uit gedachten oogt
pas dan zoekt zij een plek
om moe te worden
daar waar overdag
zijn huis staat
laat zij 's nachts
haar adem rusten

Eindnoten:
1 Magritte 1898-1967 in Brussel, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten van België,
Regentschapstraat 3. Tot 28 juni 1998. toegang 350 F. Catalogus, 336 p., 1200 F.
2 René Magritte en de hedendaagse kunst, in Oostende, PMMK, Romestraat. Tot 28 juni 1998.
Toegang 300 F. Catalogus, 240 p., 690 F.
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Kunsten en Letteren
Gelieve uw berichten voor deze rubriek te sturen aan het Redactiesecretariaat van
het tijdschrift ‘Vlaanderen’, ‘Ter Hoogserleie’, Hondstraat 6, 8700 Tielt of te faxen
op het nummer (051) 40 81 64. Berichten voor het volgend nummer (nr. 272: sept.-okt.
1998) kunt u insturen tot 31 aug. 1998. Met dank voor uw medewerking.

Antwerpen
Antwerpen - Muziek
Festival van Vlaanderen
N.a.v. de geboorte van Tomas Luis de Victoria in 1548 en het overlijden van Filips
II in 1598 staat het Laus Polyphoniae-festival (22-30 augustus '98) in het teken van
het muziekleven op het Iberische schiereiland in de 15de en 16de eeuw en van de
kruisbestuiving tussen de Vlaamse componisten en hun Spaanse tijdgenoten. Jordi
Savall is ‘dirigent in residence’; de volgende ensembles verzorgen avondconcerten:
La Capella Reial de Catalunya, Hesperion XX, La Colombina, het Huelgas Ensemble,
La Capilla Penaflorida, Capella Currende en Currende Consort, Ensemble Clément
Janequin en The Sixteen. Verder zijn er naar jaarlijkse traditie lunch- en
matineeconcerten, inleidingen en rondetafelgesprekken, lezingen en workshops. Ten
slotte organiseert het Festival van Vlaanderen-Antwerpen van 5 september tot 11
oktober een reeks Herfstconcerten met muziek uit de barokperiode tot vandaag
(creatie van Credeva van L. Brewaeys). Kaarten: ‘de Singel’, Desguinlei, 2018
Antwerpen.
Tel. 03/248 28 28. Info op dit adres:
‘Festival van Vlaanderen-Antwerpen’, Hessenhuis, Falconrui 53, B-2000
Antwerpen.

Peer - Muziek
Internationale Dag van de Oude Muziek
De 15de Internationale Dag van de Oude Muziek heeft plaats in Alden Biesen
(Bilzen) op 28 juni 1998. Dit is een van de grootste klassieke-muziekfestivals in
België. Jaarlijks lokt het evenement meer dan 2000 muziekliefhebbers die, vaak in
familieverband, het charmante historische kader van Alden Biesen opzoeken om te
genieten van een ruim aanbod kwalitatief hoogstaande binnenen openluchtconcerten.
Dit jaar hopen de organisatoren op een nog grotere opkomst. De programmatie is
immers rijker dan ooit. Drie thema's staan centraal: muziek uit de middeleeuwen
(rond Hildegard von Bingen), muziek van de Sefardische Joden en muziek op het
raakvlak tussen Oriënt en Occident. De affiche zal zeker niet alleen de ‘klassieke’
muziekliefhebber lokken, maar zal ook de breder geïnteresseerde luisteraar of de
wereldmuziekliefhebber enthousiasmeren. Programma en info op dit adres:
‘Musica’ vzw, Postbus 45, 3990 Peer.
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Schoten - Letterkunde en Muziek
Poëzie en piano
De Schotense dichteres en textielkunstenares Renée Van Hekken (1954) probeert
een harmonische uiting van schoonheid te brengen in deze chaotische tijd door middel
van een verweving van haar poëzie met haar textielschilderijen. Daardoor ontstaat
er zowel een letterkundige als een visuele expressie in kleur en geschreven woord.
Haar belangrijkste publicaties zijn: ‘Het gesloten oor’, waar ze de Streuvelsprijs voor
verhalend proza voor kreeg, ‘De aansteker’ en ‘Leven op het lemmet’ (Uitgeverij
Elsevier-Manteau Antwerpen-Amsterdam). Daarnaast zijn er elf dichtbundels van
haar hand verschenen. Dit poëzie- en piano-optreden is een poëtisch concert. Enerzijds
bestaat het uit een collectie gedichten uit de diverse bundels van Renée Van Hekken,
anderzijds zijn ze volledig verklankt door het pianospel van de 22-jarige Schotense
pianiste Charlotte Klima, die werk vertolkt van o.a. C. Debussy, W.A. Mozart, E.
Grieg, E. Satie, F. Chopin. Zodoende ontstaat er een integere continuïteit tussen de
twee kunstvormen, een harmonie waarbij thema's als dans, leven, dood, liefde,
verdriet, strijd en verwachting centraal staan. Er is een uitvoering op 17/9/98 om
20.30 uur in ‘Centrum Elzenveld’, O.-L.-Vrouwekapel, Antwerpen.
Info: Renée van Hekken, Alfons Servaeslei 64, 2900 Schoten.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Brussel - Varia
500 jaar geboorte Keizer Karel
In 2000 zal het 500 jaar geleden zijn dat Karel V geboren werd. Naar aanleiding
van deze verjaardag wordt in diverse Vlaamse steden een cultureel themajaar
georganiseerd. Het zwaartepunt van de festiviteiten ligt in Gent, waar Keizer Karel
geboren werd. Maar ook in Mechelen, waar hij opgroeide, en in Brussel, waar hij
regeerde, worden evenementen op het getouw gezet. Daarnaast organiseren ook
Antwerpen, Oudenaarde, Leuven, Dendermonde en Olen activiteiten. De inzet zal
zijn: via een brede waaier aan culturele manifestaties de brug slaan van de 16de naar
de 21ste eeuw. Het project Keizer Karel 2000 wordt méér dan een geschiedenisles.
Het is een reflectie over het verleden om bewuster de toekomst in te stappen.
Info: ‘Secretariaat Keizer Karel 2000’, Grasmarkt 61, 1000 Brussel. Tel. 02/504
04 15, fax 02/503 46 70.

Limburg
Hasselt - Beeldende kunsten
Petitie voor hedendaagse kunst
Meer dan 30 jaar was het Begijnhof in Hasselt een uitstekende plaats waar
hedendaagse kunst in alle sereniteit, stilte, historiek en neutraliteit getoond werd.
Hasselt werd zelfs ‘the place to be’ voor vele Nederlandse, Franse, Duitse,
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Amerikaanse liefhebbers. Een hardwerkende ploeg o.l.v. Urbain Melkers, nadien
Piet Vanrobaeys, zorgde voor nationale en internationale spraakmakende
tentoonstellingen. Er gaat een petitielijst rond te ondertekenen door de mensen die
van hedendaagse kunst houden. De ‘Vereniging voor culturele informatie & actueel
prentenkabinet’ vinden dat hedendaagse kunst nodig is als spiegel van de
maatschappij, als verrijking van een provincie, als communicatie met de wereld.
Alleen zo kan Limburgse kunst bloeien. Zij willen geen cultuurafbraak, geen Walt
Disney-pretparken maar een schitterend uitstralend PCBK-Hasselt. Info en petitielijst
op dit adres:
‘CIAP’, Zuivelmarkt 44, 3500 Hasselt

Oost-Vlaanderen
Aalter - Muziek
August De Groote tot Doctor gepromoveerd
Op 10/6/97 promoveerde August De Groote tot Doctor in de Kunstwetenschappen,
musicologie met de grootste onderscheiding op een proefschrift ‘De motetten van
Ivo de Vento’. Een biobibliografische en analytische studie’.
Info: August De Groote, Lodorp 26, 9880 Aalter.

Gent - Theater
De Parochiezaal
‘Arca’ pakt in het seizoen 98-99 uit met een opmerkelijk project, ‘De Parochiezaal’,
een idee bedacht en geregisseerd door de huisregisseur Hugo van Laere. In de
voorstelling worden 10 à 15 fragmenten gebracht van 10 à 15 Vlaamse klassiekers,
zoals bvb. Leentje uit Het Hemelrijk, De Familie Klepkens, enz.; een reis langs de
hoogtepunten van onze grootste schrijvers: Rodenbach, Teirlinck, de volksschrijver
Henri Van Daele, Cyriel Buysse, Lod. Lievevrouw-Coopman, P. Langendyk, Gaston
Martens... Dit alles gebracht door 3 jonge acteurs (Frank Hofmans, Veerle Malschaert
en Benjamin van Tourhout). In principe krijgt het publiek de inhoud van de diverse
stukken. Deze worden door de personages gesitueerd. Op een ander inhoudsniveau
is er de evolutie van relaties tussen de personages onderling (die al de rollen spelen).
De bedoeling is op verplaatsing te spelen en niet in een officiële schouwburg of
cultureel centrum. Arca gaat naar de mensen toe en wil optreden in hun zaal
(Parochiezaal, Volkshuis, Feestzaal waar een vereniging samenkomt en activiteiten
organiseert).
Info: ‘Arca’-theater, Luce Premer, promotie, Sint-Widostraat 3, 9000 Gent, tel.
09/225 18 60, fax 09/223 00 90.

Lede - Muziek
Kringen van Tijd
In oktober 1997 ging de nieuwe Vlaamse creatie ‘Kringen van Tijd’ in première
in Groot-Bijgaarden. Dit is een Cantate waarin de tover van het woord en de
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mysterieuze kracht van de muziek op een harmonieuze wijze verenigd worden. Na
de première werd de compositie nog onder grote belangstelling uitgevoerd in de kerk
in Groot-Bijgaarden, de Kapucijnenkerk in Aalst en het Cultureel Centrum ‘de
Plomblom’ in Ninove. De grote successen die de uitvoeringen kenden en de
unanimiteit waarmee zowel de poëtische als de vocale en instrumentale gedeelten
werden geloofd, bevestigde het geloof in de waarde van het opzet. Meteen groeide
de hoop dat deze creatie ook bij een breder publiek zou geraken. Dat is helemaal niet
evident.
Info: Julien Librecht, Papegemstraat 71, 9340 Lede, tel. 053/80 88 38.

Ninove - Letterkunde
Point op Internet
‘Point International’ heeft nu ook een stek op het Internet:
http://www.point-ediditions.com. U vindt er de fondslijst, maar ook poëzie van
belangrijke buitenlandse dichters die speciaal voor het project ‘Planetair geweten’
hebben geschreven.
Info: ‘Point’ vzw, Germain Droogenbroodt, Brusselsesteenweg 356, 9402 Ninove,
tel. 054/32 57 48, fax 054/32 46 60, e-mail: elpoeta@point-editions.com.

Sint-Niklaas - Varia
Art Deco in Sint-Niklaas
‘Art Deco in Sint-Niklaas’ is een gezamenlijk initiatief van het Provinciebestuur
Oost-Vlaanderen, het Stadsbestuur, de Culturele Raad en het Cultureel Centrum van
Sint-Niklaas. De tentoonstelling ‘Art Deco & modernisme’ toont unieke meubels,
voorwerpen en kunstwerken uit het interbellum. De tentoonstelling over architectuur
toont foto's van de opmerkelijkste huizen uit het interbellum in Sint-Niklaas. De
tentoonstelling ‘Art deco in detail’ toont een selectie van de foto's ingezonden voor
de Cultuurprijs van de Stad Sint-Niklaas 1998. De tentoonstellingen kunnen worden
bezocht tot 16 augustus 1998 - dinsdag tot zaterdag: van 14 tot 17 uur - zondag: van
10 tot 17 uur, maandag gesloten. De Kleine Cultuurgids ‘Art deco in Sint-Niklaas’
kost 250 frank en is voor de duur van de tentoonstellingen verkrijgbaar in het
Museumcomplex. Daarbuiten ook bij de Dienst Monumentenzorg en
Cultuurpatrimonium van de Provincie Oost-Vlaanderen, W. Wilsonplein 2, 9000
Gent - tel. 09/267 72 73, of door storting van het bedrag + 50 frank portkosten op
rekeningnummer 091-0059890-70 t.n.v. Provincie Oost-Vlaanderen, Centrale
Bibliotheek en Culturele Activiteiten, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent.
Info: Cultureel Centrum Sint-Niklaas, Grote Markt 47, 9100 Sint-Niklaas, tel.
03/766 29 42.

Vlaams-Brabant
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Gooik - Muziek
Volksmuziekstage
De ‘Volksmuziekgilde’ en ‘Volksmuziekfederatie’ organiseren in Gooik hun
twintigste volksmuziekstage van 21 tot 26 augustus 1998. Er worden cursussen
georganiseerd voor draailier, harmonica, fijfer, viool, instrumentenbouw,
mondharmonica, doedelzak, gitaar, hommel, dans, zang en samenspel. Verder zijn
er kinder- en jeugdate-
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liers en ook een sessie podiumtechnieken. Inlichtingen en inschrijvingen:
Volksmuziekgilde vzw, Ontmoetingscentrum De Cam, Dorpsstraat 67, 1755 Gooik,
tel. 02/532 28 38.

Leuven - Varia
Boerenkrijg zoektocht
Jaarlijks organiseert het Davidsfonds met groeiend succes een cultuurtoeristische
zomerzoektocht. De 12de editie verkent het rivierenland van Klein-Brabant. Deze
pittoreske streek, gelegen in de gezellige zuidwesthoek van de provincie Antwerpen,
is een uniek natuurgebied dat typisch is voor een getijdenrivier als de Schelde.
Klein-Brabant behoort tot de mooiste gaaf gebleven streken in Vlaanderen. Het is
op veel plaatsen, vooral langs de waterlopen een echt meersenland met waterzieke
en humusrijke grond, waarop de Canadese populier en de struikvormige katwilg
welig groeien. Deze laatste levert nog steeds de ‘wijmen’ of ‘wissen’ nodig voor de
mandenvlechterij. Weert mag men terecht het dorp van de wijmenteelt noemen. Rond
1900 woonden er in heel Bornem een 1000-tal mandenvlechters. Klein-Brabant heeft
ook een rijk geschiedkundig verleden. In 1798 (200 jaar geleden) was Klein-Brabant
een gunstig gebied voor een ‘guerilla-opstand’ tegen de Franse Bezetting met als
uitschieter de Boerenkrijg. Op 5 november 1798 werden de troepen van Emmannuel
Rollier verslagen in ‘De Slag om Bornem’. Het bomenrijke landbouwgebied herbergt
veel historische gebouwen. Het bekendste is het kasteel van Marnix van
Sint-Aldegonde gelegen aan de Oude Schelde in polderdorpje Weert. Dit kasteel was
ooit eigendom van de graven van Vlaanderen. Andere bezienswaardigheden zijn:
het Sas in Weert, het oudste waterkundig monument van Vlaanderen; de erg omstreden
Sint-Bernardusabdij in Bornem; de Sint-Pieterskerk in Puurs; het Hof te Melis in
Lippelo (in 1745 het hoofdkwartier van Lodewijk XV); het Reuzenhuis in de wijk
Buitenland; het kasteel d'Ursel in Hingene; het fort van Liezele; de oude boerderijtjes
met elk een eigen geschiedenis; de vele veldkapelletjes... Tijdens de zomermaanden
zijn er verschillende manifestaties, die de vroegere gebruiken en folklore opnieuw
tot leven wekken: de boerenkrijgmarsen en de 100 km dodentocht in Bornem; de
Maria-Ommegang in Kalfort (Puurs); de Paardenprocessie in St.-Amands; de
palingvangst in het oude vissersdorp Mariekerke. Op de Puurse Kermismarkt
‘Pukema’ maakt u kennis met bijna verdwenen gebruiken en oude ambachten...
daarnaast zijn er ook nog de jaarlijks terugkerende kermissen en jaarmarkten. De
zoektocht loopt nog tot 27 september 1998. Deelnemingsformulieren en beschrijvingen
op dit nummer: 03/899 28 68. Info op dit adres:
‘Davidsfonds’, Blijde Inkomststraat 79-81, 3000 Leuven, tel. 016/22 18 01, fax
016/22 25 32.

West-Vlaanderen
Knokke-Heist - Muziek
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Pastorale voor Beiaard
Het werk ‘Pastorale voor Beiaard, op. 128’ van Prof. Jozef A.M. van Maele,
stadsbeiaardier van Tielt, werd gepubliceerd in het ‘Albany Carillon Book’, naar
aanleiding van de zeventigste verjaardag van het Carillon in Albany (USA/New
York). Het boek zal een eerste oplage kennen van meer dan 3000 exemplaren.
Info: Prof. Jozef A.M. van Maele, Bayauxlaan 34/17, 8300 Knokke-Heist.

Lissewege - Varia
Nieuwe brochures
Johan Ballegeer publiceerde een drietal brochures waarin de kunstschatten van
het polderdorp in het daglicht worden gesteld. Helemaal nieuw is Dan zullen de
stenen spreken. Dorpswandeling in en rond de O.-L.-V.-Bezoekingskerk (50 fr),
waarin de bouwmaterialen, 17de-eeuwse grafzerken, sluitstenen, brandramen,
getuigenkapitelen, vloeren, enz. aan bod komen. In herdruk verschenen nu ook weer
Ontdek Lissewege en De kerk van Lissewege, tempeliers, de Compagnons. Deze
brochures zijn te verkrijgen in het plaatselijke VVV-kantoor.
Info: VVV-Lissewege, Spaniënplein

Buitenland
Kaaster - Taalkunde
Derde Guldensporenherdenking
Op 5 juli 1998 organiseert de Werkgroep de Nederlanden voor de derde keer een
Guldensporenherdenking in Frans-Vlaanderen, dit jaar om 15 uur in de gemeentelijke
feestzaal in Kaaster (Caëstre tussen Belle en Kassel). Zo'n guldensporenherdenking
wordt telkens opgevat als een goodwillactie met zoveel mogelijk inbreng van de
Frans-Vlamingen zelf. De voorbije edities kenden telkens een groot succes qua
opkomst en weerslag in de Frans-Vlaamse pers. Voor de organisatie van de vorige
editie ontvingen de organisatoren een Gulden Spoor in het kader van
Vlaanderen-Europa 2002. De herdenking dit jaar is bijzonder, omdat op die
herdenking het eerste in Belgisch-Vlaanderen op basis van oude tekeningen
gereconstrueerde schilderij van de Drie-Maagdenkapel van Kaaster door de
goeverneur van West-Vlaanderen Paul Breyne aan het Kaasterse gemeentebestuur
wordt overhandigd. Het wordt een volksfeest met Vlamingen aan weerszijden van
de Schreve. Vorige keer waren er in Kaaster een vijfhonderd Vlaamse feestvierders.
Ter herinnering aan die dag geeft het Steunfonds van de Drie-Maagdenkapel een
grote foto met tekst van het gereconstrueerde schilderij uit. Dit aandenken is te
verkrijgen door storting van een steunbijdrage vanaf 500 frank op het nummer
446-9626389-55 van vermeld steunfonds. Er zijn immers nog fondsen vereist voor
een tweede restauratie en twee reconstructies. Op 5 juli is er de inhuldiging van een
Vlaamse huisnaam in Noordpene en Hondegem. Dit gebeurt om 10.30 u aan de hoeve
Van den Berghe, Schaeckenstraat 709 in Noordpene en om 11.30 u aan de herberg
't Wethuys in het centrum van Hondegem. Deze Guldensporenherdenking wordt mee
georganiseerd door Euvo, het Steunfonds Drie-Maagdenkapel, het Zangfeest Kortrijk,
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het gemeentebestuur van Kaaster en de Federatie van Vlaamse Vrouwengroepen.
Deze Vlaamse dag kadert in het project van Vlaanderen-Europa 2002.
Info: Werkgroep de Nederlanden, Johan Van Herreweghe, secretaris, Jan Van
Aelbroecklaan 16, 9050 Gentbrugge, tel. 09/230 35 25.

Londen - Beeldende kunsten
Vlaamse zaal in National Gallery in Londen
Op voorstel van minister-president Luc Van den Brande besliste de Vlaamse
regering een subsidie van 100.000 Engelse pond (6.300.000 frank) toe te kennen aan
de National Gallery in Londen, als bijdrage in de kosten verbonden aan de restauratie
en inrichting van een Vlaamse zaal of ‘Cabinet of Flanders’, waar de schilderijen
van een aantal Vlaamse meesters zullen worden gegroepeerd. The National Gallery
is één van de belangrijkste musea voor schilderkunst ter wereld. Het museum biedt
een breed overzicht van ruim 2000 werken die vijf eeuwen schilderkunst beslaan,
van de Italiaanse en Vlaamse Primitieven tot de impressionisten. De National Gallery
bezit één van de belangrijkste collecties van de Vlaamse school. De National Gallery
is ook één van de grootste toeristische trekpleisters van Londen. Gelegen aan Trafalgar
Square, in hartje Londen, trekt het museum jaarlijks ongeveer 5 miljoen bezoekers.
In de zaal ‘Cabinet of Flanders’ komen de werken van onder meer Peter Paul Rubens
en David Teniers de Jongere, die tot nu toe verspreid in het museum hangen of niet
te bezichtigen zijn. Deze zaal zal aansluiten op de zaak met grotere werken van
Rubens. Door deze herschikking zal de Vlaamse kunst in de National Gallery beter
tot haar recht komen. Naast de Vlaamse regering treedt ook een consortium van
Vlaamse bedrijven op als sponsor van de inrichting van de Vlaamse zaal. Dank zij
de subsidiëring van het ‘Cabinet of Flanders’ zal Vlaanderen ook gebruik kunnen
maken van de ruimten voor activiteiten zoals lezingen, optredens van kleine
muziekensemble, ontvangsten en nocturnes. Het ‘Cabinet of Flanders’ past in de
zeer goede relaties van de National Gallery met Vlaanderen. In 1996 organiseerde
het museum de succesrijke tentoonstelling ‘Rubens' landscapes’. Het is ook zeer
nauw betrokken bij de voorbereiding van de grote Van Dijcktentoonstelling in
Antwerpen in 1999. Met deze beslissing geeft de Vlaamse regering verder vorm aan
haar beleidsintentie om de Vlaamse kunst en cultuur op een kwaliteitsvolle, zichtbare
en structurele wijze voor het internationale voetlicht te brengen, zoals dat in het
recente verleden ook het geval was in Barcelona (musea en kunstgalerijen), Göteborg
(literatuur) en Bologna (jeugdillustratoren).
Info: Vlaamse regering, tel. 02/227 29 11, e-mail:
persdienst.vandenbrande@vlaanderen.be.
DIRO

Prijzen, wedstrijden, onderscheidingen
Berichten voor deze rubriek sturen aan: Redactiesecretariaat van het tijdschrift
‘Vlaanderen’, ‘Ter Hoogserleie’, Hondstraat 6, 8700 Tielt of faxen op het nummer
(051) 40 81 64.
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Om te kunnen gepubliceerd worden in het nr. 272 (sept.-okt. 1998) moeten die
berichten ons bereiken vóór 31 augustus 1998.
Met dank voor uw medewerking.

Antwerpen
Antwerpen - Letterkunde
Hugues C. Pernathprijs 1998
De driejaarlijkse Hugues C. Pernathprijs voor poëzie ten bedrage van 75.000 frank
zal in 1998 voor de achtste maal worden toegekend. In aanmerking komen ingezonden
onuitgegeven dichtbundels en dichtbundels uitgegeven na 30 juni 1996 van
Nederlandstalige dichters die op 15 augustus 1998 de leeftijd van 43 jaar niet hebben
bereikt. De typoscripten of uitgegeven bundels dienen in zesvoud (originelen of
fotokopieën) onder eigen naam per gewone post te worden ingezonden met vermelding
van plaats en datum van geboorte. De inzendingen worden niet geretourneerd.
Inzenden vóór 30 juni 1998. De uitreiking van de prijs zal plaatsgrijpen in november
1998.
Info: Hugues C. Pernath-Fonds v.z.w., Minderbroedersstraat 22B - 2000
Antwerpen.

Antwerpen - Muziek
Jeugd en Muziekprijs voor Cox en Dor
De ‘Jeugd en Muziekprijs 1998’ werd toegekend aan de componist Boudewijn
Cox (-35 jaar). De debuutprijs voor kamermuziek 1998 ging naar het ‘Trio Dor’.
Info: ‘Jeugd en Muziek Vlaanderen’, Koningstraat 10, 1000 Brussel, tel. 02/507
84 35, fax 02/507 84 37.

Rumst - Beeldende kunsten
Vierde Lazarusprijs voor schilderkunst
Deze wedstrijd (30.000 frank) staat open voor zowel figuratief als non-figuratief
schilderwerk (olieverf, acryl, aquarel en/of gemengde technieken). Enkel recent werk
(laatste twee jaar) komt in aanmerking. De deelnemers dienen drie inzendingen
binnen te brengen voor beoordeling. De werken mogen niet groter zijn dan één meter
bij één meter, lijst inbegrepen. Er is geen leeftijdsgrens, noch een beperking van
nationaliteit. De kunstenaar sluit in een envelop een lijst met de volgende gegevens:
naam - voornaam - adres - telefoon - curriculum vitae - titel en jaartal van het
kunstwerk. De envelop dient stevig vastgehecht aan de rugzijde van het ingezonden
kunstwerk. Het inschrijvingsgeld bedraagt 500 frank per deelnemer. De werken
kunnen worden afgegeven op 22 en 23 augustus 1998. Reglement op dit adres:
Info: ‘Kunstkring Lazernij’ vzw, Lazarusstraat 8, 2840 Rumst.
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Limburg
Hasselt - Cultuur
Briljanten Leeuwtjes 1997
De Limburgse provincie bekroonde Axelle Red (muziek), Guido Wevers (theater),
Leonard Nolens (letterkunde), Liliane Vertessen (Beeldende Kunsten) en de groep
Claeys (Media).

West-Vlaanderen
Brugge - Beeldende kunsten
Sculptuur voor bestuursgebouw Boeverbos
Marc Cordenier (o 1959 Poperinge) uit Alveringem is laureaat van de open wedstrijd
die de provincie uitschreef voor het ontwerp en de realisatie van een monumentaal
kunstwerk voor het Bestuursgebouw Boeverbos (St.-Andries). Hij kreeg voor de
totale realisatie van het bekroonde kunstwerk - een 6 meter hoge sculptuur ‘Zonder
titel’ in baksteen - een forfaitaire som van 3.000.000 fr. Alle West-Vlaamse
kunstenaars konden met één ontwerp deelnemen. In totaal stuurden 45
West-Vlamingen een ontwerpmaquette in. De jury bestond uit voorzitter Ludo Valcke
(Directeur Provinciale Dienst voor Cultuur), waarnemer Jaak Fontier (Voorzitter van
de Provinciale Commissie voor Beeldende Kunst) en technisch adviseur Werner
Vandemaele (Provinciale Technische Dienst), Flor Bex (MUHKA), Jan Hoet
(Museum voor Hedendaagse Kunst Gent), Luk Lambrecht (kunstcriticus Brussel),
Ineke Spaander (Zeeuws Museum Middelburg) en Veerle Van Durme (Academie
Duinkerke).
Info: ‘Provincie West-Vlaanderen’, Proosdij 2, 8000 Brugge, tel. 050/40 56 11,
fax 050/40 56 01.

Brugge - Muziek
35ste Festival Musica Antiqua
De 12de editie (24 juli tot 8 augustus 1998) rond het klavecimbel en de pianoforte
vertoont de volgende krachtlijnen: een concours klavecimbel en een Mozartwedstrijd
pianoforte. De deelnemers worden beoordeeld door Françoise Lengelle (Lyon),
Wolfgang Brunner (Salzburg), Jesper Christensen (Basel), Johan Huys - voorzitter
(Gent), Gustav Leonhardt (Amsterdam), Davitt Moroney (Paris), Ludger Rémy
(Bremen). Er is een tentoonstelling van klavecimbels, klavechorden, pianofortes
(Hallen Belfort: 26/7-31/7). En er zijn seminaries, demonstraties en recitals. De
middag- en avondconcerten stellen 30 internationale producties voorop rond volgende
thema's: klavecimbel, pianoforte, Bach en tijdgenoten, Europese herdenkingen en
de eeuw van Memling tot Pourbus.
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Uitslagen van het ‘Concours Musica Antiqua Brugge 1997’: 12de Orgelconcours
- Eerste prijs: Francis Jacob (Frankrijk); tweede prijs ex-aequo: Rie Hiroe (Japan),
Damien Simon (Frankrijk); derde prijs: Wim Winters (België). Uitslagen van
‘Concours voor twee toetsinstrumenten’: eerste prijs: Edita Keglerova/Iva Vedralova
(Tsjechië); tweede prijs ex-aequo: Olivier Fortin-Karoline Leblanc (Canada) en
Sébastien Guillet/Pascal Dubreuil (Frankrijk); derde prijs: Debora Villani/Maurizio
Stefania (Italië).
Info: Festival van Vlaanderen vzw, Collaert Mansionstraat, 8000 Brugge, tel.
050/33 22 83, fax 050/34 52 04.

Ieper - Heemkunde
Prijs voor Cultuurhistorische Monografie 1998
Sinds 1988 wordt door de Stedelijke Culturele Raad Ieper jaarlijks een
Monografieprijs uitgeschreven. Voor het verlenen van prijzen en of premies wordt
door het Stadsbestuur een bedrag van 50.000 fr. beschikbaar gesteld. De Prijs is
voorbehouden aan in het Nederlands gestelde studies die handelen over om het even
welk facet van het cultuurhistorisch Ieper. Dat kan zuiver historisch zijn, maar
evengoed archeologisch of kunsthistorisch, biografisch, geografisch of
sociaal-economisch, heem- of familiekundig, militair of religieus, taal- of volkskundig.
Elke meedingende monografie moet minstens dertig met tussenregel getypte
bladzijden lang zijn, de illustraties en voetnoten niet meegerekend. De geraadpleegde
bronnen of documenten moeten vermeld worden. Reeds gepubliceerde scripties
komen in aanmerking, maar slechts indien de publicatie ervan na 1 maart 1997 plaats
had. De inzendingen worden tegen uiterlijk 15 december 1998 ingewacht op dit
adres.
Info: Stedelijke Culturele Raad Ieper, Romain Vinckier, Vaubanstraat 40, 8900
Ieper, tel. 057/20 31 12.

Ieper - Letterkunde
‘Ambrozijnwedstrijd 1998’
De ‘Culturele Kring Ambrozijn’ en het ‘Artistiek Tijdschrift Ambrozijn’
organiseren de Internationale Ambrozijnwedstrijd voor Poëzie 1998, de Internationale
Ambrozijnwedstrijd voor het Kortverhaal 1998 en de Ambrozijnjeugdwedstrijden
voor Kortverhaal en Poëzie 1998. Afsluitdatum: 1/11/98. Men moet vóóraf het
reglement aanvragen.
Info: ‘Kulturele Kring Ambrozijn v.z.w.’, Mevrouw Marleentje Nys,
Sint-Jacobsstraat 75, 8900 Ieper, tel. 057/20 97 71.

Ieper - Letterkunde
Creativiteitswedstrijd
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In september 1999, ter gelegenheid van de opening van de Tooghedagen, onthult
het stadsbestuur van Ieper in de Boomgaardstraat een nieuw kunstwerk. Daartoe
organiseert het stadsbestuur nu een creativiteitswedstrijd, waaraan alle Vlaamse
kunstenaars kunnen deelnemen. De opdracht bestaat erin een beeld te ontwerpen dat
hoogstens 450.000 fr. mag kosten en aan volgende criteria moet voldoen: het beeld
dient geïntegreerd te worden in een buurt die enerzijds winkelstraat is en anderzijds
deel uitmaakt van een uitgaansbuurt en verzamelplek is voor de schoolgaande jeugd.
Het beeld dient van een uiterst stevige constructie te zijn, want het moet bestand zijn
tegen actieve, soms zelfs onbeheerste behandeling door een jong uitgaanspubliek.
Deelnemers aan de wedstrijd dienen schetsen van hun compositie bij het Iepers
stadsbestuur in tegen oktober 1998. Een jury van deskundigen en wijkbewoners
selecteert het uit te voeren ontwerp tegen het eind van dezelfde maand. De prijs voor
de winnende kunstenaar bestaat uit het materialiseren van zijn ontwerp, het signeren
van het kunstwerk en het door hem/haar begrote kunstenaarsloon. Het volledige
reglement kan men bekomen op dit adres:
Info: Stadsbestuur Ieper, Grote Markt 34, 8900 Ieper, tel. 057/20 35 69, fax 057/21
97 42.

Izegem - Letterkunde
Negende Izegemse poëzieprijs
De Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid organiseert met medewerking van het
Stadsbestuur van Izegem de 10de poëziewedstrijd. Iedere deelnemer moet drie
gedichten in vijfvoud insturen onder schuilnaam met identificatie-envelop, tegen
18/9/96. De prijs bedraagt 20.000 frank. Reglement op dit adres:
Info: Stad Izegem, Stadhuis, Korenmarkt 10, 8870 Izegem.

Kortrijk - Letterkunde
Poëzie rond Pasolini
De Soc. Filmactie organiseert een poëziewedstrijd met als thema - in de ruime zin
- ‘Pasolini’: dichter, romancier, anarchist, beeldenstormer,... De wedstrijd staat open
voor iedereen die zich door die man en waar hij voor stond en staat, gegrepen voelt.
De gedichten moeten niet specifiek over Pasolini gaan, maar moeten aansluiten bij
zijn ideeën- en gevoelswereld. Er mag per deelnemer slechts een gedicht (een cyclus
wordt beschouwd als een gedicht) ingestuurd worden. De niet eerder gepubliceerde
gedichten, ondertekend met schuilnaam, dienen voor 1 september 1998 gestuurd te
worden naar het info-adres waar ook het volledig reglement kan gevraagd worden.
De naam van de winnaar of winnares zal bekend gemaakt worden op 31 oktober
1998 tijdens de gebeurtenis: ‘Pasolini, Flashback’ in het Aulacomplex van de R.U.G.,
Volderstraat 9, Gent.
Info: S.F.A. vzw, Ingrid Spilliaert, President Kennedypark 2, 8500 Kortrijk, tel.
056/22 67 93, fax 056/22 67 93.
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Poperinge - Letterkunde
Wedstrijd schilderkunst
Met het doel jonge kunstenaars aan te moedigen en hun werk dichter bij de
bevolking van de Westhoek te brengen, richtten enkel voortrekkers in 1939 de
‘Koninklijke Kunstkring Hoppeland’ in Poperinge op. Dit jaar organiseert de KKH
haar 9de wedstrijd (prijzenpot: 220.000 frank). Reglement en inschrijvingsformulier
aanvragen bij een van de info-adressen:
Info: ‘Kunstkring Hoppeland’, Katrien Van Walleghem, Casselstraat 48, 8970
Poperinge of KKH, Polenlaan 20, 8970 Poperinge, tel. 057/33 50 12, fax 057/33 69
43, e-mail: alinia@unicall.be.

Tielt - Heemkunde
Prijsvraag voor Heemkunde
Op initiatief van Franz Thiers en van de heemkundige kringen ‘Ons Wingene’
(Wingene), ‘Den Helleme’ (Oostrozebeke), ‘Oud Ruysselede’ (Ruiselede), ‘De Roede
van Tielt’ (alle gemeenten van de voormalige ‘roede van Tielt’), ‘Het Bourgondisch
Erfgoed’ (Wakken) en de ‘Juliaan Claerhoutkring’ (Wielsbeke) wordt tweejaarlijks
een prijs (37.000 frank prijzenpot) uitgeloofd voor de beste onuitgegeven
heemkundige bijdrage. Bijdragen die in aanmerking komen voor bekroning: studies
van heemkundige aard (in de ruimste zin van het woord) zoals o.m. over een
historisch, archeologisch, kunsthistorisch, taalkundig, volkskundig of biografisch
onderwerp. Ruimtelijk moet de studie handelen over een of meer van de volgende
gemeenten: Aarsele, Dentergem, Egem, Gottem, Kanegem, Lotenhulle, Markegem,
Meulebeke, Oeselgem, Ooigem, Oostrozebeke, Pittem, Poeke, Ruiselede,
Schuiferskapelle, Sint-Baafs-Vijve, Tielt, Vinkt, Wakken, Wielsbeke, Wingene,
Wontergem en Zwevezele. Het onderwerp mag ook regionaal zijn. Academische
proefschriften als dusdanig worden niet aanvaard, wel indien herwerkt in de vorm
van een artikel. De bijdrage moet origineel zijn en mag in geen enkele publicatie
verschenen zijn. Er moet systematisch verwezen worden naar de bronnen of
documenten waarop de studie steunt. Inzenden tegen 1/10/1999. Wedstrijdreglement
op dit adres:
Info: ‘De Roede van Tielt’, Stoktmolenstraat 32/2, 8700 Tielt, tel. 051/40 18 38.
DIRO

Thema-tentoonstellingen
Gelieve uw berichten voor deze rubriek te sturen aan het Redactiesecretariaat van
het tijdschrift ‘Vlaanderen’, ‘Ter Hoogserleie’, Hondstraat 6, 8700 Tielt of te faxen
op het nummer (051) 40 81 64. Berichten voor het volgend nummer (nr. 272: sep.-okt.
1998) kunt u insturen tot 31 augustus 1998.
Met dank voor uw medewerking.
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Antwerpen
Antwerpen - Beeldende kunsten
Van Goelag tot Glasnost, 1956-1986
De Norton en Nancy Dogde collectie, bestaande uit meer dan 12.000 werken van
meer dan 900 verschillende nonconformistische kunstenaars uit de Sovjet-Unie, is
de grootste in haar genre. Zij wordt bewaard in The Jane Voorhees Zimmerli Art
Museum, Rutgers, The State University of New Jersey. Deze verzameling geeft een
overzicht van de artistieke activiteiten van de nonconformistische kunstenaars uit
Moskou, Leningrad en andere sovjetsteden van 1956 tot 1986, of van de culturele
‘dooi’ onder Nikita Chroesjtsjov tot de ‘glasnost en perestrojka’ onder Michaïel
Gorbatsjov. Tijdens het stalinisme moesten kunstenaars zich strikt houden aan de
steriele doctrine van het Socialistisch Realisme. Elke vorm van autonomie of
persoonlijke interpretatie was
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uit den boze. Zij werden ‘gevrijwaard’ van elke creatieve band met het verleden, de
toekomst, religie, spirituele waarden of hedendaagse artistieke ontwikkelingen in
het buitenland. Ondanks de destalinisatie onder Chroesjtsjov bleef het Socialistisch
Realisme de enige toegelaten kunststijl en kunstenaars die zich daar niet aan hielden
riskeerden een celstraf, verbanning of armoede. De 200 uiteenlopende kunstwerken
illustreren de verboden abstracte, surrealistische, expressionistische, conceptuele
bewegingen en stijlen alsook de verboden onderwerpen religie en erotisme.
Sommige tentoongestelde werken, met name van Vladimir Njemoechin, Jevgeni
Roechin en Elie Beljoetin werden sterk beïnvloed door Amerikaanse kunstenaars
zoals Jasper Johns en Robert Rauschenberg, terwijl anderen de invloed ondergingen
van het Russisch suprematisme en constructivisme. Kunstenaars zoals Vitali Komar
en Alexander Melamid drijven de spot met het sovjetregime door in politieke affiches
partijslogans en geïdealiseerde heldenfiguren te manipuleren. Erik Boelatov gebruikt
de taal van het Socialistisch Realisme in zijn landschapsbeelden, maar beplakt ze
met familiaire slogans. Ilja Kabakov, een van de belangrijkste vertegenwoordigers
van het Moskous conceptualisme, combineert verbale commentaar met beelden van
eenzame individuen. Viatsjeslav Sysojev drukt zijn politieke boodschappen uit in
komische stripverhalen waarin de satire op het sovjetsysteem de aandacht trekt.
Info: Stad Antwerpen, ‘Culturele promotie en internationale culturele betrekkingen’,
Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen, tel. 03/240 65 03, fax 03/240 65 79.

Antwerpen - Fotografie
Zomer van de Fotografie
Voor de zevende maal wordt in Antwerpen een ‘Zomer van de fotografie’
georganiseerd. Vier openbare instellingen verzorgen de centrale tentoonstelling rond
het thema identiteit. Het Museum voor Fotografie, het MUHKA, het Hessenhuis en
het Elzenveld werken samen aan één tentoonstelling die op vier plaatsen kan bezocht
worden. Rond deze kern brengen een veertigtal culturele instellingen
fotografietentoonstellingen gespreid over de stad. Deze gevarieerde kunstinitiatieven
zorgen ervoor dat de verschillende aspecten van de fotografie op een kwalitatieve
manier aan bod kunnen komen in deze ‘Zomer van de fotografie’. Het publiek kan
de folder met het programma van de manifestaties in het kader van de 7de ‘Zomer
van de fotografie’ verkrijgen aan de balie van het info-adres. (Open van dinsdag t/m
zondag van 10 tot 17 uur), tel. 03/242 93 00.
Info: ‘Museum voor Fotografie’, Waalse Kaai 47, 2000 Antwerpen, tel. 03/216
22 11, fax 03/248 52 28.

Bornem - Beeldende kunsten
Monumental 98
Deze tentoonstelling van sculpturen uit Italië loopt nog tot 2/11/98, uitsluitend op
wo., do., vr. en zo. van 14 tot 18 u, in het park en de galerie in Bornem.
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Info: ‘Monumental’, Luipegem 77, 2680 Bornem, tel. 03/869 03 69, fax 03/889
01 69.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Brussel - Beeldende kunsten
Het avontuur van de planten
Dit jaar vindt vanaf eind mei in de Portugese hoofdstad Lissabon een
Wereldtentoonstelling plaats, die ongetwijfeld een grote menigte zal aantrekken.
N.a.v. deze tentoonstelling wordt in de Koninklijke Bibliotheek van België in Brussel
een tentoonstelling met als titel ‘Het avontuur van de planten en de Portugese
ontdekkingen’ georganiseerd, die eerst in Portugal en vervolgens onder meer in
Brazilië en Thailand heeft plaatsgehad. Het gaat om een initiatief van de Koninklijke
Academie voor Overzeese Wetenschappen, in nauwe samenwerking met het ‘Instituto
de Investição cientifica tropical’ van Lissabon. Deze boeiende tentoonstelling laat
het publiek kennismaken met het uitzonderlijke avontuur van een groot aantal bij
ons zeer bekende en geliefde planten (tomaten, tabak, aardappelen, bananen, peper,
ananas, aardnoten, prinsessenbonen, arabica-koffie...), maar ook meer ‘exotische’
planten (gember, zoete aardappelen, mango's, avocado's of passievruchten) komen
aan bod. Dit avontuur is intercontinentaal en in de meeste gevallen waren de
Portugezen, door hun talrijke ontdekkingsreizen in de 15de eeuw, de ‘bemiddelaars’
tussen Amerika, Afrika, Azië en Europa.
Info: Koninklijke Bibliotheek van België, Kunstberg, Keizerslaan 4, 1000 Brussel,
tel. 02/519 53 55, fax 02/519 55 33.

Brussel - Beeldende kunsten
Dreamings. Aboriginal kunst uit Australië
Op deze tentoonstelling zijn ruim 1000 werken te zien: schilderijen op boombast,
papier en canvas, alsook een uitgebreide collectie sculpturen, didgeridoo's, boemerangs
en ceremoniële beelden en grafpalen. De tentoonstelling belicht voornamelijk de
kunst afkomstig uit de Woestijn, Arnhemland, Kimberley en Melville Island. De
expositie wordt didactisch ondersteund door videofilms en informatieve teksten over
de Aboriginal cultuur en kunst. Voor scholen zijn gratis lespakketten beschikbaar.
Info: ‘Vlaams Europees Conferentiecentrum’, Carine Roelant, Markiesstraat 1,
1000 Brussel, tel. 02/511 03 47, fax 050/38 40 92.

Brussel - Fotografie
Herinneringen. De wandelaar die kijkt
Nog tot 12 juli loopt in de Galerij van de Kredietbank, Grote Markt 19, Brussel,
een tentoonstelling van werk van de vorig jaar overleden fotograaf Filip Tas
(1918-1997). Hij heeft zelf nog aan de voorbereiding van de kleine retrospectieve
meegewerkt. Hij heeft een oeuvre nagelaten van meer dan 30.000 negatieven dat een
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halve eeuw kunst en eigentijdse geschiedenis documenteert. Zijn eerste werk van de
jaren 40 is pictorialisch van factuur, waarna hij geïnspireerd werd door de abstracte
kunst en het surrealisme. Intussen bleef hij de vakman die schitterende reportages
en portretten maakte. Hij reisde de hele wereld af en maakte voor de Vlaamse televisie
thematische poëzieprogramma's en (met Ludo Bekkers) documentaires over beeldende
kunst. Filip Tas: een oeuvre van grote technische kwaliteit en van een heel frisse
verscheidenheid.
Info: Galerij van de Kredietbank, Grote Markt 19, Brussel.

Brussel - Multidisciplinair
Visionair Oostenrijk
Met de tentoonstelling ‘Austria im Rosennetz’ (nog tot 2 juli) schetst curator
Harald Szeemann aan de hand van historisch en hedendaags werk, een persoonlijk
en onorthodox beeld van de Oostenrijkse geschiedenis en cultuur, van de 18de eeuw
tot nu. Eigenzinnigheid en non-conformisme lopen als een rode draad door het project.
In een thematisch parcours vinden grote namen als Gustav Klimt, Oskar Kokoschka,
Egon Schiele of Arnold Schönberg een plaats naast minder bekende, maar des te
verrassender figuren. ‘Austria im Rosennetz’ is opgevat als een multidisciplinaire
manifestatie met naast beeldende kunst ook aandacht voor architectuur (Josef
Hoffman, Adolf Loos, Frederick Kiesler...) en film (Erich von Stroheim, Georg
Wilhelm Pabst...). Er is werk te zien van belangrijke hedendaagse kunstenaars als
Franz West, Hans Hollein, Arnulf Rainer, Heimo Zobernig e.v.a., terwijl de
Oostenrijkse muziek en literatuur op een hoogst originele manier worden benaderd.
Bijzondere historische figuren als keizerin Sissi werden niet over het hoofd gezien.
Info: ‘Paleis voor Schone Kunsten’, Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel, tel. 02/507
84 69, fax 02/511 05 89, e-mail: expopba@netpoint.be.

Limburg
Hasselt - Beeldende kunsten
Zinnen-Beelden
Het Provinciaal Centrum voor Beeldende Kunsten, Begijnhof organiseert van 16
mei tot en met 5 juli 1998 in het Provinciaal Museum de tentoonstelling
‘Zinnen-Beelden’ met veertien beelden, afgietsels van het lichaam van de kunstenaar
Joshua Rozenman. De afgietsels tonen een breed scala aan tinten, variërend van zwart
tot wit, van geel tot bruin en van lichtgroen tot donkerblauw. Het evenbeeld van de
kunstenaar strekt zijn handen naar voren en lijkt er iets in gevangen te houden. De
handeling zweeft ergens tussen geven, krijgen en behouden. Naar aanleiding van
zijn project heeft de kunstenaar veertien auteurs gevraagd een tekst te schrijven
uitgaande van de materialen. Joshua Rozenman werd geboren in Tel Aviv, Israël in
1955. Sinds 1979 woont hij in Amsterdam. Hij studeerde er aan de Rijksacademie
van Beeldende Kunsten. Nog tot 5 juli 1998. Openingsuren: di. tot za. van 10-17 u,
zo. van 14-17 u. Toegang: 100 fr./50 fr. (reductiehouders) / gratis (-18 j.). Er is ook
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een educatief project voor het basisonderwijs en er zijn rondleidingen voor jongeren
en volwassenen op aanvraag. Publicatie: het boek ‘Zinnen-Beelden’ bevat
kleurillustraties van de veertien beelden. Teksten in het Nederlands en het Engels.
Inleidende tekst van Gary Schwarz. 64 pagina's. Prijs: 1.250 fr.
Info: Provinciaal Centrum voor Beeldende Kunsten - ‘Begijnhof’, Lieve
Vanhoyland, Zuivelmarkt 33, 3500 Hasselt, tel. 011/21 15 90, fax 011/23 23 49,
e-mail: pcbk@limburg.be.

Vlaams-Brabant
Leuven - Beeldende kunsten
Broeder Max - grafisch werk
Broeder Max werd in 1903 in Turnhout geboren als Victor Van Meerbeeck. In
1917 zette hij als juvenist zijn eerste stappen bij de broeders van Liefde. In 1921
werd hij ingekleed onder de naam van Maximinus. Een jaar later volgde zijn professie.
Vanaf 1926, een jaar na zijn eeuwige geloften, startte zijn carrière in het onderwijs.
Van 1929 tot 1935 studeerde broeder Max aan de Sint-Lucas-school in Gent, waar
hij onder meer René De Craemer en Gerard Hermans als leraars had.
Die laatste bracht hem in contact met de schilders van Sint-Martens-Latem, die
hem tijdelijk zouden beïnvloeden. Gust De Smet leerde hem de verworvenheden van
de moderne kunst kennen. Vanaf het midden van de jaren 1930 kreeg broeder Max
bekendheid buiten de eigen kring. Hij maakte naam als illustrator, portrettist en
muurschilder en nam geregeld deel aan tentoonstellingen. Na de Tweede Wereldoorlog
participeerde hij aan de zoektocht naar een eigentijdse christelijke kunst, maar hij
was niet te vinden voor verregaande experimenten. In die eerste naoorlogse jaren
legde hij een grote activiteit aan de dag en ontwikkelde hij zich tot een van de
toonaangevende religieuze kunstenaars van Vlaanderen. Zijn geliefde thema's waren
‘De gekruisigde Christus’ en ‘Piëta’ - hij schilderde trouwens verschillende
kruiswegen -, naast ‘De Judaskus’, ‘De leerlingen van Emmaus’ en heiligenfiguren.
Vanaf het midden van de jaren 1960, toen hij was ontlast van zijn onderwijsopdracht,
kreeg zijn schilderkunst een nieuw elan. Hij verruimde zijn thematiek, legde meer
‘wereldse’ accenten en schilderde veel landschappen. Ook legde hij zich opnieuw
toe op grafisch werk. Eind 1969 werd zijn 65ste verjaardag gevierd met een grootse
retrospectieve tentoonstelling. Broeder Max overleed in 1973. De
KADOC-tentoonstelling wil in een inleidend deel de bezoeker laten kennismaken
met broeder Max. Een 25-tal schilderijen brengen een summier overzicht van zijn
artistieke loopbaan. Het hoofdaccent ligt echter op zijn tekentalent. Het betreft vooral
een vijftiental houtskooltekeningen en een 50-tal lino's. Die linosneden zijn het minst
bekend. Zij dateren vooral uit de tweede helft van de jaren 1930 of het begin van de
jaren 1940 en werden vaak gemaakt in functie van een publicatie. Zo illus-
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treerde hij enkele werken van Anton Van de Velde en de dichtbundel ‘Brood’ van
Karel Vertommen. Hij zorgde eveneens voor het omslag en de tekeningen van Gerard
Walschaps ‘De Spaansche Gebroeders’ (1937) en ‘De Wereld van Soo Moereman’
(1941) en van Ernest Claes' ‘De moeder en de drie soldaten’ (1942). Deze en nog
vele andere publicaties die hij illustreerde zullen ook op de tentoonstelling te zien
zijn, evenals een tiental affiches die broeder Max in de jaren 1930 ontwierp voor de
KAJ en voor de toneelvoorstellingen in het Sint-Victorinstituut in Turnhout. De
tentoonstelling ‘Broeder Max: grafisch werk’ loopt nog tot 29 augustus 1998 in de
pandgangen van het KADOC. Zij is vrij toegankelijk, van maandag tot vrijdag van
9 tot 17.30 uur en op zaterdag van 9 tot 12.30 uur. Zij is gesloten op 21 juli en op 15
augustus.
Info: KADOC, Vlamingenstraat 39, 3000 Leuven, tel. 016/32 35 00, fax 016/32
35 01, e-mail: postmaster@kadoc.leuven.ac.be, Homepage:
http://www.kuleuven.ac.be/kadoc.

West-Vlaanderen
Brugge - Beeldende kunsten
Renaat Bosschaert 60
De Brugse kunstenaar Renaat Bosschaert, bekend als kunstschilder, graficus,
keramist en als samensteller van diverse documentaire en bibliofiele tentoonstellingen
in zijn eigen woning in Brugge, brengt, naar aanleiding van zijn zestigste verjaardag,
een tentoonstelling in het kunsthuis Claeys, Zonnekemeers 1 in Brugge. De
tentoonstelling loopt van 1 juli tot 30 september 1998, dagelijks van 10-12 en van
14-18 u, zo. niet. In deze expositie stelt hij een twintigtal grote schilderijen voor
onder de titel ‘De Vlaamse Kust’, een persoonlijke, historisch verantwoorde kijk op
havens, geulen, zeilboten van Breskens, Knokke, Blankenberge, Zeebrugge, Oostende,
Nieuwpoort.
Info: Renaat Bosschaert, Sint-Annakerkstraat 6, Brugge

Oostende - Beeldende kunsten
Edgard Tytgat
Na de tentoonstelling René Magritte en de Hedendaagse Kunst wordt in het
P.M.M.K. in de Romestraat in Oostende van 18 juli tot 15 november 1998 een
retrospectieve tentoonstelling gebracht van Edgard Tytgat en van Armand Vanderlick,
terwijl tegelijk ook keramiek van Betty Woodman wordt geëxposeerd. Voor 1999
wordt in hetzelfde museum een tentoonstelling voorbereid over het Neo-Academisme
in de wereld. Het C.V.K.V. organiseert op zat. 17/10/98 - als provinciale activiteit een geleid bezoek aan de tentoonstelling Edgard Tytgat. Zie inlegblad in dit nummer.
Info: ‘Provincie West-Vlaanderen’, ‘Museum voor Moderne Kunst’, Romestraat
11, 8400 Oostende, tel. 059/50 81 18, fax 059/.80 56 26.
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Oudenburg - Kunsten
Africana
Naar jaarlijkse traditie vindt deze zomer opnieuw een tentoonstelling plaats in het
Stedelijk Archeologisch Museum van Oudenburg. Het wordt een boeiende verkenning
en andere kijk op de kunst van zwart-Afrika. Vooral voorwerpen in aarde en vezel
zullen er centraal staan. De tentoongestelde voorwerpen symboliseren geest en macht.
Zij brengen ons vanuit het verre verleden (2200 jaar geleden) naar de geest van onze
voorouders, van goden en godinnen die macht en energie uitstralen in terracotta's uit
Nigeria, Ghana, Mali e.a., in voodoo-potten uit Togo en Benin, in beeldjes van magie
en initiatie uit Tanganië. Daarnaast komen allerlei vezelproducten uit Congo:
kleurrijke wikkelrokken van de Kuba, vezelmatjes van de Mbole, weefsels van de
Ndengese en boomschorsvellen van de Pygmeeën. Het wordt een interessante
expositie die de bezoeker inwijdt in de magische wereld van zwart-Afrika.
Info: Dienst Cultuur van de Stad Oudenburg, Weststraat 24, 8460 Oudenburg, tel.
059/26 60 27.

Oudenburg - Muziek
Festival van Vlaanderen
Op 17 oktober 1998 heeft in het kader van het Festival van Vlaanderen een concert
plaats in de O.-L.-Vrouwekerk van Oudenburg. Het vocaal en instrumentaal ensemble
‘Ex Tempore’ o.l.v. Florian Heyerick, brengt werk van Bach, Mozart en Haydn. Zie
ook inlegblad in dit nummer.
Info: Dienst Cultuur van de Stad Oudenburg, Weststraat 24, 8460 Oudenburg, tel.
059/26 60 27, fax 059/26 71 71.

Poperinge - Varia
Viering St.-Bertinus († 698)
Dit jaar is het 1300 jaar geleden dat St.-Bertinus is gestorven. Hij was abt van de
abdij van St.-Omaars en hij is de patroon van Poperinge. De feestviering omvat:
tentoonstelling in de St.-Bertinuskerk van 4/7 t/m 30/8 over de rol van St.-Bertinus
en de monniken in de ‘Gulden eeuw van onze Christianisatie; van 4 t/m 27/9: expositie
over St.-Bertinus en zijn tijd in de Gasthuiskapel; 6/9 patroonsfeest met mis en
feestzitting (om 11.15 u) in de Gotische Zaal van het Stadhuis en publicatie van een
opnieuw bewerkte brochure ‘Bertinus, Atleet van Christus’ (G. Billiet).
Info: E.H.P. Mol, Priesterstraat 18, 8970 Poperinge, tel. 057/33 33 50.

Buitenland
's-Heerenberg - Varia
Boekengangweekend
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Stichting ‘Gouden Handen’ is een cultureel ontmoetingscentrum en heeft als
doelstelling: een podium te zijn voor de kunstenaar die de mens wil helpen bij zijn
ontplooiing, door gelegenheid te bieden om zijn of haar kunnen te demonstreren aan
een groot publiek. Om zo de deelnemers en bezoekers van Gouden Handen te laten
zien hoe zinvol het leven is in al zijn uitingen! ‘Gouden Handen’ is gevestigd in een
voormalig klooster, waar op ludieke wijze meer dan 200 kunstenaars exposeren.
Naast deze seizoensexpositie organiseert Gouden Handen tal van andere evenementen,
o.m. het Boekengangweekend. Het doel daarvan is: bezoekers en overige
belangstellenden een schat aan informatie aan te bieden over de onderwerpen
creativiteit en spiritualiteit middels boeken, literatuur, zodat geestelijke groei en/of
inzichten bereikt kunnen worden.
Info: ‘Stichting Gouden Handen’, Postbus 75, 7040 AB 's-Heerenberg, tel. 314/66
23 43.

's-Hertogenbosch, Nederland - Beeldende kunsten
Wonen in Arcadië
Dit najaar brengt het Noordbrabants Museum een omvangrijke tentoonstelling
over de interieurs van Nederlandse kastelen en monumentale buitenhuizen. In
Nederland zijn honderden van deze historische buitenplaatsen die particulier worden
bewoond. De Stichting tot Behoud van Particuliere Historische Buitenplaatsen (PHB),
die dit jaar 25 jaar bestaat, zet zich in voor de instandhouding van deze
Rijksmonumenten. Dit zilveren jubileum is de aanleiding tot de tentoonstelling. De
interieurs vormen een belangrijk stuk nationaal cultureel erfgoed, dat zelden of nooit
publiek toegankelijk is. De tentoonstelling is erop gericht een beeld te geven van de
betekenis en allure van dit erfgoed, en daarnaast de stijl van leven en wonen van de
bewoners te belichten en hun vaak prominente plaats in de samenleving. De expositie
omvat bijna vierhonderd bruiklenen, zowel kunstwerken als historische voorwerpen.
Daaronder bevinden zich stukken van zeer hoge kwaliteit, die zich vaak al eeuwenlang
in de huizen bevinden, zoals portretten, schilderijen, meubelen, zilver, porselein en
andere interieurstukken. Daarnaast zijn er ook tekeningen, aquarellen, kostuums,
gebruiksvoorwerpen en documenten die illustratief zijn voor de ‘train de vie’ in deze
voorname huizen. Daarom is de inrichting, die wordt ontworpen door architect Jowa
in Amsterdam, afgestemd op een aantal karakteristieke thema's waaronder: de
bewoners, de jacht, keuken en bedienden, de gedekte tafel, en andere. De
tentoonstelling wordt begeleid door een videofilm. De gelijknamige catalogus wordt
gepubliceerd door Waanders Uitgevers in Zwolle. Tentoonstelling en nevenproducties
komen tot stand in nauwe samenwerking met de Stichting PHB. Deze tentoonstelling
loopt van 26/9/98 tot 10/1/99.
Info: ‘Noord-Brabants Museum’, Verwersstraat 41, 5200 BA 's-Hertogenbosch,
tel. 073/687 78 77, fax 073/687 78 99.

's-Hertogenbosch, Nederland, Varia
Pop in Beeld
Veel bekende ontwerpers, fotografen en kunstenaars hebben hun cratieve talenten
in dienst van de popmuziek gesteld. Vanaf de tweede helft van de jaren '60 is rond
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popmuziek een eigen beeldcultuur ontstaan, die steeds meer een eigen leven is gaan
leiden. Deze vooral door jongere generaties onmiddellijk herkenbare beeldtaal is
terug te vinden op albumhoezen, videoclips en cd-roms. Het Noordbrabants Museum
presenteert nog tot 5 juli 1998 een breed overzicht van dit visuele materiaal,
gerelateerd aan popgroepen en -sterren als The Beatles, The Rolling Stones, Pink
Floyd, Prince en U2. Nederlandse acts als Herman Brood, Claw Boys Claw, Golden
Earring, The Nits, Osdorp Posse en Urban Dance Squad stelden zelf materiaal ter
beschikking. Tentoonstellingen over de beeldcultuur van popmuziek zijn tot op heden
dikwijls vanuit musicologische en sociologische perspectieven opgezet. Een nadeel
van deze voor de hand liggende benaderingswijze, waarbij muzikale hoofd- en
substromingen een voor een aan bod komen, is de aan het fenomeen popmuziek
inherente versnippering. Veel verzameltermen worden na korte tijd als te beperkend
of als te ruim ervaren of zijn niet eenduidig van aard. Musicologische classificaties
vormen daardoor een te smalle basis voor een expositie over de visuele cultuur rond
popmuziek. De makers van Pop in Beeld hebben bewust een ander uitgangspunt
gekozen. De expositie start inhoudelijk in het jaar 1967, een jaar waarin mede onder
invloed van de opkomende ‘flower-power’ en ‘the swinging sixties’ in Amerika en
Europa voor het eerst creatief sterk afwijkende elpeehoezen worden gepresenteerd.
Daarbij werden diverse artistieke media en technieken gebruikt: opvallende typografie,
nieuwe vormen van fotografie, (strip)tekenen en schilderen, collage-technieken en
het toepassen van ‘vreemde’ materialen. Pop in Beeld toont op thematische wijze
hoe deze artistieke middelen na 1967 zijn ingezet en hoe ze hebben bijgedragen tot
het ontstaan van een eigen beeldcultuur. De thema's (portret)fotografie, mixed media,
typografie, tekenen en schilderen, censuur en engagement, hoezen door/naar
kunstenaars, Nederlandse vormgevers, verpakkingstechnieken en curiosa, worden
extra toegelicht in zaalteksten. Onder de honderden objecten bevindt zich zowel
materiaal uit de mainstream als de underground, alsook nooit verschenen of
gecensureerde exemplaren. Het bewegende beeld is eveneens volop aanwezig in de
vorm van historische promotiefilms en videoclips. Het belang van het medium
televisie, dat na 1975 sterk toeneemt, komt in de vorm van de internationale popzender
MTV aan bod. Recente fenomenen als interactieve cd-roms en internetsites kunnen
door de bezoeker zelf worden aangestuurd.
Info: ‘Noordbrabants Museum’, Verwersstraat 41, 5200 BA 's-Hertogenbosch,
tel. 073/87 78 00, fax 073/87 78 77.
DIRO
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Individuele & groepstentoonstellingen
In deze rubriek worden enkel tentoonstellingen vermeld die nog lopen op het moment
dat het nummer verschijnt. Bij het insturen van berichten moeten we dus nauwkeurig
rekening houden met de tijdslimiet voor het afleveren van de kopij aan de drukker.
Die datum is voor het volgend nummer (nr. 272: sept.-okt. 1998) 31 augustus
1998. Eventueel kunnen de berichten ook via onze fax 051/40 81 64 doorgestuurd
worden.
Met oprechte dank voor uw medewerking.

Raymond Allaerts
‘Reflecties’, schilderijen, C.C. Leuven, Kapel, Brusselsestraat 63, 3000 Leuven, nog
tot 16/8, open op werkdagen van 10-16.30 u, weekends van 13-18 u, gesloten op 11
en 21 juli en 15/8, info 016/23 84 27.

Maurice & Robert Antony
‘Ooggetuigen’, foto's, Venetiaanse Gaanderijen, Zeedijk hoek Parijsstraat, 8400
Oostende, nog tot 27/9, dagelijks van 10-12.30 u en van 14-19 u, vr. 10-12.30 en
14-21 u.

Baj-Jorn-Spoerri
‘Modifications’ schilderijen, Galerie Ronny Van de Velde, IJzerenpoortkaai 3, 2000
Antwerpen, nog tot 12/7, info 03/216 30 47.

Fred Bervoets
Grafiek, Kunstkring Jacques Gorus, Venusstraat 52, 2000 Antwerpen, van 1 t/m
30/8, open op za. en zo. van 14-17 u en na afspraak tel. 03/322 83 85.

Renaat Bosschaert
Schilderijen, grafiek, documentaire begeleidende tekst, Kunstwerkhuizen Claeys,
Zonneke Meers 1, 8000 Brugge, van 1/7 t/m 30/9, dagelijks (behalve op zo.) van
10-12 en van 14-18 u.
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Breughel-Brueghel
Een Vlaamse schildersfamilie rond 1600, Kon. Museum voor Schone Kunsten,
Leopold de Waelplaats, 2000 Antwerpen, nog tot 27/7, dagelijks van 10-17 u, op
wo. van 10-21 u, gesloten op ma., info 03/238 78 09.

Broeder Max
Grafisch werk, KADOC (Pandgangen), Vlamingenstraat 39, 3000 Leuven, nog tot
29/8, open van ma. t/m vr. van 9-17.30 u, op za. van 9-12.30 u, gesloten op 11, 20
en 21/7 en op 15/8, info 016/32 35 01.

Jozef Constant
‘Schone handen’, schilderijen, Prov. Centrum voor Beeldende Kunsten, Begijnhof,
Zuivelmarkt 33, 3500 Hasselt, nog tot 19/7, open van di. tot za. van 10-17 u, zo. van
14-17 u.

Raf Coorevits
Grafiek, Kunstkring Jacques Gorus, Venusstraat 52, 2000 Antwerpen, van 5 t/m
27/9, open op za. en zo. van 14-17 u en na afspraak tel. 03/322 83 85.

Zoë D'Cré
Fotografie, Galerie ‘Cum Laude’, Achterpad 12, 2400 Mol, open op do. & vr. van
14-17 u, op za. & zo. van 14-18 u.

Stef De Belder
Fotografie, Galerie ‘Cum Laude’, Achterpad 12, 2400 Mol, open op do. en vr. van
14-17 u, op za. & zo. van 14-18 u.

Suzy De Laet
Schilderijen, Gallery 40, Veerstraat 8, 9140 Temse, nog tot 5/7, open op za. en zo.
van 14-18 u en na afspraak tel. 03/771 48 74.
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Pierre Declerck
‘Vol & Hol’, porseleinsubjecten, Bogard Art, Simon Stevinplein 10, 8000 Brugge,
van 12/7 t/m 21/8.

Paul Decq
Aquarellen, gouaches en lavis, C.C. Anto Diez, Bosduivestraat 22, 8450 Bredene,
nog tot 12/7, open van di. t/m za. van 14-19 u, op zo. van 10.30-12 en van 14-18 u,
gesloten op maandag.

Paul Delvaux
Grafisch werk, Art Gallery De Muelenaere & Lefevere, Polderstraat 76, 8670
Oostduinkerke, het gehele jaar door, dagelijks open van 14-18 u en na afspraak tel.
058/51 47 57.

Sam Dillemans
Monumentale portretten, 't Elzenveld, Lange Gasthuisstraat 45, 2000 Antwerpen,
St.-Jorispand, van 12/9 t/m 11/10, open van do. t/m zo. van 12.30-17.30 u, info
03/223 56 20.

Roland D'Ursel
Kunstenaarsportretten 1948-1952 en fotoassemblages over het leven in de jaren 50,
Rossaert, Nosestraat 7, 2000 Antwerpen, nog tot 20/8, info 03/213 26 32.

Jacky Duyck
Schilderijen, Abdijhoeve Ten Bogaerde, Ten Bogaerdelaan 12, 8670 Koksijde, nog
tot 5/7, dagelijks van 15-18 u, op zo. van 10-12 en van 15-18 u, info 058/53 30 56.

Edgard Fonteyne & Fove
Respectievelijk beeldhouwwerken en schilderijen, Romaanse Kerk in Ettelgem
(Oudenburg), van 11/7 t/m 26/7, dagelijks van 14-18 u, info 050/38 29 82.
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West Franz
Beelden, Openluchtmuseum voor beeldhouwkunst Middelheim, Middelheimlaan
61, 2020 Antwerpen, nog tot 16/8, open in juni en juli van 10-21 u, in augustus van
10-20 u, info 03/827 15 34.

Beth Gali
Architectuur & design 1966-1998, Het Kruithuis, Sted. Museum voor Hedendaagse
Kunst, (tijdelijk) Hekellaan 2, 's Hertogenbosch, nog tot 12/7.

Isa Genzken en Caroline van Damme
Respectievelijk beelden en schilderijen, Museum Dhondt-Dhaenens, Museumlaan
14, 9831 Deurle, nog tot 5/7, open op wo. t/m vr. van 14-18 u, za., zo. en feestdagen
van 10-12 en van 14-18 u, info 09/282 32 52.

Jan Haen
‘Gay and Sacred’, schilderijen, Galerie Ruach Hedendaagse Religieuze Kunst,
Papestraat 31, 2513 AV 's Gravenhage, van 24/7 t/m 30/8, open op do.-vr.-za. van
11-17 u, info tel./fax 070/345 16 54.

Ilya Kabakov
16 Installaties, Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen, Leuvenstraat 32, 2000
Antwerpen, nog tot 23/8, info 03/238 59 60.

Willy Kessels (1889-1974)
‘Fotograaf in het land van Verhaeren’, Prov. Museum E. Verhaeren, E.
Verhaerenstraat 71, 2890 St.-Amands, nog tot 31/10, open van 12-19 u, op za., zo.
en feestdagen en van 1/7 tot 15/9 ook op di., wo. en do., info 052/33 08 05.

Pol Lemaire
Openluchttentoonstelling met beelden (die 's avonds verlicht worden), Tuin van de
St.-Nicolaaskerk, St.-Nikolaasplein 5, 1120 Brussel, nog tot 31/3/1999, info 02/216
67 47.
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Ljuba
Schilderijen, Stichting Veranneman, Vandevoordeweg 2, 9770 Kruishoutem, nog
tot 11/7, dagelijks van 14-18 u, behalve op zo., ma. en feestdagen, info 09/383 52
87.

Luc en Ingrid Mestdagh
‘Dipinti di luce’, retrospectieve ‘50 jaar Kunstglasramen Mestdagh’, Leone
XIII-Instituut, Via Leone XIII 12, 20145 Milano, van 3 t/m 18/11, dagelijks van
10-18 u, info 09/223 41 27.

Nucha
Sculpturen, Art Gallery De Muelenaere & Lefevere, Polderstraat 76, 8670
Oostduinkerke, nog tot 9/8, dagelijks open van 14-18 u en na afspraak, tel. 058/51
47 57.

Raphaël A. Opstaele
Retrospectieve van monumentale, mobiele mecano-sculpturen, op de Zeedijk van
Middelkerke, in juli en augustus, info 059/31 30 16.

Rudi Pillen
Schilderijen, Art Gallery De Muelenaere & Lefevere, Polderstraat 76, 8670
Oostduinkerke, nog tot 9/8, dagelijks open van 14-18 u en na afspraak, tel. 058/51
47 57.

Valère Prinzie
Foto's, Balieruimte van het Museum voor Schone Kunsten, Wapenplein, 8400
Oostende, juli, dagelijks van 10-12 en van 14-17 u (niet op di.), info 059/80 53 35.

Georges Rickery
Sculpturen, Stichting Veranneman, Vandevoordeweg 2, 9770 Kruishoutem, nog tot
11/7, dagelijks open (behalve op zo., ma. en feestdagen) van 14-18 u, info 09/383
52 87.
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Joshua Rozenman
Beelden, Prov. Centrum voor Beeldende Kunsten - Begijnhof, Zuivelmarkt 33, 3500
Hasselt, open van di. t/m za. van 10-17 u, op zo. van 14-17 u en na afspraak, tel.
011/21 15 90.

K. Szekessy
Fotografie, Stichting Veranneman, Vandevoordeweg 2, 9770 Kruishoutem, nog tot
11/7, dagelijks open (behalve op zo., ma. en feestdagen) van 14-18 u, info 19/383
82 15.

Rudi Trap
‘Gay & Sacred’, tekeningen en schilderijen, Galerie Ruach Hedendaagse Religieuze
Kunst, Papestraat 31, 2513 AV 's Gravenhage, van 24/7 t/m 30/8, open op do., vr.
en za. van 11-17 u, info tel./fax 070/345 16 54.

Stefaan Van Biesen
‘Een oor op het gras’, openluchttentoonstelling in het Park Ter Beuken, Groendreef
8, 9160 Lokeren, van 20/6 t/m 18/10, dagelijks open van 9-21 u, info 09/340 50 59.

Dorothea Van de Winkel
Textiele kunst, Theaxus Galerij eigentijdse kunst, Ommegangstraat 3, 9690
Kluisbergen-Kwaremont, van 5/7 t/m 31/8, info 055/38 60 53.

Antoon Van Dyck
Retrospectieve, Kon. Museum voor Schone Kunsten, Leopold de Waelplaats, 2000
Antwerpen, van 15/5 t/m 15/8/99, info 03/238 78 09.

Jef Van Grieken & Leo Vandijck
Schilderijen, tekeningen en grafiek, Galerij Exelmans, Zandbergerstraat 10, 3680
Neeroeteren/Maaseik, nog tot 26/7, open za. en zo. van 14-18 u of na afspraak 089/86
45 58.
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Jozef Van Ruyssevelt
Overzichtstentoonstelling, Het Markiezenhof, Steenbergsestraat 8, 4600 Bergen op
Zoom, nog tot 25/10, open van di. t/m zo. van 11-17 u; vanaf 1/10 van 14-17 u.

Gerard Verdijk
30 jaar tekenen, Noordbrabants Museum, Verwersstraat 41, 5200 BA 's
Hertogenbosch, 2 nieuwbouwzalen, van 18/7 t/m 6/9, info 073/687 78 00.
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Walter Vilain
Schilderijen, 't Elzenveld, Lange Gasthuisstraat 45, 2000 Antwerpen, St.-Jorispand,
nog tot 26/7, open van do. t/m zo. van 12.30-17.30 u, info 03/223 56 20.

Guy Voet
Foto's (in het kader van de Zomer van de Fotografie), Bernarduscentrum,
Lombardenvest 23, 2000 Antwerpen, van 10 t/m 28/8, open van ma. tot vr. van 9-12
en van 13-16 u, info 03/202 42 95.

Gerard Walschap
Chronologisch overzicht van leven en werk n.a.v. zijn geboortedag 100 jaar geleden,
A.M.V.C., Minderbroedersstraat 22, 2000 Antwerpen, nog tot 29/8, van di. t/m za.
van 10-17 u (gesloten op zo., ma. en feestdagen).

Luc Wets
Beelden, C.C. Brussel, Oude Sint-Nikolaaskerk, St.-Nikolaasplein 5, 1120 Brussel,
van 18/9 t/m 25/10, info 02/262 04 33.

Cindy Wright
Schilderijen, Bernarduscentrum, Lombardenvest 23, 2000 Antwerpen, van 3/7 t/m
7/8, open van ma. t/m vr. van 9-12 en van 13-16 u, info 03/202 42 95.

Wunderlich
Schilderijen en sculpturen, Stichting Veranneman, Vandevoordeweg 2, 9770
Kruishoutem, nog tot 11/7, dagelijks open (behalve op zo., ma. en feestdagen) van
14-18 u, info 09/383 52 87.

Robert Wuytack
Grafiek, Kunstkring Jacques Gorus, Venusstraat 52, 2000 Antwerpen, van 3 t/m
25/10, open op za. en zo. van 14-17 u en na afspraak 03/235 71 09.
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Groepstentoonstellingen
- ‘Kritische elegantie’ met werk van Wim Delvoye, Anne-Mie Van Kerckhoven,
Erik Neirinckx e.a., Museum Dhondt-Dhaenens, Museumlaan 14, 9831 Deurle,
van 20/9 t/m 6/12, open op wo., do en vr. van 14-18 u, za., zo. en feestdagen
van 10-12 en 14-18 u (gesloten op ma. en di.), info 09/282 51 23.
- ‘Zeven kunstenaressen uit Noord-Brabant’: M. Buskes, E. Imkamp, W. Deroo,
R. van Eyck, M. van Heeswijk, A. Reevers en S. Zijlmans, Noordbrabants
Museum, Verwersstraat 41, 5200 BA 's Hertogenbosch, van 4/7 t/m 30/8, info
073/687 78 00.
- ‘4 kunstenaars’: Natacha Boon (keramische sculpturen), Pierre Van Holsbeeck
(Synchrone dansfiguren in airbrush), Inge Van den Bossche (olieverfschilderijenen Erwin Peeters (bronssculpturen), Kunst en Wijnhoeve Elzenbosch, Rijnrode
66, 3460 Assent-Hageland, nog t/m 31/10, in juli/augustus dagelijks van 11-15
u (zo. tot 18 u) en na afspraak 013/44 20 06.
- Sculpturen '98, groepsexpo met meer dan 50 kunstenaars, Galerij Exelmans,
Zandbergerstraat 10, 3680 Neeroeteren-Maaseik, nog tot 6/9/98, open op za.
en zo. van 14-18 u en na afspraak 089/86 45 58.
- ‘Photographs and Filmstills’ met Carl De Keyzer, Stan Douglas, Noritoshi
Hirakawa, Maria Serebriakova en Luc Tuymans, Zeno X Gallery, Leopold De
Waelplaats 16, 2000 Antwerpen, nog tot 10/7, open van wo. t/m za. van 14-18
u en na afspraak 03/216 16 26.
- ‘Beeld/Taal - Papier beeld & basis’, nog tot 27/9: kunst/taal in C.C. De Werf
met Joseph Semah, Amikam Toren en Till Velten; Kunst/Cartoon in
Oud-Schepenhuis (Belfort) met Glen Baxter en Benoît; Beeld/verhaal in Museum
Oud-Hospitaal met Ferry, André Geerts en Dirk Stallaert, open van di. tot vr.
van 10-12 en van 14-17 u (wo. tot 19 u), za. en zo. van 14-17 u, gesloten op
ma. en feestdagen.
- Keramiek ‘In de welriekende dreef’, Vossestraat 23, 8570 Ingooigem met
gastland Frankrijk (Pierre Dutertre en Marriane Requena) en 28 Belgische
kearmiekers, nog tot 5/7, open op vr., za. en ma. van 15-19 u, op zo. van 10-12
en van 15-19 u en na afspraak 056/35 71 56.
- ‘Arte Skol’, oudleerlingen van de Sted. Academie voor schone Kunsten, Hasselt,
Kunstlaan 12, 3500 Hasselt, met werk van Rita Kuyken, Lin Vermeulen en Steff
Driessen, nog tot 29/9.
- ‘Van Maria tot Sit An’. Roomse leven in het Zuiden, Museum voor Religieuze
Kunst, Vorstenburg 1, 5401 AZ Uden, nog tot 1/8/98, open van di. t/m vr. van
10-17 u, op za. en zo. van 13-17 u en op maandag gesloten.
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- ‘Zoektocht naar het figuratieve’, Galerie Bastien Art, Magdalenastraat 61, 1000
Brussel, met werk van Boisrond, gebroeders Di Rosa, Wesselman, Bayard,
Boas, Olivier Leloup, Georges Collignon, Dario Caterina, nog tot 6/9, info tel.
02/513 25 63.
- Juryleden van de Anto Diez Prijs: Paul Van Gysegem, Luc Verstraete en Jan
D'Haese, C.C. Anto Diez, Bosduivestraat 22, 8450 Bredene, van 28/8 t/m 13/9,
open van di. t/m za. van 14-19 u, op zo. van 10.30-12 en van 14-18 u, gesloten
op maandag.
- Tiende Zomertentoonstelling (thema ‘schilders van het expressionisme’) met
werk van 40 kunstenaars, waaronder Gust De Smet, Octave Landuyt, Constant
Permeke, Frits Van den Berghe, Jan Brusselmans, Floris Jespers, Luc Peire,
Rik Slabbinck, Godfried Vervisch e.a., C.C. Anto Diez, Bosduivestraat 22, 8450
Bredene, van 17/7 t/m 23/8, open van di. t/m za. van 14-19 u, op zo. van 10.30-12
en van 14-18 u, gesloten op ma., info 059/33 91 91.
- ‘Zomersalon’ nog tot 30/8, met schilderijen van Anne Courjaret, Muzette De
Roovere, Lew Leshem, Johan Messely, Arnold Philips, keramiek van Klara
Reynders en beelden van Luc Van Ruyssevelt, 't Hof te Puttens, Wichelsestraat
20-22, 9340 Lede, open op za., zo. en feestdagen van 12-22 u en na telefonische
afspraak 053/80 51 30.
RD

Zoekertjes
• Te koop: volgende jaargangen van ‘West-Vlaanderen/Vlaanderen’: 1957 à 1966.
Gebonden, in perfecte staat. Mevrouw Simone De Stecker-Hillewaert,
Beukenboslaan 6, 8310 Sint-Kruis/Brugge (tel.: (050) 35 32 56).
• Te koop: volgende nummers van ‘West-Vlaanderen’. Nrs.: 3, 9, 10, 15, 21, 23,
24, 25, 27, 29, 30, 32, 34, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 55, 56,
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78,
79, 80, 81, 82, 83, 84. R. De Jonghe-Deylgat, Ten Hove 17, 8800 Roeselare
(tel.: (051) 22 47 25).
• Te koop: volgende nummers van ‘Vlaanderen’: 138, 144, 171, 172, 174, 186,
187, 188, 189, 190, 191, 193, 194, 195, 196, 198, 199, 204, 205, 207, 208, 209,
210, 211, 212, 214, 220, 223, 229, 230, 240, 248, 260, 265. Gerard Vanhulle,
Rumbeeksesteenweg 367, 8800 Rumbeke/Roeselare (tel.: (051) 22 06 46).
Met excuus...
Op voor ons onverklaarbare wijze zijn in twee gedichten van Aleidis Dierick (Dichter
te gast, nr. 270, blz. 105) telkens twee verzen weggevallen. Daarom drukken we hier
de cyclus integraal opnieuw af.
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Winter in Wicklow
De vos
Sneeuwbuien over Mount Laraagh.
Maart en de vogels klagen.
Schapenwol klauwt aan de draden.
Nood spant een strik in de wei.
Bedachtzaam als onkruid mager
jaagt hij. Een onbarmhartig
en bladerloos jaargetij kantelt
naar de laatste week van de vasten.
In de ijzige nanacht lang aarzelt
het daglicht. Uit bukshout
de vonk. In de dieprode vacht
inslag van hagel.

De gast
Als een lam op de schouders gedragen.
Als een god aan de dwarsbalk genageld.
Door de keuken zijn voetstap.
Een wal van turven gestapeld.
In het stro slaat de vlam.
De gloed rekt zijn schaduw
pint hem zwart en schrikbarend
als een wolf aan de wand.
De schotwond een aanklacht.
Vuur schroeit de huid de haren.
Gewekt door de hitte die oplaait
de honger onstilbaar van vroeger.

De man
Werkvolk kwam over de drempel.
Zij vulde de borden de bekers
zette thee schikte lampen lepels
op het laken. Wit ongewapend.
Hij schoof bij waar de anderen
al zaten zwijgend de porridge aten
de rashers de scones de broden
heet uit de oven. baden
groetten en gingen ‘Een dag
om te ploegen Mistress’. Hij zag
hoe het bloedspoor zich spreidde.
Hij reikte. Zij duwde zijn hand weg.
Aleidis Dierick
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Verbondsberichten
Berichten voor deze rubriek sturen naar:
Dirk Rommens
Verbondssecretariaat C.V.K.V.
‘Huize Roosendaele’
Sint-Pietersstraat 39, 8520 Kuurne
Tel. en Fax (056) 35 78 66

Wij huldigen / Wij gedenken
Polyvalent kunstenaar
Joseph-August Swinnen 90

In de serviceflats Ter Wieke in Wiekevorst (deelgemeente van Heist-op-den-Berg)
woont een merkwaardig man, een kunstenaar in hart en ziel, maar vooral een goed
mens, een echt voorbeeld van een Christen.
Ondanks zijn mooie leeftijd (geboren op 16 april 1908 in Lier) is hij nog erg actief.
Hij schrijft namelijk nog gedichten voor het bewonersblaadje (een tijdschrift voor
alle bewoners van het Rust- en verzorgingstehuis en de Serviceflats). Ook is hij
gewaardeerd verslaggever bij allerhande gebeurtenissen in het huis (bv. bij vieringen
van jubilea van 50 of 60 jaar gehuwd of priesters of zusters in het kloosterleven).
Mijnheer Joswin (want dat is zijn kunstenaarsnaam) is hier een gelukkig man, steeds
tevreden, steeds goedgeluimd, en steeds actief bezig. Als vader van 12 kinderen krijgt
hij uiteraard veel bezoek en hij is terecht fier op zijn mooie familie.
De kunstenaar Joswin heeft in zijn beroepsleven toneelstukken geschreven, naast
vele verhalen en novellen; hij verdiende verder zijn brood met plastisch werk,
allerhande restauraties van kunstwerken in kerken en musea. Als kunstschilder kun
je nog vele werken bewonderen in zijn flatje, waar zijn belangrijkste werktuig
onmiddellijk opvalt: een oude typemachine. Hij werkt er nog dagelijks op.
Sinds zijn komst naar de serviceflats, is hij ook nog actief in de bewonersraad:
eerst als voorzitter en verslaggever, nu als goed mens om aandacht te hebben voor
al het mooie van het leven, dankbaar en gelukkig.
Joswin wil ook gezond leven, zowel lichamelijk (sobere levenswijze, gezonde
buitenlucht) als geestelijk (lezen, vertellen, schrijven,...)
We kunnen van zo'n kunstenaar van het leven nog veel leren en we hopen dat hij
nog vele jaren zo gelukkig en gezond bij ons mag vertoeven...
(Ter Wieke 6, 2222 Wiekevorst)
H. CEULEMANS

Letterkundige
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Herwig Verleyen
Doctor honoris causa in Canada

Foto: Jan Vernieuwe

Herwig Verleyen (Dendermonde, 1946) heeft reeds een hele rist publicaties op
zijn naam staan, grote en kleinere, maar altijd over literatuur, streekgeschiedenis,
volkskunde en monografische werken over o.a. Karel van Wijnendaele, Julius
Callewaert, Omer-Karel de Laey, Raf Seys, Jan Vercammen, Paul Snoek, Jef de
Belder.
Hij is of was lid en bestuurslid van verschillende culturele en literaire verenigingen.
Hij trad op als figurant in films, schreef zelf scenario's voor documentaires, schreef
teksten voor liederen en wenskaarten en is een fervente haikudichter. In 1992
verscheen zijn 25ste boek: ‘In Flanders Fields. Het verhaal van John McCrae, zijn
gedicht en de klaproos’. Dit boek was meteen de allereerste publicatie van de
Westhoekse uitgeverij De Klaproos, naar ditzelfde gedicht dus genoemd. In dit boek
dat fraai werd uitgegeven en mooi geïllustreerd, heeft Verleyen het verhaal van dit
gedicht op een boeiende en toegankelijke wijze neergeschreven. Zijn werk was
bijzonder goed gedocumenteerd. John McCrae werd in Canada geboren in 1872, hij
overleed in Wimereux aan de Franse Kanaalkust in 1918. De McCrae's hebben hun
wortels in Schotland; er zijn meer dan driehonderd Schotse McCrae's in de Eerste
Wereldoorlog in Vlaanderen gesneuveld.
Zij hielden allemaal enkele universele waarden hoog: dienstbaarheid aan het eigen
vaderland, inzet voor de medemens, liefde voor de literatuur (o.m. de Keltische
poëzie) en een diepe gehechtheid en trouw aan de presbyteriaanse kerk, de
calvinistische versie in de angelsaksische wereld. De luitenant-kolonel, geneesheer
en dichter John McCrae bleef bekend met één gedicht ‘In Flanders Fields the poppies
blow’, een gedicht dat tijdens het vuur en het bloed van de tweede slag om Ieper is
ontstaan. McCrae had een verpleegpost aan de voet van de dijk van het Ieperleekanaal.
Nu is daar de Essex Farm Cemetery met 1185 graven. In deze dug-out aan de
kanaalberm schreef McCrae op 3 mei 1915 zijn beroemde gedicht, dat de wereld
rondging en zelfs tot op een Canadese postzegel werd afgedrukt.
Herwig Verleyen heeft het in zijn boek ook over de replies, de poëtische
antwoorden van andere dichters en de talrijke vertalingen. In het Nederlands zijn
vertalingen bekend van Bert Decorte, Eugène Mattelaer, Karel Jonckheere, Anton
van Wilderode, André Christiaens.
Op de uitreiking van de Prijs voor Letterkunde 1997 van de provincie
West-Vlaanderen (Poperinge, Stadhuis, 29 november 1997) huldigde deze provincie
de in Brugge wonende schrijver Herwig Verleyen naar aanleiding van zijn promotie
tot ‘Doctor of Letters, honoris causa’.
Deze belangrijke uitverkiezing werd hem toegekend door de Wolfe's University
in Toronto, Canada, voor de jarenlange inzet waarmee hij leven en werk van John
McCrae bekend gemaakt heeft in Vlaanderen en elders.
(Gouden Boomstraat 9, bus 6, 8000 Brugge)
FERNAND BONNEURK
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Julien Vermeulen
Fulbright Award

De Commission for Educational Exchange between the USA, Belgium and
Luxembourg heeft aan onze adjunct-hoofdredacteur Julien Vermeulen, een Fulbright
Award 1998 toegekend. Die beurs stelt onze medewerker in staat een studieperiode
door te brengen aan de University of Massachusetts in Amherst waar hij in de
komende maanden een module American Studies zal volgen. Wij twijfelen er niet
aan dat dit verblijf voor onze redacteur een creatieve stimulans zal zijn die indirect
ook ons tijdschrift ten goede zal komen. Julien Vermeulen is sinds 1988 aan het
tijdschrift ‘Vlaanderen’ verbonden. Beroepshalve is hij lector aan de Katholieke
Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen in Kortrijk. Hij studeerde germanistiek in Leuven
(1975) en afrikanistiek in Gent (1980). Zijn publicaties situeren zich meestal in het
verlengde van zijn doctoraat (Gent, 1986) en bestrijken het domein van de koloniale
en postkoloniale literaturen. Hij is de auteur van monografieën over o.a. André
Claeys, Paul Brondeel en Jac. Bergeyck. Hij nam deel aan seminaries in binnen- en
buitenland (o.a. Londen, Warwick en Oxford) met lezingen in het kader van de
vertaalwetenschap, het literair comparatisme en de genreproblematiek. Voor ons
tijdschrift stelde hij diverse themanummers samen o.a. over Het postmodernisme in
de Vlaamse kunst (nr. 258).
(Bellegemkerkdreef 14, 8510 Bellegem)
ROBERT DECLERCK

William Vermeesch 75

Bijna was men in Vlaanderen vergeten dat William Vermeesch driemaal vijfentwintig
wordt. Jong van hart, rustig en met veel liefde voor het vak schildert hij zijn doeken.
Deze ‘ras’-echte Leuvenaar, zoals hij zich definieert, studeerde aan de Vrije
Kunstacademie van Brussel, bij M. Bollé en J. Dufour. Zijn door en door Vlaamse
stijl, waarin degelijke techniek en een voorliefde voor het landschap met rivieren,
bomenrijen en drukkende wolkenmassa's centraal staan, beletten hem niet zijn horizon
open te trekken. Hij ondernam buitenlandse studiereizen en nam deel aan tal van
tentoonstellingen en wedstrijden. Hij was lid van vele artistieke organisaties waarvan
De Leuvense Kunstkamer, de kunstkring Apollo (Heverlee), het M.A.E.K.V. (Brussel)
hem sterk aanspraken. Maar ook buitenlandse kunstkringen rekenden hem onder hun
leden: het Centre de Liaison des Artistes, de Académie des Arts-Sciences-Lettres
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(beide uit Parijs) en de Arts et Création uit Oisy... De International Artistic Club
(Brussel), de Gentse Kunstgroep Spectraal en de Arts et Cultures, uit het Bretoense
Roscoff, dat hem ‘nauw’ aan het hart ligt, apprecieerden hem als jurylid. Hij houdt
er een lijstje op na van niet minder dan vijftig medailles, erediploma's, trofeeën en
prijzen. Hij verdiende het Ridderkruis A.B.H., werd verheven tot
Titularis-Meestergezel (M.A.E.K.V.), ontving de Gouden Medaille Albert II. Met
de jaren lijkt zijn creativiteit nog toe te nemen: zo behaalde hij in 1996 de Grote
Internationale Gouden Medaille I.A.C. met de Great Cristal Trophy (Veurne) en in
'97 de Grote Internationale Prijs met Gouden Trofee (Géroux les Bains in de
Provence). Hij hield tientallen individuele en groepstentoonstellingen in binnen- en
buitenland. Ooit was hij revolutionair, niet uit opdringerigheid, maar om de ‘grijze’
schilders van zijn generatie Franse kleur en licht bij te brengen. De tijd heeft weinig
vat gehad op zijn werk. Hij is op de weg van de figuratie, die hij sinds zijn elfde
insloeg, doorgegaan zonder veel zijsprongen te maken. Zijn hart bleef hem dezelfde
onderwerpen aanbevelen: marines, figuren, portretten en bovenal de natuur in
beweging in de Westhoek, de Kalmthoutse heide of het Meerdaalwoud. Hij evolueerde
echter wel. Er kwam meer vrijheid van borstelstreek en nog meer gevoeligheid van
toets in zijn hand. Hij schildert contrastrijker, luchtiger en met meer atmosfeer dan
voorheen. Hij heeft een hekel aan bluf en artistiek charlatanisme en dit weerspiegelt
zich in de eerlijkheid, de verfijnde eenvoud en de authenticiteit van zijn werk.
Vermeesch is ook levenskunstenaar, die de gezelligheid van een smaakvolle
woning, een goede maaltijd en het warme gezelschap van echtgenote en familieleden
op prijs stelt. Wij wensen hem nog tal van boeiende ontmoetingen toe op zijn
zoektocht naar ‘schoonheid, die vreugde schenkt’, zoals hij zelf verwoordt.
(Atelieradres: Leeuwerikenstraat 47/22, 3001 Heverlee).
MARK MEEKERS

In memoriam
Dichter & kunstcriticus
Remi de Cnodder

Foto: Ludo Geysels

Op 1 juli 1997 betreurden wij het overlijden van Remi de Cnodder. Hij rust nu
naast Herman de Coninck op het Erepark van het kerkhof Schoonselhof in Antwerpen.
De Cnodder (Antwerpen, 1919) debuteerde in 1941 onder het pseudoniem Frans
Swerfgeest met de dichtbundels Klein boeket en De ring om het hart en kreeg van
de toenmalige literaire gezagscritici Raymond Herreman en Karel Jonckheere meteen
lof toegezwaaid. Na de oorlog publiceerde hij - onder zijn eigen naam - Krans der
kleine liederen (1948) en Silhouetten (1949). Hij werd lid van Sabam en de VVL.
Leek de schrijver op weg om een notoir dichter te worden, in de jaren vijftig ging
hij merkwaardig genoeg zijn creativiteit meer en meer richten op journalistiek en
vooral kunstkritiek. Hij liet zich meteen opmerken door monografieën over belangrijke
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kunstenaars als Willy Kreitz (1955), Octave Landuyt (1959), Jan Dries (1961). Remi
zaaide a.h.w. zijn onstuitbare schrijfdrift uit in kranten, weekbladen en tijdschriften.
Van die enorme productiviteit getuigden ook een viertal jeugdboeken, enkele
documentaire films en televisiescripts. De grootste merite van de inmiddels tot de
Association Internationale des Critiques d'Art toegetreden criticus was toen
ongetwijfeld het promoten van Vlaamse artiesten in Italië. Ik denk hier aan zijn werk
als jurylid - in 1972-73-74 als voorzitter - van de jaarlijkse Internationale Prijs voor
graficus en uitgever van de Stad Diano Marina. De bekroningen van Jo Delahaut,
Guy Vandenbranden, Paul Ibou, André Goezu, Jan Vanriet, Pol Mara, Jean Bilquin,
Pjeroo Roobjee e.a. droegen ontegensprekelijk zijn signatuur. Dit buitenlands
renommee heeft Remi de Cnodder naderhand geen windeieren gelegd. Hij werd
redacteur voor Vlaanderen van het toonaangevende tijdschrift Arts, Antiques, Auctions.
Van overal kwamen nu vragen om in een jury te zetelen, een tentoonstelling te openen
of een monografie over een kunstenaar te schrijven. De officiële erkenning bleek uit
zijn aanstelling in 1982 tot lid van het Werkcomité van het Openluchtmuseum voor
Beeldhouwkunst Middelheim en zijn opname in de Commissie van Advies
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voor de Plastische Kunsten van het - Provinciebestuur Antwerpen. In 1979 gaven
een tweede huwelijk en de geboorte van een zoon Erik een nieuw elan aan De
Cnodders dichterschap. De voornaamste aanleiding tot het schrijven van poëzie was
duidelijk de verwondering. Die verwondering om de schoonheid, het geluk en de
vriendschap uitte hij via een eenvoudige, maar fijnzinnige verwoording. Zijn verzen
konden gelukkig bij ‘small pressuitgevers’ terecht: Weerspiegeling (1979),
Middelheim (1986), Hontenisse (1986), La Roca (1992) en Op de stengel van de dag
(1994). Remi de Cnodder laat echter vooral een kunstkritisch oeuvre na dat een
stempel drukte op het kunstgebeuren van na de Tweede Wereldoorlog.
(Italiëlei 219, bus 7, 2000 Antwerpen)
GERD SEGERS

In memoriam
Musicus-organist
Willy Snellings

Op 20 oktober 1997 overleed Willy Snellings op 82-jarige leeftijd. We kijken met
dankbaarheid terug op dit lang en intens leven dat hij tot de laatste dagen met
ongetemde moed heeft geleefd. Een schoon mens en een gewaardeerd artiest. Deze
klassiek gevormde musicus heeft heel zijn artistiek talent ingezet voor het koorleven
en de orgelcompositie. Gedurende bijna dertig jaar leidde hij met
‘naar-perfectie-strevend’ enthousiasme het befaamde Sint-Martinuskoor van Beveren,
dat hij tot een hoog artistiek niveau opvoerde. Dit resulteerde in twee langspeelplaten,
één met religieus koorwerk en een tweede met profane muziek, door de BRT
herhaaldelijk gebruikt voor het programma ‘Koorleven in Vlaanderen’. Maar meteen
schreef hij voor dit koor ook zijn eerste vocale composities: liedbewerkingen,
motetten, een Nederlandstalige mis en een groots opgezette psalmbewerking ‘Juravit
Dominus’, waarin de leerling van Jules Van Nuffel herkenbaar is.
De talrijke kerkconcerten die hij in de jaren '60 en '70 met het Sint-Martinuskoor
gaf, getuigen van een degelijke vakkennis als dirigent en van een enorme ervaring
en beheersing van de interpretatietechnieken. Muziekpedagoog Willy Snellings
stichtte op eigen houtje in Beveren een muziekschool, vrij spoedig officieel erkend
als muziekacademie, die onder zijn leiding uitgroeide tot een bloeiend kunstcentrum.
De laatste vijftien jaren van deze leerling van Flor Peeters waren nog uitsluitend
gewijd aan orgelmuziek en orgelcompositie. Hij werd trouwens tweemaal bekroond
met de ‘Compositiewedstrijd Flor Baron Peeters’. Achtereenvolgens componeerde
hij ‘Toccata Paschalis’, ‘Gaudium Paschale’, ‘Koraal en vier variaties’ op het lied
‘Tussen Licht en donker’ (bekroond 1986) en ‘Zdwana Polskytis Klolowa’, een
symfonische parafrase op een Pools Marialied (bekroond in 1996). Zijn werk verwent
ons gehoor door zijn rijke gamma van klankkleur en zijn sterke persoonlijke expressie.
Dit rijk gevuld artistiek leven werd gedragen door een persoonlijkheid met rechtlijnige
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christelijke beginselvastheid en trouw. Trouw was voor hem geen ijdel woord, maar
dienst aan de kunst, vooral aan de kunst in liturgisch verband: één lofzang aan Gods
grootheid gewijd. Daar was hij de grote meester die creatief met de ivoren toetsen
speelde. Hij speelde en schreef zijn leven op de tonen van eeuwige muziek. Gedreven
als hij was door de passie voor wat schoon is, heeft hij tussen licht en donker zijn
paschale-geloof in tonen van de kunst vereeuwigd. Wie hem kende werd getroffen
door de adel van zijn gemoed en door de humor van heel zijn wezen. Zijn zorg voor
mens en dingen maakte hem geliefd voor wie hem mocht ontmoeten. Aan zo iemand
zeggen we geen vaarwel, want hij blijft leven in onze harten, in zijn eeuwige muziek.
(Putkapelstraat 133, 9051 St.-Denijs-Westrem)
RICH. WEEMAES

In memoriam
Kunstschilder
Vincent Van Den Meersch

Op 29 november 1996 overleed in Hasselt de kunstschilder Vincent Van Den Meersch.
Twee maanden later zou hij zijn vijfentachtigste verjaardag gevierd hebben. Het is
niet zo eenvoudig om binnen dit korte bestek iets zinnigs te vertellen over de mens
en over de kunstenaar. In het geval van Vincent Van Den Meersch hoeven we er
echter niet voor te vrezen onrecht te doen aan de persoon of aan het werk dat hij
geschapen heeft. Het valt immers moeilijk te betwisten dat bij deze artiest de twee
vrijwel naadloos in elkaar overvloeiden. Toch bevrijdt die vaststelling ons niet van
het heikele probleem welk domein, welk facet van zijn - letterlijk - levenswerk in
welke mate en in welke volgorde te belichten. Vincent als leraar en pedagoog, Vincent
als gangmaker van de contemporaine kunst in Limburg,... Vincent Van Den Meersch
werd op 5 januari 1912 geboren in het Oost-Vlaamse Ninove. Na zijn
onderwijzersopleiding en zijn specialisatie in tekenonderricht behaalt hij het diploma
Sierkunsten aan het Sint-Lucas-Instituut in Brussel. Van 1949 tot 1955 zal hij zelf
plastische kunsten doceren aan Sint-Lucas in Schaarbeek. Op dat ogenblik schildert
hij nog in een stijl die hij later als ‘postexpressionistisch’ omschrijven zou. In dat
vroege werk valt de prominente aanwezigheid op van een doorvoelde
mystiek-religieuze thematiek die later - steeds als onexpliciet substraat blijvend door de abstractie op een ander en hoger niveau zal getild worden. In 1955 wordt
Vincent - aanvankelijk tegen zijn zin - naar Limburg gezonden om daar aan de
opbouw van het kunst- en ambachtenonderwijs mee te werken. Al snel verzamelt hij
een groep studenten rond zich op wier vorming hij een grote impact zal hebben, dit
echter zonder ooit epigonen te creëren (velen hebben dit geduid als een van de
voornaamste kenmerken van zijn oprechte pedagogische aanpak). Langzamerhand
evolueert hij in zijn persoonlijk werk naar een steeds grotere geometrische abstractie
om aansluiting te vinden bij het constructivisme. Hij zal daarin een unieke plaats
bekleden, omdat zijn schilderijen doorheen hun fascinerend vormenspel en hun
gedurfd koloriet een intieme en aan-trekkende warmte uitstralen. Niets kouds,
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mathematisch of berekend-cerebraals is in hun mysterie aanwezig. Vincent Van Den
Meersch zal de pionier worden van de hedendaagse kunst in de provincie Limburg,
als docent van het atelier schilderkunst aan het Provinciaal Hoger Instituut voor
Kunstonderwijs in Hasselt was hij de gewaardeerde leermeester van enkele generaties
studenten (van wie een flink aantal vandaag een nationaal en internationaal renommee
geniet), als kunstenaar mocht hij - vooral tijdens het laatste decennium - bogen op
een groeiende waardering en erkenning en als mens was hij een bron van tederheid,
warmte en fijnzinnigheid voor allen die het voorrecht genoten hem te kennen. Hij
die het zien, het schouwen als leidraad had, moge nu in mystieke eenheid Gods
eeuwige Licht schouwen.
(Zwartvennestraat 15, 3500 Hasselt)
WOUTER VAN DEN MEERSCH

Vlaanderen. Jaargang 47

171

In memoriam
Roger Geerts
Redactielid Vlaanderen

‘Het gaat in de poëzie om de zoektocht naar de geborgenheid in het woord. Dichten
is vanuit de ziel een gesprek voeren met het woord.’ (Uit een gesprek met R. Geerts)
Roger Geerts, geboren in Verrebroek op 27 augustus 1919, verliet ons op 2 april
1998 in Sint-Niklaas. Als classicus was hij leraar aan de Rijksnormaalschool in Lier.
Als criticus en recensent begeleidde hij het werk van kunstenaars in ontelbare
publicaties en toespraken. Hij was lid van tal van kunst- en literaire verenigingen.
Verliefd als hij was op de taal, waagde hij de uitdaging om transposities te schrijven
van Nederlandse gedichten in het Latijn en het Grieks: Carmina Neerlandica (1979)
en De dans der metaforen (1988). Van zijn hand verschenen drie dichtbundels:
Ademloos in 1986, Een klank van water in 1989 en Aardkleurig in 1994. De bundel
Ademloos mag bestempeld worden als de bundel van de geboorte, de bundel van na
de stilte. Waar de dichter voordien leefde a.h.w. met ‘ingehouden adem’, grijpt hij
hier het woord aan om zijn ervaringen en zijn diepste ik uit te spreken. Uiterst gevoelig
van natuur als hij is, verwoordt hij de mist en de eenzaamheid van het bestaan, het
onuitsprekelijke geluk met zijn geliefde vrouw, de verwachting. In de bundel
Ademloos hoopt hij op bevrijding in en door het woord. Schroomvol en aarzelend
schrijft hij: ‘Wie blaast de woorden adem in de neus?’ In de bundel Een klank van
water wordt de dichter zich nog meer bewust van de kracht van het woord. Het woord
is zijn adem, zijn merg, zijn identiteit. Deze bundel zou ik willen omschrijven als de
bundel van de ‘hunkering’, hunkering naar geluk maar vooral naar vervulling.
Trouwens, hier staat het woord metafoor voor vervulling: het ‘woord is vervulling’.
Deze metaforische duiding wordt door de dichter als volgt verwoord: ‘Door de straten
van het paradijs / verrijzen verre woorden, / kwetsbaar als een klank van water.’
(Uit: Een klank van water). Ouder geworden blikt Roger Geerts vaker dan voorheen
terug op zijn levenskrans, waarin de rijkdom speelt van de herinneringen. Vooral de
gevoelige gehechtheid aan het geboortedorp vormt het stramien van een aantal
gedichten.
‘Aardkleurig en gerimpeld / zijn beide: de man en het dorp.’ (Uit: In lichaam van
aarde).
Terwijl de dichter het leven blijft koesteren als ‘een roemer wijn’, ligt in de bundel
Aardkleurig de eindverwachting niet meer ver. Hij beschrijft deze termen van ‘licht’
en ‘wit’, waarbij dit epitheton verwijst naar zuiverheid en volkomenheid. ‘Wij leven
in een schaduw van witte woorden / bij de intrede van het avondlicht.’ (Uit: Een
roemer wijn) ‘Ik zal verdwijnen in de witheid / van onuitgegeven dromen / en in de
letters van mijn woord.’ (Uit: Voorbij). Diepe dankbaarheid en een doorvoelde hulde
spreken wij uit aan Roger Geerts. Hulde aan zijn rijk gevuld leven, zijn inspirerende
persoonlijkheid: rechtgeaard en authentiek, respectueus en minzaam. Hulde aan zijn
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niet aflatende werkkracht en vrucht ervan op zovele domeinen. Hulde aan zijn poëzie,
die ademt wie hij was en wie hij blijft.
IRENE VANDER CRUYSSEN

Zonovergoten Algemene Vergadering in Alden Biesen
Op 30 mei 1998 waren de vrienden van het C.V.K.V. vzw te gast in de
Landcommanderij Alden Biesen voor de traditionele Algemene Vergadering en de
Culturele hoogdag van ons tijdschrift en het C.V.K.V. In het zonovergoten kasteel
met de prachtige tuinen in een nog onbeschadigd landschap vertoeven was
hartverwarmend!
Voeg daarbij nog de culturele activiteiten door provinciaal medewerker Robert
Nouwen georganiseerd, met een geleid bezoek aan Alden Biesen en daartussen een
verzorgd en smakelijk vriendenmaal, met bovenop het toetje van de vriendschap, en,
juist: de afwezigen hadden groot ongelijk. De grote afstand die nogal wat
C.V.K.V.-leden moesten overbruggen naar Limburg, werd immers op een bijzondere
manier beloond. Kwamen de Hoge Heren vroeger ook niet van heinde en verre om
in Alden Biesen te genieten van zoveel moois?
Voorzitter Jean Luc Meulemeester verwelkomde en bracht in herinnering de
C.V.K.V.-leden die er sinds de vorige Algemene Vergadering niet meer bij konden
zijn. Pas heel kortgeleden ontviel ons Raf Deltour (Roeselare), adviserend lid van
het Dagelijks Bestuur, lid van de Raad van Beheer en de Redactie. Ook redactielid
Roger Geerts (Zwijndrecht) (zie het In Memoriam in dit nummer) is ons ontvallen.
Musicus Willy Snellings (Sint-Denijs-Westrem/Gent) en de beeldende kunstenaars
Robert Arens (Zele), Jan Flameng (Turnhout), Maurice Jonckheere
(Alsemberg/Beersel), Hendrik Sulmont (Moen/Zwevegem), Erik van Biervliet
(Brugge) en Sylvain van Wynendael (Halle) gedenken we eveneens.
In zijn zeer gewaardeerde lezing ‘De nieuwe Apollonios van Rhodos al gelezen?’
relativeerde Patrick de Rynck de zogenaamde ‘hausse’ in de belangstelling voor de
Griekse en Latijnse literatuur. In een met humor doorspekte benadering van deze
materie, onderstreepte De Rynck het belang van de invloed van Anton van Wilderode
aan wie hij deze lezing opdroeg en hij benadrukte de rol van het onderwijs in het
literatuuronderwijs (de tekst van deze lezing wordt in een volgend nummer van
Vlaanderen gepubliceerd).

Jaarvergadering, Alden Biesen 1998. Foto: C.V.K.V.

Albert de Longieprijs 1998
Stefan van den Bossche mocht een jonge dichteres gelukkig maken! Hij las het
juryverslag voor: ‘De jury van de Albert de Longieprijs stond onder voorzitterschap
van prof. dr. G. Keersmaekers, en had als leden de dichter Fernand Florizoone, de
essayisten en/of literaire recensenten Luc Daems, Dirk Rommens, Chris Torfs, Geert
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Swaenepoel en Stefan van den Bossche zelf, terwijl Vlaanderen-redactiesecretaris
Robert Declerck ook secretaris was van de jury. Literaire kwaliteit is een precair
begrip. Het valt niet zomaar te definiëren. Erover spreken of oordelen is als laveren
op glad ijs. En om dit kwalitatief karakter van een literaire tekst te herkennen en te
isoleren, wordt nogal eens een beroep gedaan op het consensusmodel: de rode draad
in een discussie omtrent literaire kwaliteit zou misschien het dichtst de voor het
overige nogal absolute categorie ‘literaire kwaliteit’ gaan benaderen. In ons geval
ging het nogal snel. Uit de in het totaal 171 ingezonden gedichten van 90 verschillende
auteurs, puurde de jury slechts enkele verzen - hooguit een vijftal - die de noemer
‘literatuur’ voor ons part konden verdragen. En in deze rode draad stak nog een
donkerder draad: die van de laureaat: vrouwelijk, geboren in 1981, 17 nog maar,
maar duidelijk uit het goede hout gesneden. Later bleek trouwens dat zij reeds een
paar poëzieprijzen in haar kast heeft staan. Het gedicht dat wonderwel bij ieder jurylid
bovenaan bleef liggen, viel op door

Vlaanderen. Jaargang 47

172
traagte, langzaamheid, rust- en zingeving, gecondenseerd taalgebruik en een
versoberde zegging. Poëzie dus. En mooie beelden ook, ‘tot zelfs / de slanke cederhaag
/ alleen nog / uit gedachten oogt’. Woorden die minimaal zijn, die meer suggereren
dan beschrijven, en poëticale lijnen en betekenissen heerlijk over en in mekaar laten
lopen. Marianne van Remoortel, de laureate, ontving de Albert de Longieprijs (15.000
frank) uit handen van Stefan van den Bossche. Zie blz. 160 in dit nummer.

Gehuldigden
Voorzitter Jean Luc Meulemeester mocht op zijn beurt gelukwensen uitspreken aan
het adres van de gehuldigden. De jarigen kwamen het eerst aan de beurt: Peter Cabus
(Mechelen, 75 jaar), Gilbert Creytens (Wingene, 85 jaar), Roger Ducatteeuw
(Ingooigem, 80 jaar), Engelbert Iven (Mol, 80 jaar), Laurent Janda (Wetteren, 85
jaar), Adiel Van Daele (Tielt, 70 jaar), Jan Veulemans (Oud-Turnhout, 70 jaar) en
Herman Vos (Edegem, 70 jaar). Robert Declerck (Tielt) werd gehuldigd voor zijn
Ridderschap in de Orde van het Manneke uit de Mane, Freek Dumarais (Tienen)
voor zijn bekroning in de Aarschotse poëzieprijs 1997 en Ton Luiting (Hilversum,
Nederland) voor zijn Ridderschap in de Orde van Oranje-Nassau.
Ten slotte kwamen de redactieleden aan bod die er 25 jaar lid van zijn: Kamiel
D'Hooghe (Grimbergen), Hubert Peeters (Sint-Genesius-Rode), Adiel Van Daele
(Tielt), Arthur Verthé (Brugge), Herman Vos (Edegem), Luc Verbeke (Waregem)
en Raf Seys (Koekelare).

Statutair verslag
Zoals de statuten voorschrijven, werden de leden van de Raad van Beheer voorgesteld
en met handgeklap in hun mandaat benoemd of bevestigd. De statuten werden, na
goedkeuring door de samengeroepen vergadering, ondertussen bij de Rechtbank van
eerste aanleg neergelegd - het is nu enkel nog wachten op de publicatie in het Belgisch
Staatsblad. De leden van de Raad van Beheer zijn: Cyriel Coupé, Luc Daems, Robert
Declerck, Gaston De Cock, Mark Delrue, Luc Demeester, Raoul Maria de Puydt,
Kamiel D'Hooghe, Marc Dubois, Gust Keersmaekers, Patrick Lateur, Jaak Maertens,
Jean Luc Meulemeester, Robert Nouwen, Dirk Rommens, Geert Swaenepoel, Chris
Torfs, Adiel Van Daele, Stefan van den Bossche, Danny Van Den Bussche, Karel
van Deuren, Jaak Van Holen, Guido Van Puyenbroeck, Werner Vens, Julien
Vermeulen, Arthur Verthé, Christian-A. Wauters. Zoals statutair bepaald, gaf Adiel
van Daele een overzicht van de jaarrekening 1997 en de begroting voor 1998. Beide
werden goedgekeurd met handgeklap.

Presentatie huldenummer Anton van Wilderode
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Adjunct-hoofdredacteur Julien Vermeulen stelde het speciale nummer voor t.g.v. de
tachtigste verjaardag van Anton van Wilderode: ‘Op 28 juni 1998 wordt Anton van
Wilderode immers tachtig jaar. Het tijdschrift Vlaanderen bracht bij deze gelegenheid
een speciale editie uit om hun mederedacteur en eredeken te huldigen. In deze uitgave
worden elf gedichten van deze auteur in de context van zijn oeuvre gesitueerd en
uitgebreid besproken door diverse critici. Op die manier ontstaat een chronologisch
beeld van de evolutie die de dichter de laatste decennia afgelegd heeft, en dit vanaf
zijn debuutbundel in 1943.
Het bijzonder rijk illustratiemateriaal kon verzameld worden dankzij de
medewerking van de dichter en van zijn familie die heel bereidwillig hun privé-archief
ter beschikking stelden. De technische realisatie en vormgeving zijn in handen van
drukkerij Lannoo uit Tielt. Het werk is bijzonder geschikt als didactisch instrument
voor het secundair onderwijs en functioneert tevens als een ideale inleiding tot het
werk van een groot, hedendaags dichter. Het is erg bruikbaar als leidraad bij eventuele
acties rond de persoon en het werk van Anton van Wilderode.’ Julien Vermeulen
schetste verder de ontstaansgeschiedenis van dit nummer en onderstreepte het
enthousiasme waarmee dit nummer tot stand kwam: ‘Vrijwel dagelijks telefoneerden
mensen die het hunne wilden bijdragen om van deze publicatie iets speciaals te
maken. De ene persoon had een bijzondere foto, de andere een treffende tekening,
een derde een knappe vertaling van een gedicht. Deze reacties maken duidelijk dat
Anton niet alleen binnen de redactie veel vrienden heeft, maar dat vele anderen
dankbaar gefascineerd zijn door dit prachtige oeuvre dat hij ons geschonken heeft.
Een oeuvre van een vijftiental uitmuntende bundels en meer dan vijftig zelfstandige
publicaties die we binnen de beperkte omvang van onze editie uiteraard niet alle
kunnen bespreken.’
Na het vriendenmaal konden de leden dank zij een rondleiding met gidsen een
historische tocht maken doorheen Alden Biesen. Dit was opnieuw een hoogdag voor
het C.V.K.V. en het tijdschrift Vlaanderen.
DIRK ROMMENS, SECRETARIS C.V.K.V. VZW

Provinciale activiteiten: een vervolg!
De provinciale activiteiten die met succes georganiseerd worden, kregen dit jaar een
vervolg. Voor de literaire wandeling in Gent was heel wat belangstelling! Op die
dagen zegden heel wat leden ons: doe zo verder! Dit zijn goeie gelegenheden om
elkaar als kunstminnende vrienden te ontmoeten. Bovendien zijn de gekozen
activiteiten echte toppers! Onze provinciale medewerkers zorgen voor een perfecte
organisatie! C.V.K.V.-leden, abonnees en hun vrienden worden dan ook weer voor
de volgende activiteiten van harte uitgenodigd.

Brussel-Drogenbos
De volgende activiteit heeft plaats op zaterdag 22 augustus 1998. Het wordt een
wandeling in Brussel, gekoppeld aan een bezoek aan het museum Felix De Boeck
in Drogenbos. Paul de Ridder ontvangt ons vanaf 9.45 uur aan het stadhuis op de
Grote Markt en begeleidt ons tijdens deze wandeling door de ongekende boeiende
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plekjes in Brussel. Wij voorzien een lichte maaltijd om 12.30 uur. Om 13.30 uur
vertrekken we met de tram (lijn 52 tot terminus) naar het museum Felix De Boeck
in Drogenbos voor een geleid bezoek. Na 16 uur kunnen we nog wat napraten...
Gelieve voor deze activiteit in te schrijven vóór 1 augustus 1998 met de strook
op de inliggende brief. Te sturen of te faxen - (056) 35 78 66 - naar Dirk Rommens,
Verbondssecretaris C.V.K.V. vzw, Sint-Pietersstraat 39, 8520 Kuurne. De kostprijs
is 900 fr. per persoon, ter plekke te betalen. Hierin zijn het ereloon van de gids, de
toegang tot het museum, de museumgids en de koffie begrepen. Maar u kunt ook
intekenen voor de afzonderlijke activiteiten.

Oostende Oudenburg
De derde activiteit heeft plaats op 17 oktober 1998. U wordt verwacht om 15.15 uur
in het cafetaria van het PMMK (Romestraat 11, 8400 Oostende, tel. (059) 50 81 18).
Deze dag is een drieluik: een geleid bezoek aan de tentoonstelling Edgard Tytgat in
het Provinciaal Museum voor Moderne Kunst (PMMK) in Oostende (400 frank per
persoon), een avondmaal in Oudenburg (zelf te kiezen en individueel te betalen) en
een concert in het kader van het Festival van Vlaanderen in de O.-L.-Vrouwekerk
in Oudenburg (250 frank per persoon). Indien u deze culturele activiteit wenst mee
te maken, dient u de tweede strook in te vullen en op te sturen of te faxen - (056) 35
78 66 - vóór 1 oktober 1998 naar Dirk Rommens, Verbondssecretaris C.V.K.V.
vzw, Sint-Pietersstraat 39, 8520 Kuurne.
DIRO

Vlaanderen. Jaargang 47

173

Bibliotheek
Literair proza
Hugo Claus
Onvoltooid verleden, uitg. De Bezige Bij/Amsterdam, 1998, verspreid door
Uitgeverijen Singel 262, Schuttershofstraat 9, 2000 Antwerpen, 200 × 120 mm, 175
blz., paperback 590 fr. - Met Onvoltooid verleden brengt Hugo Claus nadrukkelijk
een vervolg op zijn succesrijke roman De geruchten. Het boek verscheen tijdens het
najaar in feuilletonvorm in de krant De Morgen. De structuur van beide werken is
verschillend. Voor Onvoltooid verleden kiest de auteur voor een vraag en
antwoordspel tussen ex-commissaris Blaute en Noël Catrijsse, één van de personages
uit De geruchten. Deze quasi-monoloogvorm leent zich bijzonder goed tot verknippen
in feuilletonafleveringen. Twintig jaar na de gebeurtenissen uit De geruchten doet
Noël - wellicht in de gevangenis - zijn biecht. Zijn vrouw Alice heeft hem in de steek
gelaten. Zijn werk als bediende in een boekhandel is hij kwijtgespeeld, nadat hij zijn
meerdere geconfronteerd heeft met compromitterende naaktfoto's van een minderjarig
meisje. Wanneer Noël daarna erft van de plaatselijke hoer Camilla keert hij terug
naar zijn geboorteplaats Alegem. En via een andere erfgename komt hij in contact
met Algerijnse terroristen. In De geruchten was Noël een schlemiel. In Onvoltooid
verleden komt hij heel wat gehaaider en verbaal sterker voor de dag. Dat geeft aan
het verhaal een zweem van ongeloofwaardigheid. Ondanks al Claus' métier haalt
Onvoltooid verleden niet echt het niveau en de kracht van De geruchten. Wat rest is
een hoogst genietbaar boek van een rasverteller, vol herkenbare elementen voor wie
niet blind is voor onze - soms al te droevige - Belgische werkelijkheid.
GS

Stefan Hertmans
Steden. Verhalen onderweg, uitg. Meulenhoff/Amsterdam, 1998, verspreid door uitg.
Kritak, Diestsestraat 249, 3000 Leuven, 200 × 125 mm, 256 blz., paperback 698 fr.
- Reisverhalen zijn de jongste jaren een populair en veelbeoefend genre. Wat Stefan
Hertmans in Steden brengt behoort duidelijk niet tot de gewone soort. Hij blikt terug
op zijn bezoeken aan Marseille, Gent, Triëst, Dresden, Sidney, Tübingen, Bratislava,
Amsterdam, Venetië... Waarom steden? De (groot)stad is het product bij uitstek van
de moderne tijd. Hertmans voelt zich er thuis; de stad is zijn natuurlijk biotoop. ‘Wat
onze cultuur werkelijk is, ligt in even zovele steden verstrooid’, stelt hij in het
inleidend hoofdstuk. In de veertien teksten waaruit het boek bestaat, tracht hij een
en ander in kaart te brengen. Het hoeft dan ook geen verwondering te wekken dat
haast elke stad bij Hertmans reminiscenties oproept aan een schrijver of denker. Het
geeft rijkdom en diepgang aan het boek. Soms liggen die associaties voor de hand
zoals bij Triëst en James Joyce en Rainer Maria Rilke of Tübingen en Hölderlin.
Elders is dat minder het geval. Zo tracht hij de mentaliteit van Wenen en Oostenrijk
te verwoorden vanuit het werk van auteurs als Elfriede Jelinek, Peter Handke en
Christoph Ransmayr. Een enkele keer vormt een stadsbezoek het alibi om een
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polemiek uit te vechten: Hertmans ontmaskert Régis Debray's snobistisch afwijzen
van Venetië ten gunste van Napels. Steden en reizen zijn confrontaties met het andere,
het vreemde, maar stellen de reiziger ook voor de vraag naar de eigen identiteit, naar
de plaatsbepaling. Elke stad roept bij Hertmans ook herinneringen op: aan de eigen
jeugd, een geliefde, een voorbije episode uit het leven... Precies die melange van
reisverhaal, erudiete reflectie én introspectie maken van Steden een uniek boek. Ik
zie in ons taalgebied in het genre geen enkele tekst van dat niveau. Het bevestigt
andermaal dat Stefan Hertmans een van onze belangrijkste auteurs is.
GS

Eriek Verpale
De patatten zijn geschild. Nagelbrieven 1975-1980, uitg. De
Arbeiderspers/Amsterdam, 1998, verspreid door Uitgeverijen Singel 262,
Schuttershofstraat 9, 2000 Antwerpen, 233 blz., paperback 799 fr. - Wie het werk
van Eriek Verpale kent weet dat hij een briefschrijver is. Ze zijn gericht aan
familieleden, aan vrienden en kennissen, aan verwante geesten en aan geliefden. Het
zijn er intussen duizenden geworden. De ‘nagelbrieven’, waar het hier om gaat, zijn
kattebelletjes die Verpale tussen 1975 en 1980 schreef aan zijn toenmalige vrouw,
de ‘Gewezen Huisgenote’, zoals hij ze in het Woord vooraf noemt. Het gaat veelal
om alledaagse prozaïsche boodschappen: dat hij het gras gemaaid heeft, dat hij lotjes
voor de tombola van de kwb gekocht heeft, of zijn vrouw wat rood/blauwe podloden
wil meebrengen van de winkel, of zij zijn bril weet liggen, dat het kuiken alweer
eens is uitgebroken... Of zoals de titel het goed samenvat: De patatten zijn geschild.
Kleine oodschappen, bestemd om aan een nagel in de keuken opgehangen te worden.
Oninteressant op het eerste zicht. Maar tussendoor krijg je - haast terloops zicht op
datgene waarmee Verpale in die periode mee bezig was: de studie van het Hebreeuws,
zijn fascinatie voor Kafka, zijn gezwoeg om een roman af te werken... En daarachter
is de stille tragiek voelbaar van een onbegrepene. Verpale moét schrijven, hij kan
niet anders. En allengs groeien de wrijvingen met zijn vrouw uit tot aanvaringen en
botsingen die hen langzaam maar zeker uit elkaar drijven. De breuk volgt kort na de
verhuis naar het nieuwe huis. Rode draad doorheen het boek is de eenzaamheid. Die
is eerst heel subtiel aanwezig. Tussen de ogenschijnlijk onbelangrijke
huis-tuin-en-keuken-berichtjes door tracht Verpale zijn vrouw te betrekken bij wat
hem als schrijver bezighoudt, tracht hij haar onbegrip te doorbreken. Tevergeefs.
Sommige notities spreken in hun beknoptheid boekdelen. ‘Het is nu stil in huis.
Ik zal voorzichtig naar boven klimmen en in het logeerbed gaan liggen. Dat heb je
het liefst, want anders val ik je toch maar lastig.’ Pas in de laatste brief dringt de
waarheid tot hem door: ‘Ik ben moe, doodop, en ik weet thans zeker dat het niet meer
zo verder kan: ik voel mij opgejaagd, ontheemd, niet meer thuis.’
De briefjes uit deze bundel laten ook een ander, minder bekend aspect van Verpale
zien. Ze worden afgewisseld door soms verrassend gevatte, originele kriebelachtige
tekeningetjes, waarin de auteur zijn ziel blootlegt. Eriek Verpale dringt langzaam
maar zeker door tot het literaire voorplan. De lezer die daarvan overtuigd is, zal dit
ego-document zeker niet willen missen.
GS
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Wilfried Hendrickx
Het infrarood en het ultraviolet, uitg. Houtekiet/De Prom, Vrijheidstraat 33, 2000
Antwerpen, 1997, 210 × 130 mm, 329 blz., paperback 690 fr. - Nog geen jaar na zijn
interesse wekkende verhalenbundel De grote schoonmaak publiceert journalist
Wilfried Hendrickx zijn eerste roman Het infrarood en het ultraviolet (zijn literair
debuut uit het verre 1972 De goddelijke etter laten we even buiten beschouwing).
Het is het verhaal van een journalist die eigenlijk boeiende reportages over kunst en
cultuur wil schrijven, maar door omgeving en toeval meestal verplicht wordt zich
onledig te houden met nieuwtjes uit het decadente wereldje van media, mode en
showbusiness. Als gewaardeerd journalist bij een bekend onafhankelijk Vlaams
weekblad kent Hendrickx dat milieu van binnen en van buiten. Ondanks de vermelding
dat elke gelijkenis met bestaande personen toevallig is, bekroop me tijdens de lectuur
al vlug het gevoel dat hier en daar flink verwezen werd - en niet toevallig - naar
bestaande toestanden, instituten en/of personen. Voor mij niet gelaten zolang de
verwijzingen maar niet te opdringerig worden of de lezer te fel gedwongen wordt
om overal iets achter te zoeken. Hendrickx beschikt over voldoende fantasie om de
grenslijn tussen fictie en werkelijkheid handig op te heffen. Zijn vlotte pen is daarbij
een niet onaardige hulp. In de betere gedeelten van het boek slaagt de auteur erin
spanning te creëren, de lezer te laten uitkijken naar wat volgt. Zowel zijn taal als zijn
thema's (de vrouw in zijn leven, de inwendige roerselen van een getormenteerd man)
deden denken aan Eriek Verpale, zonder evenwel diens sublieme tragische humor
te evenaren. Helaas haalt het boek op andere plaatsen amper het niveau van een
oersimpel soapscript. En dat is meteen de belangrijkste kritiek op deze roman. De
schrijver slaagt er niet in de hele tekst van zijn boek op hetzelfde hoog niveau van
het sterke begin te houden. Hetzelfde geldt voor zijn psychologische introspecties.
Soms zijn ze boeiend of verrassend, vaak echter oppervlakkig en doen ze denken
aan de pseudo-diepzinnigheid van studentengezwets in de late uren in een bruine
kroeg. Toch mogen deze randbemerkingen het boek zeker niet kelderen. Hendrickx
heeft in een gedreven stijl een niet onaardige roman geschreven. Er zijn meer
gerenommeerde auteurs die daar niet steeds in lukken en het doet zeker uitkijken
naar toekomend werk.
FT

Fotografie
Steven F. Joseph - Tristan Schwilden - Marie-Christine Claes
Directory of Photographers in Belgium - 1839-1905. Uitg. C. De Vries-Brouwers,
Haantjeslei 80, 2018 Antwerpen, 1997 in opdracht van het Museum voor
Fotografie/Antwerpen. Twee delen in foedraal: I. Text, 488 blz., II. Album, 86 platen
in quadrichromie. Gebonden in linnen; 305 × 245 mm, prijs: 5.750 fr. - Deze directory
over de eerste 65 jaar Belgische fotografie is het resultaat van twintig jaar
opzoekingswerk en bevat meer dan 6.200 lemma's: fotografen, camerafabrikanten
en vaklui uit de fotografiebranche, ook uit het voormalige Belgisch Congo. De
luxueuze publicatie bestaat uit twee delen: I is het naslagwerk dat geïllustreerd is
met meer dan 300 historische documenten; II is een fraai gedrukt album met 86
vierkleurenreproducties van originele 19de-eeuwse foto's die grotendeels uit de
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collectie van het Antwerpse fotografiemuseum geselecteerd werden. In de inleiding
van de auteurs wordt de integratie van de fotografie beschreven in zes fasen volgens
de methode van François Russo (introduction à l'histoire des techniques) Fase 1.
(jan. 1839-lente '42) is de experimentele of laboratoriumfase. Fase 2. (maart 1842-'46)
is die van de financiering van de uitvinding en het begin van de commercialisering.
Fase 3. (1846-'60) wordt gekarakteriseerd door de oprichting van de eerste
portretstudio's en het geregeld deponeren van octrooien. Fase 4. (1860-'90) is een
eerste bloeiperiode met het succes van de carte de visite-fotografie (die dateert van
1859) dat vooral in de steden te zien is. Brussel is het epicentrum van die expansie.
Fase 5. (1890-1900) wordt de kwalitatieve sprong voorwaarts genoemd met het
belangrijke Belgische aandeel in de beweging van het pictorialisme. De fotografie
dringt ook door in kleinere steden en in de arbeiderswijken; het aantal octrooien stijgt
en de amateur-fotografie bloeit open in fotoclubs. (De Ass. belge de photographie
dateert van 1891) Ook toepassingsgebieden van de fotografie worden interessant
zoals de cinematografie en de röntgenfotografie.
Ten slotte is Fase 6. die van de universele integratie van de fotografie en haar
toepassingen. De fotografie als artistiek fenomeen is in de behandelde periode een
typisch Belgisch fenomeen: ze wordt beoefend door de welgestelde bourgeoisie die
in de stad resideert, Frans spreekt en het establishment levert. De wetenschappelijke
en industriële bijdrage komt uit Vlaanderen met figuren als Leo H. Baekeland, D.
van Monckhoven, dr. H. Van Heurck en, natuurlijk, Lieven Gevaert. Hoezeer
fotografie een kosmopolitisch medium is, wordt goed geïllustreerd door deze directory
die eentalig Engels is, een internationale equipe van auteurs heeft, uitgegeven is door
een Vlaamse uitgever in opdracht van het Antwerpse fotografiemuseum, gesponsord
door de Duits-Vlaamse Agfa-Gevaertgroep. Bijna gelijktijdig met het verschijnen
van het boek kreeg de pu-
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blicatie de Franse Raymond Lecuyer-prijs 1997 van het Musée de la photographie
als het beste wetenschappelijke fotohistorische werk van het jaar. Wat de doorsnee
geïnteresseerde voor de geschiedenis van de fotografie in dit naslagwerk niet vindt
(daarvoor is het een directory) is de situering van het fenomeen fotografie in de
geschiedenis van kunst, cultuur, wetenschap, techniek en industrie. Maar dat valt
inderdaad buiten het bestek van deze gids die onmisbaar geworden is voor iedereen
die de geschiedenis van de Belgische fotografie bestudeert. Met dit boek wordt
daartoe het basismateriaal aangeboden. Alle lof.
KVD

Willy Kessels
Christine De Naeyer. Uitg. Musée de la photographie à Charleroi, 1996, Avenue
Paul Pasteur 11, 6032 Charleroi, reeks Archives du Musée de la Photographie dl. 6,
geïll. met zw.-w.-foto's, 72 blz., 280 × 215 mm, ingenaaid 750 fr. (+ portkosten). Het fotografiemuseum van Charleroi heeft een voortreffelijke monografie gepubliceerd
van Christine De Naeyer, kunsthistorica en wetenschappelijke assistente van het
museum, over de architect-fotograaf Willy Kessels (Dendermonde, 1898 - Brussel,
1974). Voortreffelijk dankzij de volledigheid van de informatie en de serieuze poging
tot verklaring van de dubbelheid van leven en werk van Kessels, die ooit lid zou
geweest zijn van de communistische partij en in de jaren 30 militant was van het
Verdinaso en in 1940 op de spooktrein werd gezet naar Frankrijk. Kessels was een
modernist in de geest van de Russische constructivisten, het Bauhaus en De Stijl,
was bevriend met Henry Van de Velde, Henri Storck en Joris Ivens, maar maakte
ook portretten van volkstypen in een propagandistische stijl. Kessels behoorde in het
interbellum tot de avant-garde en was als militant de fotograaf van het Verdinaso.
Zo maakte hij o.m. het zeer bekende portret van Joris Van Severen (‘een Memling’)
om na de tweede WO en uitgezeten gevangenisstraf zich steeds meer thuis te gaan
voelen in de traditie van de Vlaamse Beweging en in (wat je zou kunnen noemen)
de geborgenheid van de esthetiek van het Vlaamse landschap. Zoals Georges
Vercheval, de directeur van het Musée de la Photographie, in zijn inleiding aanstipt,
heeft Kessels ongeveer alles gedaan wat je met fotografie kunt doen. Met zijn
opleiding tot architect heeft hij voor toonaangevende architecten van zijn tijd als
Bourgeois en Van de Velde knappe architectuurfotografie geleverd. Hij maakte
portretten van Paul Valéry, Teilhard de Chardin, Pater Pire, maar ook van Staf De
Clercq en Rachel Baes, de surrealistische schilderes die de levensgezellin van Van
Severen was, van Camille Huysmans en Paul Van Zeeland, August Borms en Prosper
De Troyer... Het naakt was een genre waarin Kessels' opleiding als beeldhouwer
herkenbaar was. Het oeuvre bevat een groot aantal publicitaire foto's die schatplichtig
zijn aan de Nieuwe Zakelijkheid. De reportage exploiteert de specificiteit van
fotografie, met name haar absolute realiteitsgetrouwheid. Kessels gebruikt ze in een
schitterende reeks stills voor de film Misère au Borinage (1933) van Storck en Ivens.
De kwaliteit van deze reeks evenaart die van de Amerikaanse fotografen die in
opdracht van de Farm Security Administration de armoede op het platteland in beeld
brachten. Drie jaar later maakt hij voor het Verdinaso de film Een volk treedt aan.
Deze monografie schetst in een vrij kort bestek zeer inzichtelijk het tijdsklimaat, het
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solidarisme en corporatisme van het Verdinaso, dat anti-communistisch én
anti-kapitalistisch was, evenals de theorieën over kunst en samenleving/politiek die
destijds opgang maakten. De illustratie bij dit chronologisch verhaal van een
memorabel tijdsgewricht en de kunst die dat opleverde, van een leven en een
interessant oeuvre, is zeer representatief. Ook op Willy Kessels is de beeldspraak
(die ik ooit ergens las) toepasselijk: hij stond op de ijsschots van de Vlaamse
Beweging die van links (de Frontpartij) naar rechts (Verdinaso, V.N.V.) is afgedreven;
uit loyaliteit is hij er blijven op staan.
KVD

Catalogi
Georges Lemmen 1865-1916
Catalogus van de gelijknamige tentoonstelling in het Museum van Elsene, tekst van
Roger Cardon, gevolgd door een studie van Prof. Jane Block, uitg. Gemeentekrediet,
Pachecolaan 44, 1000 Brussel en Snoeck-Ducaju & Zoon / Pandora, 1997, reeks
Monografieën over Moderne Kunst, 1.250 fr. - Naar aanleiding van de tentoonstelling
in het Museum van Elsene van 24 april tot 13 juli 1997, verscheen deze catalogus.
Georges Lemmen had noch tijdens zijn leven noch na zijn dood een dergelijke
retrospectieve meegemaakt. Dit overzicht kon pas tot stand gebracht worden ingevolge
het opzoekingswerk van Roger Cardon, die in 1990 een monografie uitgaf over deze
kunstenaar en die aldus ook de hand had in deze uitgave. Het siert het gemeentelijk
museum van Elsene om met vrij grote regelmaat vergeten kunstenaars een verdiend
eerherstel te gunnen. Georges Lemmen, die zich aanvankelijk bij de kring van ‘Les
XX’ en ‘La Libre Esthétique’ ontplooide, vertoefde nochtans onder de kunstenaars,
die in een vernieuwingszucht tegen het conservatisme, natuur en licht opnieuw lieten
zegevieren. Hij laat zich meeslepen door de Franse impressionisten en voelt zich in
topconditie bij de pointillistische experimenten van Seurat. Vanaf 1894 zal hij zich
op de decoratieve aspecten van de kunst in modernistische zin richten en bij de
eeuwwisseling de menselijke figuur, het innerlijke leven van stilte en mijmering in
animistische trekken benadrukken. Al deze aspecten komen tenvolle tot uiting in
deze verzorgde catalogus.
RMDP

Valencia - Vlaanderen. Middeleeuwse ceramiek
Catalogus van de gelijknamige tentoonstelling in het Gruuthusemuseum in Brugge,
z.pl., z.j. (1997), zw.-w.- en kleurenillustr., 280 × 240 mm, 240 blz., genaaid. - Vanaf
14 april tot en met 29 juni 1997 liep in het Gruuthusemuseum in Brugge een
tentoonstelling over Spaans-Moorse keramiek. Deze culturele manifestatie kaderde
in het programma Civitas Europa, waarbij de organisatoren ‘materiaal’ proberen te
putten uit het nog levendige culturele Europese verleden om de toekomst van Europa
op een stevige basis uit te bouwen. Meteen kunnen gemakkelijk de innige historische
banden tussen Valencia en Brugge worden geïllustreerd. En niemand twijfelt aan
deze middeleeuwse contacten. De tentoonstelling toonde ons een waaier aan Spaanse
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keramiek die ook in Vlaanderen tijdens de late Middeleeuwen gretig werd
geapprecieerd. De meeste van die voorwerpen werden vervaardigd via de
draaitechniek van de pottenbakkersschijf. Daarna gingen ze een eerste maal de oven
in en verkreeg men het zgn. biscuit. Vervolgens werden ze voorzien van een vernislaag
met tin. Ze werden met koper- (groen) of mangaanoxyde (zwart- of paarsachtig)
beschilderd en vervolgens voor een tweede maal gebakken. Zo kregen ze hun
uiteindelijk glasachtig uitzicht. Het overgrote deel van de stukken voor deze
tentoonstelling werden in bruikleen afgestaan door de musea van Barcelona, Bilbao,
Madrid en Valencia. Enkele uitzonderlijke objecten kwamen ook uit het Louvre, uit
het Museum O.-L.-Vrouw-ter-Potterie in Brugge en het St.-Janshospitaal van Damme.
Ter gelegenheid van deze expositie verscheen een fraai uitgegeven catalogus. Deze
studie wordt door twee artikels ingeleid. M. Paz Solar heeft het over het Middeleeuws
Valenciaans Aardewerk en S. Vandenberghe handelt over de Relaties tussen Brugge
en Spanje. Vervolgens worden de verschillende tentoongestelde kommetjes, borden,
olielampjes, kannetjes, kruiken, schalen, tegels en albarello's besproken en in kleur
op groot formaat afgebeeld. Spijtig zijn de storende drukfouten die misschien te
verklaren zijn door de vlugheid van de samenstelling en de afwerking van het boek.
We betreuren ook de beknopte beschrijving van het bord van Spaans-Muselmaanse
oorsprong uit het Damse St.-Janshospitaal en verwijzen naar de catalogus van de
tentoonstelling 800 jaar Spermalie (Brugge, 1986, p. 310-311, nr. 73). Naast de
Nederlandstalige tekst werden de bijdragen in het Spaans en het Engels vertaald.
JLM

Marcel Jole & Marie-Anne Gheeraert
George Grard. Monografie/ Oeuvre-catalogus, uitg. Stichting Kunstboek,
Blankenbergse Steenweg 14, 8000 Brugge, 1995, rijk geïll., gebonden. - Terecht
krijgt dit luxueus boekwerk de ondertitel mee van zowel monografie als van
oeuvre-catalogus. Inderdaad een eerste deel bevat essayistische bijdragen over de
persoon en het werk van de beeldhouwer George Grard (1901-1984), gevolgd door
een biografie en een lijst van tentoonstellingen, om in een tweede deel een volledige
catalogue raisonné te geven met foto en beschrijving van 217 gecatalogeerde
beeldhouwwerken. Heelwat gipsen vormen zijn thans in de zalen van de stichting
George Grard in Gyverinkhove opgesteld en enkele monumentale bronzen afgietsels
sieren de tuinen van het domein. In zijn viertalige inleiding schetst Marcel Van Jole
de bijdrage die Grard aan de beeldhouwkunst heeft geleverd. Als dertiger ontvluchtte
hij Doornik om in Sint-Idesbald zijn intrek te nemen in een vissershuis, waar het
gezelschap van Paul Delvaux, Pierre Caille en Edgard Tytgat hem stimuleerde. De
beelden die hij creëert, omschrijft van Jole als ‘indrukwekkend, verrassend door de
uitstralende kracht, de levensechtheid, de volumes zijn vol en compact, de dijen van
zijn fraaie modellen zijn als reminiscenties aan griekse en romeinse sculpturen’. De
kunstenaar wordt in een bijdrage in het Nederlands benaderd door Marie Rose
Bentein-Stoelen, terwijl Eugénie De Keyser het in het Frans doet. Over de vorm en
de materie in het werk buigt Marie-Anne Gheeraert zich in een tweetalige bijdrage.
Uitzonderlijk maakte Grard mannennaakten. Zijn talrijke vrouwenfiguren zijn
eenvoudig gemodelleerd maar groots. Liggend of staand is hun sensualiteit volledig
geïntegreerd in de natuur van de kuststreek. Ze strelen het oog. Grard is steeds Grard
gebleven, ook na de Tweede Wereldoorlog. Voor hem was de abstracte kunst niet
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voorbijgekomen. Zijn ‘waternimf’ heeft in 1950 ten onrechte de Doornikenaren
geschokt. Nu sieren zijn levenslustige naakten parken en pleinen. De animist van
onze beeldhouwkunst heeft het pleit gewonnen
RMDP

Jan de Smedt of het getemperde zomerlicht
Catalogus van de gelijknamige tentoonstelling van 4/7 t/m 24/8/97 in C.C.A. Spinoy,
Minderbroedersgang 5, 2800 Mechelen, 1997, opgesteld door Raphaël de Smedt,
met voorwoord van Rudolf van de Perre en inleiding van André Moerman, met
gedichten van P. Buckinx, Fa Claes en A. van Wilderode, 240 × 170 mm,
zw.-w.-illustraties, genaaid 250 fr (rekeningnr. 000-0914124-93) t.n.v. R. de Smedt.
- Het is de tweede catalogus, die dit jaar verschijnt naar aanleiding van een
tentoonstelling van het werk van de intimistische schilder en beeldhouwer Jan de
Smedt van Mechelen (1905-1954). Meteen zou men kunnen denken dat dit
overlapping betekent. Niets is minder waar. Zijn zoon Raphaël, die de promotor is
van deze manifestaties, slaagt er wonderwel in om steeds nieuwe aspecten uit het
oeuvre van zijn vader te belichten. Terwijl de catalogus van de musea in Verviers
en in Doornik hoofdzakelijk schilderijen met portretten, landschappen en heelwat
beeldhouwwerken omvatte is deze tentoonstelling met bijhorende catalogus
uitgegroeid tot een ware retrospectieve met 67 olieverfschilderijen en amper 3
tekeningen en 3 beelden, zodat diverse aspecten van stillevens en landschappen aan
bod kwamen. Naast tuinlandschappen zijn er opmerkelijke kust- en
polderlandschappen te zien met zichten op de haven van Blankenberge, op Lissewege
en Knokke. De catalogus van de werken zelf is een voorbeeld van
wetenschappelijkheid.
RMDP

Marten Melsen
Catalogus n.a.v. de tentoonstelling ‘Marten Melsen. Kunstschilder, Brussel
1890-Stabroek 1947’,
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uitg. Archieven Marten Melsen e.a., 1997, geïll. met zw.-w.-foto's, 295 × 210, z.p.,
geniet. - Naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van het overlijden van
kunstschilder Marten Melsen (o 1890 Brussel- † 1947 Stabroek) richtte de familie
Melsen in samenwerking met de gemeente Stabroek een tentoonstelling in met 75
waterverf, gouache, pastel en kleurtekeningen. Hierbij hoort een catalogus. Aldus
maken we kennis met een volksfiguur en schilder van boerentaferelen. Hoewel hij
opgeleid was in de Brusselse Académie des Beaux-Arts vluchtte hij vrij spoedig uit
de mondaine stad naar de Nederlandse grens, waar hij een houten atelier in de tuin
bouwt, er zijn vrienden ontvangt en de ‘echte’ mens uittekent. Zijn ‘dorpsboemelaars
op de kermis’ of ‘processie in de kerk’ getuigen van een eigentijds talent. Reden
waarom zijn vriend Emmanuel de Bom hem geregeld in de bloemetjes zette en hem
in 1942 een monografie opdroeg. Het is dan ook boeiend dat deze uitgave naast bioen bibliografisch materiaal een selectie brengt uit de kunstkritiek van destijds. Hierbij
springen de namen van Karel van de Woestijne ‘Bruxelles malgré lui’, Paul van
Ostaijen ‘Karikatuur en gebrek aan picturale logica’ en Pol de Mont ‘Marten Melsen
vs Eugeen Laermans’ in het oog. Elke tijd heeft zijn helden. Laten we ze niet te vlug
vergeten.
RMDP

Francis Smets
Het doodsmotief bij Jan de Smedt, uitg. Vrienden van Jan de Smedt, Mechelen, 1997,
reeks Cimelia Jan de Smedt van Mechelen, geïll. met zw.-w.-foto's, 175 × 125 mm,
24 blz., geniet 150 fr. (rek. nr. 000-0914124-93 t.n.v. R. de Smedt). - De cimelia Jan
de Smedt van Mechelen zijn aan hun zeventiende editie. Bij deze gelegenheid
behandelt Dr. F. Smets, die reeds het elfde nummer voor zijn rekening nam, het
doodsmotief. Ter inleiding vergelijkt hij de themata in het werk van de Smedt met
die van Cézanne. Deze laatste schilderde ook hoofdzakelijk stillevens, landschappen,
portretten en bracht slechts terloops het motief van de dood ter sprake. Dit doodsmotief
komt bij Jan de Smedt als thema niet voor, wellicht omdat dit morbide niet paste bij
het levende koloriet dat zijn oeuvre kenmerkt, hoewel, de laatste jaren van zijn leven
hierop een uitzondering maakten. Ziekte, tegenslagen en de nakende dood zijn er
uiteraard de aanleiding toe. Dr. Smets brengt het doodsmotief onder in drie
categorieën. Bij het academisch studiewerk horen een vijftal beelden van rouwklagers
naar Klaas Sluter. Bij het gelegenheidswerk valt de band eros-thanatos, de erotische
kracht van de voorstelling op. De cirkel is rond met de eigenlijke doodsmotieven in
beeld en in tekeningen vanaf 1949.
RMDP

Beeldende kunst
Luca Melegati
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Glas, uitg. Tirion-Baarn, 1996, verspreid door uitg. Lannoo-Tielt, 250 × 150 mm,
geïll. met kleurenfoto's, 192 blz., gebonden 990 fr. - De reeks ‘De Antiek Bibliotheek’
- onder de redactie van Jan Pieter Glerum - werd uitgebreid met een nieuw deel. Het
boek is helemaal op dezelfde manier uitgewerkt als zijn ‘broertjes’, die handelen
over zilver, meubelen en aardewerk. Het heeft dus ook dezelfde kwaliteiten, zeker
wat de presentatie betreft: prachtige kleurenillustraties, naast verhelderende zwart-wit
afbeeldingen, kader-artikeltjes die op speciale facetten i.v.m. de glasproductie wijzen,
chronologische indeling van het tekstgedeelte e.d.m. Dit tekstgedeelte leest heel vlot
en brengt indringende beschouwingen rond de productie van glas als
gebruiksvoorwerp en sierobject door de eeuwen heen. De leek, zowel als de
(gespecialiseerde) verzamelaar zal er zijn gading in vinden en daarbij zijn die
kader-artikeltjes met detailonderwerpen bijzonder boeiend. Een paar voorbeelden;
‘vervalsingen van Egyptisch glas’, ‘archeologisch glas en de markt’, ‘emailleren en
vergulden’, ‘gemonteerd glas’, ‘herkenning van Venetiaans glas’, ‘glas en aristocratie’,
enz. Er wordt ook aandacht besteed aan het ‘moderne glaswerk’ (zij het eerder
summier!), waarbij de productie uit de V.S., Groot-Brittannië, de Scandinavische
landen, Duitsland, Nederland, België, Tsjechoslowakije, Italië, Frankrijk en Japan
aan bod komen.
Achttien bladzijden (waarvan de helft ingenomen door illustraties) lijkt me toch
niet erg royaal: voor België bv. beperkt het boek zich tot een notitie over
Val-Saint-Lambert met Charles Graffart als artistiek directeur. Interessant is het
glossarium (2 blz.) met verklaring van een aantal begrippen uit de glaskunst.
Tevergeefs zocht ik in die lijst naar ‘pâte-de-verre’, een techniek die in de 19de eeuw
een niet onbelangrijke rol speelde in de glaskunst en veelvuldig toegepast werd door
de Franse glasmakers Gallé en de gebroeders Daum (summier vermeld op blz. 186).
RD

Hugo Brutin & Phile Deprez
Achiel Pauwels, uitg. Lannoo, Tielt, 1997, geïll. met kleuren- en zw.-w.-foto's, 270
× 230 mm, 112 blz., gebonden 1650 fr. - Achiel Pauwels (Gent, 1932) is een van de
pioniers geweest van de keramiekkunst in Vlaanderen. Hij behoort nu nog steeds tot
de beste kunstenaars in deze discipline. Na een voorwoord van Lieven Daenens en
een inleiding van Gerard Gaudaen, schrijft Hugo Brutin een zeer geslaagd essay over
leven en werk van deze artiest. Alles is begonnen als een spel met verkleedpartijen
en een poppenkast, waarvoor de jonge Pauwels zelf de poppen sneed. Na de
middelbare school volgden zeven jaar Sint-Lukas. Hij behoorde tot de eerste lichting
door deze kunstschool afgeleverde keramisten. Vóór hem stonden als lichtende
voorbeelden figuren als Joost Marechal, Pierre Caille, Olivier Strebelle. In 1954 was
hij als sierkunstenaar afgestudeerd. Hij werd leraar aan de Antwerpse Academie
1965-1992, aan het Hoger Instituut aldaar 1985-1986 en aan de Academie van Eeklo
1957-1992. Hij werd herhaaldelijk onderscheiden en hield een hele reeks
tentoonstellingen; ook dit wordt in deze monografie vastgelegd. Pauwels is een
meesterlijk boetseerder en had de technieken van de keramiek al van in den beginne
onder de knie. Zijn thema's zijn legio en altijd des mensen: vrouwen, madonna's,
religieuze werken, vertedering, sensualiteit, mystiek. ‘De dood van Franciscus’, 1989
was een van de mijlpalen. Voorts verschijnt de mens in alle staten: politici, generaals,
kardinaals (‘De Oligarchie’, 1981). Met de composiet-installatie ‘Sarajevo’ (1993),
een geheel van tien beelden van diep menselijk leed, werd hij internationaal bekend

Vlaanderen. Jaargang 47

en vereerd. Hugo Brutin heeft dit allemaal voortreffelijk beschreven: de techniek,
de thematiek, de uitstraling. Met diep inzicht onderzocht hij hoe een
Pauwels-kunstwerk tot stand komt, wat de kunstenaar bezielt en beïnvloedt voor,
tijdens en na de creatie. Achiel Pauwels is een kunstenaar die dicht bij de mensen
staat en blijft staan; hij observeert ze voortdurend, roept houdingen, gebaren op in
de vormen en in het altijd verfijnd coloriet van zijn sculpturen. Tekst en beeld (foto's
van Phile Deprez) werden in een fraaie lay-out samengebracht tot een schitterende
publicatie.
FB

Lexicon van Westvlaamse beeldende kunstenaars 5
Red. Fernand Bonneure e.a., uitg. Vereniging van Westvlaamse Schrijvers,
Sint-Euwoudsstraat 34, 8200 Brugge 2, 220 × 155 mm, geïll. met zw.-w.-foto's, 142
blz., genaaid 550 fr. (rek. nr. 380-0429604-62). - Het vijfde deel van het lexicon van
de West-Vlaamse beeldende kunstenaars bevat zoals in de vorige nummers, enkele
inleidende overzichtsbijdragen. Nu zijn we beland bij de 19de eeuw, waar het
architectuurgebeuren beschreven wordt door J.P. Esther, de schilderkunst door N.
Hostyn, de beeldhouwkunst door R. Ramon en de kunstnijverheid, waar het Torhouts
aardewerk en de Brugse kant hoge toppen scheren, door W. Leloup. Het zelfportret
van Leon Spilliaert behoort echter reeds tot de volgende eeuw. Het lexicon is
opgebouwd met bio- en bibliografieën, die een samenvattend beeld geven van een
vierhonderdtal kunstenaars uit West-Vlaanderen alfabetisch gerangschikt van A t/m
Y. Minder gekende namen soms, wat binnen het opzet des te waardevoller is. Toch
ontmoeten we in dit deel: Joannes Bakker, de vroegere bewoner van het P.
Delvauxmuseum in Sint-Idesbald, Louis Clesse, Georges Grard, Joris Minne, Stijn
Streuvels als fotograaf, Medard Tytgat en het ten onrechte gecontesteerde echtpaar
Depuydt-Canestraro, van wie de uitgaven zowel over hun majestueuze beeldengroep
op 't Zand als over de ware historiek van de stadhuisbeelden ongekend blijken te
blijven.
RMDP

Varia
Geert Bekaert
Facetten 1 (Hoofdredacteur Geert Bekaert - Eindredacteur Marc Dubois) Redactie
Groeningestraat 37, 8500 Kortrijjk - Los nummer 350 fr. - De 16de Biënnale van
‘Interieur’ zal plaatsvinden in Kortrijk in oktober 1998. Als terugblik op de 15de
editie verschijnt een nabericht in de publicatie ‘Facetten’ die hiermee aan zijn eerste
nummer toe is. Het tijdschrift bevat bijdragen van Geert Bekaert (over Design
vandaag), Marc Dubois (over C. Kieckens) en Max Borka (Over Ann
Demeulemeester). Tweetalige editie, knappe lay-out, rijke illustraties.
JV
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Poëzie
Gwij Mandelinck
Overval. Gedichten, uitg. De Arbeiderspers, Amsterdam, 1997, verspreid door de
Uitgeverijen 262, Schuttershofstraat 9, 2000 Antwerpen, 210 × 130 mm, 43 blz.,
genaaid 599 fr. - Het is intussen alweer van 1989 geleden dat Gwy Mandelinck nog
een dichtbundel publiceerde. Acht jaar na De buitenbocht, toen verschenen bij Lannoo,
maakte Mandelinck net als enkele illustere collega's de overstap naar een
gerenommeerd Nederlands uitgevershuis; De Arbeiderspers, waar hij zich bij Erik
Spinoy, Erik Heyman, Herman de Coninck, Luuk Gruwez en Koen Stassijns kwam
voegen. De nieuwe bundel Overval bevat een tweetal afdelingen, en elk gedicht
bestaat uit twee kwatrijnen. Gelijkmatige structuur en opbouw dus, en in een eerste
cyclus wordt de geliefde op een lichtjes ironische wijze in beeld gebracht, terwijl
achter hoek en kant - ook in de gedichten - relationele aspecten als overvallers op de
loer komen te liggen. In het tweede deel van de bundel komt de dichter vers per vers
tot de vaststelling dat hij op zijn eigen vader is gaan lijken, en het beeldmateriaal dat
hij daarbij hanteert is op zijn minst aardig te noemen, indringend, vaak verrassend.
Elke spiegeling aan de contouren van de vaderfiguur veroorzaakt min of meer
ontreddering en lichamelijke herkenbaarheid. Uiteindelijk hoort ook het sterven
geërfd te worden, en voelt de dichter hoe zich de vaderlijke figuur in hem komt te
manifesteren.
De poëzie van Gwy Mandelinck - ook al publiceerd hij ze met een karige regelmaat
- blijft uitermate belangrijk voor onze letteren. Keer op keer krijgt men de indruk
dat deze verzen belegen zijn, doordrenkt van intrinsieke kracht, doorleefd, zodat ze
haast probleemloos nieuwe betekenislagen kunnen genereren.
SVDB
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[nummer 272]
Jaak Van Holen
Vier portretten en één zelfportret van hedendaagse Vlaamse
componisten
Woord vooraf
Hoort gij geene bronnen stroomen?
Hebt gij geen gezang vernomen?
Span het oor en open 't oog!
Lustig, wachter, steek den horen,
Dat het Oost en West mag horen:
De lente is in het land gekomen.

Deze verzen - de slotverzen uit Prinses Zonneschijn, opera (1901) van Paul Gilson
op een libretto (1893) van Pol de Mont - houden in hun oorspronkelijke context geen
enkele verwijzing in naar het toenmalige Vlaamse muziekleven maar zijn, een eeuw
later, bijzonder toepasselijk op componerend Vlaanderen vandaag.
Sedert Karel Goeyvaerts (1923-1993), pionier van het serialisme, het voortouw
nam op de internationale muziekscène trad voor Vlaanderen inderdaad een nieuwe
muzikale lente in. Vlaamse toondichters (die niet langer ‘Vlaamse muziek’ schrijven)
bepalen sindsdien mee de loop van de muziekgeschiedenis. Ze hanteren een universele
taal, hebben voeling met het mundiale muziekgebeuren, bewegen zich in de meest
diverse stijlen en richtingen, hanteren de nieuwste technieken...
Vlaanderen componeert. Componeert veel. En goed. Meer dan ooit en beter dan ooit?
Wie zal het zeggen? Het nog in minder dan de kinderschoenen staand onderzoek
naar de Vlaamse muziek uit de periode 1800-1950 noopt tot grote voorzichtigheid
waar het gaat over kwantiteit en kwaliteit van de toenmalige muziekproductie en
maakt iedere conclusie niet alleen voorbarig, maar ook bruutweg onmogelijk. Harde
cijfers over de kwantiteit ontbreken. Behalve in het geval van Jef van Hoof
(1886-1959): Luc Leytens stelde een Thematische Catalogus samen van zijn werken
- de enige totnogtoe in zijn soort in Vlaanderen - en telde 278 oorspronkelijke
composities. Voor alle andere Vlaamse componisten uit genoemde periode moeten
we het stellen met benaderende gissingen. Slechts enkele voorbeelden: Arthur
Meulemans (1884-1966), meer dan driehonderd werken; Emile Wambach
(1854-1924), ongeveer driehonderdtwintig composities; het oeuvre van Paul Gilson
(1865-1942) bevat waarschijnlijk meer dan vijfhonderd nummers.
Net als nu waren de Vlaamse componisten toen nauwelijks te tellen. Een
verpletterende meerderheid van hen werd ‘zonder vorm van proces’ in de bodemloze
vergeetput van de Vlaamse muziekproductie gedumpt of geniet hooguit plaatselijk
en in uiterst beperkte kring enige bekendheid. B. Isenbaert (1812-1881), F. Schermers
(1822-1879), F. Uytenhove (1874-1923), C. van den Abeele (1875-1946), H. Van
Schoor (1887-1913)... en met deze enkelen honderden, honderden anderen... wie
kent hen nog, laat staan hun muziek? Op basis waarvan dan uitspraken doen over de
kwaliteit van wat zij schreven?
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Al is de situatie voor de Vlaamse componisten vandaag globaal genomen zeker
gunstiger, toch is uiterste waakzaamheid geboden. Het cultuurbeleid ten onzent
(beleid? we zouden deze bladzijden kunnen vullen met beschamende, ronduit
beledigende feiten en toestanden die eerder het predikaat ‘cultuurmoord’ verdienen)
gaat al te zeer gebukt onder financieel-economische dwingelandij. Om te voorkomen
dat onze huidige componisten hetzelfde onterende lot ondergaan als hun voorgangers
moeten de inspanningen voor de verspreiding en de bekendmaking van hun werk
drastisch opgevoerd worden. Opdat de geschiedenis ooit het kaf van het koren zou
kunnen scheiden, moet de geschiedenis daartoe de kans krijgen: partituren moeten
worden uitgegeven, gespeeld en opgenomen. Het werk van onze toondichters moet
op alle mogelijke manieren de verdiende aandacht krijgen, uit eerbied voor de noeste
arbeid die het kost en omwille van de menselijke (d.i. geestelijke, emotionele en
zinnenstrelende) rijkdom die het te bieden heeft.
Voorliggend themanummer wil daartoe een bescheiden (want slechts vijf componisten
behandelende) bijdrage bieden. Veel gemeenschappelijks hebben deze vijf kunstenaars
niet. Wel dit: ze zijn allen Vlaming (uiteraard), ze zijn allen van het mannelijke
geslacht (maar dat is toeval) en ze zijn allen jonger dan vijfenveertig (en dus jong).
Frank Agsteribbe (o1968), Kurt Bikkembergs (o1963), Luc Brewaeys (o1959), Geert
Logghe (o1961) en Frank Nuyts (o1957) - ook verder komen ze aan bod in alfabetische
volgorde. Kwestie van diplomatie - vormen voor het overige een bont en heterogeen
gezelschap. Elk bepalen ze op hun manier een stukje van ons pluriforme
muzieklandschap; elk kleuren ze met hun specifieke begaafdheid en temperament
een stukje van dat landschap in; een klanklandschap dat nog veel caleidoscopischer
is dan het beeld dat er met de bespreking van het werk van deze vijf componisten
van kan gegeven worden.
Vooraf zijn de internationale context en een aantal algemeen culturele bewegingen
het uitgangspunt voor een inleidend futuroscopisch artikel van Yves Knockaert
waarin de vraag gesteld wordt naar de taak en de functie van de Vlaamse componist
vandaag en morgen. Uit de opeenvolgende bijdragen van Yves Senden (over
Agsteribbe), Kurt Bikkembergs (over Bikkembergs), Stefan Van Eycken (over
Brewaeys), Yves Knockaert (over Logghe) en Frank Pauwels (over Nuyts) mag
blijken dat schrijven over muziek een genre is met een eigen veelvoudig leven, even
veelvoudig als de muziek waarover het gaat.
Iedere bijdrage wordt gevolgd door de opgave van een voorlopig volledige (één
enkele keer selectieve) werkenlijst van de componist waaraan - opdat de tekst geen
dode letter zou blijven - ook de volledige (helaas niet altijd zeer uitgebreide)
discografie is toegevoegd. We hopen van harte dat deze discografieën in de kortst
mogelijke tijd hopeloos achterhaald zullen zijn.
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Yves Knockaert
De huidige stand van de Vlaamse muziek - een blik in de toekomst
Vlaanderen is het hart van Europa, smeltkroes van culturen en volkeren,
internationaler dan wie ook. In de evolutie van de muziek naar het opgeven van haar
categorisering, in de groei naar een nieuwe eenheidsmuziek kan Vlaanderen vanuit
deze bevoorrechte positie een belangrijke rol spelen.

Eenheid en verscheidenheid
Net na de Tweede Wereldoorlog tekende zich in Europa een eenheidsstijl in de
muziek af. Onze Karel Goeyvaerts was één van de toonaangevende figuren van deze
internationale stijl. Naar techniek ging ze uit van het totaalserialisme, naar inhoud
ging het om absolute muziek. Het materiaal, de klank, werd als een wetenschappelijk
object benaderd en behandeld. De behandeling van het materiaal werd in teksten
verantwoord, de verbale verantwoording moest de kwaliteit van de muziek bevestigen.
Emoties en uitdrukking van gevoelens, ideeën, persoonlijke overtuigingen en
filosofieën werden onderdrukt: dat was voor korte tijd uit de mode.
Heel snel spatte de eenheidsstijl uit elkaar. Het serialisme zelf creëerde een
oneindigheid aan mogelijkheden, waaronder zelfs het toeval. De elektronische muziek
bracht de componisten op een andere oneindigheid aan mogelijkheden, op nieuwe
ideeën en werkwijzen, zoals het klankveld. De happenings waren aanleiding tot
vormen van muziektheater. Er werd ‘simpel’ en ‘complex’ gewerkt. Men was aan
herbronning

Componist Karel Goeyvaerts (1923-1993)

toe, meenden sommigen, in minimal art en in repetitieve muziek, of opnieuw naar
de bron in het natuurlijk gegeven van de klank zelf: de natuurlijke boventoonreeks.
Het scheen of er evenveel stijlen en technieken als componisten bestonden in de
jaren '60 en daarna. Onze Karel Goeyvaerts laveerde heel snel doorheen al deze
mogelijkheden die hij na elkaar en zelfs gelijktijdig beoefende.
De vooruitstrevendste serialisten, intussen postserialisten, gingen hun
intellectualisme combineren of confronteren met een menselijk element: de
droomwereld, het surreële. Lucien Goethals verbond zijn klankwereld met het
Zuid-Amerikaanse exotische en met het menselijke lijden. Luc Brewaeys titelde zijn
complexe stukken naar namen van exquise whisky's: een (al te) menselijk element.
Dat menselijk element bij de modernisten zou je een aanduiding van postmodernisme
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kunnen noemen. De rehumanisering is emfatisch door de postmodernisten als
noodzaak voor de muziek onderstreept. En daarmee samenhangend alles wat emotie
en expressie is, alles wat traditie en actualisering van het verleden is (in de betekenis
van het herbruiken van elementen uit het verleden, die een actualiteitswaarde hebben
of krijgen. Niet Bach omwille van Bach toen, maar Bach om Bach nu, Bach om nu).
Waar Anton Webern de weg wees voor de serialisten, is het de ‘menselijkheid’
van Alban Berg die tijdens de decennia van de overheersing van het modernisme,
de weg open gehouden heeft voor de postmodernisten. Het citaat, waarmee de
postmodernisten zich in de jaren '70 manifesteerden, is door Berg dik in de verf gezet.
De versmelting van de traditie en de expressie met het constructieve reeksprincipe
bij Alban Berg kan model staan voor de symbiose van het einde van de eeuw. Het
postmodernisme vernieuwt en blikt vooruit, bewust van wat in de achteruitkijkspiegel
op het verleden belangrijk is. Het postmodernisme is een modernisme met zin voor
menselijkheid (wat de mens actueel aanspreekt) en voor traditie. Het postmodernisme
is een traditiebewust modernisme, en deze term is geen contradictie op zich, maar
een nieuwe symbiose.
Deze nieuwe symbiose is nog maar het begin. Vlaanderen is het hart van Europa
en daardoor ook in een bepaalde betekenis het hart van de wereld. Vlaanderen is een
kruispunt en een smeltkroes van culturen en volkeren aan het worden, misschien wel
sneller dan andere gebieden van Europa. Smeltkroes betekent per definitie pluralisme
in de zin van aanwezigheid van en vermenging van verschillende strekkingen,
meningen, overtuigingen en visies op alle gebied. De muziek is op weg om haar
categorisering op te geven: klassiek en niet-klassiek, ernstig, commercieel,
experimenteel, jazz, pop, wereldmuziek, volksmuziek, etnische muziek. Enkele van
deze termen zijn al door andere opgeslorpt: alle etnische muziek en volksmuziek is
tot wereldmuziek geworden.
Deze aankomende nieuwe eenheidsmuziek, een halve eeuw later dan de universele
eenheid van de totaalserialisten, is van een totaal andere aard dan hun internationale
stijl. Nu gaat het om de interculturele versmelting van alle soorten muziek. Vlaanderen
kan aan de wieg staan en zelfs toonaangevend zijn en worden voor deze nieuwsoortige
muziek. Omdat we als kruispunt zo ‘bevruchtbaar’ zijn voor alle culturen, omdat we
als ‘kleine’ groep met een ‘kleine’ taal zo open (moeten) staan voor het
wereldgebeuren en zo gericht zijn naar het internationale, zijn wij meer en sneller in
staat om te absorberen dan andere volkeren, die met een groot ego te kampen hebben
en niet tot zo'n ‘wereldversmelting’ bereid zijn of in staat zijn.

A Flemish Round
A Flemish Round titelt André Laporte een speelse ‘ode’ aan Tielman Susato. Frank
Agsteribbe schrijft een reeks Susanna's, waarin hij Lassus' chanson Susanne un jour
bewerkt. Maar als we bewerkingen van Vlaamse volksliederen opnoemen, fronsen
we onze wenkbrauwen. Vlamingen hebben een haat-liefdeverhouding met hun eigen
volksmuziek, terwijl andere volkeren, zoals Spanjaarden en Hongaren het volksidioom
zeer hoog aanslaan. In de vele opzoekingen naar volksmuziek uit de eerste eeuwhelft,
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kan je internationaal grote namen van componisten noemen: Bartok en Kodaly in
Hongarije, Vaughan Williams in Engeland, enzovoort. Maar grote Vlaamse
componisten hebben het onderzoek van onze volksmuziek aan anderen overgelaten.
Op het punt waar wij niet chauvinistisch zijn, staan we weer meer open voor muziek
van buitenaf. Vele Vlaamse uitvoerders zijn de confrontatie met buiten-Europese
musici al aangegaan in ‘dubbelconcerten’, in deels gecomponeerde, deels
geïmproviseerde stukken, in thema's van volkse aard met variaties door de klassieke
musici, enzovoort. Vele ‘klassiek’ geschoolden hebben pogingen gedaan om met
jazzmusici samen te werken. Over de componisten kan hetzelfde gezegd worden:
jazzinvloed bij Frédéric Devreese en Elias Gistelinck, buiten-Europese inspiratie bij
Wim Henderickx en hetzelfde meer populariserend (in versmeltende zin een stap
verder dus) bij Dirk Brossé.
In een niet gepubliceerde tekst uit het begin van de jaren '90, schreef Boudewijn
Buckinx over zijn wending naar het postmodernisme het volgende: ‘Van 1974 tot
1983 hield ik mijn werk in deze “nieuwe” schrijfwijze geheim. De twijfels van veel
van mijn luisteraars hielden mij nachten wakker: is dit regressie? retro? is dit geen
volstrekt “overbodige” kunst (historisch noch vaktechnisch noodzakelijk), is het geen
neo of reactionaire kunst? Een samenloop van omstandigheden hielp mij over deze
twijfels heen.’ Buckinx vindt ‘gelijkgezinden’ in het buitenland, maar vooral ook in
het binnenland en besluit: ‘Op dat ogenblik, zeg midden jaren '80, waren alles en
iedereen in ons land aanwezig om een heus historisch moment van het
postmodernisme te krijgen, en wel een “open minded” postmodernisme, terwijl in
het buitenland het conservatieve postmodernisme doorbrak. Ook de historische en
culturele omstandigheden in Vlaanderen waren buitengewoon gunstig.’ Maar die
grote doorbraak is er niet gekomen, toch niet voor de Vlaamse muziek als geheel,
wel voor bepaalde componisten, die ik liever nieuwe eenvoud noem dan
postmodernen.
New simplicity is de erfenis van minimale en repetitieve tendensen die ons uit de
Verenigde Staten via Groot-Brittannië bereikt hebben. Het gaat om een soepele,
consonante en tonaal-modale muziek, die clean en perfect gestroomlijnd is, vlot
verteerbaar en probleemloos. De vormgeving herinnert door talrijke herhalingen en
hernemingen, aan klassieke structuren met refreinen en strofes, structuren van
eenvoudige liederen en rondo's. Het grensoverschrijdende als genre wordt benadrukt:
synthesizers, geavanceerde elektronische apparatuur, elektrische instrumenten en
overrompelende geluidsversterking. De muziek heeft vaak meer met swingende rock
te maken dan met een klassiek uitgangspunt. Het concert wordt een ‘optreden’ en
het publiek gaat zich gedragen als in de rocksector. Vaak wordt de classificatie enkel
nog gemaakt vanuit de opleiding die de componist genoten heeft. Een Engels
voorbeeld: Brian Eno is een popmusicus, Gavin Bryars een klassiek musicus; het
heeft hen niet belet om aan talrijke projecten samen te werken.
In Vlaanderen cirkelde dit fenomeen een tijd rond de Brusselse groep Maximalist!,
opgericht in 1984. De groep bestond uit klassiek geschoolde muzikanten, die zich
ook aan compositie gingen wijden: Walter Hus, Eric Sleichim (pseudoniem voor
Michiels), Peter Vermeersch en Thierry De Mey. Er waren overlappingen met andere
groepen: X-Legged Sally, Simpletones en Blindman Kwartet, zodat de rockscène,
de jazz-invloed en de improvisatiewereld met elkaar versmolten. Terwijl Maximalist!
wel uit de klassieke achtergrond kwam, bouwde de groep een imago op, dat tegen
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het verwachtingspatroon van de verschijning van klassieke muzikanten inging: vlotte
kledij, nonchalance op het podium, foto's met gekke poses en sprongen, enz. Alleen
de naam al was een aanduiding van de voortzetting van en tegelijk de afzetting tegen
het minimale en het repetitieve. Maximalist! sloot zich aan bij de in het zwart geklede,
wat slordig ogende, kortharige jongeren van de jaren '80, die in hun eigen cultuur
opgingen (For a leather jacket titelt Hus zijn vioolconcerto). Hun uitgangspunt van
het repetitieve en van de nieuwe eenvoud deed hen al snel aansluiting vinden bij de
vernieuwde dansbeweging in Vlaanderen, bij Wim Vandekeybus (What the body
doesn't remember) en de groep Rosas (de genoemde musici vonden elkaar in 1983
voor de productie Rosas danst Rosas van Anne Theresa De Keersmaeker; Maximalist!
zelf werd een jaar later opgericht), wat verder uitstraalde naar de videowereld van
Walter Verdin. Het podium van Maximalist! viel dan ook buiten het klassieke circuit
en deze nieuwe muziek werd geadopteerd door het Brusselse Kaaitheater
(Luna-theater) om in samenwerkingen met de dans- en de videowereld de weg naar
de internationale scènes en festivals te vinden.
Hier is de grens tussen klassiek en niet-klassieke genres opgeheven, hier is de
muziek versmolten met de dans om zo bekend te worden over de hele wereld. Als
Frank Nuyts, ooit postserialist, hetzelfde probeert vanuit de klassieke muziek, met
synthesizers in de groep Hard Score, lukt het minder: de ‘positionering’ vanuit de
‘klassiek’ is waarschijnlijk nu nog te groot. Maar vanuit de pure ‘klassiek’ zijn
Vlaamse uitvoerders de wereld rond bekend. Twee voorbeelden: de snelle en sterk
volgehouden opgang van Vier op 'n Rij, een blokfluitkwartet dat nu jaarlijks naar
Japan uitgenodigd wordt; het ensemble Ictus, deels met de beschreven Rosas-toestand
verwant, dat in het IRCAM in Parijs hoog aangeschreven staat. Zij zijn uiteraard dé
uitdragers van de Vlaamse muziek bij uitstek. En ook hier is genrevermenging een
feit: volgend jaar speelt Ictus een ‘jazzconcert’ op een onverwachte plaats: het Paleis
voor Schone Kunsten in Brussel, met een onverwachte organisator: de Filharmonische
Vereniging van het PSK zelf. De vonk slaat over: jazz en wereldmuziek in het PSK
en in deSingel, met gemengde programma's, met confrontatie van uitvoerders en
componisten.

Hoge en lage cultuur
Eén van de meest gewaardeerde Europese eigentijdse componisten, György Ligeti,
is net 75 geworden. Ligeti is alle wereldmuziek hoe langer hoe interessanter gaan
vinden. Vele culturen met een rijke polyfonie (waar de westerse musicologie vroeger
pretendeerde dat meerstemmigheid en polyfonie een privilege van de westerse
muziekgeschiedenis waren) blijven nog ononderzocht of zelfs onbekend. Bovendien
gaat deze muziek uit van andere octaafindelingen dan de onze in twaalf gelijke halve
tonen. Met deze middelen wil Ligeti in de nabije toekomst nieuwe stukken
componeren: complexe ritmiek, polyfonie en afwijkende intervalindelingen,
verwijzend naar bijv. de muziek van Tsjokwe (Angola) met consonante reine
drieklanken met reine kwinten en reine grote tertsen; de Georgische polyfonie met
natuurkwinten en grote natuurtertsen; het jodelen van pygmeeën met natuurkwinten
en nonen. ‘Nu ik zoveel gamelan, Zuidoost-Aziatische muziek van Melanesië en
Nieuw-Guinea en muziek van de Subsahara gehoord heb, kan ik een welgetemperde
grote terts niet meer verdragen. Die doet pijn. Ook in de volksmuziek komt nergens
gelijkzwevende temperatuur voor.’ In alles overkoepelende verbindingen ziet Ligeti
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in zijn eigen muziek zowel het ideeëngoed van de wereldmuziek als dat van de
westerse muziekgeschiedenis convergeren. Polyfonie en complexe ritmiek vindt hij
immers ook in de uitbloei van de Middeleeuwen, in de ars nova en de ars subtilior.
‘Natuurlijk moet ik bij die niet-getemperde systemen van de wereldmuziek ook de
oude westerse stemmingen vermelden: midden-toonstemming met acht reine grote
tertsen. Alle stemmingen kunnen op synthesizer gelegd worden.’
In 1978 reeds schreef Ligeti twee klavecimbelstukken, die tegelijk alluderen op
Hongaarse volksmuziek, op jazz en op rock. Rock en folk worden in de Passacaglia
ungherese en de Hungarian Rock
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verbonden met de pulserende ritmiek van ostinaat en passacaglia uit de barok. Dat
gebeurt uiteraard op hét barokke instrument bij uitstek, het klavecimbel. Voor Ligeti
zijn dit pasticcio's. De Passacaglia ungherese combineert de barokke passacaglia
met parafrases op Hongaarse folkloristische melodietjes. In Hungarian Rock stuit
de rock-swing op een typisch balkanritme, op een onregelmatige accentuering binnen
een regelmatig metrum. De probleemloze rock loopt zich te pletter op een langzaam
koraal: rock en barok, een groter contrast is moeilijk denkbaar, een versmelting van
verder uit elkaar liggende uitersten evenmin.
Voor György Ligeti was eind jaren '70 de mogelijkheid van de versmelting van
diverse genres al een feit. Nu zet hij deze tendens voort op het gebied van de
wereldmuziek, met afwijkende intervalsystemen en octaafindelingen. Hier ligt nog
altijd een vernieuwingstendens van ‘klassiek’ met elementen uit de wereldmuziek,
een ‘kunstmatige’ ingreep. In de voorspelbare versmeltingen, die uit de wereldmuziek
en de klassiek zelf zullen groeien, zullen deze systemen uit de ‘roots’ van elke muziek
in de grote smeltkroes binnengebracht worden, zonder kunstmatige ingrepen.
Versmeltingen van alle soorten muziek zouden een vervlakking kunnen betekenen.
De kwaliteit van recente realisaties in Vlaanderen en door Vlaamse musici hebben
het tegendeel bewezen. Het neerhalen van de onoverbrugbaarheid tussen hoge en
lage cultuur hoeft geen ‘uitverkoop’ van de hoge cultuur te zijn. Hoge cultuur is wat
klassiek door de term cultuur gedekt werd, lage cultuur (een term die door het milieu
van de hoge cultuur is uitgedacht) behoorde vroeger niet tot de cultuur, maar tot de
zuivere ontspanningssfeer of tot de puur commerciële sfeer: popmuziek, videoclips,
soap, stripverhalen, de mode en het culinaire. Volksmuziek is folklore, cultuur van
het volk, van de massa. Dit is per definitie ‘lage cultuur’. Enkelingen uit het gebied
van de ‘hoge cultuur’, zoals de genoemde componisten, hebben zich ermee bezig
gehouden en onderstrepen de waarde ervan, zonder zelf in het bizarre onderscheid
tussen hoge en lage cultuur te verdwalen. Bizar, want voor een volksmens is folklore
uiterst waardevol, voor een lid van een etnische stam is (was) zijn muziek de enige
die er bestaat (bestond): hij kende er de hoogste waarde aan toe. Is het onderscheid
tussen hoge en lage cultuur een late eurocentrische misvatting? Mij lijkt het een
reactie van zelfverdediging te zijn van iemand die zich bedreigd voelt in zijn
cultuurwaardering, waaraan hij nog steeds gehecht is als de enige echte, juiste en
waardevolle. Wie zo reageert heeft nog altijd niet onderkend dat hij zijn eigen waarden
niet aan een ander kan opdringen, zoals hij toch verwacht dat de waarden van iemand
anders niet aan hem worden opgedrongen.
Is de lage cultuur dan de hoge cultuur aan het verdringen? Helemaal niet: er heeft
altijd enorm veel zogezegd lage cultuur bestaan, volkscultuur. Het enige verschil is
dat die lage cultuur aan de elitaire hoogcultuur onbekend was. Wie van de hogere
cultuurwereld kwam ooit in een volkscafé, op een oogstfeest, op een dorpsbruiloft?
In het volkscafé werden spelletjes gespeeld, nu worden diezelfde spelletjes op de
televisie gespeeld. Het verschijnsel televisie heeft de volkscultuur overgenomen, de
lage cultuur. Met één verschil: televisie dringt door tot in elke huiskamer, dus ook
tot in de milieus waar de hoge cultuur heerst. En deze grotere bekendheid van de
lage cultuur is omgeslagen in een angst voor de overspoeling erdoor, omgeslagen in
een overdrijven van de aanwezigheid ervan. Ik zie niet in dat het fenomeen van lage
cultuur in de media de waarden van de kleine groep met hoge cultuurnormen in de
maatschappij (want klein is die groep altijd geweest) aantast. Ik ken geen enkele
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verdwijning van een hoog cultuurfenomeen omwille van de overheersing van de lage
cultuur. Televisie is als medium in een overgangsfase: er moeten zo snel mogelijk
nog veel meer zenders bijkomen, ook vrije zenders, zodat het televisielandschap
identiek wordt aan het radiolandschap. In het radiolandschap is plaats voor veel
klassieke zenders, in het gelijkaardige televisielandschap zal plaats zijn voor veel
cultuurzenders. Deze evolutie is volop bezig. Tegelijk wordt het medium anders
gebruikt: men gaat televisie gebruiken zoals radio, op een dubbele wijze: enerzijds
als achtergrond en anderzijds op bepaalde momenten als aandachtig luisteren en
kijken.
Ook hier is het Vlaamse landschap een prachtig voorbeeld van veelheid: veelheid
aan eigen zenders, hoog en laag cultuur-minded, en alle buitenlandse zenders waarvan
wij de talen verstaan. Dus zou in Vlaanderen de vervlakking nog veel sneller moeten
toeslaan dan elders. Dat is blijkbaar niet het geval. Wijk ik af van het verhaal van de
Vlaamse muziek? Ik meen van niet. Een pleidooi voor goede producten op alle
Vlaamse muziekniveaus moet gevoerd worden. Onze regering heeft onlangs subsidies
voor popmuziek goedgekeurd. Principieel hoeft commerciële muziek, die als
economisch product leefbaar is en winstgevend is, zeker geen subsidie. Maar als de
subsidiekraan opengaat voor Vlaamse musici, die tot nu toe tussen de mazen van het
net van de genres en de classificaties vallen, maar met kwaliteitsvolle ‘nieuwe’
muziek bezig zijn, kan die subsidie niet genoeg aan hen besteed worden.
Zo komen we onvermijdelijk bij de vraag van de vervlakking van de cultuur, de
cultuur in Vlaanderen, de muziek in Vlaanderen. Zal de grote smeltkroes een
vervlakking betekenen? Een nog grotere zap-partij dan alle tot nu toe voorstelbare?
Schrijven alle componisten hier binnenkort drie-minuten-stukjes? Of verdwijnen de
‘klassieke’ componisten volkomen in het niets in de grote smeltkroes? Vele vragen
die ineens opgeroepen worden. Op de laatste kan de actuele toestand reeds het
antwoord voor de toekomst zijn. Wie zich als componist in een bepaalde situatie
plaatst en ‘complexe’ muziek wil schrijven, zal blijvend moeten verdragen dat enkel
‘complexe’ oren deze muziek kunnen appreciëren en niet het grote publiek. Hij heeft
en houdt zijn bestaansrecht, maar hij heeft geen enkel recht om zich benadeeld te
voelen, aan zelfbeklag te doen, of met de vinger te wijzen naar diegenen die wel
respons krijgen, dank zij hun aansprekende kwaliteit, en bijgevolg ook publiek
hebben. Karel Goeyvaerts nog eens als voorbeeld. Zijn werken uit de laatste tien
jaar, Aquarius vooral, wilde hij niet meer voor een publiek-van-klassieke-muziek
schrijven. Hij meende het klankmedium te hebben gevonden om iedereen te kunnen
aanspreken. Waarom luistert de massa dan nog niet naar Goeyvaerts? Omdat nu juist
de grote smeltkroes nog maar aan het ontstaan is, omdat de oren van het Vlaamse
publiek nog niet genoeg naar alle genres geopend zijn, omdat de gelegenheid tot
kennismaking nog steeds niet geboden wordt. Terecht moet dezelfde vraag herhaald
worden: voor wanneer de eerste scenische uitvoering van Aquarius?
En dan, hét fenomeen van de lage cultuur, verbonden aan televisie is het zappen,
door velen vervloekt en gehaat en telkens aangebracht als voorbeeld van de verlaging
van de cultuur en het totale opheffen van de concentratie. Wat is zappen anders dan
een krant doorkijken of een weekblad doorbladeren? Op elke volgende pagina van
een weekblad staat een totaal ander onderwerp. Wordt er iemand ziek van als hij een
weekblad doorzapt en enkel naar de foto's kijkt? En wat dan met de krant met zoveel
verschillende items en zoveel foto's op één enkele pagina? Zappen is een vorm van
ontspanning, ontspannen en inderdaad niet geconcentreerd met televisie omgaan,
niet verschillend van een weekblad doorbladeren. Zappen is een onderdeel van het
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mens-zijn, zolang de mens bestaat. Als ik met de trein of de auto rijd, zapt het
landschap voortdurend. Zelfs als ik naar een klassieke radiozender luister, worden
verschillende muziekstukken en -genres in zo'n opeenvolging geplaatst, dat van
voortdurend zappen doorheen de muziekcultuur sprake kan zijn. Het enige ver-
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schil is dat van het actieve en het passieve zappen: ik moet het landschap gedurende
mijn treinreis ‘aanvaarden’, net als de muziek van die ene radiozender. Als ik
voortdurend van radiozender of televisiekanaal overschakel, zap ik zelf, actief. Maar
is het resultaat uiteindelijk verschillend?
Zappen wordt ook gezien als de exponent van de niet-concentratie: de mens, en
meestal zegt men dan de jeugd, kan zich niet meer concentreren gedurende lange
tijd. Hun leven is één zap-partij van 's ochtends tot 's avonds. Een song, een item op
televisie moet van uiterst korte duur zijn om de concentratie aan te houden. Alles is
bestudeerd: hoe lang kan iemand zich concentreren, hoe snel verslapt de aandacht?
In functie daarvan wordt de lengte van een song gemaakt, wordt televisie gemaakt.
Maar hoe lang is een kind bezig met een computerspel, waarvan de volwassenen met
hun hoge cultuur zeggen dat ze er niets van verstaan? Dit is een ander soort
concentratie, een nieuw soort concentratie, die tot vóór enkele jaren totaal onbekend
was. De snelheid en de concentratie in dit ‘spel’ zijn een aanboren van nieuwe
menselijke capaciteiten. Deze ‘snelle concentratie’ is eigen aan onze tijd en is geen
verloedering van waarden of cultuur, maar het resultaat van een steeds sneller
evoluerende wereld (juister gezegd: niet het resultaat, maar een volgende stap in de
evolutie van deze wereld).

Boudewijn Buckinx
(Foto: Laurent De Prez)

Eén van de grootste zap-componisten van Vlaanderen is Boudewijn Buckinx. Hij
schrijft 1001 Sonates voor viool en piano, evenveel ideeën zonder uitwerking, waarvan
de meeste om en bij één minuut duren. Natuurlijk blijft hij daarbij binnen één idioom,
maar met zo'n grote verscheidenheid dat het zappen wel degelijk hoog-cultureel is.
Ook in zijn grotere werken is hij een zapper, omdat hij nooit een situatie lang
aanhoudt, maar snel van sfeer en inhoud wisselt. Maar de wijze waarop hij wisselt
is even belangrijk als het wisselen zelf: het gaat telkens om het onbevestigd verlaten
van een gegeven, waardoor het zappen hier meer vragen oproept dan bevestigende
antwoorden geeft. Inderdaad, zijn Negen Onvoltooide Symfonieën zijn werkelijk
‘onvoltooid’, omdat ze de luisteraar totaal onbevestigd in onzekerheid achterlaten.
Ze zijn ook onvoltooid, zoals elk zappen onvoltooid is: men kent nooit het vervolg,
het geheel, de volledige inhoud, enzovoort. Dergelijke onzekerheden zijn in feite
postmodernistisch per definitie. Of hoe het postmodernisme van Buckinx een
antwoord geeft aan allen die zappen afkeurenswaardig veroordelen.
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Zappen is zelfs noodzakelijk geworden in onze huidige maatschappij, omdat zappen
het ‘prestadium’ van kiezen is. Er is één essentieel verschil dat zich tijdens het laatste
kwart van deze eeuw gemanifesteerd heeft en dat een totaal nieuw wereldbeeld
geschapen heeft: de veelheid en het pluralisme. Veelheid aan informatie en
mogelijkheid tot communicatie over heel de wereld veroorzaken de eerste reactie
(van de vorige generatie): we worden overspoeld met informatie, niets dringt nog
tot ons door. Het antwoord is hetzelfde als hierboven: dit is een schijnprobleem door
een reactie vanuit een situatie in het verleden gesteld. De juiste reactie is: als er
vroeger één mogelijkheid was, dan moest de mens enkel daarmee leren omgaan.
‘Kiezen’ moest hij niet leren. Als er nu oneindig veel mogelijkheden zijn, dan is een
allereerste verplichting van een progressief denkende opvoeding: het leren kiezen
(wat meteen het antwoord op het zappen inhoudt). Opvoeding is proces-leren in
plaats van feiten-leren geworden. Tegenover pluralisme staat dan in de allereerste
plaats tolerantie: het aanvaarden van de veelheid, van de verschillende meningen,
om over te gaan tot het onderkennen van de verschillen en om ten slotte tot het zelf
kiezen van een mogelijkheid te komen. Is dat de juiste? Ja, omdat het een
verantwoorde keuze is. Is dat de enige juiste? Nee, want alle keuzes die verantwoord
zijn, zijn juist. Wat is de verantwoording? De waarde die men aan iets hecht. Dus
straks kies ik een andere juiste? Ja, straks is de andere even juist als de vorige juist
was. Bijgevolg leven we ieen wereld, die niet meer gedicteerd is door één waarde
en één waarheid voor iedereen, maar in een wereld die bevolkt is met zeer veel
waarden en waarheden, alle even waardevol en even waar en waarachtig. (In het
Nederlands liggen deze woorden merkwaardig dicht bij elkaar: waar, waardig, waarde,
waarheid, waardigheid, waarachtigheid, merkwaardig, waarmerk, enzovoort.)

Nieuwe eenheidsstijl
Ondanks alle tegenkanting, maar met een grote aanhang in Vlaanderen, blijf ik de
term postmodernisme gebruiken. ‘Pomo’, daar gaat het uiteindelijk om:
postmodernisme in zijn breedste betekenis. Postmodernisme is immers geen
stijlbegrip, dat beperkt blijft tot één kunsttak, het heeft zijn aanhangers in alle
kunstuitingen: architectuur, plastische kunsten, muziek, dans, literatuur, en ook in
de gebieden buiten de kunsten: filosofie, sociologie, enzovoort. Bij uitbreiding is het
hele maatschappijbeeld postmodern: met onze vooruitstrevende technologie hebben
we de industriële era verlaten voor het technologisch, postindustrieel of postmoderne
tijdperk. Het postmodernisme is een feit, een nieuwe maatschappelijke situatie die
onontkoombaar en onomkeerbaar is. Het postmodernisme ontkennen is derhalve
nonsensicaal. De postmoderne mens is de mens van het laatste kwart van de 20ste
eeuw: hij leeft in de postmoderne maatschappij, hij denkt postmodern, hij uit zich
postmodern, hij is willens nillens postmodern.
In dit postmodernistisch beeld tekent zich op alle gebieden van de menselijke
ontplooiing universalisme af. Multinationals zijn verspreid over de hele wereld.
Dezelfde ‘merken’ van kledij tot voeding vind ik over de hele wereld. Een jeans is
universeel. Mijn uitgangspunt was dat de muziek in de nakende eeuwwisseling aan
een nieuwe eenheidsstijl toe is, een eenheidsstijl als smeltkroes, universeel door de
verzameling en de vermenging van alle mogelijke muziekgenres. De Vlaamse kan
daarin een zeer grote rol spelen. De Vlaamse muziek is veel meer dan de componisten:
het gaat om muziekmakers en uitvoerders, het gaat om het muziekleven in zijn
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totaliteit met organisatoren, platenmakers en consumenten in alle domeinen. Het gaat
om die openheid, die de toekomst alle kansen laat. Het gaat om die openheid, die
Vlamingen door hun typische situatie als het ware eigen is: verplicht door onze
kleinheid tot universalisme.
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Epiloog
Dit is waarschijnlijk niet wat de lezer verwacht: een klassieke inleiding op de situatie
van de nieuwe muziek in Vlaanderen. Nochtans zijn alle genoemde feiten reëel en
bestaand, uit het Vlaamse muzieklandschap geplukt. Alleen het perspectief is anders:
niet vanuit het verleden de huidige toestand belichtend, maar vanuit het heden de
toekomst pogend in te kijken.
Onderhuids is de vraag gesteld wat een componist van nieuwe muziek in
Vlaanderen nog als functie of taak heeft? Hij kan natuurlijk antwoorden met het
‘romantische inhoudsideaal’: hij denkt dat hij iets te vertellen heeft aan de
maatschappij en doet dat dan via de muziek. Persoonlijk vindt hij bepaalde dingen
mooi, is hij getroffen door bepaalde gebeurtenissen en acht hij het de moeite om dat
mee te delen aan anderen. Dat standpunt blijft het hyperindividualistische van het
verleden. Hier klasseer ik de vertellers van kleine en grote verhalen, de
waarheidverkondigers en diegenen die nog steeds menen met hun muziekverhaal de
wereld te kunnen verbeteren, de diepe denkers onder onze componisten. De vraag
is of er dan landgenoten zijn in het potentiële publiek, die de mening van de componist
delen, geïnteresseerd zijn in zijn benadering en die daardoor waarde gaan hechten
aan zijn muziek.
De Vlaamse componist kan ook antwoorden op die vraag door te stellen dat hij
abstracte klankconstructies maakt, dat hij absolute muziek maakt, die niets meer is
dan de kunst van de klank, in sommige gevallen zelfs het ‘spel’ met de klank. Dan
komen we in het vaarwater van de post-serialisten, de spectralisten, de nieuwe
complexiteit, de formalisten, de doorgedreven computergebruikers, enz. Deze
componisten lijken mij meer te mikken op een aansluiting bij buitenlandse tendensen
dan wel op een aanspreken van een Vlaams publiek. Zij mikken op de oude weg:
eerst in het buitenland bekend worden en dan zal het wel in Vlaanderen vanzelf gaan.
Wie in de voor handen liggende bronnen de biografieën van degelijke Vlaamse
componisten bekijkt, kan nagaan dat wij stilaan zelf in staat zijn om kwaliteit te
onderscheiden en dat de kreet van het buitenland onze oren niet meer zo geweldig
verdooft als voorheen.
Er zijn ook Vlaamse componisten die zich richten naar één bepaalde versmelting
met een andere genre of met wereldmuziek, zoals hierboven in het toekomstbeeld
beschreven is. Je ziet ze wat snel, omdat de mode nu eenmaal zo tendeert, een contact
met een ander genre opzoeken. Ook daar moeten we nu een vraagteken bij zetten.
In alles wat eerder gezegd is, is niet de vraag naar de aard van de versmelting gesteld.
Het kan uiteraard niet dat de versmelting op een geforceerde of kunstmatige wijze
gebeurt. Daarop heb ik gealludeerd met het voorbeeld van György Ligeti. Het volstaat
niet dat de Vlaamse componist een buiten-Europees gebied muzikaal gaat onderzoeken
en dat dan in zijn eigen mengpot giet. Hiermee bedoel ik dat de werkwijze van Olivier
Messiaen niet meer van onze tijd is. Wat Messiaen deed, was een grote verzameling
maken van alles wat hem boeide: zijn grote belangstelling voor de Hindoe-cultuur,
voor de muzikaliteit van de vogelroepen, voor het opkomend serialisme, voor een
religieuze houding van verwonderende verering, voor een muziek die woorden in
klank omzette (via een overeenkomst tussen lettertekens en toonhoogtes). In zijn
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grote mengpot werd duidelijk niets gemengd, de diverse elementen bleven ‘rauw’
naast elkaar staan en bestaan. Ook dit is zeker geen toekomstperspectief voor de
muziek: het gaat om een echte ‘versmelting’ en niet om een zomaar verzamelen,
bijeenbrengen en pogen te vermengen.
Wat is dan wel de taak en functie van de Vlaamse componist? Het inleidend artikel
heeft op dat punt natuurlijk een heel gemakkelijke taak: het kan verwijzen naar de
volgende teksten die op één componist focussen en derhalve telkens een antwoord
op deze vraag (zouden moeten) geven, een letterlijk antwoord of een tussen de regels
duidelijk te verstaan antwoord. Maar dat zou niet heel eerlijk zijn, en staat het
verwachte antwoord er wel?
Een afdoend en ‘afmakend’ antwoord zou neerkomen op het dicteren van wat de
Vlaamse componist moet doen. Zo'n cultuurdictatuur kan niet. Het antwoord op de
vraag moet dus verschoven worden naar wat de maatschappij van een Vlaams
componist nu en in de toekomst verwacht. Goed gecomponeerde muziek in de
allereerste plaats met een uitzonderlijk hoge kwaliteit. Niet kwantitatief veel muziek:
alhoewel, dit is natuurlijk ook een strekking, zeer veel schrijven, waaruit de kwaliteit
dan wel door het publiek en de tijd geschift wordt en zal worden. Maar dat schiften
kan de componist natuurlijk ook zelf doen. De fenomenen ‘kwaliteit’ en ‘kwantiteit’
hoeven echter niet (meer) als opponenten gezien te worden: kwantiteit als
tijdsduurelement kan de kwaliteit immers opdrijven en de muziek volledig tot haar
recht laten komen in haar ‘langdurigheid’.
De componist stelt zich ook terecht merendeels op als ‘creatiecomponist’: niet de
heruitvoering van eerder geschreven muziekstukken, maar de exclusiviteit van het
nieuwste stuk interesseert hem het meest, en dat is ook zo voor het publiek en de
maatschappij. Het daadwerkelijke antwoord van de functie van de componist zou de
‘maatschappelijke relevantie’ kunnen zijn. Die relevantie is echter niet te identificeren
met de ‘economische relevantie’, zoals die een rol speelt in de zuiver commerciële
producten, die de muziekwereld dagelijks voortbrengt. Maatschappelijke relevantie
betekent niet: wat brengt mijn product de maatschappij op, ook niet wat kan de
maatschappij met mijn product aanvangen. Maatschappelijke relevantie betekent:
hoe kan de maatschappij als leefwereld reageren op zichzelf, bij en na het horen van
muziek. Dat is dus ook verschillend van: hoe reageert de maatschappij op een bepaalde
muziek. De taak van de componist lijkt mij derhalve zo intens mogelijk zijn inleving
in de maatschappij (van marginaal tot hedonist, van mistevreden tot kritisch genieter,
van nostalgist tot utopist) te verklanken. Dit zal uiteindelijk niet een bevestiging van
het eigen standpunt zijn (zoals hierboven ontkend is), maar veel meer een
(postmodernistische) bevraging. Zo ‘draagt’ de componist de onzekerheid van deze
maatschappij veel meer dan eender wie. Zo is de componist in staat tot componeren
als hij tot ‘dragen’ in staat is. Dit algemene antwoord weer specfiek op Vlaanderen
toepassend, kan ik aanknopen bij het begin van deze tekst: Vlaanderen is een kruispunt
in Europa, een kruispunt van culturen, onze kleinheid maakt ons internationaler dan
wie ook. Bijgevolg is onze ‘draagkracht potentieel veel hoger dan in eender welk
ander land. Bijgevolg zijn wij in een bevoorrechte positie en kunnen wij cultureel
en muzikaal veel meer toekomstgericht en maatschappelijk relevant zijn. Vlaanderen
kan muzikaal in de toekomst een bijzonder belangrijke rol spelen.
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Yves Senden
Frank Agsteribbe: een zijdelings portret, met enkele bedenkingen
bij het postmodernisme
Een pomo in hart en buik. Toegankelijk. Welluidend. Onvoorspelbaar. Frappant
eenvoudig. Maar zeer subtiel. Met opvallend parallellisme tussen de oude muziek
die hij speelt en de nieuwe muziek die hij schrijft.
We hebben in muzikale milieus heel sterk de neiging om iets of iemand te willen
‘plaatsen’, figuurlijk en zelfs letterlijk. We willen weten waar iemand geboren is,
waar hij woont, werkt, musiceert,... en verder bij wie hij heeft gestudeerd, wat hij al
geschreven heeft, wat ‘men’ er van denkt in de (vaak ten onrechte) gezaghebbende
pers. Dat is dermate evident dat we er niet meer bij stilstaan waarom dat zo is:
blijkbaar moet elke muziek kunnen gesitueerd worden. Meer nog: als we de muziek
kunnen plaatsen, kunnen we er ook een waardeoordeel aan koppelen.
Een gedeeltelijke verklaring daarvoor schuilt in de actuele postmoderniteit. Precies
omdat in het postmodernisme de duidelijke, haast categorische richtlijnen
onsystematisch en onweerhoudbaar vervagen, willen we tóch weten met welk genre
we te maken hebben. Is de muziek waarnaar we luisteren klassiek of licht, ernstig
of vrijblijvend, professioneel of amateuristisch (om maar iets te zeggen)? Een relatief
recent voorbeeld hiervan vormt de muziek van ‘Die Anarchistische
Abendunterhaltung’: hun muziek heeft al een hele collectie etiketten opgeplakt
gekregen (amateuristisch, folkachtig, jazzachtig, clichématig, rock...), waarbij we
niet echt iets méér te weten komen.

Componist Frank Agsteribbe (Foto: Clem Willems)

In dat opzicht is de klare wijn die het modernisme schenkt een stevige houvast: wie
zich houdt aan de welomschreven eisen van ‘moderne’ muziek, hoort erbij; de rest
valt eraf als zijnde niet-goed-genoegbevonden. Dat zoiets bestaat als ‘welomschreven
eisen’ die aanspraak maken op de enig zaligmakende waarheid, is een fictie die
terecht door het postmodernisme als een illusie werd ontmanteld. In principe is er
niet één waarheid, maar kan elke compositorische stellingname op diezelfde waarheid
aanspraak maken. Op die manier heeft het postmodernisme (pomo) te kampen met
een andere, maar even gevaarlijke illusie: ook sterke voorstanders van pomo moeten
met een zekere irritatie toezien hoe heel wat componisten de meest waardeloze
(althans in hun ogen) gewrochten produceren onder het vaandel van
‘ieder-zijn-eigen-waarheid’. Terecht rijst er oppositie tegen een dergelijk
allesvervlakkend relativisme. Tot nader order blijft de cruciale vraag onbeantwoord,
en zelfs onbeantwoordbaar: ‘wie kan er nu oordelen welk pomo-werk goed of slecht
is?’. Wat niet belet dat volgende wijsheid onverminderd blijft gelden: en de pomo,
hij ploegde voort.
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U vraagt zich nu waarschijnlijk af wat dit alles met Frank Agsteribbe heeft te
maken. Of sterker nog: u hebt al getracht te achterhalen of hij nu al dan niet een
pomo is,... waarmee wordt aangegeven dat ook u, geachte lezer, niet aan de
classificatiedrang ontsnapt. En daar was het om te doen. Aan uw twijfel komt nu een
einde: Agsteribbe is een porno in hart en buik.
Uit de inleidende tekst komt naar voren dat een pomo op zijn persoonlijk manier
omgaat met het muzikale verleden. Hij beschouwt de muziekgeschiedenis als een
grote grabbelton waaruit hij naar believen kan putten. De manier waarop die keuze
geschiedt, wordt - en dit lijkt wel Zola - voor een deel bepaald door het milieu waarin
de porno is opgegroeid.
Neem nu Agsteribbe. In zijn curriculum wordt vermeld dat hij organist en
clavecinist is. De opleiding als organist houdt in dat hij met circa zes eeuwen
muziekgeschiedenis in aanraking komt. Hij speelt op orgel evenwel weinig muziek
van de twintigste eeuw - tenzij het eigen werk -, en ook het romantisch repertoire
laat hij grotendeels onberoerd. Zijn interesse gaat uit naar de oudere literatuur. Het
is op dit punt dat clavecimbel en orgel elkaar raken: op beide instrumenten heeft hij
een grote affiniteit met de oude muziek ontwikkeld, en hij weet deze literatuur met
een grote zin voor subtiliteit te vertolken. Dit ‘Fingerspitzengefühl’ (in de meest
letterlijke zin van het woord) is zijn grootste bekommernis. In de praktijk betekent
dit dat je hem veeleer introverte of delicate composities zal horen spelen dan
imposante, eclatante ‘kaskrakers’. Niet dat je in dat laatste geval niet subtiel zou
moeten spelen, maar de uitdaging is groter bij de eerstgenoemde werken.
Er is een opvallend parallellisme te ontdekken tussen de oudere muziek die
Agsteribbe speelt, en de muziek die hij schrijft: er zijn in zijn opuslijst nogal wat
kleinere composities terug te vinden die alleen met een grote zin voor subtiliteit
kunnen worden uitgevoerd. De speel- en denkwijze is dezelfde gebleven, alleen de
muziek waarop beide worden toegepast, is anders.
Er is aan deze ingesteldheid een mooie anekdote verbonden. Agsteribbe studeerde
tussen 1990 en 1994 compositie bij de Amerikaan Frederic Rzewski in Luik. Hij had
net een aantal kleinere composities laten zien (‘springbowing’, cello, ‘Ode III’, piano,
‘Bossuniana’, piano/orgel, allemaal 1990) aan de meester, waarop deze zei: ‘goed,
we weten dat je dit kan; schrijf nu eens iets groter’. Toen Agsteribbe dit aan
Boudewijn Buckinx vertelde, antwoordde die gevat: ‘heel goed, je moet echt wel
een groot werk kunnen schrijven; je moet goed weten, kunnen en kennen wat je
binnenkort zal laten...’. Dit lijkt een boutade, maar er gaat een fundamentele
princiepskwestie aan vooraf. Voor veel mensen (kijkt u gerust eens in het eigen hart)
wordt het ‘kunnen schrijven’, met andere woorden de compositorische kunde
beschouwd als een basisvoorwaarde om van kunst te kunnen spreken. Een componist
die niet weet hoe hij moet schrijven voor orkest, is geen goede componist. Als hij
niet in staat is om een groots opgezet vioolconcerto te maken,
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dan zal hij wel niet echt belangrijk zijn. Of sterker nog, de redenering wordt
omgedraaid: als hij zo'n indrukwekkend werk kan schrijven voor symfonisch orkest,
dan zal hij wel een goede componist zijn. De opmerking van Buckinx gaat laconiek
tegen een dergelijk standpunt in. De kwaliteit van een compositie is niet noodzakelijk
verbonden met het technisch kunnen (sommigen noemen het ‘het metier’). Wat niet
wil zeggen dat het niet belangrijk is (dat is een andere, even extreme en verkeerde
stellingname), het zou alleen moeten duidelijk zijn dat het niet meer en niet minder
dan een middel is: de ware betekenis van een kunstwerk ligt elders.
Het heeft lang geduurd, maar uiteindelijk is de naam van Boudewijn Buckinx
gevallen. Zonder overdrijving mogen we zeggen dat Buckinx een cruciale impact
heeft gehad op de jonge componist Agsteribbe. Aan het conservatorium van
Antwerpen volgde hij bij Buckinx de lessen muziekgeschiedenis over de negentiende
en twintigste eeuw, die niet alleen op een historische, maar ook sociologische en
vooral filosofische wijze werden benaderd. Buckinx gaf Agsteribbe de gelegenheid
om over de muziek van deze eeuw enkele radio-uitzendingen te maken. Buckinx
was het die hem aanraadde om bij Rzewski compositie te volgen. In zijn eerste
composities is de invloed van Buckinx overduidelijk (bijvoorbeeld in ‘Another short
story for Michiel’, fluit en piano, 1990): hij maakt nog gebruik van de (wat je zou
kunnen noemen) Buckinx-cadensen, toegankelijke slotformules die altijd net even
anders eindigen dan je zou verwachten. Het is met de ‘Pianosonate I’ (1990) dat hij
de schrijfwijze van Buckinx achter zich laat (met uitzondering van de openingsmaten).
Directe aanleiding voor die ommekeer was een opmerking van Rzewski, dat de
Buckinxcadensen zodanig typisch zijn dat je ze altijd met die ene componist zal
associëren. Wat niet wil zeggen dat een andere componist ze niet zou mogen
gebruiken, maar het ‘aha’-Erlebnis zal blijven.
Wat Agsteribbe in de stijl van Buckinx zo treft (naast de nu opgegeven cadensen),
is de combinatie van het toegankelijke, het welluidende én tegelijk het onvoorspelbare.
Bij Buckinx krijg je niet de kans om te denken: ‘en nu moet zeker dit of dat komen’,
want op dat moment verandert er iets. Om die reden heeft Agsteribbe ook zijn
bedenkingen bij een aantal werken van bijvoorbeeld Arvo Pärt, Dominique Lawalrée,
Robert Moran en anderen die zich te zeer toespitsen op het welluidende, het
behaaglijke voor het oor. Hij verwijt deze componisten dat zij enkel op het behaaglijke
van de welluidendheid uit zijn, en niet veel meer dan dat. Het comfortabele luisteren
op zichzelf vindt Agsteribbe niet voldoende. Het gevaar dat je in dat geval namelijk
afglijdt naar gemakkelijkheidsoplossingen en commercialisering - velen associëren
deze muziek met New Age - is vrij groot. Voor hem moet er nog altijd een aspect
van het onverwachte, van het onbehaaglijke aanwezig zijn. Dat kan je al vaststellen
bij ‘Bossuniana’ (1990) voor orgel, waar een lieflijke stroom van klanken letterlijk
verstoord wordt door onverwachte,
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Componist Erik Satie (1866-1925), tekening van Picasso

korte bijgeluiden. Eerst denk je dat de uitvoerder een fout maakt, en pas na verloop
van tijd besef je dat het de essentie van de compositie is. Agsteribbe vergelijkt deze
denkwijze graag met een schilderij van Jean Bilquin, waarop duidelijk herkenbaar
en realistisch een kathedraal staat afgebeeld, met daarrond felle verfstreken, alsof
iemand lukraak een aantal strepen heeft aangebracht. De kracht van het schilderij
komt juist voort uit de confrontatie van het herkenbare en het storende element.
Een andere, onloochenbare invloed van Buckinx is diens bewondering voor Cage
en Satie. Wat Agsteribbe van Cage overneemt is de notie van ‘indeterminatie’. Cage
kwam op een gegeven moment in aanraking met het Oosterse denken, waarin niet
causaliteit maar simultaneïteit centraal staat. Even een voorbeeld, in mensentaal. In
1995 schreef Agsteribbe samen met Buckinx ‘de hand van Guido’, voor sopraan,
viool, cello, contrabas, piano en twee recitanten. Beide componisten schreven muziek
waarvan het de bedoeling is ze in één ruimte uit te voeren, maar ook vanop
verschillende podia. Tijdens de muziek worden er teksten van Guido Gezelle
gedeclameerd. Het publiek kan van het ene naar het andere podium wandelen en op
die manier zelf kiezen waarnaar het luistert. De stukken worden niet meer achter
elkaar gespeeld maar samen; wat de toehoorder uiteindelijk hoort, bepaalt niet de
componist (dit is een aspect van indeterminatie), maar het publiek.
De indeterminatie zit soms op een andere manier verweven in de compositie, zoals
in ‘het optreden’, voor klarinettenkwartet (1991): 24 stukjes werden met behulp van
het Chinese orakelboek I Ching geschreven. De volgorde van de stukjes wordt vrij
gelaten (wat strikt genomen geen indeterminatie is, maar veeleer aleatorische
schijnvrijheid).
De invloed van Satie is niet alleen merkbaar in sommige titels (wat dacht u van
‘5 dernières chances pour éviter le modernisme’, klarinet, viool/cello, piano, 1991),
maar ook in een frappante eenvoud (cf. hetzelfde werk) en niet te vergeten een
anti-establishment-houding, als componist, musicus én als leraar. Die mentaliteit ligt
ingebed in zijn visie om zo veel mogelijk precies dat te doen wat hem juist lijkt,
zonder rekening te houden met conventies, en zelfs wetten. Van dat laatste vormt de
volgende anekdote een treffende illustratie. In zijn studententijd werd er een niet al
te interessante romantische compositie opgelegd als examenstuk orgel. Agsteribbe
vond het stuk zodanig slecht dat hij op voorhand aan zijn leraar te kennen gaf dat hij
het niet wenste te spelen. Tijdens het examen werd hij verplicht het werk te spelen,
en dat deed hij dan ook, op zicht, en met een reductie van de partituur tot zijn
basispatroon. Achteraf kwam een jurylid naar hem toe met de opmerking dat ‘hij
zich zoiets toch echt niet kon permitteren’. Dit incident had enkele turbulente
deliberaties tot gevolg, een hoogst uitzonderlijk herexamen (waar hij het stuk dan
toch moest spelen) en een wrange nasmaak bij sommige juryleden.
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Ondanks de grote geestesverwantschap tussen beide componisten mogen we het
generatieverschil niet uit het oog verliezen. Buckinx (geboren in 1945) heeft de
nationale en internationale muzikale ontwikkelingen gevolgd vanaf begin jaren zestig.
Concreet betekent dit dat hij echte modernistische avantgarde werken heeft
geschreven, composities met toevalsoperatoren, waarbij de actualiteit steeds op de
voet gevolgd werd. In de jaren zeventig is hij als een van de eersten naar een
postmodernistische ingesteldheid geëvolueerd.
Agsteribbe (geboren in 1968) daarentegen komt uit een ‘lichting’ die in het
postmodernisme is opgegroeid. Voor hem is het modernisme evenzeer verleden als
de Re-
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naissance of barok. Met andere woorden: als het zo is dat een porno graag kiest uit
het muziekhistorische verleden, dan komt ook het modernisme in aanmerking. Vooral
in vroege werken (bijvoorbeeld ‘die avond en die roze’, 1989, fluit) is een spelend
omgaan met het modernisme hoorbaar.
Vele van Agsteribbes werken zijn geschreven in opdracht. De cantate ‘In de schoot
van de honger’ (1993) is een compositieopdracht voor ‘Broederlijk Delen’, de
‘ACV’-mis (1996) een opdracht van (u raadt het nooit)... (juist). Het spreekt vanzelf
dat de manier waarop je als porno omgaat met het verleden, wordt beïnvloed door
de aard van die opdrachten. Voor ‘Broederlijk Delen’ schrijf je anders dan voor de
‘Harmonie Kunst na Arbeid’ (de ‘mars’ voor harmonie-orkest dateert van 1995);
voor het ACV anders dan voor de geboorte van een kind. De geboorte van Michiel
leidt tot ‘Another short story for Michiel’, fluit en piano, 1990) - niet echt een
‘opdracht’, maar toch... - en klinkt haast kinderlijk eenvoudig, en alleszins zeer
ingehouden. Een andere opdracht, deze keer voor en door kinderen, was ‘de schalmei’
(voor kinderkoor

SUSANNA 1
TRIO SUPER SUSANNE UN JOUR DI ORLANDO
FRANK AGSTERIBBE
1994

en instrumentaal ensemble, 1993). Tot zijn grote verbazing kreeg de nietsvermoedende
dirigent geen complex, modern en dissonant werk toegestuurd, maar een zodanig
tonaal werk, dat hij er haast ongemakkelijk van werd. Op enkele noten na klinkt ‘de
schalmei’ alsof het vorige eeuw werd geschreven, terwijl je tegelijk weet dat het ook
alleen maar vandaag kan geschreven zijn.
Voor de Tenuto-wedstrijd 1994 schreef Agsteribbe het opgelegd werk voor orgel
‘Susanna I’. Bij deze compositie merk je goed hoe de uitvoerder van oudere muziek
de componist van nieuwe muziek beïnvloedt. Agsteribbe neemt het harmonisch
verloop van Lassus' chanson (voor orgel getoonzet door Andreas Gabrieli) als leidraad
voor een orgelcompositie. Hij schrijft evenwel het tegenovergestelde van wat je
doorgaans van een wedstrijdcompositie verwacht: in plaats van virtuositeit (die
nochtans moet bewezen worden) en het grote gebaar komt een delicate afwisseling
van trage noten, bijzonder fragiele samenklanken in een zeer rustgevend verloop.
Het resultaat tijdens de wedstrijd was opmerkelijk: elke kandidaat speelde het werk
te snel en durfde de confrontatie met de subtiele sonoriteiten niet aan.
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Een bijzonder interessant en mooi werk is ‘d'Amour piqué d'une mouche à miel’
uit 1995, voor sopraan, contratenor, cello en clavecimbel. Deze productie kan je
beschouwen als een bescheiden symbiose van dans en opera, in zakformaat. In veel
opzichten is dit werk barokgetint. Het geheel van dans en muziek doet denken aan
de Franse barokopera. Stilistisch vraagt de muziek om de typisch Franse
barok-uitvoeringspraktijk, zoals onder meer in de zangpartijen naar voren komt. De
instrumentale gedeelten zijn een reminiscentie aan, of, zoals u wil, een actuele
herdenking van renaissance- en barokdansen. In deze compositie komt Agsteribbe
naar voren als - zoals de musicologen dat zo mooi kunnen zeggen - een ‘historische
postmodernist’. Je denkt als toeschouwer vaak dat je naar een Frans barokwerk zit
te luisteren, maar dat klopt slechts ten dele, want telkens weer, en je kan echt niet
voorspellen hoe, waar en wanneer, gebeurt er iets dat het historische kader doorbreekt
of in vraag stelt. Het is
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bijvoorbeeld tegen deze manier van postmodern denken dat er nogal wat kritiek
wordt geuit, vooral vanuit een modernistisch standpunt. Tegenstanders van deze
‘historische pomo’ stellen de ontstaansgeschiedenis van een werk als dit als volgt
voor: je neemt wat renaissancedansen, speelt af en toe een fout, laat hier en daar iets
onverwachts gebeuren en voilà, weer een compositie. Men stelt het voor alsof de
componist gemakkelijkheidshalve, of uit gebrek aan originaliteit, of erger nog: uit
onkunde, een bestaand genre overneemt (of plagieert), hier en daar wat verandert
om het ‘modern’ of actueel te laten klinken, om te resulteren in iets dat al bij al maar
magertjes en déjà vu klinkt. Dit lijkt op het eerste gezicht hout te snijden, maar toch
klopt het niet. De geformuleerde kritiek van gebrek aan originaliteit is namelijk met
evenveel gemak toepasbaar op bijvoorbeeld de gematigde modernisten, op zovele
Belgische ‘grootheden’ die na de Tweede Wereldoorlog de dodekafonie uit 1923
ontdekken, en op Prokofiev, en op Stravinsky, en op Sjostakovitsj. Het feit dat een
componist gebruik maakt van iets dat voordien al bestond, in een of andere gedaante,
wil nog niet zeggen dat hij dat doet uit gemakzucht of compositorische armoede.
Wanneer iemand in een gesprek terloops vermeldt dat hij een God in het diepst van
zijn gedachten is, dan wil dat toch niet zeggen dat hij niets beters of originelers te
zeggen heeft. Het gaat er veeleer om of hij het op een smaakvolle manier citeert, als
een kwinkslag, als een ontboezeming, of om pedant te zijn. Het is uiteindelijk toch
de wijze waarop een bestaand gegeven verwerkt wordt die bepalend zal zijn voor
het kwaliteitsoordeel. Om terug te komen op ‘d'Amour piqué d'une mouche à miel’:
als je als luisteraar/toeschouwer geboeid hebt kunnen genieten van klank en
choreografie, zal dat méér waardebepalend zijn dan het feit dat je die sarabande al
wel eens meer gehoord hebt.
Tot slot: de ene denkt dat ‘Agsteribbe’ een pseudoniem is; de ander meent dat hij
Amerikaan is (geschreven: ‘Agsteribble’, uitgesproken: ‘Extewibbel’). Zij achten
het blijkbaar onwaarschijnlijk dat iemand werkelijk Frank Agsteribbe kan heten en
van Vlaamse afkomst kan zijn. Toch is dat zo.

Jaak Van Holen
Werkenlijst (met discografie) van Frank Agsteribbe
De chronologisch geordende lijst bevat opgave van titel, bezetting, duur en, waar
nodig (en voor zover beschikbaar), ook tekstauteur (t.), opdrachtgever (i.o.v.),
gegevens i.v.m. creatie (cr.), uitgave (ed.) en opname (cd.)
1984

Nocturne voor piano solo (3′)
cr.: 1984; Frank Agsteribbe

1987

Wiegelied voor Wouter en Hannes voor fluit en orgel, of
fluit en piano (3′)
cr.: 1987; Jan Van den Borre en Frank
Agsteribbe
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1989

Die avond en die roze voor fluit solo (5′)
cr.: 1990; Antwerpen; Els Dedecker
Beter 3 duivels in de hand dan 10 in de lucht voor fluit solo
(2′)
De Profundis voor (alt)stem, fluit, klarinet, gitaar en
klavecimbel (13′)
t.: Federico Garcia Lorca
cr.: 1990; Hulste; Goedele De Belder, Els
Dedecker, Peter Merckx, Jan Huib Nas
en Frank Agsteribbe
Drie zegenwensen van vader voor mezzo, fluit en klarinet
(7′)
t.: Gandhi, vertaald door Stroobandt
cr.: 1990; studenten K.V.C. Antwerpen

1990

Spring-Bowing voor cello solo (5′)
cr.: 1990; Antwerpen; Jan Sciffer
Another short story for Michel voor fluit en piano (4′)
cr.: 1990; Antwerpen; Els Dedecker en
Frank Agsteribbe
cd.:

-

CASSA
NOVA
RECORDS CNR
950821;
Janna van
Mechelen en
Johan
Bossers

-

PHAEDRA 92009; Jan
Raes en
Koen Kessels

Parafrasen voor fluit / piccolo*, fagot en piano (4′30″)
cr.: oktober (?) 1990; Antwerpen; Trio 1
Midici
Ode III voor fluit solo (ook piccolo)* (6′)
Ode I voor gitaar solo (achtsnarig) (7′)
cr.: 1991; Antwerpen; Jan Huib Nas Huib
Bossuniana voor orgel solo (4′)
cr.: 1990; Céroux; Frank Agsteribbe
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Bossuniana voor piano solo (4′)
Pianosonata 1 (12′)
cr.: 1990; Luik; Geneviève Foccroule
Ode II voor piano solo (3′)
cr.: 1990; Antwerpen; Geneviève
Foccroule
Sieben Uhr vorbei voor strijkorkest (7′)
i.o.v.: La Squadra
cr.: 19/12/1990; Buggenhout; La Squadra
o.l.v. Wim De Moor
1990 (?)

Par-Court voor piano solo (1′10″)

1991

Pavane pour un Défunt voor 2 piano's (5′35″)
Haydn-variaties voor blaaskwintet (15′)
i.o.v.: blaaskwintet studenten K.V.C.
Parafrasen voor fluit en klavecimbel (4′30″)
cr.: 13/4/1991; Torhout; Els Dedecker en
Frank Agsteribbe
Cinq dernières chances pour éviter le modernisme voor
klarinet, cello en piano (7′)
cr.: 1992; Luik; studenten Conservatoire
Royal de Musique de Liège
Het Optreden voor klarinettenkwartet (3 Bes, 1 basklarinet)
(14′)
i.o.v.: Het Vlaams Klarinettenkwartet
cr.: 1991; Antwerpen; Vlaams
Klarinettenkwartet
With love from Greece voor mannenkoor, bassolo, piano,
contrabas en slagwerk (6′)
t.: Jean Cocteau, Homeros (in Duitse
vertaling), Koen Van Damme en
reisbrochure Griekenland
i.o.v.: Noordlimburgs Mannenkoor
cr.: 12/5/1995; Lommel; Paul Mertens,
Dagmar Feyen, Jeroen D'Hoe, Pascal
Schepers, Noordlimburgs Mannenkoor
o.l.v. Herman Baeten
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Adieu Beauté voor vierstemmig gemengd koor (3′)
t.: Eustache Deschamps
i.o.v.: koor De Tweede Adem
cr.: BRTN-koor o.l.v. Vic Nees
(studio-opname)
Partiti per violino solo (15′)
i.o.v.: BRTN - Radio 3
cr.: december 1991; Ternat; Wim De
Moor
Missa ad augmentationem... amoris voor sopraan en orgel
(8′)
cr.: 24/8/1991; Aarsele; Hilde Korthoudt
en Frank Agsteribbe
1992

Pas de cis voor fluit en klavecimbel (10′)
cr.: 1992; Luik: Els Dedecker en Frank
Agsteribbe
It is like a big tree voor fluit en piano (10′)
er.: 1992; Luik; Els Dedecker en Frank
Agsteribbe
Tallis-variations voor fluit en orgel (15′)
i.o.v.: Logos Studio
cr.: 1992; Gent; Karen Defleyt en Mark
Maes
7 ad libita voor houtblazer solo (15′)
cr.: 1993; Deurle; Takashi Yamana
Les Demoiselles de Fontainebleau voor piano solo (12′)
cr.: 1994; Luik; compositieklas
Conservatoire Royal de Musique de Liège
Erst um die sechste Stunde voor stem, altviool en harp (15′)
t.: Kafka
i.o.v.: Openbare Bibliotheek De Warande,
Turnhout
cr.: 31/10/1992; Turnhout; Hans De
Volder en Isabelle Kerckhove
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1993 (?)

Sonority Coda for flutes voor 6 altfluiten, 3 basfluiten,
piccolo, fluitenkoor (3′)
i.o.v.: Jan Raes
cr.: Antwerpen: ca. 60 studenten
conservatoria en muziekscholen uit
Vlaanderen

1993

Het kleine, wilde dier voor blokfluit, cello en klavecimbel
(10′)
t.: Med Reventberg
i.o.v.: KJT Antwerpen
cr.: 22/1/1994; Antwerpen; Marleen
Leicher, Caroline Courtois en Frank
Agsteribbe
Dan mocht ik op de beiaard spelen voor fluit en piano (7′)
cr.: 1993; Brussel; Adelheid Sieuw en
Yutaka Oya
Cinq dernières chances pour éviter le modernisme voor
fluit, viool en piano (7′)
De Schalmei voor kinderkoor, blokfluit, dwarsfluiten, klarinet,
tenorsax en piano (4′)
t.: Jan Jacob Slauerhoff
cr.: 23/10/1993; Londerzeel: Leerlingen
van de muziekschool o.l.v. Hubert van
Hellemont
Variatio Hieronymo voor piano solo (1′)
i.o.v. en cr.: Jeroen Raedschelders
ed.: Belgian Music Print (93PM018)
Should for voice and big band voor recitant, vrije bezetting
(5′)
t.: Frank Agsteribbe
cr.: 1993; Antwerpen; studenten K.V.C.
Antwerpen o.l.v. Frank Agsteribbe
3 Songs voor mezzo, fluit en gitaar (8′)
t.: Indische teksten, Erik Satie
cr.: 1994; Antwerpen; Katrine Druyts,
Adelheid Sieuw en Jan Huib Nas
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In de schoot van de honger voor sopraan, recitant,
vierstemmig gemend koor en kamerorkest (60′)
t.: Herman Verbeeck, Roos Maes,
Johnson Gnanabaranan
i.o.v.: Broederlijk Delen
cr.: 24/2/1994: Aalst; Danny Van Hoof;
Sandra Naelaerts; Els Dedecker;
Koorcollectief Leerhuis en Liturgie,
Prima la Musica o.l.v. Dirk Vermeulen
1994

Susanna I voor orgel solo (5′)
i.o.v.: Gemeentekrediet
cr.: 1994; Brussel; opgelegd werk
wedstrijd Gemeentekrediet
ed.: Editions Chantraine (EC 68)
Susanna II voor blokfluit solo (15′)
i.o.v.: Stichting Orpheus
cr.: 1995; Antwerpen; opgelegd werk
Orpheus-prijs
Susanna III voor melodie-instrument en klavecimbel (10′)
cr.: 11/11/1994; Lille; Els Dedecker en
Frank Agsteribbe

1995

Mars voor harmonie-orkest (6′)
i.o.v.: Harmonie ‘Kunst na Arbeid’ Veldegem
cr.: 7/10/1995; Veldegem; Harmonie
‘Kunst na Arbeid
Cantate Domino voor vierstemmig gemengd koor en 2 harpen
(7′)
i.o.v.: Cantabile
cr.: 22/11/1995; Gent; Cantabile o.l.v.
Jos Van den Borre
La mouche à miel voor viool (of fluit) en piano (of
klavecimbel) (2′)
cr.:

-

Vlaanderen. Jaargang 47

19/5/1998;
Aalst; Els
Dedecker
(fluit) en Frank

Agsteribbe
(klavecimbel)
-

Paul Klinck
(viool) en
Gunther
Broucke
(piano) studio-opname
Radio 3

D'amour piqué d'une mouche à miel voor mezzo en
contratenor, cello en klavecimbel (40′)
t.: Remi Belleau, Pierre de Ronsard
i.o.v.: Muziektheater Transparant
cr.: 1/12/1995; Gent; Lynda Lee, Steve
Dugardin, Mark Lambrecht en Frank
Agsteribbe
De hand van Guido voor sopraan, viool, cello, contrabas,
piano, en recitanten (55′)
t.: Guido Gezelle
i.o.v.: K.V.C. (collectieve compositie met
Boudewijn Buckinx)
cr.: 30/3/1995, Antwerpen; Stan Milbou,
Bert Caekelbergh, Hilde Korthoudt, Koen
Kessels, Francis Reusens, Steven Caeyers
en Lode Leire
1996

ACV-mis voor vierstemmig gemengd koor en koperkwintet
(20′)
i.o.v.: ACV-Antwerpen
cr.: 16/5/1996; Antwerpen; Koor
‘Alauda’, koperkwintet ‘The Art of Brass’
o.l.v. Johan Van Bouwelen
...wenn die Blätter treiben voor bas, fluit/altfluit* (bespeeld
door dezelfde instrumentalist) en cello (12′)
t.: Rainer Maria Rilke en Arthur Rimbaud
i.o.v.: College Sint-Niklaas
cr.: 1/12/1996; Sint-Niklaas; Ludwig
Jansegers, Berten D'Hollander en Michiel
Dutré
Susanna IV voor fluit solo (10′)
cr.: 19/12/1996; Elsene; Els Dedecker
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Tenebrae: 3 Responsoria voor vijfstemmig kamerkoor en
koperkwintet (12′)
t.: Plato
i.o.v.: K.V.C.
cr.: 26/3/1996; Antwerpen; Kamerkoor
K.V.C., koperkwintet Theo Mertens o.l.v.
Vic Nees
1997

Cantus Prius Factus voor 2 violen en altviool (11′)

1998

Strijkkwartet (werktitel) (ca. 12′)
i.o.v.: Ensor Strijkkwartet
cr.: najaar 1998
ERU-project (werktitel) voor achtstemmig mannenkoor (ca.
12′)
i.o.v.: Radio 3
cr.: oktober 1998; Capilla Flamenca;
studio-opname Radio 3
Werk voor viool solo (werktitel) (ca. 20′)
i.o.v.: v.z.w. Compagnie Coup
Contrecoup
cr.: 20/10/1998; Vooruit - Gent; Paul
Klinck bij dansproductie Samyrra Bafdel
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Kurt Bikkembergs
Onvoltooide autobiografie
Een autobiografie zal ik nooit schrijven, omdat ik een uitermate vergeetachtig persoon
ben.
Mijn visueel en auditief geheugen stelt mij gelukkig muzikaal niet voor problemen,
maar feiten en namen...
Een marteling dus om op aanvraag van ‘Vlaanderen’ deze voorlopige autobiografie
te noteren.
Hierbij excuseer ik mij bij iedereen die ik zal vergeten en voor vele andere
onvolkomenheden.

1963-1981
Een wonderkind ben ik nooit geweest en zeggen dat iedereen (mezelf incluis) steeds
geweten heeft dat muziek het grootste deel van mijn leven zou vullen, is gelogen.
Muziek kwam mijn leven - althans het gedeelte wat ik mij er van herinner binnengeslopen in het muziekconservatorium van Hasselt. Vader en moeder (zelf
geen muzikanten maar wel met een ruime praktische kunstzinnige interesse) vonden
het belangrijk dat hun kinderen naast de dagelijkse schooltaak muzikale en
lichamelijke vorming kregen. En zo volgden wij allen naast gymnastiek, zwemmen
en atletiek, les aan ‘de Hasseltse muziekschool’. Maar mijn interesses lagen op een
heel ander vlak: middeleeuwse ridderverhalen, astronomie en atletiek vulden mijn
vrije tijd, en muziek was een eerder hinderlijk tijdverdrijf.
Vader was reeds jaren lid van het plaatselijk Sint-Maartenkoor en sleurde de

Componist Kurt Bikkembergs in actie als dirigent ...

kinderen mee. Als jonge knaap was deelname aan een zanggezelschap met een
meerderheid aan meisjes een trede naar omhoog op de sociale ladder, maar muzikaal
stak ik er niet zoveel van op. Mijn vorderingen in het muziekconservatorium werden
ook niet specifiek gevolgd; qua notenleer nooit problemen (trouwens ook nooit iets
voor gedaan) en trompet kreeg een vervolg in ‘de Hasseltse Harmonie St.-Cecilia’
o.l.v. mijn trompetleraar Emiel Swijzen.
De vonk kwam in 1976 met de komst van een nieuwe, jonge, dirigent voor het
Stevoortse koor: Ludo Claesen, toen nog student slagwerk aan het Leuvense
Lemmensinstituut. Zingen in het koor, en in het algemeen muziek, werd ineens
belangrijker, boeiender, en wekte mijn interesse op voor een studie in deze kunst.
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Het volgende schooljaar schreef ik mij in voor piano en harmonie aan het Hasseltse
conservatorium om mij voor te bereiden voor het toelatingsexamen in Leuven (voor
de muziekhumaniora), waarvoor ik in juli 1978 slaagde.
Een totaal nieuwe wereld ging er voor mij open; kennismaking met de klassieke
muziek door de cursus analyse van Pater Michel Van Reeth, literatuur (I. Stravinsky,
H. Berlioz, E. Varèse), een psalm van J. Van Nuffel door het Lemmenskoor o.l.v.
Paul Schollaert, en de uitvoering van de Mattheuspassie van J.S. Bach, zijn enkele
belangrijke hoogtepunten die mijn ogen en oren openden. En zo componeerde ik
enkele kleine experimentele werkjes, analyseerde ik 20ste-eeuwse Franse orgelmuziek
van O. Messiaen, J. Langlais en J. Alain en terroriseerde ik kerken uit de omgeving
met die orgelcomposities. De belangstelling voor compositie werd groter en groter
en die voor trompet kleiner en kleiner. Dat had zeker niets van doen met leraar Leon
Petré, die mij zeer motiveerde - wat later resulteerde in een aantal composities voor
koperblazers - maar, ‘de lippen wilden niet mee’, zeggen ze dan. Van deze
humanioratijd zijn mij vooral de typetjes van de leraren algemene vakken bijgebleven;
muzikaal betekende die 3 jaren een goede voedingsbodem voor de toekomst.

1981-1986
Directeur Jozef Joris wenste niet toe te geven aan mijn solitaire compositie-gril en
koppelde mij aan de pedagogieafdeling. Op een drafje heb ik de hogere studie
Muziekpedagogie-compositie doorlopen, wat resulteerde in een einddiploma
pedagogie in 1985 en einddiploma's koorleiding en fuga in 1986. Enkele ‘verrassende’
docenten bleken een onuitwisbare indruk nagelaten te hebben zoals Marie-Rose
Vangerven (koorleiding) die bij mij het vuur voor koordirectie heeft aangewakkerd,
Jos Van Looy (contrapunt), Frans Geysen (harmonie), Jos Lerinckx (begeleiding)
en Edmond Saveniers (orkestratie) die op een zeer eigenzinnige manier hun ‘ding
verkochten’ en Paul Schollaert die mij de liefde voor koorzang èn koorcompositie
bijbracht. Via hem was ik reeds in 1983 in het Vlaamse koorleven gesukkeld en
dirigeerde ik elke donderdagavond in Hasselt het Heilig
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Hart-koor. Samen met medestudent, vriend, organist Jo Hermans werkte ik ambitieus
aan de uitbouw van het koor en het muziekleven in het algemeen rond de Hasseltse
H.-Hartkerk.
Het is ook daar dat wij voor de eerste maal afgeremd werden door de starre houding
van de plaatselijke clerus. Maar ik had de vocale smaak te pakken. In 1985 kreeg ik
aanvragen om in St.-Joris Alken een kinderkoor op te starten en in Tienen

René Geldof, (mede-)tekstschrijver van diverse composities van Kurt Bikkembergs

een jeugdkoor over te nemen, twee belangrijke beslissingen in mijn leven. Het goede
werk in Alken leverde in 1986 het dirigeerstokje van het gemengd St.-Joriskoor op
maar spijtig genoeg moest ik toen afscheid nemen van het gezellige zanggroepje
onder de H.-Harttoren.
Het werken met religieuze basiskoren en met kinder- en jeugdkoren bracht voor
mij de nood aan nieuw ‘eenvoudig’ materiaal aan het licht, en hier heb ik geprobeerd
(en dit probeer ik nog steeds) als componist en pedagoog-dirigent een vernieuwende
rol te spelen, door het schrijven van nieuwe composities, uitgaven, nieuwe
bewerkingen en cursusdagen in binnen- en buitenland.
Voor mijn collega's-componisten van het zogenaamde ernstige genre is dit een
grote fout gebleken; door deze activiteiten heb ik mij geplaatst bij de ‘lagere klasse’
en daar zal ik waarschijnlijk tijdens mijn leven niet meer uit geraken, zeker niet als
het van hen afhangt. Ikzelf kan gelukkig leven met de gedachte naast het schrijven
van elitaire muziek, eveneens aandacht geschonken te hebben aan de basis van het
Vlaamse muziekbeleven.

1986-1991
Een keerpunt in mijn muzikaal leven werd de deelname aan de ‘Internationale
Chorakademie Krems’ in Oostenrijk.
Via een foldertje vernam ik de medewerking van docent Heinz Kratochwil aan de
Chorakademie, een componist voor wie ik via partituren reeds een grote bewondering
had. Kratochwil bracht mij vrijheid in het compositorisch denken (voor koormuziek)
bij, Robert Sund meer aandacht voor een zuivere dirigeerstijl, ik vond er veel nieuwe
internationale geestesgenoten en heb vooral veel Duits geleerd als enige
Nederlands-sprekende. In de compositieklas viel mijn bewerking van een Frans
paaslied Le seigneur comme un coupable op, (een opdracht van de Bob Boon Singers)
en Kratochwil en Sund zorgden ervoor dat ikzelf dat lied mocht creëren op het
deelnemersconcert met de bariton Claus Kühbacher als solist. Tijdens mijn tweede
bezoek aan Krems in 1987 werd mijn Psalm 7, Domine Deus meus door het voltallige
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Akademiechor gecreëerd tijdens de slotviering onder leiding van de Deense dirigent
Steen Lindholm. De compositie Im Nebel op tekst van Hermann Hesse was mijn
eerste ‘nieuwe’ koorcompositie. De modale toonspraak werd verruimd en enigszins
verlaten naar de vrije atonaliteit toe, met akkoordkleuren als ‘leidend’ thema. De
twee volgende jaren componeerde ik telkens een nieuw werk in de klas van
Kratochwil, Morgenrot in '88 en Oktober in '89, en dat laatste werk, mijn eerste
compositie met aleatorische inslag, werd op het programma genomen door de
Oost-Duitse dirigent Gert Frischmuth voor zijn studio in Krems '90, waar trouwens
mijn eigen Capella te gast was met een ‘Vlaams’ koorconcert in het mooie Stift
Göttweig.
Met Kratochwil is steeds een warme leerling-docent vriendschap blijven bestaan
tot hij jammerlijk plots overleed in 1995. Een vriendschap die nog steeds voortduurt
is die met collega-dirigent Marcin Mazur uit Warschau. Dagen vol muziek werden
meestal verder gezet tot in de late uren met veel ‘gespritze Weißwein’ en zalige
discussies.
Dat ik na mijn muziekpedagogische studie verder zou studeren lag voor de hand.
Aan het Lemmensinstituut studeerde ik nog steeds compositie bij Luc Van Hove en
sloot deze af met een eerste prijs met onderscheiding in 1990, hetzelfde jaar dat ik
het hoger diploma koorleiding bekwam o.l.v. Erik Van Nevel. De meeste aandacht
in de compositieklas ging naar instrumentale werken, koormuziek gaf niet zo veel
problemen. De lessen resulteerden in enkele verrassende composities zoals Two
Impressions voor bastuba en orgel (een opdracht van Stephan van Aenrode voor zijn
hoger diploma) en Liederen van Verlangen voor mezzosopraan en kamerorkest,
gecreëerd tijdens het Ars Musica-festival in Brussel in 1989.
In 1988 werd ik voor de eerste keer uitgenodigd mee te werken aan Muzikamp,
een samenwerking die tot op de dag van vandaag duurt, maar die mij ook in contact
bracht met pianist Stefaan Desmet. Uitgegroeid tot een niet enkel muzikale
vriendschap kan je hier zeker spreken van wederzijdse inspiratie door onze hechte
samenwerking en gesprekken tot in de ‘latere’ vroege uurtjes.
In september 1990 mocht ik in opdracht van Bisschop P. Schruers een koor
oprichten voor de Hasseltse Kathedraal, waarvan ik dirigent bleef tot januari 1998.
Er is jammer genoeg nooit sprake geweest van een vruchtbare samenwerking tussen
het Bisdom en mijzelf, maar het koor is steeds een goed instrument geweest bij het
experimenteren met nieuwe koorklanken. En zo ontstond een rijke oogst aan vocale
vernieuwende religieuze muziek.
1991 gaf een hele nieuwe stimulans aan mijn muzikaal en persoonlijk leven; niet
alleen stapte ik in het huwelijksbootje met jeugdvriendin Heidi, maar tevens werd
ik bekroond met de eerste Hasseltse Burgemeester Meyersprijs voor ‘het promoten
van Hasselt door mijn muzikaal werk als dirigent en componist’. Op uitnodiging van
Prof. Mark Delaere mocht ik actief meewerken aan de eerste editie van ‘Nieuwe
Stemmen’ op 26/27/28 februari aan de Katholieke Universiteit van Leuven met werk
van V. Tormis en K. Nystedt en mijn eigen Oktober, een werk dat veel succes met
zich meebracht.
In september behaalde ik het einddiploma orkestleiding waarbij ik in één adem
de creatie mocht brengen van Romania I, met zeer positieve reacties bij de juryleden
Frits Celis en Fernand Terby. Romania is mijn eerste symfonie, een vierdelige
compositie, telkens voor een verschillende bezetting; I voor symfonisch orkest (1991),
II voor harmonieorkest (1994), III voor pianokwartet (1998), en IV,... dat zullen we
later wel zien.
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1992-1998
Op 2 februari 1992 mochten wij ons eerste kindje verwelkomen, en hij inspireerde
mij onmiddellijk bij het schrijven aan mijn eerste opdracht voor beiaard (van Luc
Rombouts). Jammer genoeg heeft ons zoontje niet lang in ons midden mogen zijn;
daags na de overhandiging van Sebastiaan overleed hij. Een tragedie die mij lange
tijd zonder creatief werk zette, tot een opdracht van goede vriend Jo Hermans mij
een uitlaat bood voor mijn emoties, en zo kwam er Requiem aeternam voor groot
orgel, een
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lang meditatief werk waar Jo de belangrijkste orgels in Europa mee geteisterd heeft,
van Altenberg tot in Riga. In Altenberg bevond zich onder de toehoorders de Keulse
uitgever Christian Dohr die prompt voorstelde het werk uit te geven.
Sinds het tweede semester van 1992 ben ik in het Lemmensinstituut ingeschakeld
bij de voorbereiding (en soms ook als uitvoerend dirigent) van de oratoria. Met de
jaarlijkse Bach-producties erbij mag ik blij zijn te mogen werken met muziek van
de groten der aarde.
Tijdens de eerste week van juli in 1993 fungeerde ik voor de tweede maal als
gastdirigent bij het BRTN-koor, maar ditmaal met een zestal eigen werken. Een
goede opname, zo werd me verteld, maar ze werd nooit uitgezonden op de nationale
radio. Fragmentarisch werd er wel eens een werk van gebruikt voor andere
programma's zoals bij het ‘Muziekkabinet’, maar nooit in ‘het koorleven van
Vlaanderen’ - een programma van Simonne Claeys en Wim Verdonck door wie ik
de laatste jaren gesteund word met het opnemen en uitzenden van mijn koorwerken.
Toch een vreemde situatie: koorzangers en een koorleider een week laten werken
(en daarvoor betalen) en dan nadien niets meer doen met het resultaat... In oktober
van datzelfde jaar mocht ik de Cera-Jeugd & Muziek Vlaanderen Prijs voor
Compositie in ontvangst nemen, nadat ik de twee vorige edities telkens genomineerd
was. Ditmaal had ik mijn nominatie, waarop ik apetrots was natuurlijk, te danken
aan Vic Nees en Willem Kersters, twee Vlaamse coryfeeën. Naast de werelcreatie
van mijn Triptiek-aquarellen voor gemengd koor op teksten van René Geldof, een
werk dat in 1994 de prijs van de vocale muziek kreeg in Waregem, werd er ook een
concert georganiseerd in Leuven met mijn muzikale stamboom, naast eigen werk
ook composities van mijn leraar Luc Van Hove en werk van diens leraar Willem
Kersters. In 1993 voltooide ik mijn Missa in honorem Sancti Norberti, een opdracht
van het vocaal ensemble Musa Horti en dirigent Peter Dejans. Peter was student
harmonie (in de koorleidingklas) bij mij en met de jaren is er een mooie vriendschap
gegroeid met als hoogtepunt deze Norbertusmis, een traditioneel ordinarium voor
gemengd koor en orgel doorweven met psalmteksten rond Norbertus. Een behoorlijk
‘nieuw’ werk met naast het gebruik van aleatoriek een herkenbare toonspraak. Deze
samenwerking culmineerde in het plan een cd-opname te maken met eigen werk,
financieel ondersteund door de Cera-J&M prijs, en geruggesteund door de aandacht
van Vox Temporis. Deze cd - Kurt Bikkembergs Vocal Music - mocht dadelijk op
heel wat bijval rekenen en werd nadien met zeer gunstige recensies (zie Vlaanderen,
nr. 262 (1996), blz. 254) bedacht, zowel wat uitvoering als wat composities betrof.
Naast de Mis, de Triptiek en nog andere composities (een staalkaart van 1989 tot
1994), is Stultorum infinitus est numerus de afsluiter: een compositie in opdracht
van Alumni Leuven (1993) voor het Leuvens Universitair Koor, een groep die mij
nauw aan het hart ligt. De compositie op tekst van Erasmus veroorzaakte door zijn
experimenteel karakter nogal wat opschudding, maar wat wil je met zo'n inhoud?
Europa Cantat in Herning (DK) bracht nieuwe inspiratie mee met de creaties van
composities van E. Rautavaara en B. Holten, maar voor de rest was 1994 een jaar
van vruchten plukken; vele composities werden gecreëerd en de recensies bij nieuwe
uitgaven waren zeer lovend.
In januari 1995 kreeg ik de opdracht een oratorium te schrijven voor het
openingsconcert voor de Hasseltse Virga-Jesse-Feesten in 1996. Na overleg werd
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het concept vastgelegd voor sopraan-solo, gemengd koor en meisjeskoor, strijkers,
orgel, piano en slagwerk. Nu op zoek gaan naar teksten en bronnen.
Van 5 tot en met 7 september 1995 was ik te gast in Wolfenbüttel (als Belgisch
componist van kinder/jeugdliederen) op een colloquium rond de problematiek: hoe
ondersteunen, organiseren en promoten we nieuwe koormuziek voor de jeugd? De
Duitse organiserende federatie kwam tot de

De O.-L.-Vrouw-ten-Poelkerk aan de Grote Markt in Tienen. In de glasramen van deze kerk vond
Kurt Bikkembergs inspiratie voor zijn compositie Mirjam (1996)

conclusie, om het x-aantal jaar, componisten de opdracht te geven nieuwe werken
te schrijven en deze opdracht te verbinden met een aantal specifieke koren, een idee
dat reeds een decennium in Israël veel bijval genoot.Voor mij waren de nieuwe
contacten met o.a. de Israëlische componist Yehezkel Braun en het Finse jeugdkoor
Tapiola, met de dirigenten Erkki Pohjola en Kari Ala-Pöllänen zeer waardevol; in
1997 namen zij mijn compositie Het meisje en de zee op hun repertorium en brachten
er in 1997 de tweede uitvoering van in België (na mijn eigen Tiens jeugdkoor in
1994). Ondertussen had ik een structuur gevonden voor Mirjam. Geïnspireerd door
Brittens Saint Nicolascantate (die ik het jaar voordien zelf uitgevoerd had) en de
glasramen in de O.-L.-V.-ten-Poelkerk in Tienen, kwam ik tot een negendelig werk
met Maria's levensloop als leidraad. Na de geboorte en de kinderjaren van Maria
(waarvoor ik met veel hulp van goede vrienden Jos en Annemie een tekst kon laten
schrijven door René Geldof), de annunciatie en het bezoek aan Elisabeth, kwamen
we tot het belangrijke middelpunt, namelijk de geboorte, kinderjaren en dood van
Jezus, om dan af te sluiten met Pinksteren, de hemelvaart en kroning van Maria. De
titel van elk deel, een Latijnse frase, vond ik deels in de glasramen en anderzijds
stelde ik die zelf samen met de hulp van de pastoor van de O.-L.-V.-kerk van Tienen,
E.H. Evrard Vandervelpen. Na lang zoeken in boekenwinkels en bibliotheken kon
ik toch een zestal teksten destilleren uit het werk van M. Gilliams, P. Van Veen en
A. van Wilderode. De rest schreef R. Geldof in afspraak met mij. Een opdracht van
het vocaal mannenensemble Arc Sonore bracht mij tot het Stabat Mater. En zo
ontstond de idee om Latijnse ‘standards’ zoals het Ave Maria, het Magnificat, het
Stabat Mater en de psalm Jubilate Deo te laten samensmelten met Nederlandse
teksten. Als slot van het Magnificat latiniseerde ik mijn vroegere compositie Glory
be to the Father als doxologie.
De laatste maanden van 1995 kon ik reeds enkele delen van Mirjam testen op
concerten, en de resultaten waren zeer bevredigend.
Eindelijk! Mirjam was voltooid, een maand lang partijen uitschrijven en op 9
augustus 1996 was het dan zover.
De aanwezigheid en appreciatie van vele collega's en directeur P. Schollaert deed
mij plezier... anderhalf jaar labeur was op zeventig minuten voorbij. Dolle weken
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volgden met het verdere verloop van de Virga Jesse-Feesten met concerten, radioen TV-missen, en telkens met veel ‘jonge’ muziek.
In september reisde ik op uitnodiging van Vladimir Zenevitsch naar Minsk
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voor een lezing over Vlaamse 20ste-eeuwse koormuziek en ik mocht ook werken
met het koor aan mijn Lieve Magnolia lieveling, in het Nederlands! Ter plaatste werd
ik voorgesteld aan alle prominenten op muzikaal vlak en meegesleurd naar concerten,
repetities en evenementen; van het staatskoor naar het staatsballet. In het vliegtuig
kon ik mij reeds voorbereiden op Swerts' opera Liaisons dangereuses, mijn eerste
en hopelijk niet mijn enige deelname aan het Vlaamse operagebeuren. De ervaringen
van deze laatste jaren deden mij als componist inzien toch nauwer verwant te zijn
met het oratorium en veel minder met de opera; misschien zal dat in de toekomst
veranderen; een idee voor een kinder/jeugdopera sluimert reeds.
De jaarlijkse weekends met de Tiense Capella in ‘Kloster Steinfeld’ in het ‘stille’
Eifelgebied gaven mij zoveel inspiratie, dat ik nu meermaals jaarlijks terugkeer op
zoek naar mijn muze. Zo ook na een opdracht van het Duitse festival ‘Orgel Plus’
in Bottrop om een mis voor ze te schrijven naar aanleiding van hun tienjarig bestaan.
Dit resulteerde in de Missa in honorem Cordis Jesu voor achtstemmig gemengd
koor, drie trombones en orgel. Ook het Europees Muziekfestival voor de jeugd
vereerde mij met een opdracht. Het eerste werkje Pater noster was te moeilijk voor
de beoogde categorie (aleatoriek blijkt in de meeste Europese landen toch nog steeds
aversies op te roepen, zeker op het vocale forum) en belandde in het
concertprogramma van de Tiense Capella, samen met de nieuwe Missa. Remedie
jeghens de Peste daarentegen werd aanvaard en zorgde op het laatste festival voor
verrassende uitvoeringen; maar de problemen die er ontstaan door het gebruik van
ratels, het voorschrijven van stampen met de voeten, en het gebruik van een
octotonische reeks grenst (op het einde van de 20ste-eeuw) aan het ongelooflijke.

1998Vele mensen moet ik bedanken voor hun steun en toeverlaat en voor hun (meestal
onbewuste) beïnvloeding. Hopelijk mag ik er op blijven rekenen en zal ik door nieuwe
impulsen mijn muziek verder kunnen ontwikkelen.

Jaak Van Holen
Selectieve werkenlijst van Kurt Bikkembergs
Uit zijn omvangrijke werkenlijst selecteerde Kurt Bikkembergs de belangrijkste
composities.
Ze werden systematisch en chronologisch geordend. Naast jaartal, titel en eventuele
specificatie van de bezetting zijn vermeld: tekstschrijver voor de vocale composities
(t.) en uitgaven (ed.).
1.

COMPOSITIES VOOR KOOR

1.1.

Gemengd koor
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1987

Im Nebel
t.: Hermann
Hesse
ed.: Harmonia
(Nederland)
Domine Deus Meus - Psalm 4 (gemengd koor en orgel)
ed.: Triangiel
(Polen)

1989

Oktober
t.: Hermann
Hesse
ed.:
ANZ-Limburg

1991

Missa in honorem Sancti Quintini (gemengd koor en
orgel)

1992

Laudate Dominum - Psalm 117
ed.: De
Notenboom
Dubbele Jan (bewerking)
ed.: Euprint
Glory be to the Father (sopraansolo, gemengd koor en
orgel)

1993

Venite ad me (gemengd koor en orgel)
ed.: Euprint
Schoon jonkvrouw ik moet u klagen (bewerking)
ed.: Euprint
Stultorum infinitus est numerus
ed.: Euprint (in
voorbereiding)
Triptiek. Aquarellen
t.: René Geldof
ed.: Euprint
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Missa in honorem Sancti Norberti (gemengd koor en
orgel)
1995

Alchera (gemengd koor, klein slagwerk en piano)
t.:
samengesteld
door de
componist met
fragmenten
van John
Keats, Rainer
Maria Rilke,
Fernando
Pessoa en
Pablo Neruda

1996

Suite (gemengd koor en piano)
t.: Paul van
Ostaijen
ed.: Harmonia
(Nederland)
Pater noster
ed.:
ANZ-Limburg

1997

Repleti sunt spiritu sancto
ed.:
ANZ-Limburg
Priester zijn
t.: René Geldof
Missa in honorem Cordis Jesu (gemengd koor, 3
trombones en orgel)
Remedie jeghens de peste
t.: Lucas
d'Heere
ed.: MJF
Neerpelt
Bloemen van as (III) (gemengd koor en piano)
t.: René Geldof
Benedic, anima mea Emitte Spiritum tuum
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1998

Aanwezigheid
t.: Gerrit
Achterberg
Diptiek
t.: Jan van
Ruusbroec

1.2.

Gelijke stemmen

1987

Kinderwensen (SSA)
t.: René Geldof
ed.: ANZ,
Musicerende
Jeugd

1994

Het meisje en de zee (SSA)
t.: René Geldof
ed.: ANZ

1995

Stabat Mater (TTBB)
ed.: Harmonia
(Nederland)

1996

Alleluia, Jubilate Deo (SSAA)
ed.:
Musicerende
Jeugd

1998

Daar boven uit het vensterke (bewerking; SSA)
ed.: Euprint (in
voorbereiding)
Miniatuur (SSA en piano)
t.: lenne
Biemans

1.3.

Kinderkoor
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1987-1992

Kind'ren hadden genoeg van de straat (bundel)
t.: René
Geldof, Jan
Wouters,
Annie M.G.
Schmidt,
André Sollie
ed.: Euprint

1987-1996

Wat heeft ie't druk mijn vader (bundel)
t.: Jan
Wouters,
André Sollie,
René Geldof,
Wim Ipers,
Denise De
Veylder, Lea
Smulders
ed.: Euprint

1995

't Prinsesje met de blauwe ogen (cantate)
t.: René Geldof
ed.: VFJK

1.4.

Grotere samenstellingen

1992

Rorate coeli (voor 4 koren: SSA, SATB, SSATBB,
SSATBB)
ed.: De
Notenboom
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1996

Mirjam (oratorium voor sopraansolo, 2 koren: SSA en
SATB, orgel, piano, strijkers en slagwerk)
ed.: René
Geldof; Maurice
Gilliams, Piet
van Veen,
Anton van
Wilderode

2.

INSTRUMENTALE COMPOSITIES

1987

Two Impressions (voor bastuba en orgel)

1989

Fata Morgana (voor HAFA)
ed.: Musica
Mundana
(Nederland)
Liederen van verlangen (voor mezzo en kamerorkest)
t.: Luuk
Gruwez, René
Geldof, Paul
van Ostaijen

1991

Romania, part I (voor symfonisch orkest)
Voices (voor saxofoonkwartet)

1992

Altomobiel (voor altviool en piano)
ed.: Euprint
Sebastiaan (voor beiaard)

1993

Requiem aeternam (voor orgel)
ed.: Dohr
(Duitsland)

1994

De wens van de wind (balletmuziek voor to instrumenten)
t.: René Geldof
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Tabor (voor stem en piano)
t.: Magda Van
Cleynenbreugel
ed.: Chantraine
Romania, part II (voor harmonieorkest)
ed.: Musica
Mundana
(Nederland)
Katelijne (voor beiaard)
ed.: Weerter
Beiaardboek
(Nederland)
1995

Thoughts (voor tenorsaxofoon en HAFA)
ed.: Musica
Mundana
(Nederland)

1997

Apocalypsis (voor koperensemble)

1998

Romania, part III (voor pianokwartet)
Johannes (voor beiaard)

DISCOGRAFIE
Playboy
The Gabrieh-Brass, Soloists of the Belgian National Orchestra
Mudo-records 8711/5482
Ja Heer, hier ben ik (uit Jong en vro); Magnificat, Amen dico vobis; Wintersuite
Jeugdkoor O.L.V.-Ten Poel o.l.v. K. Bikkembergs Poketino 0013
Bewerkingen van: Przybiezeli do Bethlejem; Joseph and Mary; Maria die zoude
naar Bethlehem gaan; Wat, Bethlehem en Chionia sto kambanario
Vocale en instrumentale ensembles van het Lemmensinstituut o.l.v. K. Bikkembergs
Lentekerk 15
Kinderwensen
de Konsinjoorkes o.l.v. Trees Rohde
Ispahan 93/001
Momento Sinfonico Muziekkapel van de Belgische Zeemacht o.l.v. Peter Snellinckx
Dana Records MUMU 3011
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Im Nebel
Ad hoc-koor o.l.v. Frank Hameleers
Harmonia Cassette
Sebastiaan
Luc Rombouts
GRE 1594
Choral works: Missa in honorem Sancti Norberti; Domine Deus meus: Venite
ad me; Triptiek. Aquarellen; Dubbele Jan; Schoon jonkvrouw, ik moet u klagen;
Lieve Magnolia lieveling; Oktober; Two romantic part-songs en Stultorum
infinitus est numerus
Vokaal Ensemble Musa Horti o.l.v. Peter Dejans; Joris Verdin, orgel Vox Temporis
CD 92 021
Laudate Dominum. Psalm 117
Komorni zbor ‘AVE’ o.l.v. Andraz Hauptmann MDC CD 003
Wanneer zal de vrede komen; Cantate Domino cum Gaudio; bewerkingen van:
Przybiezeli do Bethlejem; Maria door een doornwoud trad; Het was een maged
uitverkoren; Maria die zoude naar Bethlehem gaan; Kerstsprookje;
Herderszang; Fum fum fum, Als ik in een kerstbal kijk
Capella Beatae Mariae ad lacum o.l.v. K. Bikkembergs KB 5604
Boomhut en In de Pop-Marijkestraat
Kadeeke
Musicerende Jeugd SIG 95 001
De Wonderknaap
Kinderkoor van de Vlaamse Opera o.l.v. Hendrik Derollez
DHR 13 002-3/JM 9601
Teddyberen stappen naar de zon; Nessie; Opgekikkerd; Vissenhospitaal;
Woensdag; De klacht van treurwilg; Vroeger; Een kasteel van zand; Eet je bord
leeg; Fietsen I; Voor de broek...; In de Pop-Marijkestraat; Fietsen II; Boomhut;
Huiswerk; Visite; De wonderknaap; Druk; Kunnen apen gapen?; Goedenavond
speelman
Jeugdkoor O.L.V.-Ten Poel o.l.v. K. Bikkembergs
SONO E 296
O Moeder der moeders; Dit beeld, hij wou het voor een glimlach geven; Glory
be to the father
Capella Sancti Quintini o.l.v. K. Bikkembergs
VJ 5660
Lieve Magnolia lieveling
Vocaal Herenkwartet Sequens
AS-010696-CD
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en
Pro Musica Geraardsbergen o.l.v. Dirk Biesemans
Axis 970103
Klik
COHE-koor o.l.v. Paul Thijs
ANZ 20.005
Dubbele Jan
Vocaal Ensemble Cantando o.l.v. Luc Anthonis
Canta 97001

Vlaanderen. Jaargang 47

193

Stefan Van Eycken
Ilfiume del tempo passava...
Een traject doorheen de muziek van Luc Brewaeys
Het door en door modernistische oeuvre van Brewaeys is een ononderbroken
inventieve en ‘wetenschappelijke’ zoektocht naar de akoestische eigenschappen van
de klanken; een zoektocht die niets buitensluit, die als verwachting voor de toekomst
enkel het onverwachte inhoudt.
Het kan op het eerste gezicht vreemd lijken om een traject doorheen het oeuvre
van Luc Brewaeys (o1959) aan te vatten met de bespreking van een crisissituatie,
doch wanneer men de topologie van zijn muziek overschouwt, is dit een voor de
hand liggende zaak. Afgezien van het feit dat een crisis musicologen voorziet van
een onmiddellijk bruikbaar historiografisch hulpmiddel bij het uitzetten van ‘periodes’
binnen het werk van een componist, is het een uiterst interessant fenomeen op zich.
Paul de Man schreef ooit: ‘We can speak of crisis when a “separation” takes place,
by self-reflection, between what is in conformity with the original intent and what
has irrevocably fallen away from this source.’1
In het geval van Brewaeys greep de ineenstorting plaats naar het einde van 1983 toe.
De explosieve fermentatie van ideeën en de (re)constructie van een coherente,
synthetische totaliteit leidde uiteindelijk tot de adoptie van het boventoonspectrum
als het fundamentele compositorische principe. Het zou zinloos zijn om de vruchtbare
input die Brewaeys gedurende deze periode kreeg van Tristan Murail te ontkennen,
maar het moet toch onderstreept worden dat het belang van zijn contacten met
laatstgenoemde eerder ligt in het catalytische effect dan in om het even welke
onmiddellijke invloed op zijn daaropvolgende werken. Alhoewel het woord

Componist Luc Brewaeys
(Foto: David Samyn)

inmiddels spontaan bij de lezer opgekomen kan zijn, is het een massief
reductionistische zet om Brewaeys te classificeren onder het label ‘spectralisme’,
zoals het geval is voor vele componisten en niet het minst voor diegenen die de term
lanceerden.2 Wanneer dit woord of een afgeleide ervan in onderstaande tekst
verschijnt, wordt het enkel gehanteerd in etymo-technische zin, los van de historische,
esthetische, geografische en andere connotaties die er recent aan vastgemaakt zijn.
De extreme beperking van ons perspectief op datgene wat vóór Brewaeys' artistieke
reoriëntatie tot stand kwam, maakt het zeer moeilijk om de esthetische positie van
deze vroege composities in te schatten. Een gigantische hoeveelheid jeugdwerken
(waaronder de opera Michel Strogow, geschreven op achttienjarige leeftijd) zowel
als muziek geschreven tijdens zijn studie bij André Laporte, Franco Donatoni, Brian
Ferneyhough en Iannis Xenakis werden teruggetrokken, en dit verklaart waarom
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slechts twee composities de crisis overleefd hebben: Parametric Permutations voor
fagotsolo en Trajet voor piano, ringmodulator en 11 instrumenten, beide
gecomponeerd in 1982.3 Ook al is de term ‘structuralistisch post-serieel’ opgeworpen
in verband met deze werken, de muzikale realiteit is iets complexer.
De koele, wetenschappelijke titel, de zuiver mathematische constructiemethode
en de concentratie op wat de componist beschreven heeft als ‘extreme fysische, haast
transcendente uitvoeringscomplexiteit’4 zijn karakteristieken die Parametric
Permutations een marginale plaats in Brewaeys' oeuvre geven. Het is eveneens
atypisch in die zin, dat het het enige werk is waarin de invloed van een andere
componist in dergelijk grote mate te onderscheiden valt. Het gebruik van onorthodoxe
maatcijfers (3/10, 2/12, 5/20, ...), die plotse tempowijzigingen tot stand brengen,5
verraadt inderdaad een zekere schatplichtigheid aan Brian Ferneyhough's
Lemma-Icon-Epigram (1981) voor pianosolo, een compositie die Brewaeys intens
bestudeerde tijdens de Darmstadter Ferienkurse in 1982.6
Een veel persoonlijkere compositie dan Parametric Permutations is Trajet,
geschreven in opdracht van en opgedragen aan Lukas Foss, één van de invloedrijkste
Amerikaanse componisten van de naoorlogse generatie. Het hele stuk kan beschouwd
worden als de auskomponierung van een enkel vijftoonsakkoord, afgeleid van de
naam ‘Lukas’ volgens een strikt persoonlijk gematria-systeem (Vb.1). Deze idée fixe
wordt gecomplementeerd door een dodecafonische reeks, die echter zelden als
dusdanig gebruikt wordt, en die functioneert als een soort van anti-materiaal dat
obstakels op de weg van het parcours deponeert. De functie van het akkoord en het
compositorisch gebruik ervan - regerend eerder dan genererend - is in zekere zin
verwant met de spectrale grammatica van de daaropvolgende werken, en toont bovenal
dat transpositionele en registrele equivalentie entia non grata zijn in Brewaeys'
vocabularium. Met betrekking tot tijds- en ritmische organisatie kan men op
macro-niveau drie stadia onderscheiden: (1) non-ritmisch non-metrisch: stasis met
‘klankgebeurtenissen’; (2) ritmisch nonmetrisch: een combinatie van de voorgaande
staat met ritmische contouren afgeleid van de morsecode van de naam ‘Lukas Foss’;
(3) ritmisch metrisch. Twee cadenza's voor de pianosolo overbruggen de conceptuele
kloven tussen deze drie stadia. Omwille van voor de hand liggende redenen, zijn de
eerste twee stadia doordrongen van aleatorisch materiaal, d.i. kleine reservoirs die
genummerde klankobjecten bevatten (gespreid over het volledig ensemble en de
solist), waaruit de dirigent tijdens de uitvoering één willekeurig object (nummer)
kiest, en waarna de uitvoerders de cyclus doorlopen in numerieke orde. Dit circulair
principe - bekend van Pierre Boulez' orkestwerk Éclat (1965) - wordt eveneens
gereflecteerd op het niveau van de totaalstructuur, aangezien het aankomstpunt
hetzelfde is als het vertrekpunt.
Doorheen de hele compositie wordt een anamorf effect gecreëerd door het gebruik
van een ringmodulator, die de pianoklank breekt en vervormt. De vijf frequenties
die gebruikt worden als ‘carrier input’
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zijn op hun beurt afgeleid van het basisakkoord, maar de ruimte wordt als het ware
opengetrokken: de centrale toon blijft in positie, terwijl de afstand tussen de daarrond
hangende tonen telkens met één octaaf vergroot wordt. De keuze van frequentie
wordt aan de discretie van de uitvoerder overgelaten; enkel de wijzigingspunten zijn
aangegeven in de partituur. Op die manier controleert de solist zijn eigen
‘vervreemding’ in zekere zin, en voegt hij een dimensie toe aan het abstract
psychologisch traject dat reeds impliciet in de muziek aanwezig is, d.i. een traject
van geleidelijk opgedreven agressie en gewelddadigheid (vooral vanaf de tweede
cadenza). Trajet is een unieke compositie in Brewaeys' oeuvre, in die zin dat het tot op heden - het enige echte oeuvre-de-bord is, een werk dat toont dat elke
doodlopende steeg zijn eigen opening verhult naar wat achter de muur ligt.
Tijdens de compositorische crisis die Trajet volgde, werd de esthetische efficiëntie
en de mogelijkheden van een vocabularium gebouwd op de boventoonreeks uitgetest
in de soundtrack voor de animatiefilm Het Raadsel van de Sfinx (1983) van Jef
Cornelis. Dan plots, na een jaar van absolute creatieve stilte, trad Brewaeys voor het
voetlicht met Symphony no.1 ‘...e poi c'era...’ (1985) voor orkest, het eerste in een
verderlopende stroom van werken gebaseerd op de akoestische eigenschappen van
klanken. Het antwoord op het gigantische vraagteken dat deze partituur besluit, werd
twee jaar later gegeven met Symphony no.2 ‘Komm! Hebe dich...’ (1987) voor groot
orkest. De ondertitel verwijst naar het kleine citaat uit Mahlers Achtste Symfonie,
ingevoegd tussen de tweede en derde beweging (echter attacca gespeeld) twee dagen
voor de eerste uitvoering. Eén van de hoofddoelen van de componist in dit werk was
om ‘een duidelijk voelbare emotionele kwaliteit toe te voegen aan het vrij
“wetenschappelijke” gebruik van het orkest’. Dit verklaart wellicht ook het ietwat
exuberante karakter van dit stuk: naast de meer gangbare instrumenten maken ook
een brandstoftank, watertobben, e.d. deel uit van het orkest. Het bovenstaande citaat
wordt eveneens bevestigd door een analyse van de ritmische vormgeving van bepaalde
partijen, die boodschappen met een duidelijk amoureuze inslag in morsecode
‘scanderen’. Voor een meer gedetailleerde bespreking van beide werken verwijzen
we naar de uitstekende analyse van Harry Halbreich.7 Het volstaat in deze context
om te wijzen op het feit dat deze eerste twee symfonieën reeds de marginale positie
van Luc Brewaeys binnen de Belgische hedendaagse muziekwereld markeren. Als
witte raaf in een land bevolkt door vaandeldragers van het modewoord
‘postmodernisme’, is hij één van de weinige componisten wiens project in de grond
door en door ‘modernistisch’ is. In die zin is zijn compositorische praxis de
uitdrukking van een fundamenteel geloof in de validiteit van de onophoudende
betrachting om de totaliteit te omhelzen, een totaliteit die niets categorisch buitensluit
en die het hele veld van consonantie tot dissonantie, van sinusgolf tot witte ruis
omvat, gebruikmakend van zowel harmonische als niet-harmonische spectra.
Wanneer men Brewaeys' oeuvre in zijn totaliteit overschouwt, springt de kleine
hoeveelheid vocale werken onmiddellijk in het oog. Alhoewel deze drie composities
geschreven zijn in een zeer korte tijdsspanne (1989-'91), is elk ervan echter
geconcipieerd vanuit een zeer verschillend standpunt. Voor zijn eerste vocale essay
wou Brewaeys een niet-syntactische tekst, bestaande uit fonemen en/of
niet-gerelateerde multilinguïstische woordconstructies (Brewaeys is zelf een soort
van multilinguïstisch mirakel). Na lang speurwerk vond hij Hans Helms' Fa:m
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Ahniesgwow (1959) en dit werd dan de basis voor het werk Réquialm (1989) voor
sopraan en kamerorkest. Na het beëindigen van deze compositie richtte Brewaeys
zich op de muzikale zetting van een syntactische, narratieve tekst, een onderneming
die leidde tot één van zijn meest fascinerende werken: Non lasciate ogni speranza...
(1989-'90) voor sopraan, saxofoon(s) en orkest. De dramatische apotheose van deze
reeks vocale werken werd dan de kameropera Antigone (1991), met een libretto van
Dirk Opstaele, voor vocaal kwartet, acteurs, twee slagwerkers en tape.
De cantate Non lasciate... is gebaseerd op Dino Buzzati's bekende roman Il Deserto
dei Tartari (1940), waarin de gedachtenwereld van de jonge luitenant Drogo - die
gekwartierd is in een afgelegen woestijnomsloten fort, waar hij wacht op een
onbekende vijand - geëexploreerd wordt. Na veertig jaar wanhopig wachten, wordt
zijn hele levensproject gewelddadig aan stukken geslagen wanneer hij gepensioneerd
wordt. Beroofd van een glorierijke dood op het slagveld, voert hij zijn eigen gevecht
tegen een sluipende ziekte in een obscure kamer, en ziet hij ‘de vijand’ in de verte
naar het fort toegaan. De sublieme slotzin - ‘Poi nel buio, benchè nessuno lo veda,
sorride...’ (Dan in het duister, alhoewel niemand hem zag, glimlachte hij...) - schildert
de stervende Drogo op een wijze die gelijkenis vertoont met de verscheurende, vroege
poëzie van Salvatore Quasimodo.8
De titel van de compositie zelf refereert naar Dantes Divina Commedia, waarin
de inscriptie boven de hellepoort luidt: ‘Lasciate ogni speranza’.9 Brewaeys' negatie
van dit aforisme (‘Geef niet alle hoop op’ - gedeclameerd door basdrum en timpani
in ‘slow motion morse’ in het begin van het stuk) is perfect gerijmd met de existentiële
ondertoon van de roman, want het is precies de hoop op een hypothetische toekomst
die Drogo levend houdt. Zonder verleden, zonder herinnering, zonder heden, is Drogo
enkel in staat om te leven in functie van de toekomst en de verwachtingen die hij
heeft van die toekomst. Men kan onmiddellijk de notie van ‘tijd’ op dit gegeven
toepassen, want centraal in het - literaire zowel als muzikale - werk staat de observatie
van de menselijke conditie zoals die gedetermineerd is door het onverbiddelijke en
onherstelbare verloop van de tijd. In dit licht is het niet moeilijk om te begrijpen
waarom een componist als Brewaeys - voor wie temporele structurering van primair
belang is10 - zich aangesproken voelde door Buzzati's tekst.
Het is interessant om op te merken dat Non lasciate... oorspronkelijk bedoeld was
als een saxofoonconcerto voor Daniel Kientzy. Het was pas toen laatstgenoemde de
integratie van een vocale solist verzocht dat het stuk de vorm van een dubbelconcerto
aannam. De relatie tussen deze twee muzikale protagonisten is vrij complex, omdat
de ene als het ware licht werpt op de andere, wat gepaard gaat met veel
materiaaluitwisseling. Tegenover deze dynamische interactie functioneert het orkest
- dat ook tien musici die gepositioneerd zijn in de zaal omvat - als een soort van
sonore achtergrond, uiterst transparant en subtiel, waarvan de input echter niet minder
belangrijk is voor het geheel dan die van de solisten.
Twee representatieve fragmenten (omwille van praktische redenen beperkt tot de
solo partijen) uit Non lasciate... illustreren het bovenstaande. Vb.2a is een uittreksel
uit het eerste gedeelte van de derde sectie, ‘Darkening’. Als atomische representaties
van de globale technische constructie worden multiphonics - veel voorkomend in
Brewaeys' werken - zeer nauwgezet geselecteerd in functie van hun toonhoogteinhoud
en timbrale kwaliteit, en niet gebruikt als effect op zich, als de
‘dominant-septiem-akkoorden van de hedendaagse muziek’ om Helmut Lachenmanns
uitdrukking te citeren. Hun gebruik op deze plaats lijkt gemotiveerd te zijn door de
tekst, en alhoewel Harry Halbreichs vergelijking met Monteverdi's
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recitatiefbegeleidingen inderdaad zeer treffend is,11 dient het toch benadrukt te worden
dat de functie van de saxofoon-multiphonics ten opzichte van de sopraan danig
verschilt: in plaats van te ondersteunen, ondermijnt het instrument de melodische
vocale lijn (gecentreerd rond fa). Merk eveneens op dat voor het overgrote gedeelte
van de tijd, de

Vlaanderen. Jaargang 47

195

Vb. 1 Toongeneratiesysteem voor Trajet

Vb. 2a Fragment (1) uit Non Lasciate... (enkel solopartijen).

Vb. 2b Fragment (2) uit Non Lasciate... (enkel solopartijen).
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sopraan zich beweegt in precies dat territorium dat ongedefinieerd gelaten wordt
door de componenttonen van de multiphonics. Vb.2b is genomen uit de slotsectie
van het werk, ‘The New Serenity’, waarin sopraan- en altsaxofoon simultaan bespeeld
worden, eerst in ‘bagpipe biphony’ (altsax speelt pedaaltoon mi, terwijl sopraansax
melodisch materiaal ontwikkelt), daarna in ‘aulodian biphony’ (waarbij de twee
instrumenten onafhankelijk van elkaar actief zijn), om ten slotte bevroren te worden
in een lang aangehouden tweeklank (si-sol kruis).12 Deze ‘instrumentale schizofrenie’
wordt gedurende 6 minuten onophoudend volgehouden door middel van circulaire
ademhaling. De eigenlijke tekst van de compositie is een gecondenseerde versie van
Buzzati's novelle - door Brewaeys vergeleken met een ‘samengedrukte accordion’ en bestaat enkel uit Drogo's reflecties. Deze abstractie en distantiëring ten opzichte
van het origineel wordt nog versterkt door het toevertrouwen van de woorden van
het hoofdpersonage aan een vrouw(enstem). Alhoewel de intense concentratie op
het melodische aspect geen onmiddellijk gevolg had voor de daaropvolgende werken,
bleek Non lasciate... wel het beginpunt te zijn van een vruchtbare samenwerking met
Daniel Kientzy - de meest geniale exponent van hedendaagse saxofoonmuziek en
de enige instrumentist die het volledige gamma van sopranino- tot contrabassax
beheerst. Zijn baanbrekend onderzoek (aan het IRCAM en elders) ligt ook aan de
basis van Brewaeys' relevante composities sindsdien, met name Very Saxy voor
bassaxofoon en het danswerk Vent d'autan voor saxofoon(s) en 2 synthesizers (beide
van 1990), de sopraansaxsolo Dirge for Dina (1991) en Kientzyphonie (Symphony
no4, 1991-92) voor saxofoon(s) en groot blazersensemble. Uitgeput door deze intense
focus op het instrument markeert Attention: Alto Solo! (1994) het (voorlopige?) einde
van Brewaeys' anatomische exploratie van de saxofoon.
Het eerste orkestwerk dat Non lasciate... opvolgt, is Symphony no3 ‘Hommage’
(1991), geschreven voor het ‘Arturo Toscanini’ Symfonie-orkest. De ommagio
aangegeven door de ondertitel verwijst naar Aaron Copland, een componist voor wie
Brewaeys altijd enorme bewondering gehad heeft. Laatstgenoemde was vooral
gefrustreerd door het feit dat Coplands muziek ‘niet genoeg gekend is choreografische muziek uitgesloten - en bovenal, niet voldoende uitgevoerd wordt’,
en besloot daarom om zijn eerste beweging te koppelen aan Coplands Short Symphony
(Symphony no2, 1931-33), een sleutelwerk in diens oeuvre, gekarakteriseerd door
een bijzonder subtiele ritmische constructie. In zijn bezorgdheid om de gemakkelijke
en vaak goedkope citaatstrategie te vermijden, opteerde Brewaeys er voor om de
macrostructuur te recycleren, eerder dan oppervlaktedetails te kopiëren. Afgezien
van de zuiver muzikale redenen, is er ook een aspect van ironie verbonden aan de
keuze van dit specifieke model: ook al is Coplands symfonie kort, die van Brewaeys
is zo mogelijk nog korter (± 10 minuten), in totale veronachtzaming van aanvaarde
noties met betrekking tot het genre. De tweede beweging, die op geen enkele manier
refereert naar Copland, is één van de meest magische momenten in Brewaeys' oeuvre.
Als ‘één trage, brede progressie naar het slotakkoord toe’ is deze sectie gebaseerd
op het ruisaspect, waarmee meteen duidelijk wordt dat de spectrale habitat van de
componist ook niet-harmonische fenomenen (in de wetenschappelijke betekenis)
omhelst.
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Dit laatste wordt eveneens bevestigd door de klokachtige texturen die veel van
Brewaeys' werken doordringen en de ondertitel van zijn zesde symfonie ‘... breathing
beyond the shadows of bells...’ (in progress sinds 1995) lijkt een verdere en diepere
concentratie op deze specifieke sonore marge in de toekomst aan te kondigen. Het
archetypische karakter van deze affiniteit weerhoudt er mij van om zelfs een poging
te ondernemen om de basisredenen voor het terugkerend compositorisch gebruik van
deze texturen te geven. Desalniettemin zijn er een aantal kenmerken die de saillantie
van deze belklanken verklaren. Eerst en vooral dient gewezen te worden op de uiterst
rijke en hoogst onregelmatige klankstructuur zelf, die - zoals Jonathan Harvey schreef
met betrekking tot zijn compositie Mortuos Plango, Vivos Voco (1980) voor
computergeprocesseerde concrete klanken - ‘neither tonal, nor dodecaphonic, nor
modal in the Western or Oriental manner, but utterly unique’13 is. Spectrumanalyse
heeft aangetoond dat deze uniciteit geworteld is in het feit dat de frequentie van de
partieeltonen niet in een natuurlijke getalsrelatie staat tot de frequentie van de
grondtoon, wat wel het geval is met ‘normale’ instrumentale klanken.14 Naast dit
spectrale aspect kan Brewaeys' fascinatie met metalen percussie en bel-/gongachtige
sonoriteiten geduid worden door de zgn. ‘long-decay’-kwaliteiten van deze
instrumentengroep, de zeer geleidelijke, langzame ondergang in stilte. Het is precies
dit fenomeen van galm, gekoppeld aan dat van resonantie, dat een centrale
compositorische kerngedachte is in twee werken daterend van 1993: Talisker voor
5 solisten (klarinet, contrabasklarinet, hoorn en twee slagwerkers) en groot
klarinettenensemble met zes slagwerkers, en Laphroaig (Symphony no5) voor twee
orkesten (elk met dirigent) en live-electronics. Alvorens deze twee monumenten van
wat naderbij te bekijken, is het waard te vermelden dat ze respectievelijk de tweede
en derde plaats innemen in een bijna voltooide reeks van zeven composities die de
naam van een single malt whisky dragen. Deze reeks, begonnen in 1991 met
Knockando voor slagwerk en piano, en voortgezet met Bowmore (String Quartet
no2, 1995), OBAN (1996) en Cardhu (1998), is de (allesbehalve stille) getuige van
Brewaeys' enthousiasme voor deze geestrijke drank.15
Talisker werd geschreven in opdracht van Antwerpen '93 voor uitvoering in de hal
van het Centraal Station van Antwerpen. Deze specifieke locatie bood - of eerder
dwong - Brewaeys om een antwoord te formuleren op een vraag die hem altijd al
bezig gehouden had: als a het moment is waarop de klankproductie stopt, en b is het
moment waarop deze klank niet langer hoorbaar is, hoe lang duurt het dan alvorens
de afstand |ab| een entiteit wordt? Wanneer men de hoogst reverberante architecturale
constructie van de voornoemde hal - met een galmtijd (= |ab|)van 8 ½ seconde voor
middelfrequenties in een vrijwel lege ruimte - in rekening brengt, begrijpt men
onmiddellijk dat de impact van deze omstandigheden op het feitelijke
compositieproces enorm is; zeker, wanneer men deze situatie vergelijkt met een
normale concertruimte, waar de sterftijd tussen 1,25 en 1,8 seconden ligt. De
over-akoestische maximalisatie van het territorium na klank en voor stilte schept een
nieuw ‘timbraal moment’, dat - op zijn beurt - compositorisch kan geëxploiteerd
worden, bijvoorbeeld wanneer de galm van metalen percussie ‘verlengd’ wordt door
het klarinettensemble of wanneer de interactie van galmen van verschillende (vaak
coflictuerende) instrumentale bronnen een ongehoorde timbrale legering creëert.
Zoals men wellicht kon vermoeden is de spatiale projectie in Talisker even belangrijk
als de temporele. Het is evident dat de plaats waar een bepaalde klank geproduceerd
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wordt de fysionomie van die klank zowel als zijn galm beïnvloedt. Het is precies
daarom dat ook de ruimtelijke dimensie van in het prille begin in het compositieproces
geïntegreerd werd. Vanuit dit oogpunt bood de hal van het Centraal Station vele
interessante mogelijkheden in termen van variëteit in echo en afstand, dit laatste niet
alleen statisch (relatief veraf of dichtbij) maar ook mobiel (door middel van roltrappen,
enz.). Het resultaat is muziek in constante dialoog met zijn omgeving en
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met zijn eigen spatio-temporele projectie, en in die zin is de titel zeer relevant,
aangezien single malt whisky - meer dan om het even welke andere geestrijke drank
- gevormd wordt door tijd en door zijn omgeving.
Als Talisker, in zekere zin, een onderzoek is naar het compositorisch potentieel
van natuurlijke galm, dan kan Laphroaig - getransfereerd naar de ‘normale’
concertzaal - beschouwd worden als een exploratie van hetzelfde klankdomein met
gebruikmaking van live-electronics (zowel als andere, zuiver instrumentale
technieken). De aangewende krachten zijn groot en wederom ruimtelijk zeer duidelijk
gedefinieerd: een orkest van normale omvang (met één dirigent) is gepositioneerd
op het podium, een kamerorkest (met een tweede dirigent) zit op een balkon achter
het publiek, twee baritonsaxofoons zijn gelokaliseerd links en rechts van het publiek,
terwijl de elektronische output verspreid wordt vanuit vier luidsprekers (één in elke
hoek van de zaal). Bijzonder creatief wordt gebruikgemaakt van het enorme
slagwerkarsenaal bestaande uit 120 instrumenten, bediend door minstens 10
uitvoerders: een unicum in de literatuur is wellicht het ‘scherzo’-fragment voor 16
pauken.
De belangrijkste componenten van het elektronisch apparaat zijn twee galmsystemen,
waarvan één normaal is (Lexicon 424/480) en het andere uitgerust is met ‘freeze
facilities’ (Quantec Room Simulator). Vooral het laatstgenoemde opent een wijd
veld van mogelijkheden: het wordt gezet in ‘infinity mode’ en is daardoor in staat
om de input (bijvoorbeeld een akkoord gespeeld door het orkest) onbeperkt te
verlengen, alsook inputs die (soms aanzienlijk) verwijderd zijn in tijd te superponeren.
Hetzelfde systeem werd gebruikt door Jonathan Harvey in Madonna of Winter and
Spring (1986), één van de meest buitengewone orkestrale composities met live
elektronische interactie, door Brewaeys erkend als een belangrijke invloed.
De inventiviteit en subtiliteit waarmee Brewaeys die artificiële galmopstelling
gebruikt, kan het best gehoord worden op het moment dat de eerste hoboïst zich
verplaatst naar de backstage-ruimte om zijn vrij uitgebreide, elektronisch verrijkte
solo te brengen. Op dit ogenblik brengt de componist ook zaken in rekening die vaak
onbeschouwd gelaten worden, met name de afstand tussen klankbron (in casu hobo)
en microfoon. Het manipuleren van deze afstand - door weg te draaien van de
microfoon, en dergelijke meer - laat toe lontano-effecten te creëren die met traditionele
middelen onmogelijk zijn. Daarenboven, mag men niet onderschatten in welke mate
het onttrekken van de ‘oorsprong’ van deze klankwereld aan het gezichtsveld van
het publiek bijdraagt tot het magische effect van dit fragment.
Alhoewel muzikale technologie door Brewaeys aangewend wordt op vele
verschillende wijzen - zoals mag blijken uit composities als Metallophonie (1989)
voor tape en Jocaste's (grand-)daughter (1992), een satellietstuk van Antigone voor
twee slagwerkers en tape - gaat zijn voorkeur uit naar de alteratie van instrumentale
klank ‘in real time’. Deze rode draad loopt doorheen zijn volledige carrière, van het
vroege Trajet, via Due cose belle ha il mondo: l'amore e la morte... (1986, herzien
'88) voor piano, kamerorkest en live-electronics, tot het recente Laphroaig. Een
buitengewoon werk dat eveneens tot deze groep behoort, is Again (1988-89) voor
elektrische gitaarsolo.
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Again bestaat vrijwel volledig uit natuurlijke harmonieken, gelijk verspreid over de
zes snaren, waardoor als het ware een constant resonerend lichaam gevormd wordt.
De compositie baadt in een suspensieve spookatmosfeer die gecreëerd wordt door
de combinatie van twee elementaire elektronische manipulaties: (1) de toevoeging
van een artificiële ‘echo’; (2) de controle van het dynamische niveau van de output
(door middel van een pedaal), waardoor de ‘normale’ akoestische situatie waarbij
een aanslag (attack) gevolgd wordt door een graduele uitsterving (decay) - aangezien
opgeslagen golfenergie verwijderd wordt, resulterend in een natuurlijk diminuendo
- omgebogen wordt om een situatie te bekomen die toestaat een crescendo dal niente
te realiseren. Het meest intrigerende aspect van deze techniek is dat men de ‘effect
sound’ (d.i. de lange resonantie) hoort zonder feitelijk de ‘cause sound’ (d.i. de
getokkelde impact) waar te nemen. Het elimineren van de aanslag (van het veld van
auditieve perceptie, uiteraard) heeft meer gevolgen dan men op het eerste gezicht
zou vermoeden, omdat dit mechanisme de ‘effect proceeds from cause’-logica die
de geest van elk post-Platoons menselijk wezen beheerst danig frustreert (cfr.
Timaeus). Wat men hoort in Again is een sonore stof die geweven wordt door
klankpartikels die schijnbaar ex nihilo geboren worden. Een belangrijke compositie
die eveneens focust op deze klankfysionomische eigenaardigheid - zij het op een
verschillende (maar even radicale) wijze op grond van de verschillende instrumentatie
en de afwezigheid van elektronische hulpmiddelen - is Tristan Murails Territoires
de l'oubli (1976-77) voor pianosolo, ‘geschreven voor de resonanties, niet de
aanslagen’. De aanslagen zijn slechts ‘littekens’ op het vibrerende vlees gevormd
door de effectklank.
Het bovenstaande kan eveneens gerelateerd worden aan Barry Schraders concept
van klank als een essentieel begeleidend fenomeen - ‘perceived as an aural response
or accompaniment to a visually perceived action’16 - en het uitvoeringsproces als het
creëren van een reeks betekenisvolle actie/respons-associaties. Betekenis wordt dan
geconstitueerd door de herinnering van (deel-)gelijkenis van een gegeven klank met
de klank van een (voordien visueel waargenomen) fysische gebeurtenis.’17 Vanuit
dit perspectief streeft Brewaeys er naar om met behulp van elektronica - maar ook
andere middelen, zoals het ‘onzichtbaar’ maken van klankbronnen - een splitsing te
realiseren tussen actie en respons, waardoor het hierboven beschreven elementaire
mechanisme gefrustreerd wordt. Ten gevolge daarvan bevindt de luisteraar zich in
een situatie die ontdaan is van referentie, en dus van (reproductieve) betekenis. Deze
oncomfortabele en verontrustende positie kan leiden tot twee types van reacties: één
van resignatie, waarbij het subject zichzelf onttrekt aan (verdere) communicatie, wat
- afgezien van een hoogst escapistische manier van denken - een houding is die de
hermeneutische imperatief negeert, of de andere, die bestaande crisis ziet als de
manifestatie van een vertraging in het vormen van een nieuwe link in de semiotische
keten, m.a.w. als een pre-communicatief moment dat het subject voor de uitdaging
plaatst om het ‘vacuüm’ met betekenis te vullen en het in te kapselen in een nieuw
geconstrueerd referentienetwerk (d.i. productieve betekenis). Het spreekt voor zich
dat Brewaeys' muziek de laatstgenoemde, kritische en geëngageerde instelling vereist.
Het mag duidelijk wezen dat Brewaeys' fascinatie voor elektronische media niet
zomaar een zaak is van het creëren van nieuwe klankcontexten, maar veeleer de
uiting is van een esthetische en filosofische houding die de status quo weigert te
accepteren en die de definitie van het begrip ‘onmogelijkheid’ continu in vraag stelt.
In die zin streeft hij ernaar om met zijn compositorische ondernemingen elke
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bestaande limiet aan diggelen te slaan, om aldus het oneindige plus ultra binnen te
dringen.
Om een idee te geven van de recentste ontwikkelingen in Brewaeys' muziek stel
ik voor om zijn Second String Quartet ‘Bowmore’ (1995) van wat naderbij te bekijken.
Zijn eerste confrontatie met het strijkkwartetgenre (1988-'89) bleek een vrij lange
en zware compositorische opdracht te zijn, omwille van het enorme gewicht van de
traditie, en alhoewel First String Quartet zeker en vast een fascinerende ideeënwereld
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ontwikkelt, bezit het toch niet dezelfde kwaliteit als Second String Quartet, wat kan
beschouwd worden als zijn indrukwekkendste verwezenlijking tot nog toe. Dit werk
maakt niet alleen op overtuigende wijze gebruik van Brewaeys' hele
compositietechnische apparaat, maar slaat eveneens enkele nieuwe - onverwachte paden in.
Bowmore is het vierde single malt stuk, en alhoewel de titel irrelevant is voor de
muziek - afgezien van de laatste (schertsende) opmerking in de partituur: ‘when / if
applause: Bow morel’ - dient toch opgemerkt te worden dat er ditmaal een link gelegd
wordt met Schotland, door middel van het gebruik van liederen van Robert Burns
(1759-1796). Het belang van de beslissing om met liedmateriaal te werken kan o.i.
niet overschat worden: als het melodische aspect (vrijwel) ontbreekt in alle vorige
werken, dan pikt Bowmore het project van Non lasciate... terug op, d.i. een
betekenisvolle integratie van de melodische component in het raamwerk van de
spectrale esthetiek. Omwille van voor de hand liggende redenen wordt het melodische
domein gedefinieerd door de achtste tot zestiende boventoon (vaak wordt ook de
zevende ingelast), of een natuurlijk veelvoud van de set: deze leveren een octotonische
modus op die een #6-subset gemeen heeft met de (heptatonische) majeurtoonladder.
Het resultaat van de transfer van de Burnsliederen naar deze nieuwe modus is een
metamorfose die toch een redelijke graad van herkenning garandeert.
De eerste beweging start met twee onderscheidende materiaaltypes: enerzijds
ritmisch onregelmatig, dynamisch instabiel, gestureel materiaal met een
quasi-improvisatorisch karakter (U), anderzijds het Burns-lied Afton Water in een
koraalachtige zetting, pianissimo gespeeld in artificiële harmonieken (H). De kernidee
van deze beweging is een graduele evolutie naar een ritmisch unisono toe, waarbij
H ‘opgevreten’ wordt door U, als het ware. Wanneer men een blik werpt op het
uitgangspunt (Vb.3a), dan merkt men dat de altviool een U-identiteit bezit (een
symbolische act van wraak), terwijl de andere instrumenten zich gedragen op H-wijze,
met de melodie van het voornoemde lied in de eerste viool. Wat volgt, is de eliminatie
van het H-materiaal in drie stadia, wat resulteert in de situatie voorgesteld in Vb.3b.
De beweging concludeert met een soort van muzikale vertering, het begin van een
lichte disintegratie, waarbij moleculaire H-partikels de U-textuur lijken aan te tasten.
De tweede beweging is een uiterst delicate sonore nevel - geheel con sordino gespeeld,
met een dynamisch niveau dat nauwelijks boven piano uitstijgt - waarin naar het
einde toe vaag twee flautando-interpolaties in de altviool kunnen onderscheiden
worden, gebaseerd op Burns' ‘Then Guidwife count the lawin’. Deze sectie is eveneens
contrasterend in de afwezigheid van texturele dualiteit: slechts één ritmische Gestalt
(Vb.4a) wordt ontwikkeld in een variëteit aan permutaties. Structureel gesproken, is
de tweede beweging de meest rigide, in temporele zowel als spectrale organisatie.
Deze twee aspecten zijn volledig afgeleid van de voornaam van diegene aan wie het
stuk opgedragen is, nl. ‘Godfried’ (Vb.4b). Wat de tijdsreservoirs betreft, is de
procedure vrij rechtlijnig. De letter ‘a’, als eenheid, krijgt de waarde van 5 kwartnoten
toegewezen (met metronoomcijfer 48), en de tijdsstructuur wordt dan gegenereerd
door het vermenigvuldigen van het cijfer van elke letter met 5. De grondtonen van
de acht spectra, aan de andere kant, worden gedetermineerd door het gematria-systeem
van Trajet (zie Vb.i), wat meer gevolgen heeft dan men op het eerste gezicht zou
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vermoeden. In alle vorige werken staan de grondtonen in zuiver tonale
kwintverhouding tot elkaar, waarbij de occasionele uitzondering de ‘regel’ bevestigt
(zoals in tonale muziek zelf). Het Trajetsysteem levert echter een opeenvolging op
waarin dominantrelaties niet langer het macrostructurele kader beheersen. Tijdens
de analyse van Bowmore merkte ondergetekende dat de laatste grondtoon een
technische fout is: deze zou la moeten geweest zijn in plaats van si. Gegeven het feit
dat de volledige tweede beweging in de tijdsspanne van één dag geschreven werd,
kan men dit waarschijnlijk aan mentale vermoeidheid toeschrijven. In
overeenstemming met zijn meest geliefkoosde uitdrukking - waarschijnlijk het enige
geloofsartikel dat hij zou onderschrijven - en eveneens de titel van een zich
ontplooiende reeks van muzikale verjaardagsgeschenken (Nobody is Perfect!,
1996-..),18 besloot de componist om deze ‘fout’ niet te ‘verbeteren’. Het is evident
dat de esthetische waarde van de muziek hierdoor geenszins gecompromitteerd wordt.
De derde beweging werd door de componist getypeerd als een ‘gezamenlijk portret
van Steve Reich en Pierre Boulez’, een statement dat duidelijk de dualistische logica
die eraan ten grondslag ligt, onderstreept. Dit maal is er echter geen sprake van
‘muzikaal kannibalisme’, maar wel juxtapositie, in overeenstemming met de
fotografische beeldspraak. Naarmate de tijd verstrijkt, wordt het duidelijk dat er toch
focale prioriteit gegeven is aan Reich, maar alvorens verder te gaan, is het wellicht
handig om de twee textuurtypes te identificeren waaraan Brewaeys refereert als
‘Reich’ (R) en ‘Boulez’ (B) aan de hand van de eerste elf maten van deze beweging
(Vb.5). Het B-type is gekarakteriseerd als melodisch, en wordt omwille daarvan
gebruikt als vehikel voor de Burns-liederen (m.8 e.v., altviool: Highland laddie;
m.36 e.v., tweede viool: I'll ay ca'in by yon town). Het opvallendste kenmerk van dit
materiaal, dat gewoonlijk gepresenteerd wordt in duo in ritmisch unisono (cfr. 1ste
beweging), is de snelle pizzicato-arco afwisseling, een techniek die alomtegenwoordig
is in Pierre Boulez' Pli selon Pli (1957-'62), het referentiepunt voor Brewaeys in dit
geval. Het R-type, anderzijds, is gedefinieerd als akkoordisch, en zet de harmonische
topologie van de beweging uit. Elke sequentie bouwt geleidelijk een achttoonsakkoord
op, bestaande uit veelvouden van boventonen 7 tot 15 van een virtuele of
geïmpliceerde grondtoon (mutatis mutandis is dit van toepassing op de hele
compositie). Vb.6 stelt de harmonische inhoud van het laatste spectrale centrum voor,
en is interessant in die zin dat het gebaseerd is op wat ik een ‘infravirtuele grondtoon’
zou noemen, d.i. een theoretische grondtoon met een extreem lage,
subaudio-frequentie (12,2 Hz in dit geval). Merk echter op hoe de beperking van de
tonen sol en re tot het lage register het gevoel van een gemeenschappelijke
sol-oorsprong versterkt. (De la-kruis van het eerste akkoord is vreemd aan het
sol-spectrum, maar functioneert als appogiatura naar de si van het tweede akkoord:
een voorbeeld dat aantoont dat het onmogelijk is om te generaliseren over Brewaeys'
harmonisch vocabularium.)
Doorheen deze hele beweging staat het B- en het R-materiaal in een conceptueel
complementaire verhouding ten opzichte van elkaar, en de parameter die deze
polariteit het sterkst in evidentie plaatst is ritme. Vanuit dit (zowel als elk ander)
standpunt controleert het R-type de scène met zijn herhaalde staccato zestienden,
vanwaar de focale prioriteit waar eerder sprake van was. De identiteit van dit type
is geïnspireerd op Reichs The Desert Music (1982-'84), in het bijzonder de eerste en
vijfde beweging, en voor Brewaeys was de intrede in het domein van pulsering een
even betekenisvolle stap als het was voor Reich zelf in het begin van de jaren '80.
Tot vóór Bowmore was Brewaeys' muziek (en dan vooral de orkestrale werken)
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gekenmerkt door een voorliefde voor statische situaties, waarbij harmonische regio's
minutenlang aangehouden werden teneinde een grondige timbrale exploratie toe te
laten. In de relatief monochrome context van het strijkkwartet is dit iets
problematischer, en het is precies daarom dat de restrictie van één parametrisch
element gecompenseerd wordt door de accentuering van een ander.
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Vb. 3a Bowmore, 1ste beweging, m.1-4.

Vb. 3b Bowmore, 1ste beweging, m.61-64.

Vb. 4a Bowmore, 2de beweging, ritmische Gestalt.

Vb. 4b Bowmore, 2de beweging, harmonische en temporele structuur
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Vb. 5 Bowmore, 3de beweging, m.1-11.

Vb. 6 Bowmore, 3de beweging, harmonische structuur m.95-120.

Vb. 7a Bowmore, 1ste beweging, altviool, m.16.
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Vb. 7b Bowmore, 1ste beweging, viool 1-2 en altviool, m.51.
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In de laatste beweging worden individuele tonen en/of akkoorden niet aangehouden
voor een bepaalde duur, maar wel gepulseerd, ‘set[ting] up a kind of rhythmic energy
that you'd never get if the notes were sustained.’19 Een bepaald spectraal object wordt,
als het ware, gezien in stroboscopisch licht: de essentie wordt bewaard, maar de stasis
is gebroken.
Nu de twee materiaaltypes beschreven zijn, kan men gaan kijken wat er precies
gebeurt in de loop van deze derde beweging, die kan opgedeeld worden in vier secties.
De eerste sectie presenteert de basiselementen, in alle eenvoud en duidelijkheid,
zoals beschreven hierboven. In de tweede sectie grijpt er echter een soort van muzikale
transvestie plaats, aangezien de twee types in een verschillend gewaad gehuld worden:
eerst krijgt B de karakteristieken van U, vervolgens wordt vervormde R vermengd
met H. De derde sectie vangt aan met een herstel van de oorspronkelijke situatie,
maar naarmate voortgeschreden wordt, komt de onmogelijkheid van dit project
duidelijker tot uiting. Niet alleen is het B-materiaal verdwenen van het toneel, maar
overblijfselen van de voorgaande ‘identiteitscrisis’ verstoren eveneens de fysionomie
van het R-materiaal (wat resulteert in polyritmische superposities). Tijdens de laatste
subsectie verlaten de twee violen het podium, terwijl ze het R-type blijven spelen,
en gaan ‘off-camera’ als het ware, op zoek naar het vermiste B-materiaal. Op het
ogenblik dat de twee resterende

Vb. 8 OBAN, slotmaten.

leden herinneringen van de andere bewegingen naar voor brengen, hoort men
fragmenten van de twee Burns-liederen, vanuit de verte...
Bij beluistering komt Brewaeys' tweede strijkkwartet over als een monolitisch
stuk, eerder dan een opeenvolging van drie bewegingen. Deze coherentie op alle
niveaus is één van de vele krachtpunten van Bowmore, en is hoofdzakelijk het resultaat
van een zeer subtiele wijze van kruisreferentie, die slechts kort kan aangeraakt worden
in deze context. Vb.7a en 7b zijn uittreksels uit de eerste beweging, waarvan de
relatie met het R- en B-materiaal van de laaste beweging duidelijk is (zie eveneens
Vb.3b). Gelijkaardige bruggetjes worden geslagen op andere momenten: de
verschijning van het circulatio-motief op cruciale momenten (eerste maat van Vb.3a
en 5, en elders), de flashbacks naar verschillende punten op het traject aan het slot
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van de compositie, enz. Afgezien van die atomische connecties is er uiteraard de
muziek van Burns die als een rode draad doorheen Bowmore loopt.
Dat Bowmore een uiterst belangrijke katalysator was om een aantal nieuwe denkpisten
te volgen, blijkt uit de composities die sindsdien tot stand gekomen zijn. Eén van de
indrukwekkendste opvolgers is zonder twijfel OBAN (1996) voor ensemble,
gerealiseerd in opdracht van Champ d'Action. Het stuk is geschreven voor een
combinatie van negen instrumenten die op het eerste gezicht wat vreemd kan lijken:
basklarinet, fagot, hoorn, trombone, percussie, piano, altviool, cello en contrabas.
De keuze voor dit overwegend laag klinkende instrumentarium is volgens de
componist gemotiveerd door het feit dat de whisky in kwestie vrij rond van smaak
is. OBAN is een eendelige compositie, waarin echter vier grote onderdelen kunnen
onderscheiden worden. De eerste sectie (m.1-48) is echte ‘vintage Brewaeys’,
opgebouwd rond de drie strijkers die de natuurlijke harmonieken van hun laagste
snaar (do) tot klinken brengen, waartegenover de rest van het ensemble een variëteit
aan figurele exploraties plaatst. Een kort fragment (vanaf m.36) doet dienst als brug
naar de tweede sectie. Terwijl het eerste onderdeel in het verlengde ligt van de muziek
geschreven vóór Bowmore, is het tweede duidelijk getekend door de gedachtenwereld
van het laatstgenoemde stuk. Bowmore is ook letterlijk een scheidingslijn tussen die
secties, aangezien de inleiding eigenlijk in 1994 geschreven werd. Wat volgt is een
snelle passage (m.49-131) in wat Brewaeys ‘ge(des)articuleerd ritmisch unisono’
noemt (eerst structureel éénstemmig, vervolgens tweestemmig), een veruitwendiging
van zijn recente bekommernis met het begrip ‘snelheid’ in muziek (zie ook Nobody's
Perfect! André Laporte Sixty-five): ‘Meestal is hedendaagse muziek ofwel snel en
“rock”-achtig ofwel “geraffineerd” (in klankkleuren) maar statisch (of traag). Mijn
huidige betrachting is iets te maken dat beide elementen kan verenigen.’ Een mooi
voorbeeld uit deze tweede sectie van een dergelijke synthese is m.90-103, waar het
tempo snel is, maar het klankresultaat omwille van het gebruik van lange
notenwaarden een traag karakter heeft. De echte trage - derde - sectie vangt echter
pas aan in m.132 en kan op zijn beurt opgesplitst worden in twee delen. De eerste
subsectie (tot m.152) wordt beheerst door ‘gemoduleerde sonoriteiten’ zoals
fagotmultiphonics en lang aangehouden tonen in de klarinet boven een glisserende,
resonerende pedaalpauk. In een tweede fase, treedt de luisteraar terug binnen in een
niet-harmonisch, quasi-machinaal universum gevormd door blaasgeruis in hoorn en
trombone, watergongs bespeeld door de houtblazers, distortie-effecten d.m.v.
verhoogde druk op de snaarinstrumenten en het bespelen van de piano als guiro (met
een muntstuk op de toetsen). De laatste sectie is zeer kort en verschrikkelijk snel, en
grijpt terug naar de ritmische unisoni, met in m.191 (fagot en altviool sul ponticello)
een referentie aan Debussy's La Mer - een werk dat Brewaeys over de radio hoorde
op het moment dat hij de slotmaten aan het schrijven was (Vb.8).
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Als mijlpalen op het einde van anderhalf decennium compositorische activiteit
markeren Bowmore en OBAN - zowel als andere stukken waarvan de inkt pas aan
het drogen is, zoals Fasten Seat Belts! (Nightmare for Orchestra, 1997) en Nobody's
Perfect (Lukas Foss Seventy-five, 1998) - verscheidene mogelijke nieuwe richtingen
voor reeds geplande composities:20 een focus op het lage register, een interesse in
pulsatie, een fascinatie voor snelheid, een herontdekking van melodie, een integratie
van bestaande materialen, enz. Als het verleden ons echter één zaak leert dan is het
wel dat men in het geval van Brewaeys geen voorspellingen kan maken met betrekking
tot het volgende muzikale pad dat zal ingeslagen worden. Het enige wat men kan
verwachten, is het onverwachte. Die durft, luistert.

Jaak Van Holen
Werkenlijst (met discografie) van Luc Brewaeys
De chronologische opgave van Brewaeys' werken is aangevuld met een lijst van
composities-in-samenwerking, arrangementen en werken in voorbereiding.
Naast titel, bezetting en duur werden verder vermeld, naargelang van toepassing:
auteur (t.), opdrachtgever (i.o.v.), perso(o)n(en) aan wie het werk is opgedragen
(aan), gegevens i.v.m. de creatie (cr.) en bijkomende opmerkingen zoals prijzen en
opnames (opm.).
1982

Parametric Permutations voor fagot solo (5′)
aan: Carl-Anne Turton
cr.: 26/9/1987; Turijn; Alexandre
Ouzounoff
Trajet voor piano, ringmodulator, fluit, hobo, klarinet, hoorn,
fagot, percussie (2) en strijkkwartet (9′)
i.o.v.: Lukas Foss
aan: Lukas Foss
cr.: 26/4/1984; Brooklyn; Luc Brewaeys
(piano) en leden van het Brooklyn
Philharmonic o.l.v. Lucas Foss
opm.: cd MEGADISC - MDC 7869
(Johan Bossers, piano en Ensemble
Champ d'Action o.l.v. Celso Antunes)

1983

Het Raadsel van de Sfinks voor klarinet, viool, cello,
percussie en piano/clavecimbel (55′)
i.o.v.: BRTN-Televisie
aan: Jef Cornelis
cr.: 23/11/1983; BRTN
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opm.: muziek voor een film van Jef
Cornelis
1985

‘..., e poi c'era...’, Symphony nr. 1 voor symfonisch orkest
(15′)
i.o.v.: BRTN-Radio 3
aan: John Califra
cr.: 27/9/1985; Groningen; Radio
Filharmonisch Orkest van de NOS o.l.v.
David Porcelijn
opm.:

1986

-

Derde Prijs
Wedstrijd voor
Jonge Europese
Componisten,
Amsterdam,
1985

-

vermelding
‘Beste Werk’ in
de categorie
Jonge
Componisten,
Internationale
Tribune van
Componisten
van de Unesco,
Parijs, 1986

-

cd CYPRES CYP 2609
(Koninklijk
Filharmonisch
Orkest van
Vlaanderen
o.l.v. Arturo
Tamayo)

Due cosi bella ha il mondo: l'amore e la morte voor piano
solo, kamerorkest en live-electronics; revisie in 1988 (12′)
i.o.v.: Franse Staat
aan: Birgit Van Cleemput
cr.: - 1e versie 5/2/1986; Parijs; Luc
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Brewaeys
(piano) en het
Ensemble
Itinéraire o.l.v.
Michel
Szwierczewski
-

1987

definitieve
versie
21/9/1988;
Montreal; Luc
Brewaeys
(piano) en het
Ensemble
Société de
Musique
Contemporaine
du Québec
o.l.v. Walter
Boudreau

‘Komm! Hebe dich...’, Symphony nr. 2 voor groot orkest
(15′)
i.o.v.: Koninklijk Filharmonisch Orkest
van Vlaanderen
aan: Günter Neuhold
cr.: 7/11/1987; Antwerpen; Koninklijk
Filharmonisch Orkest van Vlaanderen
o.l.v. Gunter Neuhold
opm.:

-

Eerste Prijs
Europese
Wedstrijd voor
Symfonische
Compositie,
Metz, 1988

-

cd CYPRES CYP 2609
(Koninklijk
Filharmonisch
Orkest van
Vlaanderen
o.l.v. Arturo
Tamayo)
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1988

Cheers! voor symfonisch orkest (2′30″)
aan: François Cuypers
cr.: 5/5/1988; Antwerpen; Jeugd &
Muziekorkest Antwerpen o.l.v. François
Cuypers
Immer weiter, oder...? voor fagot solo (5′)
aan: Peter van Cleemput
cr.: 15/3/1989; Maastricht; Henk De Wit
Aouellaouellaouelle! voor viool en piano (10′)
i.o.v.: De Singel
aan: Hugo Franken
cr.: 1/2/1989; Antwerpen; Hugo Franken
(viool) en Kristina Van Damme (piano)

1988-1989

Again voor elektrische gitaar solo (12′)
i.o.v.: De Singel
aan: Claude Pavy
cr.: 1/2/1989; Antwerpen; Claude Pavy
String Quartet (15′)
i.o.v.: De Singel
aan: Werner Van Cleemput
cr.: 10/5/1990; Antwerpen; Arditti String
Quartet

1989

Réquialm voor sopraan en kamerorkest (21′)
t.: Hans Helms
i.o.v.: De Singel
aan: Harry Halbreich
cr.: 27/4/1989; Antwerpen: Mireille
Capelle (sopraan) en het Nieuw Ensemble
Conservatorium Gent o.l.v. Roland Coryn
opm.: cd CYPRES - CYP 2609 (Mireille
Capelle, sopraan; Koninklijk
Filharmonisch Orkest van Vlaanderen
o.l.v. Arturo Tamayo)
Metallofonie voor tape (30′)
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i.o.v.: Muzikon - Gent
cr.: 19/9/1989; Gent
Pyramids in Siberia voor piano solo (16′)
i.o.v.: Rencontres Musique
Contemporaine, Metz
aan: Rik Bardyn, Rik Gielen en Rick
Taylor
cr.: 29/9/1990; Brussel; Jan Michiels
1989-1990

Non lasciate ogni speranza voor sopraan, saxofoon(s) en
symfonisch orkest (33′20″)
t.: Dino Buzzati
i.o.v.: Koninklijk Filharmonisch Orkest
van Vlaanderen
aan: Karel Goeyvaerts en
Michel-Georges Bregent
cr.: 30/3/1990; Antwerpen; Mireille
Capelle (sopraan), Daniel Kientzy
(saxofoons) en het Koninklijk
Filharmonisch Orkest van Vlaanderen
o.l.v. Arturo Tamayo
opm.: cd CYPRES - CYP 2609 (zelfde
uitvoerders als creatie)

1990

Very Saxy voor bassaxofoonsolo (4′30″)
aan: Dominique Spriet
cr.: 6/11/1990; Grande-Synthe;
Dominique Spriet
Vent d'autan, ballet voor saxofoons en 2 synthesizers of tape
(33′)
i.o.v.: Département Nord-Pas de Calais
aan: Dominique Spriet
cr.: 19/4/1991; Vésinet; Dominique
Spriet (saxofoons) en Joris Horemans
(synthesizers)
opm.: choreografie van Sylvie Duchène

1991

Symphony nr. 3: Hommage voor symfonisch orkest (10′30″)
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i.o.v.: Orchestra dell' Emilia-Romagna
Arturo Toscanini
aan: Arturo Tamayo
er.: 18/6/1991; Parma; Orchestra dell'
Emilia-Romagna ‘Arturo Toscanini’ o.l.v.
Arturo Tamayo
opm.:

-

Eerste Prijs
Premio
Musicale Città
di Trieste, 1991

-

cd CYPRES CYP 2609
(Koninklijk
Filharmonisch
Orkest van
Vlaanderen
o.l.v. Arturo
Tamayo)

Knockando voor percussie en piano (8′)
i.o.v.: Gemeentekrediet van België
aan: Paul Beusen
cr.: 26/11/1991; Luik; Danny Van De
Wal (percussie) en Aurelia Olownia
(piano)
Antigone, lyrische tragedie voor vocaal kwartet, koor, slagwerk
(2) en tape (ca. 70′)
t.: Dirk Opstaele
i.o.v.: Walpurgis
aan: Ensemble Leporello
cr.: 3/10/1991; Douai; Ensemble
Leporello
opm.: cd WALPURGIS RECORDS WPR-001 (zelfde uitvoerders als creatie)
Dali's Dream? voor amateur orkest (10′)
i.o.v.: Juniorenorkest Jeugd & Muziek
Antwerpen
aan: Alex Van Beveren
cr.: 26/10/1991; Den Haag;
Juniorenorkest Jeugd & Muziek
Antwerpen o.l.v. Alex Van Beveren
Dirge for Dina voor sopraansaxofoon solo (3′30″)
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aan: Daniel Kientzy
cr.: 7/1/1992; Blois; Daniel Kientzy
Jacquerie - Jacques qui rit voor hoorn solo (5′30″)
aan: Jacques Delamarre
1991-1992

Kientzyphonie (Symphony nr. 4) voor saxofoon(s) en groot
harmonieorkest (22′)
i.o.v.: Franse Staat
aan: Daniel Kientzy
cr.: 13/6/1992; Saint-Nazaire; Daniel
Kientzy (saxofoons), Harmonieorkest van
Saint-Nazaire o.l.v. Pierre Delamarre

1992

Jocaste's (grand-)daughter voor percussie (2) en tape (15′30″)
i.o.v.: Walpurgis
aan: Wim Konink en Marcel Andriessen
cr.: 17/3/1992; Brussel; Marcel
Andriessen en Wim Konink (percussie),
Luc Brewaeys (klankregie)
opm.: cd WALPURGIS RECORDS WPR-007 (zelfde uitvoerders als creatie)
Le Concert voor fluit, klarinet, hoorn, trompet, percussie (2),
viool, altviool en cello (6′)
i.o.v.: Filmhuis
aan: Bruno Emssens
cr.: 14/1/1993; Brussel; Ensemble Champ
d'Action o.l.v. Luc Brewaeys
opm.: muziek voor een film van Samy
Brunett
Only Very Unusual Matters voor symfonisch orkest en
jazztrio (3′30″)
i.o.v.: OVUM
aan: Robert Casteels
cr.: 26/10/1992; Antwerpen; Ad hoc
orkest o.l.v. Robert Casteels

1992-1993

Talisker voor klarinet, contrabasklarinet, hoorn, percussiesolo
(2), klarinettenensemble en slagwerk (6) (30′)
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i.o.v.: Antwerpen '93
aan: Jacques Calonne
cr.: 26/3/1993; Antwerpen; Walter
Boeykens (klarinet), Takashi Yamane
(contrabasklarinet), André Pichal (hoorn),
Wim Konink en Marcel Andriessen
(percussie), het Walter Boeykens Clarinet
Choir en het Mol Percussion Orchestra
o.l.v. Leo Ouderits
1993

Laphroaig - Symphony nr.5 voor groot orkest met 2
dirigenten en live-electronics (35′)
i.o.v.: Gemeentekrediet van België
aan: Birgit Van Cleemput
cr.: 27/11/1993; Antwerpen; Koninklijk
Filharmonisch Orkest van Vlaanderen
o.l.v. Muhai Tang en Robert Casteels,
klankregie: Luc Brewaeys met assistentie
van Fons Adriaensen
opm.: cd CYPRES - CYP 2609 (Piet Van
Bockstal, hobo; Koninklijk Filharmonisch
Orkest van Vlaanderen o.l.v. Arturo
Tamayo en Dirk Brossé; live-electronics:
Greet Swinnen, Alfons Adriaensen en Jo
Tavernier)

1994

Le Chant de la Sirène voor fagot solo (5′15″)
i.o.v.: BRTN-Radio 3
aan: Peter Van Cleemput
cr.: 24/6/1994; Sint-Niklaas; Peter Van
Cleemput

Vlaanderen. Jaargang 47

204

Attention: alto Solo! voor altsaxofoon solo (7′25″)
aan: Pierre Delamarre
cr.. 15/9/1994; Dunkerque; Dominique Spriet
1995

Bowmore - String Quartet nr. 2 (18′)
i.o.v.: De Singel
aan: Godfried Van Heymbeeck
cr.: 4/5/1994; Antwerpen; Quatuor Danel

1996

Introduction voor Engelse hoorn en orkest (4′30″)
i.o.v.: Kopenhagen '96
aan: Luc Van Hove
cr.: 1/7/1996; Kopenhagen; Alex Van Beveren (Engelse hoorn)
en het Jeugd & Muziekorkest Antwerpen o.l.v. François
Cuypers
Last Minute Piece voor hobo en klarinet (1′30″)
aan: Ictus Ensembel
cr.: 31/5/1996; Brussel; Piet Van Bockstal (hobo) en Dirk
Descheemaeker (klarinet)
Nobody is Perfect! (Michael Finnissy fifty) voor piano solo
(2′30″)
aan: Michael Finnissy
cr.: 11/7/1996; London; Ian Pace
Nobody is Perfect! (André Laporte sixty-five) voor 15
instrumenten (1′45″)
i.o.v.: Koninklijk Conservatoriom Brussel
aan: André Laporte
cr.: 7/11/1996; Brussel; studentenensemble o.l.v. Bart
Bouckaert
Il fiume del tempo passava... voor accordeon solo (7′30″)
i.o.v.: Orpheuswedstrijd-Antwerpen
aan Raoul De Smet
Oban voor basklarinet, fagot, hoorn, trombone, slagwerk, piano,
altviool, cello en contrabas (10′10″)
i.o.v.: De Singel
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aan: Serge Verstockt en Celso Antunes
cr.: 7/2/1997; Antwerpen; Ensemble Champ d'Action o.l.v.
Celso Antunes
1997

In between... voor piano solo (1′30″)
aan: Ian Pace
cr.: 7/3/1997; Brussel; Ian Pace
Les Méandres de la Mémoire voor blokfluit en piano (13′)
i.o.v.: Meander Duo
aan: Tomma Wessel en Geert Logghe
Per Roberto F. voor altfluit solo (6′30″)
aan: Roberto Fabbricciani
...far!... voor orgel (2′30″)
aan: Raf Goormans
Fasten seat belts! (Nightmare for Orchestra) voor symfonisch
orkest (4′)
i.o.v.: Koninklijk Filharmonisch Orkest van Vlaanderen
aan: Helmut Lachenmann
cr.: 7/11/1997; Antwerpen; Koninklijk Filharmonisch Orkest
van Vlaanderen o.l.v. Grant Llewellyn
Nobody is Perfect! (Lukas Foss seventy-five) voor
strijkkwartet (2′45″)
aan: Lukas Foss
cr.: 6/3/1998; Berlijn: Quatuor Danel
Credeva voor 2 sopranen en orkest (30′)
t.: Jan Fabre
i.o.v.: De Singel
aan: Jan Fabre
cr.: 24/9/1998; Leuven; Marie-Noelle De Callathay en Carolina
Ruegg (sopranen), Beethovenacademie o.l.v. Harry Christophers

COMPOSITIES-IN-SAMENWERKING
1981

i.s.m. Joris DE LAET: Conuflinicty - 1 + 1 = 3 voor piano en
tape (13′30″)
cr.: 5/9/1981; Brugge; Luc Brewaeys (piano) en Joris De Laet
(klankregie)
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1989

i.s.m. Werner VAN CLEEMPUT: Namk'Cotts voor piano
vierhandig
cr.: 13/10/1989; Bornem; I Quattro Mani (Mireille Gleizes en
Finneke Rottiers)
opm.: cd EUFODA- 1244 (Steven en Stijn Kolacny)

1993

i.s.m. Samy BRUNETT: Unicorn Telex voor piano, elektrische
gitaar, elektrische bas en drums (4′30″)
cr.: 3/1/1994; BRTN-Radio 1

ARRANGEMENTEN
1989

The Zappa Album met werk van Frank Zappa voor viool,
cello en piano (42′)
cr.: 28/5/1989; Brussel; Jenny Spanoghe (viool), Viviane
Spanoghe (cello) en Marc Matthys (piano)
Werk van George Gershwin voor blaaskwintet (12′)

1997

Werk van Frank Zappa voor tenorsaxofoon, trompet, slagwerk,
piano, viool en cello (15′)
cr.: 11/4/1997; Kortrijk; Ad hoc ensemble
o.l.v. Luc Brewaeys

WERKEN IN VOORBEREIDING
1998

Cardhu voor fluit, hobo, klarinet, fagot, hoorn, trompet,
trombone, viool, altviool, cello, contrabas, piano, slagwerk (2)
en live-electronics (16′)
i.o.v.: Vooruit-Gent
aan: John Harvey
The Dale of Tranquillity voor piano solo (5′)
aan: Stefan van
Eycken
Enjoy Coca Cola(çny)! voor piano zeshandig (3′)
aan: familie
Kolacny
Along the Shores of Lorn voor symfonisch orkest (11′)
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i.o.v.: BRTN
Filharmonisch orkest
aan: Miel
Vanattenhoven
cr.: maart 1999;
Brussel;
VRT-Filharmonisch
Orkest o.l.v. Lukas
Foss
Come ye and sound the Fifes! voor blokfluitkwartet (12′)
i.o.v.: Flanders
Recorder Quartet
(Vier op 'n Rij)
aan: Paul Van Loey
1998-1999

Concerto for English Horn voor Engelse hoorn en orkest (17′)
i.o.v.: Jeugd &
Muziek Antwerpen
aan: Luc Van Hove
cr.: mei 1999;
Antwerpen; Alex
Van Beveren
(Engelse hoorn) en
het Jeugd &
Muziekorkest
Antwerpen o.l.v.
François Cuypers

1999

Concerto for 2 Pianos voor 2 piano's en orkest (45′)
i.o.v.:
Filharmonische
Vereniging-Brussel
aan: Arturo Tamayo
en Harry Halbreich
voor brassband (12′)
i.o.v.: Brassband
Union Buizingen
aan: Werner Van
Cleemput
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Eindnoten:
1 Paul DE MAN, ‘Criticism and Crisis (1966)’, in Blindness and Insight: Essays in the Rhetoric
of Contemporary Criticism, New York: Oxford University Press, 1971, 8.
2 Het is interessant om op te merken dat het merendeel van de labels die heden ten dage nog
gebruikt - zij het verhit bediscussieerd - worden (‘musique spectrale’, ‘neue Einfachkeit’, ‘new
complexity’, ...), geïntroduceerd zijn rond 1977. Het zou boeiend zijn om te onderzoeken in
welke mate die classificatorische tendens gerelateerd is aan socio-economische en culturele
verschuivingen in het midden van de jaren zeventig.
3 Partituren van deze zowel als alle andere composities vermeld in onderstaande tekst kunnen
verkregen worden via CEBEDEM, Aarlenstraat 75-77, B-1000 Brussel. Volgende opnamen zijn
commercieel verkrijgbaar: Orchestral Works (Symphonies nos. 1, 2, 3 en 5, Réquialm en Non
lasciate...), 2CD CYP 2609; Antigone, CD WPR 001; Jocaste's (grand)-daughter, CD WPR
007; en Trajet op CD MDC 7869.
4 Alle niet-geidentificeerde citaten zijn afkomstig uit verschillende gesprekken met de componist
van 1993 tot '98.
5 Ondanks hun schrikbarende verschijning, zijn deze tijdswaarden gebaseerd op exact hetzelfde
principe als de meer ‘orthodoxe’ maatcijfers. Bijvoorbeeld: 3/10 indiceert dat er drie
tijdseenheden (‘beats’) in de maat zijn, waarbij elke eenheid gelijk is aan één tiende van een
brevis (aangezien 10/10 gelijk is aan één brevis). Omdat er echter geen notatiesysteem bestaat
om die waarden te fixeren wordt een tiende weergegeven als een snelle achtste, een twaalfde
als een trage zestiende, enz.
6 In de vroege jaren '80 was Brewaeys relatief actief als pianist en bracht hij niet alleen creaties
van zijn eigen werken, maar ook van composities als Richard Barretts Invention 6 (1982) voor
solo piano en James Erbers Seguente (1976-80) voor hobo en piano. Het ironische van de zaak
is dat - tot op heden - Brewaeys' reputatie als pianist in het buitenland nog steeds zijn
compositorische activiteiten overschaduwt.
7 Harry HALBREICH, ‘The Orchestral Works of Luc Brewaeys’, bijlage bij CYP 2609, 1995,
70-84.
8 Salvatore QUASIMODO, Ed è subito sera, Milaan, 1991.
9 Inferno, Canto III, 9.
10 In vele gevallen (Symphony no.2, Pyramids in Siberia, Carddhu, enz.) wordt de sectio aurea
gebruikt om de timing te bepalen. (In Pyramids in Siberia (1989) voor piano solo refereert de
totaalduur in seconden (959) bovendien aan het geboortejaar van de componist.)
11 Harry HALBREICH, art.cit., 81.
12 Het simultaan bespelen van meerdere blaasinstrumenten door één uitvoerder is een techniek
die allesbehalve nieuw is uiteraard. De ontwikkeling ervan is grotendeels het resultaat van
muzikale excursies van de meer avontuurlijke jazz-musici, w.o. Rahsaan Roland Kirk (1936-'77)
wiens eigen composities vaak tot drie verschillende instrumenten tegelijkertijd gebruiken.
13 Harvey's stuk bestaat uit transformaties tussen twee basismateriaaltypes: de stem van zijn zoon
Dominique enerzijds en de klank van de grote tenorbel van Winchester Cathedral anderzijds.
Cfr. Jonathan HARVEY, ‘On Mortuos Plango, Vivos Voco’, Erato 2292-45409-2.
14 In het geval van een bel is de grondtoon (fundamental) niet gelijk aan de feitelijk gepercipieerde
toonhoogte (residue). Vanuit wetenschappelijk oogpunt is dit een vrij complex akoestisch
fenomeen dat in deze context niet kan besproken worden. Voor meer informatie, zie J.F.
SCHOUTEN, ‘The Residue - A New Component in Subjective Sound Analysis’, in Proceedings
of the Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen 43, 1940, 356-365.
15 Een precedent in Belgische hedendaagse muziek is Karel Goeyvaerts' Chivas Regal (1988) voor
klavecimbel en slagwerk, maar de gelijknamige whisky is een ‘blend’ en geen ‘single malt’.
16 Barry SCHRADER, ‘Live/electro-acoustic music - a perspective from history and California’, in
Live Electronics, uitg.dr. P. NELSON en S. MONTAGUE (Contemporary Music Review 6/1), 1991,
91-106.
17 Deze hypothese is gedeeltelijk ontleend aan de empirisch epistemologische theorieën van Carnap
en Quine. Cfr. W.V. QUINE, From Stimulus to Science, Cambridge [Massachusetts]: Harvard
University Press, 1995, 10 e.v.
18 Op dit moment bestaat de reeks uit: Michael Finnissy Fifty (1996) voor pianosolo, André Laporte
Sixtyfive (1996) voor vijftien instrumenten en Lukas Foss Seventy-five (1997-'98) voor
strijkkwartet.
19 Steve REICH - Jonathan COTT, ‘S.R. in Conversation with J.C.’, Elektra-Nonesuch 979 101-2.
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20 Toekomstplannen zijn o.a. Cardhu voor 15 instrumenten en live-electronics, Credeva... voor
vrouwenstemmen en orkest (op tekst van Jan Fabre) en Along the shores of Lorn, een
herwerking/uitbreiding van OBAN voor orkest.
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Yves Knockaert
Geert Logghe - Gedaanteverwisselingen
Hij heeft iets met het noorden, met sneeuw en ijs, met die natuurkrachten die de mens
immobiliseren maar tevens uitdagen. Met eenzaamheid en afzondering. Met de
problematiek van de menselijke communicatie. Met stilte ook die het uiteindelijke
streefdoel is van elke klank.
Toen Gregor Samsa op een morgen uit onrustige dromen ontwaakte, ontdekte hij
dat hij in zijn bed in een monsterachtig ongedierte was veranderd. Hij lag op zijn
hardgepantserde rug en zag, als hij zijn hoofd enigszins optilde, zijn gewelfde bruine,
door boogvormige geledingen verdeelde buik, waarop de deken, op het punt omlaag
te glijden, nauwelijks houvast kon vinden. Al zijn, in vergelijking met zijn overige
omvang, zielig dunne pootjes flikkerden hulpeloos voor zijn ogen. ‘Wat is er met
mij gebeurd?’ dacht hij. Het was geen droom. Zijn kamer, een echt, alleen wat klein
mensenkamertje, lag rustig tussen de vier welbekende muren. Boven de tafel, waarop
een uitgepakte monstercollectie stoffen was uitgestald - Samsa was reiziger -, hing
de plaat, die hij kort geleden uit een geïllustreerd tijdschrift had geknipt en in een
mooie vergulde lijst gezet. Zij stelde een rechtop zittende dame voor, van een bonten
muts en een bouten boa voorzien, die een zwarte mof, waar haar hele onderarm in
verdween, naar de toeschouwer omhoog hief.

Kafka
Het oeuvre van Geert Logghe (1962) is beperkt. Gewild beperkt en zo zal het altijd
zijn. Logghe is geen veelschrijver of snelschrijver of strever naar een immens groot
opusgetal. Maar elke noot in een compositie zal de juiste zijn, op zijn plaats, op zijn
tijd, gekoesterd en bewust ‘gecomponeerd’. Geert Logghe is ‘ouderwets’, omdat hij
de tijd neemt voor alles, de nodige tijd voor een gistings- en rijpingsproces, een
compositieproces en een afwerkings-proces. Enkel hij zelf schrikt niet, als hij zegt
dat hij het voorbije jaar niet gecomponeerd heeft, geen noot op papier. De
voorbereidingen van zijn kameropera rond De gedaanteverwisseling van Kafka
hebben hem helemaal opgeslorpt. Ze zijn tot nu toe reeds wat kafkaiaans verlopen,
omdat de eerste librettist telkens weer uitstel vroeg, in de knoop raakte met zichzelf
rond De gedaanteverwisseling en uiteindelijk afhaakte. De tweede librettiste dreef
het gegeven in een bepaalde interpretatie en richting die helemaal niet met het idee
van Logghe over Kafka overeenstemde. Nu schijnen de verschillen geëffend en kan
ernstig werk gemaakt worden van de tekst en binnenkort van de muziek. Dus, meent
Geert Logghe, ‘heb ik heel ernstig gecomponeerd, zonder één noot op papier te
zetten.’ Toch bekruipt hem de microbe: hij kan het niet laten om nu eerst een pianostuk
te schrijven. ‘Ik ben bijna klaar. Ik heb al vier noten.’ Nee, dat is geen boutade of
pretentie. Dat is bezonken inzicht in wat het stuk zal worden. Het is dus inderdaad
reeds af in het hoofd van de componist en hij zal het in de kortste keren op papier
zetten.
Geert Logghe kreeg compositie van Roland Corijn aan het Koninklijk
Muziekconservatorium in Gent, wat hem een degelijke basis opleverde, in de zin
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van solide structuur, verantwoorde uitwerking en vooral geen overbodigheid. De
experimentele kant compenseerde hij in de cursus experimentele en elektronische
muziek, bij Godfried-Willem Raes en Jan Rispens. Hij

Componist Geert Logghe

werd assistent aan het Genste conservatorium voor harmonie en contrapunt en voor
avant-garde-kamermuziek en experimentele compositie. Bovenal is Geert Logghe
nog altijd heel goed bevriend met zijn docent piano, Claude Coppens. Coppens is
zelf pianist en componist, dus hebben beiden elkaar zeer vaak zeer veel te vertellen.
Logghe bewondert het dubbele aan Coppens: zeer scrupuleus werkend, postserieel
alles verantwoordend, alles kennend en uitleggend. Anderzijds is Coppens los en
vrij, gek op Erik Satie en nog gekker op John Cage, die hij persoonlijk zeer goed
gekend heeft. ‘Coppens heeft het spel in zich’, zegt Geert Logghe. Het gaat om het
speels omgaan met de oneindigheid aan mogelijkheden die reeksprincipes en
wiskundig-formalistische mogelijkheden met zich meebrengen, het gaat om het
‘ernstige’ spel of de ernst van het spel in de materie. Zelf vindt Geert Logghe zich
niet zo terug in het pure spel als compositiemethode. Het spel is hem te vrijblijvend
en het geheel aan mogelijkheden is te onverschillig. Het gevaar om in het
nietszeggende ‘grijs’ terecht te komen is hij zich ten volle bewust.

Ostinaat en variant
Dat neemt niet weg dat Logghe wel degelijk de computer gebruikt in een
precompositorisch stadium om langdurig handwerk uit te sparen. De computer is
een dankbaar hulpmiddel om oneindig veel varianten van bijvoorbeeld een variabel
ostinaat te genereren. Verander je de variabelen van het ostinaat, dan geeft de
computer je onmiddellijk een idee van de veranderingen die dat meebrengt voor de
varianten. Dat materiaal kan je met de computer ook direct in alle facetten bekijken
(en beluisteren): horizontaal als melodie en verticaal als samenklank, veelgelaagd
in polyfonie en in andere opstapelingen. Voor Geert Logghe gaat het ook om verdere
en meer mogelijkheden dan de klassieke variaties van een ostinaat (de melodische,
ritmische, harmonische wijzigingen, de densiteitsveranderingen in enge en brede,
dichte en ijle zetting, enz.). het gaat ook om het ‘in de diepte’ uitwerken van een
variabel ostinaat, te vergelijken met een perspectivische wer-
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king of met een driedimensionaal roterend object, dat je altijd vanuit een andere
invalshoek bekijkt. Altijd hetzelfde, maar nooit identiek en ook: altijd hetzelfde,
maar zelfs onherkenbaar.
De deken van zich afgooien was eenvoudig genoeg; hij behoefde zich
maar een beetje op te blazen en zij viel vanzelf. Maar vervolgens werd het
moeilijk, vooral omdat hij zo buitengewoon breed was. Hij zou armen en
handen nodig hebben gehad om zich op te richten; in plaats daarvan had
hij alleen al die pootjes, die onafgebroken in alle richtingen bewogen en
die hij bovendien niet kon beheersen. Wanneer hij er eens een wilde buigen
dan was het eerste wat het deed zich strekken, en gelukte het hem eindelijk
met dit pootje te doen wat hij wilde, dan werkten de andere intussen, als
losgebroken in de grootste en pijnlijkste beweeglijkheid.
‘Nu maar niet nutteloos in het bed blijven’, zei Gregor in zichzelf. Eerst
wilde hij met het onderste deel van zijn lichaam uit bed komen, maar dit
onderste deel, dat hij overigens nog niet had gezien en waar hij zich ook
geen juiste voorstelling van kon maken, bleek moeilijk te bewegen; het
ging zo langzaam; en toen hij zich eindelijk, bijna wild, met al zijn kracht
roekeloos naar voren gooide, had hij de richting verkeerd genomen, stootte
hard tegen het voeteneind van het bed en de brandende pijn, die hij voelde,
deed hem inzien, dat juist het onderste deel van zijn lichaam nu wellicht
het gevoeligste was.
Hij probeerde daarom eerst het bovenlijf uit het bed te krijgen en draaide
voorzichtig zijn hoofd naar de rand van het bed. Dit ging ook gemakkelijk
en in weerwil van haar breedte en zwaarte volgde de lichaamsmassa
langzaam het draaien van het hoofd. Maar toen hij zijn hoofd eindelijk
buiten het bed in de vrije lucht hield, werd hij bang verder op deze manier
nog meer vooruit te schuiven, want als hij zich eindelijk zo liet vallen, dan
zou het een wonder zijn, als hij zijn hoofd niet bezeerde. En zijn bewustzijn
mocht hij nu ook onder geen voorwaarde verliezen; liever bleef hij in bed.
Maar toen hij weer, na evenveel inspanning, zuchtende lag zoals eerst en
zijn pootjes weer, haast nog erger, tegen elkaar zag vechten en hij geen
kans zag in deze willekeur rust en orde te brengen, zei hij weer tot zichzelf,
dat hij onmogelijk in bed kon blijven en dat het 't verstandigste zou zijn
alles op het spel te zetten, als er ook maar de geringste hoop bestond, zich
daardoor uit het bed te bevrijden. (...)
En hij probeerde nu het lichaam in zijn gehele lengte absoluut regelmatig
uit het bed te schommelen. Als hij zich op die manier uit het bed liet vallen,
bleef zijn hoofd, dat hij bij het vallen hoog zou oplichten, vermoedelijk
ongedeerd. Zijn rug scheen hard te zijn; die zou de val op het kleed wel
niet deren. (...)
Hij was al zover, dat hij bij het steeds heviger schommelen nauwelijks
zijn evenwicht nog kon bewaren, en hij moest nu spoedig een eindbesluit
nemen. (...)
En meer ten gevolge van de opwinding, waarin Gregor door zijn
overwegingen geraakte, dan wel als gevolg van een werkelijk besluit,
slingerde hij zich met alle kracht uit het bed. Het gaf een harde bons, maar
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echt lawaai was het niet. De val werd enigszins door het kleed gebroken,
en zijn rug was ook elastischer dan Gregor had gedacht, vandaar het niet
eens zo vreemde doffe geluid. Alleen zijn hoofd had hij niet voorzichtig
genoeg opgehouden en had het gestoten; hij draaide het en wreef het over
het kleed van woede en pijn. (p. 679-681)
Cinq Ordres is de vijfdelige compositie voor blokfluitkwartet en slagwerk, die Geert
Logghe in 1997 schreef. ‘Ordre’ was synoniem voor ‘suite’ in de Franse barok. Vijf
‘ordres’ zijn hier niet vijf suites, maar vijf keer een ‘ordening’ rond een variabel
ostinaat. ‘Orde’ is hier in feite de verhouding tussen het gelijkblijvende en het
veranderende. Het is een orde, die psychologisch en auditief ervaren wordt als een
eenheid van compositorische basis. Elk van de vijf onderdelen is gebouwd rond een
eigen ostinaat, dat van de vier andere totaal verschilt. Ook de behandeling van de
ostinaten is in elk onderdeel compleet anders. Maar de ‘orde’ is juist het
gelijkblijvende principe van het ostinaat in alle onderdelen.
In het sluitstuk van Cinq Ordres, ‘Echelles’ of schalen werken de vier blokfluiten
samen aan een steeds herhaalde evolutie van traag naar snel, van minder naar meer
beweging in een stijgende klim. Hierdoor ontstaan schaalvergrotingen, verteld naar
de muziek: schaalversnellingen, als een soort ‘torsering’ van het klankenmateriaal.
Het materiaal is in een schroefvormige of spiraalvormige ontwikkeling gebracht.
Het ostinaat is de twinkeling op de small bells in het slagwerk, ingegeven door het
ostinaat van ‘Ondine’ uit Scarbo van Maurice Ravel.
In het vierde deel is het ostinaat in klank-rust-cellen verdeeld, dit keer in een
eenheidsbehandeling van alle instrumenten, blokfluiten én slagwerk. De klankcellen
van één tot drie (uitzonderlijk vier) achtsten lang zijn gescheiden voorafgegaan en
gevolgd door één achtste rust. Hier is het ritme gelijkblijvend in het hele stuk:
gepulseerde achtsten in klank en rust, vergelijkbaar met de middeleeuwse hoquetus.
Het hele hoquetus-spel zit in de combinatie van de instrumenten: het tweestemmige
slagwerk tegen twee paren van blokfluiten in een drielagige hoquetus-ontwikkeling,
waarbij elke laag tweestemmig is.
In de eerste beweging ‘Obstination titubante’ ligt het sterk variabel ostinaat in het
slagwerk en is het omgeven door de snelle blokfluiten, die polyfonie en homoritmie
afwisselen. Het stuk tendeert naar een maximale beweging. In het tweede deel geven
de instrumenten het wijzigende ostinaat door aan elkaar. Kenmerkend voor dat
doorgeven en voor de intervalopbouw in kleine stappen van het ostinaat zelf, is het
ontstaan van roterende bewegingen. Het gaat in de titel om het ronddraaiende licht
van de ‘Phare’ of vuurtoren.
Juist - dat Töwerland (Juist - het Toverland): deze slogan tekent het eiland
helemaal. Op het moment dat je aankomt, raak je betoverd door de mooiste
zandbank van de wereld. Hier valt alle stress van je af. Bij je eerste stappen
voel je je opgenomen in een compleet andere wereld. Typisch zijn de
paardenkoetsen. Op Juist is geen verkeerslawaai: hier hoor je alleen maar
paardengetrappel en fietsbellen in de wind.
Sinds 1840 is het eiland Juist een erkend luchtkuuroord aan de Noordzee.
Zo'n naam krijg je niet zomaar. Op basis van controles tussen april 1992
en juni 1993 is gebleken dat Juist de eisen voor luchtkwaliteit haalt. De
natuur heeft hier voorrang, de auto is hier gebannen. Het 17 km lange
zandstrand, de duinen, de branding, de hoge golven en de werking van de
getijden bepalen hier het leven. Rust en kalmte zijn verzekerd.
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Slechts 7 procent van Juist is bebouwd. Het eiland is een deel van de
beschermde natuur- en land-
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schapsgebieden in het nationaal domein van de Waddenzee in
Niedersachsen: de natuurliefhebber vindt er lange stranden, duinen, de
Hammersee en authentieke kwelders.
In het oosten van het eiland ligt de Kalfamer, een vogel- en plantenreservaat
dat al lang beschermd gebied in Niedersachsen is. Je hebt daar geen toegang
van april tot

Geert Logghe ‘blijft iets voelen voor het noorden, voor sneeuw en ijs...’

september. Maar ga gewoon in de buurt langs de weg zitten en luister. Als
je je lang genoeg oefent, leer je wel de verschillende vogelstemmen van
elkaar onderscheiden.
Het middendeel van Cinq Ordres is het enige langzame onderdeel. De titel ‘Kalfamer’
verwijst naar een plaats op het eiland Juist, een van de Friese eilanden in het
noordwesten van Duitsland. Dit is de uitgecomponeerde ervaring van de volkomen
afzondering. Telkens Geert Logghe er de winterse dagen rond de jaarwisseling
doorbrengt, vriest de zee dicht en is het eiland totaal geïsoleerd van de buitenwereld.
Hij blijft iets voelen voor het noorden, voor sneeuw en ijs, voor die krachten van de
natuur die de mens immobiliseren, uit zijn evenwicht brengen door de ‘gladheid’ en
de wereld tot een immense ‘orde’ van witheid, isolement en immobiliteit herleiden.

Het noorden
Maar die natuurkracht ervaart Geert Logghe tegelijk als een opgaan in de natuur en
als een uitdaging. Om niet vast te vriezen in bijtende kou, moet de mens blijven
bewegen. Om niet vast te roesten moet de mens in beweging blijven. Gebonden aan
zichzelf en gebonden door de omgeving blijft alles hetzelfde (metafoor voor het
ostinaat), maar het is bevrijd: de mens bevrijdt zich uit dat eeuwige gelijke door het
variabele zoeken binnen zijn beperktheid (metafoor voor het variabel ostinaat). Dat
deze metaforen zich uitstrekken over het hele oeuvre van Geert Logghe is zowel
muzikaal intrinsiek als in de werktitels aan te tonen. Intrinsiek bijvoorbeeld, omdat
het ostinaat van het eerste deel van Cinq Ordres overgenomen is van het laatste deel
van de net voorafgaande compositie Temple Tunes. In titel zijn The Idea of North en
Die Stille am Lande en zelfs Oben (met een tape die geen ander geluid laat horen
dan stappen in de sneeuw) evenveel verwijzingen naar het noorden, het ijs, de stilte.
En niet met woorden gezegd is Time before and time after de verwijzing naar de
poëzie van T.S. Eliot. Daar gaat het over woorden en muziek die enkel in de tijd
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bewegen, over de stilte die het woord en de muziek kunnen bereiken, over de stilte
die het eeuwige streefdoel is van elke klank. Daar zijn einde en begin altijd hetzelfde
‘And all is always now.’
Words move, music moves
Only in time; but that which is only living
Can only die...
Woorden bewegen, muziek beweegt
Enkel in de tijd; maar wat alleen
maar leeft
Kan alleen maar sterven. Woorden,
eens gesproken, reiken
Naar de stilte. Alleen door de vorm,
het patroon,
Kunnen woorden of muziek de roerloosheid
Bereiken als van een Chinese vaas
Die voortdurend ontroert in haar roerloosheid.
Niet de roerloosheid van de viool,
zolang de noot aanhoudt,
Niet dat alleen, maar het samen bestaan,
Of, beter, het einde dat voorafgaat aan de aanvang,
En het einde en de aanvang waren altijd daar
Voor de aanvang en na het einde, En alles is altijd nu.

Spanningsvelden
Temple Tunes is geschreven voor twee piano's en slagwerk. De pianopartijen
vertrekken uit intervalgedacht materiaal, meer dan uit thematische gegevens. Centraal
staat de tritonus of vergrote kwart, het typisch atonaal interval in confrontatie met
chromatisme (in de breedste betekenis van het woord: niet enkel schuivende halve
toonsstappen, maar ook notenslingers, die rond enkele kernnoten en hun omringende
chromatische satellieten draaien). Het chromatisme staat zowel voor de grootste
strevings- en stuwingsmuziek van de hoog- en laatromantiek, als voor de overgang
van tonale naar atonale fase in het begin van deze eeuw en voor de daarop aansluitende
niet-tonale muziek van de Tweede Weense School. Daar is het Geert Logghe echter
helemaal niet om te doen. Hij zoekt een spanningsveld op: tonaal-atonaal is ook een
beweging geworden. De dichotomie spanning-ontspanning was klassiek vastgelegd
in de tonaliteitsbegrippen en functioneel harmonische begrippen van dominant en
tonica. Maar als de klassieke tonaliteit wegvalt, blijft het feit dat spanning-ontspanning
een natuurlijk gegeven van de mens is, dat in de muziek door andere principes moet
aanwezig blijven. Dat is de mening van Geert Logghe. De overdreven opstapeling
van dissonanten werkt niet of niet meer: ze leidt enkel tot overspanning, wat betekent
het niet meer aankunnen van de spanning of het onverschillig worden voor spanning;
overspanning betekent tegelijk ook het niet meer aanvoelen van ontspanning. In de
structuur, die voor Logghe het fundament van de compositie is, moeten spanning en
ontspanning aanwezig zijn, moeten logica en consequentie aanwezig zijn. Die logica
ziet Geert Logghe als een intrinsiek muzikale en dan is het enige voorbeeld de
werkwijze van J.S. Bach. Hij kon uit een thema afleiden en verdergaan, tot het thema
totaal onherkenbaar een andere gedaante had aangenomen. Spanning
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en tijd leiden tot metamorfose. Het moet ons niet verwonderen dat de metamorfose
het onderwerp is van de kameropera die Geert Logghe ons belooft: De
gedaanteverwisseling naar Kafka.
Heel even lijkt het op een wending naar het oosten, met Togaku en Temple Tunes.
‘Togaku’ is één van de drie toonsystemen die de Gagku, de Japanse hofmuziek
gebruikt. Zeven pentatonische reeksen als vertegenwoordiger van de Togaku worden
van versieringsnoten voorzien. De blazers, als typische Japanse hoofdinstrumenten,
zijn bedeeld met het melodische materiaal, terwijl de strijkers en de piano meer
harmonisch inkleurend functioneren. Temple Tunes is enkel in titel naar de tempel
of het oosten verwijzend. Het stuk is trouwens eerst geschreven en pas achteraf is
de titel bedacht. Logghes compositie is veel meer een stuk voor twee piano's met
toegevoegd slagwerk, dan te willen een voortzetter zijn van het typisch 20ste-eeuwse
‘model’ van Bartóks Sonate voor twee piano's en slagwerk met zijn oppositie tussen
piano enerzijds en percussie anderzijds als gelijkwaardige partners. Hier is het
slagwerk aanvulling en kleur, opvangen van de piano's en doorzetten van hun
uitstervende klank, steun als bourdon en drive of puls als motor. Het slagwerk is
verrassend beperkt qua instrumentarium: geen demonstratie van alles wat maar te
verzamelen is aan binnen- en buiteneuropese percussie, wel een keuze vanuit de
kleur: gestemde gongs en Glockenspiel, templeblocks, tomtom en bongo. Vanuit dat
laatste is de titel gekozen: Temple tunes.
Structuur zeker, maar structuur die uit zichzelf voortkomt, uit het uitwerken van een
gegeven, van een ostinaat, van een intervalmotief. Zeker geen schoolse structuur. In
de opleiding was Bach fantastisch, maar zodra ze met de schoolse fugavorm kwamen
aandraven, steigerde Geert Logghe. Een vastgeroest plan zomaar ‘invullen’ kon hij
zelfs niet als oefening aan. Het schoolse zint hem helemaal niet. Na enkele jaren als
assistent aan het Gentse conservatorium gewerkt te hebben, koos Geert Logghe
resoluut voor het pianoleren aan beginners en goede amateurs aan de muziekacademie
van Gentbrugge. Consequent en onafhankelijk: zo heeft hij tijd om te componeren
en neemt hij alle tijd om zijn volgend werk voor te bereiden, te laten rijpen en uit te
werken. Dat rijpingsproces gebeurt met lezen en schrijven, ook teksten schrijven,
ook ideeën in proza op papier zetten. Bij mijn bezoekje tref ik hem verdiept in een
biografie van Alban Berg, aan de spannende pagina naast de foto van Bergs minnares
Hanna Fuchs. A-B en H-F, de motieven van halvetoonschromatiek en tritonus, de
motieven van Alban Berg en van Geert Logghe.
Spanning en ontspanning, daar gaat het uiteindelijk om. Dat is het leven van de
muziek over alle systemen, componeertechnieken, werkwijzen, benaderingen,
esthetische interpretaties en uitleg van de componist heen. Die uitleg geeft Geert
Logghe niet. ‘Een volmaakt akkoord in het diepste register van de piano is dissonant
door zijn grommende klank, door zijn boventoonspectrum en enkel en alleen al door
zijn diepe tessituur. Je moet het enkel krachtig aanslaan en het klinkt danig
spanningsvol. In de uiterste hoogte van de piano mag je doen wat je wil. De twinkeling
van die hoge fijne noten, ook al zijn ze scherp en schril is van die aard, dat het altijd
“klinkt”, consonant, helder, speels, levend, fijntjes.’ Een cluster in de hoogste tessituur
is als een belletje, dezelfde cluster zoveel octaven lager in de diepste tessituur is een
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ontploffing. Bijgevolg is de middentessituur het interessantste gebied waar het
spanningsveld potentieel het sterkst is, waar spanning en ontspanning het dichtst bij
elkaar liggen en het meest met elkaar verweven kunnen worden.

Communicatie
Welke uitvluchten men die eerste ochtend gebruikt had om de dokter en
de smid weer uit het huis te krijgen, daar kon Gregor niet achter komen,
want daar men hem niet kon verstaan, dacht niemand eraan, ook zijn zuster
niet, dat hij de andere kon verstaan en zo moest hij, wanneer zijn zuster
in zijn kamer was, er genoegen mee nemen, alleen zo nu en dan haar
zuchten en het aanroepen der heiligen te horen.
De muziek van Geert Logghe is niet narratief, niet descriptief en niet abstract tegelijk.
Ze is taal en communicatie tegelijk. Ze is Eliot, Kafka als uitgangspunt, maar niet
‘vertaald’. ‘Ik heb dat werk geschreven als een soort van imaginair gesprek tussen
personages. Daarvoor heb ik Scandinavische immigranten in Duitsland geïnterviewd
en die gesprekken op computer gezet. Ze hebben elkaar nooit ontmoet, maar spreken
over hetzelfde. Hun uitspraken bevestigen elkaars standpunt of spreken het tegen.’
Ze spreken over Oben en geven hun visie op Scandinavië. Zij praten over het leven
in de stad en op het platteland, de aparte man-vrouw-relatie, het geïsoleerde van het
kale land, het enige contact met de wereld via krant, radio en televisie, het nabootsen
van Amerika bij de jeugd, het probleem van het alcoholisme, de eeuwige dag en de
eeuwige nacht van zomer en winter, de Noordkaap, de beleving van de vrijheid in
de oneindige uitgestrektheid, waar niets aan wetten onderworpen is, maar de mens
zelf beslist. Deze ‘kunstmatige’ conversatie is over de vier recitanten verdeeld, maar
voor de luisteraar vertellen de stappen in de sneeuw op de tape meer dan de
door-eengeweven stemmen, die om hun kleur, dichtheid en opstapeling in polyfone
gelaagdheid, belangrijk zijn. Vroegere stukken van Logghe gingen ook al over taal
en communicatie: Syllables en Conversations. Maar Oben gaat niet ‘over’ deze
communicatie. Geert Logghe is die aan de lijve gaan ondervinden tijdens een lange
fietstocht doorheen het land ‘Oben’. Oben is geen gezellige babbel, geen
klankdocumentaire. Het kale, koude, dode en stille worden door de neutrale
mededeling van vier voor zichzelf en naast elkaar pratende recitanten bikkelhard
benadrukt. Zij staan in de vier hoeken van de zaal (rond het publiek) opgesteld. Er
is geen dialoog, geen luisteren naar elkaar. Vier monologen worden nog meer
ontvleesd, doordat ze van het linker naar het rechter luidsprekerkanaal verschoven
worden: een vervreemding meer door de ingreep van de klankmachine.
Ook Time before and time after handelt over communicatie. Wat absolute muziek
lijkt te zijn, zit vol onderhuidse, niet expliciet gemaakte pogingen tot communicatie.
De muziek zelf heeft een soort terughoudendheid in een in zichzelf gesloten wereld.
Hier tekenen zich zeer doelgerichte bewegingsverlopen af, die nu eens als eenduidig
omspeeld zijn door verschillende partijen (bij de inzet spelen de twee violen quasi
heterofoon), dan weer langzaam ontwikkelende polyfone klankvelden zijn. Er zijn
steeds zeer langzame toonhoogte-evoluties: breed uitgespreide globaal stijgende of
dalende bewegingen. Het onhebbelijke daarbij is dat ‘lelijke’ glissandi elke opbouw
komen afbreken, of dat ironisch verrassende tussenkomsten een mooi opgebouwde
evolutie doorkruisen, of nog dat blazers het romantisch timbre van de strijkers
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afbreken. Onlustgevoelens doorboren voortdurend de constructieve impulsen. Logghe
geeft in de eindfase een schijnoplossing: een globale stijging mondt uit in een
triomfantelijk aandoend motief van de trompet, overgenomen door viool en fluit.
Hoge ijle flageolettonen refereren aan het begin van het werk en pogen langzaam
nog hoger te klimmen. Een aforistisch dalend secundenmotief geeft echter deze
hoogte een zeer ijle en onstabiele nasmaak.
In Time before and time after is poëzie aanleiding tot een muziekstuk, maar de
poëzie wordt niet op de voet gevolgd, gemuzikaliseerd of verklankt. Ze wordt zelfs
niet meegedeeld aan de luisteraar. Nog juister is het te zeggen dat de poëzie niet de
‘aanleiding’ is, in de zin van het uitgangs-
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punt of de inspiratie, maar in feite het ‘verzonken parallel’. Immers, Eliot heeft het
over de tijd, over poëzie en muziek en uiteindelijk ook over communicatie. Dat zijn
alle dingen, waarover Logghe het ook heeft.
In de huiskamer was, zoals Gregor door de kier van de deur kon zien, het
gas aangestoken, maar terwijl vader anders op deze tijd van de dag de 's
middags verschijnende krant aan zijn moeder en dikwijls ook aan zijn
zuster voorlas, hoorde men nu geen geluid. Nu, misschien was dat
voorlezen, waarover zijn zuster hem altijd vertelde en schreef, de laatste
tijd toch in onbruik geraakt. Maar het was overal ook zo stil, hoewel de
woning toch zeker niet leeg was. ‘Wat een stil leven leidt mijn familie
toch’, zei Gregor bij zichzelf.
Die Stille am Lande stelt een deelaspect van de Noordkaap-ideeën en van de
communicatieproblematiek voor: twee blokfluitisten zijn geconfronteerd met een
blokfluitimitatie op synthesizer (tape). De componist is op zoek naar pure klank, de
drie klankbronnen zijn op zoek naar elkaar, onmogelijke versmelting van zwevingen,
trillingen en trillers, micro-intervallen, stokkende klanken, overhaaste
voorslaggroepen. Nu en dan zwelt de tape tot een uiterste sterkte: kwaadheid, onmacht
die in woede omslaat als de versmelting en eenheid niet bereikt worden. De vier
recitanten spraken evenveel monologen voor zich uit; het blaaskwintet titelde
(pogingen tot) Conversations. De blokfluitisten komen niet tot communicatie, noch
vinden ze aansluiting bij de machine, zelfs niet in de uiterste genuanceerdheid van
de zeer kleine microtonale intervallen: de dissonantie vergroot er enkel door. Ook
zichzelf vindt de mens niet: in de pianopartij van The Idea of North zit de onenigheid
tussen de linker- en de rechterhand, de innerlijke gespletenheid binnen de schijnbare
‘eenheid naar buiten toe’ van het menselijk wezen. Hierin is zelfs de notatie betrokken:
van eenstemmigheid (eenzaamheid) naar vier notenbalken (twee verschillende
muziekstukken na elkaar, afwisselend en overlappend). Grotere gespletenheid dan
de twee handen: verschillende klanklagen zijn elk ommuurd in een enge onveranderde
tessituur en lopen naast elkaar, zonder weet te hebben van de ander. Het kan nooit
tot een verzoenende eenheid tussen deze afgezonderde klanklagen komen. Weer
dezelfde kwaadheid: versnellende versterking in een rommelende bas, opgeven in
extreme vertraging in een hoogklinkende lijn. Nog sterker is deze onenigheid in de
gebruikte techniek. Iedere klanklaag is beperkt tot een zestonenreeks. Elke
verschijning van een melodische boog binnen dezelfde klanklaag is een andere
ontplooiing van dezelfde zes tonen. Permanente permutatie toont het gevangenzitten
binnen zijn eigen beperkte mogelijkheden en toont tevens de onmogelijkheid tot
communicatie. Er is geen ontkomen aan de beperking van de zes klanken. Er is geen
oplossing in de toekomst en er was er ook geen in het verleden: drie puntjes en enkele
noten tussen haakjes bij het begin van het stuk, enkele noten tussen haakjes en drie
puntjes op het einde van de partituur. Deze noten mogen niet gespeeld worden, maar
ze staan er. Het stuk, de onmogelijkheid tot communicatie, is permanent. Logghe
noteert bij de noten tussen haakjes: ‘The actual piece begins there some-where, but
it isn't heard; it gradually emerges...’, en op het einde: ‘The actual piece ends there
somewhere, but isn't heard.’ Voor wie het nog niet duidelijk is, onderaan de partituur
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dit citaat van Thoreau: ‘In my experience, no movement of the legs ever brought two
minds closer together’.
En toch speelde zijn zuster zo mooi! Zij hield haar gezicht zijwaarts
gebogen, onderzoekend en droevig volgden haar blikken de notenbalken.
Gregor kroop nog een eind voorwaarts en hield de kop vlak tegen de vloer,
om zo mogelijk haar blik op te kunnen vangen. Was hij wel een dier, als
muziek hem zo ontroerde? Het was alsof hem de weg naar het verlangde
onbekende voedsel werd gewezen. Hij was besloten tot aan zijn zuster
naar voren te kruipen, haar aan de rok te trekken om haar daardoor te
beduiden, dat zij met haar viool toch in zijn kamer moest komen, want
niemand waardeerde haar spel zó, als hij het zou waarderen.
CITATEN UIT:
• Eliot, T.S.: The Four Quartets, Antwerpen/Amsterdam, De Ned. Boekhandel,
1974; ingeleid, vertaald en gecommentarieerd door Herman Servotte.
• Kafka, Franz: De gedaanteverwisseling, Amsterdam, Querido, 1985.
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Jaak Van Holen
Werkenlijst (met discografie) van Geert Logghe
De composities zijn chronologisch gerangschikt. We vermelden jaartal, titel, bezetting
en duur; in voorkomend geval ook auteur (t.), opdrachtgever (i.o.v.), en opname (cd)
1987

Syllables, voor tienstemmig gemengd koor (8′)
t.: J. Hanlo

1988

Conversations, voor blaaskwintet (12′)

1988-'98

The Idea of North, voor pianosolo (12′)

1989

Die Stille im Lande, voor 2 blokfluiten en tape (10′)
Forma Formans, voor variabele bezetting van 4 partijen
(12′)
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1990-'91

Oben, voor kamerorkest, 4 recitanten en tape (20′)
t.: G. Logghe

1992-'93

Time before and time after, voor kamerorkest (14′)
i.o.v.: Antwerpen
'93
cd: MEGADISC
- MDC 7869
(Ensemble
Champ d'Action
o.l.v. Celso
Antunes)

1993

Danse minable, voor salonorkest (6′)
i.o.v.: Pomme
d'Amour

1993-'94

Togaku, voor kamerensemble van 7 instrumenten (11′)
i.o.v.:
Kunstencentrum
VOORUIT
cd: RENE
GAILLY - CD
92.026 (Spectra
Ensemble o.l.v.
Filip Rathé)

1995-'96

Temple Tunes, voor 2 piano's en slagwerk (15′)
i.o.v.:
Kunstencentrum
VOORUIT

1996-'97

Cinq Ordres, voor blokfluitkwartet en slagwerk (18′)
i.o.v.: Provincie
Oost-Vlaanderen

1998-'99

Die Vewandlung (naar F. Kafka), kameropera (90′)
i.o.v.: Mobile
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opm.: creatie
voorzien voor
begin 2000
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Frank Pauwels
Frank Nuyts:
Een zoektocht om het onverzoenbare te verzoenen
Dubbele rode draad in het werk van Frank Nuyts is: het balanceren tussen ernst en
luim, tussen complexiteit en eenvoud, tussen traditie en vernieuwing én eigentijds
geëngageerd muren slopen tussen de diverse ‘muziekmïlieus’.
Ooit vertelde hij dat componeren een ziekte is, een verslaving, iets dat hij niet kan
laten. Vandaag, gelouterd en wijzer geworden, is componeren een manier om zijn
dagen minder vervelend door te brengen. En er bestaan ook andere dingen in het
leven. Frank Nuyts (o1957) liep humaniora, studeerde notenleer, piano en slagwerk
in Oostende. Niet onbelangrijk ook voor zijn denken en componeermethode:
ondertussen liep hij stage bij de filmanimator Raoul Servais en bij striptekenaar
Maurice Tilleux, toen werkzaam bij Dupuis. Zijn vriendschap met kustgenoot Luc
Zeebroek, beter bekend onder de artiestennaam Kamagurka, blijft tot vandaag bestaan.
In 1974 stapte hij het Koninklijk Muziekconservatorium van Gent binnen. Hij
sleepte er de eerste prijzen notenleer, slagwerk en kamermuziek in de wacht en
behaalde het hoger diploma slagwerk en kamermuziek bij Van Rickstal en Michiels.
Zijn voorliefde voor eigentijdse muziek werd gevoed door Claude Coppens die in
Brussel een seminarie voor hedendaagse muziek gaf. In het Instituut voor
Psychoacoustica en Elektronische Muziek (IPEM) in Gent kwam hij onder meer bij
Herman Sabbe, Walter Landrieu en Lucien Goethals terecht.
Frank Nuyts behaalde enkele prijzen, waaronder de Tenuto-compositieprijs van
de BRT in 1980. In 1990 krijgt hij de Prijs van Québec voor zijn kamermuziekceuvre.
In 1992 wordt hij met een eerste prijs bekroond op het Muizelhuisconcours. In 1995
kent de Stad Gent hem de Cultuurprijs toe wegens zijn belang als uitvoerend musicus,
componist, lesgever en dirigent.
Zijn composities heeft hijzelf netjes gerangschikt en onderverdeeld in blokken die
een stap in zijn muzikaal denken markeren. Voor het eigenlijke opus aanvangt,
catalogeert hij de werken Le tombeau de Ravel voor saxofoon, piano en vibrafoon
en 5 Preludes for ancient stones voor hobo en piano als jeugdzonden. Alejandome
del camino (1976) voor fluit en piano betekent de eigenlijke start en krijgt het nummer
I.1.
Het is Lucien Goethals die zijn ogen opende voor de expressionistische methode

Componist Frank Nuyts

van Webern. Webern lag niet alleen aan de basis van het totaalserialisme (Webern
paste het reeksenprincipe nog niet toe in zijn uiterste consequentie op alle parameters),

Vlaanderen. Jaargang 47

hij kon een thematische gedachte in een kern van enkele noten vatten, iedere klank
heeft een specifieke functie binnen de structuur, functioneert op zichzelf zonder te
verwijzen naar een melodische of harmonische context. Frank Nuyts zal graag met
opzichzelf staande, korte, naast elkaar geplaatste en gestapelde motieven en lagen
werken, ook in zijn postseriële periode. Zijn taal en grammatica zijn die van het
stripverhaal. Webern is een essentialist, werkt met kleine vormen en een beperkt
instrumentarium. Frank Nuyts vertoont diezelfde voorliefde in de meeste van zijn
werken.
De dodecafone en streng seriële denkwijze op zowat alle aspecten van klankenen vormordeningsmateriaal, had hij van Goethals in die IPEM-periode. Alejándome
del camino betekent verwijdend van de weg. Toen al voelde Nuyts aan dat de vorm
van neoclassicisme, die toen bedreven werd door de Belgische componisten en als
hedendaags (vooruitstrevend?) werd beschouwd, dat dit niet de weg was voor hem.
Het obligatoir schrijven van dissonanten om modern te zijn zit hem hoog. Daar komt
geen avontuur meer bij kijken. Toch noemt hij zichzelf een enorme bewonderaar
van Stravinsky. En opvallend ook, zijn voorlopig laatste groot werk, de derde
symfonie, knipoogt gul naar het Stravinskiaanse, objectiverende neoclassicisme.
Inhoudelijk is het sociale engagement belangrijk in die eerste periode. De seriële
methode volstond echter niet, want een aantal zaken waren niet mogelijk. Vanaf het
vierde stuk binnen nummer I, Sonivers II: Inmediaciones de la noche... (80-81),
sluipen er citaten in, volksmuziek, komen tonale elementen aan de oppervlakte
drijven. Ze zullen zijn latere composities niet meer verlaten. Een consonant klinkend
akkoord, een drieklank, het mocht weer, maar de tonale spanning is belangrijker dan
het citaat of het akkoord op zich.
Vanaf nummer II, 1 Bombos del sol voor twee slagwerkers komt er een tweede
reeks werken waarin het tonale element definitief geïncorporeerd wordt in zijn muziek.
Maar Nuyts' structureel denken staat dan nog volledig onder de invloed van het
serialisme. Hij werkt nu met tijdsblokken die volgens reeksen worden geordend,
maar gevuld zijn met tonaal materiaal. Het adagio blijft nochtans: muziek veroorzaakt
emoties, maar Nuyts, de componist, schrijft geen emoties. Componeren is hard
werken, is knokken om noten op het papier te krijgen, is een ambacht zoals ook een
Stravinsky, een Satie zich voorhielden. Je weet natuurlijk wel dat de partituur iets
oproept bij de luisteraar.
Nuyts is een perfectionist. Elke noot moet op de juiste plaats staan. Van de
uitvoerder verlangt hij, zelf slagwerker zijnde, dat de werken zo clean mogelijk
gespeeld worden. Dan komt het soort emotionaliteit tot uitdrukking dat een moment
van ingetogenheid en precisie weergeeft. Een opvatting die aan Webern refereert,
zonder de romantische connotaties erbij. Want als er één iets is waar Nuyts zich tegen
verzet, is het de muziekwereld van de 19de eeuw, de romantiek. Zo houdt hij zich
veraf van al de 19de-eeuwse principes van thematische
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ontwikkeling, doorwerking en dergelijke. Hij hoort niet bij de modernisten, gelooft
niet in het vooruitgangsidee. Een nieuwe techniek is geen verbetering op zich. Nuyts
houdt daarentegen wel degelijk rekening met de geschiedenis en het verleden.
Zodoende valt hij onder de postmodernistische strekking. Anderzijds houdt hij niet
van de ‘verzuiling’ van de klassieke muziek. Hokjes zijn er om afgebroken te worden.
Het derde blok composities vangt aan bij Philtre voor fluit en contrabas (1984). In
feite zet hij een stapje terug. Nuyts besefte dat hij tonaal bezig was en had schrik om
af te glijden in het romantische idioom. Daarom wil hij het tonale opnieuw
formaliseren, zoals ook Webern gedaan had. Hij zoekt relaties tussen toonhoogte en
duur. Hoe korter de toon hoe hoger, hoe langer hoe lager. De uiteindelijke
consequentie daarvan is Squib voor kamerorkest (1985) waarin alle mogelijke seriële
technieken, ook groepsvenstertechnieken, zelfs timbrereeksen en -velden (per noot
verandert het timbre) à la Xenakis worden toegepast. Alles wat hij kende heeft hij
in dat 10 minuten durende werk gestopt. Uitwendig is er wel iets welluidends te
horen en zit er een beat in. Die muziek klinkt niet louter cerebraal.
Hier raken we een van de karakteristieken van Nuyts' oeuvre. Wat hij ook
produceert en schrijft, hij brengt je altijd even uit je evenwicht, want je komt er niet
met je geijkte verwachtingspatronen. Dat zal zich vanaf blok IV (1986) meer en meer
manifesteren. Het stemt overeen met zijn ambivalente houding tegenover het officiële
muziekgebeuren, waarmee hij zich nooit heeft kunnen verzoenen. Wanneer iemand
of iets, de modernisten bijvoorbeeld, hem voorhouden dat de dissonant de norm is,
dan vindt hij duizend en een dingen die even aanlokkelijk zijn.
Na Squib had hij definitief zijn buik vol van de seriële werkmethode en liet hij
deze voor wat ze was. Dat de composities van Nuyts gekenmerkt worden door een
extreme openheid, een zekere afstandelijkheid en critische reflectie wordt ons duidelijk
gemaakt in Cloudscapes (1986), het stuk waarmee blok IV begint. In het derde deel
duikt invloed van The Police op, een plaat van de popmuzikant Sting - ‘de witte
reggae’, noemt Nuyts het. Die invloed van de commerciële muziek is gewoon het
gebruik maken van technieken die in de popmuziek gangbaar zijn, zoals het
schuinzetten van harmonieën en ritmes. In wezen vertrek je van eenvoudig materiaal,
maar het wordt in een compleet ander daglicht gesteld en doorbreekt het ritmische
verwachtingspatroon. Terzelfdertijd krijg je harmonieën op de verkeerde plaats en
krijg je spanningsrelaties met heel herkenbare, toegankelijke melodieën.
Dat eventjes afwijken, dat stapje te ver, dat balanceren tussen ernst en luim,
complexiteit en eenvoud, traditie en progressie, commercie en klassiek, vormt een
rode draad in het oeuvre van Nuyts. Het is zijn opvallendste signatuur in de latere
Hardscore-periode (zie verder). Het heeft als gevolg dat je als luisteraar nooit volledig
opgaat in zijn muziek. Een zekere ambivalentie is onmiskenbaar. De academisch
geschoolden hebben het over flirten met het platvloerse, haten alles wat ruikt naar
populisme. De niet-academisch geschoolden ervaren het als te geconstrueerd. Niet
begrepen door de enen, te voortvarend voor de anderen. Technisch te moeilijk, zegt
de wanhopige uitvoerder; zoete koek, beaamt de luisteraar. Ook hier ligt de associatie
met Stravinsky voor de hand: een Stravinskypartituur precies uitvoeren is
Titanenwerk, terwijl het voor de toehoorder zo evident lijkt.
Nuyts put uit een schier onuitputtelijk arsenaal. In Rastapasta (1986) neemt hij
de Jamaïca-funk op de korrel. Pasta uit de titel verwijst naar pastiche en het
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vermengen van divers muzikaal materiaal. Het marimabaconcerto Woodnotes doet
denken aan iets etnisch. Die etnische referentie is echter onrechtstreeks. Het gaat
hem gewoon om het hanteren van vormen die bestaan in de rock en de funk, genres
die in feite afstammen van het zwarte continent.
En waarom ook niet eens een heuse symfonie, het genre dat naar de hem zo
verfoeilijke 19de eeuw verwijst. Toch is zijn Symphony of Scraps (1988) niet meteen
een werk dat de brave burger aan het hart ligt. De titel is dubbelzinnig. Een symfonie
wordt sinds Beethoven als drager van een hoger ideeëngoed gezien. Een beetje het
moment suprême voor de componist om het kunnen te bewijzen. Frank Nuyts
doorprikt dat beeld. Hij verzamelt scraps (restjes, afval) en plaatst die in een
patchwork naast elkaar. Twaalf stukken van twaalf maten die gewoon mekaar
opvolgen. En je hoort een symfonie.
De titels die Nuyts aan zijn werken geeft, illustreren niet letterlijk, of zijn meestal
veelzinnig. Nuyts speelt met woorden en talen zoals hij met de noten omgaat. Zo is
B-side Art (1990) ook te lezen als beside art, waarmee hij uithaalt naar de eigentijdse
klassieken die het verdacht vinden, omdat er echte melodieën in te herkennen vallen.
Een ander voorbeeld is Water Music (1989), gebaseerd op het boek met de
gelijknamige titel van de Amerikaanse auteur Coraghessan Boyle. Als componist en
speler van de marimba voelde hij zich verplicht op zoek te gaan naar materiaal dat
verwijst naar de roots van zijn instrument. Het boek handelt over de Schotse
ontdekkingsreiziger Mungo Park, die ten koste van grootse inspanningen, op zoek
gaat naar de Nigerrivier. Het verwerken van het materiaal op een beeldende,
stripfiguren-manier, het speels-komische geeft het gevoel van trivialiteit,
carousseltoestanden, stommefilmbewegingen.
In 1989, hier belanden we in blok V, krijgt de idee vorm om een brug te slaan tussen
commerciële en ernstige muziek, klassieke muziek en elektronica in het ensemble
Hardscore. Wat begint als een duo waarin Frank Nuyts zelf actief is als marimbaspeler
en Iris De Blaere, zijn vrouw, het elektronisch klavier betokkelt, groeit na enkele tijd
uit tot een formatie van zeven instrumentisten. Elektronica werd en wordt in het
klassieke milieu als eigenaardig ervaren. Maar werken in onze tijd zonder
elektronische hulpmiddelen, vindt Nuyts larie. Kost wat het kost wil hij ingaan tegen
de premisse dat je als klassiek componist moet behelpen met de 19de-eeuwse klank
van een orkest. Amplificatie, synthesizer, sampler, drumcomputer, het zijn
instrumenten die men ternauwernood aantreft op klassieke podia. Maar heel onze
wereld is ervan doordrongen. De cd-markt alleen al.
Hardscore wil klassieke hedendaagse muziek brengen die refereert aan
muziekpraktijken die eerder thuishoren in de zogenaamde commerciële hoek. Het
is ook de intensiteit, dat enthousiasme in het rockgebeuren, dat hij mist op het
klassieke podium. Iets wat hij terugvindt en bewondert bij Frank Zappa. Zappa staat
hoog in het vaandel bij Nuyts. Is hij niet de knuppel in het hoenderhok van de rock?
Bovendien werkt Zappa met teksten die speldenprikken leveren op de (sex)moraal
en de politiek
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Frank Zappa, één van de grote voorbeelden van Frank Nuyts
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van zijn tijd. Nuyts zal op zijn manier altijd blijk geven van een eigentijds engagement,
ook als hij op het eerste gezicht zinloze versjes aan elkaar brodeert. Nummers van
Zappa krijgen in gearrangeerde vorm voluit de aandacht. Hommages aan Zappa zijn
er bij de vleet: Za-va-pa (1989) en later Fast Wood Quintet. Frank Zappa in
remembrance (1994) of Frank Zappa arrangements (1997). Zappa is niet zijn enige
stokpaardje. Prince passeert de revue in Quirks (1989), want Nuyts bewondert diens
bruisende complexiteit die in een schijnbaar eenvoudig en ritmisch onweerstaanbaar
kleedje gestoken is.
In hoofdzaak brengt Hardscore eigen werk. In wezen is het dezelfde muziek als
wat hij met het klassieke instrumentarium doet, maar de uitdrukkingsmiddelen zijn
anders. Hardscore komt tegemoet aan zijn betrachting om zijn stukken zelf uit te
voeren. Veel componisten geven hun partituren uit handen, Frank Nuyts wil daar
zelf greep op houden. Zo wordt ook alles op partituur opgeschreven. Improviseren
doet hij af als een conventionele manier van muziekbedrijven, waarbij de interacties
voorspelbaar zijn en geen verrassingen inhouden.
Zijn vijfde periode tekent zich af als een verzameling kamermuziekwerken die
geschreven zijn in functie van Hardscore. Veelal gaat het om eerste versies van
stukken die achteraf onmiddellijk een bewerking voor elektronica ondergaan. Het
was de bedoeling andere podia te bereiken. Maar dat de verschillende muziekstijlen
en -werelden elk op zich hun specifieke aanhang hebben, kon Frank Nuyts weldra
tot scha en schande ondervinden. Elk leeft op zijn eigen eiland, blijft in zijn eigen
clan. Er bestaat geen openheid naar het andere toe.
Gebruikt Nuyts in Periode IV, zoals in Rastapasta, materiaal uit de commerciële
muziek nog per toeval, dan neemt hij in periode V heel doelbewust de commerciële
muziek tot basis. Hij vraagt zich af: waaruit bestaat een hit. Daarin ontdekt hij een
beperkt aantal harmonische relaties. Meestal gaat het om een I-IV-V. Er komt ook
wel eens II-V-I voor. In Rastapasta gebruikt hij effectief maar een I, een IV en een
V. Maar je hoort dat niet. Al onze vooroordelen die ingegeven worden door het lezen,
analyseren van de partituur, beantwoorden niet aan de uiteindelijke, reële perceptie
van de muziek. Er is iets anders aan de hand. Dat wil hij bewijzen.
Hardscore leek een doodgeboren kind. Nuyts vindt ook op de alternatieve podia
buiten de klassieke muziek geen respons. Daarom keert hij terug naar de kamermuziek
in het klassieke idioom. Blok VI wordt ingezet met het werk Quadramania voor vier
trompetten (1991). In die tijd nam ook het idee vaste vorm aan om vanaf dan enkel
nog voor vrienden te schrijven. Voor uitvoerders ook die zin hadden om Nuyts te
spelen en veel tijd namen om te repeteren. Want Nuyts ervaart dat hij door Hardscore
tussen wal en schip is terecht gekomen. Hij hoort er niet meer bij, niet in de klassieke
wereld, ook niet in de popwereld. Hij blijft op zijn honger zitten. Zo zijn zijn
Quadramania en het daaropvolgende Claus harmonieën (1992) nooit vertolkt
geworden. Er was teveel weerstand.
(Tonale) zaken die de modernist aan de kant zet, opnieuw gebruiken zoals die
tonale bevestigingen in het voorbeeld van Rastapasta en in nieuwe relaties met
mekaar confronteren en uitproberen, daar gaat het Nuyts in essentie om. In B-Side
Art neemt hij dat zelfs als uitgangspunt. Hij geeft een melodietje dat ogenschijnlijk
banaal is. Daar ent hij een aantal processen op. De fragmenten worden metrisch
gepermuteerd. Er komen daar complexe verschuivingen bij te pas in een polyritmisch
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keurslijf. Al die maatwisselingen ook. Voor de uitvoerder is het een nachtmerrie om
alles op zijn plaats te krijgen. Omdat Nuyts herkenbare, gezette beats markeert, komt
dat eerder eenvoudig over en heb je geen weet van de onderliggende complexiteit.
Voorwaarde: alle radertjes moeten als in een uurwerk in mekaar haken, of de
constructie valt als een kaartenhuisje ineen.
Daarom heeft hij het gevoel dat hij muziek maakt voor muzikanten. Zij hebben
de partituur voor zich èn horen het klinkend resultaat. Zij zien de verschillende lagen
die zich onafhankelijk van elkaar afspelen, moeten zich er doorheen worstelen en
mogen zich niet aan fouten te buiten gaan, want in een tonale context valt dat op.
Als luisteraar hoor je slechts, een grote enveloppe. In die zin doemt ook de werkwijze
van Ligeti voor de geest. Ligeti laat allerlei processen afspelen, zet verschillende
lagen boven elkaar. Maar het is niet wat het lijkt, de processen zijn niet hoorbaar.
Frank Nuyts heeft altijd zoveel mogelijk getracht geen enveloppe te hebben. Het
materiaal wordt zo gepresenteerd dat, als je je de nodige moeite getroost, je een soort
oorverruimingsgevoel krijgt. Niet door te vereenvoudigen en een aantal parameters
eruit te lichten, zoals de dynamiek of het ritme weglaten en dan een grote heldere
constructie maken wat je bij Andriessen aantreft. Hij vindt zich ook niet terug in het
extreem uitgesponnen, modale, mystieke en blijkbaar felgesmaakte neomiddeleeuwse
model van een Part. Nuyts is niet de man van de lange adem. Met één idee een half
uur vullen, dat is zijn aard niet. Het zijn de kleine plaatjes van een stripverhaal die
hij opvoert. Hij verdiept zich op miniatuurwerelden en gluurt even achter het hoekje,
zoals hij het poëtisch verwoordt. In heel die reeks werken probeert hij dat duidelijk
te maken. Maar het lukt hem niet, of liever de klassieke muziekwereld heeft er geen
oren naar. Elektronica duwt mensen uit het klassieke milieu weg.
Nuyts zoekt verder. Hij reageert op de verwijten dat hij een koele kikker is, dat het
te mechanisch overkomt en dat hij de grote vorm niet aankan. Iets componeren dat
10 minuten duurt, geen probleem. Maar hij wil ook onderzoeken of zijn
patchworkmethode ook werkzaam is in werken van lange duur. Is het mogelijk
muziek te schrijven die 90 minuten duurt zonder één voorafgaand thema, zonder iets
vooraf vast te leggen? Periode VII is aangebroken. Het probleem blijft of zijn stuk
effectief uitgevoerd zal worden. Zomaar een opera schrijven die in de lade blijft
liggen, wil hij niet. Daarom zoekt hij eerst de mensen bij mekaar die bereid zijn in
het bootje te stappen. De teksten krijgt hij toegestopt van dichter Frans Thooft. Heel
eenvoudige beelden die zich ook in het kleine wentelen. Nuyts vindt twee sopranen,
een mezzo, tenor en recitant en roept de orkestrale wereld op met behulp van drie
synthesizers en KORG Wavestation A/D om zijn anderhalf uur durende scenische
cantate Ga.n (1993) gestalte te geven. Uiteindelijk blijkt de realisatie te moeilijk.
Rond diezelfde tijd krijgt hij een opdracht van de stad Gent om een grote vorm te
componeren, iets dat minstens een half uur moest duren. Het wordt Symfonie nr. 2
(Wal) voor sopraan, pianosolo en symfonieorkest. Een tussenvorm tussen symfonie,
lied en pianoconcerto. De vele stijlen ten spijt, Nuyts schrijft en orkestreert voor het
eerst in één grote geut.
De menselijke stem krijgt van langsom meer een prominente plaats bij Nuyts. Een
symfonie maken vandaag de dag, puur instrumentaal en de mensen blijven boeien,
is vrij moeilijk, daarom die stem. Maar met het zware symfonische apparaat in de
rug kan die stem wel elektronische versterking gebruiken. Wat dan ook het geval is.
Opnieuw valt op hoe Nuyts moeilijk te verzoenen elementen samengiet, hoe hij
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vastgeroeste conventies probeert aan de kaak te stellen door vreemde combinaties
van bekende elementen te brouwen. Op het microvlak betekent dat dat hij bijvoorbeeld
zal zoeken om de tweestemmigheid van Bach met een zanglijn te verzoenen. Het is
een van de wegen om uit het slop te geraken van teveel met akkoorden te werken
die aan de commerciële muziek doen denken.

Vlaanderen. Jaargang 47

213
Want het stoort hem dat je bijna een jazzbecijfering kunt toepassen op zijn partituren.
Vanaf 1995 doemt blok VIII op: Hard Scores, book 1 en book 2. Teveel elektronica
is te mechanisch, werkt ook niet. Daarom geeft Nuyts binnen Hardscore opnieuw
meer zaken in de handen van akoestische instrumenten. Naast de percussieve klanken
van piano, marimba, vibrafoon en drums, komen er saxen aan te pas, een synthesizer
om een tapijtje te weven en de stem natuurlijk. Voor Nuyts is het een alternatief van
de depressieve tendensen in de muziek, à la Schnittke, noemt hij het. Het hoeven
niet allemaal adagio's aan zestig voor een kwartnoot te zijn, stukken die vijftig minuten
duren. Hij wil een opgewekte klank maken, zoals hij terugvond bij Frank Zappa.
Terzelfder tijd merkte hij dat die korte vormen van 3 minuten, wat refereert aan
de ‘single-cultuur’, hem heel goed liggen en een formaat is dat goed werkt. Anderzijds
wil hij grotere eenheden vormen. Daarom schrijft hij boeken, die bestaan uit
hoofdstukken. Het tweede boek is een ecologisch boek bij wijze van spreken. Er zit
een soort boodschap achter. Je kunt die vijf stukken afzonderlijk spelen en in een
andere volgorde, maar voor Nuyts moeten ze in de juiste volgorde gespeeld worden,
want op die manier wordt de grootste spanningsboog bereikt. Het eerste stuk van
Book 2 heet Generation 363, wat staat voor het aantal generaties van de huidige
menselijke soort dat er op deze aardbol rondloopt. Harry the termite gaat over het
methaangehalte en het broeikastgehalte. Enzovoort. Het is dat overkoepelende thema
die de boeken een eenheidsgevoel verlenen.
Book 3 stelt de positie van de kunstenaar nu, belaagd door allerlei mediatieke
invloeden, aan de orde. Ook het zichzelf belachelijk maken, het bewust worden dat
dit van alle tijden is, spreekt uit de anonieme, wat absurde teksten. Book 4 - Tubes
for Sections (1997) is geschreven in opdracht van SADEF, een metaalverwerkend
bedrijf. Voor Nuyts de gelegenheid niet alleen om zich de industriële processen van
staal en machines voor te stellen, maar ook om alle types van muziekgenres die van
ver of dicht verwijzen naar metaal, samen te brengen. De calypso met de steel-drums
of zelfs de Bolero, gecomponeerd door Ravel met een fabriekshal voor ogen, voeden
zijn inspiratie.
In 1997, blok IX, legt hij zich neer bij de situatie dat hij zijn meer pop- en
rockgeïnspireerde muziek niet kan verkopen aan het geschoolde muziekmilieu en
dat ook het commerciële circuit niet open staat voor zijn vermenging van klassiek
met pop. Hardscore is één zaak. En doet enkel nog

Cover-illustratie door Frank Nuyts voor de cd ‘Tubes for section’

projecten op uitnodiging, een co-productie, een vernissage, een viering.
Nuyts blijft luisteren naar de auditieve wereld die hem omringt. Zappa is
ondertussen dood, Prince mag je niet meer Prince noemen, Sting is bijna grootvader.
Zijn tienerkinderen Yann en May hebben hem echter techno bijgebracht. Nuyts
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verwerkt dit in Mock-up Rock. Het is een soort imitatie-rock, heeft niet zozeer iets
met rock te maken, wel met al de stijlen die hij uit de ether plukt.
Daarnaast is er klassiek. Beide zaken worden opnieuw strikt gescheiden. Nuyts
keert terug naar het klassieke idioom en het klassieke instrumentarium met de Third
Symphony voor kamerorkest. Stravinsky blijft voor hem van blijvende waarde,
tonaliteit is aanlokkelijk, deuntjes zoeken hun weg, opnieuw met alle knipogen Frank
Nuyts eigen. Maar het gaat niet om het conventionele neoclassicisme. Nuyts voert
neoclassicistische bewerkingen in op het al bestaande neoclassicisme. Een dubbele
beweging.
De ritmische puls, de drive, de swing of liever de polyritmische patronen zijn de
drijvende kracht, een constante in de meeste van zijn composities. Het aspect ritme
speelt dan ook een koninklijke, structurerende rol. Kun je dit Nuyts de slagwerker
kwalijk nemen?

Jaak Van Holen
Werkenlijst (met discografie) van Frank Nuyts
Twee jeugdwerken uitgezonderd, rubriceert Frank Nuyts zelf zijn composities in 9
groepen (genummerd I - IX) die verschillende stappen in zijn muzikaal denken
markeren. Binnen elk van deze groepen zijn de composities chronologisch
gerangschikt.
Van ieder werk vermelden we, naargelang toepasselijk: titel, bezetting en duur;
delen (dln.); auteur (t.); opdrachtgever (i.o.v.); perso(o)n(en) aan wie het werk is
opgedragen (aan); uitgave (ed.); eventuele bijkomende opmerkingen van
uiteenlopende aard (opm.); opname (cd).
JEUGDWERKEN
1975

Le tombeau de Ravel, voor altsaxofoon of klarinet, vibrafoon
en piano (10′)
5 Preludes for Ancient Stones, voor hobo en piano (6′)

I.
1976

Alejándome del camino, voor fluit en piano (7′)
aan: Eric Dequeker en Roland Peelman

1978

Hommage à..., voor fluit en slagwerk (12′)
aan: Rien De Reede en Willy Goudswaard
Hommage à... (bis), voor slagwerk solo (3′)
Sabbristie, voor slagwerk solo (5′)
aan: Herman Sabbe
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Methuna, voor altsaxofoon, piano en tape (10′)
aan: Iris De Blaere
1979

Alsof de hand nooit meer weggaat, voor symfonieorkest (11′)
opm.:

1980

-

gebaseerd op het
toneelstuk ‘Een
bruid in de
morgen’ van
Hugo Claus

-

Tenutoprijs
(BRTN) voor
compositie, 1979

Sonivers II: Inmediaciones de la noche..., voor sopraan,
recitant, kamerorkest en tape (40′)
t.: Pablo Neruda en Paul Eluard
opm.: Belgische inzendingen voor Italiaprijs, 1983
From Ipem with love, voor altsaxofoon en tape (10′)
aan: Kamagurka en Joelle Servais
Adagio, voor piano (5′)
aan: Roland Peelman
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II.
1981

Bombos del sol, voor slagwerk (2 uitvoerders) (10′)
opm.: muziek voor de film ‘Kosmogonie’
Jacques Lemaire
cd: WALPURGIS - WPR 007; Wim
Konink en Marcel Andressen
La sale mère, le boeuf et le crampon, voor saxofoonkwartet
(13′)

1982

Uit een verborgen lade / From a hidden drawer, voor piano
(8′)
aan: Iris De Blaere
Sprint, voor slagwerk en piano (5′)
aan: Boudewijn Buckinx
Savannah, voor hoorn, fluit en slagwerk (2 uitvoerders) (5′)
aan: Karel Goeyvaerts
opm.: de composities onder II. vormden
de BRT-inzending voor het jaarlijks
Componistenrostrum van de UNESCO
in Parijs, 1984

III.
1984

Philtre, voor fluit en contrabas (5′)
aan: Katty en Eric Dequeker
Vol au vent, voor tenortuba of basklarinet en piano (3′)
aan: Frans Geysen
Les angoisses de Cynthiçan, voor tape (11′)
aan: Lucien Goethals

1985

Squib, voor kamerorkest (10′)
i.o.v.: De Nieuwe Muziekgroep o.l.v.
Mark De Smet
aan: Johan Huys
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Two pieces for Pete (Sweet and Sweat), voor melodisch
instrument, keyboard en drums (7′)
aan: Piet Jorens
opm.: ook ‘Hard Score’-versie voor 2
MIDI-verbonden keyboards, marimba,
seqeuncer en drums
Sehnen, voor viool en cello (5′)
Ode, voor altviool en piano, of altsaxofoon en pauken, of fluit,
klarinet, altsaxofoon en pauken (3′)

IV.
1986

Cloudscapes I, voor piano (14′)
aan: Claude Coppens
Cloudscapes II, voor piano en marimba (14′)
Euphonic Movements, voor 2 piano's en slagwerk (2
uitvoerders) (11′)
Rastapasta, voor 2 keyboards, of melodisch instrument en
basinstrument en keyboard, of fluit, 8 violen, 2 altviolen, 2
cello's en contrabas (4′)
aan: Herman Sabbe
opm.: ook ‘Hard Score’-versie voor
piano, synthesizer en drums

1987

Woodnotes, voor marimba en kamerorkest (20′)
i.o.v.: Muzikon Gent en Vlaams
Ministerie van Cultuur
aan: Robert Van Sice
opm.: ook versie voor marimba en piano
cd: ETCETERA RECORDS - KTC 1085;
Robert Van Sice, marimba en Collegium
Brugense o.l.v. Frank Nuyts
Woodnotes, the Magnificent Seven version, voor slagwerk
(7 uitvoerders) (13′)
i.o.v.: Robert Van Sice en het Kroumata
Ensemble
Give me your bunch of fives, voor 2 marimba's, of 3
marimba's, of marimba en piano (7′)
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i.o.v.: Biennale Marimbaseminarie
Spontin
aan: Robert Van Sice en Lieve
Verschraegen
Give me your bunch of fives, the second hand version, voor
marimba en keyboard (7′)
1988

A Symphony of Scraps, voor symfonieorkest (17′)
i.o.v.: Koninklijk Vlaams Filharmonisch
Orkest
aan: Iris De Blaere
opm.:

-

Prijs Jonge
Componisten
van de Gazet
Van Antwerpen

-

ook ‘Hard
Score’-versie
voor piano,
synthesizer en
slagwerk set up,
i.o.v.
Kunstencentrum
VOORUIT en
Vlaams
Ministerie van
Cultuur (1989)

Crack-time, voor piano en slagwerk (4 uitvoerders) (5′)

V.
1989

Za-va-pa, voor piano (4′)
aan: Frank Zappa
Quirks, voor fluit, basklarinet en piano, of 2 keyboards (11′)
dln.:

-

Prince's Pride

-

Death where's
thy Sting?

-

Za-va-pa
(zencore)

i.o.v.: Het Trio (Harry Starreveld, Harry
Sparnaey en René Eckhardt)
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opm.: ook ‘Hard Score’-versie voor
piano, synthesizer en drumcomputer
Water Music, book 1, voor sopraan en marimba (15′)
dln.:

-

And quiet flows
the Niger

-

Horns of the
dilemma

-

A hole in the
earth?

-

Rising like an
old beast

t.: T.C. Correghessan Boyle
i.o.v.: Robert Van Sice, Rosemary Hardy
en Vlaams Ministerie van Cultuur
aan: Helen Mirren
opm.: Muizelhuisprijs voor jonge
componisten, 1989
1990

Water Music, book 1c, voor Tape, synthesizers (ROLAND
U 220, en KORG M 1 en marimba (13′)
dln.:

-

The horns of
the dilemma

-

A hole in the
earth

-

Rising like an
old beast

B-Side Art, voor marimba, piano en sequencer, of tape en
drums (15′)
dln.:

-

Threepenny
Bits (and Bytes)

-

The Big Wig
Papers

-

In the Back of
far Beyond

i.o.v.: Kunstencentrum VOORUIT en
Vlaams Ministerie van Cultuur
aan: Boudewijn Buckinx
What poor an instrument may do a noble deed, voor
slagwerk en piano (8′)
i.o.v.: Gemeentekrediet van Belgie
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aan: Peter Greenaway
1991

When the tombs of brass are spent, voor digitale piano,
marimba, synthesizer, drumcomputer, 4 hoorns, 4 trompetten,
4 trombones, tuba en slagwerk (2 uitvoerders) (12′)
i.o.v.: Dirk Brosse voor het
koperensemble van het Koninklijk
Conservatorium Gent
aan: Michael Palin

VI.
1991

Quadramania, voor 4 trompetten (12′)
dln.:

-

Quarternary
folds, aan: Luc
Brewaeys

-

Cornet beef,
aan: Frans
Geysen

-

Theban rock,
aan: Dirk Brossé
en Alain Roelant

opm.: Eerste prijs Muizelhuisconcerten,
1991
They're no better than they should be, voor piano (8′)
aan: Dirk Van Vaerenbergh, Liliane
Haegeman en Rob Huysen
1992

Claus harmonieën, voor sopraan, fluit, cello, en piano (9′)
t.: Hugo Claus (Sonnetten XII, XIII, XIV)
aan: Martine De Grote en Rik Lemaître
A rule-of-thumb sonata, voor piano (20′)
i.o.v.: Luk
aan: Hilda Coppens-Ide
Muziek op stelten gezet / Music to raise hell, voor 2
trompetten, 2 trombones, 2 hoorns, tuba, slagwerk (2
uitvoerders) (10′)
i.o.v.: Kunstencentrum VOORUIT, n.a.v.
10e verjaardag
aan: Bob Paulus en Odette Van Muysen
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Schlemozzle, voor slagwerk (4 uitvoerders) (4′)
aan: Hec Leemans en Marie-Jeanne
And spring ran cold forever, voor houtblazerskwintet (11′)
i.o.v.: Quintessens
aan: Jo De Groote en Diderik Degrijze
O zarte Sehnsucht, süssen Hoffen! Der ersten lieben gold'ne
Zeit, voor fluit, fagot, contrafagot, viool, contrabas en piano
(5′)
aan: Boudewijn (Buckinx) en Simonne
(Claeys)
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VII.
1993

Ga.n. A scenic cantate, voor 2 sopranen, mezzosopraan, tenor,
recitant, 3 synthesizers en KORG Wavestation A/D (90′)
t.: Frans Thooft
i.o.v.: Kunstencentrum VOORUIT
aan: Wim Wabbes
De ladders zat / Au bout des gammes, voor piano (8′)
aan: Marijke De Wolf
ed.: Alain Vandekerckhove, Antwerpen
Symfonie nr. 2 ‘Wal’, voor sopraan, pianosolo en
symfonieorkest (35′)
t.: Frans Thooft
i.o.v.: De Gentse Stadsconcerten
aan: Joris De Zutter
Five-penny beats & the seven beats itch, voor fluit,
basklarinet, viool, altviool, cello, piano en drums (8′)
i.o.v.: Spectra
aan: Boudewijn Buckinx
opm.: gebaseerd op delen 1 en 3 van
B-Side Art (zie V. 1990)
cd: VOX TEMPORIS - VTP CD 92 062;
The Spectra Ensemble o.l.v. Filip Rathé

1994

Airs à gogo, voor 6 stemmen a capella (SSATBB) (15′)
t.: Voltaire (Songe de Platon)
i.o.v.: The Song Company, Australie
aan: Yola Goeyvaerts - Massara
Sticks and grooves, voor slagwerk solo (9′)
i.o.v.: Wim Konink
aan: Luc Brewaeys
Tohuwabohu, voor sopraninoblokfluit en piano (5′)
i.o.v.: Tomma Wessel
aan: Dirk Brossé
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Edgeways, voor piano (9′)
aan: Jeanine De Belder
Fast Wood Quintet. Frank Zappa in Remembrance, voor
houtblazerskwintet (5′)
i.o.v.: Kunstencentrum VOORUIT
Pok-pok, voor slagwerk (2 uitvoerders) (8′)
aan: Marcus en Roos Leroy

VIII.
1995

Hard Scores, book 1
opm.: teruggetrokken
Hard Scores, book 2, voor sopraan, sopraan- en
tenorsaxofoon, piano, marimba, vibrafoon, drums en
synthesizers (KORG M 1 en O1W pro) (21′)
dln.:

-

Generation
363

-

Harry
Termite

-

Eat that
Gravity

-

The
Buba-Trap

-

Between the
Treasure and
the Sun

t.: Frank Nuyts
aan: Hec Leemans
Frank Zappa arrangements, voor sopraan, sopraan- en
tenorsaxofoon, piano, marimba, vibrafoon drums en
synthesizers (KORG M 1 en O1W pro) (40′)
dln.:

-

Oh no I don't
believe it

-

We're not
alone

-

Uncle Meat
theme

-

Echidna's Arf
of You
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-

RDNZL

-

Teen-age
prostitute

-

Peaches

-

Cocaine
decisions

-

Duke of
prunes

-

T'Mershi
Duween

-

King Kong

t.: Frank Zappa
Cocopolo, voor altblokfluit en piano (5′)
i.o.v.: Duo Meander
aan: Geert Logghe en Tomma Wessel
Updated Memories, voor marimba en piano (20′)
Vijf liederen uit ‘Ga.n’, voor hoge stem en piano (20′)
opm.: zie VII. 1993
1996

Hard Scores, book 3, voor sopraan, sopraan- en
tenorsaxofoon, piano, marimba, vibrafoon, drums en
synthesizers (KORG M 1) (35′)
dln.:

-

Murky Thirds

-

Bob's Bones,
t.: Thomas
Morley

-

Interlude 1:
Tickled by
Callipers

-

Indian
Prodioux, t.:
anoniem

-

Interlude 2:
Smuff

-

Tom and
Dick, t.:
Jonathan Swift
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-

Interlude 3:
Slow burner

-

The Man of
Thessaly, t.:
anoniem

-

Interlude 4:
The F-Tune

-

Castaway, t.:
anoniem

i.o.v.: Provincie Oost-Vlaanderen
aan: Yann en Mai Nuyts
Hard Scores for Orchestra, voor vibrafoon, piano en marimba
solo en symfonieorkest (14′)
i.o.v.: BRTN-Radio 3
aan: Iris De Blaere, Patrick Steyaert en
Peter Van Laerhoven
opm.: is bewerking van Licks and Kicks
and Mrs. Grundy uit Hard Scores,
book 1 (zie VIII. 1995) en van Eat that
Gravity uit Hard Scores, book 2 (zie
VIII. 1995)
Mock-up Rock, voor piano (15′)
aan: Marc-Olivier Coppens
ed.: Golden River
Sex, age and aria for a sexagenarian, voor kleine trommel,
piano en tape (opname van ‘L'Amore transforma un uom en
una bestia’ uit ‘Falstaff’ van Verdi) (1′)
aan: Claude Coppens
Only heads and tails, voor piano, tenorsaxofoon en marimba
(16′)
aan: Lucas Vandenabeele en Inge
Brutsaert
1997

Hard Scores, book 4. Tubes for Sections, voor sopraan,
trompet, sopraan- en tenorsaxofoon, trombone, piano, marimba,
drums, synthesizers (KORG M 1, KORG O1W, ROLAND U
220), drumcomputer (ROLAND R8) en slagwerk (2
uitvoerders) (22′)
dln.:

-
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Touch of Steel

-

My name is
Luis Omega
C.

-

Cold Calypso

-

Iron Leaves

-

Bolore

-

Deaf by
Techno

t.: Frank Nuyts
i.o.v.: SADEF
aan: Herman Sabbe
cd: SADEF - CVBA HARDSCORE;
Hardscore
o.l.v. Frank Nuyts
Valse cassante, voor symfonieorkest (3′)
i.o.v.: Dirk Brossé
aan: Jos Bogaerts
cd: MAESTRO MUSIC
PRODUCTIONS - MMP 004, L'Arco
Musicale o.l.v. Dirk Brossé

IX.
1997

Swift Songs, voor sopraan, klarinet en piano (11′30″)
t.: Jonathan Swift
i.o.v.: Jan Raes, n.a.v. 100 jaar Koninklijk
Vlaams Conservatorium Antwerpen
aan: Frank De Bruyne en Hilde
Verstraeten
Third Symphony, voor kamerorkest (16′)
i.o.v.: Prima la Musica
aan: Luk Vaes
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Dichter te gast
Erik Heymans
Goud
Een kind zei woorden hebben mij
gewekt en in het bekken van een vrouw
gelegd die zichtbaar het geheim wilde
bewaren van die koninklijke pijn,
de pijn die vrouwen altijd leidt tot
dieper ademen en tot bedaren. Want
groter dan de wonde in haar schoot
bleek de genade, en later doofde
met mijn schreien ook de schade. Zij wekt
de goudkoorts op in wie mij hoorde,
en bergt mij in de zachtste schaal
van vezels, wol en mos. Zij reinigt
mij met oogverblindend koningswater.
Ik laat nog voor de morgen vlinders los.

Wierook
Voor wie de witte weelde heeft
herkend van kou en winter, zal
deze nacht veel langer duren
al ligt misschien het laken op
een land dat nog onzichtbaar
vraagt om dieper slapen. Zo
dadelijk begint een sneeuwman
alle noten op te rapen, en legt
een wijze waakzaam gensters in
de vuren. De dag is nog gesloten
maar een kind bracht een bericht over
de lichtboog die wel voor de bloesems
op zal komen. Dan wordt de eerste wijn
als wierook in de goede kelk gegoten.

Meervoudig gedicht
Wij lopen voorgoed aan de rand
van dit weiland verloren, en blijven
behoedzaam bij iedere inbreuk op
aarde en gras. Zij leggen zich nooit
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bij die naamvallen neer, verstoren de
taal waar geen enkelvoud past. Wij
zoeken bij voorbaat de diepste
verbuiging, en houden het raakpunt
graag ongezien vast. Zij wisselen
uit, zelfs zonder verschuilen. Hun
meervoud van ons hebben zij
kunnen ruilen. Wij houden de mond
tot nog niemand wat hoort. Dit zwijgen
gaat anders: zij houden hun woord.
Voor ‘Het Wijland’, afdeling van het MPI voor meervoudig gehandicapten in Strijtem
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Samenstelling Edmond Ottevaere en Piet Thomas
Transit
In deze rubriek publiceren we ‘literaire’ vertalingen in het Nederlands van goede
gedichten uit andere talen Het is o.m. de bedoeling het vertalen van gedichten te
stimuleren en daarom kunnen vertalingen ter selectie ingestuurd worden naar het
redactiesecretariaat. Ieder vertaald gedicht moet vergezeld zijn van een fotokopie
van het oorspronkelijke gedicht en van de bibliografische gegevens van de bundel
of het boek waaruit het genomen werd.

Salomé y la luna
La luna es una hermana
de Salomé. (Señora
que en una historia antigua
muerde una muerta boca.)
Salomé era el ocaso.
Un ocaso
de ojos
y de labios.
La luna es el perpetuo
ocaso.
Tarde
continuada
y delirante.
El amor sin orillas
de Salomé al oso
no fue por su palabra;
fue porque su cabeza,
medusa del desierto,
era una luna negra,
una luna imposible,
ahumada y soñolienta.
Salomé es la crisálida
y la luna el capullo,
crisálida de sombra
bajo un palacio oscuro.
La luna tiembla sobre el agua,
Salomé tiembla sobre el alma.
Oh sublime belleza,
querer hacer de un beso
una estrella!
En el mediodía
o en la noche oscura,
si habláis de Salomé,
saldrá la luna.
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FEDERICO GARCÍA LORCA
(uit ‘Suites’ - Liedjes onder de maan)

De ‘Suites’ van Federico Garcia Lorca (1898-1936) zijn een boek uit de vruchtbare
poetische periode (1921-1925) waarin ook de ‘Romancero gitano’ en de ‘Poema del
cante jondo’ ontstonden De ‘Suites’ zijn pas in 1983 in boekvorm gepubliceerd In
het najaar van 1998 brengt uitgeverij Meulenhoff het boek in Nederlandse vertaling
In de ‘Suites’ is een Lorca aan het woord die nu eens kinderlijk-speels improviseert
op zijn bekende thema's van liefde en dood, dan weer ernstig-somber mediteert over
het verlies van de kindertijd en de onmogelijke liefde Geschoeid op een muzikale
leest van een thema met zijn variaties zijn de ‘Suites’ een verfrissende oase, een
lusthof waarin de dichter zijn vermetele en indringende beelden neerzet

Salome en de maan
De maan is een zusje
van Salome. (De dame
die in een oud verhaal
in een dode mond bijt.)
Salome was de zonsondergang.
Een ondergang
van ogen
en lippen.
De maan is de eeuwige
zonsondergang.
Voortdurende
en waanzinnige
avond.
De oeverloze liefde
van Salome voor de behaarde
kwam niet door zijn woord;
maar omdat zijn hoofd,
medusa van de woestijn,
een zwarte maan was,
een onmogelijke maan,
donkerkleurig en slaapdronken.
Salome is de pop
en de maan de cocon,
een pop van schaduw
onder een donker paleis.
De maan siddert over het water.
Salome siddert over de ziel.
O sublieme schoonheid,
om van een kus een ster
te willen maken!
Op het middaguur
of in de donkere nacht,
telkens als jullie over Salome spreken,
verschijnt de maan.
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VERTALING: BART VONCK
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Samenstelling Fernand Florizoone en Chris Torfs
Poëtisch bericht
Iedereen mag gedichten ter selectie sturen aan: Tijdschrift ‘Vlaanderen’,
Redactiesecretariaat, ‘Ter Hoogserleie’, Hondstraat 6, 8700 Tielt Alle ingezonden
gedichten moeten in machineschrift (tikinachine 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 met teruggezonden en over
ingezonden werk wordt niet gecorrespondeerd, noch getelefoneerd Aan de auteurs
van gepubliceerde gedichten wordt achteraf een bewijsexemplaar gestuurd en een
honorarium uitbetaald vermeld daartoe bij ieder inzending uw bank- of postrekening.

Anseres
Ze komen al van ver en dat is duidelijk
te merken aan de veren die ze laten
aan hun verrekte, verfomfaaide V. Aan
hun schreeuwen, als bordkrijt, snerpend
Naar de achterblijvers die de rol hebben gelost;
de dompelaars die steeds meer moeite moeten doen
om zich alsnog weer op de wind te tillen
Domme ganzen zijn het. Zoals ze boudweg de bevlogen
stilte scheuren. Zoals ze met hun lange halzen alleen
nog weet hebben van volgen. Hun kroppen barbaars
oproerkraaiend in de blauwe voorjaarsleegte naar de nacht.
JAN VANMEENEN

Golfbreker
Hij ruikt naar wier en pittig mosselwater
als hij schaterlacht. Brengt golven graag
op andere gedachten. Sinds mensenheugnis ligt
hij ze hier koppig op te wachten.
Soms ook rust hij gewoon maar warmpjes in haar armen
- een voorhistorisch schildpaddier dat zich
voor even hier van tijdperk heeft vergist en wiegt hij weke dieren in zijn snorren. Laat
hij zich welgevallen, kriebelkrabben, watertorren.
Maar wie de nacht trotseert vindt hem door koel
maanlicht omstreeld een beetje hijgend op zijn kant:
hulpeloos potvis uitgebraakt door dieper water
met dichte ogen op een zijig melkvel strand.
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JAN VANMEENEN

Het Vijverke te Kasterlee
voor Clara Claus
Max Selen heeft een vijverken van vier
bij vier gegraven, met balken langs de boorden
en afgezoomd met zoden. In zijn spiegel hoog staan
dennenbomen op hun kop en op het water liggen
blote waterlelies nauwelijks te blozen. Uit het kroos
seint koel het schubbenrood van vijverende goudvissen.
Verleden strenge winter is een deksel ijs op
het water neergestreken, de vissen gijzelend
al onder een laag lichte lucht, een dikker
wordende laag ijs en in het lager en steeds lager
en verstikkend water. (Mijn vijver is mijn
vrijheid, hielden vissenstickers staande.)
Tot de vissen schubben, staart en vinnen
schroeiden aan het deksels zakkend ijs. En zij
staarden roerloos rond, alsof het ze niet raakte.
Max was het hart in van de onafwendbaar kille oorlog
in zijn onomkeerbaar vijverken. Toen het ijs ten
slotte smolt, dreven vijverende krengetjes starend
rond in kringetjes, alsof het ze niet raakte.
Max heeft zijn vijverken van vier bij vier gezuiverd en
er nieuwe goudvis op gezet. Zij ogen even rood tussen
hoge dennenbomen op hun kop en onder blote
waterlelies, alsof het ze niet raakte.
WERNER SPILLEMAECKERS
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In en om de kunst
Homilie tijdens de uitvaartdienst van Cyriel Coupé (Anton van Wilderode)
Sint-Niklaas, O.-L.-Vrouwekerk, 20 juni 1998.
Herman-Emiel Mertens
‘Dit mag men weten: ik ben niemands knecht. Al word ik tot de droesem uitgedregd,
ik wacht nog altijd op de ene regel waarin ik roei van de verkeerde plecht.’
Goede vriend Cyriel,
Anton,
‘Ik ben niemands knecht.’ Vandaag klinkt ons dit vers als jouw geestelijke testament,
- een fiere terugblik op jouw boeiende bestaan -, dat ons, de nu treurenden, stemt tot
diepe erkentelijkheid. Niemands knecht: noch als mens, noch als priester, noch als
kunstenaar, want volop jezelf in dit voortdurende mens-worden, in die levenslange
priesterlijke dienst, in die dagelijkse ontHij wandelt nu wel in een milder licht
dat hem beschijnt en dat zijn stappen richt
een vrede tegemoet die wij niet kennen.
in een gezegend ander vergezicht.

Met waardering, dankbaarheid en liefde denken wij terug aan
Priester Cyriel Coupé Dichter Anton van Wilderode
Doctor honorts causa K.U. Leuven Lid van de Koninklijke Academie voor
Nederlandse Taal- en Letterkunde
Moerbeke-Waas, 28 juni 1918
Sint-Niklaas, 15 juni 1998
De familie Coupé dankt U voor uw vriendschap, medeleven en gebed.
plooiing van je artistieke talent.
Niemands knecht: maar wel ‘vrij en willig’ onverdroten dienstbaar aan je Vlaamse
volk, aan je kerk, aan je kunstenaarschap. Geen overheden naar de ogen kijkend,
rechtop, zonder berekening je eigen weg gaand. Hoe wonder ook, beginselvastheid
parend aan verdraagzaamheid. Geen fanaticus of vechtersbaas, maar wel een man
uit één stuk. Steeds heb jij onverbloemd verwoord wat jij als waarheid hebt ervaren.
Van jezelf kon jij in goeden moede getuigen:
‘Ik ben niet zozeer uit op een gevecht
maar wat niet goed is, vrienden, noem ik slecht
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en wat mijn tegenstanders ook beweren
ik ga, zolang ik leef, mijn eigen weg.’

Je eigen weg: de weg van je Vlaamse volk naar zijn ontvoogding, de weg van je
christelijk geloofsengagement ‘hou en trouw’, de weg van je nooit te stillen poëtische
drang. Voor jou geen separate, ver uit elkaar liggende wegen, maar drie in elkaar
verstrengelde banen naar een bekoorlijk en een voor tallozen aanstekelijk geluk.
De luister van uw huis heb ik bemind
van toen mijn levensloop begon, een kind
dat onder uw gewelven als een hemel
de helm gevoelde van de zomerwind.
Poedersneeuw
Ik schreef wat boeken. Zag wat buitenlanden.
Studeerde graag en kreeg meer dan genoeg.
Loop door mijn dorp sinds ik er weer belandde
als een die thuis kwam en niets anders vroeg
dan mogen ademen bij zijn verwanten.
Het oudste geluk
Verslonden in mijn werk mocht ik er leiden
het ingetogen leven van de dichter.
Vergilius, Georgica IV, 564
Er is een liever land dat ik niet ken
waar ik verwacht en uitgenodigd ben
maar niet. zolang ik leven mag, kan komen
tenzij somtijds met poëzie en pen.
Buitengaats

Je was een door en door Vlaamse dichter, bezorgd om de culturele zelfwording en
morele gaafheid van het volk dat je zo dierbaar was. Tot steun en troost van velen
was je een overtuigde flamingant. Een Vlaamsnationalist, een volks-nationalist.
Dromend van een politiek zelfstandig Vlaanderen. Je eigen leuze loog er niet om:
‘Volk word staat, word Vlaamse staat
om als volk te leven.’

Wat is niet jouw aandeel geweest in de jaarlijke IJzerbedevaarten, in de
Vlaams-nationale zangfeesten, in tal van 11 julivieringen? In de meerzinnigheid des
woords: een leeuwenaandeel. Jouw bindteksten op de IJzerbedevaarten: hoe raak,
hoe onvergetelijk. Nee, ook daar was je niemands knecht. Daar sprak je ‘vrij en
willig’ als tolk van verongelijkten en stemlozen, doden en levenden. Hun onrecht
raakte diep je hart. ‘Sunt lacrimae rerum et mentem mortalia tangunt.’ Als sterk
sociaal voelend mens, als volksverbonden Vlaming heb jij de waarheid van dit
Vergilius'-vers ervaren: ‘Er zijn tranen voor onze medemensen en hun lotgevallen
treffen ons.’ Vandaar je onversaagde, vastberaden roep:
‘En nog zal Vlaandren élke kruistocht voeren
wanneer zijn heiligst recht wordt aangerand:
Kruis van Jeruzalem, altaarkruis van de Boeren,
verminkte zerken op de weg naar Oeren.
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en hier Diksmuides kruis, “in 't hert geplant”!’

Hoe heb jij als flamingant én pacifist, vanuit een evangelische bewogenheid, je niet
ingezet voor de meest hopeloze zaak waarvoor overtuigde Vlamingen en authentieke
christenen kunnen opkomen in dit corrupte Belgenland van wraak en haat: de
opruiming van de sociale nasleep van die onrechtvaardige, want anti-Vlaamse,
naoorlogse repressie? Amnestie was voor jou goddank geen vies woord, maar een
gepaste vertaling van het ideaal van verzoening en rechtvaardigheid dat je koesterde
als mens, als Vlaming, als christen.
Je Vlaams én kerkelijk engagement kon je ook jarenlang, dag na dag, waarmaken
als leraar en opvoeder in het Klein-Seminarie
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van deze stad. Je enige officiële priestertaak. Maar je roeping voluit. Je was ervoor
in de wieg gelegd. Je hebt je erin kunnen uitleven. Bevoorrechte leerlingen die door
jouw kunstzin aangestoken en door jouw doceertalent verleid, zich met volle teugen
konden laven aan zoveel schone letteren: Latijnse, Griekse, Nederlandse.
Jij ‘Vlaamse Vergilius’ was een geboren en getogen Waaslander, maar lonkend
naar verre buitenlanden die je mocht bereizen. Onbevangen was je zoektocht naar
de antieke wortels van de cultuur van ons avondland: het oude Hellas en het Rome
van weleer. Niet alleen de leerlingen in je lessen liet je ervan genieten, ook het brede
Vlaamse publiek via radio en televisie, via voordrachten van de Noordzee tot aan de
Maas, via publicaties. Dankzij vertalingen werd je zelfs buitengaats beluisterd en
geapprecieerd.
Als een tweede Adam heb jij als dichter de aarde met al wat erop leeft, een naam
gegeven. Zoals jij de wezens noemde, zo zouden ze naar Gods intentie ook heten
(vgl. Gen. 2, 18-20). Dankzij je gevoeligheid van harte, je onstuitbare
verbeeldingskracht en je verbazingwekkende taalvermogen ben je er dikwijls in
geslaagd de diepere zin te onthullen van de ruisende moerbeitoppen, van de
poedersneeuw, van het dorp zonder ouders, de adem van je eigen aarde, het land der
mensen, de overoever. De diepere zin of beter de goddelijke waarde.
Niet zonder reden noemden de oude Grieken hun dichters ‘theologen’.
Door velen is je poëzie en essayistisch werk hoog aangeslagen. Natuurlijk niet
door allen. Dat is normaal. Ieder oeuvre heeft zijn grenzen en tekorten. Geen enkele
dichter valt in eenieders smaak. Sommige critici waren al eens minder lovend, om
niet te zeggen kwetsend. Maar anderzijds was er het vleiende en toch kritische oordeel
van de velen die je kunstenaarsziel ontwaarden in ook je gelegenheidsgedichten en
je geëngageerde poëzie. Waarom zouden ook deze genres niet mooi kunnen zijn,
van hoog esthetisch gehalte - zij zijn bijwijlen zo intens doorleefd.
Negatieve en oppervlakkige kritiek heeft je soms zeer gedaan, vooral wanneer je
voelde dat deze ingegeven was veeleer door ergernis om je Vlaams-christelijke
overtuiging dan om zuiver literaire redenen. Ook als dichter was je niemands knecht.
Het sierde je want het vergde durf en moed, en bleef niet zonder pijn. Maar vriend
en vijand moeten je rechtlijnigheid bewonderen.
‘Eenieder weet wel wààr ik sta. Ik sta terecht
voor lichtgelovigen die mij niet echt
gelezen hebben, maar een oordeel vellen
op grond van wat door anderen werd gezegd.’

Je was niemands knecht: noch als Vlaming, noch als kunstenaar. Met de jaren kon
je veel relativeren: de boeken die je had geschreven, de landen die je had bereisd, je
roem, het succes, de kritiek. Veel van je inzet en je werk. Ook de momenten van
verdriet en rouw, van ontgoocheling en pijn die je niet bespaard zijn gebleven. Geen
mensenleven verloopt rimpelloos. Maar door herinnering aan de vele heldere uren
hield dankbaarheid de boventoon. Met de leeftijd was je nog gevoeliger geworden
voor ongeveinsde vriendschap en oprechte genegenheid. Je was ook zo erkentelijk
tegenover je naaste familieleden op wie je kon rekenen bij tij en ontij, en tegenover
je trouwe geestverwanten die je nooit in de steek zouden laten.
‘Ik schreef wat boeken. Zag wat buitenlanden.
Studeerde graag en kreeg meer dan genoeg.
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Loop door mijn dorp sinds ik er weer belandde
als een die thuis kwam en niets anders vroeg
dan mogen ademen bij zijn verwanten.’

Cyriel, jij hebt je vijf talenten volledig uitgezet tot vijfmaal rente. Je beseft als vrome
christen dat het alles je gratis was geschonken, om niet, naar het gekende
Pauluswoord: ‘Wat heb je dat je niet gekregen hebt? En als je alles cadeau gekregen
hebt, waarom die drukte alsof alles van jezelf kwam?’ Je was niemands knecht,
inderdaad, maar strikt genomen was je geen eigenaar, alleen beheerder van de talenten
je door de grote Gever toevertrouwd. Was dat niet je gelovige ervaring, je hele leven
door, in alle weer en wind, van begin tot einde?
‘De luister van uw huis heb ik bemind
van toen mijn levensloop begon, een kind
dat onder uw gewelven als een hemel
de helm gevoelde van de zomerwind.’

Je hebt van veel in dit aardse bestaan kunnen genieten. Voor talloze medemensen
heb je ontzettend veel betekend. Zij rouwen om je heengaan. Maar het ongewisse
afscheid is ons aller zekere toekomst. Met zijn allen heten wij stervelingen.
Jij hebt gedroomd van een paradijs. Hier of elders? Nu of later?
‘Er is een liever land dat ik niet ken
waar ik verwacht en uitgenodigd ben
maar niet, zolang ik leven mag, kan komen
tenzij somtijds met poëzie en pen.’

Met je poëzie en pen was je slechts op weg. Dat is ons terecht vermoeden. Dat het
‘liever land’ - nog ‘liever’ dan dit soete land van Waas - nu jouw echte thuis mag
zijn, is onze stellige hoop, gegrond in de Belofte van jouw en onze God.

Tytgat en Vanderlick, dubbele tentoonstelling in Oostende
Fernand Bonneure
Aflevering 49 van dit tijdschrift, verschenen in januari 1960, was voor het grootste
deel gewijd aan leven en werk van Edgard Tytgat (Brussel 1879 Sint-Lambrechts-Woluwe 1957).
Aanleiding was toen, drie jaar na zijn overlijden, een grote tentoonstelling in
Brugge en in Mechelen. In Brugge had Tytgat trouwens zijn kinderjaren doorgebracht,
waar ook zijn oudere broer en eveneens kunstschilder Medard Tytgat was geboren.
Edgard schreef een tekst vol poëtische herinneringen: ‘Ma vie à Bruges’ in 1950-1956.
De tentoonstelling in Brugge en Mechelen werd destijds zeer gunstig onthaald.
‘Verheugend is, zo luidde het toen, dat Tytgat wordt herontdekt’. Een nog hernieuwde
kennismaking gaat nu door in het Museum voor Moderne Kunst in Oostende1.: 109
olieverfschilderijen, voorts aquarellen, pastels, lavissen, tapijtontwerpen, tekeningen,
hout- en linodrukken, etsen (het hele grafische oeuvre van de kunstenaar),
boekillustraties (boeken van Felix Timmermans, Gerard Walschap, Jules Supervielle,
Ernest Claes e.a.), de grootste tentoonstelling ooit met werk van deze kunstenaar,
samengebracht uit musea en vooral uit privé-bezit. Tytgats kunst is bijzonder apart,
zit op de wip tussen een lyrisch expressionisme en een speels fauvisme en werd zelfs
even tot de naïeve kunst gerekend, terwijl de maker ervan ‘een groot kind’ werd
genoemd. Maurice Roelants, die met Tytgat goed bevriend was, heeft in talrijke
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geschriften op overtuigende wijze bewezen dat Tytgat groter is geweest dan zijn
guitige anekdotiek en dieper boorde dan ironie, verbeelding, erotiek, dan sprookjes,
fabels en mythologie. Hij was niet alleen een alerte verteller, maar met zijn kleuren
en vormen tevens een levensfilosoof.
In alle periodes van zijn loopbaan was het interieur, tezamen met de kermis en
met het portret, een van de bevoorrechte onderwerpen. In veel schilderijen ging de
aandacht graag naar gewone, alledaagse dingen, die vaak als belangrijke details in
de compositie verschijnen: poppen, bibelots, bloemen, spiegelbeelden, kamerbehang,
speelgoed, hoekjes van het atelier. Een zeer voorname plaats kregen altijd de ramen,
doorkijkjes veelal naar een dorp, een tuin, de zee, de verte. Was deze kijk naar buiten
niet een correctie of een tegenstelling op hetgeen binnenin gebeurde: rust of drukte,
bezinning of beweging?
Bijbelse, mythologische, antieke of volkse verwijzingen omvatten eveneens het
hele oeuvre. Hier tellen in eerste instantie de fi-
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guren, alleen of in kleine groepen en vooral hun plaats, hun functie of zelfs hun
symboliek. Ook hier zijn er verrassende details te vinden in typische schilderijen als
‘Susanna verrast door de ouderlingen’, ‘Adam en Eva’, ‘De inneming van Troje’,
‘Het offer van Iphigeneia’ e.a., aldoor boeiende vertellingen door de schilder in een
soort versteven rust of in volle bewogenheid opgeroepen. Ernstige en zelfs tragische
gebeurtenissen kregen door inzicht en inspiratie van

Edgard Tytgat, Jeugdvoorstelling, 1951, olie op doek, 81 × 100 cm; Privé bezit

Tytgat niet zelden een speels en haast blijmoedig karakter. De vrouwen die in deze
verhalen optreden (hoeren, nonnen, zigeuners, prinsessen, danseressen) onderstrepen
deze vreemde tragiek door haar altijd ronde en roze lichaam, naakt of met allerlei
windsels omhuld.
De schilderkunst van Tytgat vertoonde een aarzelende impressionistische start
met niettemin hoogtepunten zoals het ‘Zelfportret’ uit 1909 (KMSK, Antwerpen).
Na zijn oorlogsverblijf in Engeland heeft hij, even schoorvoetend, het Vlaamse
expressionisme gevolgd in de jaren twintig, evenwel zonder de verkortingen of
vervormingen van een Permeke of een Van den Berghe; het dichtst wellicht benaderde
hij de meest poëtische van de Latemmers, Gust. de Smet. In de volgende decennia
kreeg Tytgats kunst haar definitieve plooi met een persoonlijke en goed herkenbare
toets: het aldoor verhalende karakter, de vriendelijke onderwerpen, de vertelling in
cyclussen of series in de trant en de geest van de ‘imagerie’, het blije, zomerse koloriet
en ten slotte het naïeve weergeven van figuren, interieurs, landschappen.
De inspiratie van deze kunstenaar en zijn ongewoon observatievermogen hebben
hem gemaakt tot een marginale, maar unieke verschijning in de Vlaamse kunst van
de eerste helft van de 20ste eeuw.
Tegelijk en in hetzelfde museum werd een retrospectieve tentoonstelling
gemonteerd met 150 schilderijen van Armand Vanderlick (Sint-Jans-Molenbeek 1897
- Gentbrugge 1985). Hij studeerde aan de academie van Brussel, werd tekenaar in
een staalbedrijf, later vertegenwoordiger in kledingstoffen. Hij exposeerde voor het
eerst in 1929. Nog vijftig individuele tentoonstellingen zouden volgen. Juist zoals
Tytgat bleef Vanderlick wat in de marge van de klassieke kunsthistorische indeling
in periodes en trends.
Slechts gedeeltelijk heeft hij de invloed van Latem ondergaan. Hij werd wel lid
van ‘Les Compagnons de l'Art’ van Paul Haesaert en nam in 1936 deel aan de
tentoonstelling van de Jeune Peinture Belge in de Brusselse galerie Giroux. In de
volgende jaren nam hij al afstand van de abstrahering die deze groep zou uitgaan.
Ten slotte werd hij bij de ‘animisten’ ingedeeld en zo ten tonele gevoerd o.m. in de
tentoonstelling ‘De generatie van 1900’ in 1966 in het KMSK van Antwerpen. Bij
deze geanimeerden was hij niet op zijn plaats, zoals anderen onder die naam ook
niet. Uit het overzicht in de Oostendse tentoonstelling blijkt ten overvloede dat
Vanderlick een statische schilder is geweest, eigenlijk een structuralist avant la lettre

Vlaanderen. Jaargang 47

en zoals in de catalogus wordt beschreven, met een figuratie die smacht naar de
abstractie. Hij heeft deze laatste stap nooit gezet en dit maakt overigens zijn waarde
en zijn originaliteit uit. Uit de retrospectieve verschijnt hij met een typische goed
afgelijnde reeks thema's. De zeegezichten geven hem de gelegenheid om op volle
breedte een hunker naar eindeloosheid te suggereren. Ook in dit oeuvre is het interieur
zeer belangrijk en binnen dit thema speelt de tafel een bijzondere rol. Daarop staan
de gegevens voor een stilleven, daarrond zitten de figuren. De tafel is het centrale
meubel in het huis en veel kunstschilders (zoals Slabbbinck, de jongere Swimberghe)
hebben daar dankbaar gebruik van gemaakt. De figuren ten slotte, derde element in
Vanderlicks thematiek, drukken bijna altijd een sfeer van stilte, isolement,
ingekeerdheid uit, hetgeen ook tot

Armand Vanderlick, Stlleven met rode vogel, 1943, olie op karton, 91 × 122,5 cm, Privé bezit

uiting komt in hun strak omlijnde omvang. Het grijs en blauw, zoals alle kleuren dik
en pasteus aangebracht, vormden ongetwijfeld zijn picturale voorkeur. Deze
schilderkunst heeft altijd een evenwicht nagestreefd tussen structuur en poëzie; hij
heeft deze harmonie niet altijd gevonden, maar de verinnerlijkte sfeer die men in
veel werken kan proeven verduidelijkt goed zijn standpunt en zijn situatie tegenover
het probleem van de creatie.
Deze beide tentoonstellingen en ook de wat vreemde, fauvistische keramiek van
de Amerikaanse Betty Woodman (1930), illustreren eens te meer de zeer
verdienstelijke inzet die van dit museum uitgaat. De hedendaagse scheppingen
vergelijken met hetgeen in de jongste decennia in Vlaanderen werd gepresteerd; het
is een heel programma, dat in het Oostendse museum de jongste jaren glansrijk wordt
afgewerkt.
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Thematische catalogus van de werken van Jef van Hoof:
een primeur
Jaak van Holen
Voor wie het oeuvre van een toondichter bestudeert, is een werkcatalogus een
onmisbaar basisinstrument. Is dat studieonderwerp een Vlaams componist, dan stelt
zich echter vaak een levensgroot probleem: of er is helemaal niets voorhanden, of
de lijst die dan toch beschikbaar is, verdient nauwelijks de naam catalogus (onvolledig,
te weinig relevante gegevens die na onderzoek vaak ook nog onbetrouwbaar blijken).
Geregeld waagt een musicologiestudent(e) zich wel aan dergelijke karwei, maar het
resultaat van zijn/haar arbeid wordt zelden of nooit gepubliceerd.
Zo verging het ook Luc Leytens. Het plan om een omvattende catalogus samen
te stellen van het oeuvre van Jef van Hoof, naar het voorbeeld van soortgelijke
publicaties in het buitenland, liet hem evenwel niet los. Meer dan 3 decennia later is
het resultaat van zijn verbluffend monnikenwerk een met grote wetenschappelijke
nauwgezetheid samengestelde chronologisch-thematische werkcatalogus, de eerste
in zijn soort van een Vlaams componist.
Jef van Hoof (Antwerpen, 8/5/1886 - 24/4/1959) was één van de markantste Vlaamse
toondichters van zijn generatie. Weinige componisten in Vlaanderen waren tijdens
hun leven zo bekend als hij. Eerder dan met zijn artistieke betekenis, had dit alles te
maken met de politieke inhoud van een deel van zijn werk. Heel wat van zijn
composities waren immers ondubbelzinnig

Jef van Hoof als directeur van het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium van Antwerpen (1942).

de verklanking van zijn inzet voor de Vlaamse beweging. In brede Vlaamse kringen
waren zijn strijdliederen en -koren gemeengoed. Zijn onomwonden flamingantisme
maakte hem echter ook zeer omstreden. Zowel na de Eerste als na de Tweede
Wereldoorlog belandde hij voor enkele maanden in de gevangenis.
Van Hoof studeerde aan het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium in
Antwerpen: orgel bij Arthur de Hovre, harmonie
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Titelblad van de Symfonie nr. 1 in A (L. 167), gecomponeerd in 1938, uitgegeven door de Crans,
Antwerpen, 1951.

bij Jozef Huybrechts, Paul Gilson en August de Boeck, piano bij Joz Bossiers,
contrapunt en fuga bij Lodewijk Mortelmans. Na het behalen van een Tweede Prijs
van Rome (1911) ging hij een tijdje in Berlijn studeren. Terug in Vlaanderen was
hij actief als organist, pianist en dirigent; hij was leraar aan en directeur (1942-'44)
van het conservatorium van zijn geboortestad. Zijn eerste compositie, Panis Angelicus
(motet voor solozangstem en klavier) dateert uit 1902. Spoedig verwierf hij faam als
componist van liederen en van muziek voor beiaard en voor kopers. Die eenzijdige
erkenning blijft hem eigenlijk tot op vandaag parten spelen: zijn kamermuziek, wel
degelijk relatief beperkt in aantal, wordt te weinig gespeeld al behoort ze (de
strijkkwartetten bijv.) tot het fijnzinnigste van wat de postromantiek in Vlaanderen
voortbracht. Gedurende de laatste 20 jaar van zijn leven ontpopte hij zich steeds meer
als symfonicus. De Symfonie nr. 6 in si mol groot, zijn laatste compostie, bleef
onvoltooid. Zijn totale oeuvre omvat 278 oorspronkelijke werken in zowat alle genres,
en tientallen bewerkingen.
Van die 278 composities geeft Luc Leytens in zijn catalogus, in de mate van het
mogelijke, volgende gegevens op: titel; incipit (indien meerdelig: incipit van de
verschillende delen); bezetting; plaats en datum van compositie; tekstdichter;
uitgave(n); tessituur wanneer het een lied betreft; aantal maten; bewaarplaats van en
nadere informatie over handschrift(en); plaats, datum en uitvoerders van de creatie;
eerste uitvoering in het buitenland; opdracht; bewerkingen door andere componisten;
onder de noemer ‘nota's’ een aantal detailbemerkingen i.v.m. het betreffende werk
zoals afwijkingen in verschillende uitgaven; en ten slotte ook de discografie
(interessant natuurlijk, maar intussen al niet meer volledig; wat dit aspect betreft zal
de gebruiker - in zekere zin gelukkig maar! - in de toekomst dus steeds meer op een
verkeerd spoor zitten.). Waar nodig worden transcripties en eigen bewerkingen
vermeld. Van de dramatische werken is bovendien ook de synopsis gegeven.
De catalogus bevat verder een systematische lijst (rangschikking qua bezetting)
van de oorspronkelijke werken, opgave van enkele onzekere werken, een lijst van
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bewerkingen van andere composities door Jef van Hoof, werken en bewerkingen ten
onrechte toegeschreven aan Van Hoof, een opsomming van diens literaire werken,
iconografie, uitgebreide (zij het ‘selectieve’) bibliografie en, als inleiding, een korte
levenskroniek.
Aan het lijstje van illustere afkortingen als BWN (Bach Werke Verzeichnis), KV
(Köchel Verzeichnis voor de werken van Mozart) en D (voor de nummering van
Schuberts werken door Otto Erich Deutsch) kan nu dus ook L toegevoegd worden
voor het oeuvre van Jef van Hoof. Leytens' catalogus is inderdaad een standaardwerk
dat een vergelijking met de genoemde voorbeelden probleemloos kan doorstaan.
Luc Leytens, Thematische catalogus van de werken van Jef van Hoof, uitg.
Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België,
Paleis der Academiën, Hertogstraat 1, 1000 Brussel; 1994; verdeeld door Uitg.
Brepols, Steenweg op Tielen 68, 2300 Turnhout.
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Kennismaken met het archief van de hele Vlaamse Beweging
Karel van Deuren
Het Archief en Documentatiecentrum voor het Vlaams-nationalisme (ADVN) is
minder bekend dan het AMVC (cultuurleven), het (katholieke) KADOC of het
(socialistische) AMSAB en dat is zeer ten onrechte. In een gesprek met prof. dr.
Frans-Jos Verdoodt, directeur en afgevaardigd-beheerder van het ADVN, kregen we
inzicht in wat het archief omvat, wat gerealiseerd werd en wat nog in de steigers
staat.
Het ADVN werd opgericht op 21 maart 1984 en vestigde zich in een pand naast
het AMVC aan de Minderbroedersstraat in Antwerpen. Dat was niet helemaal een
toeval, want van uit het AMVC, inzonderheid dankzij de toenmalige conservator
prof. dr. Ludo Simons en zijn opvolgers, werd de oprichting welwillend en efficiënt
ondersteund.
Zeer onlangs is het ADVN verhuisd van de Minderbroedersstraat, waar de instelling
letterlijk uitgegroeid was, naar de Lange Leemstraat 26 in Antwerpen, - een prachtig
pand waar tot in 1995 de Sociale Hogeschool van de stad Antwerpen gevestigd was.
Het fraaie neoclassicistische gebouw is van architect Pieter Dens, bekend van zijn
restauratie van de Bourla-schouwburg. Er kon een interessante combinatie van
aankoop en erfpacht-op-lange-termijn met de Stad afgesloten worden. Intussen blijft
er vooral financieel nog heel wat werk aan de winkel voor de renovatie en het
verbouwen van het schoolcomplex tot een functioneel modern ‘archief en
documentatiecentrum’. De klaslokalen bieden - zij het voorlopig - onderdak aan de
enorme papiertoren die het kostbare archief geworden is. Het enthousiast en deskundig
personeelsteam bestond op 1.1.1998 uit 23 personen van wie 16 voltijdse
wetenschappelijke en administratieve medewerkers.

De Vlaamse Beweging in al haar uitingen
Het ADVN heeft een archieffunctie met, zoals de naam het zegt, betrekking tot de
Vlaamse Beweging in al haar uitingen; bevordert het wetenschappelijk onderzoek
en de bekendheid van de resultaten via publicaties, tentoonstellingen, enz.; staat als
documentatiecentrum ten dienste van instellingen en particuliere vorsers.
Vrij snel was duidelijk dat de studie van de Vlaamse Beweging niet kon worden
losgemaakt uit een internationale context, zodat ook de historiografie van de nationale
bewegingen in Europa gedocumenteerd wordt.
Directeur Verdoodt legt er de nadruk op dat het ADVN een strikt wetenschappelijke
instelling is die los staat van politieke partijen en organisaties, haar activiteit uitbouwt
in een uitgesproken pluralistische geest. Ze is erkend door de Vlaamse Raad (27 juni
1985) en wordt gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap en de meeste Vlaamse
provincies, wat meteen een waarborg is voor de zuiver wetenschappelijke aanpak.

Enkele actuele cijfers
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Enkele cijfers illustreren de belangrijkheid van, evenals de groeiende interesse voor
het ADVN. Einde 1997 werden 5.925 overdrachten van archivalia genoteerd. De
archieven van Frans Van der Elst, van Volksunie-mandatarissen Hugo Schiltz, Vic
Anciaux, Johan Sauwens, Hector de Bruyne, e.a. berusten bij het ADVN. Zoals er
eveneens belangrijke bestanden zijn van Vlaamse politieke partijen, van organisaties
zoals het IJzerbedevaartcomité, van figuren als Frans Daels, Raymond Derine, pater
Callewaert, pater E. Pil en zijn familie, Jef van de Wiele, de priesters Odiel Spruytte
en Cyriel Verschaeve.
Dat belangrijke schenkingen, ook uit familiearchieven, aan het ADVN worden
toevertrouwd, is verklaarbaar uit het vertrouwen dat wettelijke en afgesproken
embargo's strikt worden gerespecteerd. Uit de repressietijd bijv. bezit het archief
correspondentie van gevangenen met hun vrouwen en kinderen die raadpleegbaar is
binnen de gebruikelijke embargoregels die vastgelegd worden in overleg met de
schenkers van de archieven.
Het ADVN beschikt thans over 1.650 strekkende meter archieven: 17.600 boeken
over de Vlaamse Beweging en de belangrijkste nationale bewegingen in Europa;
3.100 titels van tijdschriften; 33.600 audio-visuele documenten (dia's, foto's, maar
ook vlaggen, schilderijen, enz.); 3.700 documentatiemappen met 17.000 trefwoorden.
In 1997 waren er 712 bezoekers, werden er 3.000 stukken opgevraagd. Bij al deze
cijfers moet worden opgemerkt dat ze betrekking

Prof. dr. Frans-Jos Verdoodt, directeur en afgevaardigd-beheerder van het ADVN.

hebben op een jaar waarin wegens renovatiewerken het archief enkele maanden
gesloten was. Ze leren alleszins dat sinds de oprichting van het centrum de bekendheid
geleidelijk en aanhoudend groter is geworden.

Objectiviteit sluit integere betrokkenheid niet uit
Directeur Verdoodt schetst de activiteit van zijn huis met methodologische
zorgvuldigheid.

Het nieuwe pand van het ADVN aan de Lange Leemstraat 26 in Antwerpen, waar vroeger de Sociale
Hogeschool van de stad Antwerpen (architect Pieter Dens) was gevestigd.

Van het verzamelen, verwerven en ontsluiten, plus het vastleggen van
consulteringsvoorwaarden, inventariseren van het archiefmateriaal tot het ter
beschikking stellen van de documenten van het archief en het begeleiden van vorsers
en veldonderzoek. Verder heeft het ADVN ook een verwijsfunctie naar andere
archieven en ten slotte is er het ondersteunen van onderzoeksprojecten, colloquia
(zoals in 1995 dat over Herman Van den Reeck en onlangs dat over Jef Van Extergem)
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en het wetenschappelijk gastheerschap van de bekende Wetenschappelijke Tijdingen.
Om de drie jaar wordt de Pil-van Gastelprijs toegekend voor een geschiedkundig
werk. De instelling heeft een kleine uitgeverij, de intussen zeer gewaardeerde
Perspectief-uitgaven, waarin o.m. de standaardwerken van prof. dr. Bruno De Wever
over Staf De Clercq en het V.N.V. verschenen zijn.
Met een gevoel van dankbaarheid heb ik van prof. Verdoodt afscheid genomen:
de objectieve, wetenschappelijke geschiedschrijving van de Vlaamse Beweging is
gewaarborgd. Overigens sluit objectiviteit integere betrokkenheid niet uit.

Eindnoten:
1. PMMK Museum voor Moderne Kunst, Oostende, tot 8 november 1998. Elke dag van 10 tot 18
uur. Op maandag gesloten. Toegangsprijs 300 BEF. Verminderde prijs voor jongeren, scholen,
groepen. Kinderen tot 12 jaar gratis. Catalogi Tytgat en Vanderlick beschikbaar. Op 17 oktober
e.k. heeft het C.V.K.V. een geleid groepsbezoek aan deze tentoonstelling vastgelegd en dit om
16 uur. Belangstellenden kunnen inschrijven bij de heer Dirk Rommens, verbondssecretaris,
St.-Pietersstraat 39, 8520 Kuurne, tel. 056/36 03 64, Fax 056/ 35 78 66
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Kunsten en Letteren
Gelieve uw berichten voor deze rubriek te sturen aan het Redactiesecretariaat van
het tijdschrift ‘Vlaanderen’, ‘Ter Hoogserleie’, Hondstraat 6, 8700 Tielt of te faxen
op het nummer (051) 40 81 64. Berichten voor het volgend nummer (nr. 273: nov.-dec.
1998) kunt u insturen tot 2 nov. 1998. Met dank voor uw medewerking.

Antwerpen
Antwerpen - Beeldende kunsten
Gynaika zoekt kunstenaressen
Vzw ‘Gynaika’, een vereniging die zich inzet voor de belangen van en de
belangstelling voor de vrouw in de kunst, beheert onder meer een uitgebreid
databestand van kunstenaressen in alle disciplines. Dit databestand wordt door
organisatoren en tentoonstellingsmakers geregeld geraadpleegd. Kunstenaressen die
in dit databestand willen opgenomen worden kunnen de vereniging bellen voor een
invulformulier. ‘Gynaika’ is vooral nog op zoek naar vrouwen in de toegepaste
grafiek, aangezien zij heel wat aanvragen ontvangen voor logo's, lay out, affiches en
dergelijke meer. (Bron: ‘Nieuwsbrief Beeldende Kunst, aug-sep 1998).
Info: vzw Gynaika, Jan Grieten, Twaalfmaandenstraat 1, 2000 Antwerpen, tel.
(03) 232 22 29, Fax (03) 232 57 80

Antwerpen - Muziek
Programma seizoen 1998-1999
Zondag 25 oktober 1998 om 13 uur: muzikaal diner in de Salons Lucullus,
Bredabaan 570, 2950 Brasschaat. Met Ana Ramon y su Pena Al Andalus en het
Ensemble Walter Vandersmissen. Zaterdag 28 november 1998 om 20 uur: Il Magico
della Musica, Opera- en Belcantoconcert in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen.
Zondag 31 januari 1999 om 16 uur in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen:
Zauber der Operette-concert. Thema: Von Strauss über Strauss bis Strauss. iste deel:
Gold - 2de deel: Silber. Concert t.g.v. de 100ste sterfdag van Johann Strauss Jr. Maart
1999: vliegtuigreis naar Hongarije, waar men enkele dagen zal vertoeven in
Boedapest. Bezoeken aan het Lentefestival en een operaproductie van de Hongaarse
Staatsopera. Lente 1999: Bonjour la France. Dagtrip met operettevoorstelling, geleid
bezoek aan Lille en diner (indien Théatre Sébostopol tijdig gerestaureerd raakt).
Info: ‘IBEO’, Belcanto- en Operettevereniging België, Donkertstraat 51, 9120
Beveren tel. (03) 755 40 37, Fax (03) 755 40 37, Homepage http://www.ping.be/ibeo

Antwerpen - Informatie
Vlabin en VBC gefusioneerd
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Het Vlaams Bibliografisch Informatiecentrum (‘Vlabin’ v.z.w.) en de Vlaamse
Bibliotheek Centrale (VBC v.z.w.) beslisten eind juni 1998 om hun krachten te
bundelen via een fusie van beide organisaties. Opgericht in juli 1994 heeft ‘Vlabin’
v.z.w. in haar statuten volgende doelstelling omschreven: de ontsluiting, productie
en verspreiding van bibliografische informatie. Deze doelstelling wordt
geconcretiseerd door de uitgave van twee recensietijdschriften. ‘Leesidee’ en
‘Leesidee jeugdliteratuur’. Beide tijdschriften verschijnen tien maal per jaar. Elk jaar
wordt eveneens een uitgebreid register (hoofdwoorden, titels, genres en trefwoorden)
samengesteld. Bovendien staat ‘Vlabin’ garant voor een snelle invoer van de gegevens
van nieuwe (Nederlandstalige) publicaties in de VLACC (Vlaamse Centrale Catalogus
voor openbare bibliotheken). Jaarlijks worden ook meer dan 4.500 kritische
boekbesprekingen op ‘Bibnet’, de website van de openbare biblio-theken, toegevoegd
in de rubriek ‘literaire nieuwtjes’. Ook de VBC is een bekende naam bij
biblio-thecarissen. Deze v.z.w. verzorgt reeds meer dan 20 jaar centrale
dienstverlening voor de openbare bibliotheken. De VBC heeft eveneens een sterke
reputatie opgebouwd op het gebied van bibliografische informatie. VBC geeft immers
een aantal knipselmappen uit die heel wat kosten en tijd besparen voor openbare
bibliotheken: ‘Aangenaam’ (over Vlaamse jeugdauteurs), ‘Documentatiemappen
Vlaamse auteurs’, ‘Grenzeloos’ met informatie over buitenlandse auteurs, mappen
met actuele documentatie: ‘Blikvanger’. Mappen rond een aantal thema's, mappen
met actuele informatie over kunst, cultuur en literatuur (‘Buitengewoon’ en
documentatiemappen voor jongeren (‘Puntgaaf’) vervolledigen het geheel. VBC
geeft ook de bij openbare bibliotheken zeer gekende Vlaamse S.I.S.O. uit (‘Schema
voor de indeling van de Systematische Catalogus in Openbare Bibliotheken). Sinds
kort is VBC eveneens actief op het gebied van de elektronisch nieuwe media. In
1997 verscheen de tweede versie van de cd-rom ‘Vlaamse documentatiecentra’,
waarop meer dan 400.000 bibliografische gegevens uit meer dan 20
documentatiecentra werden verzameld. Vlabin en VBC hebben nu de handen in
elkaar geslagen en zijn gefusioneerd, waardoor een brede, financiëel sterke basis
wordt gecreëerd. Vanaf nu zal de hernieuwde organisatie haar producten aanbieden
onder de naam ‘Vlaams bibliografisch, documentair en dienstverlenend centrum’,
met als letterwoord ‘Vlabin-VBC’ v.z.w.
Info: ‘Vlabin-V BC’, vzw, Coebergerstraat 35, 2016 Antwerpen, tel. (03) 248 74
18,
Fax (03) 248 74 19,
E-mail Vlabin@bib.vlaanderen.be, Homepage
http://blb.vlaanderen.be

Olen - Theater
Voor outer en heerd
‘Voor Outer en Heerd’ werd speciaal ter gelegenheid van de herdenking van de
Boerenkrijg, geschreven door de Frans Depeuter, en wordt geregisseerd door Tom
Pernet uit Herentals. Het toneelstuk is gebaseerd op ware gebeurtenissen, op
herkenbare locaties, en met de plaatselijke helden. ‘Voor Outer en Heerd’ is een
massaspektakel, met diverse decors, doorspekt met muziek en zang, gespeeld met
een 70-tal acteurs en figuranten. Het is een coproductie van de toneelkringen ‘Het
vierde oor’ uit Olen, ‘Kunst en Geest’ uit Westerlo, de heemkundige kringen ‘De
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Linde’ en ‘Ansfried’ en de gemeentebesturen en culturele raden van Olen en Westerlo,
onder de auspiciën van het provinciebestuur. Opvoeringen vanaf 17 oktober tot 14
november.
Info: Frans Depeuter, De Heikens 21, 2250 Olen, tel. (014) 26 63 39. Boekingen:
(014) 54 75 75

Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Brussel
Belgische Vereniging van Kunstcritici
In 1949 werd de ‘Belgische Vereniging van Kunstcritici’ (BVKC) opgericht in de
vorm van een vereniging zonder winstbejag en met officiële zetel in Brussel,
Koningsstraat 10. De vereniging stelt zich tot doel de kunstcritici te groeperen die
in België werkzaam zijn. Ze streeft ernaar de nationale en internationale samenwerking
te bevorderen op het gebied van de beeldende kunst, fotografie en architectuur. De
vereniging komt ook op voor de verdediging van de autonome en onafhankelijke
positie van de beeldende kunst in ruime zin en voor de deontologische en de
beroepsbelangen van de kunstcritici in het bijzonder. De statuten verschenen in het
Belgisch Staatsblad van 12 maart 1949. Nieuwe leden worden aanvaard volgens de
reglementering van de Internationale Vereniging van Kunstcritici AICA. Kandidaturen
met uitgebreid curriculum vitae dienen vergezeld te zijn van een volledige lijst van
monografische publicaties, kritische artikels en bijdragen voor dagbladen, tijdschriften,
radio of TV, welke aspecten van de moderne en de hedendaagse beeldende kunst,
fotografie of architectuur tot onderwerp hebben, een bloemlezing van uit deze lijst
geselecteerde teksten, een overzicht van activiteiten als docent of
tentoonstellingsmaker. Info op dit adres:
Info: BVKC, Marie-Pascale Gildemyn, voorzitter, Rogierlaan 22, 1030 Brussel,
tel. (02) 216 52 39, Fax (02) 216 52 39

Brussel
Brussel Europese Cultuurstad 2000
Brussel Europese Cultuurstad 2000 heeft een eerste Nieuwsbrief uitgebracht. Een
wel zeer turbulente opstartperiode wordt hiermee afgesloten. Tegelijk betekent het
de feitelijke start van de programmatorische voorbereiding van het cultuurjaar. Met
de driemaandelijkse nieuwsbrief richt Brussel 2000 zich op de eerste plaats tot de
brede culturele sector en al wie bij de organisatie betrokken is of wil worden. Via
de nieuwsbrief wordt men op de hoogte gehouden van de evolutie van de
programmaopbouw. Een programma waarin de stadscultuur centraal staat. ‘Brussel
2000’ wil een grensoverschrijdende samenwerking realiseren tussen kunstvormen,
kunstenaars en taalgemeenschappen, ook op stedenbouwkundig vlak. Het
stadspatrimonium en de openbare ruimte moeten gevaloriseerd worden, want de
kwaliteit van de stedelijke omgeving bevordert het samenleven. Er moet opnieuw
worden nagedacht over het belang van de kunst in de openbare ruimte, het imago
van de stad moet worden vernieuwd. ‘Brussel 2000’ wil het Brusselse artistieke leven
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dynamiseren door samenwerking tussen kunstvormen en tussen kunstenaars, door
internationale ontmoetingen en door te investeren in de opleiding van jonge
kunstenaars. (Bron: ‘Nieuwsbrief Beeldende Kunst, aug-sep 1998). Wie de
‘Nieuwsbrief Brussel 2000’ wenst te ontvangen, geeft zijn naam en adres door aan:
Info: ‘Brussel 2000’, coördinator Rik Baeten, Schildknaapstraat 50, 1000 Brussel,
tel. (02) 214 20 00, Fax (02) 214 20 20

Brussel - Beeldende kunsten
Tarief beeldende kunsten gepubliceerd
Hoewel het auteursrecht een onbetwistbaar moreel karakter heeft, brengt het ook
een aantal gevolgen van financiële aard met zich mee. Voor de eerste maal in de
geschiedenis van SABAM is een duidelijk en beknopt ‘tarief beeldende kunsten’
gepubliceerd dat vooral bedoeld is om een idee te geven van de prijzen die doorgaans
in en door de betrokken kringen worden toegepast. Als brug tussen de auteur of zijn
rechthebbende en de gebruiker zou dit tarief een houvast moeten bieden bij transacties
ter zake. De prijzen staan voor het eerst immers zwart op wit op papier en kunnen
door iedereen opgevraagd en nagegaan worden. De erin opgenomen bepalingen
dragen trouwens al enige tijd de goedkeuring weg van de meeste culturele actoren,
het bedrijfsleven en de gerechtelijke instanties van ons land. Er zijn de verplichte
vermeldingen, het karakter ‘intuitu personae’ van een contract ter zake, de
schadevergoeding die verschuldigd is voor diegenen die de regels ter bescherming
van kunstwerken weigeren na te leven. Terwijl een werk op zich eenbepaalde waarde
bezit, schept het geoorloofd gebruik ervan ook een waarde. (bron: ‘Tarief Beeldende
Kunsten 1998-199, naar het voorwoord van Jacques Leduc). Vragen in verband met
de toepassing van dit tarief kunnen gesteld worden op het info-adres. De brochure
met basisprincipes, algemene en bijzondere voorwaarden en tarieven kunnen besteld
worden op hetzelfde adres:
Info: Belgische Artistieke Promotie van Sabam vzw, Aarlenstraat 75-77, 1040
Brussel, tel. (02) 286 82 80, E-mailvisual.arts@sabam.be, Fax (02) 230 47 36,
Homepagehttp://www.sabam.be

Brussel - Muziek
Internationale Orgelweek van Brussel
Sedert het millennium van de stad Brussel organiseert de vzw ‘Orgelkring Brussel’
jaarlijks een Internationale Orgelweek in onze hoofdstad. Deze omvat dit jaar twee
middagconcerten in de kathedraal, vijf avondconcerten, gegeven op de meest
interessante orgels van Brussel en één ‘Orgeldag’ met vijf concerten: drie in de
St.-Pieterserk in Jette (100-jarig bestaan van het Van Beverorgel) en twee in de
O.-L.-Vrouwekerk van Laken. Prominente organisten uit binnen- en bui-
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tenland verlenen hun medewerking. Uitgebreide programmabrochure en details over
de Orgelweek op dit adres:
Info: ‘Orgelkring Brussel’ vzw, Jozef Sluys, tel. (02) 532 50 80, Fax (02) 532 50
80

Brussel - Taalkunde
Start van het Corpus Gesproken Nederlands
Op voorstel van minister-president Luc van den Brande keurde de Vlaamse regering
in het kader van het Nederlands-Vlaamse project ‘Corpus Gesproken Nederlands’
een overeenkomst goed die wordt afgesloten met de Vlaamse uitvoerders van het
project. Het project, dat over 5 jaar loopt en ongeveer 180 miljoen fr. kost, heeft tot
doel om een databank van gesproken woorden uit het Nederlandse taalgebied aan te
leggen op cd-rom's. Met behulp van een dergelijke databank kunnen dan ondermeer
systemen voor automatische spraakherkenning, die nu alleen in het Engels bestaan,
ook naar het Nederlands worden omgezet. De Vlaamse overheid draagt met 63
miljoen fr. ongeveer 1/3 van de projectkosten. De Nederlandse overheid staat in voor
de overige 2/3. Kandidaat-uitvoerders voor het Vlaamse luik van het project ‘Corpus
Gesproken Nederlands’ hebben zich gemeld na een oproep gericht aan alle
universiteiten en tolkenscholen. Uit de kandidaten werden drie onderzoeksgroepen
geselecteerd: de vakgroep Digitale Signaal- en Spraakverwerking (ELIS-DSSP) van
de Universiteit Gent (prof. J-P. Martens), het Centrum voor beeld- en
spraakverwerking, spraakgroep (ESAT/PSI/Spraak) samen met het Centrum voor
Computerlinguïstiek (CCL) van de Katholieke Universiteit Leuven (prof. P.
Wambacq/I. Dologlou en prof. F. Van Eynde), en het Centrum voor Nederlandse
Taal en Spraak (CNTS) van de Universitaire Instelling Antwerpen (Prof. S. Gillis).
Prof. J-P. Martens coördineert de Vlaamse werkzaamheden vanuit het ELIS-DSSP.
Het Nederlandse luik van het project wordt vanuit het Centre for Language Studies
(CLS) aan de Katholieke Universiteit Nijmegen gecoördineerd door prof. L. Boves.
Het project ging van start op 1 juni 1998.
Info: ‘Vlaamse regering’, Jan Adriaenssens, woordvoerder minister-president tel.
(02) 227 29 11, E-mailpersdienst.vandenbrande@vlaanderen.be

Oost-Vlaanderen
Gent - Beeldende kunsten
Extra kunstnieuws
De beeldende kunstwereld, voortdurend in beweging en ontwikkeling, is zo
veelomvattend en boeiend geworden dat er nu meer dan ooit behoefte is aan actueler
en frequenter informatie. Om nog efficiënter en ruimer de weg te vinden in het
labyrint van allerlei merkwaardige tentoonstellingen, evenementen en faits divers,
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om doorlopend en ver op voorhand op de hoogte te blijven van alles wat betekenisvol
is, verschijnt ‘Kunstecho's’ als ‘Extra Nieuwsbrief’. Deze nieuwe formule, ontstaan
en geëvolueerd uit het vroeger verschenen tijdschrift, geniet grote belangstelling
vooral door het feit dat elke aflevering stipt om de veertien dagen wordt verzonden,
waardoor een nauwere band gelegd wordt met de lezers. Deze exclusieve,
onafhankelijke publicatie is de meest directe internationale nieuwsbron die in beknopte
vorm, klaar en duidelijk geformuleerd, informatie geeft met kritische beschouwingen
en standpunten. Info en abonnement op dit adres:
Info: ‘Kunstecho's’, extra nieuwsbrief, Postbus 629, 9000 Gent, tel. (09) 362 59
58, Fax (09) 362 47 75

Gent
Initiatief voor Jonge Kunst v.z.w.
Het ‘Initiatief voor Jonge Kunst’ v.z.w. is een vereniging die zich tot doel stelt
het bevorderen, verspreiden en ontwikkelen van de beeldende kunst en vooral de
ondersteuning van de jonge kunstenaar. De vereniging kreeg de beschikking over
het Lousberggebouw, Lousbergskaai 106 in Gent, om zijn doelstellingen te
verwezenlijken. Vanaf 5 november 1998 staat de tentoonstellingsruimte (vier zalen,
een videoruimte) gratis ter beschikking van beeldende kunstenaars die werken onder
de noemer ‘jonge kunst’ en niet opgenomen zijn in het commerciële circuit maar
reeds voldoende kwalitatief werk ter beschikking hebben om de confrontatie met het
publiek aan te gaan. (Bron: ‘Nieuwsbrief Beeldende Kunst, aug-sep 1998). Kandidaten
schrijven of bellen naar:
Info: Marianne Stevens, coördinator, Centrum voor Jonge Kunst, CJK Lousbergs,
Lousbergskaai 106, 9000 Gent, tel. (09) 233 47 38, E-mail i.j.kunst@skynet.be, Fax
(09) 226 29 53

Gent - Beeldende kunsten
Stedelijk Museum voor Actuele Kunst
In mei 1999 opent het Stedelijk Museum voor Actuele Kunst (S.M.A.K.) in het
gerenoveerde Casinogebouw in het Citadelpark van Gent. Dit belooft een groot
cultureel evenement te worden. Het Gentse Museum was tijdens de oprichting in
1975 het eerste Belgische museum gewijd aan Hedendaagse Kunst. Sindsdien is het
museum uitgegroeid tot een belangrijke artistieke motor van de Vlaamse cultuur met
een uitstraling tot buiten de grenzen. De collectie die momenteel uit meer dan 2000
kunstwerken bestaat, wordt algemeen erkend als de belangrijkste verzameling
hedendaagse kunst in een Vlaamse openbare instelling en geniet een internationale
reputatie. (Bron: ‘Nieuwsbrief Beeldende Kunst, aug-sep 1998). Informatie
betreffende het openingsproject kan gevraagd worden op dit adres:
Info: S.M.A.K. Stedelijk Museum voor Actuele Kunst, Citadelpark, B.-9000 Gent
tel. (09) 221 17 03, Fax (09) 221 71 09
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Vlaams-Brabant
Dilbeek - Letterkunde
Nieuwe artistieke vereniging
‘Verba’ vzw, de Vereniging van Vlaams-Brabantse Auteurs, is niet nog maar eens
een artistieke vereniging en de titel van een literair blad waarvan er in Vlaanderen
en Nederland al heel wat zijn. ‘Verba’ wil een dynamische werkgroep van kunstenaars
en kunstliefhebbers zijn uit Vlaams-Brabant, die belangstelling hebben voor wat er
op literair en artistiek gebied gebeurt in Brabant en daarbuiten. Om dat doel te
bereiken organiseert ‘Verba’ artistieke activiteiten over de hele provincie, publiceren
ze een driemaandelijks tijdschrift en zijn ze begonnen met de uitgave van
poëziebundels, verhalen en romans. Manuscripten op te sturen naar het info-adres.
Info: Wilfried De Boeck, Ninoofsesteenweg 340, 1700 Dilbeek, Tel. (02) 567 94
08

Leuven - letterkunde
Themadag literatuur & levensbeschouwing
De Abdij Keizersberg organiseert een themadag rond literatuur en
levensbeschouwing onder de titel ‘God in letters’ op za. 24/10. Om 9.30u.
verwelkoming door Julien Put, gevolgd door referaten door prof. em. P. Thomas,
prof. em. M. Janssens en pater D. Hanssens. Van 12.30 tot 13u. interactie tussen
sprekers en publiek (moderatrice Rachel Storms) en voorstelling van het
themanummer ‘Het religieuze boek’ van het KCLB-tijdschrift Openbaar door prof.
Thomas. Na het middagmaal theatervoordracht door Kees van der Zwaard ‘En het
Woord werd op de planken vlees...’ (van 14.30-15.30u.), waarna om 15.30u. de
monniken van de Abdij Keizersberg de Gregoriaanse vespers zingen. O.l.v. moderator
M. van den Hoof volgt dan ‘Het gevecht aan de Jabbok’, een praatprogramma met
een interview met Patrick Lateur (dichter, vertaler en hoofdredacteur van
‘Vlaanderen’), een panelgesprek met Jo Gisekin (dichteres), Claude Van de Berge
(dichter/romancier), Brigitte Raskin (romancière) en Werner Storms (dichter). Hierop
sluit dan een dubbelinterview aan met Annie Wyffels (psychotherapeute) en Claude
Van de Berge. Na het avondmaal start om 20u. Kees van der Zwaard het
kleinkunstprogramma ‘Het kyrie van een stekelvarken’ over de zoektocht naar taal
en geluk in een ongerijmde wereld. De deelnameprijs voor de gehele dag bedraagt
1.650 Bfr. (studenten 1.450 Bfr.) Men kan ook een gedeelte van het programma
bijwonen. Inschrijven vóór 15/10.
Info: Abdij Keizersberg, pater Dirk Hanssens, tel. 016/31 00 60

Leuven - Muziek
Concertactiviteiten Lemmensinstituut
Begin oktober startte de concertvereniging van het Lemmensinstituut het nieuwe
seizoen 1998-1999. ‘A otto voci’ is de noemer waaronder ‘Vier op 'n Rij’ én het
‘Rubio Strijkkwartet’ concerteren op 8 oktober. De jazzdocenten van het
Lemmensinstituut (met Paul Bemer, Freé Desmyter, Peter Hertmans, Dré Pallemaerts,
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Anca Parghel, Kurt Van Herck) tekenden voor een avond modern jazzrepertoire op
15 oktober. Europese volksmuziek uit Vlaanderen, de Balkan, Rusland, Zweden,
Roemenië wordt het thema van het concert met het duo Mallou (Bert Van Laethem,
viool en Ivica Vucelja, accordeon) op 22 oktober. De viool, vibra en marimba vormen
het instrumentarium waarop Elisa Kawaguti en Koen Wilmaers op 29 oktober werk
vertolken van K. Abe, Th. Lee, J. De Beradinis, W. Henderickx, C. Willems e.a. Op
12 november neemt Stefan Van Landeghem plaats achter de piano. Zijn programma
vermeldt werk van Liszt en Schumann. Het duo De Bievre (cello)-Callaert (piano)
laat ons op 19 november luisteren naar werk van Brahms, Shostakovitch, Webern
en Zimmennann. Tijdens de projectweken van 19 tot 23 oktober en van 23 tot 27
november wordt er door de Koren en het Orkest van het Lemmensinstituut o.l.v.
Edmond Saveniers en Kurt Bikkembergs gewerkt aan de Messe in f-moll van A.
Bruckner en aan de Psalm ‘In Convertendo Dominus’, psalm 125 opus 32
(uitzonderlijk met orkestbegeleiding!) van oud-directeur J. Van Nuffel. Er staan twee
uitvoeringen gepland: op 26 november in Leuven, op 27 november in Wevelgem.
Tijdens de kerstperiode kozen de organisatoren dit jaar voor de Messiah van Handel.
Het betreft hier een coproductie met het Koninklijk Conservatorium Brussel. Het
koor van het Lemmensinstituut wordt voorbereid door Erik Van Nevel, idem dito
voor het barokorkest van het Brusselse Conservatorium. Uitvoeringen zijn voorzien
in Mol (16 december), in Brussel (Conservatorium)(17 december) en in Leuven
(Lemmensinstituut)(18 december). Het Lemmensinstituut is dit academiejaar 120
jaar jong - het Klaisorgel wordt momenteel gerestaureerd: twee redenen tot feesten!
Daarom wordt op 5, 6 en 7 januari een orgelfestival georganiseerd. Alle docenten
orgel aan de school verbonden verlenen hun medewerking en zowel Klais-,
Marcussen-, Ragone-, als Formentelli- en Schijven-orgel worden bespeeld.
Info: ‘Concertvereniging Lemmensinstituut, Herestraat 53, 3000 Leuven, tel. (016)
23 39 67

Leuven - Varia
Universiteit Vrije Tijd
Tientallen hoogleraren doceren op diverse plaatsen gespreid over Vlaanderen aan
de Universiteit Vrije Tijd Davidsfonds Najaar 1998. Vijf jaar geleden startte
Universiteit Vrije Tijd Davidsfonds met cursussen op vier plaatsen in Vlaanderen.
Momenteel wordt een uitgebreid cursusaanbod gebracht op 48 locaties. De cursussen
behandelen onderwerpen uit de humane, biomedische, toegepaste en exacte
wetenschappen: van archeologie tot sterrenkunde, van Dirk Bouts tot Pallieter. Ze
worden gedoceerd door prominente wetenschappers van alle Vlaamse universiteiten.
Belangstellenden kunnen gratis de uitvoerige cursusgids aanvragen op dit adres:
Info: ‘Davidsfonds’, Blijde-Inkomststraat 79-81, 3000 Leuven, tel. (016) 31 06
70, Fax (016) 31 06 08
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West-Vlaanderen
Brugge - Musea
Samenwerking tussen musea en het Provinciebestuur West-Vlaanderen
Tien musea in West-Vlaanderen en Noord-Frankrijk hebben in samenwerking met
het Provinciebestuur West-Vlaanderen een samenwerkingsverband opgericht: ‘Agence
d'Urbanisme de Dunkerque en Europe’. De bedoeling is hun promotie te bundelen
en bezoekers naar elkaar door te sturen. Belangrijkste realisaties zijn de brochure
‘10 parels’ en het ‘Festival van de musea’. Geldgebrek, kleinschaligheid en
thematische beperktheid maken het musea moeilijk om zich duidelijk te profileren.
Deze musea gaan samenwerken omwille van hun gemeenschappelijk thema: allen
behandelen de sociaal-economische geschiedenis van deze regio. Alle samenwerkende
musea hebben betrekking op ambachten die iets met het land of de zee te maken
hebben. Samen maakten ze een brochure waarin alle tien musea zichzelf voorstellen.
De laatste bladzijde is een stempelkaart: vanaf de tweede stempel krijgt de bezoeker
een voordeeltarief, meestal het groepstarief. De Vlaamse musea zijn: Bakkerijmuseum
W.P. Zuidgasthuishoeve vzw - Veurne, het Nationaal Visserijmuseum van
Oostduinkerke - Koksijde, Museum Mout- en Brouwhuis ‘De Snoek’ - Alveringem,
Nationaal Hopmuseum - Poperinge Tabaksmuseum - Wervik Nationaal Vlas-, Kanten Linnenmuseum - Kortrijk. De Franse musea zijn: Musée Portuaire - Duinkerke,
Ecomusée du Bommelaers Wall - Ghyvelde, Musée des Moulins - Villeneuve d'Ascq,
Musée du Terroir - Villeneuve d'Ascq. De brochure en de kalender zijn gratis en
werden gerealiseerd dankzij Europese steun via het Interregprograrnma. Ze zijn
verkrijgbaar in de musea zelf en kunnen ook bij de volgende diensten aangevraagd
worden: Dienst voor Cultuur van het Provinciebestuur West-Vlaanderen, Koning
Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries, tel. 050/40 32 52 en bij Westtoerisme, Kasteel
Tillegem, 8200 Sint-Michiels, tel. 050/38 02 96.
Info: ‘Provincie West-Vlaanderen’, Dienst voor Cultuur van het Provinciebestuur
West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Michiels, tel. (050) 40 32
52

Brugge - Religie
900 jaar Cîteaux
Onder de titel ‘900 jaar Citeaux, handschriften, miniaturen en geschiedenis van
Vlaamse cisterciënzerabdijen’ heeft een reeks lezingen plaats in de Brugse theaterzaal
‘De Biekorf’. Dit jaar wordt de 900ste verjaardag van het begin van de
cisterciënzerorde gevierd. Op zoek naar een meer authentiek monnikenleven stichtte
Robertus van Molsmes in 1098 de abdij Citeaux. De cisterciënzerorde werd in korte
tijd bijzonder succesvol en droeg in grote mate bij tot de economische, religieuze en
culturele ontplooiing van het middeleeuwse Europa. De harmonische
cisterciënzerarchitectuur en de rijke boekencultuur in scriptoria en bibliotheken
kunnen ook vandaag nog overal in Europa worden bewonderd. Brugge is de
bevoorrechte behoeder van een haast uniek cisterciënzerpatrimonium. De gebouwen
van de voormalige Duinenabdij (nu Bisschoppelijk Seminarie) getuigen van de
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succesvolle nabloei van de orde in de 17de en 18de eeuw. De Stadsbibliotheek van
Brugge is de behoeder van het rijke boekenpatrimonium van de grote Vlaamse abdijen
Ten Duinen (Koksijde-Brugge) en Ter Doest (Lissewege). Vroege, sobere
handschriften, de geleerde pecia's die studerende monniken meebrachten uit Parijs
en versierde laatmiddeleeuwse luxehandschriften maken er deel uit van de
middeleeuwse boekenschat. Het cisterciënzerjaar biedt een uitstekende gelegenheid
om dit unieke patrimonium toe te lichten en dit vanuit een brede, historische context.
Dit gebeurt d.m.v. een lezingenreeks georganiseerd door de Stedelijke Openbare
Bibliotheek Brugge (Historisch Fonds) in samenwerking met de Vrienden van de
Biekorfbibliotheek vzw. De lezingen hebben plaats op 21/10/98 om 19 uur (Citeaux,
cisterciënzers en de religieuze omwenteling van de 12de eeuw), 28/10/98 om 19 uur
(Ten Duinen, Ter Doest en Clairmarais: bloei en verval van Vlaamse
cisterciënzerabdijen), 10/11/98 om 19 uur (Monniken in de stad: Ten Duinen en de
Brugse boekenwereld op het einde van de middeleeuwen) en op 13/12/98 om 10 uur
(Spiritualiteit en geestesleven in de bibliotheken van Ter Doest en Ten Duinen), Info
en inschrijven (550 frank) op dit adres:
Info: Stadsbibliotheek ‘De Biekorf’-Theaterzaal, Ludo Vandamme, Kuipersstraat
3, 8000 Brugge, tel. (050) 33 00 50, Fax (050) 34 27 05

Hulste - Muziek
15de seizoen Muizelhuisconcerten
Op zaterdag 10/10/98 heeft het Kredietbankconcert plaats met de laureate Yulia
Guyenjeyan, pianiste. Op 7/11/98 is er het Prijsuitreikingconcert met de laureaten
van de tweejaarlijkse wedstrijd voor compositie van kamermuziek. Op het programma
o.a. Paeabolus in Musical, werk voor twee accordeons en basklarinet van Yves
Bondue, winnaar van de prijs van de Stad Harelbeke door het Arcus Trio. Er is ook
een klarinetkwintet met werk van Peter Thys, winnaar van de prijs van BAP SABAM
door het Emanon-ensemble. Plaatsbespreking en info op dit adres:
Info: ‘Muizelhuisconcerten vzw’, Secretariaat, Muizelhof 50, 8531 Hulste, tel.(056)
66 94 33 Fax (056) 66 34 39

Kortrijk - Architectuur
Stations en hun omgeving
Na de succesrijke tentoonstellingen van ‘Architectuur uit Vlaanderen’ en ‘Kortrijk
1990 2000: projecten voor een stad’, stelt het ‘Centrum voor Architectuur en Design’
(cAD) zijn volgende tentoonstelling voor: ‘Stations en hun omgeving, projecten voor
Antwerpen, Brugge, Brussel, Leuven, Luik’. De opzet van de tentoonstellingenreeks
is impulsen te ontwikkelen met als doel de horizonten te verleggen en op die manier
gevoeligheden te ontwikkelen voor een nieuwe en bewuste stedenbouw, architectuur,
vormgeving. De heropleving van het nationaal en internationaal openbaar vervoer
en het herdefiniëren en herstructureren van de publieke ruimte resulteerde in
verschillende interessante projecten en realisaties. Hieraan gekoppeld worden de
studies die in de verschillende architectenscholen voor Antwerpen, Brussel, Gent,
Leuven en andere steden ontwikkeld zijn geworden, aan het publiek voorgesteld. De
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tentoonstelling heeft plaats in de Groeningekapel in Kortrijk, en is toegankelijk op
vrijdag, zaterdag en zondag, en dagelijks tijdens de Biënnale Interieur 98. (van 16
tot en met 25 oktober 1998)
Info: cAD, Centrum voor Architectuur en Design, Groeningestraat 37, 8500 Kortrijk
tel (056) 22 95 22, Fax(056) 21 60 77

Buitenland
Arnhem, Nederland - Theater
Internationaal Theaterfestival
‘Images’ is het tweejaarlijkse internationale festival op het gebied van poppen-,
object- en beeldend theater en vindt plaats van vrijdag 23 oktober t/m zaterdag 31
oktober 1998. Ruim 60 voorstellingen uit binnen- en buitenland zijn in de Arnhemse
theaters te zien. Verantwoordelijk voor de totstandkoming van ‘Images’ zijn: Henk
Boerhof, zakelijk en artistiek directeur en Gerard van Veen, coördinatie en publiciteit
Info: Koningsplein 12 6811 BV Arnhem tel. (026) 370 30 01, E-mailimages@tref.nl
Fax (026) 443 43 96

Leiden, Nederland - Muziek
Internationaal Orgelfeestweek Van Hagerbeerorgel
De restauratie van het Van Hagerbeer-orgel (1643) in de Pieterskerk in Leiden is
bijna voltooid. De heringebruikname zal met een internationale Orgelfeestweek
groots worden gevierd. Het orgel krijgt van 14 tot en met 22 november 1998 officieel
nieuw leven ingeblazen met onder meer de Mariavespers van Monteverdi en werken
van componisten uit de 17de eeuw. Ook zal het speciaal voor dit doel gecomponeerde
werk van P.J. Wagemans voor orgel in middentoonzetting ten gehore worden gebracht.
De Orgelfeestweek biedt met meer dan tien evenementen volop mogelijkheden de
klanken van het gerestaureerde orgel uit de Leidse Pieterskerk te beluisteren. De
werken worden uitgevoerd door vermaarde nationale en internationale musici zoals
Gustav Leonhardt, Leo van Doeselaar en de Zwitserse organist Guy Bovet. Info en
programma op dit adres:
Info: ‘Stichting Pieterskerk Leiden’, Kloksteeg 16, 2311 SL Leiden, tel. (071) 512
43 19, Fax (071) 512 88 12
DIRO

Prijzen, wedstrijden, onderscheidingen
Berichten voor deze rubriek sturen aan: Redactiesecretariaat van het tijdschrift
‘Vlaanderen’, ‘Ter Hoogserleie’, Hondstraat 6, 8700 Tielt of faxen op het nummer
(051) 40 81 64.
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Om te kunnen gepubliceerd worden in het nr. 273 (nov.-dec. 1998) moeten die
berichten ons bereiken vóór 2 november 1998.
Met dank voor uw medewerking.

Antwerpen
Antwerpen - Letterkunde
Prijs voor letterkunde 1997
Op voorstel van de interprovinciale jury's hebben de bestendige deputaties van de
provincieraden van de Vlaamse provincies de Prijs voor Letterkunde van de Vlaamse
Provincies 1997 ten bedrage van 200.000 fr. toegekend voor een verzenbundel aan
Charles Ducal (= Frans Dumortier) voor zijn werk ‘Moedertaal’; de prijs 1997 ten
bedrage van 200.000 fr. voor een toneelwerk, tv- of radiospel aan Eriek Verpale voor
zijn werk ‘Olivetti 82’.
Info: ‘Provinciale Cultuurdienst’, Luk Verlackt, Koningin Elisabethlei 22, 2018
Antwerpen tel. (03) 240 61 01

Limburg
Sint-Truiden - Letterkunde
De poëzieprijs van de stad Sint-Truiden
Gedichten in drievoud onder schuilnaam (met bijgevoegde envelop waarin
personalia, de belofte dat de tekst ongepubliceerd is en ingesloten twee
antwoordzegels) voor 1 maart 1998 naar dit adres sturen, waar ook het reglement
kan opgevraagd worden (postzegel insluiten).
Info: ‘Appel’ vzw, literair tijdschrift, Houtstraat 37, 3800 Sint-Truiden, tel. 011)
68 38 20

Sint-Truiden - Letterkunde
Hendrik Prijs
Maximum drie verhalen inzenden (tien blz. van 30 regels, met bijgevoegde envelop
waarin personalia, de belofte dat de tekst ongepubliceerd is en ingesloten twee
antwoordzegels)) in drievoud onder schuilnaam voor 1 november.
Info: ‘Appel’ vzw, literair tijdschrift, Houtstraat 37, 3800 Sint-Truiden, tel. (011)
68 38 20

Oost-Vlaanderen
Gent - Letterkunde
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Prijzen toegekend
De Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde vergaderde in
het Academiegebouw in Gent op 1 juli 1998 onder het voorzitterschap van prof. dr.
G. Geerts. In de plenaire vergadering werd em. prof. dr. Sera de Vriendt verkozen
tot lid van de Academie ter vervanging van wijlen dr. M. Gysseling. Em. prof dr.
Sera de Vriendt werd verkozen om zijn grote wetenschappelijke verdienste als
taalkundige, met een
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heel ruime actieradius in vrijwel alle domeinen van de hedendaagse linguïstische
neerlandistiek, en om zijn grote inzet voor zowel het onderwijs van het Nederlands
aan Franstaligen als voor het Vlaamse culturele leven in Brussel. In deze vergadering
werden volgende prijzen toegekend: de Nestor de Tièreprijs (periode 1996-1997)
voor zijn toneelstuk ‘Polderkoortsen’ aan Eric De Volder; de Maurice Gilliamsprijs
(periode 1994-1997) aan Gwij Mandelinck, voor zijn bundel ‘Overval’. De A.
Beernaertprijs, de R. Bouryprijs, de J. Eeckhoutprijs en de L. Willemsprijs werden
niet toegekend. Meer informatie op dit adres:
Info: Koninklijke Academie voor Taal- en Letterkunde, Frank Colman,
Koningstraat 18, 9000 Gent, tel. (09) 265 93 46, Fax (09) 265 93 49

Gent - Taalkunde
Prijzen Academie 1999-2000
Volgende prijzen worden beschikbaar gehouden: de Karel Barbierprijs, de Jozef
Vercoulieprijs, de Dr. Jan Graulprijs, de Ary Sleeksprijs, de prijs letterkunde 1999
(Richard Minne, Dialectverlies in een West-Vlaamse gemeente) en van 2000 (allegorie
in het gedicht ‘Penthesileia’ van Karel van de Woestijne, studie van het taalgebruik
en structuur van verklarende teksten). Info op dit adres:
Info: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Koningstraat
18, 9000 Gent, tel. (09) 265 93 46, Fax (09) 265 93 49

Ninove - Beeldende kunsten
Jongartiestenprijs 1998
Door het stadsbestuur van Ninove wordt, i.s.m. de Stedelijke Cultuurraad, een
prijs uitgeschreven ter bevordering van de beeldende kunsten. Deze prijs is vanaf dit
jaar een biënnale geworden. Aan de ‘Prijs van de stad Ninove voor Beeldende Kunsten
en Jongartiestenprijs 1998’ (voorbehouden aan de discipline ‘Schilderkunst’), is
210.000 fr prijzen verbonden. Inschrijvingsformulieren binnenbrengen met het werk
op 17/11/98 of 18/11/98
Info: ‘Prijs van de Stad Ninove voor Beeldende Kunsten’, Culturele Dienst Stad
Ninove, Geraardsbergsestraat 80, 9400 Ninove tel. (054) 33 78 57, Fax (054) 31 92
77

Vlaams-Brabant
Halle - Letterkunde
Eerste editie Poëzieprijs van vzw Halle 2000
De vzw Halle 2000, een onafhankelijke en tijdelijke organisatie belast met het
realiseren van een lokaal feest- en animatieprogramma in het kader van de eeuw- en
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de millenniumwisseling, lanceert op 19 september '98 haar eerste editie van een
literaire prijs voor het hele Nederlandse taalgebied. De prijs is voorbehouden voor
origineel dichtwerk en bekroont zowel een individueel gedicht geschreven door
jongeren (tot 18 jaar), als een cyclus van vijf gedichten geschreven door ouderen,
zowel dichters als te ontdekken talenten. Tot 6 november 1998 werk insturen, gewoon
getikt op A4 of in de vorm van een diskette. Het prijzengeld bedraagt 25 000 frank
voor de volwassenen en 15 000 fr. voor de drie beste jongeren. De prijsuitreiking is
voorzien op 11 dec. 1998.
Info: Laurent H. Hauwaert, untendant Halle 2000, Devlemincklaan 13, 1500 Halle,
tel (02) 361 16 80, E-mail lhauwae@ibm.net, Fax (02) 356 74 18

Leuven - Letterkunde
WeL-Wedstrijden
Voor de elfde maal schrijft ‘WeL’ een Essayprijsvraag uit, onder auspiciën van
het Leuvens stadsbestuur. Gevraagd wordt één essay over een literair of algemeen
cultureel onderwerp (auteur, stroming,...) met verwerkte bibliografie. Deze tekst
(max. 6 blz. machineschrift, kwarto) dient in vier exemplaren anoniem (kenspreuk
op envelop waarin identiteit en vijf postzegels van 17 frank of internationale coupons)
voor 15.12.98 opgestuurd naar het redactieadres. Prijzen: 10 000, 5 000, 3 000 frank.
Wedstrijd flitsverhaal-prozagedicht: alle ultrakorte verhalen zijn WeLkom d.w.z.
sprookjes, fabels, parabels, verhalende cursiefjes e.d. (voor een volwassen publiek).
Per deelnemer max. één tekst (1 à 2 blz.), anoniem in te sturen (zie hoger), in drie
exemplaren voor 15.12.98. Prijzen: 10.000, 5.000, 3.000 frank. Reglement voor beide
wedstrijden: enkel ongepubliceerd en niet bekroond werk insturen, gesteld in correcte
spelling. G. Orwellprijs voor media: jaarlijks beurtelings voor geschreven pers / radio
en televisie. Suggesties WeLkom op het info-adres ‘WeL’ organiseert opnieuw
cursussen ‘Creatief schrijven’ vanaf 15/10/98. Er is voor het eerst een opleiding voor
het doceren van cursussen ‘Creatief Schrijven’ i.s.m. docenten van de faculteit
Pedagogie K.U.Leuven. Informatie op dit adres:
Info: ‘WeL’, Universitaire Werkgroep Literatuur en Media, Kapucijnenvoer 67/15,
3000 Leuven, tel. (016) 22 93 24

Leuven - Letterkunde
Provinciale Prijs voor letterkunde 1998
Jaarlijks organiseert het provinciebestuur verschillende culturele wedstrijden. Per
culturele prijs ontvangt de laureaat een geldprijs van 100 000 frank. Voor de
Provinciale Prijs voor Letterkunde 1998 komen de disciplines essay en jeugdliteratuur
gepubliceerd na 15/10/1995 in aanmerking. Inschrijvingsformulier indienen voor
15/10/98. Info en reglement op dit adres:
Info: Provincie Vlaams-Brabant, Rita Vanlangendonck, Diestsesteenweg 52, 3010
Leuven tel. (016) 26 76 12, Fax (016) 26 76 76

Leuven - Letterkunde
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De Tijd in Vers
Zopas werden twee poëziewedstrijden ‘De Tijd in Vers’ uitgeschreven. Dit initiatief
kadert in het project ‘Tijd’ van KBC Verzekeringen. De prijzenpot voor de
onuitgegeven verzenbundels van jongeren tot 24 jaar bedraagt 40 000 frank, verdeeld
over drie prijzen. De laureaat van de volwassenenwedstrijd ontvangt 75 000 frank
voor zijn niet-gepubliceerde dichtbundel. Wie wil meedingen, zendt zijn manuscript
voor 17 november 1998 in. Het thema is de tijd in de meest brede zin van het woord.
De winnende manuscripten worden door mede-organisator Uitgeverij P gepubliceerd
en zullen in de Nederlandse en Vlaamse boekhandel verspreid worden.
Info: Uitgeverij P, Sint-Antoniusberg 5, 3000 Leuven, tel. (016) 23 12 45, Fax(016)
23 90 95

Leuven - Muziek
Provinciale Prijs voor muziekcompositie 1998
Jaarlijks organiseert het provinciebestuur verschillende culturele wedstrijden. Per
culturele prijs ontvangt de laureaat een geldprijs van 100 000 frank. Voor de
Provinciale Prijs voor Compositie 1998 komt enkel een onuitgegeven a
capella-compositie voor een koor op een Nederlandstalige tekst in aanmerking;
uitvoeringsduur ongeveer vijf minuten; partituren indienen voor 31/10/98.
Deelnemingsformulier en reglement op dit adres:
Info: Provincie Vlaams-Brabant, Rita Vanlangendonck, Diestsesteenweg 52, 3010
Leuven tel. (016) 26 76 12, Fax (016) 26 76 76

West-Vlaanderen
Bredene - Beeldende kunsten
Wedstrijd voor een vredesbeeld
Het gemeentebestuur van Bredene schrijft een wedstrijd uit voor het ontwerpen,
vervaardigen en plaatsen van een vredesbeeld (vredesmonument). De wedstrijd staat
open voor alle kunstenaars die in de provincie West-Vlaanderen zijn gedomicilieerd
op datum van de uitschrijving van de wedstrijd. Het kunstwerk moet de vrede
symboliseren. Het mag inclusief sokkel en fundering, maximaal 700 000 frank kosten,
BTW inclusief. Elke deelnemende kunstenaar mag maximaal drie ontwerpen indienen.
De ontwerpen kunnen binnengebracht worden vóór 1 december 1998 in het
gemeentehuis, Centrumplein 1 in 8450 Bredene. Reglement en inschrijvingsformulier
van de wedstrijd op dit adres:
Info: Gemeente Bredene, Centrumplein, 8450 Bredene, tel. (059) 33 91 91, Fax
(059) 33 00 36

Brugge - Architectuur
Prijs voor niet-stedelijke architectuur West-Vlaanderen
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De Tweejaarlijkse Prijs voor Architectuur 1998 van de provincie West-Vlaanderen
is bestemd voor niet-stedelijk architectuur. Komen in aanmerking zowel nieuwbouw
als verbouwingen, die gelegen zijn in de oude dorpskernen van West-Vlaamse,
landelijke gemeenten. Een bedrag van 150 000 frank wordt beschikbaar gesteld voor
het verlenen van de prijs en premies. Deze wedstrijd is voorbehouden aan alle
architecten die in West-Vlaanderen geboren zijn of er tenminste vijf jaar
gedomicilieerd zijn en ingeschreven zijn op de tabellen van de architecten of op de
lijsten van de architecten-stagiairs van de Orde van Architecten van West-Vlaanderen.
Elke deelnemer mag maximaal twee ontwerpen indienen. De deelnemingsformulieren
(binnenbrengen vóór 20/11/'98), het reglement en inlichtingen op dit adres:
Info: Provincie West-Vlaanderen, Provinciale Dienst voor Cultuur, Koning Leopold
III-laan 41, 8200 Sint-Andries, tel. (050) 40 34 02

Brugge - Beeldende kunsten
Prijs beeldende kunst West-Vlaanderen
De Tweejaarlijkse Provinciale Prijs voor Beeldende Kunst is in 1998 bestemd
voor multipliceerbare kunstvormen. Hiermee worden creaties bedoeld die op meerdere
exemplaren kunnen worden geproduceerd of gereproduceerd. Hierin zijn begrepen:
grafische kunst, fotografie, video, performance, multiple, evenals alle hedendaagse
uitdrukkingsvormen op het gebied van de beeldende kunst met een herhaalbaar
karakter. Een totaal bedrag van 150.000 fr wordt beschikbaar gesteld voor het verlenen
van prijs en/of premies. De prijskamp is voorbehouden aan alle West-Vlamingen
van geboorte of met tenminste vijf jaar domicilie in West-Vlaanderen. Elke deelnemer
mag maximaal drie werken indienen. De werken dienen binnengebracht in
Westtoerisme, Kasteel Tillegem in 8200 Sint-Michiels op vrijdag 6 november en
zaterdag 7 november 1998. Inschrijving dient te gebeuren vóór 23 oktober 1998. Het
reglement, de deelnemingsformulieren en alle verdere inlichtingen kunnen worden
bekomen op dit adres:
Info: Provincie West-Vlaanderen, Provinciale Dienst voor Cultuur, Koning Leopold
III-laan 41, 8200 Sint-Andries, Tel. (050) 40 34 02

Brugge - Beeldende kunsten
Prijs voor kunstambachten en industriële vormgeving West-Vlaanderen
Deze jaarlijkse Provinciale Prijs is in 1998 voorbehouden aan industriële
vormgeving. Hieronder wordt verstaan het ontwerpen van een product dat geschikt
en bedoeld is om als serieproduct te worden vermenigvuldigd. Een totaal bedrag van
150.000 fr. wordt door de Provincie West-Vlaanderen beschikbaar gesteld. De
prijskamp is voorbehouden aan alle West-Vlamingen van geboorte of met minstens
vijf jaar domicilie in West-Vlaanderen. Elke deelnemer mag maximaal drie prototypes
of afgewerkte producten indienen. De jury heeft vooral oog voor vernieuwende
vormgevende en ergonomische aspecten, milieuproductievriendelijkheid en technische
realiseerbaarheid. De inzendingen dienen binnengebracht in het Provinciehuis
Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries op vrijdag 16 oktober
en zaterdag 17 oktober 1998. Inschrijving dient te gebeuren vóór 8 oktober 1998.

Vlaanderen. Jaargang 47

Het reglement, de deelnemingsformulieren en alle verdere inlichtingen kunnen worden
bekomen op dit adres:
Info: Provincie West-Vlaanderen, Provinciale Dienst voor Cultuur, Koning Leopold
III-laan 41, 8200 Sint-Andries, tel. (050) 40 34 02

Brugge - Letterkunde
Prijs voor Letterkunde 1997
Op 29/11/97 werden de Prijzen voor Letterkunde (novelle, kortverhaal en cursiefje)
van de Provincie West-Vlaanderen uitgereikt. Herman
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Leenders werd laureaat en Pascal Cornet, Dieter Lesage, Frank Geleyn, Luc
Vanhauwaert en Herwig Verleyen zijn premiewinnaars.
Info: ‘Provinciale Dienst voor Cultuur, Koning Leopold III-laan 41, 8200
Sint-Andries tel. (050) 40 34 05, Fax (050) 40 34 04

Hooglede - Beeldende kunsten
Eerste Omer Karel Delaeyprijs voor sprookjesgrafiek
Voor de eerste maal wordt door de gemeente Hooglede de driejaarlijkse wedstrijd
voor sprookjesgrafiek uitgeschreven. Deze wedstrijd (eerste prijs 100 000 frank)
richt zich tot alle Europese grafische kunstenaars, waarbij een ruim spectrum aan
grafische technieken aan bod kan komen. Deze wedstrijd wil een forum bieden voor
de speelse creativiteit van tal van kunstenaars, waarbij de grafische technieken de
sprookjes die behoren tot het erfgoed van ieder volk of streek, op artistieke wijze tot
leven brengen. Sprookjes spreken onbewust tot jong en oud en schetsen steeds een
beeld van de zeden en gebruiken op een bepaald ogenblik. Bedoeling van deze
wedstrijd is op visuele wijze deze erfenis door te geven aan de huidige en volgende
generatie. Ook in het verleden werden de verhalen overgeleverd met brandglazen,
schilderijen of tekeningen. Een actualisering van de technieken kan een meerwaarde
bieden. Maximum drie werken tegen 18/1/99 afleveren op het gemeentehuis. Info
en reglement op dit adres:
Info: Gemeentebestuur, gemeentesecretaris Rik Dekens, Marktplaats 1, 8830
Hooglede tel. (051) 20 30 30, Fax (051) 20 38 26

Kortrijk - Letterkunde
Gaselwest-Prijs voor Poëzie 1998
Na de succesvolle edities van 1994 en 1996 organiseert Gaselwest de
‘Gaselwest-Prijs voor Poëzie 1998’ en wil zo het schrijverstalent in de regio een kans
geven. Er zijn twee categorieën (voor jongeren tot 19 jaar en zonder
leeftijdsbeperking). Dichters uit het Gaselwestgebied kunnen hun kans wagen. Er
zijn voor 90 000 frank prijzen voorzien. Inzenden tot 23/10/98. Info en reglement
op dit adres:
Info: ‘Gaselwest-Electrabel’, Dienst Communicatie en PR, Marc Poissonnier, Pr.
Kennedypark 12, 8500 Kortrijk, tel. (056) 36 93 15

Buitenland
Harderwijk, Nederland - Letterkunde
Apollo-prijs 1999
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Maximum twee onuitgegeven gedichten in zesvoud insturen voor 15/10/98. De
prijs bedraagt duizend gulden en een oorkonde. De prijs wordt uitgereikt in februari
1999. Reglement en info op dit adres:
Info: ‘Literaire Culturele Kring Apollo’, Postbus 1153, 3840 BD Harderwijk,
Nederland Tel. (013) 33 39 94

St.-Petersburg - Rusland Beeldende kunsten
Doctor Honoris Causa
Aan de staatsuniversiteit ‘Alexander Herzen’ van Sint-Petersburg, werd op 29 mei
1998, voor het academiejaar 1997-98, het diploma doctor honoris causa plechtig
uitgereikt aan prof. Khim, scheikundige en vice-rector van de universiteit van Seoul
(Z.-Korea) en aan de Vlaamse kunstenaar Harold Van de Perre. Met deze hoge
onderscheiding wil de Universiteit A. Herzen Van de Perre eren als kunstenaar én
als kunstpedagoog. Als kunstenaar is Harold Van de Perre bekend met zijn tekeningen,
aquarellen en glasramen. Als kunstpedagoog is hij de auteur van de boeken ‘Rubens,
profeet van moderne kunst’ en ‘Van Eyck, het mysterie schoonheid’ en van de
filmscenario's voor de zesdelige en internationaal meermaals bekroonde TV-serie
Van Eyck - Breughel-Rubens (BRTN 1989-90-91). Tevens verwierf hij in binnenen buitenland naam als voordrachtgever over de kunst in het algemeen en de Vlaamse
kunst in het bijzonder. Al vijf jaar geeft Van de Perre druk bijgewoonde
gastconferenties aan de universiteit A. Herzen en aan de academie/het REPINinstituut
in Sint-Petersburg. De universiteit A. Herzen is een pedagogisch instituut voor
opleiding van licentiaten-leraars in diverse disciplines, waaronder kunstgeschiedenis
en beeldende kunsten. Het is deze laatste faculteit die Van de Perre voordroeg voor
het eredoctoraat. De universiteit A. Herzen onderhoudt relaties met universiteiten
en instituten uit 68 landen. Harold Van de Perre is de eerste Belg en Vlaming die in
hun lijst van doctoris honoris causa werd opgenomen.
Info: Harold Van de Perre, Oud Klooster 50, 9200 Dendermonde
DIRO

Thema-tentoonstellingen
Gelieve uw berichten voor deze rubriek te sturen aan het Redactiesecretariaat van
het tijdschrift ‘Vlaanderen’, ‘Ter Hoogserleie’, Hondstraat 6, 8700 Tielt of te faxen
op het nummer (051) 40 81 64. Berichten voor het volgend nummer (nr. 273: nov.-dec.
1998) kunt u insturen tot 2 november 1998. Met dank voor uw medewerking.

Antwerpen
Antwerpen - Architectuur
Jaarboek en tentoonstelling architectuur
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In juni '98 verscheen de derde editie van het ‘Jaarboek Architectuur Vlaanderen’.
Voor het eerst presenteert deSingel deze selectie in een tentoonstelling. De gebouwen
kunnen als representatief worden beschouwd voor de architectonische creativiteit
van de afgelopen twee jaar. De tentoonstelling wil de impact van het Jaarboek groter
maken en pleit ervoor om hedendaagse architectuur op te nemen in een collectief
cultureel patrimonium. Hedendaagse architectuur moet immers haar rol krijgen in
de dagelijkse context. Ze mag niet het symbool worden van banken of industrie, noch
gelijkgeschakeld worden met het beeld van de luxueuze villa. Enkel gebouwen van
openbaar nut kunnen de aard van een cultuur, die als een vanzelfsprekendheid in de
omgeving is opgenomen, op een leesbare en evidente manier gestalte geven.
Collectieve en individuele woningen, verbouwingen van woningen, kantoren,
bedrijfsgebouwen en openbare gebouwen komen aan bod. deSingel nodigde twee
jonge architecten - Lieven De Boeck en Peter Swinnen - uit om deze tentoonstelling
mee vorm te geven. De eenenveertig gebouwen worden alle op een evenwaardige
wijze in de ruimte geïnstalleerd. Door middel van foto's van Jan Kempenaers, van
licht en van geluid, wordt een sprankelend, optimistisch en realistisch beeld geschetst
van de jonge Vlaamse architectuur. De tentoonstelling loopt tot 18/10/98 van di. tot
en met zo. Van 14 tot 18 uur. Toegang gratis. Info op dit adres:
Info: ‘deSingel vzw’, Internationaal kunstcentrum, Desguinlei 25, 2018 Antwerpen
tel. (03) 248 38 00, Fax (03) 248 28 28

Antwerpen - Sierkunst
Van belle époque tot art nouveau
Thema van deze tentoonstelling die nog tot 13/12/98 loopt is: zilver uit Belgische
ateliers van belle époque tot art nouveau. De geschiedenis van een luxe-industrie
tussen 1868 en 1914: van koning Leopold II tot de Eerste Wereldoorlog. Traditioneel
en vernieuwend zilver in serie gemaakt voor het brede publiek of exclusief ontworpen
voor de rijke burger die leefde in een bruisende stad. In 1868 werd op vraag van een
groot aantal edelsmeden de handel in zilver geliberaliseerd. Zilveren objecten dienden
vanaf dan niet meer officieel gekeurd te worden. Het stond zowel producenten als
winkeliers vrij om hun zilverwerk te merken. Deze maatregel heeft samen met de
toenemende industrialisatie geleid tot een boeiende ontwikkeling van de toegepaste
kunsten in het vorige fin de siècle. Het voor de burgerij bestemde tafelzilver werd
voornamelijk door de Brusselse firma's Wolfers en Delheid geproduceerd. Traditionele
ateliers konden de concurrentie met deze grote bedrijven met een indrukwekkend
machinepark en een ruim personeelsbestand niet bolwerken. Kleinere huizen sloten
hun deuren, gingen zich specialiseren in de productie van religieus zilver of
schakelden over op de verkoop van zowel binnen- als buitenlandse juwelen en
zilverwerk. De slagkracht van Wolfers frères blijkt ook uit hun export naar Duitsland,
Frankrijk, Hongarije, Nederland, Oostenrijk, Rusland en Tsjechië. De zilveren
serieobjecten, die op handelsbeurzen en industriële tentoonstellingen werden
gepromoot, werden in de meest diverse neo- en mengstijlen uitgevoerd. Vooral het
neorococo was zeer populair. De neogotiek, de stijl bij uitstek van religieuze
voorwerpen uit die periode, ontbreekt nagenoeg. Tegen het einde van de 19de eeuw
is er ook een toenemende invloed van het naturalisme en het japonisme waar te
nemen. Brussel speelde als internationaal centrum ook een belangrijke rol in het
ontstaan van de art nouveau. Zowel de sociaal geïnspireerde art nouveau van Henry
van de Velde als de door het symbolisme beïnvloede sierobjecten van Philippe
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Wolfers kenden er hun oorsprong of kwamen er tot ontwikkeling. Ook koning Leopold
II leverde door het ter beschikking stellen van ivoor uit zijn kroonkolonie Kongo een
persoonlijke bijdrage tot het ontstaan van heel wat ivoorsculpturen, die op de
wereldtentoonstellingen van Antwerpen 1894 en Tervuren 1897 werden geëxposeerd.
Internationale tentoonstellingen, kunstenaarsverenigingen en kunsttijdschriften zoals
‘L'Art Moderne’ en ‘The Studio’ zorgden voor een verdere verspreiding van het
Belgische ideeëngoed. De unicaten van Philippe Wolfers, de zilveren kandelaars van
François Hoosemans met ivoren vrouwenfiguren van Egide Rombaux en de ontwerpen
van Henry van de Velde genoten internationale erkenning. Op de tentoonstelling
‘Van belle époque tot art nouveau’ worden de verschillende tendensen binnen de
zilverproductie tijdens de belle époque aan de hand van meer dan 200 voorwerpen
met elkaar geconfronteerd. Open elke dag van 10 tot 17.30 uur, gesloten op maandag.
Info: ‘Provinciale Cultuurdienst’, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen, tel.
(03) 240 65 03 Fax (03) 240 65 79

Antwerpen - Varia
Elck zijn waerom
Een galerij van dertig zelfportretten maakt deel uit van de grote
overzichtstentoonstelling ‘Elck zijn waerom’ die van oktober 1999 tot januari 2000
zal plaatsvinden. Zelfportretten van vrouwelijke kunstenaars die getuigen van
zelfvertrouwen, professionaliteit en plezier in het schilderen. Meer dan 300
kunstvoorwerpen worden geëxposeerd van zowat 180 kunstenaressen die tussen
1450 en 1950 hebben gewerkt in de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden. Van
de vijftiende-eeuwse Gentse Agnes vanden Bossche tot en met de twintigste-eeuwse
surrealistisch schilderende Rachel Baes; altaarstukken, stillevens, landschappen,
alledaagse taferelen en historiestukken, portretten, schilderijen, beelden en toegepaste
kunst: nooit eerder werd een dergelijk spectrum geboden uit eenzelfde gebied over
een periode van vijf eeuwen. De tentoonstelling vloeit voort uit jarenlang onderzoek
naar de geschiedenis van kunstenaressen. Steeds weer kan geconcludeerd worden
dat talent en creativiteit diepgaand worden bepaald door het geslacht van de
kunstenaar. De maatschappelijke context waarin ze haar opleiding krijgt, intellectuele
vorming geniet, sociale stimulansen mag ondervinden of moet ontberen, is anders
dan deze van haar mannelijke vakgenoot. Van vijftiende-eeuwse miniaturen tot en
met werken uit de vroeg twintigste-eeuwse avant-garde. Tentoonstelling en catalogus
vormen het resultaat van een nauwe samenwerking tussen het Koninklijk Museum
voor Schone Kunsten Antwerpen, prof. dr. Katlijne Van der Stighelen (KUL), de
Gemeentemusea Arnhem, en Gynaika vzw.
Info: ‘Koninklijk Museum voor Schone Kunsten’, Plaatsnijdersstraat 2, 2000
Antwerpen, tel. (03) 238 78 09, Fax (03) 248 08 10
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Sint-Amands-aan-de-Schelde - Fotografie
Willy Kessels
Nog tot einde oktober is fotografie van Willy Kessels (1898-1974) te zien in het
Verhaeren-museum. Kessels, architect en beeldhouwer, ontdekte de fotografie door
zelf zijn huizen en sculpturen te gaan fotograferen voor zuiver illustratieve doeleinden.
Zijn artistiek werk uit die eerste periode leunt aan bij het modernisme (De Stijl, de
Nieuwe Zakelijkheid). Kessels wordt in Brussel de chique portretfotografie met de
welgestelde cliënteel. Hij is vooral bekend gebleven als de still-fotograaf van Misère
au Borinage, de film van Henry Storck en Joris Ivens. In de jaren 40 is hij
Scheldelandschappen (Kessels was van Dendermonde) en volksmensen gaan
fotograferen zoals Streuvels, pater De Munter en Rik Selleslags dat ook gedaan
hebben. Het is dat picorialisme na dato dat alle aandacht krijgt in deze expositie.
Mooi, verstild, sympathiserend met de natuur en de mensen die ermee vergroeid zijn.
Naast deze gelegenheidstentoonstelling is ook de permanente collectie van het
museum te zien. Ze kreeg dit jaar een vernieuwde opstelling met vooral aandacht
voor de vele kunstenaars die zich lieten inspireren door leven en werk van Emile
Verhaeren. Zo wordt er werk getoond van James Ensor, Fernand Khnopff, Ossip
Zadkine, Theo Van Rysselberghe, Leon Spilliaert, Alfred Ost, Isidoor Opsomer,
Frans Masereel, André Goezu, Joris Minne, Henri Wolvens, Rik Slabbinck, Marthe
Massin, Anto Carte,Constant Montald en vele anderen.
Info: ‘Stichting Emile Verhaeren’ vzw, Provinciaal Museum, Sint-Amands
Tel (052) 33 08 05
Fax (052) 34 05 35
KVD

Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Brussel - Beeldende kunsten
Vietnam XXste Eeuw
De wereld van de kunst, en de schilderkunst in het bijzonder, is sinds eeuwen
gedomineerd door het Europese erfgoed. Deze invloed heeft kunstenaars doorheen
onze geschiedenis voortdurend gestimuleerd en heeft bijgedragen tot een verrijking
van de cultuur op wereldniveau. De ontmoeting van verschillende culturen, zoals
die van de oude Griekse wereld, de Polynesische en Afrikaanse kunst, de kunst van
de Renaissance of de esthetische gebruiken afkomstig van de industrialisatie in het
Westen, hebben, onder meer, stromingen en tendensen tot stand gebracht. De
initiatiefnemers van de tentoonstelling Vietnam XXste Eeuw hebben een ontmoeting
opgezet in deze actuele, artistieke kringloop. Het leek hen essentieel om een nieuw
venster te openen in het landschap van de wereldcultuur en dit bijzondere tijdperk
met zowel artistieke als historische rijkdom in het licht te plaatsen. In het bezit van
een kunst waarin de Europese invloed alom vertegenwoordigd is, en waarop vooral
Frankrijk een stempel heeft gedrukt, kan Vietnam zich vandaag de dag profileren
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met een veelzijdige cultuur die tegelijkertijd stevig verankerd is in zijn eigen wortels.
De Vietnamese kunst is gegroeid uit een verbazende creativiteit en een bijzonder
absorptievermogen en is verrijkt met de essentie van zijn eigen cultuur. Vandaag is
de Vietnamese kunst een bijzondere toevoeging aan de wereldcultuur, een onmisbaar
stukje van de wereldmozaïek van de hedendaagse kunst. Dit evenement zal zowel
belangrijk als bijzonder zijn, vermits de organisatoren vooral belangrijke werken
hebben bijeengezocht afkomstig van privé-collecties en van levende kunstenaars.
Het werk van de betere Vietnamese kunstenaars verrijken reeds de Amerikaanse en
Zuidoost-Aziatische collecties. Deze tentoonstelling is een kans voor Europa om het
artistieke begrip te vervolledigen door een kunst te ontdekken waarin zij, door haar
belangrijk aandeel, nemende partij is. ‘L'Espace Méridien’ in Brussel zal het beginpunt
zijn van deze tentoonstelling met Hanoi als eindbestemming in het jaar 2000. Twee
steden zullen in het project van de tentoonstelling betrokken worden. Het algemeen
concept van deze tentoonstelling aan Vietnam gewijd, behandelt het thema van de
grote artistieke periodes die het culturele leven van dit land in de 20ste eeuw
bepaalden, in relatie met politieke en sociaal- economische evenementen die hun
stempel drukten op de geschiedenis in die periode. Daarbij zal er constant over
gewaakt worden het Vietnamees standpunt in te nemen. Op het programma van het
festival van de Vietnamese film staat een selectie onuitgegeven documentaires en
fictiefilms gedurende heel de tentoonstelling. De tentoonstelling loopt van 9/10/98
tot 31/12/98. Open alle dagen van 10 tot 18 uur, gesloten op maandag.
Info: ‘Brussels International Services’, Abdijstraat 16, 1050 Brussel, Tel. (02) 644
02 00, Fax (02) 640 30 66

Limburg
Hasselt - Kunstboeken
Kunstenaarsboeken, een feest
Tot en met 7 november 1998 organiseert het ‘Literair Museum’ in Hasselt de
tentoonstelling ‘Kunstenaarsboeken, een feest’. Hiervoor werd beeldend kunstenaar
Guy Bleus gevraagd om een aantal kunstenaarsboeken of artists' books uit zijn
omvangrijk kunstarchief te exposeren. De boekwerken zijn een selectie uit het artists'
books en mail-art archief ‘The Administration Centre-42.292’ van mediakunstenaar
Guy Bleus. Hij startte eind jaren '70 met zijn archief, dat snel uitgroeide tot een van
de belangrijkste mail-art archieven in de wereld. In totaal registreerde Bleus tot op
heden toegezonden werk en/of informatie van meer dan 5000 kunstenaars uit een
50-tal landen. In het archief zijn er, naast de kunstenaarsboeken, diverse rubrieken,
zoals fax-art, copy-art, assemblings, posters, stampart, enz. De selectie van de
kunstenaarsboeken gebeurde op basis van het meest representatieve aanwezige werk
van de betrokken kunstenaars. Enkele namen: Baroni, Blaine, Bleus, Broi, Castellin,
Christo, Eriksson, Fricker, Galantai, Held Jr., Maciunas, Olbrich, Ben, Ruch,
Shimamoto, Welch, Perneczky. Ook worden er op de tentoonstelling verscheidene
publicaties (tijdschriften, catalogi, boeken) over het kunstenaarsboek geëxposeerd.
Voor de geïnteresseerde bezoeker is er bij de tentoonstelling een catalogus voorzien.
Open woensdag t/m zaterdag van 14.00 tot 17.00 en volgens afspraak; gesloten op
zon- en feestdagen; toegangsprijs: 50 frank, groepsbezoeken volgens afspraak.
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Info: Literair Museum, Bampslaan 35, 3500 Hasselt, tel. (011) 26 17 87, Fax (011)
23 22 97

Hasselt - Letterkunde
Mijn hobbelpaard heeft vleugels
‘Mijn hobbelpaard heeft vleugels’ is een tentoonstelling die een overzicht geeft
van de huidige kinder- en jeugdboekenproductie in Oostenrijk. De tentoonstelling
omvat het volgende: een keuze uit werken bekroond met de Oostenrijkse
Wurdigungspreis; de kunstenaars Mira Lobe, Vera Ferra-Mikura Kathe Recheis,
Christine Nostlinger, Renate Welsh, Lene Mayer-Skumanz, Wolf Harranth en Lisbeth
Zwerger; een overzicht van de Oostenrijkse kinder- en jeugdboekenproductie van
1995 tot 1998; een beeldend gedeelte met proefdrukken en affiches van Oostenrijkse
illustratoren; boeken die in 1997 en 1998 bekroond werden met de Oostenrijkse
Kinder- en Jeugdboekenprijs. ‘Mijn hobbelpaard heeft vleugels’ was reeds eerder te
zien in meer dan 20 steden in Europa zoals Moskou, Praag, Budapest, Berlijn,... Deze
tentoonstelling is een project van Literair Museum in Hasselt, het Internationaal
Instituut voor jeugdliteratuur in Wenen en het Oostenrijkse stadssecretariaat voor
kunst. Aan de tentoonstelling is een wedstrijd voor scholen verbonden. Men kan in
klasverband een illustratie maken rond het thema ‘Mijn hobbelpaard heeft vleugels’.
De winnende klas krijgt een workshop illustreren o.l.v. de Oostenrijkse illustratrice
Carola Holland op 19 november 1998. Het wedstrijdreglement is verkrijgbaar op dit
adres:
Info: Literair Museum, Bampslaan 35, 3500 Hasselt, tel. (011) 26 17 87, Fax.
(011) 23 22 97

Oost-Vlaanderen
Gent - Design
Vormgeving en milieu
T/m 25 oktober 1998 loopt in het Museum voor Sierkunst en Vormgeving de
tentoonstelling ‘Re(f)use: Vormgeving en milieu. Re(f)use toont een overzicht van
hedendaags design waarbij gebruik gemaakt is van afvalmaterialen of natuurlijk
afbreekbare materialen (het Engelse re(f)use betekent afval en re-use hergebruik).
Maar als de bezoeker denkt het gebruikelijke grijsbruine vertoon van
milieuvriendelijke welwillendheid onder ogen te krijgen, komt hij bedrogen uit. Wie
van de achtergrond van de materiaalkeuze bij deze ontwerpen niets af zou weten,
zou misschien niet eens op het idee komen dat hier iets bijzonders gaande is. Kleurrijk
zijn de lampen, vazen, meubels en huishoudelijke apparaten. Helder, strak en
hedendaags is hun vormgeving. De tentoonstelling is verdeeld in vijf categorieën:
interieur, kleding, kantoor- en papierproducten, recreatie en openbare ruimte en
nieuwe toepassingen. Ontwerpers die zich op het gebied van milieugerichte
productontwikkeling verdienstelijk hebben gemaakt en in de tentoonstelling
vertegenwoordigd zijn: Colin Reedy, Mart van Schijndel, Julian Brown, Francesco
Armato, Patrick Kruithof en Eelco Rietveld van de Denktank, Jos van der Meulen,
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Annelies de Leede, Hisanori Masuda, Philippe Starck, Frank Gehry, Erez Steinberg,
Michele De Lucchi, Christa Jesse, Huibert Groenedijk, Ton Tesink en Andreas
Möller. Het tentoonstellingsontwerp, gemaakt door de interieurarchitecten Erik
Slothouber en Wim van Hornsveld, is geheel opgebouwd uit gerecycleerde
plaatmaterialen. ‘Re(f)use’ was vorig jaar te zien in het Design Center Stuttgart (D)
en De Beyerd Breda (NL) en reist na het Museum voor Sierkunst en Vormgeving
door naar o.a. Athene, Barcelona en Azië. Open van 9.30 uur tot 17 uur, gesloten op
maandag
Info: ‘Museum voor Sierkunst’, Lieven Daenens, directeur, Jan Breydelstraat 5,
9000 Cent, tel. (09) 267 99 99 (1), Fax (09) 224 45 22

Gent - Film
Een kleine geschiedenis van de stille film 1895-1930
De opzet van deze expositie is onmiskenbaar documentair van aard, een beetje
vergelijkbaar met een parcours van foto's dat ons een idee moet vormen over hoe
een bepaalde architect ruimten ontwerpt. Aan de hand van een twintigtal
videoschermen wordt op een synoptische wijze de geschiedenis van de film verteld
vanaf haar ontstaan aan het einde van de 19de eeuw tot de opkomst van de klankfilm
in de late jaren twintig. Het medium video vormt op zichzelf reeds een bemiddelende
factor en het feit dat in de meeste gevallen slechts fragmenten uit films worden
getoond beantwoordt aan de documentaire ambities van de tentoonstelling. Ook de
korte verklarende teksten, die elke monitor vergezellen, versterken de educatieve
dimensie van het geheel. Hoewel in grote lijnen de historische ontwikkeling van de
film wordt weergegeven, wordt evenwel geen strakke chronologie gehandhaafd.
Sommige videoschermen kunnen bijvoorbeeld gewijd zijn aan het oeuvre, enkele
aanverwante films of één enkel werk van een bepaald regisseur. Zo bevat de
tentoonstelling monografische beeldschermen over Luis Bufluel, Sergei Eisenstein,
John Ford, Abel Gance, David Wark Griffith, Alfred Hitchcock, Buster Keaton, Fritz
Lang, Georg Wilhelm Pabst en Erich Von Stroheim. Andere video's behandelen
specifieke motieven zoals de evocatie van de grootstad, etnologische exploratie,
natuurevocaties, het omgaan met de geschiedenis en mythes, enz. Nog andere
beeldschermen stellen de impact van artistieke bewegingen als expressionisme of
surrealisme aan de orde of pogen een cinematografische technisch-stilistische
ontwikkeling (montage, close-up) te verduidelijken. Er worden in de tentoonstelling
fragmenten getoond van de grootmeesters van de stille cinema. Daarnaast komt
evenwel werk aan bod van bij het grote publiek minder bekende regisseurs als Douglas
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Burden, Paul Fejos, Joe May, William Neill en Lupu Pick. Aan de hand van hun
werk wordt duidelijk dat film zich in deze periode wist te ontpoppen tot een eigen,
specifieke kunstvorm met een formeel apparaat dat nog altijd in grote mate in de
huidige filmproductie wordt gehanteerd. Alle dagen van 12.30 tot 18 uur, za van 14
tot 17 uur, Maandag gesloten. Loopt nog tot 24 oktober 1998.
Info: Witte zaal’, Posteernestraat, 9000 Gent, tel. (09) 225 42 90, Fax (09) 223 46
36

Gent - Sierkunst
Oceanië
De Etnografische verzamelingen van de Universiteit Gent omvatten zo'n
vierduizend voorwerpen uit niet-westerse culturen, die vanaf 1825 tot op heden
werden samengebracht. De meest omvangrijke collecties bestaan uit objecten die
afkomstig zijn uit Afrika, Oceanië en Amerika. Deze tentoonstelling stelt een selectie
voor uit de ongeveer vierhonderd voorwerpen die de verzameling Oceanië vormen.
Het merendeel van deze voorwerpen werd in 1905 door prof. dr. C. De Bruyne
verworven voor het toenmalige ‘Institut de Biogéographie’ van de Gentse universiteit.
Hij kocht deze objecten als ‘dubbels’ van het ‘Museum für Völkerkunde’ in Berlijn.
Zij werden voor het merendeel vervaardigd in de laatste decennia van de 19de eeuw.
Oceanië wordt traditioneel onderverdeeld in vier gebieden: Australië, Melanesië,
Micronesië en Polynesië. De voorwerpen die op de tentoonstelling te zien zijn, tonen
de grote verscheidenheid aan plantaardige en dierlijke materialen die in de diverse
gebieden van Oceanië in de materiële cultuur worden verwerkt, zoals hout, kokosnoot,
vezels, vruchten, schelp, veren, hoorn en been. Met uitzondering van het noordwesten
van Nieuw-Guinea, was metaal in de traditionele culturen van Oceanië onbekend.
Dit houdt in dat de bevolking voor de komst van Europeanen geen gebruik kon maken
van bronzen of ijzeren gereedschap. De maskers, beelden en diverse vormen van
sierkunst werden dan ook vervaardigd met behulp van stenen werktuigen of
gereedschap gemaakt van schelp, dierentanden of andere organische materialen. De
tentoonstelling loopt nog tot 25/10/98, elke dag open van 9.30 uur tot 17 uur,
uitgenomen ma. Op 23/10/98 is er een studiedag ‘Kunst en cultuur in Oceanië’ met
lezingen door Francine Forment, Monique Darge, Paulien Van der Zee, Wilfried
Van Damme en Elze Bruyninx.
Info: ‘Museum voor Sierkunst’, Lieven Daenens, directeur, Jan Breydelstraat 5,
9000 Gent tel. (09) 267 99 99, Fax (09) 224 45 22

Lokeren - Letterkunde
Als de vos de passie preekt
De tentoonstelling ‘Als de vos de passie preekt’ in het Stedelijk Museum van
Lokeren is een didactisch project rond het Middelnederlandse dierenverhaal Van den
vos Reynaerde. De tentoonstelling wordt georganiseerd naar aanleiding van het
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Lokerse voorzitterschap van het Intergemeentelijk Project ‘Het Land van Reynaert’
en de tiende verjaardag van het tijdschrift ‘Tiecelijn’. De tentoonstelling wordt later
ook als rondreizend project aangeboden. De tentoonstelling loopt nog tot 28 november
1998. In de marge van de tentoonstelling worden nog tal van andere tentoonstellingen,
een cursus en voordrachtactiviteiten georganiseerd. Ook voor scholen zijn aparte
programma's voorzien.
Info: ‘Stedelijk Museum’, conservator Rik van Daele, Markt 15a, 9160 Lokeren,
tel. (09) 340 50 59, Fax (09) 340 50 53

Vlaams-Brabant
Leuven - Architectuur
Begijnhoven van A(alst) tot Z(outleeuw)
De begijnhoven, zo typisch voor de Lage Landen, zijn ontstaan in de
Middeleeuwen. Zij kenden een bloeiend bestaan tot het einde van de 18de eeuw. Na
het Franse bewind kwijnden ze meestal weg. Slechts op enkele plaatsen konden de
begijnen zich handhaven tot het begin van de 20ste eeuw. Wat nu nog rest, zijn de
prachtige begijnhoven, die een andere bestemming hebben gekregen. Rik
Uytterhoeven, volkskundige en stadsgids, pakt uit met ruim 200 documenten,
hoofdzakelijk oude prentbriefkaarten en foto's van een veertigtal begijnhoven. Zij
geven een beeld van het ‘rijke roomse leven’ van deze eeuwenoude instellingen aan
het begin van de 20ste eeuw en laten zien wat ervan geworden is. De tentoonstelling
behandelt de Vlaamse begijnhoven van Aalst, Aarschot, Anderlecht, Antwerpen,
Bilzen, Borgloon, Brugge, Brussel, Dendermonde, Diest, Diksmuide, Gent, Hasselt,
Herentals, Hoogstraten, Ieper, Kortrijk, Leuven, Lier, Mechelen, Oudenaarde,
Overijse, Sint-Amandsberg, Sint-Truiden, Tienen, Tongeren, Turnhout, Vilvoorde,
Zichem en Zoutleeuw. Ook enkele Waalse, Nederlandse en Noord-Franse begijnhoven
komen aan bod. Voor de Leuvenaars brengt P.V. Maes, ‘de’ schilder van het Leuvense
Groot Begijnhof, een toemaatje. De tentoonstelling loopt tot 17 oktober 1998, in de
pandgangen van het KADOC, Vlamingenstraat 39 in 3000 Leuven. Zij is gratis
toegankelijk, alle werkdagen van 9 tot 17.30 uar en op zaterdag van 9 tot 12.30 uur.
Info: ‘KADOC’, Vlamingenstraat 39, 3000 Leuven, tel. (016) 32 35 00,
E-mailpostmaster@kadoc.leuven.ac.be, Fax (016) 32 35 01 Homepage
http://www.kuleuven.ac.be/kadoc

Mechelen - Beeldende kunsten
Van Brigand tot Held
Dit najaar vindt in Mechelen een tentoonstelling plaats rond de Boerenkrijg. De
expositie bestaat uit twee delen. In het eerste luik wordt de Boerenkrijg historisch
bekeken. Hierbij wordt de opstand (1798) gesitueerd binnen de Franse overheersing
(1794-1815) waarbij de aandacht gaat naar de talrijke hervormingen op bestuurlijk,
rechterlijk en religieus vlak. Ook de eigenlijke strijd komt aan bod. Hier ligt de
klemtoon op de situatie in Klein-Brabant en Mechelen. Ten slotte worden de jaren
na de strijd tot en met de val van Napoleon belicht. In het tweede deel wordt het
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voortleven van het Boerenkrijgthema uitgewerkt. Dit gebeurt aan de hand van
schilderijen, beelden, boekillustraties en stripverhalen. Verscheidene kunstenaars
zijn vertegenwoordigd: H. Conscience, C. Meunier, F. De Vriendt, A. Geudens, A.
Ost, W. Vandersteen, J. Waterschoot en Hec Leemans. Door het toelichten van de
betekenis van deze voorstellingen en herdenkingen, krijgt men een duidelijk beeld
van het ontstaan van de Boerenkrijgmythe. In de 19de en 20ste eeuw werd deze strijd
immers door diverse ideologische groeperingen gebruikt. Al deze manipulaties hebben
geleid tot de mythe die velen tegenwoordig kennen. Deze tentoonstelling kiest
uitdrukkelijk voor een visueel-aantrekkelijke en educatieve presentatie. Het is de
bedoeling de Franse overheersing en de Boerenkrijg te tonen als een historische
periode, ontdaan van latere romantische interpretaties. Aldus kan men des te
makkelijker de toenmalige historie onderscheiden van en vergelijken met de
beeldvorming vanaf 1853 tot 1998. Bij de tentoonstelling zijn volgende publicaties
voorzien: een rijk geïllustreerde catalogus (120 p., ca. 650 Bfr.), een brochure voor
een breder publiek (18 p., ca. 40 Bfr.); educatieve brochures voor lager en hoger
secundair onderwijs. Tevens zijn er enkele educatieve activiteiten gepland.
Info: Stad Mechelen, Directie Stedelijke Musea, Minderbroedergang 5, 2800
Mechelen tel. (015) 29 40 30, Fax (015) 29 40 29, Homepage
http://www.mechelen.be/exposities

West-Vlaanderen
Brugge - Antiek
15de Kunst- en Antiekbeurs
De Internationale Kunst- en Antiekbeurs in de middeleeuwse hallenzalen van het
Belfort in Brugge viert dit jaar zijn derde lustrum. Het unieke kader en vooral de
schare internationaal gerenommeerde deelnemers zorgden er de voorbije jaren voor
dat de Kunst- en Antiekbeurs Brugge uitgroeide tot een van de belangrijkste Europese
kunst- en antiekbeurzen. Voor de organisatoren is het daarom een uitdaging om het
voor de 15de editie, die plaatsvindt van 31 oktober tot 8 november, nog beter te doen.
De Kunsten Antiekbeurs zelf is het ideale trefpunt voor verzamelaars, beleggers,
artdealers en geïnteresseerde kunst- en antiekliefhebbers. Zij vinden er, aangepast
aan ieders beurs, gerenommeerde handelaars die behoren tot de Europese top.
Uiteraard mag ook het rijke en gevarieerde aanbod er wezen. De kunst- en
antiekliefhebbers vinden er een overzicht van de hele West-Europese schilderkunst
vanaf de late Middeleeuwen tot de Romantiek en het Expressionisme. Er zijn zowel
Franse, Engelse, Nederlandse als Italiaanse meubelen te zien. Ook geïnteresseerden
van aziatica komen aan hun trekken, evenals liefhebbers van Delftse faience, glas,
juwelen en zilver, klokken, gravures en wandtapijten. Ook objets d'art, sculpturen,
archeologica, antiquariaat, oude tekeningen, Afrikaanse en pre-Columbiaanse kunst,
Chinees porselein, Japans lakwerk, iconen en etnische kunst ontbreken niet. De rode
draad op de 15de Kunst- en Antiekbeurs Brugge is de tentoonstelling ‘Van vijzel tot
zalfpot’. Die heeft plaats naar aanleiding van het 125-jarig bestaan van de Koninklijke
Brugse Apothekersvereniging. De expositie toont een rijke keuze aan farmaceutische
toestellen en objecten. Ook de antiquairs pikken op de tentoonstelling in. Zij tonen
op de beurs onder andere vijzels, zalfpotten en andere voorwerpen in verband met

Vlaanderen. Jaargang 47

de farmacie. Vermeldenswaard is tevens dat het Brugse Sint-Janshospitaal nog steeds
een van de oudste apotheken van West-Europa op zijn originele plaats herbergt.
Info: ‘ART Promotion Publi Gil’, Gemeneweideweg Noord 9, 8310 Brugge, tel.
(050) 35 40 07, E-mail msa@publigil.be, Fax (050) 37 05 87 Homepage,
http://www.publigil.be

Knokke-Heist - Juwelen
Het juweel en fin de siècle
Het juweel siert al eeuwen de mens. Sieraden kunnen ons dus heel wat leren over
de menselijke levenswijze. 25 juweelontwerpers vertalen in hun creaties de menselijke
stromingen in deze periode van de eeuwwisseling. De tentoonstelling ‘Het juweel,
weerspiegeling van het nieuwe fin de siècle’ is open tot 8/11/98 van 10 tot 19 uur.
Info: ‘Cultureel Centrum Scharpoord’, Meerlaan 32, 8300 Knokke-Heist, tel. (050)
63 04 30 E-mail cc_Knokke-Heist@pophost.cevi.be Fax (050) 63 04 29

Buitenland
's-Hertogenbosch, Nederland - Varia
Wonen in Arcadië
Nog tot 10 januari 1999 loopt de najaarstentoonstelling van het Noord-Brabants
Museum, getiteld ‘Wonen in Arcadië’, gewijd aan de interieurs van Nederlandse
kastelen en historische buitenhuizen, die particulier worden bewoond. Deze
monumentale huizen zijn doorgaans niet voor het publiek toegankelijk. De
tentoonstelling laat een selectie van bijna vierhonderd objecten zien, afkomstig uit
ca. zestig verschillende huizen, die samen een beeld geven van dit belangrijk stuk
nationaal cultureel erfgoed. De kunstwerken en historische voorwerpen worden zo
gepresenteerd dat de bezoeker een levendige indruk krijgt van de woonstijl in deze
veelal adellijk bewoonde historische huizen. Het particulier wonen in een kasteel of
historische buitenplaats brengt zowel lusten als lasten met zich mee. Vaak bestaat
er een traditie van eeuwenlange bewoning door hetzelfde geslacht. De eigenaren /
bewoners zijn vaak bereid zich grote offers te getroosten om hun bezit in stand te
houden en aan de volgende generatie door te kunnen geven, waarmee tevens het
algemeen belang wordt gediend. In dit streven worden zij krachtig gesteund door de
Stichting tot behoud van Particuliere Historische Buitenplaatsen (PHB), die dit jaar
vijfentwintig jaar bestaat. Dit jubileum vormt de directe aanleiding tot de
tentoonstelling. Bij deze gelegenheid wer-
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den de bewoners bereid gevonden om hun deuren als het ware voor het publiek te
openen, door bijzondere, nooit eerder geëxposeerde stukken beschikbaar te stellen.
Daaronder bevinden zich zowel kunstwerken van bijzondere allure als
gebruiksvoorwerpen. Ze hebben met elkaar gemeen dat ze karakteristiek zijn voor
het wonen op een kasteel of historische buitenplaats, en iets vertellen over het leven
van de bewoners. Er is een grote mate van herkenbaarheid, omdat het voorwerpen
zijn die als zodanig in vrijwel elk huishouden te vinden zijn. Maar de koperen
pannenset van het kasteel is gedecoreerd met het eeuwenoude familiewapen, en het
servies is van kostbaar Chine de Commande porselein. De meubelen in de salons of
eetkamer zijn vaak afkomstig uit de 18de eeuw, fraai ingelegd met bijzondere
houtsoorten en gedecoreerd met verguld beslag. Vanaf de wanden kijkt het
voorgeslacht vanuit vergulde lijsten op de huidige bewoners neer: fraaie geschilderde
portretten die de continuïteit van de bewoning benadrukken. Deze woonsfeer diende
architect Jowa I. Kis-Jovak tot uitgangspunt voor zijn ontwerp voor de tentoonstelling.
De bezoeker beleeft de interieurs, die ruimtelijk zijn weergegeven, en waarin de
kunstwerken en voorwerpen telkens zijn afgestemd op een thema, zoals de gedekte
tafel, de jachtkamer, de portrettengalerij of de kinderkamer. Di t/m vr: 10 tot 17 uur;
za, zo van 12 tot 17 uur. Gesloten op 25/121/98 en 1/1/99.
Info: ‘Noord-Brabants Museum, Verwersstraat 41, 5200 BA 's-Hertogenbosch,
tel. (073) 87 78 00, Fax (073) 87 78 99

Tilburg, Nederland - Beeldende kunsten
Close to the Body
De derde editie van de internationale beeldende kunst tentoonstelling ‘Flexible’
zal vanaf juni 1999 in de vier Europese landen (Oostenrijk, Polen, Nederland,
Engeland) worden gepresenteerd. Het thema ‘Close to the Body’ is aan de
tentoonstelling verbonden. De selectie zal plaats vinden op grond van een open
inschrijving. Daarnaast zullen kunstenaars door de organisatoren uitgenodigd worden
om deel te nemen aan ‘Flexible’. Voor een open inschrijving kunnen kunstenaars uit
Europese landen zich aanmelden bij het Nederlands Textielmuseum in Tilburg,
waarna hen een inschrijvingsformulier toegezonden zal worden. Het moet gaan om
autonome beeldende kunst, waarin het thema ‘Close to the Body’ tot uitdrukking
komt. Toegepaste kunst of design worden uitgesloten. Dit is een specifiek
tentoonstellingsproject, gericht op hedendaagse kunst in flexibele materialen, waarbij
het artistieke concept uitgangspunt is. Inschrijfformulieren zijn schriftelijk aan te
vragen op dit adres:
Info: Nederlands Textielmuseum, Goirkestraat 96, 5046 GN Tilburg Tel (03) 383
46 80 Fax (03) 385 21 64
DIRO

Individuele & groepstentoonstellingen
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In deze rubriek worden enkel tentoonstellingen vermeld die nog lopen op het moment
dat het nummer verschijnt. Bij het insturen van berichten moeten we dus nauwkeurig
rekening houden met de tijdslimiet voor het afleveren van de kopij aan de drukker.
Die datum is voor het volgend nummer (nr. 273: nov.-dec. 1998) 15 november 1998.
Eventueel kunnen de berichten ook via onze fax 051/40 81 64 doorgestuurd worden.
Met oprechte dank voor uw medewerking.

Philip Aguire Y Otegui
Recent werk, Ros Beiaardzaal, Stadhuis Dendermonde, nog tot 4/10, open op za.
van 14-19 u en op zo. van 14-18 u.

Dieter Appelt
‘Ramification’, foto's, video, sculpturen en tekeningen, Van Laere Contemporary
Art, Verlatstraat 23-25, 2000 Antwerpen, nog tot 24/10, open van di t/m za van 14-18
uur. Info tel. 03/257 14 17.

Danielle Augustyn
Tekeningen en grafisch werk, Galerij theater van het Psychiatrisch Centrum
St.-Amandus, Reigerlo 10, 8730 Beernem, van 4/11 t/m 11/12, open van 8-17 u van
ma t/m vr & daarbuiten op afspraak (Dienst Vrije Tijd) tel. 050/78 84 72.

Johan Baudart
Sculpturen, Galerie J. Bastien-Art, Magdalenasteenweg 61, 1000 Brussel, van 7/10
t/m 22/11, van ma t/m za van 11-18.30 uur, op zo van 11-13 uur. Info tel. 02/ 513
25 63, fax 02/ 512 48 38

Jef Bertels
Schilderijen, Galerij Axpoele, Oudleikestraat 20, 8755 Ruislede, open op vr en za
van 10-12 en van 15-18.30 uur, op zo van 10-12 en van 14-18 uur. Info tel. 051/68
62 43

Fred Bervoets
Schilderijen, Galerie Cum Laude, Achterpad 12, 2400 Mol, nog tot 11/10, open op
do en vr van 14-17 uur, op za en zo van 14-18 uur.
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Zheng Bo
Schilderijen, Centrum Elzenveld, Prof. Sommézaal, Lange Gasthuisstraat 45, Ingang
B, 2000 Antwerpen, nog tot 11/10, open van do t/m zo van 12.30-17.30 uur. Info tel.
03/223 56 20

Bart Borra
Schilderijen, CC De Schakel, Schakelstraat 8, 8790 Waregem, nog tot 18/10, dagelijks
open van 10-12 en van 14-17 uur. Info tel. 056/61 26 11

Francis Brichet
Schilderijen, Galerie J. Bastien-Art, Magdalenastraat 61, 1000 Brussel, nog tot 4/10,
open van ma t/m za van 11-18.30 uur en op zo van 11-13 uur; info tel. 02/513 25 63
en fax 02/512 48 38.

Marcel Broodthaers
Bijzondere selectie met o.m. objecten en filmprojecties, Groeningemuseum, Dijver
12, 8000 Brugge, van 17/10 t/m 17/01 /99, dagelijks van 9.30-17 uur. Info stedelijke
Musea Brugge, tel. 050/448 711

Anthony Bryant
Houtdraaier, Goed Werk, Moerbeekstraat 86, 9870 Zulte, van 8/11 t/m 22/12, open
op wo (16-20 u), za (14-18 u) en zo (10-12 en 14-18 u.). Info tel. 056/60 98 05

Michel Buylen
Schilderijen, Centrum Elzenveld, Prof. Sommézaal, Lange Gasthuisstraat 45, Ingang
B, 2000 Antwerpen, van 16/1 t/m 8/11, open van do t/m zo van 12.30-17.30 uur;
gesloten op 1/11. Info tel. 03/223 56 20

Angelique Caelen
Schilderijen, Bernarduscentrum, Lombardenvest 23, Antwerpen, van 16/10 t/m 13/11,
open van ma tot vr van 9-12 en van 13-16 uur. Info tel. 03/202 42 95
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Albert Cambeen
Schilderijen, Gallerie ‘De Peperbusse’, Prins Boudewijnstraat 7, 8400 Oostende, nog
tot 18/10, open op do en vr van 15-18 uur, op za en zo van 10.30-12 en van 15-18
uur. Info tel. 059/70 28 80.

Claude Champy
Keramiek, Goed Werk, Moerbeksetraat 86, 9870 Zulte, van 8/11 t/m 22/12, open op
wo (16-20 u), za (14-18 u), zo (10-12 en 14-18 u). Info tel. 056/60 98 05

Roger Cools
Schilderijen, Museum voor Schone Kunsten, Wapenplein, 8400 Oostende, van 1/11
t/m 2/11, dagelijks open van 10-12 en van 14-17 uur (niet op di, Kerstmis,
Nieuwjaarsdag). Info tel. 059/80 53 35

Babette Cooymans
Fotografie, Bernarduscentrum Lombardenvest 23, Antwerpen, nog tot 9/10, open
van ma tot vr van 9-12 en van 13-16 uur. Info tel. 03/202 42 95.

Tony Cragg
Beelden, Deweer Art Gallery, Tiegemstraat 6a, 8553 Otegem, van 31/10 t/m 20/12.
Info tel. 056/64 48 93, fax 056/64 76 85.

Joël Dedain
Meubelobjecten, Galerij Theaxus, Ommegangstraat 3, 9690 Kluisbergen-Kwaremont,
nog tot 9/11, open op za, zo en ma van 14-19 uur. Info tel. 055/38 60 53.

Rosette Deleu
Schilderijen, aquarellen, tekeningen en etsen, CC Anto Diez, Bosduivestraat 22,
8450 Bredene, van 6 t/m 22/11, open van di. t/m za. van 14-19 u en zo van 10.30-12
en van 14-18 u. Info tel. 059/33 91 91.
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Elio de Gregorio
Schilderijen, Argo, Zeedijk Het Zoute 734, 8300 Knokke, nog tot 12/10, open van
11-13 en van 14.30-18.30 uur. Dagelijks (behalve op di & wo). Info tel. 050/62 22
70

Dirk De Middeleer
‘Also sprach Zarathustra’, bronzen beelden geïnspireerd door Nietzsche, Nassaukapel
van de Koninklijke Bibliotheek van België, Kunstberg, 1000 Brussel, nog tot 31/10,
dagelijks (behalve op zo.) open van 12-16.50 u. Info tel. 02/519 53 71 of 519 53 55.

Jérôme De Perlinghi
‘Brussel’, zw.-w.-foto's, Koninklijke Vlaamse Schouwburg, Lakenstraat 146, 1000
Brussel, nog tot 31/10, open van ma tot vr van 12-19 uur, op za van 15-19 uur.

Suzanne Deryckere
Keramieksculpturen, CC Anto Diez, Bosduivestraat 22, 8450 Bredene, van 16/10
t/m 1/11, open van di. t/m za. van 14-19 u en zo. van 10.30-12 en van 14-18 u. Info
tel. 059/33 91 91.

Staf De Smedt
Recent werk, Centrum Elzenveld, Prof. Sommézaal, Lange Gasthuisstraat 45, Ingang
B, 2000 Antwerpen, van 18/12 t/m 10/1/99, open van do t/m zo van 12.30-17.30 uur;
gesloten op 25 en 26/12 en 1/1 en 2/1/99. Info tel. 03/223 56 20.

Philippe Detzen
Tekeningen, Galerie ‘De Peperbusse’, Prins Boudewijnstraat 7, 8400 Oostende, van
30/10 t/m 22/11, open op do en vr van 15-18 uur en op za en zo van 10.30-12 en van
15-18 uur. Info tel. 059/70 28 80

Rudy Dewaele
Keramiek, Galerij van het theater van het Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus,
Reigerlo 10, 8703 Beernem, open van ma t/m vrij van 8-17 uur. Info tel. 050/78 84
72
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Sam Dillemans
Schilderijen, 't Elzenveld vzw, St.-Jorispand, St.-Jorispoort 29, 2000 Antwerpen,
nog tot 11/10, open van do tot zo van 12.30-17.30 uur. Info tel. 03/223 56 20

Kurt François
Schilderijen, Bernarduscentrum, Lombardenvest 23, Antwerpen, van 20/11 tot 18/12,
open van ma tot vr van 9-12 en van 13-16 uur. Info tel. 03/202 42 95.

Johan Gysels & Johan Dierckx
Schilderijen en objecten, CC Luchtbal, Colombiastraat 110, 2030 Antwerpen 3, nog
tot 29/10, dagelijks van 10-17 uur. Info tel. 03/543 90 30.
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Dirk Hendrikx & Matthew Stokes
‘Maquette’, totaalinstallatie, Deweer Art Gallery, Tiegemtraat 6A, 8553 Otegem,
nog tot 18/10. Info tel. 056/64 48 93, fax 056/64 76 85.

Pavel Knapek & Jindra Vikova
‘Dialoog’ Tsjechische keramiek, CC ‘De Markthallen’, Markt 2, 3540 Herk-de-Stad,
nog tot 11/10, open op za en zo van 14-19 uur en op weekdagen van 14-17 uur
(gesloten op vr). Info tel. 013/55 41 63.

François I. Kovacs
Beelden, CC Brussel Oud-St.-Nicolaas, St.-Nicolaasplein 5, 1120 Brussel, van 13/11
t/m 14/1/99, open op di, wo, do, za en zo van 15-18 uur, gesloten gedurende Kersten Nieuwjaarsdagen. Info tel. 02/262 04 33

Willy Kreitz (1903-1982)
Beeldhouwwerk, A.M.V.C., Minderbroederstraat 22, 2000 Antwerpen, van 28/11
tot 27/02/99, dagelijks (behalve op zo, ma en feestdagen) van 10-17 uur. Info tel.
03/232 55 80

Thomas Lange
‘Werkstatt Europa’ (Belgien), Deweer Art Gallery, Tiegemstraat 6A, 8553 Ottegem,
van 21/11 tot 20/12. Info tel. 056/64 48 93

Guido Legrand
Schilderijen, I.C.C., Citadelpark, 9000 Gent, op 31/10 om 20.30 uur, tevens
muziekavond Johnny Logan in concert met de Hever Concertband, reservatie, kaarten
en info Hutson, Lange Munt 18, 9000 Gent, tel. 09/225 54 51.

J.M. & Eric Legrand
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Respectievelijk litho's en sculpturen, Kunstkring Jacques Gorus, Venusstraat 52,
2000 Antwerpen, van 7/11 t/m 29/11, open za. en zo. van 14-17 u. Info tel. 03/235
71 09.

Pol Lemaire
Sculpturen, Tuin van de oude St.-Nicolaaskerk van Neder-over-Heembeek,
St.-Nicolaasplein 5, 1120 Brussel, nog tot 1.3.99; 's avonds zijn de beelden verlicht.
Info 02/262 04 33.

Bruce McLean
Schilderijen, Galerie Fortlaan 17, Fortlaan 17, 9000 Gent, nog tot 31/10, open van
wo t/m vr van 14-18 u en op za. van 10.30-18.30 u. Info tel. 09/222 00 33.

Geert Opsomer
Grafiek, Galerij van het theater van de Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus, Reigerlo
10, 8730 Beernem, nog tot 30/10, open van ma. t/m vr. van 8-17 u. Info tel. 050/78
84 72.

Panamarenko
Recent werk, Galerie Ronny Van de Velde, IJzerpoortkaai 3, 2000 Antwerpen, nog
tot 1/11, van di. t/m zo. van 10-18 u (info tel. 03/216 26 97) en in Galerie Rossaert,
Nosestraat 7, 2000 Antwerpen, nog tot 24/10, van wo. tot za. van 10-18 u (info tel.
03/213 26 32).

Dré Peeters
Sculpturen, Centrum Elzenveld, Prof. Sommézaal, Lange Gasthuisstraat 45, Ingang
B, 2000 Antwerpen, van 13/11 t/m 13/12, open van do. t/m zo. van 12.30-17.30 u.
Info tel. 034/223 56 20.

William Ploegaert
‘Het leven en de reizen van Mr. & Mevr. C.’, Galerie Path, Leo de Bethunelaan 59,
9300 Aalst, nog tot 25/10, open op vr. (15-18 u), za. en zo. (14-18 u). Info tel. 053/77
22 97.
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Roland Rens
Performance ‘Aries’, KBC Galerij, Hoekgebouw Diestsevest-Diestsestraat, 3000
Leuven, nog tot 10/10, open op werkdagen van 9-16 u, op za. van 14-17 u, gesloten
op zo. Info fax 016/24 37 24.

Walter Schelfhout
Modulaire schilderijen, Papageno Gallery, Kerkkouterrede 9, 9070 Destelbergen,
nog tot 11/11, open op vr., za. en zo. van 14-18 u. Info tel.: 09/228 56 91 en bij de
kunstenaar 052/42 22 22.

Lucy Slock
Schilderijen, Stichtinig Veranneman, Vandevoordeweg 2, 9770 Kruishoutem, nog
tot 10/10, open van di. t/m za. van 14-18 u, gesloten op zo., ma. en feestdagen. Info
tel. 09/383 52 87.

Jakob Smits (1855-1928)
Etser & lithograaf, Museum voor Schone Kunsten, wapenplein, 8400 Oostende, van
31/10 t/m 13/12, dagelijks van 10-12 en van 14-17 u (behalve di., Kerstmis en
Nieuwjaarsdag). Info tel. 059/80 53 35.

Jessica Stockholder
Sculpturen, Openluchtmuseum Middelheim, Middelheimlaan 61, 2020 Antwerpen,
nog tot 15/11, dagelijks (behalve op 1 en 2/11) open van 10-17 u. Info tel. 03/827
15 34.

Albert Szukalski
Schilderijen, Galerie Cum Laude, Achterpad 12, 2400 Mol, open op do. en vr. van
14-17 u, op za. en zo. van 14-18 u, nog tot 11/10. Info fax 014/31 00 10 en tel. 014/32
23 21.

Edgard Tytgat
Retrospectieve, PMMK, Romestraat 11, 8400 Oostende, nog tot 18/11, dagelijks
(behalve op ma.) van 10-18 u; info: tel. 059/50 81 18 - van 22/11 t/m 10/1/99, Museum
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Van Bommel Van Dam, Deken van Oppensingel 6, 5911 AD Venlo, open van di.
t/m vr. van 10-16.30 u en op za. en zo. van 14-17 u. Info tel. 077/351 34 57.

Stefaan Van Biesen
‘Een oor op het gras’, openluchttentoonstelling met sculpturen, Park Ter Beuken,
Groendreef 8, 9160 Lokeren, nog tot 18/10, dagelijks open van 9-21 u. Info bij de
kunstenaar tel. 03/755 08 27 of 03/776 04 46 (werk).

Jan Van den Driessche
Schilderijen, Galerie J. Bastien Art, Magdalenastraat 61, 1000 Brussel, van 13/1/99
t/m 14/2/99. Info tel. 02/502 25 63.

Gerolf Van De Perre
Schilderijen, Kunstgalerij Ernest Verkest, Ieperstraat 45, 8700 Tielt, nog tot 25/10,
open op zo van 10-12.30 en van 15-18.30 uur, op andere dagen (behalve ma & vr)
van 10-12 en van 14-18.30 uur. Info tel. 051/40 16 33

Dorothea Van de Winkel
Textiele kunst, Galerij Theaxus, Ommegangstraat 3, 9690 Kluisbergen-Kwaremont,
nog tot 9/11 en van 6/11 t/m 31/1/99, open op za., zo. en ma. van 14-19 u. Info tel./fax
055/38 60 53.

Rudy Van Geele
Metalen objecten, Theaxus Galerij, Ommegangstraat 3, 9690 Kluisbergen, nog tot
2/11, open op za., zo. en ma. van 14-19 u. Info tel./fax 055/38 60 53.

Carmen Van Geffen
Sculpturen, Bernarduscentrum, Lombardenvest 23, Antwerpen, nog tot 9/10, open
van ma. t/m vr. van 9-12 en van 13-16 u. Info tel. 03/202 42 95.

Katharina Van Hoofs & Christine Clinckx
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Recent werk (schilderijen en sculpturen), Vera Van Laer Gallery, Hoogstraat 11-13,
2000 Antwerpen, nog tot 30/10, open van wo. t/m za. van 14-18 u. Info tel. 03/227
32 42.

Dries Vandenbroeck
Dries ‘Drie jaar later’, 't Blauwhof, Voetweg 53, Kessel, nog tot 7/11 en ‘Monotypen’,
Galerij ‘De Vlaamse Zaal’, Justitiestraat 4, 2000 Antwerpen, van 9/10 t/m 7/11, open
van wo t/m vr. van 14-18 u en op za. van 12-16 u. Info tel./fax 03/480 13 84.

Chris Vandenheede
Schilderijen, Art Gallery De Muelenaere & Lefevere, Polderstraat 76, 8670
Oostduinkerke, van 8/11 t/m 3/1/99. Info tel./fax 058/51 47 57.

Koen Vanderstukken
Glaskunst, Galerij Theaxus, Ommegangstraat 3, 9690 Kluisbergen-Kwaremont, van
6/11 t/m 31/1/99, open op za., zo. en ma. van 14-19 u. Info tel./fax 055/38 60 53.

Piet & Karel Vanneste
Installatie ‘Doornroosje’ en recente schilderijen, Galery Clo Bostoen, P. Breughelstraat
3, 8510 Kortrijk-Marke, open van zo. t/m wo. van 15-19 u, nog tot 11/10. Info tel.
056/21 48 54.

Rita Vansteenlandt
Schilderijen, CC Anto Diez, Bosduivestraat 22, 8450 Bredene, van 16/10 t/m 1/11,
open van di. t/m za. van 14-19 u en zo van 10.30-12 en van 14-18 u. Info tel. 059/33
91 91.

Etienne Verhellen
Keramiek, Gallerie ‘De Peperbusse’, Prins Boudewijnstraat 7, 8400 Oostende, nog
tot 18/10, open op do. en vr. van 15-18 u, op za. en zo. van 10.30-12 en van 15-18
u. Info tel. 059/70 28 80.
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Renaat Veris
Schilderijen en grafisch werk, in eigen atelier 't Sas 4, 2280 Grobbendonk, nog tot
11/10, open op weekdagen van 14-19 u, op za. en zo. van 10-19 u. Info tel. 014/51
20 51.

Eddy Walrave
Sculpturen, Art Gallery De Muelenaere & Lefevere, Polderstraat 76, 8670
Oostduinkerke, van 8/11 t/m 3/1/99. Info tel./fax 058/51 47 57.

Luk Wets
‘Raakvlakken’, schilderijen en sculpturen, ‘Oud St.-Nicolaas’, St.-Nicolaasplein,
Neder-Over-Heembeek, 1120 Brussel, nog tot 24/10, open op di., wo., do., za. en
zo. van 15-18 uur. Info 02/262 04 33.

Jean-Marie Wunderlich
Beelden, Gallerie ‘De Peperbusse’, Prins Boudewijnstraat 7, 8400 Oostende, van
30/10 t/m 22/11, open op do. en vr. van 15-18 u, op za. en zo. van 10.30-12 en van
15-18 u. Info tel. 059/70 28 80.

Robert Wuytack
Schilderijen, Kunstkring Jacques Gorus, Venusstraat 52, 2000 Antwerpen, nog tot
25/10, open op za. en zo. van 14-17 u. Info tel. 03/235 71 09.

Groepstentoonstellingen
- Gert Robyns & Jeroen Eisinga, foto's, Zeno X Gallery, Leopold De Waelplaats
16, 2000 Antwerpen, nog tot 24/10. Info tel. 03/216 16 26.
- ‘Voorbij de Kunst’, kunst en wetenschap in Oostenrijk en Hongarije in de 20ste
eeuw, Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen, nog tot 6/12, dagelijks
(behalve maandag) open van 10-17 u. Info tel. 03/238 59 60.
- ‘Het Juweel. Weerspiegeling van het Nieuwe Fin de Siècle’, CC Knokke-Heist,
Meerlaan 32, 8300 Knokke-Heist, nog tot 8/11, dagelijks open van 10-19 u,
met werk van Dominique Van Heddegem (hommage), Pascale Brant, Geertje
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Bruyninckx, Guy Claessens, Siegfried De Buck, Daan De Decker, Peter Deleu,
M.-B. de Schryver, Inge de Schuyter, M.C. Desmedt, Joke Desmet, Caroline
Dobbs, Thessa Goossens, Hans Hertsens, Joris Kuyl, Joost Laroy, Eric LaRoye,
Liesbeth Van Gestel, Daisy Verheyden, Peter Vermandere, Sophie Vermeulen,
Tine Vindevogel, Ellen Vlaemynck, Daniël Weinberger en Christian Wuytack.
Info tel. 050/63 04 30.
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- ‘Flanders welcomes Japan’, nog tot 11/10 in 't Hof te Puttens, Wichelsestraat
20-22, 9340 Lede, met werk van François Blommaerts, Ichiro Sato Tessen,
Gisela Vacca en Katsuo Takeshita, open op za. en zo. van 12-22 u. Info tel.
053/80 51 30.
- ‘Speelhoven 98’, Speelhoven vzw, Haterbeekstraat 90, 3200 Aarschot, met
werk van Maria Blondeel en Claudia Schmacke, Berlinde De Bruyckere en Luc
Deleu en Els Vanden Meersch, nog tot 5/10, dagelijks 14-19 u. Info tel. 016/56
80 03.
- ‘Catalonië-Vlaanderen’, gemengde technieken, werk van Ramon Gullen-Balmes,
Dirk Martens en Wim Nival, Galery Clo Bostoen, P. Breughelstraat 3, 8510
Kortrijk-Marke, van 23/11 t/m 30/12, open van zo. t/m wo. van 15-19 u. Info
tel. 056/21 48 54.
- ‘Kritische Elegantie’ met werk van Vanessa Beecroft, Wim Delvoye, Sylvie
Fleury, Karen Kilimnik, Erik Nerinckx, Georgina Starr en Anne-Mie Van
Kerckhoven, Museum Dhondt-Dhaenens, Museumlaan 14, 9831 Deurle, nog
tot 8/11, open van wo. t/m vr. van 14-17 u, za., zo. en feestdagen van 10-12 en
van 14-17 u. Info tel. 09/282 51 23.
- ‘Kunst uit Huis’, met werk van Luc Brusselmans, Marnix Everaert, Ingrid Van
Den Heuvel, CC Lokeren, Torenstraat 1, 9160 Lokeren, nog tot 11/10, open
van ma. t/m vr. en van 13.30-17.30, za. en zo. van 14-17 u. Info tel. 09/340 50
50.
- ‘Door de smeerpijp’ met werk van Ricardo Brey, Jan Carlier, Walter Daems,
Mauro Pawlowski, Els Vanden Meersch en Jehro Volders, NICC, Pourbusstraat
5, 2000 Antwerpen, nog tot 24/10. Info tel. 03/216 07 71.
- Keramiek van Vincent Baege (B), Lei Hannen (NL) en Etienne Dewulf (B),
Galerie-Atelier Etienne Dewulf, Verkortingstraat 44, 9040 St.-Amandsberg-Gent,
van 12-24/12, dagelijks van 10-19 u. Info tel./fax 09/238 29 58.
- De Koreanen Yoon Kyung Lee met keramiek en Hye Jin Chung met schilderijen,
Galerie-Atelier Etienne Dewulf, Verkortingstraat 44, 9040 St.-Amandsberg-Gent,
van 12-24/12, dagelijks van 10-19 u. Info tel./fax 09/238 29 58

RD

Bibliotheek
Vlaamse Discotheek
Twalseree
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Passagiers van de tijd, uitg. Tune Records, Turnhoutsebaan 239, 2100 Deurne, Sabam
Stereo Tune 860106, met informatief inlegboekje (N-F-E), met de Ned. teksten van
de liederen, geïllustreerd 12 blz. - Op deze debuut-cd vertolkt Twalseree naast enkele
traditionele nummers vooral eigen gecomponeerd werk. Jeremy zingt op vlotte volkse
wijze enkele plezierige liederen. De samenzang zit doorgaans goed. De samenwerking
- voor een drietal nummers - met twee meisjes van Laïs, werkt verfrissend. Ingrid
speelt vloeiend trekzak, terwijl Fries pittige tussenspelletjes pleegt op de viool. De
klarinet van Werner is dikwijls warm ondersteunend. De begeleiding is meestal
eenvoudig, maar efficiënt. Het afwisselend gebruik van gitaar, strijkpsalter,
kromhoorn, doedelzak en mondharp zorgt voor voldoende variatie qua klankkleur.
Deze cd - waar de vingertoppen van het verleden en het heden elkaar raken - is een
prachtige prestatie waarin elke muzikant zich ten volle geeft.
JAS

Volksmuziek uit België
Van de Hoge Venen tot de Kempen, uitg. Auvidis-Ethnic, 2 cd's nr. B 6844-1 en -2,
verspreid door AMG Records n.v., 2, rue de l'Artisanat, 1400 Nivelles, 1997, met
informatief inlegboekje (N-F-E), 11 blz. - ‘Volksmuziek uit België’ geeft - zoals de
naam reeds laat vermoeden - een geselecteerd overzicht van groepen of individuen
weer, die traditionele ‘Belgische’ volksmuziek akoestisch vertolken. Van
mondharmonica tot fanfare, trommelkorps tot mondharp, doedelzak tot bisonoor
accordeon, hakkebord tot jachthoorn, van draailier tot viool. Je hoort er zowel vaste
traditionele waarden als groepen die ontstaan zijn in het kielzog van de revival. Het
was Hubert Boone die met zijn draagbare cassetterecorder België doorkruiste. In de
vijf jaar dat hij er aan werkte legde hij meer dan 11.000 km af. Deze cd is een must
in het rek van de folkliefhebber. Bovendien vind je in het inlegboekje, naast een
boeiende inleidingstekst van de hand van Piet Chielens, alle contactadressen van de
groepen of individuele muzikanten die aan deze productie meewerkten.
JAS

Franz Schubert
Complete Works for Fortepianotrio, 2 cd's, Fortepianotrio Florestan, uitg. Koch
Discover International, De Villermontstraat 18, 2550 Kontich, DICD920488, DDD,
met geïll. informatief (D-E-F-N) inlegboekje (15 blz.) - Het Fortepianotrio Florestan
is een in 1990 van start gegaan Vlaams ensemble bestaande uit Jan Vermeulen
(fortepiano), Peter Despiegelaere (viool) en Karel Steylaerts (cello). Aanvankelijk
musiceerden ze op moderne instrumenten, maar geleidelijk groeide een voorkeur
voor uitvoering op historische instrumenten. Hun opname van Schuberts volledige
werk voor trio (op. 99, op. 100, de Sonatensatz D 28 en het Notturno op. posth. 148)
is van voortreffelijke kwaliteit. Met vanzelfsprekend gemak vertolkt het Trio deze
toch maar weinig gespeelde, want aartsmoeilijke, muziek. Hun samenspel is écht
samenspel, tot in de kleinste tempofluctuaties. De balans tussen muzikaliteit en
virtuositeit, tussen dramatiek, melancholie en Weense zwier is voorbeeldig.
JVH
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Stravinsky
De Vuurvogel en Le Sacre du Printemps, BRT Filharmonisch Orkest, Brussel, o.l.v.
Alexander Rahbari, NAXOS 8554060, Distrisound, H. Deleerstraat 34, 1070 Brussel,
DDD, informatief (E-D-F) inlegboekje (10 blz.). - Op het moment dat deze bespreking
verschijnt heeft het BRTN Filharmonisch Orkest opgehouden te bestaan onder deze
naam. Gedurende de voorbije decennia genoot het grote faam door de veelzijdigheid
van zijn repertoire en brak het, als weinig andere ensembles, een lans voor werk van
eigen bodem. Op wat dus één van de laatste cd's van dat orkest is, zijn twee
‘klassiekers’ uit het 20ste-eeuwse repertoire samengebracht. O.l.v. Alexander Rahbari
vertolkt deze werken met grote bezieling, met zin voor contrasten en zeer degelijke
ritmische nauwgezetheid. Lyriek en vitale dynamiek zijn mooi uitgebalanceerd. De
opname heeft echter een grote ruimtelijke dimensie, orkestgroepen klinken vaak te
ver weg en daardoor confuus; veel orkestrale details gaan op die manier verloren.
JVH

Willem Kersters
Choral Music, Flemish Radio Choir - Vic Nees, uitg. Vox Temporis Productions,
Koninginlaan 22, 9820 Merelbeke en Art & Music Consultants, René Gailly, O.
Maesschalckstraat 12, 1083 Brussel, CD92 032, DDD, geïll. informatief inlegboekje
(23 blz., N-F-E). - Op één na zijn alle hier verzamelde werken toonzettingen van
teksten van Paul van Ostaijen; de tekst van Satirische Ode (uit Hulde aan Paul) is
van Kersters zelf, in de stijl van Van Ostaijen en met een citaat uit diens werk. Naast
Hulde aan Paul, Melopee en Huldegedicht aan Singer is de hoofdmoot het
kameroratorium De Feesten van Angst en Pijn, op. 96 (1995) voor tenor, alt, recitante,
koor, harp, piano, percussie en strijkers. Eerder gecomponeerde cantates (Barbaarse
dans, 1970, en Angst... een dans, 1971), werden met een nieuwe instrumentatie in
dit oratorium opgenomen. Hallucinant, sensueel, extatisch, vitalistisch, maar ook
meditatief, geheimzinnig en ingetogen is dit een schitterende toonzetting van het
soms verward amalgaam van gevoelens, beelden en impressies uit het werk van Van
Ostaijen. Deze opname is een aanwinst voor al wie van koormuziek houdt en het
soms wrange ‘post-expressionistisch’ idioom van Kersters niet schuwt.
JVH

Tot iedereen het hoort
Vocale muziek van Lode Dieltiens, uitg. Huldecomité Lode Dieltiens, p/a Bastijnstraat
89, 2590 Berlaar, 1997, met informatief (geïllustreerd) inlegboekje 16 blz., 650 (+70
portkosten) BEF rek. nr. 320-0656630-10. - Lode Dieltiens, één van de bezielende
dirigenten op het Vlaams Nationaal Zangfeest, organist, koorleider, koorconsulent
en nog zoveel meer, is 70 geworden. Bij die gelegenheid werd hij door het
Huldecomité Lode Dieltiens bedacht met een opname van een selectie uit zijn vocale
muziek. Stilistisch is hij een neoromanticus die af en toe hedendaagse technieken,
naadloos, in zijn idioom weet te passen. Wat primeert is de zingbaarheid, de
toegankelijkheid van zijn muziek voor iedereen; bewust wil hij muziek schrijven
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voor brede bevolkingslagen. Op deze cd is een keur aan kinder- en jeugdliederen
bijeengebracht (o.a. het overbekende Nachtegaaltje) in verschillende vocale en/of
instrumentale bezettingen, naast enkele religieuze werken waaronder vooral het Salve
Regina (met afwisseling tussen het gregoriaanse antifoon en meerstemmigge zetting
van de Gezelleteksten) diepe indruk wekt.
JVH

Georg Friedrich Händel
Johannespassion, uitg. Art & Music Consultants, O. Maesschalckstraat 12, 1083
Brussel, 1997, Vocal Ensemble Ex Tempore, Barokorkest Le Mercure Galant, o.l.v.
Florian Heyerick, CD 92 036, DDD, informatief inlegboekje (F-N-E) van 32 blz. Omtrent het auteurschap van voorliggende Johannespassie is het laatste woord wellicht
nog niet geschreven: Georg Böhm? Mattheson? Händel? Florian Heyerick opteert
voor Händel, vooral op basis van een aantal mankementen en slordigheden in de
partituur. De twijfel omtrent het vaderschap is hem evenwel niet echt een probleem:
een compositie van dit gehalte acht hij hoe dan ook aan heruitvoering en
herwaardering toe. Deze opname zal daar zonder meer toe bijdragen: kristalheldere
orkestklank, aangrijpend expressieve vertolking door zowel soli als koor als orkest,
minutieuze aandacht voor ieder woord, verbluffende dictie die het mogelijk maakt
haast de hele compositie te volgen zonder tekstboekje bij de hand. Van factuur is dit
werk wat ongewoon: geen koralen in de partituur (hoewel er waarschijnlijk wel
gezongen werden; Heyerick voegt er enkele aan toe); het verhaal beginnend bij de
geseling van Jezus; zeer virtuoze aria's en een sterk bij het gebeuren betrokken koor.
Een boeiend geheel. Zeer zeker aanbevolen.
JVH

Flanders Clarinet Quartet
The 20th Century, uitg. Digi Classics, Overstraat 40, 3473 Waanrode, 1997, DDD,
DC 97 PEF 08019, met informatief (geïllustreerd) inlegboekje 16 blz. - Het in 1989
opgerichte Flanders Clarinet Quartet geniet in binnen- en buitenland een sterke
reputatie: hun repertoire is zeer gevarieerd; hun programma's brengen ze met grote
virtuositeit, gedegen stijlkennis en diepe muzikaliteit. Verschillende componisten
schreven muziek voor dit ensemble. Enkele van die werken zijn op dit schijfje
vastgelegd: Fantasia (1993) van Frits Celis, Shichifukujin (1996) van Masato Tajino
en Déviation (1996) van Kris Daelemans. Daarnaast ook nog composities van A.
Uhl, J. Françaix en H. Stalpers. Een heerlijke bloemlezing 20ste-eeuwse muziek
(geheimzinnig, meeslepend, swingend, grappig, spontaan, lyrisch, vitaal,
melancholisch...) in een vertolking die de betoverende klankrijkdom van de
instrumenten ten volle tot zijn recht laat komen.
JVH
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You must believe in Spring
Marc Matthys, pianosolo, uitg. Digi Classics, Overstraat 40, 3473 Waanrode, 1997,
DDD, DC 97 AMB 10020, met informatief (geïllustreerd) inlegboekje (6 blz.) - Er
was een tijd dat men in sommige kringen geloofde dat een klassieke opleiding voor
een jazzmusicus eerder een handicap was dan een weldaad; dat talent vanzelf wel
zijn weg vond; dat de technische tekortkomingen van de autodidact typerend waren
voor de persoonlijke expressie van de muzikant. Marc Matthys behoort tot die musici
die meehielpen deze mythe te doorprikken. Hier speelt hij, solo, 6 standards (van
Gershwin, Jobim, Gillespie, Golson en 2x Legrand) en 6 improvisaties op eigen
thema's, afwisselend dromerig melancholisch en ritmisch gedreven. Technisch
virtuoos, maar zonder dat virtuositeit een doel op zich wordt. Zeer gevarieerde
improvisaties vol onverwachte ritmische en harmonische wendingen zonder in
extreme harmonische experimenten te vervallen; integendeel, pretentieloos tonaal
en dus toegankelijk voor iedereen. De technische kwaliteit van deze live-opname (in
de Rode Pomp in Gent) is voortreffelijk.
JVH

In Flanders' Fields Vol. 15
Pianomuzek van Peter Benoit, Lodewijk Mortelmans, Joseph Jongen, Martinus De
Jong en Victor Legley, Jozef De Beenhouwer, piano, Phaedra 920 15, Donkerstraat
51, 9120 Beveren, DDD, geïll. informatief (N-E-F-D) inlegboekje (16 blz.) Jozef
De Beenhouwer is één van onze eminenste pianisten. Zijn concertactiviteit is
veelzijdig: hij speelt recitals, treedt op als begeleider (van o.m. Robert Holl) en
concerteert geregeld met orkest in binnen- en buitenland. Ook is het zijn verdienste
meer dan eens uit te pakken met al te weinig gespeelde muziek. En zo zit hij natuurlijk
op de golflengte van de reeks ‘In Flanders Fields’ van het label Phaedra. Want welke
Vlaamse muziekuit de voorbije anderhalve eeuw hoort tot het frequent gespeelde
repertoire? De reputatie van De Beenhouwer, die verschillende onderscheidingen
behaalde, waaronder de Schumann-Prijs van de stad Zwickau, staat al bij voorbaat
garant voor een meesterlijke vertolking. Met deze schitterende opname doet hij zijn
reputatie alle eer aan. De samenstelling van de cd is er één vol afwisseling, een
bloemlezing uit 125 jaar Belgische muziekgeschiedenis: 2 zeer geïnspireerde
Fantasieën van Benoit die torenhoog uitsteken boven de toenmalige pianoproductie
in Vlaanderen én evenzeer ver boven het niveau van zijn eigen (latere) oratoria;
lyrische bladzijden van Mortelmans; de aangrijpende 2de sonate en
divertimento-achtige 4de sonate van Legley. Prachtig! Hoog niveau.
JVH

In Flanders' Fields Vol. 16
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Jan Blockx (Pianokwintet) - Martinus De Jong (Vioolkwartet nr. 2, Ensor Strijkkwartet
en Jozef De Beenhouwer, piano, Phaedra 920 15, Donkerstraat 51, 9120 Beveren,
1997, DDD, geïll. informatief (N-E-F-D) inlegboekje (16 blz.). - Weerom pakt
Phaedra (nu i.s.m. de Vrienden Conservatorium Antwerpen v.z.w., n.a.v. 100 jaar
KVC) uit met een cd waarop zelden of nooit gespeelde stukken staan waarvan de
kwaliteit omgekeerd evenredig is met het aantal keren dat ze vertolkt worden. Het
pianokwintet (1886) van Blockx is de voorafspiegeling van zijn latere
lyrisch-dramatische kwaliteiten. Dartel en luimig is het, teder en broos, zwierig als
salonmuziek, pathetisch en dramatisch tegelijkertijd. De Jong daarentegen zoekt het
niet in dergelijke brede contrasten, maar werkt stevig contrapuntisch (deel 2, een
versierd koraal, verraadt zijn grote voorliefde voor Bach) en zoekt vooral naar subtiele
harmonische kleurschakeringen. Het Ensor Strijkkwartet (met Jozef De Beenhouwer
in het werk van Blockx) onderstreept de tegenstelling tussen Blockx en De Jong op
een zeer gevatte manier.
JVH

Jean-Jacques Beauvarlet-Charpentier
Journal d'Orgue. Jan Van Mol op het orgel van de abdijkerk van Mouzon, ADW
7385, Pavane Records, Ravensteinstraat 17, 1000 Brussel, 1997, DDD, informatief
(F-E-D-N) inlegboekje (14 blz.). - Was Beauvarlet (1734-1794) één van de meest
gevierde organisten van zijn tijd, op basis van de hier in wereldpremière uitgebrachte
composities kan men hem bezwaarlijk ook één van de talentrijkste toondichters van
zijn generatie noemen. Uit 7 van het 12 delen tellende Journal d'orgue à l'usage de
paroisses et de communautés religieuses speelt J. Van Mol een selectie die een
staalkaart biedt van het geheel. Ook uit de titels van verschillende stukken valt af te
leiden dat zijn composities daadwerkelijk voor de liturgie bedoeld zijn (Elévation,
Offertoire...). Men zou het, wanneer men de titels niet kent, nog niet zo gauw
vermoeden. Vele stukken lijken triviale straatdeuntjes, vrij oppervlakkig
geharmoniseerd, vol stereotiepe echo-figuurtjes, sentimenteel vaak; kortom ze ademen
een allesbehalve religieuze sfeer. Uiteraard is niet alles over diezelfde kam te scheren.
Het Concerto de hautbois ou flûte bijv. is een prachtige voorbode van de latere
symfonische orgelmuziek waarbij het orgel terzelfdertijd solist en orkest is. En vooral
speelt Beauvarlet geïnspireerd in op de kleurenrijkdom die de Franse orgels van toen
boden. Jan Van Mol vertolkt deze composities met grote accuratesse en zeer klare
articulatie op het orgel van de abdijkerk van Mouzon (Fr.) gebouwd door Christoph
Moucherel in 1723-25 en door Bartolomeo Formentelli in 1989-91 gerestaureerd.
JVH

Frits Celis
Works for strings, uitg. Vox Temporis Productions, Koninginlaan 22, 9820 Merelbeke
en Art & Music Consultants, René Gailly, O. Maesschalckstraat 12, 1083 Brussel,
1997, Kamerensemble Spiegel en Marijke van Arnhem, mezzo-sopraan, DDD,
informatief (N-F-E) inlegboekje (20 blz.). - Sedert Frits Celis als dirigent en docent
op rust is, is hij actiever dan ooit als componist. Het lijkt wel of de creatieve energie
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die hij al die tijd noodgedwongen heeft moeten opsparen nu des te intensiever tot
uitbarsting komt. Deze cd, uitgebracht n.a.v. 100 jaar K.V.C., bevat 5 composities
gespreid over een periode van 21 jaar: de Episodes op. 10 voor altviool en clavecimbel
(1973), Drei Lieder op. 17 voor mezzo en piano (1981), Quartetto d'Archi op. 41
(1991) en 2 werken uit 1994: de Sonate nr. 2 op. 49 voor viool en piano en Melopee
op. 52 voor mezzo en strijkkwartet. Een stilistisch-technische evolutie die hem voerde
van een tonaal gebonden schrijfwijze via expressionisme en serialisme naar een vrije
atonale schriftuur, tastte nooit het wezenskenmerk van zijn muziek aan: de
uitgesproken voorkeur voor een suggestieve, serene lyriek, wars van pathetische
excessen. Voor de vertolking hebben we enkel lovende woorden: het compromisloos
engagement van de musici staat borg voor een rijk geschakeerde, boeiende,
aangrijpende voordracht van hoog niveau.
JVH

Berlioz, Von Call, Rossini e.a.
Composities (en bewerkingen) voor fluit, altviool en gitaar; Kamertrio Molino; CD
KM 7004; uitgave vzw Gitara/Kamertrio Molino, James Ensorlaan 7, 2840 Reet;
DDD; 71′30″; informatief tekstboekje (N-F-E) 10 blz. - Janna Van Mechelen (fluit),
Kris Matthijnssens (altviool) en David De Groodt (gitaar), samen het kamertrio
Molino, brengen op hun 3de cd muziek uit de eerste decennia van de 19e eeuw. Het
was een periode waarin kamermuziek met gitaar een razende populariteit genoot.
Talloze componisten schreven oorspronkelijke werken en transcripties voor de nog
tallozer huisconcerten. Met deze opname is het er het Trio om te doen de sfeer van
die huisconcerten daadwerkelijk te doen herleven. Daarom worden zo weinig mogelijk
technische ingrepen gedaan: een droge, directe opname, wat het ensemble heel dicht,
a.h.w. tastbaar aanwezig in de huiskamer laat klinken; geen overdadig knip- en
monteerwerk en bewust hier en daar een foutje, een onzuivere intonatie laten zitten.
Het klinkt aanvankelijk wat bevreemdend voor onze door cleane
‘laboratorium’-opnames verwende oren. Maar het is een optie die beslist waardevol
is. De belangrijkste kwaliteit van deze cd is het voortreffelijke samenspel van het
ensemble!
JVH

Frank Nuyts
Tubes for Sections, Hardscore, o.l.v. Frank Nuyts; met toelichting door de componist;
20′35″; CVBA Hardscore, Jakob Heremansstraat 74, 9000 Gent. - Tubes for Sections
(of Hard Scores, book 4) is geschreven in opdracht van metaalverwerkend bedrijf
Sadef. Het is een vijfdelige suite voor sopraan, piano, trompet, trombone, sopraanen tenorsax, marimba, drums, synthesizers (Korg M1, Korg O1W pro; Roland U220)
en drumcomputer (Roland R8) aangevuld met een arsenaal aan metalen profielen en
dito hulpmaterialen geproduceerd door de opdrachtgever. Een ode is het aan de
creativiteit en de kundigheid van de ingenieurs die erin slagen met vederlichte
materialen de sterkst mogelijke constructies te realiseren. Wat de ingenieurs niet
vooraf incalculeerden, zijn de onbegrensde mogelijkheden van hun materiaal om
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klank en dus muziek voort te brengen. Frank Nuyts maakt deze onachtzaamheid
goed. Zijn vindingrijkheid wat dat betreft, is recht evenredig met die van de ingenieurs
in hun branche. Nuyts werkt met kleine melodische modules die herhaald en verwerkt
worden, in contrast geplaatst worden met weer andere modules en die - zeer markant
- ingebed zijn in een voortdurend aanwezige sterke ritmische pulsatie. De muren
tussen klassiek, jazz, rock en pop worden gesloopt en ruimen plaats voor de creatie
van een meeslepend veeldimensionaal klanklandschap waar je grote oren van opzet.
Een spetterend, kwetterend, knetterend, laaiend, dreunend, ritselend, knisperend...
klankenspel. Vuurwerk voor het oor. Wat bezielt toch de Vlaamse
concertorganisatoren dat zij Frank Nuyts en Hardscore zo weinig kansen geven. Zijn
zij dan horende doof?
JVH

Johannes Brahms
Klavierstücke und Intermezzi, opus 116-119, door Jan Michiels; uitg.
Davidsfonds/Eufoda, Blijde-Inkomststraat 79-81, 3000 Leuven; EUFODA 1253;
DDD; met verklarend inlegboekje (N-E-F-D), 23 p. - Brahms' Fantasien, Intermezzi
en Klavierstücke (op. 116-119) zijn heel bijzondere, zeer gecondenseerde kleinodiën,
wars van heftige romantische gevoelsontladingen, maar boordevol muzikale poëzie.
Ingetogen dromerig vaak, soms ook melancholisch en somber. Jan Michiels speelt
deze composities op een Bösendorfer uit 1884. Een instrument met een opvallend
warme en transparante klankkleur waarop de pianist het polyfone weefsel van Brahms'
late pianowerken op schitterende wijze tot zijn recht laat komen. Haarfijn zijn alle
lijnen in deze muziek te volgen. Heel subtiel en beheerst zijn de gevoelsnuances.
Hiermee bewijst Michiels andermaal dat hij niet alleen maar specialist is in
hedendaagse muziek! Interessant en verhelderend is de commentariërende tekst van
prof. Delaere die Brahms' werk situeert in het spoor van Beethoven, maar duidelijk
ook als anticiperend op een aantal vernieuwingen van de 20ste eeuw. Meer dan één
reden dus om zich deze cd aan te schaffen.
JVH

Heinrich von Herzogenberg
Die Passion, op. 93; Ex Tempore o.l.v. Florian Heyerick; L'Oiseau-Lyre 458 7842;
DDD; 76′53″ + tekstboekje N-F-D-É, 51 p. - Romanticus von Herzogenberg
(1843-1900) is een toondichter die nog maar sinds korte tijd opnieuw volop in de
belangstelling is komen te staan. Een vernieuwer was hij niet; zijn verdienste lag
eerder in het herwaarderen van het verleden. Bach en Brahms, met wie hij bevriend
was, waren zijn grote voorbeelden. De tekst van Die Passion, samengesteld door
Friedrich Spitta (broer van Bach-biograaf Philipp Spitta) bevat fragmenten uit het
Johannesevangelie en enkele boetepsalmen. Barok aan Herzogenbergs uitwerking
zijn de vocale en in
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strumentale bezetting (het harmonium speelt zowat de rol van het continuo), en de
opeenvolging van recieten en koren, met af en toe een koraal, maar zonder solistische
aria's. Romantisch is de verrassend rijke, chromatische harmonisering. Wel nieuw
is het functionele opzet: enkele koralen zijn bedoeld voor de zingende gemeenschap
van gelovigen. De opname door F. Heyerick - een wereldpremière - laat deze muziek
voor zichzelf spreken: de grote expressiviteit ervan ligt niet in excessieve
laat-romantische ontboezemingen maar in de manier waarop de onderscheiden partijen
getoonzet zijn. Onberispelijk.
JVH

Flemish Folk Music 1997
Dubbele cd (109:34 min), met informatief boekje van 75 blz. uitg. M.A.P. Records,
1997, MAP 97003, verdeeld door Secretariaat Folkfestival Dranouter, Bellestraat
32, 8958 Loker. - Op Dranouter Folkfestival 1997 werd de dubbel-cd ‘Flemish Folk
Music’ voorgesteld. De volgende groepen: Alverweeghe, Ambrozijn, Arjaun, Ashels,
Bert, Het Brabants volksorkest, Carrosserie d'Amour, Duo Retro, Erik Wille, Fluxus,
Hauman en de Moeite, Jan en Alleman, Jan Smed, Kadril, Kastaar, Klakkebusse, De
kleine Compagnie, 't Kliekske, Laïs, Mallou, Michel Terlinck, De Muziekers, O
d'Javel, Paul Rans, Polka Galop, La Poubelle, Rosita en Herman Dewit, De Stoopkes,
Trammelant, Twalseree, De Veske Voljeir, Vogel, Volksmuziekgroep Sinksenbruid,
Wannes Van de Velde, Water en wijn, Zjamoel komen in alfabetische volgorde elk
met één nummer aan bod. Dit bezorgt ons een gevarieerde, welluidende cd met zang,
dansnummers, Vlaamse ballades en muzikale interpretaties in diverse stijlen. Zowel
traditionele als eigen composities komen aan bod. Deze dubbel-cd heeft eigenlijk
als eerste doelstelling het promoten van Vlaamse groepen. De bijsluiter bevat info
over de deelnemende groepen, nog andere Vlaamse folkgroepen, folkcafés, musea
en verenigingen die met folk bezig zijn. Een interessant boekje om wegwijs te geraken
in het folkmilieu van Vlaanderen.
JAS

August De Boeck / Edgar Tinel
Symphony in G (A. De Boeck) - Polyeucte (E. Tinel), Het Symfonieorkest van
Vlaanderen o.l.v. Fabrice Bollon, D.D.D., Cyp(pès) 1605, verspreid door Het
Symfonieorkest van Vlaanderen, A. Rodenbachstraat 44, 8020 Oostkamp, met
informatief inlegboekje (16 blz.- F-N-E-D).- De klassiek vierdelige Symfonie in G
is het enige werk in dat genre dat August de Boeck (Merchtem, 1865-1937) ooit
componeerde. Maar dat enige exemplaar was een voltreffer. Zeer kleurrijk, fris van
inspiratie, met impressionistische toetsen en een zweem van zorgeloosheid weet dit
werk te boeien van de eerste tot de laatste bladzijde. Heel anders van factuur, veel
dramatischer enerzijds maar anderzijds getemperd door een steeds weerkerend koraal,
is de Ouverture tot Polyeucte (het eerste van drie symfonische taferelen bij het
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gelijknamig treurspel van Corneille) van de in Sinaai geboren Edgard Tinel
(1854-1912). De opname van dit laatste werk is een primeur op cd. Een mooi contrast
eigenlijk: de spontane opgewektheid van De Boeck en de levensbeschouwelijke ernst
van Tinel. Het Symfonieorkest van Vlaanderen speelt deze beide werken met hoorbaar
engagement, zeer verzorgd en precies, met zin voor details en kleine nuances zonder
dat het totaalconcept daardoor aan waarde inboet.
JVH

Jan Smed
Airekes. Volksmuziek uit Brabant & Omstreken, uitg. Music & Words, Postbus 1160,
3460 BD Nieuwegein (Ndl), 1997, MWCD 4019, DDD, informatief inlegboekje, 23
blz., (N-F-E).- Jan Smed profileert zich hier opnieuw als een uitstekend
volksbalorkest. De sound blijft fris, met bewerkingen die de dansers niet voor de
voeten lopen. De tempo's zijn aangenaam, ze vereisen geen olympische conditie. De
groep, die reeds werd opgericht in 1969, speelt hoofdzakelijk 18de-19de-eeuwse
dansmuziek. Daarvoor zochten ze in oude bundels of raadpleegden ze hun archief
met zelf opgetekende, oude nummers. Het infoboekje geeft je per melodie een
duidelijke beschrijving qua herkomst, zelfs met verwijzingen naar het buitenland.
De muziek is met nuances gespeeld waardoor er variatie ontstaat. Er wordt ruimte
gelaten voor de solist. Wim Bosmans doet dit met diverse fluiten en op de hommel.
Ritteke Demeulenaere speelt zeer swingend op de hommel en geeft ritmebegeleiding
met slagwerk. Ivo Lemahieu speelt stevig de eerste viool. Zijn doedelzak hanteert
hij even vlot. Francis Marrant laat de walsjes rollen op zijn harmonica en zorgt voor
een tweede stem op de viool. Charly Vandenputte ondersteunt dit geheel met zijn
contrabas.
JAS

Belgian Composers of the Royal Conservatory of Antwerp
Beatrijs Schilders, cello & Urbain Boodts, piano, uitg. Art & Music Consultants,
René Gailly, O. Maesschalckstraat 12, 1083 Brussel, 1997, CD87 135, DDD,
informatief inlegboekje (15 blz., N-F-E). - Joseph Callaerts, Emile Wambach, Paul
Gilson, Jan Blockx, Edward Keurvels, Emmanuel Durlet, Leo Van Den Broeck, Jef
Maes en Franz Corneel D'Haeyer zijn slechts enkele van de vele leraren van het
Antwerpse K.V.C. die ook actief waren als componist. Al klinken hun namen
misschien wel vertrouwd, toch zal de vertrouwdheid van de gemiddelde
muziekliefhebber met hun oeuvre bijzonder beperkt zijn: op concertpodia is hun
werk een marginaal verschijnsel; opnames en musicologische publicaties zijn schaars
als bomen in de woestijn. Een cd als deze is dus een schitterend initiatief. Des te
meer is het te betreuren dat de uitvoering nogal tegenvalt: aarzelende aanzetten,
veelvuldige slordigheden in de intonatie, weinig schakering en kleur. De zwier en
de overgave waarmee Poëma van Van Den Broeck en Impromptu van Maes vertolkt
worden, doen gelukkig wel even de veel mattere expressie van de overige werken
vergeten. Maar over het algemeen mist de vertolking toch wel diepgang en
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engagement. Het lovenswaardig initiatief ten spijt, is dit eigenlijk een gemiste kans,
want het betreft hier composities die onze aandacht meer dan waard zijn.
JVH

The Ultimate Recorder
Flanders Recorder Quartet in Concert, Vier op 'n Rij, uitg. Digi Classics, Overstraat
40, 3473 Waanrode, verdeeld door Coda Distribution, DC 97 AMB 10 018, DDD,
met informatief inlegboekje (N-E) van 16 blz. - Het blokfluitenensemble Vier op 'n
Rij vierde zijn 10de verjaardag met een cd waarop een bloemlezing uit zijn uitgebreide
repertoire. Composities uit 6 eeuwen muziekgeschiedenis, van ca. 1400 (het anonieme
Estampita ‘Lamento di Tristano’), tot eind 20ste eeuw (Sanpaku van Jan Van
Landeghem). ‘De beste blokfluit-cd ooit’, zo werd deze opname aangekondigd. Of
dat werkelijk zo is, is natuurlijk moeilijk te zeggen, maar dit is wel duidelijk: Vier
op 'n Rij hoort zonder meer tot de top in zijn genre. Deze cd onderstreept dit voluit:
warm en homogeen koloriet, toonzuivere en precisie, stijlgetrouwe interpretaties van
een indrukwekkend veelzijdig repertoire. Wie nog steeds niet overtuigd is van de
volwaardigheid en de veelzijdige mogelijkheden van de blokfluit, moet dringend
Vier op 'n Rij horen: dergelijke kwaliteit ontkracht moeiteloos ieder vooroordeel.
JVH

Ludwig van Beethoven
Sonaten voor pianoforte, Tom Beghin; Eufoda 1258; DDD; 73′20″; tekstboekje
N-E-F-D, 30 p.; uitg. Davidsfonds-Eufoda, Blijde-Inkomststraat 79-81, 3000 Leuven;
ca. 795 fr. - De sonates van Ludwig van Beethoven blijven een belangrijke toetssteen
voor ieder pianist. De discografie ervan is kwantitatief dan ook astronomisch groot.
Voor een jong pianist is het een uitdaging om zich met een opname van minstens
enkele sonates een plaatsje te verwerven in de galerij der groten. Een hachelijke
onderneming, omdat het steeds moeilijker wordt nog iets toe te voegen aan het reeds
bestaande. Toch weet deze nieuwe opname te boeien. Tom Beghin speelt de
Mondscheinsonate, de sonate ‘der Sturm’ en de Waldsteinsonate op een kopie (door
Chris Maene) van een Anton Walter-pianoforte uit 1795, het type instrument dat
Beethoven bezat, toen hij deze muziek schreef. Sprankelend, zeer kleur- en
contrastrijk. Virtuoos ook, met af en toe een geïmproviseerde versiering. Zeer
scrupuleus in de navolging van sforzandi en andere dynamisch-agogische
aanduidingen in de partituur, en dus vaak verrassend voor wie aan de doorsnee
romantische-uitvoering-op-moderne-vleugel gekluisterd is.
Minder scrupuleus dan weer in een aantal niet in de partituur terug te vinden rubati.
Hoogst origineel en meeslepend.
JVH

Serge Prokofiev
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Assepoester - Sonate nr. 6 en andere pianowerken, Bernard Lemmens, piano, (CD87
120), uitg. René Gailly, Art & Music Consultants, O. Maesschalckstraat 12, 1083
Brussel, 1997, ADD-DDD, geïll. informatief (N-E-F) inlegboekje (16 blz.). - Uit het
veelzijdige oeuvre van Serge Prokofiev brengt Bernard Lemmens een zeer gevarieerde
selectie. Deze opname bevat fragmenten van de opusnummers 4 (Suggestion
diabolique), 12 (Légende), 22 (Visions fugitives), 75 (Romeo en Julia) en 95, 97 en
102 (Assepoester) met als afsluiter de Sonate nr.6 in A op. 82 als enig volledige werk.
Lemmens toont zich als een briljant en virtuoos, maar vooral ook geïnspireerd pianist
met enorme verbeeldingskracht en uitgebreid kleurenpalet. Het rijke scala aan
stemmingen in Prokofievs muziek weet hij gevat te treffen. Lyrische betovering,
intieme poëzie, melancholie, terughoudendheid, agressie, diabolische ritmiek,
sereniteit, wilde onrust, sarcasme, tedere elegie en nog zoveel meer brengt hij met
een groot gevoel voor preciese dosering. Een meeslepende vertolking! Jammer,
alweer - het is niet de eerste keer dat we dit opmerken bij de René Gailly-producties
- dat het tekstboekje zo tergend vol fouten staat.
JVH

Emmanuel-Deodat Van Weerst
Mimoïde, Paul Klinck, viool; Claude Coppens, piano; IPEM Gent (CD99 001), uitg.
Rene Gailly, Art & Music Consultants, O. Maesschalckstraat 12, 1083 Brussel, 1997,
ADD-DDD, geïll. informatief (N-E-F) inlegboekje (16 blz.). - Het minste wat je kan
zeggen is dat Van Weerst (oLedeberg, 1932) niet tot de populairste componisten van
zijn generatie behoort. Medestichter van het IPEM in Gent en vooral begaan met
theoretische bespiegelingen over componeertechniek, is zijn oeuvre kwantitatief
beperkt tot een dertigtal composities. In Memoriam Arthur d'Hertog (1978) voor
vioolsolo (of kamerensemble) is een sober maar aangrijpend miniatuur van nauwelijks
1′. Kithara Kate I en II (1987) resp. voor viool en piano en voor vioolsolo, fascineren
door de snelle opeenvolging van wisselende stemmingen. Mimoïde (1978) voor tape
en piano (poëtisch, meditatief), en Cybernetica (1968) voor tape (met obsederende
pulsaties) getuigen van een ongeremde fantasie. De boeiende klankrijkdom van deze
beide werken roept spontaan visuele beelden op. De beginwoorden van Herman
Sabbes inleiding bij deze cd zijn bijzonder toepasselijk: ‘Laat U gewoon verrassen...
Het nieuwe, het ongehoorde is er nu eenmaal om, met zijn eigenzinnigheid, te
verrassen.’
JVH

Joseph Haydn
Pianoforte Sonatas - Vol. 1 (CD87-103) en Vol. 2 (CD87-104), Johan Huys,
pianoforte, uitg. René Gailly, Art & Music Consultants, O. Maesschalckstraat 12,
1083 Brussel, 1997, informatief (N-E-F) inlegboekje (8 blz.). - De klaviersonates
van Haydn zijn nog steeds voorwerp van musicologische discussie. Over het preciese
aantal en, belangrijker, over de vraag voor welk klavierinstrument ze bedoeld zijn,
bestaat lang geen eensgezindheid. Op deze opnames bespeelt Johan Huys een
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pianoforte gebouwd door Chris Maene naar een instrument van Anton Walter (1795),
een
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instrument met een wat omfloerste klank, met een vrij korte nagalm, maar met reeds
heel wat expressieve mogelijkheden. De sonates Hob. VI 22, 44, 19, 28 (vol.1) en
VI 29, 30, 42, 49 (vol.2) worden vertolkt met grote virtuositeit, haarfijne articulatie
en frasering. Maar vrij strikt metrisch. Daardoor missen we af en toe toch wel wat
van Haydns frisse fantasie, van zijn grillige vertelstijl boordevol verrassende
wendingen, van het recitatief karakter van sommige sonatedelen die als kleine opera's
zonder woorden zijn.
JVH

Matthias Vanden Gheyn
Preludia voor beiaard, door Eddy Mariën, Luc Rombouts en Koen Van Assche;
Alamire Muziekuitgeverij, PB 45, 3990 Peer; met informatief tekstboekje (N-E) Een unieke première-cd! Pas in april 1995 werd de autograaf van de 11 preludia voor
beiaard van Matthias Vanden Gheyn teruggevonden. Deze onverwachte vondst van
historisch belang leidde meteen tot de uitgave van een facsimile van de autograaf
samen met een moderne transcriptie. De Leuvense stadsbeiaardiers en de beiaardier
van de universiteit aldaar verzorgden een opname. Omdat in België geen degelijk
klinkende 18de-eeuwse beiaard voorhanden is, werd gekozen voor de stadhuisbeiaard
van Veere (Nl.). Het is een soepel en vederlicht klinkend instrument waarvan meer
dan de helft van de klokken gegoten werd door familieleden van de componist. Een
zeer fraaie vertolking en vooral ook een heel heldere opname. Naast de 11 preludia
zijn nog 2 van de 4 anonieme composities uit hetzelfde handschrift opgenomen en
de variatiereeks Les Folies d'Espagne uit een 18de-eeuws Leuvens handschrift, ook
al een primeur. Een verwittigd beiaardliefhebber is er twee waard: van deze cd werden
slechts 500 exemplaren aangemaakt; uitsluitend verkrijgbaar op bovenstaand adres.
Zie ook in de rubriek ‘Partituren’ voor een recensie van de partituuruitgave van deze
‘preludia’.
JVH

Jean-Philippe Rameau
Les Indes galantes, Prima La Musica o.l.v. Dirk Vermeulen, uitg.
Eufoda-Davidsfonds, Blijde Inkomststraat 79-81, 3000 Leuven, 1998, CD Eufoda
1283, DDD, informatief en geïll. inlegboekje (N/F/D) 18 blz., 795 fr. - Het is een
bewuste keuze van Dirk Vermeulen om de musici van zijn orkest, Prima La Musica,
op moderne instrumenten te laten spelen in een repertoire dat vierhonderd jaar
muziekgeschiedenis omvat. Vanzelfsprekend is dat vandaag niet meer. Dat de
combinatie van de verworvenheden op het vlak van uitvoeringspraktijk van oude
muziek met de rijke klank van de moderne instrumenten geen onmogelijkheid is,
wordt desondanks andermaal bewezen met deze opname van een suite uit Les Indes
Galantes van Rameau, een destijds erg vernieuwend ‘opéra-ballet’ waaruit musici
en/of uitgevers naar hartelust (gegarandeerd mooie) suites konden samenstellen. De
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hoorbaar enthousiaste musici van Prima La Musica spelen deze soms zeer virtuoze
muziek technisch bijzonder gaaf, zuiver en precies. Hun engagement staat ook borg
voor een qua dynamiek en tempi rijk geschakeerde, barokke uitvoering met knappe
contrasten en accenten. De orkestklank is helder en doorzichtig; het geheel van een
meesleepende lichtgevoeligheid.
JVH

Muziek
E. Baeck en H. Baeck-Schilders
Het concertleven te Antwerpen in het midden van de 19de eeuw, uitg. Koninklijke
Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, Klasse der
Letteren jrg. 58, 1996, nr. 63, verspreid door uitg. Brepols, Steenweg op Tielen 68,
2300 Turnhout, 260 × 180 mm, zw.-w.-illustr., 221 blz., paperback 1.272 fr. - Dat
Benoit een belangrijke rol speelde in de Vlaamse ontvoogdingsstrijd is zonder meer
duidelijk. Het belang van zijn verwezenlijkingen, maar zeker ook het ontbreken van
enige wetenschappelijke studie van archiefmateriaal uit de pre-Benoittijd, zijn er
verantwoordelijk voor dat ‘de man die zijn volk leerde zingen’ tot voor kort werd
beschouwd als een deus ex machina die aan het werk ging in een absoluut
cultuurvacuüm. Niets is minder waar betogen beide auteurs. Toen Benoit in december
1867 de leiding van de Société de Musique overnam, kende de stad een veelzijdig
concertleven waarin eigentijdse muziek (en vooral ook muziek van eigen bodem!)
een ruim aandeel had en waaraan vituozen uit binnen- en buitenland deelnamen. Van
verschillende concertinstanties wordt de geschiedenis geschetst, worden
concertprogramma's bestudeerd en persreacties weer gegeven. Een indrukwekkende
studie waarbij iedere bewering gestaafd wordt met een historisch document, al wordt
één enkele keer de toenmalige pers te letterlijk genomen: Beethovens
Fidelio-ouverture kan niet én in 1856 én in 1869 voor het eerst uitgevoerd zijn in
Antwerpen. Zeker geen ‘boeiend’ verhaal, maar 221 bladzijden met een schat aan
informatie die het sociaal, cultureel en artistiek referentiekader waarin Benoit terecht
kwam, veel duidelijker definieert dan totnogtoe het geval was.
JVH

Speelmansboek uit Maastricht
Tongeren, O.-L.-Vrouwebasiliek, bibliotheek hs. 81, uitg. Alamire, Postbus 45, 3990
Peer, 1996, met inleiding van Gilbert Huybens en Eugeen Schreurs, facsimile series
6, nr. 1, h. 165 × b. 235 mm, 296 blz., genaaid 1990 fr. - In het kader van het
Alamire-project werd in het archief van de basiliek van Tongeren voorliggend
Speelmansboek uit Maastricht aangetroffen. Een zekere P.J. Vanpelt uit Maastricht
was er de eerste eigenaar van. Het is een soort muzikaal dagboek dat 38 jaar
(1786-1824) omspant en een zeer gevarieerde inhoud biedt: van theoretische notities
tot de gregoriaanse litanie der predikheren, van Franse opera-aria's tot volksliederen
en -dansen. Over hoe, waar en waarom Vanpelt zijn materiaal verzamelde, is nog
heel wat onderzoekswerk te verrichten. Toch vonden de uitgevers het (terecht) zinvol
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om het handschrift en de reeds vergaarde kennis eromtrent in de openbaarheid te
brengen. Hun inleiding bevat een degelijk wetenschappelijk onderbouwde beschrijving
van het handschrift en van de inhoud ervan, met een praktisch alfabetisch register
van alle melodieën op titel/incipit; per melodie wordt ook opgave gedaan van
elementen als genre, tonaliteit, maatsoort.... Het speelsmansboek is op ware grootte
weergegeven, deel 2 ook zoals in het handschrift: op zijn kop en van achter naar
voren.
JVH

Bruno Bouckaert & Eugeen Schreurs
Stemmen in het kapittel. Het muziekleven in Vlaamse kathedralen en kapittelkerken
ca. 1300-1600, Alamire Muziekuitgeverij, PB 45, 3990 Peer, geïll. met
zw.w.-documenten, 200 × 140 mm, 91 blz., genaaid 490 fr. - De bloei en de
internationale uitstraling van het muziekleven in de Lage Landen in 15de en 16de
eeuw werd tot voor kort vooral verklaard vanuit het bestaan van de kathedraalscholen.
Recent onderzoek van de Alamire Foundation bracht evenwel aan het licht dat de
rol van de kapittelkerken hierin minstens even fundamenteel was. Dat onderzoek gaf
in 1996 aanleiding tot een reeks uitzendingen in De Ring van Möbius van Radio 3
waarvan dit boekje de neerslag is. Op zeer bondige wijze - soms wat té bondig, zodat
enige algemene voorkennis van de materie wenselijk is - maken de auteurs duidelijk
hoe door een samenwerking van verschillende factoren (praktijkgerichte opleiding;
kerkelijke, liturgische en sociaal-economische context) een dergelijke bloei mogelijk
was. Terecht wordt een accent gelegd dat we in onze tijd van kunstmuziek zijn
kwijtgeraakt: religieuze polyfonie was zuiver liturgische ‘gebruiksmuziek’ en kan
slechts adequaat uitgevoerd en begrepen worden in het licht van die toen zeer
gedifferentieerde context. Mooie illustraties en menig citaat uit oorspronkelijke
bronnen verluchten het geheel.
JVH

Jos van Leeuwen e.a.
Schubert zonder bril. De symfonieën opnieuw bekeken. Luistergids voor melomanen,
muziekuitg. Alamire, Postbus 45, 3990 peer, 1997, geïll. met zw.-w.-foto's en
muziekvoorbeelden, 240 × 160 mm, 127 blz., genaaid 490 fr. - Biografische
achtergronden, de betekenis van de symfonieën, Schuberts orkest, de restauratie van
8 symfonieën, de retoriek in de Onvoltooide en een muzikale vogelvlucht doorheen
de symfonieën, dat zijn de ingrediënten van deze luistergids die door de vele
‘randinformatie’ uiteindelijk meer is dan een luistergids. De auteurs - Karel Moens,
Yves Senden, Jos van Leeuwen en Jos van Immerseel - leveren, ieder op hun terrein,
een werkstuk af waaruit een grote wetenschappelijke en muzikale onderlegdheid
blijkt. Schuberts symfonieën krijgen de aandacht die ze verdienen; enerzijds niet
altijd het geniaalste van wat hij schreef, anderzijds indrukwekkend knap wanneer
men beseft dat hij zijn laatste componeerde op een leeftijd waarop van Beethoven
nog niet aan zijn eerste toe was. Veel aandacht gaat naar een totnogtoe haast volledig
verwaarloosd aspect: het orkest. Zijn orkestraal zeer traditionele symfonieën zijn
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geschreven voor de grote radicale ontwikkelingen in het orkest, terwijl ze meestal
uitgevoerd worden met een orkest en met instrumenten van nà de romantische
explosie. Een boekje om Schubert door een andere bril te bekijken en vooral met
andere oren te beluisteren.
JVH

Pieter Andriessen (red.)
Authentiek of fanatiek. 25 jaar La Petite Bande, uitg. Alamire vzw, Postbus 45, 3990
Peer, 1997, zw.-w.-illustr., 210 × 140 mm, 95 blz., genaaid 490 fr. - In 1972, niet
echt met voorbedachten rade, werd La Petite Bande geboren. Als vanzelfsprekend
hadden het nieuwe levensgevoel en de nieuwe muziek een zoektocht naar nieuwe
oude muziek op gang gebracht. Er waaide een frisse wind door het muziekleven.
Velen kregen er zowaar koude rillingen van. De enen uit onwennigheid, de anderen
uit pure verrukking. 25 jaar later waait de frisse bries nog steeds. Dit boekje is er het
sprekende bewijs van. Tegen commercialisering, dogmatisering en fundamentalisering
in - niets is zo verwoestend als fundamentalisme, of het nu van politieke, religieuze
of artistieke aard is - leggen alle medewerkers (Pieter Andriessen, Robert Wangermée,
Pierre Bartholomée, Fred J. Lindeman, Sigiswald en Barthold Kuijken) getuigenis
af van hun diepste overtuiging: ‘Blijven bevragen, de (voorlopige!) antwoorden in
twijfel blijven trekken’ (B.K., p. 80), want de musicus ‘kan er zeker van zijn dat hij
zich vergist’ (R.W., p. 34). Een kleurrijk geheel van geschiedenis, ervaringen, opinies
en impressies. Vlot leesbaar, boeiend en door het voortdurende relativeren zo
verfrissend en dus deugddoend!
JVH

Hans van Nieuwdorp (eindredactie)
Het historische orgel in Nederland (1479-1725) Dl. 1, uitg. Stichting Nationaal
Instituut voor de orgelkunst (NIvO), Postbus 10854, 1001 EW Amsterdam, 1997,
kleurenillustr., 295 × 220 mm, 408 blz., gebonden, f 139 (ex. verzendkosten; 12 delen
f 1668,-) - Met meer dan 2000 historische orgels is Nederland een uniek orgelland
met een hoge dichtheid aan belangwekkende getuigen van een merkwaardige
orgelgeschiedenis. Deze rijke en levende orgelcultuur wordt in de organografie
gesteund door de dispositieverzamelaars Joachim Hess (1774), Nicolaas Arnoldi
Knock (1788), George Hendrik Broekhuyzen (1850-1862), en Marius Hendrik van
't Kruys (1885). Vandaag leeft deze orgelcultuur op een ruim draagvlak van de
Nederlandse gemeenschap. Hierdoor en mede dankzij de medewerking van een
pleiade van orgeldeskundigen als Jan Jongepier, dr. Hans van Nieuwkoop, dr. Gert
Oost, dr. Ton van Eck, dr. Frans Jespers, drs. Johannes Christiaan Steketee en vele
anderen is de uitgave van deze monumentale orgelencyclopedie mogelijk geworden.
Twaalf delen zijn in chronologische volgorde (1479-1971) opgesteld. Van ieder orgel
is er een historische, technische en kunst-

Vlaanderen. Jaargang 47

237
historische beschrijving, aangevuld met een toelichting over de locatie, een
literatuuropgave, het monument- en orgelnummer en een kleurenafbeelding. Een
vermelding van de klankkarakteristieken van elk instrument zou het geheel nog
completer maken. Het voorliggende eerste deel omvat de periode 1479-1725. 130
instrumenten worden hierin beschreven, w.o. een vijftal die vanuit ons land werden
verkocht. Hierbij zijn er twee instrumenten van de 17de-eeuwse Ieperse horlogemaker
Jacobus van Eynde. Het eerste deel van deze encyclopedie is een unieke publicatie
met zeer deskundige inhoud en hoogkwalitatieve presentatie. De wonderbare
schoonheid voor het oor en het oog wedijvert hier met de kunst en de kunstnijverheid,
de orgelmuziek en het orgelspel.
KD

Partituren
Matthias Vanden Gheyn
Preludia voor beiaard, uitgegeven door Gilbert Huybens en Luc Rombouts; Alamire
Foundation en Alamire Muziekuitgeverij, Leuven - Peer, 1997; 2 volumes, 32 pp.
en 100 pp.; 1990 fr. - Op 19 april 1995 verwierf het Leuvense Universiteitsarchief
de autograaf van de elf preludia van Matthias Vanden Gheyn (1721-1785), Leuvense
stadsbeiaardier, organist en componist. Met de ontdekking van de autograaf kon
worden aangetoond dat Vanden Gheyn wel degelijk de componist is van de preludia
die aan hem werden toegeschreven. Meer dan een eeuw lang waren uitvoeringen
ervan gebasseerd op een kopie van een kopie (met alle gevolgen vandien). Voortaan
kan dus de echte Vanden Gheyn van onze torens weerklinken. De uitgave bevat een
fascimile van het handschrift en een moderne transcriptie. In de inleiding worden
alle facetten van het handschrift en zijn inhoud (van functie en waarde van de preludia,
tot een codicologische beschrijving en informatie over het instrument waarvoor deze
composities werden geschreven) op grondig wetenschappelijke wijze toegelicht. De
realisatie, met enkele mooie zwart-wit illustraties, is van onberispelijke technische
kwaliteit. Een uitgave om ‘U’ tegen te zeggen.
JVH

Simon Ives & John Ward
Duets for two bass viols, London, British Library, MS ADD. 31424, facsimile-uitgave
door Muziekvereniging Alamire, Postbus 45, 3990 Peer, 1997, reeks ‘Facsimile
series for scholars and musicians; drie geniete boekjes in kaft, 160 × 210 mm, 600
fr. - De uitgebreide reeks facsimile-uitgaven van de Alamire Muziekuitgeverij werd
aangevuld met o.m. de publicatie van een deel van het manuscript ADD.31424 uit
de British Library in Londen. Het facsimile bevat 9 duetten, 2 fantasias en 6 ayres
voor 2 ‘basviolen’ van de hand van Simon Ives (1600-1662). Stuk voor stuk melodisch
zeer aantrekkelijke kleinodiën. Naast nog 2 anonieme werken bevat deze uitgave
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ook 6 ayres van John Ward (ca. 1589-1638) met voor die tijd stoutmoedige
samenklanken. Al deze duetten zijn uitgegeven in 2 aparte bundeltjes, zoals in het
originele handschrift, en dus niet in partituurvorm. Een derde bundeltje bevat 26
duetten voor dezelfde bezetting waarvan evenwel slechts één partij bewaard bleef
in hetzelfde Londense handschrift. Sober maar net uitgegeven en voorzien van een
inleiding door Piet Stryckers.
JVH

Ernest Krähmer
100 Übungsstücke für den Csakan, (Recorder) 31tes Werk, Wien, bei Ant. Diabelli
und Comp., facsimile-uitgave door Muziekuitgeverij Alamire, Postbus 45, 3990 Peer,
1997, reeks ‘Facsimile series for scholars and musicians, nr. III 26, 320 × 235 mm,
31 blz., geniet in harde kaft, 590 fr. - De csakan is een Hongaarse variant van de
blokfluit, gestemd in a' of as’, het midden houdend dus tussen de sopraanblokfluit
in c″ en de altblokfluit in f'. De partituren voor dit vrij onbekende instrument werden
evenwel geschreven in c, zodat het repertoire voor csakan probleemloos op sopraanen tenorblokfluit gespeeld kan worden, en zelfs mits transpositie (een kwart hoger
dan de notatie), op altblokfluit. De 100 studies van Ernest Krähmer (1795-1837, de
‘Paganini van de blokfluit’) zijn systematisch geordend naar moeilijkheidsgraad.
Krähmer geeft de leerling tussendoor veel goede raad mee en voorziet zijn studies
van dynamische en agogische tekens om zijn bedoelingen zo duidelijk mogelijk over
te brengen. Alle aan bod komende technische problemen zijn samengebald in het nr.
100, een Fantasia in Tempo moderato alla capacita del suonatore. Een welkome
afwisseling voor het blokfluitstudie-repertoire.
JVH

Fotografie
Ann Verhetsel & Michiel Hendryckx
Jan Locus. Documentaire foto-opdrachten Vlaanderen / Provincie Antwerpen. Uitg.
Vrienden van de Provinciale Musea - Antwerpen & Pandora, Antwerpen, 1997, geïll.
met 52 zwartwitfoto's, 220 × 230 mm, 96 blz., genaaid, 470 fr. - Deze
fotografie-opdracht bestond erin de ‘voortdurende mutatie van de functies van de
stad, haar stelselmatige uitbreiding naar de periferie, de verstedelijking van haar
randgebieden en de ontluistering van waardevolle buurten’ te documenteren. De
locatie moest in de Provincie Antwerpen gekozen worden, zodat het niet anders kon
dan dat het de stad Antwerpen zou zijn. Het is natuurlijk moeilijk om in een
documentaire reportage van vijftig of honderd of tweehonderd foto's een voortdurend
veranderend stadsbeeld te registreren. Het inleidend stuk Ann Verhetsel is dan ook
veel verhelderender dan foto's kunnen zijn. Ze stelt: ‘De kernvragen van de
hedendaagse (stads)geografie zijn: waar komt iets voor en waarom?, hoe zal dit
verder evolueren en hoe kunnen we daar het best op reageren? Het is daarbij vaak
veel moeilijker de wijzigingen die voor onze neus gebeuren te observeren en te duiden
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dan een historische evolutie te reconstrueren.’ Hoezeer dat waar is, illustreren de
foto's. De auteur gaat o.m. in op de problematiek van de bevolkingsstructuur en de
woonwensen, de werkgelegenheid, de winkels en voorzieningen als scholen,
ziekenhuizen en administratieve diensten; de verkeersproblematiek en de buurt als
sociaal milieu komen aan de orde. De stad is ‘een puzzel van grote en kleine
handelskernen, volksbuurten, negentiende-eeuwse woonwijken, kantoorconcentraties,
gerenoveerde en verkrotte stadsdelen, groene ruimten, deftige woonwijken,
uitgangsbuurten en recreatiezones...’ Verhetsel besluit met de opmerking dat je de
charme en de dynamiek van een stad niet in woorden kan vatten. Dat kan je alleen
door ‘verkennend en verdwalend’ door de stad te lopen, te voet. Jan Locus heeft dat
gedaan met zijn onmogelijke opdracht. Hij heeft ervoor gekozen om zijn aandacht
toe te spitsen op de mensen in de stad, de stad als decor waarin je leeft (moet leven).
Een duidelijke behoefte aan originele standpunten en een voorkeur voor
bewegingsonscherpte en grote diafragmaopeningen met korte scherptediepte die
levendigheid en drukte suggereren, - een stad waarin mensen klein geworden zijn.
Op de tentoonstelling met grote vergrotingen van ca. 1 bij 1 meter maakten de foto's
een sterkere indruk dan in dit boek. Antwerpen zelf is nauwelijks herkenbaar, maar
dat hoefde ook niet.
KVD

Jan Coppens, Marga Altena, Steven Wachlin, e.a.
Het licht van de negentiende eeuw. De komst van de fotografie in de provincie
Noord-Brabant. Uitg. Stichting Brabants Fotoarchief, Eindhoven, 1997, 144
reproducties in duotone en ca. 150 tekstillustraties, 290 × 230 mm, 224 blz., gebonden
f 89,50. - Bij het bekijken van oude foto's uit vorige eeuw lijkt het soms alsof het
licht vroeger zoveel mooier was. Een mijmering van Jan Coppens, een pionier van
de geschiedschrijving van de fotografie in de Benelux. Samen met een deskundig
team publiceerde hij een fraai geïllustreerd boek over de receptie en ontwikkeling
van de fotografie in Nederlands Brabant in de 19de eeuw. Meteen krijg je ook een
beeld van het leven in de provincie in die tijd. Er zijn afbeeldingen van stadsgezichten,
evenementen en portretten van bekende personen. Verder spectaculaire stereo- en
panoramafoto's van de Bossche Markt en de Brabantse spoor- en waterstaatswerken.
Naast de professionele fotografie ontstond al ca. 1880 een amateurfotografie met
eigen verenigingen en... artistieke ambities. Deze fotografie wordt gekarakteriseerd
door een opmerkelijke spontaneïteit en natuurlijkheid. Zowel uit esthetisch als uit
documentair oogpunt een boek dat zeer de moeite waard is.
KVD

Filip Claus & Frans Verleyen
Hemel en aarde in de Wetstraat, uitg. Lannoo, Tielt, 1997, geïll. met zw.-w.-foto's,
245 × 170 mm, 124 blz., gebonden 595 fr. - Een boek vol boeiende en frisse
journalistiek. Foto's van Filip Claus (De Morgen) en teksten van de intussen overleden
hoofdredacteur van Knack, Frans Verleyen. Deze selectie van foto's, die Claus zelf
heeft gemaakt voor een tentoonstelling in het Vlaamse parlement, nuanceert voor
me het beeld dat ik van het werk had: kritisch, insinuerend, als het kan een beetje
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oneerbiedig, spits, polemiserend. Filip Claus is met name ook zacht en relativerend,
geestig en emotioneel. Er zitten foto's bij die grappig en ontroerend zijn. Er is Bert
Anciaux in zijn uniformpje van de Chiro, de politicus en advocaat die elk jaar mee
op kamp gaat om te koken voor de hele bende. Frank Vandenbroucke werd door
Claus ergens in Brussel op een straathoek gewoon op de grond gezet met een hondje,
filosofisch in gedachten verzonken; een foto die na zijn ontslag destijds als minister
van Buitenlandse Zaken, een wrange toets krijgt. Wie dat van prominente politici
(het zijn slechts een paar voorbeelden) gedaan krijgt, moet een zachte knaap zijn aan
wie je niets kan weigeren. Filip maakt ook geen misbruik van die welwillendheid,
er wordt niemand geridiculiseerd. Fotografie met een humane kwaliteit. Ook met
esthetische kwaliteit, maar dan wel in functie van het onderwerp. Echt ‘mooie’ foto's
zijn die van Annemie Neyts, Magda De Galan, Laurette Onkelinx... Hugo Schiltz:
echt candid fotografie. Filip Claus kan alles. Kan een foto suggereren dat een gesprek
samenzweerderig is? Pagina 100: Willy Claes en Louis Tobback. De teksten van
wijlen Frans Verleyen (alsof ze geknipt zijn uit zijn Knack-(hoofdartikels) zijn
staaltjes van schitterend geschreven journalistiek. Opiniërende stukken waarin
verontwaardiging en sympathie niet worden gladgestreken, met betrokkenheid bij
de Vlaamse Beweging en afkeer van het Grote Geld. Bij de lectuur van het inleidende
stukje, Foto, denk ik aan de filosoof Sam IJsseling die constateert dat de werkelijkheid
vooral zichtbaar, herkenbaar wordt in de weerspiegeling, de kunst, de literatuur. En
natuurlijk in de fotografie. De werkelijkheid is vreemd, de foto is verhelderend. Het
hele boekje (foto's en teksten) ademt een kritische geest, een groot onbehagen met
de gang van zaken.
KVD

World Press Photo 1998
(in 6 talen), uitg. Sdu Uitgevers/Den Haag en Standaard Uitgeverij, Belgiëlei 147a,
2018 Antwerpen, 1998, 130 pp. kleuren- en zwartwit-illustraties met onderschriften,
300 × 210 mm, 148 blz., paperback 600 Bfr. - Echt opwekkende prenten zijn er uit
de World Press Photo-wedstrijd 1998 niet gekomen. Het is trouwens zo sinds vele
jaren. Het is al oorlog, rampspoed, aids e.a. verschrikkingen wat de klok slaat. Het
boek gaat over fotojournalistiek, nieuwsgaring. ‘Vader kuste vrouw en kinderen en
ging opgewekt naar het werk’, - het nieuws à la Luc Versteylen komt hier niet aan
de orde. Tenzij soms, heel even. Voor de World Press Photo 1998 (wedstrijd met
tentoonstelling in 26 landen en catalogus in zes talen) waren meer dan 36.000
inzendingen. Er was een tijd dat de Belgen nauwelijks schenen te vermoeden dat er
een dergelijke wedstrijd bestond. Nu is het anders: er zijn 34 Belgische deel-
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nemers onder wie (alfabetisch) Tim Dirven, Filip Claus, Firmin de Maitre, Dieter
Tielemans en Stephan Vanfleteren uit de stallen van De Standaard en De Morgen.
In de tienkoppige jury zat ook de Gentenaar en beroemde Magnum-fotograaf, Carl
De Keyzer. De grote prijs ging naar de Algerijnse fotograaf Hocine (Agence France
Presse), die een huilende vrouw fotografeerde bij het Zmirli-ziekenhuis waar de
slachtoffers werden heengebracht van een fundamentalistisch bloedbad dat in Bentalha
was aangericht. Een pathetische foto (kleur) met een renaissancistisch tintje, - zo
knap gekadreerd dat er heel vlug naar geïnformeerd werd of ze niet geënsceneerd
was. Ze heeft inderdaad iets theatraals, maar is wel degelijk fotografie die toont in
wat voor een wereld we leven. Opmerkelijk is dat de zwartwitfotografie zich
handhaaft, zich niet door de kleur laat wegdrummen, - zelfs de neiging heeft modieus
te worden. Ook de elementaire esthetica van de fotografie (de sterke punten, de
invoerende lijnen, enz.), is blijkbaar, ook niet in deze persfotografie, tot op de draad
versleten, zoals dat nog niet zo lang geleden vanzelfsprekend scheen te zijn. De
ronduit ‘mooie’ fotografie (Blair met zijn echtgenote, het jongetje van de Russische
marineacademie, het dochtertje van een Siciliaanse aristocratie in haar palazzo), zij is er nog steeds. Maar de eindindruk blijft: Humanity is a hopeless case. Bloed
en tranen.
KVD

Frank Albers, dr. Margit Zuckriegl, e.a.
(ID)entiteit (Nl./Eng.), uitg. Zomer van de fotografie vzw., Antwerpen, 1998, 160
blz., overvloedige zw.-w.-/kleurenillustratie uit de vier centrale tentoonstellingen
van de 7de Zomer van de Fotografie, 210 × 290 mm, paperback, 700 Bfr. (630 Bfr.
voor de Vrienden van de Prov. Musea). - Ongetwijfeld boeiende, intrigerende
tentoonstellingen. Het opereren met een thema is voor een fotografiefestival als dit
een goed idee: het noopt je als bezoeker van (talrijke) exposities tot nadenken,
alleszins tot een secundaire reactie. Anderzijds is het ook zo dat heel wat fotografie,
zoals ze hier bijeen werd gebracht een thema nodig heeft. Met name de fotografie
die je conceptueel zou kunnen noemen (als ze serieus is) en evenzeer, vanzelfsprekend,
de fotografie die je alleen mét gebruiksaanwijzing kan bekijken. Maar vooral te
filosoferen over ‘Sinn, Wesen und Bedeutung’ van onze identiteit, zie je foto's en
constateer je of ze je ontroeren, bij het nekvel grijpen, doen glimlachen of vertederen.
Mooi, troostend, je eenbeetje verzoenend met de wereld zoals hij er uitziet, is
natuurlijk August Sander, maar die is er alleen maar tussengehangen, dacht ik, om
aan te geven hoe anders actuele fotografie wel is. André Goldberg maakte portretten
van zeer introverte, in zichzelf kijkende mensen. Naïeve vakfotografie zijn de
Maleisische portretten van Seydou Keita. De zg. ‘bazaar photography’ van de Satish
Sharma Collection illustreert hoe kitsch een schittering kan krijgen die ze niet heeft.
Heel melancholisch zijn landschappen die gemaakt werden gedurende een reis naar
Siberië en het Verre Oosten; ze zijn telkens gecombineerd met een amateurfotootje
van mensen die daar wonen: heel droevig in zijn simpele eenvoud. Kwetsbare
gezichten van mensen die er liever niet willen zijn (Annette Van der Voort), - tot je
achteraf leest in de bijschriften dat het gaat over psychiatrische patiënten. Filmachtige
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prenten van Tina Barney (kleur) laten je achter met de vraag of mensen echt iets van
elkaar begrijpen, of liefde niet het verlangen is om iemand echt te kennen. Hoe meer
je (in de catalogus, op je eentje) naar die foto's kijkt, hoe meer je je afvraagt of dit
werk niet dikwijls gaat over eenzaamheid of, liever, verlatenheid. De prenten die
warmte uitstralen, empathie, zijn opgehangen in het gezelschap van foto's van
marginalen, hoeren, anonieme zelfloze mensen met onberispelijke kapsels in een
zwembad, blote broer en zusje, twee boeken met photomaton-pasfotootjes van
honderden inwoners resp. van Wenen en Santa Fe de Bogota, verder portretten van
mensen die arm zijn (ook van geest) en leven als de dieren (Marokko), foto's van
een man die zichzelf als radeloos probeert te situeren in zijn omgeving, zijn huis, het
erf... Ten slotte constateer je dat met deze tentoonstellingen die overwegend met
actuele fotografie gemaakt zijn, aangetoond wordt dat fotografie al lang geen kunst
meer wil zijn, maar wel een instrument om de zichtbare werkelijkheid in kaart te
brengen, te ontmaskeren. Fotografie die het individu uit zijn cocoon haalt, de wereld
toont, een spiegel voorhoudt.
KVD

L. Bekkers - M. van Gijsegem
Willy Kessels (1898-1974) - fotograaf in het land van Verhaeren (Nl./Fr.) uitg. Prov.
Museum Emile Verhaeren, Sint-Amands, 1998, zw-w.-illustratie, 210 × 200 mm,
44 blz., Bfr. - Op 2 maart jl. was in het fotografiemuseum van Charleroi de vernissage
voorzien van een tentoonstelling (Fotografen ondervragen de wereld): werk van acht
fotografen onder wie Willy Kessels, de Brusselse Vlaming. Hij was architect en
beeldhouwer die de fotografie ontdekte door zelf de foto's te gaan maken van zijn
huizen en sculpturen. Hij beoefende de artistieke fotografie (o.m. naakten, solarisaties)
in de geest van het modernisme. Zijn naam wordt thans vooral geassocieerd met de
stills die hij maakte voor de film Misère au Borinage (1933) van Henry Storck en
Joris Ivens. Als professioneel fotograaf portretteerde hij Joris Van Severen, Staf De
Clercq, maar eveneens Paul Van Zeeland. Van 1943 af gaat hij zijn bekende
Scheldelandschappen maken en ook portretten van volksmensen die even goed van
Stijn Streuvels, Longinus De Munter of Rik Selleslags hadden kunnen zijn. Het is
alsof hij uit de stad (Brussel) wegtrekt waar hij het modernisme, De Stijl en de Nieuwe
Zakelijkheid had leren kennen, om terug te keren (‘zurück zur Natur’) naar zijn
geboortestreek (Dendermonde) en de mensen die daar wonen. Na de oorlog wordt
hij veroordeeld voor collaboratie (zijn portretten en Verdinaso-sympathie) ondanks
getuigenissen ten ontlaste van verzetslui en communistische vrienden. Na zijn
vrijlating in 1947 (hij had vier jaar gekregen) wijdde hij zich praktisch nog uitsluitend
aan het Scheldelandschap, professionele opdrachten en ‘creatieve fotografie’ waarvoor
hem door het Ministerie van Cultuur een toelage was toegekend. Toen in maart 1998.
zijn werk in Charleroi zou worden geëxposeerd, ontstond er een hele rel in de
Franstalige pers over zijn (in)civisme. Niet over de kwaliteit van zijn werk, maar
over zijn foute verleden. Zijn foto's werden uit de expositie verwijderd. De twee
inleidingen van de catalogus gaan vooral over wat de ambiguïteit van Kessels wordt
genoemd: de kunstenaar en de man met een politieke overtuiging, de modernist en
de pictorialist na dato. De titels geven dat goed aan: Willy Kessels, een fotograaf van
twee werelden (Ludo Bekkers); Het landschap, een aantrekkingskracht of vlucht?
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(Mark Van Gijsegem). Een verhelderende aanzet tot de studie van de symbiose tussen
kunst en politiek.
KVD

Varia
Dirk Verbeke (eindredactie)
Een halve eeuw werking voor en in Frans-Vlaanderen. Jubileumboek 1947-1997,
uitg. Komitee voor Frans-Vlaanderen KFV, Platanendreef 46, 8790 Waregem, 1997,
240 × 170 mm, geïll. met zw.-w.-foto's, 340 blz., genaaid, fr. - Dit boek bevat niet
alleen een schat aan informatie over de werking van het KFV voor en in
Frans-Vlaanderen, maar maakt ook duidelijk hoe een dynamisch team van
medewerkers enorm veel werk verzet heeft. Tussen de regels van dit jubileumboek
lezen we zoveel dat niet expliciet uitgesproken is, en toch getuigt van een volgehouden
inzet en een krachtig engagement. De redactie van ‘Vlaanderen’ feliciteert van harte
het Komitee voor Frans-Vlaanderen bij dit jubileum en wenst alle medewerkers nog
vele jaren van inzet. Deze uitgave is een vorm van terugblik, bezinning en terzelfdertijd - een enthousiaste intentieverklaring voor de werking naar de toekomst
toe. Het boek bevat een woord vooraf (Cyriel Moeyaert), een verantwoording (Dirk
Verbeke), een getuigenis (Luc Verbeke), documenten uit het leven van het KFV (Luc
Verbeke), bloemlezing KFV-Mededelingen (Dirk Verbeke), portretten van de
voorzitters en de algemeen secretaris (Dirk Verbeke), bibliografie (Hilaire
Mesdag/Cyriel Moeyaert), registers.
JV

De Grote Touring Autoatlas
De complete gids voor de weg, uitg. Lannoo/Tielt en Touring Club, 1997, geïll. met
kaarten & kleurenfoto's, 290 × 170 mm, 648 blz., gebonden 1.495 fr. - Deze
‘complete’ wegengids (zoals hij in de ondertitel wordt genoemd) getuigt inderdaad
van een verregaand streven naar volledigheid i.v.m. alles wat de weggebruiker aan
informatie nodig heeft. Een greep uit het aanbod: 12 pagina's overzichtskaarten van
België en het Groot-Hertogdom Luxemburg (het gebied waarop deze gids
hoofdzakelijk betrekking heeft en wat verwonderlijk niet op de titelpagina te lezen
staat), 125 blz. gedetailleerde kaarten (schaal 1:100.000; 1 cm = 1 km), 80 blz.
stadsplannen (ca. 40 steden voorgesteld met toeristische informatie), 25 voluit met
tekst en kaart beschreven ‘pittoreske autoroutes’ in het doelgebied, 28 ‘etappeplanners’
vanuit Brussel doorheen Europa (hoe rijd ik het best van Brussel naar München?...
naar Benidorm...), 210 blz. indexen (van plaatsnamen, bezienswaardigheden,
straatnamen en bezienswaardigheden binnen de stadsplannen). En om het geheel af
te ronden: de twee omslagbladen vooraan bevatten een overzichtsplan van de
detailkaarten (die elk een nummer meekregen, waardoor elke plaats makkelijk te
vinden is) en de twee omslagbladen achteraan geven eveneens een overzichtskaart
met duidelijke verwijzing (opgave van de bladzijden) naar de stadsplannen in het
boek opgenomen. Het tweede opvallendste kenmerk van dit boek is de praktische
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bruikbaarheid. Een paar facetten: bij elke (dubbelbladzijdige) detailkaart word je in
zes richtingen naar de aansluitende kaarten verwezen, op diezelfde detailkaarten vind
je met nummers de bezienswaardigheden aangegeven en word je eventueel
doorverwezen naar de plattegronden van de steden op die detailkaart, bij de
‘toeristische autotochten’ wordt steevast een kaart met de te volgen weg afgedrukt
en vind je bladzijden vol toeristische informatie... En wat de reeds vermelde indexen
betekenen i.v.m. praktisch gebruik van dit boek, zal iedereen zich goed kunnen
inbeelden. Het enige minder praktische aan dit boek is zijn (groot) gewicht en formaat,
waardoor het niet geschikt is om als ‘zakgids’ mee te sleuren, maar in iedere auto is
het zeker op zijn plaats. Een vollediger en praktischer autoatlas zal binnen ons
taalgebied moeilijk te vinden zijn!
RD

De recensies werden geschreven door:
JAS:

Jan Seys

JVH:

Jaak Van Holen

JV:

Julien Vermeulen

KD:

Kamiel D'Hooghe

KVD:

Karel van Deuren

RD:

Robert Declerck
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Dirk Rommens
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‘Huize Roosendaele’
Sint-Pietersstraat 39, 8520 Kuurne
Tel. en Fax (056) 35 78 66

Paul de Ridder aan het woord in ‘zijn’ St.-Goedelekerk (Foto: C.V.K.V)

Provinciale activiteit in Brussel en Drogenbos
Een veertigtal vrienden van het C.V.K.V. en Vlaanderen verzamelden op zaterdag
22 augustus 1998 op de Grote Markt voor een voormiddag ‘Brusselen’, met
aansluitend een bezoek aan het Felix De Boeckmuseum in Drogenbos. Onze gids
Paul de Ridder serveerde door zijn enthousiasme en kennis van zaken deze
stadswandeling als een waar festijn voor oog, oor en hart. Brussel lijkt op het eerste
gezicht zo weinig Vlaams - zeg maar Brabants - terwijl de wortels van onze hoofdstad
achter zoveel gevels en gebouwen toegedekt werden/worden. Onze gids bracht zijn
historische kennis op een fijnzinnige en humoristische manier over zonder evenwel
de vaak minder positieve actualiteit over het hoofd te zien en blind te zijn voor de

Conservator Jan De Kelver leidde ons rond in het Felix De Boeck-museum in Drogenbos (Foto:
C.V.K.C.)

fouten uit het verleden. In het restaurant ‘Het Manneke’, konden de C.V.K.V.-vrienden
nieuwe energie opdoen, want er moest nog een tramrit van een klein half uurtje
gemaakt worden naar Drogenbos. Daar wachtte de conservator van het Felix De
Boeck-museum ons op, die ons gedurende ruim anderhalf uur rondleidde doorheen
het leven en werk van gewezen eredeken van het C.V.K.V.. Voor velen zal deze
boeiende uiteenzetting aan de hand van de honderden getoonde werken een openbaring
zijn geweest, waarbij vooral opviel hoe beginselvast Felix De Boeck in wezen en
werk was, tijdens een vaak tragisch maar ook rijk gevuld én lang leven. ‘Moe maar
tevreden’, hier een gepast cliché, trokken de leden en lezers terug... naar hun dorp
of stad. Voor één van de reizigers bracht een dagje Brusselen echter een knauw in
het geloof in de medemens toen portefeuille en inhoud van eigenaar veranderden.
DIRK ROMMENS, VERBONDSSECRETARIS C.V.K.V. VZW
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In memoriam
Raf Deltour
Lid van de Raad van Beheer van het C.V.K.V. en de redactie van
‘Vlaanderen’
Het C.V.K.V. en het tijdschrift ‘Vlaanderen’ hebben een goeie vriend en
plichtsgetrouwe medewerker verloren! Raf, we zullen u op onze vergaderingen
missen. U was omzeggens altijd aanwezig en volgde met gespitste aandacht het
gesprek om op het gepaste moment tussen te komen. Telkens werden we dan getroffen
door uw wijze woorden die nooit kwetsend of afbrekend waren, maar steeds positief
en opbouwend. We hebben ook vaak uw organisatietalent mogen ervaren en we
denken hierbij spontaan aan de feestelijke jaarvergadering van het C.V.K.V. in
Roeselare in 1994 n.a.v. het 250ste nummer van ‘Vlaanderen’. Iedereen die het heeft
meegemaakt, sprak met lof over ‘de bergen werk’ die u bij de voorbereiding ervan
hebt verzet. Het was perfect georganiseerd en het

Foto: C.V.K.V

feestgebeuren verliep dan ook gesmeerd. Raf Deltour werd geboren op 11 december
1926 en is op 27 mei van ons heengegaan. Raf was bij ‘Vlaanderen’ terechtgekomen
via ‘zijn’ Bank van Roeselare die het tijdschrift in die jaren gul sponsorde. In zijn
toespraak op de jubileumviering van 1994 loofde Godfried Ridder Lannoo Raf als
volgt ‘hij was bij onze contacten met de bank, de wijze man, of moet ik zeggen de
ster die ons de weg wees’ (Vlaanderen nr. 253, p. 248). En wij weten dat hij heel
vaak zijn beste woord voor ‘Vlaanderen’ bij de directie heeft gebruikt. Het was dan
ook voor ons een groot genoegen toen hij positief antwoordde op onze vraag om het
C.V.K.V. en het tijdschrift ‘Vlaanderen’ mee te helpen besturen. Zo werd hij lid van
de Redactie van Vlaanderen’. Maar ook in andere culturele verenigingen heeft Raf
het beste van zichzelf gegeven. Zo is hij voorzitter geweest van de Marnixring
Roeselare-Tielt en algemeen voorzitter van Marnixring Vlaanderen. Hij werd ridder
in de Orde van 't Manneken uit de Mane en zetelde daarbij in de Raad van Bestuur
van de orde. Ook in die verenigingen zal men Raf missen. Maar de leegte die Raf
nalaat bij zijn lieve vrouw Maria en zijn rijkgezegend gezin is met woorden niet te
omschrijven. Bij dit afscheid - hoe zwaar het ons allen ook valt - past enkel een
woord van grote dank voor alles wat Raf met zijn innemende persoonlijkheid voor
‘Vlaanderen’ - in de dubbele betekenis van land en tijdschrift - heeft gepresteerd.
ROBERT DECLERCK
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[nummer 273]
Luc Daems
Bij wijze van inleiding
Gerard Walschap, geboren op 9 juli 1898, zou dit jaar honderd geworden zijn.
Vlaanderen zal het geweten hebben! Overal te lande heeft men de Londerzelenaar
uitgebreid herdacht. In kranten en periodieken is haast doorlopend aandacht voor
hem gevraagd. Hier en daar werd zowaar reeds gepeild naar wat nu precies wél en
wat niet van definitieve betekenis zal blijken in dit omvangrijke oeuvre. Het
eenvoudige herlezen al van Walschaps romans doet vermoeden dat het heel wat moet
zijn. Voor een poging tot echte inventarisatie ter zake lijkt het niettemin ook nu nog
te vroeg. We kunnen Marcel Janssens uiteraard spontaan bijvallen wanneer die het
in zijn ‘Houtekiet’-bijdrage heeft over een ‘kostbaar en dierbaar boek’. Maar er blijft
natuurlijk meer, véél meer... In dit Walschapjaar is verder met succes ‘Een mens van
goede wil’ voor toneel bewerkt. Op verschillende plaatsen - o.a. in het AMVC werden tentoonstellingen opgezet, die de auteur en zijn werk in beeld brengen. De
apotheose evenwel bleek uiteindelijk het verschijnen van Walschaps brieven in twee
lijvige delen, waarvan het eerste in september is gepresenteerd. De publicatie werd
hier en daar al bestempeld als dé literaire gebeurtenis van de laatste decennia.
Onvermijdelijk rijst bij dit alles de vraag wat het CVKV en het tijdschrift ‘Vlaanderen’
nog aan die hommage-regen kunnen toevoegen, nu het Walschapjaar zelf haast op
sterven na dood is.
Het antwoord terzake is van tweeërlei aard: vooreerst mag natuurlijk een figuur van
het formaat van Gerard Walschap niet ontbreken in een collectie van 275
themanummers waarin vrijwel alle belangrijke Vlaamse auteurs geleidelijk aan een
plaats kregen toebedeeld. Het verschijnen van deze aflevering is als het toevoegen
van een te lang ontbrekend stuk aan een waardevolle galerij. Eerst bij het opvullen
van de leemte, geeft men zich rekenschap van het voorbije tekort. Het completeren
van de reeks literaire portretten (waarvan Elsschot, Gilliams en Van Wilderode de
laatste waren) is dus in eerste instantie een dringende redactionele zorg geweest en
het herdenkingsjaar niet meer dan een geschikte gelegenheid.
Anderzijds heeft de vaststelling dat de realisatie van een Walschapnummer zolang
op zich liet wachten - laten we er geen doekjes om winden - natuurlijk te maken
gehad met de controverse die bijna zeventig jaar lang tussen rechts en links heeft
bestaan omtrent de figuur van de man uit Londerzeel. Ze ontstond toen de publicatie
van enkele romans van de auteur als onaanvaardbaar werd geïnterpreteerd door
mensen die vanuit hun zorg voor de volkscultuur, de literatuur in de eerste plaats
beoordeelden vanuit moralistisch standpunt. Walschaps koppigheid werd als rebellie
beschouwd. Hij had zichzelf gebrandmerkt en zijn werk de facto uit de katholieke
volksbibliotheken weggehaald. Wanneer daarna ‘Hooger Leven’ - waarvan hij
redactiesecretaris was - ter ziele ging en hem het redacteurschap van ‘Dietsche
Warande en Belfort’ werd ontnomen, was Walschap de facto gebroodroofd. Het is
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hier zeker de plaats om erop te wijzen dat althans een deel van de katholieke
intelligentsia geen part heeft gehad aan de hetze tegen Gerard Walschap. Zo bleven
André Demedts, Albert Westerlinck en in Nederland o.a. Anton Van Duinkerken
zijn romans beoordelen op hun intrinsieke waarde. Wellicht echter klonk hun indirect
protest niet luid genoeg. Dat het alles overheersende hatelijke en onverdraagzame
klimaat Walschaps diepgewortelde zin voor rechtvaardigheid heeft aangerand, is
meer dan begrijpelijk. Hoezeer de auteur zich gekwetst moet hebben gevoeld, blijkt
overigens uit een anekdote die elders in het nummer wordt aangehaald.* Vele
incidenten, waarvan niet zelden ook Walschaps vrouw en kinderen het slachtoffer
waren, hebben de initiële kloof gaandeweg uitgediept. De precaire bruggetjes van
de ene oever naar de andere werden steeds weer door onbegrip weggeslagen. Dan
nog weerhield dit alles Walschap er niet van om na de oorlog - in die risicovolle tijd
blijk gevend van ongewone onvervaardheid

Gerard Walschap heft - drie maanden voor zijn overlijden - het glas op zijn giste verjaardag (Foto:
Veerle Daelman)
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en moed - onvoorwaardelijk in de bres te springen voor méér dan één Vlaams
katholiek schrijver die zijn vriend gebleven was. Ernest Claes kan erover meespreken.
Dat er anderzijds bij Walschap ook later nog een groot wantrouwen is blijven bestaan
tegenover al wat katholiek was, blijkt uit een andere anekdote die de onlangs overleden
dichter Anton Van Wilderode wel eens placht te vertellen. Op weg naar de Koninklijke
Academie in Gent, stapte Van Wilderode nogal eens in Sint-Niklaas op de eerder
door Walschap in Antwerpen (waar hij sedert jaren woonde) genomen trein. Samen
zetten zij dan de reis verder. Steeds weer voegde Walschap in hun gesprekken de
Waaslander dan toe: ‘Cyriel, gij gaat mij niet bekeren, zulle!’ Waarop Van Wilderode
hem op zijn overbekende beminnelijke toon verzekerde dat zulks geenszins in zijn
bedoeling lag.
Het staat buiten kijf dat het dominante katholieke klimaat, vooral dan in de eerste
helft van deze eeuw, Gerard Walschap veel tekort heeft gedaan. Met dit nummer wil
het Christelijk Vlaams Kunstenaarsverbond eer betuigen aan één van Vlaanderens
grootste moderne auteurs en meteen een ereschuld inlossen die vorige generaties
lieten openstaan. Een aantal van de beste Walschap-specialisten werden daarvoor
aangezocht. Al werkten velen onder hen in dit drukke jubileumjaar al aan andere
projecten, toch vindt de lezer ze schouder aan schouder terug in de bijdragen van dit
bijzondere nummer.
Humoristisch en ontroerend tegelijk is het getuigenis, helemaal vooraan in de
publicatie, van Walschaps oudste zoon en lijfarts Guido. Veel van wat hij vertelt, is
na al die jaren toch nog verrassend en niet zelden echt nieuw.
Paul Koeck introduceert de lezer in de problematiek van het scenische verwerken
van een roman (in dit geval, een handvol romans) tot film of televisiefeuilleton.
Vanachter projectoren en camera's laat hij hem meer in het bijzonder meekijken naar
het tot stand komen van de succesvolle VTM-reeks ‘Ons Geluk’.
Walschaps biograaf Jos Borré toont aan hoe de auteur in verscheidene romans uit
de jaren dertig in feite al boetseerde aan het personage dat finaal zou uitgroeien tot
Houtekiet. Hij noemt ze ‘voorgestalten’, die in de Depser stamvader hun meest
aansprekende evenwicht vinden.
Bij het einde van Borrés bijdrage citeert deze laatste de beroemde passage uit de
slotbladzijde van de roman. Houtekiet bezint zich dan, boven in zijn toren, op het
‘fijne raadsel van het bestaan’. Precies dat fijne raadsel is het onderwerp van Marcel
Janssens' essay over hetzelfde boek. Janssens heeft in Houtekiet o.a. een aantal
nauwelijks verborgen christelijke en bijbelse motieven opgespoord. Beide stukken
van Borré en Janssens liggen als het ware in elkaars verlengde en leggen aldus het
hoofdaccent van dit Walschap-nummer op het chef-d'oeuvre van de auteur.
Julien Vermeulen licht ‘Oproer in Congo’ door, mocht daarvoor Walschaps
Kongobrieven inkijken alvorens ze in het brievenboek verschijnen en projecteert de
roman op het scherm van de recentste postkoloniale literatuurbenadering.
Jean Weisgerber dan verdiepte zich in Walschaps romantheorie in een interessante
bijdrage die gepresenteerd wordt als ‘Voorpostgevechten tussen avant-garde en
classicisme’.
Aan Walschaps bedrijvigheid als spreker werd tot op heden in de pers zo goed als
nooit aandacht geschonken. Nochtans moet de man honderden lezingen gegeven
hebben. Vrijwel niets daarvan is bewaard gebleven. Eén van die causerieën (uit 1939)

Vlaanderen. Jaargang 47

drukken we in dit nummer voor het eerst in extenso af en leggen ze naast een (kort)
Nederlands en vooral naast een Vlaams krantenbericht, die er in die tijd aandacht
aan besteedden.
Ten slotte nog dit: omdat de samensteller zijn medewerkers volkomen vrijheid
liet bij de keuze van hun onderwerp, werden onbedoeld misschien bepaalde accenten
gelegd. Sommige aspecten werden meer belicht dan andere. Een aantal ongetwijfeld
belangrijke items kwamen zelfs helemaal niet aan bod. Dat is dan de prijs die nu
eenmaal moet betaald worden aan de hoog gewaardeerde spontaneïteit van elke
essayist.

Eindnoten:
* Zie daarvoor het randartikel bij de gepubliceerde lezing van Walschap.
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Guido Walschap
Mijn vader
Ik herinner me nog goed de woorden van de pater: Mevrouw Walschap, voor de
zoon van Gerard Walschap is er altijd plaats bij ons.
Vader was 29 jaar oud toen ik geboren werd. Mijn broer Hugo, die later diplomaat
zou worden, was mij 17 maanden voorgegaan. Hugo en ik zagen het levenslicht in
de Nerviërsstraat 31. Alice Nahon kwam zo onder de indruk van het gekeel van mijn
broer dat zij er een gedicht aan wijdde, ‘Aan Hugo's fijne stemmetje’, dat helaas niet
is opgenomen in haar onlangs verschenen verzameld werk.
In 1929 verhuisden we naar de Lemméstraat 12, schuin tegenover Willem Elsschot
die in 21 woonde. In zijn opus magnum ‘Willem Elsschot, Het Ridderspoor’ beschrijft
Johan Anthierens de slechte verstandhouding die tussen de beide literatoren zou
hebben bestaan. Men zou zelfs in zijn oor gefluisterd hebben dat zij het aandurfden
's nachts over en weer in de brievenbus te urineren. Deze geruchten zijn echter
onwaarschijnlijk indien met de hoogte van de brievenbussen rekening wordt gehouden.
Die van Walschap was veel te laag, terwijl die van Elsschot dan weer te hoog was.
Tussen beide schrijvers is het inderdaad nooit tot een grote vriendschap gekomen,
maar zij hebben wel, heel hun leven lang, een oprechte bewondering voor elkaar
gehad. Vader schrijft zelf:
‘Willem Elsschot had mij toevallig gezegd dat hij wel eens een kort verhaal van
mij wilde vertalen, omdat ik zo moeilijk te vertalen ben. Ik heb hem “Genezing door
aspirine” gegeven. Voor enige dagen gaf hij zijn vertaling aan de deur af. Zij is
prachtig. Hij heeft die zaterdagavond hier doorgebracht, met zijn vrouw, zijn
schoonzoon Dolphyn, die mijn portret geschilderd heeft, en diens vrouw. Dat was
de 18de juli. Wij wonen nu meer dan tien jaar in dezelfde straat en dat is de eerste
avond die wij bij elkaar doorbrengen. Hij is zo en ik ook. Ik ben blij dat onze namen
tezamen zullen verschijnen.’
Drie jaar na mij en dag op dag honderd jaar na Guido Gezelle, kwam Lieven, die
later schilder zou worden. Enkele dagen voor zijn 60ste verjaardag maakte hij een
einde aan zijn leven. Als kind was zijn hoofd nogal groot uitgevallen en sterk gelijkend
op dat van Guido Gezelle. In het familiealbum zitten nog foto's van de kleine snaak
naast de imposante buste van Gezelle.
Carla, de enige dochter, is in 1932 geboren. Op school was zij haantje-vooruit en
de schrik van de leerkrachten. Tot inkeer gekomen verzamelt zij sinds jaren vaders
brieven, die in boekvorm zullen uitgegeven worden. Ik moet toegeven dat het een
leesbaar boek zal worden met een overzicht van een halve eeuw Vlaams literair leven.
Onze benjamin, Bruno, verscheen in 1938 op het toneel met een originele
geboorteaankondiging:
Nog over de Tsjecho-Slovaakse kwestie.
Antwerpen, 17 september 1938.
In verband met de internationale toestand, speciaal de algemene uitbreiding der
bewapeningen, heb ik noodgedwongen maatregelen getroffen en mijn effectieven
versterkt met een vierde zoon: Bruno.
Gerard Walschap
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Grootmoeder langs vaders zijde heb ik nauwelijks gekend. Zij was klein, zwaarlijvig,
altijd in het zwart gekleed, met een gerimpeld vel. Ik griezelde als ik haar moest
kussen. De enige boodschap die ze mij voor het leven heeft meegegeven was kort
en duidelijk: ‘Dag jong, doe goed uw best op school’. Het is mij altijd opgevallen
dat vader nooit over zijn moeder sprak.
Aan grootvader heb ik geen enkele herinnering, alleen wat vader over hem verteld
heeft. Hij stelde hem voor als een vrome en vooral verstandige man, aan de Leuvense
stoof in het ouderlijk café gezeten, niet veel van zeggen en nog minder van doen.
Hij moet een soort wijsheid gehad hebben waarmee hij raad kon geven aan de
dorpelingen die soms van heinde en verre kwamen. Vader was ook erg lovend over
zijn moed en kracht. Zo bracht hij ons in vervoering met het verhaal dat grootvader
met gestrekte armen dwars over de weg ging staan om een op hol geslagen paard
tegen te houden. Ik was dan ook totaal verbluft toen vader mij twee weken voor zijn
overlijden plots op de man af vroeg of ik blij zou zijn als hij stierf. Ik zei: ‘Maar vake
toch, waar haalt gij zoiets.’ ‘Toen mijn vader gestorven is’, zei hij, ‘was dat de
schoonste dag van mijn leven.’
Dit verwonderde mij des te meer, omdat vader heel zijn leven zo lovend over

Geboorte-aankondiging van Bruno (Album Gerard Walschap)

zijn vader gesproken had, zelfs zozeer dat zijn ouderwordende kinderen zich stilaan
begonnen af te vragen hoe verstandig en hoe sterk die oude man in werkelijkheid
wel moest geweest zijn en wij begonnen er op den duur zelfs grapjes over te maken.
Wij hebben altijd meer contact gehad met de familie van moeder, die afkomstig
was van Maaseik. Twee van haar zussen hielden daar het ouderlijk ‘Hôtel du Chemin
de Fer’ in de Bosstraat. Het leek het oud hotel van Richard Minne, waar men met de
dieren rust. Al onze kerst- en paasvakanties brachten we daar door. Wij hebben er
met vader lange fietstochten gemaakt. Ik herinner me nog een tocht naar Maastricht
met Marnix Gijsen op kop, een memorabele gebeurtenis, want Gijsen was een
chlorofyl-hater.
Toen vader jaren later aan Marnix Gijsen vertelde dat zijn zonen op vakantie in
Schotland waren, viel hij haast om van verbazing: ‘Maar Gerard, in Schotland? Wat
gaan zij daar doen? Daar zijn toch geen mensen.’
De zomervakantie brachten wij door aan zee in Wenduine, eerst op de eerste
verdieping boven een schoenwinkel op het Kerkplein, later, toen het ons waarschijnlijk
iets beter maar nog niet goed ging, in de villa Verhaegen. Vader werkte aan zee juist
zoals in Antwerpen, van de eerste dag tot de laatste: heel de middag schrijven. Als
het weer het enigszins toeliet, in de duinen. 's Avonds als de kinderen in bed lagen,
trokken mijn ouders langs het fietsweggetje door de duinen van Wenduine naar
Blankenberge, waar zij in café ‘La Pomme’ garnalen gingen eten met een biertje.
's Morgens ging vader met zijn drie
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zonen soms naar de haven van Blankenberge, waar wij ons naast elkaar installeerden
om er het best de vissersboten te schilderen of te tekenen. Een toerist, die achter onze
rug onze meesterwerken kwam bewonderen, zegde aan zijn lief dat de kinderen het
beter deden dan die oude.
Op een dag kwam Johan Fabricius, die ook met zijn gezin in Wenduine verbleef,
ons halen met zijn grote Chevroletcabriolet om in De Haan Albert Einstein te

Allicht de laatste foto van de schrijver in leven. Ze werd amper tien dagen voor zijn dood genomen
bij zijn dochter Carla in Wechelderzande (Foto: Veerle Daelman)

groeten, die uit Duitsland gevlucht was en naar Amerika wou emigreren. In de wagen
vertelde vader dat Einstein de verstandigste man was van de hele wereld, dat hij als
jood vervolgd werd door de Duitsers en dat hij naar Amerika moest vluchten. Wij
hadden in die tijd het joodse vraagstuk nog niet helemaal onder de knie en naar ons
bescheiden oordeel was vader de verstandigste man op de wereld. Maar onze jonge
harten liepen toch over van ontroering: wij gingen rechtop in de stoelen staan en
kregen de ogen vol tranen, toen wij Einstein met de haren in de wind op zijn terras
zagen wuiven naar de lange stoet toeterende auto's.
In de lente van 1939 kwam Frans Delbeke in Antwerpen op bezoek. Hij had een
pracht van een villa in San Remo gekocht met het geld dat hij daar in het casino
gewonnen had en bood ons aan om er de zomervakantie door te brengen. Voor de
oorlog was Italië nog een ver afgelegen land, maar vader heeft het aanbod toch in
dank aanvaard. Daarmee begon een hele reeks vakanties aan de Azurenkust, in San
Remo, Menton en Nice, enkel onderbroken door de vijf oorlogsjaren. Die
oorlogsperiode was voor ons gezin even droevig als voor de meeste gezinnen, maar
met de bevrijding kregen wij er nog een toemaatje bij. Tot tweemaal toe werd onze
gevel met hakenkruisen beschilderd en in een belendende straat stond in grote letters:
Walschap naar de gevangenis. Neem daarbij de volledige wetteloosheid, de
afwezigheid van elk gezag, het janhagel op straat, de plunderingen en de afrekeningen
overal in het land en wat acht je je gelukkig maar éénmaal bevrijd te zijn. De stad
plaatste een politieagent in onze straat en zelfs onze Franssprekende buren kwamen
op voor de onschuld van vader.
Moeder had van vader, bij zijn geloofsverlies, bekomen dat de kinderen een
katholieke opvoeding zouden krijgen. De jongens gingen naar het St.-Lievenscollege.
Carla eerst naar St.-Lutgardis, later naar de Dames van het Christelijk Onderwijs.
In de vijfde Latijnse van het St.-Lievenscollege was meneer Van Hoeibroeck
klassenleraar. Hij had als bijnaam ‘De Koe’. Het was in de tijd van het pamflet
‘Vaarwel dan’, waarin vader afscheid neemt van kerk en geloof. In volle klas
verkondigde ‘De Koe’ dat er mensen waren die niet het karakter hadden om kuis te
leven en daarom het geloof vaarwel zegden. Ik kreeg een kop zo rood als een tomaat
onder de meewarige blikken van mijn klasgenoten. Verscheidene ouders verboden
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hun kinderen om nog langer met de Walschappen te spelen. Ik herinner me nog hoe
een gezette dame mij kwaad toeriep dat haar zoon alleen nog boeken van de index
las sinds hij met ons omging. Ik hield oprecht veel van mijn ouders, maar als ik hen
bij de prijsuitdeling op de speelplaats zag staan, schaamde ik mij toch. Vader was
een kop kleiner dan moeder. Moeder was erg opvallend en artistiekerig gekleed.
Vader droeg zijn zondags pak, maar zonder de breedgerande hoed van zijn
beroepsgenoten. Mijn ouders spraken daarenboven nog beschaafd Nederlands, wat
in die jaren als pretentieus en aanstellerig voorkwam. Iedereen op de speelplaats wist
dat mijn vader de vuilschrijver was die niet kuis kon leven.
Nu was het niet altijd vervelend om de zoon van een vuilschrijver te zijn. In andere
omstandigheden kon die vuilschrijver zijn zoon uit de penarie helpen. Dit gebeurde
bij de jezuïeten in Brussel. Tijdens de V1- en V2-bombardementen waren wij naar
Brussel uitgeweken en hadden onderdak gevonden in de flat van Marnix Gijsen. Het
was uiterst moeilijk om nog toegelaten te worden in de reeds overbevolkte Brusselse
scholen. Moeder stelde voor om het bij de jezuïeten te proberen. Ik herinner me nog
goed de woorden van de pater: ‘Mevrouw Walschap, voor de zoon van Gerard
Walschap is er altijd plaats bij ons.’ Zo heb ik mijn retorica bij de jezuïeten afgewerkt
en iedereen die mij kent zegt dat men het er nog aan ziet. Ik maakte bij de jezuïeten
kennis met een onderwijs dat mijlen verheven was boven dat van het
St.-Lievenscollege en ik had het gevoel van uit een boerendorp in het hartje van
Manhattan te zijn beland.
In de tweede kandidatuur geneeskunde slaagde ik niet voor scheikunde, onderwezen
door professor Govaerts onzaliger gedachtenis. Ik moest mij dus voorbereiden op
een tweede zittijd en vond dat het klimaat van San Remo niet erg bevorderlijk was
voor de studie. Ik ben dus alleen naar Antwerpen teruggekeerd en heb mij volledig
ingezet voor de herkansing. Toen vader terugkwam van vakantie, gaf hij mij een dik
schrift waarin hij, dag voor dag, alle gebeurtenissen in San Remo had opgeschreven.
Dit is de inleiding:
‘Woensdag 13 augustus 1947. Deze voormiddag, toen ge vertrokken waart, ben
ik in het studio gaan lezen zonder te begrijpen wat ik las, zonder te weten waaraan
ik dacht. Opeens echter had ik een duidelijk plan dat mij voorkwam als een uitkomst
aan al wat ik daar had zitten doen: een dagboek van San Remo vanaf uw vertrek
aanleggen. U elke dag een brief zenden zou u maar hinderen bij het blokken, daarom
moest ik u elke dag schrijven, maar dan zo dat het u volgende maand nog leesbaar
voorkomt. Gij zoudt dan post factum enigszins kunnen meeleven met ons, een bewijs
hebben dat wij elke dag in gedachten bij u zijn geweest en hebben getracht u van
San Remo nog te gunnen wat wij konden. En ik verheel ook niet dat het voor mij een
gelegenheid zal zijn elke avond tot u een eenzame monoloog te richten die mij bijna
voldoet als een gesprek met u. Nog iets moet ik er uitdrukkelijk bijvoegen: geen
literatuur. Brieven van G.W. aan zijn vriend G.W. Niets meer maar ook niets minder.’
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Het dagboek eindigt op zaterdag 6 september 1947 met de volgende woorden: ‘Ik
heb getracht u getrouw onze dag te vertellen. Toch stelt het dagboek mij achteraf
teleur. Al schijnt het soms dat ik niet altijd stof genoeg had, ik heb integendeel altijd
een keuze moeten doen en over die keuze ben ik ver van tevreden. Ik moest de
objectieve uiterlijke dingen vermelden en zij waren toch niet altijd het essentiële van
onze dag. Ik moest ieders meedeelbaar wedervaren meedelen en nu en dan zou het
beter geweest zijn de psychologie van ons weer te geven zo goed als dit voor mij
doenbaar was. Ik mocht niet teveel over mij alleen spreken en toch wordt een dagboek
eerst interessant wanneer het de schrijver zelf toont d.i. de manier waarop hij alles
waarneemt. Het dagboek was opgevat als brieven van een vader aan zijn zoon en ik
vrees dat ik teveel kroniekschrijver ben geweest. Ik vind ook op vele bladzijden iets
saais en droogs en onbelangrijks aan mijn geschrijf, dingen die ik had kunnen
vermijden door subjectiever te schrijven.
Maar ik heb mijn best gedaan, liefste Guido, en als ik u nu mijn cahier aanbied
met het wrang gevoel dat ik u vele bladzijden voorleg die het lezen niet waard zijn
en dat iemand die zoveel geschreven heeft, niet meer heeft kunnen terecht brengen
van een met zoveel liefde geschreven rapport, kan ik er alleen op rekenen dat gij de
som van inspanning en de goede bedoeling zult meetellen om min of meer de
tekortkomingen door de vingers te zien. Leve San Remo! Leve Guido!’
Vader, moeder en de vijf kinderen, Hugo, Guido, Lieven, Carla en Bruno woonden
in de Lemméstraat in wat men toen een rentenierswoning noemde, maar wat nu een
burgershuis heet. De aankoop van dit huis moet vader nogal overhaast gedaan hebben
en zonder de zegen van moeder, die bij hoog en laag beweerde dat het te duur betaald
was.
Het was een huis in de rij met ernaast twee identieke huizen. Heden ten dage
worden dergelijke huizen onderverdeeld in appartementen, maar in mijn jeugd kon
een gezin, dat verre van rijk was, over het hele huis beschikken. We hebben zelfs
altijd een dienstmeisje gehad, een statussymbool dat nu te vergelijken is met het
lidmaatschap van een behoorlijke golfclub.
Vader was gepassioneerd door architectuur en heeft in dat huis verschillende
veranderingen aangebracht die het rijhuis hebben herschapen in een juweeltje van
gezelligheid en goede smaak. Het opvallendst waren wel de schouwen in het bureau
en de zitkamer. Zoals in de meeste Antwerpse rentenierswoningen hadden de
schouwen in die tijd een horizontaal marmeren blad om een uurwerk en kandelaars
op te zetten en twee marmeren stijlen die het horizontale blad schraagden. In het
midden stond de kachel, bij ons de onovertroffen Surdiac. Vader heeft dat allemaal
laten wegnemen, twee stenen zitjes naast de kachel gebouwd en de rug in dezelfde
vierkante rode steentjes als de zitjes tot twee meter hoog. Daarbij waren de muren
van de kamer tot aan het plafond gevuld met boeken of met schilderijen. Vlaanderen
beschikte in die lang vervlogen tijden nog over een keur van schilders die een
gelijkend portret konden maken en zo is heel de familie al eens
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Gerard Walschap op zijn sterfbed - 25.10.1989 (Foto: Veerle Daelman)

onder de verf gegaan.
De kinderen Walschap moeten het in hun jonge jaren nogal bont gemaakt hebben,
want vader kon in huis geen rust meer vinden. Hij heeft dan achter in de tuin een
huisje laten bouwen dat wij het paviljoentje noemden. Hij heeft er zelf de plannen
voor getekend. Het had een groot venster met glas in lood, dat uitgaf op de tuin. Na
enkele jaren werd het er echter te vochtig, zodat het alleen nog dienst deed als
werkplaats voor vaders timmerwerk. Zoals de meeste architecten van die tijd heeft
hij verscheidene meubelen ontworpen en getimmerd. Wat hij zelf timmerde, heeft
niet veel succes gehad, maar de bibliotheek en zijn bureau, door een stielman
vervaardigd, zijn prachtig. Het timmeren gebeurde meestal 's zondags. Ik herinner
me nog een rustige zondagmiddag, vader was aan het timmeren. Moeder stormde
hals over kop de tuin in om vader te waarschuwen dat hij teveel lawaai maakte en
de buren dus konden denken dat in huize Walschap de zondagsrust niet werd
gerespecteerd.
Ook het huis van zijn zussen in Londerzeel heeft vader ontworpen, waarschijnlijk
geholpen door de lectuur van de verschillende Nederlandse en Duitse tijdschriften
over architectuur, waarop wij geabonneerd waren. In de marge van meer dan één
manuscript van vader staan tekeningen en ontwerpen van villa's en huizen.
De grootste realisatie van vader in de Lemméstraat, en ik zal hem daar eeuwig
dankbaar voor blijven, waren de lederen fauteuils met hoge armsteunen, waarin men
diep kon wegzinken en schrijven of lezen op een op maat gesneden, gebeitste en
geboende plank met een bakje voor potlood of pen. Al mijn cursussen heb ik geleerd
in een heerlijk zachte en warme fauteuil. Op die manier geen vermoeidheid, rugpijn
of platgedrukt achterwerk. Als de kinderen Walschap allemaal zo opvallend geniaal
zijn, dan is het wel aan deze ‘uitvinding’ van hun vader te danken. Met dit geheime
wapen deden wij iedereen de baard af, die op een stoel gezeten al na één uur naar
buiten moest om de benen te strekken, terwijl wij zonder verpinken zes en zeven
uren haalden. Daarbij werd de stilte gerespecteerd als één van ons in de boeken zat.
Ga dat nu nog maar eens zoeken. Maar aan tafel, tijdens en na de maaltijden, werd
de schade ingehaald en onafgebroken gepraat. Alhoewel wij een juweeltje van een
huis hadden, elk onze kamer, elk onze fauteuil, veilig geborgen tussen boeken en
schilderijen, bleven wij toch streven naar het hogere. Wij bleven dromen van een
nog mooier, nog gerieflijker, nog groter huis. Het krantje van de notarissen werd
vlijtig gelezen en al de kanshebbers werden onderstreept en ter plaatse gekeurd.
Hoeveel huizen ik zo met mijn ouders ben gaan bezoeken, hoeveel dromen en
fantasieën wij hierover hebben gehad, is onmogelijk zelfs bij benadering te schatten.
Alles wat in Antwerpen ooit openbaar te koop heeft gestaan, hebben wij minutieus
onderzocht. Er werd zelfs ruzie gemaakt tussen de kinderen over de verde-
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ling van de kamers. Maar op de verkoopdag bleef het bod van vader meestal een
flink stuk onder de prijs en vielen onze dromen als een kaartenhuisje in elkaar.
Men moet met de voornaam niet Sigmund en met de familienaam niet Freud heten,
om in deze avonturen niet de kiemen te ontdekken van vele latere luchtkastelen en
dagdromerij van de Walschapkinderen.
Naast zijn belangstelling voor de architectuur heeft vader veel van de schilderkunst
gehouden. Hij telde verscheidene schilders onder zijn vrienden, die geregeld aan
huis kwamen, zoals Saverijs, De Coene, Van Dyck, Duwaerts, Van Puyenbroeck en
Dolphyn. Zelf durfde hij ook al eens het penseel hanteren. De gelijkenis was meestal
behoorlijk, maar met de verf kon hij niet goed overweg. Ik herinner mij mei 1940,
het begin van de oorlog, chaos in heel de stad, vrienden en kennissen die af en aan
liepen om te zien of wij moesten vluchten of niet. In al dat geharrewar kon vader
niet schrijven, zette zich aan het schilderen en wel aan de creatie van mijn portret,
een kopie van de tekening die Johan Fabricius enkele maanden tevoren van mij
gemaakt had. Johan Fabricius woonde met zijn vrouw Ruth, zijn zonen Jan-Eiko en
Jelle en zijn dochter Famke in de Van Putlei, enkele straten van ons verwijderd. Zijn
vrouw was een Oostenrijkse jodin en hij wilde zich dus zo spoedig mogelijk uit de
voeten maken, maar niet zonder ons te vragen om mee te gaan. Vader vond het beter
om thuis te blijven en heeft toen de tekening van Fabricius nageschetst en geschilderd.
Het is geen meesterwerk geworden, maar voor mij het dierbaarste schilderij op aarde,
vooral door het kleine gedichtje dat hij erop heeft geschreven en dat ik nog altijd vol
ontroering opzeg:
Niet mijn onvaardigheid,
Liefde heeft 't penseel geleid,
met vreugd.
't Herinnere u altijd
uw jeugd,
uw vader en de oorlogstijd.

Daar ik door mijn beroep als geneesheer altijd maar minder tijd vond om te lezen,
kwam vader mij te hulp met gedichten. Een gedicht kan overal gelezen worden, in
de auto, op straat, in bad, of tussen het bezoek van twee patiënten door. Met wat
geluk blijft het urenlang nazinderen. Ik herinner mij nog hoe vader op een troosteloze
novemberdag binnenkwam, wijsvinger omhoog: ‘Guido, ik heb er weer één.’ Hij
begon uit het hoofd te declameren: ‘Zo tedere schade als de bloemen vrezen van
zachte regen in maand van mei.’ Mijn dag kon niet meer stuk.
Zo heeft vader mij heel wat poëzie bezorgd. Het onverstaanbaar gewauwel van
sommige poëten werd door ons misprijzend afgewezen. Vader kon zich daar zo in
opwinden dat hij tussen 1961 en 1963 verscheidene gedichten heeft geschreven om
de draak te steken met die woordenkramerij. Hier volgt er één, dat als titel draagt:
‘Kerndelingstherapie.’ Het illustreert tevens zijn gesnuffel in mijn therapeutische
folders en vereeuwigt bovendien op de derde regel dat mooie woord ‘verlorenis’,
dat in geen Van Dale te vinden is en geen verklaring hoeft.

Kerndelingstherapie
(Opus 49)
Pijn. Begeven. Irritatietoestand.
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Alleen nog ademen.
Zwakte. Verdriet. Verlorenis.
Zielsbeschadigd wachten
op de genadeslag.
Willoos denken.
Intraveneus verzuurd
staren in bittere metaphysieken.
Nu, gisteren, altijd,
lachen dat schreit,
schreien dat lacht,
dagen in klagen verbracht.
Rust noch duur.
Bed noch graf.
Walg om de mond.
Iedere hoop heeft bedrogen.
Cosmisch dronkene, dorstige zwaluw
olijfkleurig van stuit,
verkommerde steeneik, ceder en terebint
van Colombo Béchar,
woedende onrust die mij schendt,
bloem van de bramen,
stoeise mond, woordelijke zwoelte
die van geen aflaat weet,
hoort!
In een onschuldig land,
omhooggerezen en opgericht,
gedachten uit modder optrekken,
onbelemmerd groot afschudden
wat vals is en laf
en tegen koperdeficiënte
metastaserende cellen
driemaal daags alcaloïeden
van de maagdepalm van Madagascar
per os.

Vader heeft altijd een bijzondere belangstelling getoond voor de filosofie en voor
Immanuel Kant in het bijzonder, niet alleen voor zijn werk, maar ook voor zijn
levenswijze. Kant heeft nooit zijn geboortestad Königsberg verlaten en alhoewel
vader grote en verre reizen heeft ondernomen, denk ik toch dat ook hij liever niet op
reis was gegaan en dat hij alleen vertrokken is op aandringen van anderen of om
anderen plezier te doen. Kant was ook een regelmatig man, die altijd op hetzelfde
uur naar de universiteit ging om les te geven en even stipt op tijd terugkeerde. Ook
dat was iets naar vaders hart. Vroeg opstaan, langdurig inzepen en scheren, meestal
zingend, soms de hele Gregoriaanse mis, om half acht aan tafel, de krant, tijdschriften
en boeken inzien, de correspondentie beantwoorden en dan de wandeling. Na het
middagmaal begon het schrijven tot 7 uur 's avonds. Aan deze regelmaat was vader
gehecht, ook tijdens onze vakantie en zelfs in oorlogstijd. Hij wachtte nooit op
inspiratie, die moest vanzelf komen bij het schrijven.
Toen vader benoemd werd tot inspecteur van de openbare bibliotheken, moest hij
een auto kopen en leren rijden. Dat rijden is altijd een probleem gebleven. Hij is
nooit vertrouwd geraakt met het systeem van de versnellingen. Het liefst vertrok hij
met gierende motor in vierde versnelling en liet verder de pook voor de hele dag
gerust. Dat dit de flora en de fauna van de lage landen en zelfs van ons buurland
Frankrijk niet ten goede is gekomen, spreekt voor zich. Nochtans had vader ook op
autogebied zijn fierheid en moest kritiek voorzichtig worden geuit. Toen hij 65 werd
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heeft Hugo, zijn zoon-diplomaat, met de omzichtigheid eigen aan zijn beroep, hem
aangeraden ermee te stoppen en vader heeft daarmee ingestemd zonder verpinken.
Nu ikzelf de 65 al enkele jaren voorbij ben, voel ik des te beter aan welke harde noot
toen gekraakt werd.
Vader was niet van het sportieve type. Hij was klein en gedrongen, met een korte
hals. Hij heeft nooit zijn hoofd goed kunnen wenden. Om achterom te zien

Het huis aan de Lemméstraat 12 in Antwerpen. Walschap was er vanaf 1929 W. Elsschots overbuur
(Album Gerard Walschap)
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De complete Walschap: v.l.n.r. Guido, Hugo, Gerard, Carla, Ninette, Bruno en Lieven (Album Gerard
Walschap)

moest hij zijn hele lichaam draaien. Als moeder hem zei: ‘Kijk eens, Gerard, wie
achter u staat’, dan verscheen op zijn gezicht een uitdrukking van wanhoop. Als ik
wat ouder was en Genezing door aspirine las, meende ik daar de oorzaak te ontdekken
van dit ongemak.
Van kleins af had ik keelpijn, twee à driemaal 's jaars gedurende veertien dagen
à drie weken. In de tussentijden voelde ik, ofwel nog iets van de vorige, ofwel de
volgende aankomen. Werd ik bij toeval eens helemaal niets gewaar, dan moest men
mij maar in de rug aanroepen, zodat ik vlug omkeek. De stijve kraag van mijn jasje
duwde dan onder mijn kin tegen een gezwel dat pijn deed, een amandel. Maar wat
wist ik toen van amandelen?
Ik was zo bezield door dit boek, dat ik het ontelbare malen gelezen heb, tot ik het
van de eerste letter tot de laatste uit het hoofd kende. Als ik alleen was, declameerde
ik het hardop. Kwam ik aan ‘gedachten zijn er niet in dat gezagvol hoofd’, dan kreeg
ik de krop in de keel en enkele alinea's verder kon ik mijn tranen niet meer bedwingen.
Maar dat is te wijten aan een familiale ziekte, die haar slachtoffers met rood betraande
ogen verlegen achterlaat, als het licht in de cinema weer aanflapt.
De enige soort sport die vader heel zijn leven met hart en ziel beoefend heeft, is
het wandelen. Hij had in Antwerpen zijn grote en zijn kleine wandeling. Weer of
geen weer, hij trok er op uit. Aan zee wandelde hij van het Zwin naar Zeebrugge,
zelfs in de bijtende kou of bij stormweer. Ver in de tachtig is hij verscheidene keren
van Antwerpen naar Kalmthout gestapt, goed voor 25 kilometer. Om zijn ongelovige
Thomassen van kinderen te overtuigen stak hij onderweg postkaarten in de bus met
het uur van zijn doortocht.
In tegenstelling tot de meesten van zijn leeftijdsgenoten kon vader zwemmen en
hij was dol op water. Vermits hij nooit zwemles had gekregen, had hij zijn eigen stijl
ontwikkeld, zijn eigen streng klassieke stijl, zoals hij het noemde, die de nadruk
legde op het bovenblijven, maar de snelheid verwaarloosde. Ik lees in zijn reisdagboek
van San Remo op datum van 10 oktober 1956:
‘Ik had mij voorgenomen voor ons vertrek ten minste éénmaal mijn vroegere
heldenfeiten te herhalen en rond de pier te zwemmen. De waarschuwingen van Guido
en de stroming aan het pierhoofd hebben het belet, maar ik heb toch zwemmend in
het haventje meer dan de afstand afgelegd en kon het nog veel langer uithouden
zodat ik nu met veel spijt zit de tocht niet te hebben ondernomen. Het is niet met
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voorzichtigheid dat Amerika werd ontdekt en het is niet op de pieren dat de beste
raadgevers staan.’
Waren de kinderen hun vader de baas in het zwemmen, in het schaatsen moesten ze
het tegen hem afleggen. Ook in het fietsen was hij ons voor, vooral op lange afstand,
iets minder in de sprint. Maar de fiets heeft hij al rond zijn vijftigste aan de haak
gehangen. Hij bleef wel geboeid door alles wat met wielersport te maken had en
volgde met veel interesse de Ronde van Frankrijk en andere klassiekers. Meer dan
eens zijn wij met vader het wereldkampioenschap sprinten in het Antwerps sportpaleis
gaan bijwonen dat toen telkens gewonnen werd door Poeske Scherens. Dat waren
ongelooflijke momenten van spanning in een geur van frieten, bier en sigarettenrook.
In het stadspark waren soms wielerwedstrijden met vaders idool, De Caluwé, op
kop. Vader vertelde dan dat, terwijl de andere renners de avond voor de wedstrijd
de slaap niet konden vatten, De Caluwé sliep als een steen. Hij was 's morgens bijna
niet wakker te krijgen en begon op zijn dooie gemak te fietsen, maar eens gelanceerd
was hij niet meer te houden. De Caluwé was een man naar vaders hart: Niets in de
handen, niets in de mouwen, geen trucjes, maar pure kracht. Gewoon harder rijden
dan de anderen.
Vader vertelde ons ook met veel enthousiasme over het kaatsspel dat hij in zijn
jeugd veel gespeeld had en dat nu nog af en toe in Brabant beoefend wordt. Een klein
hard balletje wordt met de hand zo ver mogelijk naar de tegenspeler geslagen, die
het moet opvangen en terugslaan. Omdat zijn kinderen dit nogal saai vonden, vertelde
hij dat zelfs onze koning kwam zien naar het kaatsspel op de Zavel in Brussel. Het
is daar dat de beroemde zin gevallen is van een supporter die aan de koning
antwoordde toen die zei ‘qu'il faisait chaud’: ‘Oui, Sire, il fait doef’. Sindsdien is dat
een gevleugeld woord in de familie geworden, als wij het warm krijgen, zeggen wij
‘qu'il fait doef’.
Zodra de televisie de boksmatchen in de huiskamer bracht, kreeg vader een nieuwe
passie, waarvoor hij zich wel een beetje schaamde: ‘Ik vind ook dat boksen verboden
moet worden, maar zolang dat niet het geval is, blijf ik ernaar kijken.’
In 1945 trok ik naar de universiteit van Gent om geneeskunde te studeren. Vader
had altijd belangstelling voor de medicijnen en wilde ook mijn cursussen volgen. Ik
moest hem wekelijks de nieuwe stof aanbrengen, maar hij heeft het snel opgegeven,
afgeschrikt door de eindeloze reeksen chemische formules en logaritmische
berekeningen. Later heeft hij een tweede poging gedaan en nam zich voor de eigenlijke
ziekteleer te volgen. Ook hier was het resultaat erg mager. Na een vijftigtal bladzijden
moest hij het opgeven, omdat hij elke ziekte ook bij zichzelf meende te ontdekken.
‘Ik heb nog nooit al mijn klachten zo precies beschreven gezien als in deze cursus’,
zei hij, ‘maar of het nu over het hart, de lever, of de nieren gaat, ik heb al deze ziekten
tegelijk’. En dat betekende het
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definitieve einde van zijn geneeskundige opleiding.
Als patiënt daarentegen had hij zijn gelijke niet. Hij verafschuwde ziekte en
ziekzijn, haatte medicamenten, en voelde zich vernederd als hij nog maar verkouden
was. Gelukkig is hij ook zelden ziek geweest. Het ergste wat hem overkomen is, was
een koolmonoxide-vergiftiging in de badkamer van de Lemméstraat. Dankzij het
energieke optreden van moeder die de ruit van de badkamer stuksloeg, is hij op het
nippertje gered. Hij lag bewusteloos tegen de deur, de arm omhoog waarmee hij nog
de deurkruk had willen grijpen. Minder bedreigend voor zijn leven, maar heel wat
pijnlijker waren zijn niersteencrisissen, die na 1960 niet meer zijn opgetreden. Hij
heeft zich daarvoor destijds door Dr. Martens laten behandelen in Astene, aan de
Leie. Die had in een oogwenk de sympathie en het vertrouwen van vader gewonnen,
omdat hij ook aan nefrolithiasis leed. ‘En, Walschap, vindt gij ook niet dat een warm,
maar dan een heel warm bad het beste helpt?’
In mei 1938 hebben vader en moeder hun kroost aan de hoede van een tante
overgelaten en zijn zij zelf vertrokken naar de Azurenkust, op een dertien jaar lang
uitgestelde huwelijksreis en moeder was vijf maanden zwanger van Bruno. Maar
hun plezier heeft niet lang geduurd, want vader werd door een niersteencrisis
getroffen, die zo hevig was dat zij besloten om terug te komen. Zij overnachtten in
Parijs en konden geen dokter of apotheker vinden om hen te helpen. Men dacht met
drugsgebruikers te doen te hebben die op morfine uit waren. In de trein naar Brussel
werd de pijn zo erg dat vader met de handen aan het bagagerek hing om zo de
schokken zoveel mogelijk op te vangen. Aan de taxichauffeur
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in Antwerpen smeekte hij om de zachtste straten uit te kiezen. Thuis stormde hij
onmiddellijk naar de badkamer, terwijl moeder ons het verhaal van hun avontuur
deed. Niet lang nadien verscheen de zieke in de deuropening met de aankondiging
dat alles voorbij was en de steen verdwenen. Hoe dikwijls hebben wij van moeder
niet moeten horen dat vader niet graag op reis ging, dat hij heimwee had naar de
kinderen en dat het geluk van terug thuis te zijn hem genezen had.
Er waren ook ziekten die vader op zijn eigen manier onder de knie kreeg. Hij is
tweemaal zeeziek geweest. Op een bootreis naar Sicilië in 1934 en op de Noordzee,
toen hij in 1946 zijn zieke vriend Frans Delbeke in Engeland ging bezoeken. Daarna
ontdekte hij dat deze kwaal door de geest kon overwonnen worden, door na te denken,
door zich te onderwerpen aan de rollende bewegingen van het schip, zonder verzet,
in totale overgave.
In heel mijn leven heb ik vader nooit horen klagen of zeuren over pijn of ongemak.
Om de ijzeren gezondheid die hij had te bewaren, hield hij zich aan strenge regels.
Hij dronk matig, lette erg op zijn eten, ging vroeg slapen toen er nog geen televisie
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was en stond vroeg op. Zodra hij uit het bed was, moest de hele familie uit de veren,
wat hem soms niet in dank werd afgenomen. In die goede oude tijd, toen roken nog
niet gevaarlijk was, rookte hij de ene pijp na de andere, steeds gevuld met tabak uit
de puntzakken Semois Mon Tabac of Appelterre. Als één pijp op was, moest die
onmiddellijk en warm terug worden opgevuld en in de rij klaargelegd. In de oorlog
is hij gestopt met roken en daarna rookte hij nog af en toe zijn kleine donkere
cigarillo's, de Toscani's. Alleen Marc Galle en Willem Pee waren in staat om daarvan
enkele trekken te doen zonder in zwijm te vallen. Toen was niet alleen roken
ongevaarlijk, ook van cholesterol had nog niemand horen praten. 's Morgens aten
wij, zoals de meeste gezinnen, spek en eieren. Moeder en de vijf kinderen sneden
het vet van hun spek en gaven dat aan vader, die het zonder verpinken opat. Hij is
er niet alleen niet zwaarlijvig van geworden, hij heeft bovendien een hoge leeftijd
gehaald. Alles wat op tafel kwam, vond hij lekker. Zijn smaak was niet heel verfijnd
en ook liet zijn reuk nogal te wensen over, zeker in vergelijking met die van zijn
kinderen, die de neus van een jachthond hebben. Was één of ander niet al te vers of
te fris dan probeerde moeder het altijd nog aan vader kwijt te geraken. Wanneer
vader terugkwam van een officieel diner of een etentje bij vrienden kon hij enkel
vertellen dat het lekker was, maar wat hij eigenlijk op zijn bord had gekregen, wist
hij niet te zeggen.
Op hogere leeftijd heeft vader enkele beenbreuken opgelopen. Een zaterdagavond,
toen ik met mijn vrouw bij mijn schoonouders aan zee op weekend was, heeft hij
zijn bovenarm gebroken, nadat hij Albert Westerlinck naar het station had gebracht.
Hij had een lijst met de telefoonnummers van dokters en ziekenhuizen waarop hij
een beroep kon doen bij mijn afwezigheid en bovendien had hij mijn nummer aan
zee. Maar niets daarvan. Hij heeft zich die zaterdagavond in een fauteuil gezet en
gewacht tot ik zondagavond nog even binnenwipte. Hij zat nog steeds onbeweeglijk
in die luie stoel, bleek, zwetend, ongewassen, ongeschoren en hij had veel pijn. Hij
had enkel water gedronken, niets gegeten. Hij wou door niemand anders dan zijn
zoon geholpen worden en het korte weekend van zoonlief mocht niet verstoord
worden.
Enkele jaren later ging vader tussen zijn twee oudste zonen naar de auto. Omdat
het donker was en erg waaide, stelden wij hem voor hem een arm te geven. Geen
sprake van. Hij was wel oud, maar gaan kon hij nog alleen, goddank, en moest dat
niet meer kunnen, dan moesten ze hem maar onmiddellijk ‘komen halen’. Zijn
woorden waren nog niet koud of hij struikelde en brak zijn bovenarmbeen.
Voor de dood heeft vader blijkbaar nooit vrees gevoeld. Als kind vond ik dat
moedig, maar ik huiverde telkens als vader beweerde dat hij liever vandaag dan
morgen zou sterven. Op mijn verjaardag in '89 schreef hij: ‘Zalige verjaardag, Guido,
en nog zeer vele verjaardagen, als 't God belieft, voor u, niet voor mij.’
Bij mijn thuiskomst van een reis naar Rome in 1979 gaf hij mij een dagboek met
de gebeurtenissen van het thuisfront
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en enkele plezierige bedenkingen:
‘Marc Turfkruier ontmoet voor de deur van 247. Tijdens de oorlog was hij
ondergedoken bij Lode Zielens. Hij is de beste filmrecensent die de Vlaamse pers
heeft gehad. Hij is een jaar jonger dan ik. Hij verloor zijn vrouw, die lang ziek en
bedlegerig was geweest, nu elf jaar geleden en heeft zich sindsdien voor geen vrouw
meer geïnteresseerd. Dat zal ik over elf jaar van mezelf niet kunnen zeggen.
(...)
Deze maandagmorgen een imposante grote omslag, zwaar gevuld, in de bus.
Secretariaat van de Koningin. Aan Baron Walschap, Mechelsesteenweg 43 (moest
zijn 243), Antwerpen.
Waarde Heer Baron. Gevolg gevend aan het gesprek dat de Koningin met U had
bij gelegenheid van haar bezoek aan de boekenbeurs in Antwerpen, heb ik het
genoegen U, namens de vorstin, het artikel te laten geworden over “Don Quijote”
door Pedro Salinas. Ik wens er u goede ontvangst van toe. Met hoogachting. De
secretaris van de Koningin. Getekend. Benoit Cardon. B. Cardon de Lichtbuer.
Laken, 6 december 1979.
Het is een zeer mooie, zeer poëtische beschouwing omtrent het boek waarover de
Spanjaarden nooit uitgeschreven zijn. In de ondergrond ervan zit de recentste
literatuurtheorie: de letterkunde kan niet de realiteit weergeven die zij beweert uit
te beelden. Zij schept een papieren verbeeldingswereld die dan weer niet in realiteit
kan omgezet worden. Daarna vermengt hij de oudere theorie dat het woord een
realiteit schept die er niet is. Vanuit die twee opvattingen theoriseert hij vernuftig,
poëtisch in hoge mate, zeer origineel over Don Quijote als de tienduizendste
Spanjaard en besluit magistraal dat het allemaal slechts opgewaaid stof is, zowel
het irreëel verhaal als de meesterlijke verwoording, de literaire schepping, maar
zoals de grote lyricus Quevedo zegt: “Ils sont poussière, mais poussière amoureuse.”
Een typisch in hart en nieren Spaans, groot essay. Hoe kan ik dat de Koningin
schrijven met protocolaire beknoptheid?’
In 1956 maakte ik met mijn vrouw en mijn ouders een reis naar San Remo en vader
hield het logboek bij, waaruit het volgende verhaal:
‘Wij zijn deze avond naar Tempo di Villegiatura gaan kijken. Het is een film die
teveel gelijkt op “Les vacances de Monsieur Hulot” en zonder enige originaliteit de
mensen-in-het-hotel-formule van Vicky Baum voor de duizendste maal uitwerkt. Er
zit ook niets, maar dan eens helemaal niets in, geen idee, geen gebeurtenis, geen
figuur, geen acteur of actrice, werkelijk niets. Het is een samenraapsel van
onsamenhangende banaliteiten die men in dergelijke werken stuk voor stuk beter
vindt: de chauffeur van het hotel en zijn jaloerse aanstaande, de mooie vulgaire
maîtresse van een dokter, de flauwe romantische flirt van een hypochonder met een
juffrouw van over de dertig en zo voort. Nooit rolt de rolprent gedurende vijf minuten
zonder een gewaagd decolleté, een jonge dame in bikini of dergelijke exploitatie van
het sex-appeal. Kortom het is een zielloos, geestloos en plat werk. Maar wat een
middelen worden daaraan besteed! Een volmaakte fotografie, een grote hoop
voortreffelijke acteurs, prachtige atelier- en buitenluchtopnamen. De ersatz brengt
het van dag tot dag verder en maakt de kunst op de duur belachelijk. Dat is goed en
slecht. De overschatters van de kunst krijgen er een goede les door, maar de
charlatans een kans. Het is zeer goed dat “De druiven der gramschap”, “De jonge

Vlaanderen. Jaargang 47

leeuwen”, en dergelijke bewijzen dat “Oorlog en vrede” niet einmalig is en Leon
Tolstoï geen mens zoals er nooit meer één zal geboren worden, maar als Vittorio de
Sica in verschillende opzichten zo goed en in enkele andere beter voor de dag kan
komen dan Charlie Chaplin, als het maakwerk altijd maar dichter bij het kunstwerk
komt en er binnenkort niet meer van zal te onderscheiden zijn, als Georges Simenon
één der grootste moderne romanciers is en toch alleen reeds door de snelheid
waarmee hij produceert evident geen kunstenaar kan zijn, ja dan gaan wij toch maar
naar een ontluistering van de kunst die ons verarmen zal. Men zou het kunnen
vergelijken met de gelijkschakeling door democratie. Het neerhalen van adel en
hogere burgerij en het verheffen van middenstand en proletariaat deed ook veel oude
luister verdwijnen.’
Op 10 oktober 1956 staat er het volgende:
‘Terwijl ik mij inzeep met een nylon borstel, die beter en duurzamer is dan alle
andere, denk ik aan de penselen voor Lieven en vraag mij af wanneer men eindelijk
eens nylon penselen zal maken. De heren schilders zullen er natuurlijk jarenlang op
smalen. Boeren en schilders zijn de domste en belachelijkste conservatieven die ik
ken. De primitieven en nog vele renaissancisten schilderden op hout, eik, en
schilderden daar nogal goed op, dunkt mij. Toen begon men op doek te schilderen.
Zeer zeker hebben de heren artiesten daar vele decenniën lang op geschampt. Ditmaal
nu eens met reden. Wat is kwetsbaarder dan doek? Men kan er met de vinger dwars
door duwen en vijftig procent van de schilderijen op doek zijn gebult. Maar goed,
na eeuwen doek zweren de heren bij doek. Nu heeft men, naast het oude eiken paneel,
allerlei andere, lichtere, onvergankelijke platen die viermaal goedkoper zijn, maar
de heren willen er niet van weten. Doek zou “meegeven” onder de borstel! Ik kan
die zever niet aanhoren. Geeft de borstel soms niet mee? Is het aan de panelen van
Van Eyck, Van der Weiden, Memlinc, Rubens te zien dat zij beter zouden geschilderd
zijn indien zij meegegeven hadden onder de borstel?
(...)
Ik oogstte tweevoudige vrouwelijke tegenspraak door een jong, zeer rank, op het
te ranke af, zwartharig, donker gebruind, bont gezwembroekt meisje mooi te vinden.
Het is mij nog nooit gelukt een meisje mooi te vinden en een ander meisje het daarmee
eens te doen zijn. Het is mij ook slechts in 25 à 35% der gevallen gelukt het eens te
zijn met een meisje dat een ander meisje mooi vond. Ik noemde deze ranke de
hazewind. Het is mogelijk dat ik een slechte smaak heb, maar ik ben er in elk geval
even content mee als met een goede. Het tegenovergestelde van mijn hazewind lag
op de buik in het zand niet ver van ons, mooi, mollig, gezond, middelmatig van
gestalte, geplatineerd, overal even gaaf en rond. En zwemmen meneer. Maar niet
geraceerd, te algemeen vrouwelijk.’
Moeder is overleden op 25 april 1979 in de leeftijd van 77 Jaar. Vader was 91, toen
hij op 26 oktober 1989 stierf. Het is vooral tijdens de laatste tien jaren, dus na de
dood van moeder, dat wij vader hebben leren kennen en liefhebben. Hij was toen
helemaal van ons. Vóór die tijd stond moeder altijd op het voorplan. Met haar
markante persoonlijkheid en levensstijl trok zij als een magneet alle aandacht naar
zich toe. Zij besliste en beredderde alles. Zij heeft het heel haar leven als een plicht
beschouwd, vader tegen de buitenwereld te beschermen, opdat hij in alle rust zijn
werk zou kunnen doen. Tot die buitenwereld werden ook zijn kinderen gerekend.
Uit alle geschriften, dagboeken en brieven blijkt dat vader zijn kinderen niet alleen
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liefhad, hij was er zot van. Het verdriet dat ze hem soms in hun wilde jaren hebben
aangedaan, heeft hem lang en veel pijn berokkend. De laatste jaren waren die stormen
geluwd en de plooien gladgestreken. Toen hebben wij volop van vader genoten. Hij
had een indrukwekkende belezenheid, hij kon elk probleem in zijn juist verband
plaatsen en het bijkomstige van het essentiële scheiden. De gesprekken die wij toen
gevoerd hebben, hoe kort en tussendoor ook, waren pareltjes, waarvan ik dagenlang
kon genieten.
Er waren ook nog de speelse plagerijen over voorkeur of vooroordeel. Zo hield
hij niet van de Kempen en verafschuwde heide en den. Voor hem ging er niets boven
het Brabants landschap met glooiende weiden en velden, en als het even kan een
Brabants trekpaard naast een eik en enkele populieren.
Hij lachte zijn kinderen uit als die, moe gewerkt, de stad ontvluchtten. Leve de
stad, zei vader, er gaat niets boven de stad. Het lawaai hoorde hij niet, de slechte
lucht rook hij niet en beide hebben hem niet verhinderd om in stralende gezondheid
91 jaar oud te worden.
Ja, vake, 91 jaar, en het einde zoals jij gevraagd hebt, zonder hospitaal, zonder
medicamenten, zonder spuiten. Het moest zo gaan. En het is dan ook zo gegaan.
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Jean Weisgerber
Walschaps romantheorie:
Voorpostgevechten tussen avant-garde en classicisme
‘Voorpostgevechten’ bewijst onweerlegbaar hoezeer het humanitair elan dat zich
aanvankelijk vooral in de poëzie had doen gelden, ten slotte - tien jaar later - ook
de roman vernieuwde.
Voorpostgevechten verscheen in maart 1943, midden in de bezettingstijd, d.w.z. een
paar maanden na El Alamein en kort na een andere beslissende Duitse nederlaag Stalingrad. In weerwil van moeilijke levensomstandigheden en de toenemende dwang
van de Militärverwaltung valt het op dat Walschap in dit boek blijk geeft van een
onbeschroomde vrijmoedigheid. Zo geneert hij zich niet handlangers van de vijand
aan te vallen, zij het maar op literair gebied. Wies Moens (p. 261)1 en Verschaeve
(p. 271) blameert hij openlijk, terwijl hij daarentegen Marnix Gijsen prijst (p. 262)
en Gide vrijpleit (p. 340). Nu vertegenwoordigde de een België in de V.S. en werd
de ander door het Vichy-regime juist voor ‘démoralisateur’ uitgescholden. Natuurlijk
was Walschap niet de eerste de beste, maar de naziterreur spaarde niemand. Hoe dan
ook, de publicatie van Voorpostgevechten was op dat ogenblik in zekere zin een
moedige daad.
Walschap had toen al een aantal geruchtmakende romans, van Adelaide (1929)
tot Houtekiet (1939), op zijn naam staan. Met Houtekiet, een hoogtepunt én een
keerpunt, was kennelijk al een nieuwe fase in zijn ontwikkeling begonnen en deze
indruk wordt door Voorpostgevechten bevestigd. Men bevindt zich hier in de kentering
tussen twee tijdperken, wat deze werken ook zo boeiend maakt. Daar komt nog bij
dat Voorpostgevechten een van de zeldzame romantheorieën uit de Vlaamse literatuur
is. Alleen die van Daisne en Gilliams kunnen ermee concurreren. In dat opzicht is
het mutatis mutandis vergelijkbaar met Understanding Fiction, het bekende
Amerikaanse handboek van Brooks en Warren dat - wonder boven wonder - net
hetzelfde jaar van de pers kwam. Aan de andere kant is dit betoog ook een pamflet,
een nu eens bijtend dan weer enthousiast essay dat bijzonder prettig leest. Maar wat
de tweeslachtigheid ervan het beste aan het licht brengt, is dat de militaire beeldspraak
(p. 293) van de titel - ‘voorpost’ is ongeveer synoniem met ‘voorhoede’, dus
‘avant-garde’ - betrekking heeft op het verleden. Voorpostgevechten is in wezen een
terugblik, een afrekening met een revolutie die ten einde is gelopen en waarvan de
balans wordt opgemaakt. Het zijn de memoires van een oud-strijder die we te lezen
krijgen, waarin, zoals te verwachten is, het preteritum overheerst. De auteur last
uitvoerige citaten in uit vroeger werk, o.m. recensies en passages uit Waldo (1928).
In strijd met de avant-garde kondigt hij niet de toekomst aan; hij anticipeert niet; hij
recapituleert. Wat dit betreft, is zijn optreden volkomen conform de trend van de
jaren '30: in de meeste landen, niet in Frankrijk, maar wel bij ons, in de Sovjet-Unie
en in Duitsland, blaast de avant-garde op dat moment de terugtocht ten gevolge van
de oorlogspsychose, ook ten gevolge van de opkomst van Stalin en Hitler.
De opzet van de avant-garde komt hier wel voortdurend aan bod, maar enkel en
alleen door bemiddeling van flashbacks. In een historisch overzicht herinnert

Vlaanderen. Jaargang 47

Walschap aan de gebeurtenissen die bij de jongeren aanleiding gaven tot de
bewustwording van een definitieve breuk met de voorgaande generaties:
Dan komt de oorlog (nl. W.O. I). Hij verhaast en verhevigt deze behoefte aan een
nieuwe letterkunde (...). Ik lees in een van mijn oude artikeltjes: ‘Vrienden, toen
kwamen wij, jong en dwaas, te jong en te dwaas, maar met moed en durf, met onze
neen en ja!’ (p. 243)
Al waren er voorlopers geweest, toch begint in België de campagne van de eigenlijke
avant-garde pas in die tijd, in 1916 met het opstel ‘Nasionalisme en het nieuwe
geslacht’ van Van Ostaijen en in 1917 met de oprichting van het tijdschrift
Résurrection van Clément Pansaers. Omstreeks 1928-1930 was het spel al uit; een
andere periode vangt aan, die van een ‘retour à l'ordre’.
Aan de omwenteling, aan het tweede decennium van de 20ste eeuw is
Voorpostgevechten voor het grootste gedeelte gewijd. Walschaps radicalisme staat
buiten kijf: reeds in het aan Emerson ontleende motto - Een man brengt revolutie
mee, het oude is voor slaven - komt het tot uiting en deze gezindheid verklaart
eveneens het veelvuldig gebruik van het woord ‘nieuw’: ‘een nieuw begin’, ‘een
nieuwe mensheid’

De titelpagina van Voorpostgevechten (1943)

(p. 247), ‘met ons begon een nieuwe tijd’, ‘de nieuwe Europese mens’, een ‘nieuwe
era’ (p. 250). Het is het typische jargon van de avant-garde die tabula rasa maakt en
van voren af aan wil beginnen; beeldenstormers, terroristen (p. 292) en
koningsmoordenaars wijzigen tot en met de tijdrekening. Niet zonder een tikje
aanstellerij zegt Walschap trots dat hij ‘als revolutionair’ (p. 308) debuteerde en, dat
hij sindsdien nooit van schipperen heeft willen weten. Dat is een van de theatrale
houdingen die hij zo graag aanneemt en die ook wel eens zijn romanpersonen eigen
zijn, zoals in Genezing door aspirine (1943) het geval is. Vandaar zijn wat
simplistische formuleringen, het hanteren van de botte bijl en de goedendag. Het
boek moet in-slaan en de schrijver gebruikt daartoe paardenmiddelen. Laten we niet
vergeten dat dit een soort manifest is - al is het dan après la lettre: partijdigheid is
dus geboden. Wie zou anders durven stellen dat Kloos en Van Deyssel ‘niets te
zeggen’ hadden (p. 268) en daarom l'art pour l'art verkondigden? Of
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dat Vlaanderen sinds de 16de eeuw alleen maar ‘kunst zonder ideeëninhoud’ (p. 268)
heeft voortgebracht? Het komt er in de allereerste plaats op aan de lezer te
overrompelen, wakker te schudden.
De avant-garde omvat een heleboel richtingen en het is nu zaak om na te gaan bij
welke partij Walschap zich aansluit. Hij maakt er geen geheim van: het gaat om het
humanitair expressionisme dat immers bij ons met Het Sienjaal (1918) van Van
Ostaijen, de Celbrieven (1920) van Moens en Gijsens Loflitanie (1920) de toon had
aangegeven, afgezien van de futuristische elementen die deze beweging zich eigen
had gemaakt. Voorpostgevechten bewijst onweerlegbaar hoezeer het humanitair elan
dat zich aanvankelijk vooral in de poëzie had doen gelden, ten slotte - tien jaar later
- ook de roman vernieuwde. Voor het expressionisme was, zoals bekend, de
uitdrukking van de innerlijke werkelijkheid hoofdzaak en deze verabsolutering van
de geest werkte zo aanstekelijk dat ook het proza zich van de weergave van de
zintuiglijk waarneembare wereld ging afwenden, van het picturale, van de folklore
en alle mooischrijverij, om de klemtoon te leggen op de mens en zijn filosofische,
morele en sociale problemen. Walschap verloochent zijn afkomst niet. Integendeel:
hij schreeuwt van de daken dat hij een kind van zijn tijd is, een exponent van de
generatie van Gijsen, Moens en Van Ostaijen (pp. 238, 247-248, 260), geboren tussen
1895 en 1900. Hun tegenstanders, aanhangers van een traditionele kunst als Roelants,
Brulez en Herreman, waren net even oud. Maar het waren ook dissidenten en het
spreekt dus vanzelf dat Walschap daar met geen woord over rept; zo'n nuance zou
niet in zijn avant-gardistische kraam te pas komen.
Het is hier de plaats niet om voor de zoveelste keer te herhalen wat het humanitair
expressionisme bedoelde. Enkele woorden mogen volstaan om zijn programma te
omschrijven. Ze behoren tot de slogans van een romantisch-christelijk idealisme, nl.
pacifisme, broederschap en gemeenschapszin, wat in die tijd en in Vlaanderen een
flinke dosis activisme en franciscaanse ootmoed impliceerde. De beginselen van
deze even naïeve als edelmoedige O-Mensch-Dichtung worden hier met een overvloed
aan details uiteengezet (pp. 241, 247, 249, 255, 261, 264, 306-307),
anti-individualisme en antikapitalisme incluis. Uit den boze zijn de oorlog en het
burgerlijk egoïsme dat er verantwoordelijk voor was. Met dezelfde levenshouding
wordt ook nog het naturalisme in verband gebracht, m.n. ‘zijn natuurgetrouwe decors’
en zijn helden die daarin ‘hun individuele ideetjes en moeilijkheidjes’ uitleggen (pp.
264-265). De aartsvijand is echter het estheticisme, de vormcultus die alleen oog
heeft voor uiterlijkheden - stijlbloem pjes - en het essentiële mist. Echte kunst dient
inderdaad te streven naar ‘het waarachtig grote’ (p. 253), het wezen van het leven
of, om met de expressionisten te spreken, die Vision, de Geest, de Idee (p. 255).
Het is dan ook niet verwonderlijk dat de getuigen die Walschap dagvaardt om zijn
betoog te staven juist de beschermheiligen zijn van de jonge Duitse dichters uit de
jaren 1910-1920: Verhaeren en Whitman (p. 259), Dostojevski die hij o.a. om zijn
vakmanschap bewondert (p. 293) en Nietzsche die met God beslissender had
afgerekend dan hijzelf en wiens Übermensch overigens moeilijk te verzoenen was
met Franciscus van Assisi (pp. 245, 256).
Deze namen zijn veelbetekenend. Vooral de Russische romancier en de Duitse
filosoof verwijzen allebei naar het vitalisme, de verheerlijking van een levenskracht
die radicaal afwijzend staat tegenover de rede, de beschaving en de z.g. ontaarde
cultuur, een ‘élan vital’ dat in Houtekiet een poosje zegeviert om dan af te zwakken.
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Over Bruegel schrijft Walschap (en men kan hierbij niet nalaten een nauwelijks
verholen zinspeling op de bezettingstijd tussen de regels door te lezen):
Hij roept: gij krijgt het leven niet ten onder, gij krijgt de Vlaming niet dood, al maakt
gij nog zoveel brandstapels. (...) we werken voort, onze velden barsten van
vruchtbaarheid en als de oogst zal binnen zijn, zullen wij brallend kermis vieren en
zat lopen en wij zullen winnen, wij zullen langst duren, wij, het leven. (p. 288)
Voor Dostojevski was liefde, de christelijke caritas, hetzelfde als Lebensbejahung,
eendracht met het door God geschapen leven; en Faulkner die er min of meer analoge
opvattingen op na hield, kenschetste de zwarten in de V.S. als volgt: ‘They endured’.
M.a.w. ze wisten stand te houden, het leven is sterker dan elke vervolging, ‘wij zullen
langst duren, wij, het leven’. Nog steeds in deze context citeert Walschap uit
Marsmans Lex barbarorum het overbekende vers: ‘ik erken maar één wet:/léven’ en
proclameert hij verder: ‘Laten wij vooral leven (...) breed en diep’ (p. 300; vgl. ook
p. 307).
Het vitalisme verklaart twee hoofdkenmerken van zijn verhalen, nl. het belang
van de daad en het snelle tempo van de intrige. Evenals Faust stelt de romancier: ‘Im
Anfang war die Tat’, de uiting bij uitnemendheid van de levensdrang. Er kan dus
geen sprake meer zijn van psychologische analyse, van portretten of auctoriële
commentaren; hij concentreert zich uitsluitend op gedragingen, de weergave van
handelingen. Er gebeurt heel wat in zijn romans; de mens treedt er steeds handelend
op, want: ‘Veel sneller doet het gebaar de ziel begrijpen dan de ziel het gebaar’ (p.
295). Met zijn behaviourisme zet Walschap de traditie voort van de picareske en
avonturenroman: Defoe, niet Fielding, zeker niet Henry James of Proust. Juist het
tegenovergestelde. Feiten volgen elkaar op zonder dat de lezer ooit op adem komt;
zijn verbeelding kan aanvullen wat de verteller onvermeld laat (p. 303).
Voorpostgevechten bereidt aldus de weg voor het hedendaagse receptie-onderzoek.
Voor iedereen betekent leven hetzelfde als worden, veranderen; voor Walschap is
het een tijdrit. Met hem bereikt de dynamiek van het ‘stromende’ leven (p. 296) haar
hoogtepunt: hoe sneller, hoe directer, hoe beter (p. 289), zoals in de spreektaal het
geval is of in zijn eigen telegramstijl (p. 297). Kernachtigheid, soberheid, concreetheid
waren in de jaren '20 karakteristiek voor Hemingway en andere Amerikanen, maar
laten we niet uit het oog verliezen dat de Duitser Stramm en zijn leerling Van Ostaijen
hun voor waren geweest en dat deze stijlmiddelen teruggaan op het futurisme, op
Marinetti en zijn draadloze verbeelding. Naar analogie van de radio of de draadloze
telegrafie wou de Italiaan de volgens hem nutteloze en vertragende schakels tussen
de woorden, als bijwoorden en adjectieven, uit de weg ruimen en de rationele syntaxis
vernietigen. De zin werd tot de eenvoudigste vorm herleid: een reeks naast elkaar
geplaatste substantieven. ‘Velocità’ was het parool. Had hij niet van meet af aan
gezegd dat een raceauto mooier is dan de Nikè van Samothrake? Marinetti nam zich
voor de kunst aan de moderne techniek aan te passen en tot op zekere hoogte beoogt
Walschap een soortgelijk updaten van de Vlaamse roman. In de 19de eeuw was
Vlaanderen nog een overwegend agrarische streek, maar intussen had de
industrialisatie er het landschap, de levensstijl en zelfs de mentaliteit van de bevolking
grondig gewijzigd; de vorderingen van de industriële revolutie en het daarmee gepaard
gaande conflict tussen plattelandssamenleving en techniek heeft Streuvels in De
teleurgang van de Waterhoek (1927) beschreven. Nu is het zo dat elke
maatschappelijke structuur gekenmerkt wordt door een eigen tempo: de landbouw
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staat in het teken van de trage kringloop der seizoenen, de industrie daarentegen in
het teken van een steeds versnelde vooruitgang. In feite constateert Walschap dat de
Vlaamse literatuur nog ingesteld is op het ritme van het verleden en bij de
sociaal-economische actualiteit achterblijft. Deze achterstand wil hij stilistisch en
compositorisch wegwerken. We hadden op het oog, zo zegt hij, ‘dat geestelijk
snelverkeer-door-de-roman dat zou beantwoor-
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den aan het tempo van het technisch snelverkeer’ (p. 300). Precies wat het futurisme
bedoelde.
Daarbij staat de groepsmentaliteit centraal. Al verzekert hij aanvankelijk dat hij
‘slechts (z)ijn persoonlijke opvattingen’ (p. 238) formuleert en geenszins namens
zijn generatie spreekt, toch doet hij niets anders. Overigens bekent hij terstond kleur:
‘Zo individueel als (deze bladzijden) willen zijn, spreken zij toch het hart uit van een
groep’ (p. 238). Het voornaamwoord ‘wij’ dat hem in de mond bestorven ligt, was
een sleutelwoord van de avant-garde, een bewijs van saamhorigheid. Daar begint
het eerste manifest van Marinetti (1909) mee en André Breton heeft het voortdurend
over ‘mes amis’. Ook Walschap: ‘toen kwamen wij’ (p. 243). Enfin Malherbe vint...
Laten we terloops opmerken dat zo'n collectief denken ook typisch is voor de
Vlaamse Beweging waarvan de opzet uiteraard maatschappelijk van aard is.
Internationalisme en vaderlandsliefde gaan hier hand in hand. Onophoudelijk hamert
Walschap op het sociale karakter van de kunst die hij aanprijst: ‘kunst (is) sociaal’
en behoort aan de samenleving dienstbaar te zijn (p. 251). Hij is erop uit de banden
met het volk nauwer toe te halen en evenals Conscience (p. 281) weer ‘het hart der
gemeenschap’ (p. 253) te raken. Dat stelt een moeilijk probleem. Enerzijds mag de
schrijver niet te hoog grijpen, anderzijds wil hij zich niet vergooien; het gaat om de
keuze tussen onverstaanbaarheid en middelmatigheid, tussen de ivoren toren en het
opgaan in de massa. Zo aarzelt hij niet - let wel: in '43, nà Stalingrad - een vriendelijk
woord te spreken ten gunste van het socialistisch realisme van de sovjets. Het ligt
‘in onze lijn’, zo zegt hij (pp. 300-301), al wil hij dat voorbeeld toch niet navolgen.
Daarover straks.
Ongetwijfeld was ook Van Nu en Straks sociaal bewogen, maar voor Walschap

was dat ontoereikend (p. 246). In zijn ogen gingen Vermeylen en zijn vrienden nog
gebukt onder de last van de erfzonde - of wat door de jongeren als zodanig werd
beschouwd. Bedoeld wordt het mikpunt van de avant-garde, in het bijzonder van het
Duitse expressionisme, nl. de levensbeschouwing van de Renaissance die het individu
in de hoogte had gestoken en met W.O. I bankroet was gegaan (pp. 249-250). Wel
beaamden de jongeren haar vrijheidsideaal, doch het materialisme, de geldzucht, de

Vlaanderen. Jaargang 47

onrechtvaardigheid, het imperialisme, het machtsstreven die ermee gepaard gingen,
waren hun een doorn in het oog. Op kunstgebied was uit die bron uiteindelijk l'art
pour l'art voortgevloeid, een elitair narcisme (p. 250) dat de belangen van de kleine
man wezensvreemd was. De nieuwe tijd die de avant-garde inluidt, betekende dus
het einde van de Renaissance. Er moest een einde komen aan de ik-cultus, aan
opschepperij in de trant van ‘Ik ben een God in 't diepst van mijn gedachten’; er werd
zelfs bewust gestreefd naar depersonalisatie naar het voorbeeld van Van Ostaijen,
maar ook van Marinetti die het ‘ik’ in de literatuur had willen vernietigen. ‘Lyriek
in de derde persoon’, zo heette dat (p. 257); trouwens is Houtekiet ‘de geschiedenis
van ons’, de kroniek van ‘ons dorp’. Logischerwijs werd meteen de hermetische
‘godentaal’ van de symbolisten van de hand gewezen (p. 297). Terecht herhaalt
Walschap tot vervelens toe dat taalschoonheid niet volstaat om kunst te maken (pp.
314, 316-318, 322).
De weg naar de gemeenschapskunst is echter met meer goede voornemens
geplaveid dan wel met scherp omschreven normen. Wat dit betreft, kan men Walschap
situeren in de algemene context van de cultuur in België - en West-Europa - sinds
ongeveer 1880, sinds Edmond Picard, La Société nouvelle, Van Nu en Straks en de
Art Nouveau. Is kunst sociaal van aard of leidt

ze een zelfstandig bestaan buiten de samenleving? Engagement of autonomie? Dat
is de twistappel die tussen 1880 en 1950 niemand duurzaam heeft weten te
bemachtigen. Geen wonder: het dilemma loopt enigszins mank. De termen ervan
lopen in en door elkaar. Hoe autonoom ook, literatuur blijft op een paar experimenten
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na toch aangewezen op het gewone taalgebruik, een intermenselijk
communicatiemiddel. En hoe sociaal ook, de literaire kunst kan geen afstand doen
van haar esthetische pretenties. Alles wel beschouwd, is er geen algemeen aanvaarde
opvatting van de gemeenschapskunst al kan men wel nagaan wat Walschap daaronder
verstaat. In hoofdzaak komt dat op het volgende neer:
1.
Zo'n kunst is nuttig en vervult een opvoedende taak. Als beschavingsvorm
(p. 335) moet ze de collectiviteit opleiden, verheffen (p. 334), ‘dit land schoner
maken’. Men herkent het wachtwoord van Vermeylen (p. 309). Van Nu en Straks
kondigde inderdaad het avant-gardeprogramma aan, de wereldomvattende
omwenteling waar Rimbaud al van droomde en die de vurigste wens werd van
het surrealisme - ‘changer la vie’, de wereld herscheppen, witwassen. Nogmaals:
een nieuw begin. Jammer genoeg is zo'n groots toekomstplan van te voren tot
mislukken gedoemd. Het is echter niet nodig te slagen om vol te houden en ik
ben de mening toegedaan dat Walschap en zijn generatie toch in zekere mate
succes hebben geboekt. Althans op literair en ethisch gebied. Na hen heeft men
in de Vlaamse literatuur meer ernst, meer inhoud, meer innerlijkheid geëist,
meer echtheid en minder dwang in het geloofsleven.
2.
Uit haar opzet vloeit voort dat gemeenschapskunst voor iedereen verstaanbaar
moet zijn (p. 288).
3.
Dit heeft echter niets te maken

Boekomslagen van vroeg werk: Liederen van Leed (1923), Flirt (1924), De Loutering (1925) en
Waldo (1928)

Vlaanderen. Jaargang 47

253
met triviaalliteratuur of tweederangs lectuur. Er wordt naar ‘een Europees peil’
gestreefd (p. 288). Maar zijn dgl. hoogstaande werken juist voor Jan en alleman
toegankelijk? Dààr gaat het precies om.

Tot zover het collectieve aspect van Voorpostgevechten. Daarmee is de kous nog
lang niet af. De ‘artistieke impuls’ mag dan sociaal van aard zijn, maar tegelijk
ontstaat hij ‘uit onze individuele geestelijke nood’ (p. 256). Ten onrechte zou men
kunnen menen dat het individualisme voorgoed van de baan is. Dat is zeker niet het
geval. Ik heb gezegd dat Walschap het socialistisch realisme prijst; hij doet dat echter
niet zonder voorbehoud en wel omdat de sovjets er geen rekening mee houden dat
‘de belangrijkste problemen van de massa die van het individu zijn’ (p. 301).
Overigens vormen de scheidsrechters die over de goede smaak beslissen een kleine
minderheid (p. 321). Het eerherstel van het individu gaat zelfs zo ver dat de auteur
openlijk uitkomt voor zijn subjectiviteit. Hij fantaseert - ik citeer letterlijk - wanneer
hij zegt dat hij over het volk schrijft: ‘het is evenzeer waar dat ik steeds enkel en
alleen over mijzelf heb geschreven’ (p. 307). Hetzelfde conflict wordt uitgevochten
in Houtekiet waarvan de hoofdpersoon zich als eenling opstelt, maar op den duur
een gemeenschap sticht. Dat een dgl. verzoening in strijd is met het radicalisme van
de avant-garde behoeft geen betoog. Het is een compromis, zeker, maar tevens een
pluspunt.
Dit pamflet geeft inderdaad blijk van minder eenzijdigheid dan men zou kunnen
denken. De spanning tussen gemeenschapszin en individualisme gaat trouwens met
andere sporen van verdeeldheid gepaard. Bijv. op religieus gebied. Walschap had
pas een moeilijke tijd doorgemaakt in verband met zijn geloofscrisis. Zijn verwijzing
naar de ‘innerlijke verscheurdheid van de naoorlogsgeneratie’ (p. 263) is in feite een
bekentenis, het démasqué van zijn eigen gemoedsleven. Zijn Waldo was ‘een dagelijks
weer gekruisigde’ (p. 254) en blijkbaar heeft zijn later verzet tegen klerikalisme en
kerkelijke moraal hem niet veel verlichting gebracht. God laat hem niet los: de
contradicties die de rede in het evangelie releveert (p. 333) bewijzen tenslotte alleen
maar dat ‘mensentaal’ slechts ‘de partiële waarheden’ uitdrukt van ‘de mensengeest’
- de Godsidee blijft een raadsel en Houtekiet loopt uit op de bekering van Deps, ook
al is zijn orthodoxie twijfelachtig.
Een derde tegenstelling, nl. die tussen vernieuwingswil en traditionalisme, betreft
inzonderheid de strekking van zijn romantheorie. Wel verwerpt hij met klem de
vormcultus van bepaalde Van-Nu-en-Straksers, maar aan de andere kant neemt hij
letterlijk een paar leuzen van Vermeylen over, m.n. ‘de eerzucht van het
Europeeërschap’ (p. 240) en de bekende beginselverklaring: ‘wij zullen dit land
schoner maken’ (p. 309). Er zit in dit boek nog heel wat anders dan herinneringen
aan een revolutie die in 1943 al lang een voldongen feit was.
Voorpostgevechten handelt niet alleen over de roman, al is dat de hoofdmoot. Ook
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Walschap door Victor Dolphyn (Album Gerard Walschap)

aan de literaire kritiek wijdt Walschap belangwekkende beschouwingen. Op dat
gebied gaat hij uit van een vanzelfsprekende constatering, d.w.z. vanzelfsprekend
voor ons, meer dan vijftig jaar daarna, maar niet voor zijn tijdgenoten.
Als vakman, als romancier stelt hij nl. dat de Vlaamse critici onbevoegd zijn,
omdat ze niet technisch onderlegd zijn. Ze staren zich blind op taal en stijl en trekken
zich niets aan van de specifieke structuur van elk genre. Bv. een roman is niet louter
taalkunst, maar niemand vraagt zich af hoe hij in elkaar zit, op welke manier die
taalmachine functioneert. Hetzelfde geldt voor poëzie waarbij allerlei problemen
moeten worden opgelost in verband met rijm, metrum, ritme, strofenbouw,
beeldspraak, enzovoort.
Veel te weinig werd het essay als essay, de roman als roman, de novelle als novelle
beoordeeld door een kritiek die de taalkunde op een spits dreef en de elementairste
techniek der kunst over het hoofd zag. (pp. 282-283)
Walschap legt de vinger op de wonde. De tekortkomingen die hij aan de kaak stelt,
waren toen trouwens ook schering en inslag in de academische kritiek en
literatuurgeschiedenis. We wisten evenmin waar we het over hadden en moesten ons
met een goedkoop dilettantisme tevredenstellen, zodra we de grenzen overschreden
van de positivistische eruditie; ik bedoel buiten de historische feiten, data en invloeden
om. De vernieuwing dateert in West-Europa pas uit de jaren '60 toen de Russische
formalisten en de Angelsaksische New Critics er - veertig jaar te laat - eindelijk
bekend werden en de bloei van de literaire theorie bevorderden. Daar was Walschap
bij ons de baanbreker van.
Nauwkeurig omschrijft hij de criteria van de kritiek die hijzelf beoefent. In de
eerste plaats dient ze vakkundig te zijn (pp. 292-293), wat erop neerkomt dat ze in
ruime mate in de compositie van de roman belangstelt. Ik kom daar straks op terug.
Verder trekt ze de aandacht op ‘de ideeële inhoud van de kunst’ (p. 293), op de
filosofische, ethische, esthetische, in één woord levensbeschouwelijke boodschap
van de tekst. Deze generatie is beginselvast (p. 292) en wil, zoals gezegd, leiding
geven, opbouwen, de schrijver voorlichten. Geëngageerd als ze is, treedt ze bewust
partijdig op en gaat recht op haar doel af (pp. 274-275): zonder aanzien des persoons,
met een onverbiddelijke oprechtheid (p. 275). Veroordeeld worden automatische
loftuitingen en wederzijdse complimenten - wat Walschap de ‘dorperige Vlaamse
onder-onsjes-geest’ (p. 279) noemt. Ten slotte eist hij voor de criticus ook
onvoorwaardelijke vrijheid op. Daar kon hij van meespreken: zelf had hij onder de
pressie van de klerikale censuur geleden en verder onder de gevolgen van een
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vooroordeel dat vandaag de dag nog vaak voorkomt, m.a.w. de verwarring tussen
de schrijver en de mens achter het werk, tussen ‘persona poetica’ en ‘persona practica’:
Het oordeel over een boek was voor ons geen oordeel over de mens die het geschreven
had, anders zou de criticus eerst bij de politie en de pastoor inlichtingen moeten
vragen over de schrijver. (p. 275)
Anders gezegd: uit een boek dat je onzedelijk vindt, mag je nog niet opmaken dat
de auteur een smeerlap is.
Walschap gaat nog verder: hij stelt al het probleem van de literariteit - de
kwadratuur van de cirkel zoals de hedendaagse theoretici maar al te goed weten. Aan
welke voorwaarden moet een werk vol-
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doen om als literair te worden beschouwd? De grenzen van de literatuur zijn
onduidelijk (pp. 313, 336); ze veranderen in tijd en ruimte. Zonder de zaak af te
handelen (p. 341) stelt Walschap toch voor de literaire evaluatie te toetsen aan
enerzijds de portee van de tekst, zijn inhoud die des te meer waarde heeft naarmate
hij het algemeen menselijke beter weerspiegelt (‘Letterkundige waarde is
levenswaarde’, p. 337) en anderzijds de technische vaardigheid van

Omslag Dossier Walschap (1966), waarin het eerste deel van Voorpostgevechten werd heropgenomen

de ambachtsman, m.n. de compositie, de samenhang van datgene wat we thans met
het ruimer begrip ‘structuur’ aanduiden.
Tot besluit nog enkele woorden over Walschaps romanopvatting. Daarin onderscheid
ik hoofdzakelijk drie stellingen:
1. De roman is een verhaal (p. 296) en wel een feitenverhaal, een ‘volledig verslag
(...) van een samenhang van gebeurtenissen’ (p. 303). Nu brengen gebeurtenissen
verandering mee: onnodig weer eens uit te weiden over het verband tussen de nadruk
die op concrete feiten wordt gelegd, de verheerlijking van de dynamische daad, en
het vitalisme. Voor Walschap primeert de ‘gang’ (p. 302), ‘het stromende, stroelende,
de vaart’ (p. 296) van het verhaal. Hij ziet het
als een geheel, dat door de eerste regel ontketend wordt, vandaar zich uit zichzelf
ontwikkelend zonder hiaten en waarin elke regel en elk feit een gevolg zijn van de
voorgaande. (p. 303)
Wat meer is, voor de eerste keer stelt iemand bij ons de kernvraag: wie vertelt de
roman? (p. 327). Wat dit genre van de lyriek en het toneel onderscheidt, is inderdaad
de aanwezigheid van een verteller die het verhaal aan de lezer presenteert. Van
essentieel belang is de manier waarop deze bemiddelaar of spreekbuis het woord
voert, de ‘observatiepost’ (p. 328) die hij inneemt. Wij spreken nu van zijn ‘point of
view’: bv. ik-verhaal of derde-persoonsverhaal?
Neem bijvoorbeeld de allereenvoudigste vertelling: een kort verhaal waarin drie
personen optreden. Het kan geschreven worden als verhaald door een van de drie
personen. Maakt drie verschillende verhalen. (p. 327)
Denkt u maar aan Menuet van Boon, aan De Metsiers van Claus, aan Faulkner.
Walschap hanteert reeds het instrumentarium van de hedendaagse romananalyse;
zelfs het focalisatieprobleem wordt door hem aangesneden. Ditmaal probeer je niet
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te antwoorden op de vraag: ‘wie vertelt de gebeurtenissen?’, maar wel op de vraag:
‘wie ziet de gebeurtenissen?’. Het is niet hetzelfde: als verteller kan ik zonder moeite
de visie van een ander tot uiting brengen. Weliswaar zegt Walschap dat niet met
zoveel woorden, maar zijn betoog suggereert het toch:
(De verteller) kan een kind, een vrouw, een man, een ouderling, een landgenoot, een
vreemdeling, een kleurling zijn. Evenveel verschillende verhalen. (p. 327)
Heeft de auteur een ‘point of view’ uitgekozen, dan moet hij nog zijn materiaal
sorteren. Het is de fase van de selectie (p. 328), waar dan die van de ordening of de
bouw van het sujet op volgt (p. 328). In een notedop vindt men dus in
Voorpostgevechten enkele van de grondbeginselen terug die Brooks en Warren eveneens in 1943 - in Understanding Fiction uiteenzetten, het boek waarmee de
grondslag van de structuralistische romantheorie werd gelegd.
2. Een tweede, even belangrijke stelling betreft de functionaliteit waarbij elk
onderdeel, hoe gering ook, een onmisbare rol speelt in het systeem. Geen enkel detail
is ongemotiveerd, geen enkel woord overbodig: alles wordt aan het geheel dienstbaar
gemaakt. Het was het recept van Tsjechov. De roman moet zo zuiver mogelijk blijven.
Zuiver, d.w.z. onvermengd, zijn eigen aard niet verloochenen. Hij mag bv. niet in
schilderkunst of psychologie ontaarden. Milieu-, natuur- en persoonsbeschrijvingen
worden evenzeer als karakterontledingen geweerd (pp. 302-303): het zijn immers
stuk voor stuk overtollige versieringen die de handeling afremmen. Niet alleen breekt
Walschap met de realistische en impressionistische kleinkunst, ook met de folklore
à la Timmermans, maar in overeenstemming met de principes van zijn
gemeenschapskunst schrijft hij bovendien het gebruik van de spreektaal voor (p.
302). Deze stellingname zal grote bijval vinden. Dat de auteur van Adelaide in dat
opzicht school maakte, blijkt uit talloze voorbeelden, van Vermeylen (in Twee
Vrienden) tot Claus en Walter van den Broeck. De beste stijl, zo zegt hij, is
‘oorspronkelijk’ en voor hem is dat hetzelfde als ‘helder, eenvoudig en nauwkeurig’
(pp. 302, 318). Het is echter evident dat het streven naar originaliteit het
tegenovergestelde effect kan hebben. Op het maniërisme van de estheten volgde dat
van de telegramstijl: men weet dat ‘eenvoud’ een betrekkelijk begrip is.
3. Het derde principe verwijst naar het wezen zelf van de kunst waar ‘schoonheid
in, door en voor het Leven’ (p. 257) onder verstaan wordt. ‘Leven’ met een
hoofdletter, dat ligt voor de hand. Wat Walschap aldus op een voetstuk plaatst, is
het veelzijdig bestaan van de mens dat de romancier van alle kanten moet bekijken
zonder welk aspect dan ook taboe te verklaren (p. 330). Had Victor Hugo niet
verkondigd: ‘tout est sujet’? En had, lang voordien, een Romein niet geschreven:
‘niets menselijks is me vreemd’? De romantiek en de Tachtigers klinken ook na in
het besef dat kunst passie is (p. 300) en geen tijdverdrijf, geen klerkenwerk. De
schrijver is een bezetene, maar zijn demonie geldt niet het Woord, wel het Leven dat
hij herschept (p. 331).
Het primaat van deze menselijke inhoud is echter niet onbeperkt (p. 326). Als
zodanig is het even verwerpelijk als dat van het Woord. Het ideaal ziet Walschap
veeleer als ‘een dubbele harmonie: harmonie van rede en gevoel, harmonie van vorm
en inhoud’ (p. 339). De man die op de barricaden was gaan staan, keert terug in de
schoot van het classicisme (p. 319). De laatste bladzijden van Voorpostgevechten
klinken als een loflied op de leer van Plato - ‘waarheid, goedheid en schoonheid’
zijn één (p. 340) -, een ophemeling van synthese, evenwicht en maatgevoel (pp.
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319-320). ‘Men meet de schoonheid met de volle maat van de mens: met zijn
zintuigen, zijn gevoel en zijn verstand samen’ (p. 339). Walschap roept zijn held
Houtekiet - en zichzelf - tot de orde. Intussen is er iets positiefs gebeurd: na de
zuiveringsactie is beterschap ingetreden.

Eindnoten:
1 Verwezen wordt naar Gerard Walschap, Verzameld werk, 3, Inleiding door Michel Dupuis,
Antwerpen - Amsterdam, Manteau, 1990.
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Paul Koeck
Ons geluk. De feuilletonisering van G. Walschaps oeuvre
Opgedragen aan ons overleden redactielid, acteur André Vandaele, die één van
zijn laatste rollen speelde in ‘Ons Geluk’
In het opsommen van de diverse stadia van het interpreteren van de oorspronkelijke
roman, wordt voortdurend duidelijk dat op den duur de twee kunstvormen haast niet
meer met elkaar kunnen worden vergeleken.
Als je na de uitzending van een film naar een roman een open deur wil intrappen,
kan je dat niet beter doen dan door te zeggen dat je het boek beter vond dan de film.
Uiteraard is dat zo. Terwijl je een roman leest, maak je immers je eigen film en die
eigen film kan nooit door iemand anders geëvenaard worden. Daar zijn een aantal
redenen voor. Zo is bijvoorbeeld je verbeelding niet geremd door praktische
elementen. Beschrijft de auteur een verleidelijke vrouw of man, dan staat je als lezer
niets in de weg om pak weg een Michelle Pfeiffer of een Pierre Brosnan in de
hoofdrollen te zien. Het regent, mist of sneeuwt, wanneer je maar wil. Je verplaatst
je zonder kosten naar om het even welke eeuw en als je duizenden figuranten voor
ogen hebt, dan draven die kosteloos voor je op. Het is meteen duidelijk: tussen je
droom en de filmische realiteit staan een hoop financiële en andere hindernissen.
Die hindernissen zijn moeilijker om te nemen naarmate de gekozen roman grotere
literaire kwaliteiten heeft. Het is haast onbegonnen werk om Herman Teirlincks Het
gevecht met de engel met respect voor het origineel voor televisie te vertalen. Veel
makkelijker is het om naar actieromans als Diamant van Jef Geeraerts te grijpen.
Goede actieromans zijn al bijna scenario's die zo kunnen worden verfilmd. Maar dan
nog vragen ze verregaande aanpassingen. Zo kan de bewerker van Diamant alvast
beginnen met het schrappen van de niet geringe beschrijvingen. Op het scherm zie
je immers in één oogopslag hoe een diamant, die in het boek over twee bladzijden
wordt beschreven, er uitziet. In zijn roman kan Jef Geeraerts het zich veroorloven
om pas na drie vierde van het verhaal ene Van Grieken te laten opdraven om de
intrige in een stroomversnelling te krijgen. In de dramaturgische opbouw van een
televisiereeks kan de scenarist zich dat niet veroorloven, die oplossing zou voor de
kijker overkomen als een veel te gratuite deus ex machina.
Kortom, als je van het werk van Gerard Walschap wil genieten in zijn meest pure
vorm, lees je vanzelfsprekend zijn romans. Uiteraard lees je ook dán de romans niet,
zoals Walschap het zelf zou hebben gewild. Natuurlijk niet. Elke roman van Gerard
Walschap bestaat uit evenveel versies als er lezers van zijn. Toch is dit de puurste
vorm van communicatie tussen de eenzaamheid en de stilte van de schrijver en de
eenzaamheid en stilte van de lezer.
Je kunt de roman op de radio neutraal laten voorlezen. Dat blijft zeer dicht bij de
bedoeling van de schrijver, maar toch zul je al in zekere mate beïnvloed zijn door
de klankkleur van de stem en door het tempo. Voor sommige luisteraars zal dat tempo
te hoog liggen om de tekst tot in de finesses te absorberen, anderen zullen het tempo
een vervelende traagheid aanwrijven.
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Wordt de roman op het toneel of voor de radio voorgedragen, dan krijg je als
luisteraar al een grotere interpretatie van de tekst te verwerken, je eigen
invulmogelijkheden worden kleiner. Nog kleiner worden die mogelijkheden als je
die voordracht op het scherm krijgt. Je wordt beïnvloed door de fysieke verschijning
van de man of vrouw in kwestie.
Wil je een literaire roman op het scherm brengen met een maximale inbreng van
de oorspronkelijke tekst, dan toon je beelden en laat je die begeleiden door een
off-screen vertelstem. Het gaat nog om de oorspronkelijke tekst, maar vanuit het
standpunt van de lezer begrenzen de beelden de verbeelding van de kijker. Terwijl
de kijker terecht zal oordelen dat het medium film of televisie zich niet leent tot een
dergelijke aanpak.
Met het verfilmen van één roman raken we nog een stapje verder verwijderd van
de onbegrensde verbeeldingsmogelijkheden van de oorspronkelijke lezer. Er is eerst
de interpretatie van de scenarist, later die van de regisseur en de acteurs. Wat doe je
als scenarist met een zin als ‘Het eerste wat hij kocht was een auto en het eerste wat
hij doodreed een kind.’ Dat is een literaire dreun die in filmtaal pas werkt als de
kijker weet wie de auto koopt en als hij weet wie het kind is, als hij hun tegengestelde
doelen kent. Pas dan krijgt het ongeluk een dramatische dimensie die kan worden

Voddenboer Tist en zatte Trien, de ouders van René Hox, vertolkt door Nand Buyl en Chris Lomme
(Foto: VTM)

vergeleken met de oorspronkelijke zin.
Wat doe je als scenarist met een mededeling als ‘De jaren vlieten in vree, de
mismoed van Vera neemt toe, Tor tracht het leven te laten smaken maar zonder het
te weten geeft hij Vera gelijk, het leven is nutteloos.’ Als bewerker moet je de scènes
verzinnen die zo'n algemene mededeling hard maken. Er zijn minstens drie niet in
de roman voorkomende scènes nodig om die evolutie van een goede relatie naar sleur
en ontmoediging te schetsen. Als lezer weet je onmiddellijk wat de schrijver met
zijn zin bedoelt, de kijker daarentegen zou niet tevreden zijn met een bordje waarop
staat: drie jaar later.
Ook door het feit dat er voor de serie Ons geluk werd gekozen voor het door elkaar
verweven van de verschillende verhalen, zal de bewerker soms tot sterke ingrepen
worden gedwongen. De personages uit de verschillende romans moeten elkaar immers
ook dramaturgisch kruisen. Uiteraard dient dat alles te gebeuren met een respect voor
de geest van Walschaps oeuvre. Dat respect is er haast automatisch, omdat het
onmiddellijk zou opvallen indien de personages zich anders zouden gaan gedragen
of plotseling een ander taalgebruik hanteren.
In het opsommen van de diverse stadia van het interpreteren van de oorspronkelijke
roman, wordt voortdurend
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duidelijker dat uiteindelijk de twee kunstvormen haast niet meer met elkaar kunnen
worden vergeleken. De inbreng van de ‘vertaler’ van het ene medium naar het andere
wordt steeds groter. Wat essentieel lijkt bij dat ‘vertalen’, is een respect voor het
oorspronkelijke werk, anders verzint de scenarist beter zelf iets. We kunnen ons
voorstellen dat bijvoorbeeld Maria Rosseels zich bij de verfilming van haar roman
Dood van een non verraden voelde, omdat de makers het slot zodanig veranderden
dat de boodschap die ze wou brengen totaal omgekeerd werd. Het is een voorbeeld
dat aantoont dat roman en film of televisiereeks best niet met elkaar worden gemeten.
Ze hebben allebei eigen communicatietechnieken.
Met de feuilletonisering van enkele romans van Walschap, zoals dat gebeurde in
de televisieserie Ons geluk ging de eigen inbreng van de scenarist nog een stapje
verder.
Het is uiteraard niet toevallig dat als basis voor het opzetten van een indringende
en toch populaire televisiereeks het omvangrijke oeuvre van Gerard Walschap werd
gekozen. Walschap is een vlotte verteller die er altijd naar streefde om zijn boodschap
te verpakken in een taal en vorm die zeer dicht bij de ‘gewone man’ staan. Hij is als
schrijver precies het sterkst, wanneer hij volkse figuren ten tonele voert, maar
doorheen de soms humoristische, soms tragische vertellingen proeft de lezer de
doordachte filosofische onderbouw. Hij schreef sterke actie-scènes en dialogen die,
mits enige ‘modernisering’, altijd geloofwaardig blijven, omdat ze zo uit het leven
gegrepen zijn. Bij een bewerking naar televisie staat Walschaps werk garant voor
hoogstaand entertainment dat echter nooit vrijblijvend is.
Uit het feit dat het oeuvre van Walschap werd gekozen voor wat het belangrijkste

Sel en Mie Zaterdag: het beest in de man getemd (Tom Van Bauwel en Fania Sorel) (Foto: VTM)

pakket van het drama-aanbod op VTM is geworden, kan voldoende worden afgeleid
dat er een groot respect aanwezig was voor het werk van deze auteur van internationaal
niveau. Dat respect mag een scenarist er echter niet van weerhouden soms verregaand
in de romanstructuren in te grijpen. Dat is nu eenmaal, zoals beschreven,
onvermijdelijk om een literair werk overtuigend in beeldtaal om te zetten.
Hoe werd er gewerkt? Eerst en vooral werd uiteraard het hele oeuvre van Walschap
nog eens grondig gelezen, niet alleen zijn zesendertig romans, maar ook zijn essays.
Er werd een selectie gemaakt, want niet alle romans van Walschap lenen zich tot
verfilming. Dat is al een eerste subjectieve ingreep in zijn oeuvre, want misschien
zijn er scenaristen die een middel vinden om de roman Het Oram-project tegen een
betaalbare prijs wél naar een ruim kijkerspubliek te verkopen. Of om een beeldtaal
te vinden die het getheoretiseer in Sibylle of Bejegening van Christus wél
aanschouwelijk maakt. Of om gemotiveerd te blijven bij het naar beeld vertalen van
spook- en andere verhalen uit De wereld van Soo Moereman.
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In het bewustzijn dat bij een bewerking van een roman naar een ander medium
iedere beslissing betwistbaar is, werden de overige romans van Gerard Walschap
verdeeld in drie groepen.
Er zijn ten eerste de romans die de ‘kleinheid’ van een televisiescherm nauwelijks
verdragen. Het zijn de werken met een grote epische adem, werken die om een lange
speelfilm en een bioscoop vragen, eventueel met wat extra materiaal voor een korte
televisiereeks om het project betaalbaarder te maken. Dat procédé werd in Vlaanderen
een eerste keer toegepast door Stijn Conincks met Daens, zij het nog ietwat
improvisatorisch. Walschaps meesterwerk Houtekiet zou zich uitstekend lenen tot
zo'n aanpak. Maar ook het minder bekende De ongelooflijke avonturen van Tilman
Armenaas behoort tot die reeks romans. De vergelijking kan verrassen, maar van
deze werken zouden geweldige Vlaamse ‘westerns’ kunnen worden gedraaid.
Walschap voert onklopbare helden ten tonele waarmee de kijker zich graag
vereenzelvigt. De ‘goeden’ halen het van de ‘slechten’. Maar tegelijkertijd is
bijvoorbeeld Jan Houtekiet de vleesgeworden filosofische overtuiging van een
begenadigd denker. Dat geeft zo'n reeks naast de aaibaarheidsfactor een universele
meerwaarde. Die romans leveren stof voor een door en door Vlaamse productie die
internationale weerklank moet kunnen verwerven. Ook Oproer in Congo is een roman
die ‘adem’ en dus filmtaal nodig heeft. Dit werk leent zich alleszins tot een (dure)
mini-serie van drie afleveringen.
De tweede groep bestaat uit Walschaps werken, waarin gebeurtenissen uit W.O.
I of W.O. II een determinerende rol spelen, zoals in De goede smokkelaar en Moeder.
Het oproepen van deze periode is zo specifiek en duur dat deze romans zich nauwelijks
laten combineren met de andere. Ze laten zich bij voorkeur gebruiken voor eventueel
een aparte serie.
De derde en veruit sterkst aanwezige groep bestaat uit Walschaps meer intimistische
werken, waarin hij de nadruk legt op het dagdagelijkse wel en wee van ongewone
gewone mensen. Ze gaan van Ons geluk, Tor, De Française, Trouwen, Denise tot
De familie Roothooft. Door het intimistische aspect lenen deze romans zich
makkelijker tot een adaptatie voor televisie en het gedeeltelijk werken in studiodecors.
Uiteraard kan iedere meer intimistische roman van Gerard Walschap tot een
televisiefilm of een mini-serie worden bewerkt. Een mens van goede wil, een
co-productie van NCRV en BRT, was daar in 1974 een schitterend voorbeeld van.
De consul bij de BRTN een minder schitterend.
Bij Ons geluk werd dus gekozen voor de verstrengeling van enkele romans. Het
was in feite Gerard Walschap zelf die een hint in die richting gaf, doordat hij in een
interview met Albert Westerlinck het volgende zei: ‘Wat mij ook aanlokte, was
voortaan in de wereld van mijn boeken te blijven en personages uit Houtekiet,
Trouwen, Sybille en andere gezamenlijk te laten optreden in nieuwe verhalen.’ Hij
voegde daar wel aan toe: ‘Het heeft lang geduurd eer ik me kon neerleggen bij de
evidentie dat ik het mij daardoor volkomen nutteloos moeilijk zou maken en nog
altijd hoop ik dat onverwacht, ik noem nu zo maar iets, Houtekiet en Sybille elkaar
zullen ontmoeten.’
Die ontmoeting werd in de reeks Ons geluk voor hem geregeld. Niet die tussen
Houtekiet en Sybille, maar wel die tussen onder andere de Française en Tor. Om
zulke ontmoetingen te ‘regelen’ zou Walschap zelf het zich ‘nutteloos moeilijk’
hebben gemaakt, omdat hij in zijn romans al alles had gezegd wat hij via die
personages te zeggen had. Maar voor de scenarist is het een uitdaging om via de
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ontmoetingen van die door Walschap afzonderlijk uitgetekende personages, een zeer
eigen inbreng in Walschaps wereld te krijgen.
Het door elkaar vlechten van verschillende romans van Walschap heeft als voordeel
dat je zijn wereld kunt oproepen. De auteur situeert zijn volkse personages meestal
in hetzelfde dorp, Londerzeel Sint-Jozef. Als je vandaag door dat dorp loopt, wijzen
oudere dorpelingen je nog altijd de zonen, dochters of familieleden van personages
uit Walschaps romans aan. Al die
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door hem gebruikte personages hebben dus op ongeveer dezelfde periode in dezelfde
gemeenschap geleefd. Het is dus in zekere zin logisch dat die verschillende
romanfiguren ook elkaar hebben gekend. Het is trouwens zo dat Walschap soms van
een nevenfiguur uit een bepaalde roman, de hoofdfiguur van een andere roman maakt.
Zo krijgt commissaris Tor een eigen roman, maar ook in Ons geluk draaft hij in één
paragraaf op.

Zinnelijk aan elkaar verslaafd, maar spiritueel elkaars tegenpolen: René Hox en Leontine Verstraeten...
(Johan Heldenbergh en Veerle Dobbelaere) (Foto: VTM)

Met de feuilletonisering van enkele van Walschaps romans wordt dus zijn wereld
gecreëerd, een wereld waarin het streven naar persoonlijke geestelijke vrijheid
voortdurend wordt geconfronteerd met schijnheiligheid en machtswellust.
De titel van de roman Ons geluk werd ook gekozen als titel voor de hele reeks. Die
titel drukt immers een samenhorigheidsgevoel uit. En van dat gevoel is de wereld
van Walschap doordrenkt. Ons geluk kan zowel letterlijk als ironisch worden opgevat.
Ons geluk staat dus niet alleen voor het wel en wee van een gezin, een familie, maar
ook dat van een dorp, een streek, een land waar met een zekere mildheid en een zin
voor relativiteit naar wordt gekeken.
Ons geluk, gepubliceerd in 1946, is bovendien de meest autobiografische roman
van Walschap. Het gaat om een meeslepend gevecht dat een kunstenaar voert tegen
een burgerlijke omgeving die verdrinkt in schijnheiligheid en conventies. Zeer
tragische momenten wisselen af met zowel weemoedige, passionele als humoristische
gebeurtenissen. En tegenover erg intimistische scènes staan er een aantal met
prangende actie. De stof uit dit boek werd in de televisiereeks slechts met
mondjesmaat gebruikt, zodat de belangrijkste personages en intriges ervan een rode
draad kunnen vormen door de zesentwintig afleveringen.
Om de zesentwintig afleveringen van de televisiereeks Ons geluk verder te
stofferen, werd ook nog geput uit de romans Tor, De Française, Trouwen, Denise
en De verloren zoon. Die keuze is niet toevallig. Ik streefde ernaar om uit het rijke
gamma van Walschaps oeuvre een soort van staalkaart samen te stellen. Er zitten
zowel romans tussen die de nadruk op de vertelling leggen als romans die veeleer
beschouwend kunnen worden genoemd. Het gaf me ook de mogelijkheid om met de
meest toegankelijke verhaallijnen te starten, zodat ik een breed kijkerspubliek stilaan
kon meenemen naar aflevering veertien en volgende, waarbij de nadruk meer op het
levensbeschouwelijke begon te liggen en minder op het verhaal of het sentimentele.
Naast de verhaallijnen en personages uit Ons geluk, werden voortdurend nog twee
verhaallijnen en personages uit twee andere romans door elkaar gevlochten. Ideaal
zou natuurlijk geweest zijn om het hele wereldje van Walschap tegelijkertijd door
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elkaar te kunnen laten krioelen, maar dan zou de kijker verdronken zijn in namen en
gebeurtenissen en dreigde de oppervlakkigheid. In Ons geluk werd ernaar gestreefd
drie romans zo helder mogelijk op elkaar te laten inspelen. En als één van de twee
toegevoegde romans was ‘opgebruikt’, werden de personages van een andere roman
stilaan geïntroduceerd. Dat vereiste van de scenarist soms ernstige ingrepen.
Zo botste ik bij het bewerken voor televisie van Walschaps romans o.a. op de
dramaturgische moeilijkheid dat de romancier zijn verhaal soms uitstrekt over ettelijke
generaties en een leven beschrijft van zelfs voor de geboorte tot de dood op gezegende
leeftijd. Het is onbegonnen werk om dat strikt te willen volgen. Voor één personage
zouden er naast heel wat make-up minstens drie acteurs nodig zijn. Als dan ook nog
eens drie romans worden verweven, leidt dat tot een onbetaalbare onoverzichtelijkheid.
Daarom verkoos ik om in de verhalen te stappen op een ogenblik dat een
hoofdpersonage kon worden vertolkt door een acteur of actrice die bijvoorbeeld van
twintig tot vijfendertig jaar kan evolueren zonder ongeloofwaardig te worden. De
levensloop van een personage moet dan zoveel mogelijk in die tijdspanne worden
gecondenseerd. Gebeurtenissen uit de adolescentie worden wat later gesitueerd en
ervaringen uit de middelbare leeftijd worden naar voor gehaald. Dat leidt alweer tot
nieuwe structurele oplossingen. Zo ontwikkelt Walschap in Trouwen een bijbels
thema. Wanneer Rik zijn vader slaat, voorspelt die hem dat de hand waarmee hij
slaat, ooit tegen hem zal gericht worden. Die voorspelling krijgt haar afwikkeling
wanneer Rik, zeer oud geworden, op zijn beurt door zijn zoon wordt geslagen. Omdat
ik alle personages niet in die mate kon laten verouderen, zocht ik de afwikkeling op
een andere plaats in Walschaps oeuvre. Het geschikte gevecht vond ik in een verhaal
uit zijn bundel Volk.
Bovendien worden in de meeste gezinnen die Walschap beschrijft ontzettend veel
kinderen geboren. Alweer om redenen van overzichtelijkheid en het duidelijker
maken van de dramatische ontwikkelingen, ‘moderniseerde’ ik de grootte van de
gezinnen. Eén voorbeeld. Tor uit de roman Tor is de jongste uit een gezin van tien
kinderen. In de bewerking blijven er drie over: het meisje dat in de eerste aflevering
verdrinkt, Tor zelf en Cel, de timide jongen uit De Française.
Walschap schreef zijn meeste romans tussen de jaren dertig en zestig. In sommige
van zijn romans is er zelfs nog geen sprake van elektriciteit, later duikt er wel eens
een radio of telefoon op, maar zeker geen televisie. Bij het door elkaar weven van
zijn verhalen moeten we dus zelf kiezen voor één bepaalde periode. Het lijkt ons
onmogelijk alle verhalen in de tegenwoordige tijd te situeren. We opteerden daarom
voor de romantische jaren vijftig. We krijgen daardoor een licht retro-gevoel, maar
de zaken staan toch nog voldoende dicht bij ons om bij een groot deel van de
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bevolking nog een vorm van betrokkenheid te creëren. Na de Wereldtentoonstelling
'58 in Brussel, brachten de jaren 1960 een veramerikanisering met zich mee, zo'n
snelle evolutie in het sociale leven dat de gebeurtenissen die Walschap beschrijft
zich daar moeilijk in laten schuiven. De situering in tijd blijft echter vaag. Nooit
werd er naar een exacte datum verwezen. Op die manier kon qua ‘look’, ook nadat
het verhaal tien jaar was opgeschoten, nog altijd in dezelfde decors en kostuums
worden gewerkt. Met andere woorden: in deze reeks evolueerde de tijd niet. Er werd
dus vermeden te verwijzen naar bepaalde figuren uit de politieke, economische of
sportieve wereld die onmiddellijk een bepaald jaartal op de aflevering zouden kleven.
Aangezien in de meeste romans van Walschap ook geen sprake is van telefoon of
televisie, werd er geen gebruik van gemaakt. Doordat er niet naar werd verwezen,
heeft de kijker die ‘moderne’ verworvenheden ook niet gemist.
De strijd tegen het klerikalisme werd door Walschap met een grote verbetenheid
gevoerd. Sommige van zijn romans lijden daar zelfs onder, omdat zijn hardnekkigheid
hem soms belet zijn personages te nuanceren. Deze uitweidingen komen nu soms
drammerig en zeurderig over. In deze tijd dreigt die agressiviteit soms het karakter
te krijgen van een omgekeerde onverdraagzaamheid. Zo'n resultaat zou afbreuk doen
aan de bedoelingen van de auteur. Daarom wordt de nadruk lichtjes verschoven van
de strijd tussen gelovigen en ongelovigen naar die tussen burgerlijkheid en
ongebondenheid. Met respect evenwel voor de strijd die Walschap tegen het
klerikalisme diende te leveren. De greep van de godsdienst op het sociale leven van
het dorp zal dus zeker niet weggemoffeld worden. Die greep heeft immers ook nu
nog te maken met macht en invloed. Bovendien zijn thema's als geloofstwijfel en de
zoektocht naar een eigen waarheid nog altijd actueel. De invloed van de kerk op het
individu werd in de reeks echter naar meer eigentijdse conflicten vertaald.
Gerard Walschap uitte in ettelijke essays en interviews kritiek op de zogenaamde
‘fumisten’, de intellectualistische rookverspreiders die vaak hun onkunde en gebrek
aan talent achter zogenaamd hermetisme verborgen. Walschap hield van het duidelijke
verhaal als drager van zijn boodschap. In de reeks Ons geluk werd die stijl
gerespecteerd. Er werd gebruik gemaakt van eenvoudige en makkelijk herkenbare
situaties. Ze zijn vaak geënt op een door de Vlaamse kijkers zeer herkenbare realiteit.
Het verhaal wordt, naar het voorbeeld van Walschap, rechtlijnig gebracht. Er wordt
geen gebruik gemaakt van flashbacks, montages, vertraagde beelden, droomscènes...
Trouw aan het werk van Walschap komt zowel het geluk als het verdriet aan bod.
Door alle afleveringen lopen, zoals gezegd, drie verhaallijnen uit drie verschillende
romans. Uiteraard vermengen die verhaallijnen zich geregeld. Waar personages uit
Trouwen personages uit Ons geluk ontmoeten, moest ik als scenarist dus conflictueuze
scènes verzinnen. Dat trachtte ik
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te doen in een Walschapsiaanse geest, met respect voor de karakters die hij voor mij
had uitgedacht. Als je als scenarist de indruk hebt dat je Tor door en door kent, kun
je hem ook consequent laten reageren in nieuwe situaties.
De lotgevallen van die personages worden in korte, elkaar snel opeenvolgende
sequenties getoond. Die aanpak wordt het best gediend door afleveringen van 55
minuten.
Uiteraard loopt het verhaal door van aflevering tot aflevering. Toch werd ernaar
gestreefd om de verhaallijnen in elke aflevering zodanig op te zetten en af te ronden,
dat ze ook afzonderlijk kunnen worden geapprecieerd. Aan het eind van elke
aflevering fungeert een cliff hanger als smaakmaker voor een volgende aflevering.
Om de reeks voor een Vlaamse commerciële zender betaalbaar te houden, werd
er aanvankelijk naar gestreefd om 2/3 in studio te draaien en 1/3 op locatie.
Uiteindelijk evolueerde dat naar een fifty-fifty verhouding. Alles werd single-camera
gedraaid, omdat met het multi-camera procédé in de studio minder sfeer kan worden
gecreëerd wegens onder andere te egaal licht.
Het decor van de reeks Ons geluk is een rustig dorp waar de notabelen zich nog altijd
als een stand apart beschouwen en de sociale klassen dus nog wat onwennig staan
tegenover het overschrijden van elkaars drempel. Maar die scheiding begint barsten
te vertonen. Het gaat dus niet om een door de kijker ‘gewenste’ wereld, zoals soaps
als Dallas, Dynasty of Melrose Place die oproepen, maar om een wereld die direct
aansluit bij de zijne.
Ook de figuratie behoort in zekere zin tot het decor. Hier was het belangrijk dat
er doorheen de afleveringen zoveel mogelijk gebruik werd gemaakt van dezelfde
groep figuranten. De kijker mag op diverse plaatsen figuranten uit vorige scènes en
afleveringen herkennen. Dat versterkt het gevoel dat we in een dorpsgemeenschap
leven, de wereld van Walschap.
Omdat het door Walschap beschreven dorp (Londerzeel Sint-Jozef) te zeer
gemoderniseerd is om de lichte retro-sfeer van de jaren '50 te kunnen waarmaken,
diende te worden uitgeweken naar het nog vrij ongerepte Pajottenland. De meeste
opnames hadden plaats in Bogaarden, deelgemeente van Pepingen.
Voor de taal in Ons geluk werd een licht archaïsch Vlaams gekozen, een Nederlands
dat door een ‘gij’ en ‘u’ en het niet uit de weg gaan van door Walschap graag
gebruikte woorden uit de streektaal, wordt gekleurd.
Walschap en zijn werk was vanaf mijn achttiende het grote voorbeeld in de Vlaamse
verhaalkunst. Het verheugde me dat uit enkele van zijn brieven blijkt dat hij mijn
eerste stappen in de literaire wereld niet alleen volgde, maar ook waardeerde. Ik vond
het dan ook een uitdaging om via de televisiereeks Ons geluk een soort van
gezamenlijk werkstuk te kunnen afleveren. Het kijkerspubliek reageerde enthousiast.
De insiders waren verdeeld. De grens tussen voor- en tegenstanders liep, op enkele
uitzonderingen na, tussen ‘supporters’ van de officiële zender en de commerciële
zender. Jammer dus, want gestoeld op vooroordelen. Maar alvast één vaststelling is
objectief. Voor de reeks op het scherm kwam, werd Walschap nog nauwelijks gelezen,
aan herdrukken kwam zijn werk niet meer toe. Tijdens en na de reeks veranderde
dat. Iedereen die als intellectueel uit de hoek wou komen, zei dat hij het werk van
Walschap niet alleen had gelezen, maar ook schitterend vond. En zijn roman Ons
geluk verkocht als zoete broodjes. En dààr heeft de reeks dan toch maar voor gezorgd:
als aanloop naar '98, het Walschapjaar, werd de auteur opnieuw massaal gelezen.
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Wat ons meteen weer bij de eerste zin uit deze beschouwing brengt: een boek is altijd
beter dan de bewerking naar televisie of film. Als je ze vergelijkt. Maar die twee
vergelijken is, zoals Walschap zou zeggen, het jezelf volkomen nutteloos moeilijk
maken.
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Jos Borré
De voorgaande gestalten van Jan Houtekiet
Houtekiet is niet toevallig, niet zomaar uit zichzelf ontstaan, hij komt voort uit een
reeks voorgaande gestalten waarin Walschap telkens een aantal eigenheden, visies
en uitingen van daadkracht heeft gedeponeerd.
Veel te lang hebben samenstellers van verschillende lectuurlijsten voor de middelbare
school gemeend dat De wereld van Soo Moereman een gepaste introductie tot het
werk van Walschap bood. Dat was een misvatting. De volksverhalen over primitief
bijgeloof, gesitueerd in een (ook voor Walschap zelf) afgesloten verleden, gaven de
indruk dat hij een folklorist was; - nergens wordt erin verwezen naar, of doemt nog
maar de notie op van de veel talrijker ‘moderne’ romans (in een eigentijdse stijl, over
onderwerpen aan de orde van de dag) die hij ook geschreven heeft. De wereld van
Soo Moereman staat te marginaal in zijn oeuvre om representatief te kunnen heten.
Omgekeerd echter is het haast even ongepast de lezer in dit oeuvre te laten
binnenkomen via de hoofdingang, bijvoorbeeld door ervan uit te gaan dat je in
Houtekiet meteen bij de essentie van Walschaps wereldvisie aanbelandt. Ik herinner
mij uit mijn adolescententijd dat ook deze roman mij op het verkeerde been zette in
mijn benadering van Walschap: Deps stelde ik mij voor als een afgelegen, ruwe,
weinig aantrekkelijke gemeenschap van maatschappelijke verschoppelingen op een
stuk heide dat zich weerbarstig liet ontginnen, en het ongeordende en ongeregelde
leven leek mij weinig aanstekelijk. In de noodzaak van Jan Houtekiet om een nieuwe
samenleving van de grond op te bouwen, voortdurend geconfronteerd met problemen
en onzekerheid, zonder orde of wet of bescherming, school in mijn ogen een allerminst
glorieus bestaan. Ik zag met andere woorden niet waarin de triomf en de vrijheid van
Houtekiet scholen; - en die blijvende onvoldaanheid en rusteloosheid van hem, zijn
drang naar ongebondenheid, sterker dan de hang naar zijn gezin, zijn blindheid voor
de liefde van Iphigénie, die gemiste kans op een solied en in alle opzichten voldoenend
bestaan, - onrustwekkend toch, en tragisch?
Nochtans hield Walschap bijzonder van Jan Houtekiet, vernam ik later. Het was
zijn favoriete personage, zijn gedroomde alter ego, als boek een van zijn beste worpen.
Testamentair liet hij uitsluiten dat Houtekiet ooit verfilmd zou worden - de gestalte

Walschap halverwege de jaren veertig (Album Gerard Walschap)

die een acteur of een regisseur ooit aan het gedrongen, maar imponerende personage
zou geven kon alleen maar afbreuk doen aan de voorstelling die de auteur van hem
had. Houtekiet kon alleen maar bestaan op de hoogste golf van de verbeelding, daar
waar de vlucht een adembenemende top bereikt. Zo hoog dat de lezer noch de auteur
de aanloop daartoe in één boek kunnen nemen.
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Houtekiet werd geschreven in 1938, het boek werd gepubliceerd in 1939. De figuur
van Jan Houtekiet en de constellatie die hij rond zich ontwerpt, komen op dat ogenblik
aan het (voorlopige) einde van een reeks pogingen om in literaire vorm en verbeelding
uitdrukking te geven aan een ideaal dat Walschap haast zijn leven lang gekoesterd
heeft: de figuur van de eigengereide, soevereine volksleider, de no nonsense
organisator van een vrije, pragmatische, op rede en redelijkheid gebaseerde
samenleving, hij die het volk verheft uit zijn materiële verworpenheid en het moreel
en metafysisch ontvoogdt, - zij het met vallen en opstaan, en terwijl blijkt dat voor
de individuele voldoening het maatschappelijk succes alleen niet volstaat. Jan
Houtekiet is, als personage, het meest zelfbewuste, maar ook het indrukwekkendste,
het meest complexe, het meest ideële in een opvallende rij van verwante figuren in
het werk van Walschap. Houtekiet is niet toevallig, niet zomaar uit zichzelf ontstaan,
hij komt voort uit een reeks voorgaande gestalten waarin Walschap telkens een aantal
eigenheden, visies en uitingen van daadkracht heeft gedeponeerd, waaruit op een
keer, als een onvermijdelijk toeval, in de gedaante van Jan Houtekiet, de vrije mens
zou oprijzen, in zijn ideale samenstelling, zoals Walschap hem opspoorde in zijn
verbeelding. Een mens die de roep om zelfbeschikking van een hele eigenzinnige
gemeenschap belichaamt.
Men kan teruggaan tot Walschaps debuut, Waldo (1927), een figuur geënt op de
Wandelende Jood, om een rebelondanks-zichzelf te vinden, iemand die met de trots
van zijn overtuiging bijna een maatschappelijke aardverschuiving teweegbrengt.
Waldo wordt aanvankelijk gedreven door een metafysische onrust, door vragen die
op een antwoord aandringen, en die hem in een snelle en woelige ontwikkeling, zelfs
in een fatale stroomversnelling doen belanden. Typisch voor die figuren uit de
begintijd is inderdaad dat ze ten onder gaan, als werden ze door een hogere instantie
bestraft om hun verwaten twijfel en opstandigheid - of door een auteur die in de
religieuze constellatie waarin hij zich wilde situeren, geen kritiek uitgebracht door
een rebels personage onbeantwoord mocht laten. Waldo wordt gestenigd, Adelaïde
uit de gelijknamige roman (1929) pleegt zelfmoord - of was het een ongeval? Zelfs
Sibylle, eveneens uit de naar haar genoemde roman (1938, geschreven en in
afleveringen in het tijdschrift Groot Nederland verschenen in 1937), die haar twijfels
heroisch innerlijk verbijt, verdrinkt jammerlijk in een vijver in niet opgehelderde
omstandigheden. Alsof het voor niemand van hen mocht zijn.
Lijden ze geen smadelijke nederlaag, dan moeten ze vaak een langdurige en
moeizame loutering doorworstelen voor het leven ook hun weer een perspectief biedt.
In de trilogie Adelaide, Eric, Carla, uit het begin van de jaren dertig, maar pas in
1939 als De familie Roothooft uitgegeven, torst Eric nog de psychische last van de
zelfmoord van zijn moeder, en slaagt pas zijn dochter erin, twee generaties later, zich
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ervan te bevrijden en een nieuwe start te nemen, - de wending zit symbolisch
samengebald in de slotzin: ‘de stammoeder danst’. Rik Van Oepstal in Trouwen
(1933) is een rotverwend joch, een onuitstaanbaar kind, dat in het ene college na het
andere aan de deur gezet wordt. Als adolescent maakt hij de meid zwanger, hij
verwaarloost zijn bloeiende zaak, hij vervalt schijnbaar reddeloos, tot hij trouwt met
de arme, maar sterke en zorgzame Mie Zaterdag. Ze verschansen zich in een uithoek
op het land en bewerken met hun elf kinderen een morele remonte naar zelfstandigheid
en zelfvertrouwen. Hij geeft zijn naam aan het gehucht, zijn kinderen ontginnen het
land of verspreiden zich als ‘kiekenkwekers, boomkwekers, hoveniers, handelaars’,
en hij eindigt als een ‘aartsvader’, wiens waardigheid het toekomt gefotografeerd te
worden in de luie stoel waarin hij gestorven is. Het levert een prachtige scène op:
een van de broers moet eerst nog naar Brussel om een ‘plaat’ voor het ‘appareil’, ‘en
in afwachting dragen ze vader met zetel en al in de slaapkamer, maar ze brengen
hem weer in de keuken als Kop met zijn ding klaar staat. (...) Het hoofd hing wat te
veel voorover vonden ze, en toen is de oudste achter de stoel gekropen; hij heeft
vader achterwaarts bij zijn haren gegrepen en die waardigheid van de dood en de
majestueuze houding van die patriarchenkop... Ge ziet die oudste permentelijk zitten
met een schouder en een arm, maar Kop zegt dat hij dat kan wegretoucheren.’ Rik
Van Oepstal glorieert zelf niet, maar hij ligt wel aan de basis van een heropstanding,
een nieuwe toekomst.
Heel even schetst de verteller een beeld van de mercantiele bloei van de nieuwe
gemeenschap die Rik Van Oepstal heeft gesticht, bloei die aanleiding geeft tot blakend
zelfvertrouwen en een eigenzinnige opstelling, - een voorafbeelding van het latere
Deps:
‘Rik gaf zijn naam aan een nieuw gehucht, een eiland van vruchtbaarheid. Het is
het toppunt van de beschaving niet, maar het beton
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van haar basis. Op den Oepstal ligt een broodwinning voor bakker, schoenmaker,
smid, schrijnwerker, wagenmaker, twee winkeliers, vijf herbergiers en voor hun
concurrenten. De metsers die dat alles bouwen, bouwen er tussendoor hun eigen
huis. En dan vragen ze zich allemaal te zamen af waarom zij drie kwartier ver naar
de kerk moeten gaan en hun kinderen nog verder naar de school en of zij altijd zullen
blijven afhangen van die kale stinkers van het dorp. Potverdomme, ze krijgen genoeg
van hun vuile politiek, dat ze in 't vervolg in hun eigen pot schijten, maar wij willen
onze eigen meester zijn op den Oepstal. Kop moet eens een ferme brief schrijven
naar de minister, we zullen hem allemaal ondertekenen. Hij moet schrijven dat we
er genoeg van hebben. 't Moet uit zijn met die vreemde meesters hier op den Oepstal.’
Drie jaar later verschijnt de parmantige Thijs Glorieus in Een mens van goede wil
(1936) op het toneel. Hij drijft op een onverslijtbaar optimisme, met een pragmatische
aanpak, vanuit eenvoudige redeneringen. Met zo'n naïviteit maak je brokken,
natuurlijk, hij moet eerst zijn les leren. Maar na zijn loutering plaatst zijn natuurlijk
charisma hem in het middelpunt van de gemeenschap, hij wordt ei zo na een
gedroomde onbaatzuchtige weldoener bij wie iedereen terecht kan. Hij is bekommerd
om zielepijn of materieel tekort, hij ontlast het door een moord bezwaard geweten
van zijn schoonzus, hij organiseert de samenleving, het werk, de communicatie - de
gemeenschap gaat er zienderogen op vooruit.
Tijdens zijn legerdienst is hij ordonnans geweest bij een ontgoochelde kapitein,
die zoals zovelen van zijn stand een uitgehold en doelloos leven leidt. Daar heeft hij
ingezien dat het morele gezag dat de hogere standen wordt toegeschreven op niets
gefundeerd is, en dat niemand dus die instanties ontzag of volgzaamheid verschuldigd
is. Tussen de regels door wijst de vertellende ‘wij’ zo het gevestigde gezag af en
wordt de morele soevereiniteit opgeëist.
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De kinderen van de kapitein proesten het nog uit als Thijs, geconfronteerd met de
hopeloze verhoudingen in het gezin, zijn credo als volgt uiteenzet: ‘Goedheid,
elkander liefhebben, ziedaar het geheim. Het zou op deze wereld toch zo goed kunnen
gaan. Mijne bedoeling is op deze aarde niets dan gelukkige mensen te zien, ziedaar
de bedoeling van mijn leven.’ Terug op de Walhoeve geeft hij door een betere
organisatie en modernisering, door de introductie van ‘nieuwe levensvormen’ de
gemeenschap een zo krachtige impuls dat ‘een comiteit van vijf’ - notabelen - hem
onomwonden het burgemeesterschap komt aanbieden. Hij weigert, vanuit een absolute
afwijzing van elke politieke of religieuze ideologie. Het officiële gezag interesseert
hem niet.
De kapitein zoekt hem opnieuw op (‘Hij heeft van de wondere hereboer gehoord,
die zijn streek omtovert.’) en tijdens hun rondgang informeert hij bij herhaling naar
het ‘systeem’ van Thijs, zijn inspiratie, zijn uitgangspunten, zijn principes,
‘communisme, socialisme, andere ismen’. Maar er is geen ‘systeem’. ‘Dit is nu wat
hij van jongsaf vaag maar onweerstaanbaar verlangd heeft: een betere wereld, waarin
hij zich uitdeelt aan allen, een wijs en machtig man die orde schept, vrede, geluk.
Maar hij kan het geen naam geven, hij heeft geen systeem, hij is de mens van goede
wil, een zuiver instinct.’
Thijs ambieert dus geen officiële benoeming tot hoofd van die gemeenschap; hij
wil geen ‘koning’ zijn, ten hoogste een ongekroonde leider, door het volk erkend en
met gezag - geen macht - bekleed, een ware soeverein. Niet één van de vele
personages die in Walschaps werk een opmerkelijke leidinggevende rol gaan spelen,
stuurt aan op deze officiële erkenning: Tilman Armenaas in De ongelooflijke
avonturen van Tilman Armenaas (1960) wordt een soort onderkoning, en de ‘vierde’
koning in het jeugdboek De vierde koning (1936) is een alternatieveling, die zijn
verdienste louter ontleent aan het feit dat hij onwrikbaar de goede zaak verdedigt,
ook al blijkt aan het einde van zijn leven dat hij zich daarin vergist heeft.
Als in Een mens van goede wil onder impuls van deze leider het
gemeenschapsgevoel versterkt is, koppelt ook die samenleving zich anarchistisch
los van de grotere, bevoogdende en verdorven maatschappij om haar eigen boontjes
te doppen en een eigen koers te varen:
‘Wij zijn rechtschapen lieden en wij koeken broederlijk aaneen tegen alle openbare
machten, die kunnen het nooit goed voor hebben met ons. Zij eisen van ons belastingen
die zij verkwisten, soldaten die zij bederven en ons geld kosten op de koop toe. Ze
stellen veldwachters aan die ons plezier bederven 's zondags en
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te kermis, boswachters die ons een haasken misgunnen, gendarmen die zich mengen
in onze twisten en wat gaan onze twisten hun aan, advokaten die ons geld aftroggelen
en rechters die de kost verdienen met ons maar te straffen, altijd maar te straffen.’
Alsof men ook hier de bewoners van Deps al hoort praten.
Er waart in deze periode echter nog een ander leiderstype door de romans van
Walschap: dat van de afgewezen, de smalende koning. Vergeten we inderdaad niet

dat enkele romans die na de Tweede Wereldoorlog, zelfs pas in de jaren vijftig
gepubliceerd werden, ontstonden in de jaren dertig, voor Walschap een intellectueel
en emotioneel zeer bewogen periode waarin woede, verontwaardiging en een hoog
opgekropte overtuiging van zijn gelijk hem tot een bewonderenswaardige creativiteit
en werklust stimuleerden. Om diverse redenen, bij voorbeeld omdat vrienden hem
de publicatie afraadden, liet hij sommige manuscripten echter in de lade liggen.
Maanreus Albert uit Manneke Maan (verschenen in 1954, maar reeds in 1927
aangezet, een eerste keer afgemaakt in 1933, een tweede versie kwam tot stand in
1939) moet hier vermeld worden. Hij kijkt met lede ogen toe op het zinloze,
kortzichtige, zelfvernietigende gewoel van de mensen op de aarde en wil er iets aan
doen. Diverse tussenkomsten waarvoor hij van God faciliteiten krijgt, halen niets
uit. Woedend om zijn onmacht en de botte onwil van de mensen om voor zichzelf
een beter leven (dat binnen handbereik ligt) te bewerkstelligen, geeft hij lucht aan
zijn verachting: ‘hij deed het zoals hij kon: hij waterde op de vechtende mensheid’,
aldus dood en verderf zaaiend. God roept hem tot de orde: is het zo dat hij zijn liefde
voor de mens uit? Manneke Maan verantwoordt zich met een herkenbare overtuiging:
‘Ik heb de mens werkelijk lief, ik wil zijn geluk en het is omdat hij zijn verstand niet
wil gebruiken en zichzelf ongelukkig maakt, dat ik mijn geduld heb verloren.’
Een cynische God, die geleerd heeft dat hij beter uit de buurt van de mens blijft,
omdat die toch niet voor rede vatbaar is, stemt dan toe in een onherroepelijke
onderneming van Manneke Maan: hij mag zich, om de anderen niet af te schrikken,
in de gedaante van een mens op aarde onder de mensen begeven, om ze op betere
gedachten te brengen. Dichter bij de mensen begrijpt hij ze beter - hun onredelijkheid,
hun blindheid -, krijgt hij ook meer inzicht in hun situatie - namelijk dat ze, ondanks
hun verschillen en tegenstellingen, allemaal broeders zijn. Maar ze blijven doof voor
zijn boodschap, die hij voor hun beperkt begripsvermogen samenbalt in ‘Geen lijden,
geen leiders, geen vrees, geen rijkdom, geen armoe, geen dwang, vrede, gelijkheid,
liefde.’ De woorden hadden ook uit de mond van Thijs Glorieus kunnen komen.
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Omdat dit credo zo indruist tegen hun vastgeroeste overtuigingen over hun
uitverkorenheid door God, overtuigingen die ze met geweld aan hun tegenstrevers
willen opleggen, nemen de mensen Manneke Maan gevangen en zetten ze hem onder
druk om zijn opvattingen te loochenen. Maar niets helpt, hij wordt met pijl en boog
gefusilleerd. ‘Zijn laatste woorden waren: “Vrijheid, vrede, gelijkheid, liefde”.’
Als de mensen geen oren hebben naar de boodschap van verheffing en ontvoogding
van de verlichte profeet, is het omdat ze nog te dom, te bot, te primitief zijn, omdat
hun horizon te beperkt is, omdat ze zich gewillig afsluiten in een bekrompen bestaan,
onwetend van een wereld buiten de hunne.
Dit ondervindt ook Gad in De verloren zoon, verschenen in 1958, maar geschreven
in 1939, - dit is, toegegeven, na Houtekiet.
In feite sluit Walschap in 1939 een bijzondere reeks verbeten geschreven, opstandig
betogende romans af met twee erg persoonlijk geladen boeken, alsof hij na zijn fel
uitgesproken intellectuele stellingnames ook getuigenis wilde afleggen van zijn
emotionele bewogenheid. In Ons geluk (gepubliceerd in 1946), een roman die te
weinig bekendheid genoot, maar als kern van de VTM-serie opnieuw in het licht
werd gezet, evoceert hij de pijnlijke strijd van een echtpaar in een huwelijk waarin
de seksuele passie de grote psychologische tegenstellingen telkens weer neutraliseert.
De man is een kunstenaar die eerlijk en openlijk zijn gekwelde ziel naar buiten brengt,
maar hierdoor in aanvaring komt met de hypocrisie van de goegemeente. In het boek
krijgt de lezer hoogte van zijn strijd om zijn integriteit, van zijn eenzaamheid, zijn
twijfels aan zichzelf en zelfs aan zijn geestelijk evenwicht. Gelukkig geniet hij ook
steun en vriendschap van enkele medestanders en zinkt hij niet weg in de verbittering,
doordat ‘zich vrijmaken van alles en de weldenkenden trotseren, dat geeft een geluk
dat de deftige mensen nooit zullen begrijpen’. Hij triomfeert niet zoals zijn
voorgangers, Walschap toont hem als een hardnekkige held die zich tot in zijn
privé-leven belaagd weet, maar ondanks zijn agonie trouw blijft aan zijn
overtuigingen.
Gad in De verloren zoon, de tweede van het paar persoonlijk geladen romans,
keert de hypocrisie de rug toe en vertrekt. Als hij veel later door de dorpsgemeenschap
opnieuw wordt ingehaald, maar de misverstanden omtrent zijn overtuigingen bewust
in stand worden gehouden, staat hij te hoog boven het gekonkel en de doorzichtige
vleierij om erdoor verbitterd te raken of zich er druk in te maken; - hij stapt gewoon
weer op. Al valt de eenzaamheid hem wel zwaar. Talloze verwijzingen, bij voorbeeld
naar Gads gevoel ‘anders’ en ‘lastig’ te zijn van in zijn jeugd, naar zijn eenzaamheid,
naar zijn morele overtuigingen, maken dat dit in zijn ervaringen op het thuisfront
teleurgestelde personage, samen met dat uit Ons geluk, feitelijk misschien wel het
dichtst bij de auteur staat van allemaal - terwijl Houtekiet de meest geslaagde projectie
van een gestalte is, in een als tegengewicht gedroomd bestaan.
Gad ‘heeft al die mensen lief ondanks zichzelf en hij vloekt er op bij elke stap’.
Hij gaat weg uit Nazareth, omdat men hem niet wil begrijpen, omdat zijn al te
revolutionaire boodschap in dovemansoren valt. ‘Sukkelaars zijt gij allemaal, ge
wordt arm en dom gehouden door vetlappen die beter weten. Ik ben uw vriend, zij
niet, en zij doen u op mij spuwen. Ik wil mijn leven geven om u te ontvoogden, (...)’.
En kijk, nadat hij tijdens zijn reizen in den vreemde veel praktische vaardigheid en
wijsheid heeft opgedaan, werpt hij zich in Palestina op tot een welstellend man, die
door de organisatie van bedrijf na bedrijf welvaart brengt in een steeds grotere streek.
Hij weet zich voorbestemd om grootse dingen te doen en denkt daar pas aan toe te

Vlaanderen. Jaargang 47

komen als een streekgenoot, Jezus van Nazareth, door de omgeving trekt met een
ontwerp van een verregaande en systematische vernieuwing.
(Het is niet de eerste keer dat Walschap ervoor zorgt dat zijn opstandige
onderkoningen zich meten met de hoogst mogelijke instantie, met name Christus in
persoon, om hem ter verantwoording te roepen voor de in zijn naam uitgedragen
standpunten, of om van hem gelijk te ha-
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len. In Bejegening van Christus - in het Nederlands gepubliceerd in 1940, in het
Duits echter al in 1935, geschreven in 1934 - zoekt de hoofdpersoon Christus op om
hem een aantal ondubbelzinnige vragen over de geloofsinhoud voor te leggen.)
Maar Gad gaat een stap verder en wijkt weer van de christelijke leer af, als hij zijn
bezit niet verkoopt om alles aan de armen te schenken, zoals de leer voorstelt, omdat
dit niets zou uithalen. De armen ‘hadden liever dat hij alles hield en hun werk bleef
geven waarmee ze meer verdienden’. Met een droge, pragmatische logica verwerpt
Gad de christelijke idealen van bescheidenheid en nederigheid met het oog op een
tot in het hiernamaals uitgestelde beloning, en vervangt ze door directe wereldse
doelstellingen. De traditionele godsdienst, door hypocrisie in stand gehouden, is
hierbij zelfs een weg te werken obstakel:
‘Ik hoor de landvoogd, die van mijn opinie is, zijn redevoeringen beëindigen met
God bescherme Palestina. Ik hoor andere vrienden uit zogezegd respect voor onze
godsdienstige beschaving God in de mond nemen omdat het plechtiger klinkt voor
het volk. Ik verdom dat, ik doe niet mee aan het boerenbedrog. En noem mij niet
slecht meer, want ik zeg dat uw catechismus slecht is en slecht al de catechismussen
van de andere goden, ik zeg dat zij kwaad en onmenselijkheid leren, ik zeg dat zij
liegen, misleiden en met geweld tegenhouden op de weg naar vrijheid en geluk.’
Het succes van Gads mercantiele ideaal raakt zo ver bekend dat men hem komt
vragen of hij ‘in de omgeving van Rome niet hetzelfde wou beginnen en dan helemaal
met staatshulp’. Ziehier de zoveelste ondernemer met visie, die in zich de kwaliteiten
verenigt van een volksleider, een weldoener, een maatschappelijk organisator en een
morele verruimer of zelfs bevrijder, - kortom een wereldse, een menselijke heiland.
Walschaps helden uit die tijd werpen zich op als de dragers van twee grote
vernieuwende idealen, die in wisselende omstandigheden om beurten minder of meer
nadruk krijgen: vrijheid en welvaart. Het eerste moet de verstarde godsdienstige
wetten verwerpen en de geesten openstellen voor een nieuw pragmatisch
gedachtegoed, een realistische moraal die veel dichter bij de dagelijkse werkelijkheid
en de prozaïsche menselijkheid aansluit. Het tweede moet de mens met zo weinig
mogelijk hindernissen naar materieel comfort leiden, omdat het tot zijn aardse
opdracht behoort zijn vooruitgang te bewerkstelligen, weg van het primitieve,
geborneerde bestaan. In beide opties is de held van het verhaal de apostel, de
wegbereider, de voortrekker en uiteindelijk de op handen gedragen leider die vanuit
een comfortabele positie met tevredenheid neerblikt op zijn verwezenlijkingen.
In de figuur van Jan Houtekiet vinden al deze karaktertrekken het meest aansprekende
evenwicht. Zijn kracht en gezag imponeren iedereen, zelfs de kasteelheer die hij de
eis voorlegt de ondertussen vruchtbaar gemaakte grond van Deps aan de bewoners
te verkopen tegen de prijs van heideland. Alle vrouwen vallen voor hem, in vele
gezinnen kunnen de ‘Houtekietertjes’ gemakkelijk van de andere koters worden
onderscheiden. Hij geneest zieken ‘met water en kruiden’, lacht om bijgeloof, verjaagt
de fantomen, kent geen angst voor dood of hel. Hij ontwerpt en bouwt, tot de kerktoren
toe. ‘Hij is eenvoudig, glashelder, het onbekende maakt hem niet bang, hij is sterk.’
In de kleine gemeenschap is hij, hoewel bedaard en onverstoorbaar, opvallend
tegenwoordig. ‘Hij wordt algemeen beschouwd als de hoofdman. Allen hangen hem
aan uit vrije wil.’
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Stiller en indrukwekkender dan de handelaar Nard Baert of de ongegeneerde
pastoor Apostel geeft hij in Deps de maat van de trots en het zelfbewustzijn aan; hij
is de stichter, de aartsvader, de ontvoogder, de soevereine leider van de gemeenschap.
‘Deps heeft zich uitgebreid en is een dorp geworden, bloeiender dan de oude in
de omtrek, vrijer en trotser, door de rijke klei onder het zand, door het zwoegen van
onze oerspitters, door de fanatieke handelslust van Nard Baert en door de concessie
welke Jan Houtekiet afdwong van het kasteel. Toen kwam Apostel, zag en overwon,
maar altijd bleef door Deps die aartsvader Houtekiet schrijden, die er geen koning
was omdat hij er niet zocht te heersen, maar op elk ogenblik de macht kon overnemen.’
Jan Houtekiet is in zijn optreden meer bezadigd, meer bescheiden dan al zijn
voorgangers. Dit geeft hem, ‘een brok kracht en natuur’, naast de aandoenlijke
mannetjesputter die hij is, een herkenbaarder menselijk profiel dan vele van zijn
voorgangers. Wellicht heeft dit te maken met zijn opstekende innerlijke onrust, zelfs
als alles voorspoedig verloopt in de gemeenschap, die hem eerst wegjaagt uit Deps,
op een tocht als ‘een vrije gang door de wijde wereld’, maar die hij dan onderkent
als ‘een gehechtheid aan een nest en de plaats waar het staat’. Misschien heeft het
te maken met het metafysisch bewustzijn dat de liefde van Iphigénie in hem aansteekt,
het besef van een liefde zo diep en sterk dat ze over de dood heen blijft bestaan - een
gegeven dat aanleiding geeft tot die onvergetelijke slotzin van Houtekiet, die hoort
bij het beeld van de man die tijdens de hoogmis hoog in zijn toren zit, zonder interesse
voor de ‘onnozele preken’ en het prevelen en kruisen slaan:
‘Hij keek rustig over de velden en in de lucht. En hij voelde zich een met die
oneindigheid, waarin onvatbaar voor woorden en gedachten, dat fijne raadsel zweeft,
waarvoor het sterven van Iphigénie hem aandachtig gemaakt had en dat ons allen
boeien blijft in dit aardse leven.’
Wat nog het meest aan Houtekiet opvalt, is dat hij niet predikt of theoretiseert. Hij
vertrouwt op zijn instinct, zijn inzichten spreken uit zijn zwijgzame daadkracht.

Hugo Metsers als Thijs Glorieus in de verfilming van Een Mens van Goede Wil (1974)

Hij is wellicht vrijgesteld van de pleidooien die zijn voorgangers bij herhaling
gehouden hebben.
Vandaar dat wie Houtekiet los van, of eerder dan de andere romans leest, zich
onwennig kan voelen tegenover al dit onuitgesprokene, dat niet in woorden te vatten
is, of dat voor het personage vanzelfsprekend en wenselijk lijkt. Het op het eerste
gezicht weinig aantrekkelijke ongeregelde leven is, meer nog dan een bewuste keuze,
de affirmatie van het ideaal van een ongebonden, natuurlijk bestaan, zonder
ideologische of culturele voorgeschiedenis, een manifestatie van het leven in volle
vrijheid. Een leven in een gedroomde gemeenschap, dat als uitkomst van een
bevrijdingsproces, in opeenvolgende stadia steeds ideëler voorgesteld, uiteindelijk
in de vorm van een mythe aan Walschaps creatieve persoonlijkheid en utopische
verlangens tegemoetkomt. In de paradox van de discrete en zwijgzame, maar
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onbetwiste gezagvoerder van een zichzelf volledig vernieuwende gemeenschap,
typeert Houtekiet nog het meest aansprekend de ‘ongekroonde koning’ die Walschap
als model voor deze hoofdpersonages nam, een rol die hij als verlicht schrijver en
moreel ontvoogder misschien ook graag zelf gespeeld had - wie weet.
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Marcel Janssens
Houtekiet en het ‘fijne raadsel’
‘Hij zat daar niet te prevelen of kruiskens te maken. Hij keek rustig over de velden
en in de lucht. En hij voelde zich een met die oneindigheid, waarin onvatbaar voor
woorden en gedachten, dat fijne raadsel zweeft...’ (Slotpassage uit ‘Houtekiet’)
Gerard Walschap schreef onder zijn roman Houtekiet als datum: 11 juli 1939. Na
ongeveer 60 jaar zit dat boek heel stevig bovenaan in de canon van ‘klassieken’ van
de Nederlandse letterkunde. Het ontstond op het eind van het Interbellum toen de
romanliteratuur in Europa sterk beïnvloed werd door het vitalisme van Scandinaafse
en Noord-Amerikaanse herkomst. Tot de context van Houtekiet behoort voor een
goed deel dat vitalisme dat Walschap ook kan hebben leren kennen langs Franse,
Duitse, Engelse schrijvers die die internationale trend telkens met inheemse accenten
verwerkten en in het Europese literaire patrimonium inpasten. Een belangrijke context
van Houtekiet is natuurlijk ook Walschaps eigen verleden, in het bijzonder zijn door
en door katholieke opvoeding, zijn vorming in een priesterseminarie, zijn breuk met
die herkomst, zijn lectuur en eigen literaire productie vóór 1939. Zijn klinkend
Vaarwel dan!, al opgesteld in 1937 en gepubliceerd in 1940, hing in de lucht, toen
die provocerende roman over Deps verscheen. Houtekiet moet vanzelfsprekend in
die veelgelaagde context gelezen worden, maar ik zal deze bijdrage concentreren op
het intrigerende bestanddeel van ‘dat fijne raadsel’ dat niet alleen de fascinerende
finale van de roman domineert, maar dat geleidelijk is opgedoken en gestalte heeft
gekregen in de loop van een aanvankelijk zo brutaal vitalistisch verhaal over een
losbandig uitdagende bosduivel, die uitgroeit tot een mythische figuur, in de categorie
van de Don Juans of de Pallieters1. Er zit immers meer in dit boek dan een
blasfemische bespotting van pastoors, catechismus en kerkse zedenpreken.
Vooreerst wil ik er even op wijzen dat er van de dominante vitalistische thema's
opvallend weinig overgenomen werd in Houtekiet, dat nochtans in de context van
onze literatuur een zo uitgesproken vitalistisch figuur slaat2. Ik denk aan in Houtekiet
nauwelijks naspeurbare thema's en motieven zoals de natuur als Magna Mater, de
seksualisering van het landschap, de vruchtbaarheidscyclus van de seizoenen en de
cirkelgang van het leven in de schoot

Walschaps meesterwerk Houtekiet (1939)
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van Moeder Natuur, de zowel positieve als demonische magische figuren (tenzij we
de wonderbaarlijke genezer Houtekiet zelf als een positief magische kracht zouden
beschouwen). Veel van die prominente thema's die wij zo in het centrum van het
vitalistische vertoog aantreffen bij Hamsun, Giono, Ramuz, Griese, Wiechert,
Lawrence, Steinbeck, Faulkner, ook nog bij Hemingway, werden niet zó uitgewerkt
in de ‘boodschap’ van Houtekiet3.
Niettemin bevat de roman een aantal motieven die het ons mogelijk maken hem
in de geciteerde context in te bedden. Ik denk aan wat er staat over Lien, Houtekiets
eerste vrouw en moeder van zijn veertien kinderen: ‘Haar schoot was mild en
regelmatig in zijn vruchtbaarheid als aarde en seizoenen’ (71)4, of aan het dorp Deps
als een ‘roestige vlek in de vruchtbare aarde’ (123) in de ogen van niet-Depsers.
Maar Deps wordt ‘een dorado’ (44), wat aan de gelukzalige gemeenschappen van
natuur, mens en dier in de vitalistische romans herinnert. Of ik denk aan Houtekiet
zelf als een ware ‘bosduivel’ (19). De nabijheid van mens en dier heeft Walschap
ook ongetwijfeld gemeen met Giono, Ramuz en zovele voorlopers of nog net even
generatiegenoten in de vitalistische mode. Lien heeft over Houtekiet nauwelijks iets
gehoord, ze durft niet eens omzien wanneer hij haar nadert, het moet iets groots zijn,
ze denkt aan de stier van Mandus (10). Houtekiet met zijn pikzwarte baard tot aan
de ogen en zijn haar tot de wenkbrauwen ziet er uit als ‘een monster’ (10). Voor de
boswachter is hij ‘een hond vol schurft’ (12). Wanneer de otter vis en waterhoen
pakt, wel dan pakt Houtekiet de otter, de vis en het waterhoen; pakt het fret het konijn,
Houtekiet pakt fret én konijn; en als de boswachter naar Liza en hem grijpt, als die
iets doen wat de boswachter niet zint, wel, dan grijpt Houtekiet boswachter en Liza
(24). Het is zo zalig de sterkste te zijn, zo is de wet onder de dieren. Zijn trouwe
vriend is de beer, die hij meeneemt op zijn tocht, wanneer hij op het eind Deps voor
een tijd verlaat. Houtekiet is gewoon een ‘oermens’ (161), een nazaat van ‘le bon
sauvage’ - en daarmee is al heel veel gezegd.
Houtekiet is niet zomaar een duivel, hij is in veler ogen en tot op vandaag gewoon
de duivel - en daarmee komen we wat dichter bij ons onderwerp. Als ‘rustig beest’
komt hij voor Lien aanvankelijk over als ‘gehate en geliefde duivel’ (20) en al
verzekeren allen die hem nog gekend hebben dat hij ‘noch duivel noch wreedaard
noch iets anders’ was (25), de duivel voer soms zo wreedaardig in hem (46), dat hij
soms zelf onder het bevel van de duivel scheen te staan (148). In elk geval, hij heeft
iets met de duivel. En dat is zo'n onweerstaanbare macht, dat de allesbehalve
katholieke pastoor van Deps, Apostel, de duivel zelf, Houtekiet, in de kerk zou hebben
getrouwd (238).
Die baarlijke duivel vereren wij voor eeuwig als onze legendarische ‘beroemde’
(119) stichter en stamvader (9), zo verkondigt de verteller trots in naam van alle
Depsers, de vroegere, de huidige en de toekomende. Hij noemt die
gemeenschappelijke man van alle Depse vrouwen (179) onze ‘Vader’ (met hoofdletter,
29).
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Welnu, die man is tegelijk de duivel en de Antichrist (79, 147). Hij gelooft niets van
de traditionele kerkse leer en rituelen, die voor hem ‘zonder waarde’ zijn (85). Hij
is de ‘goddeloze’ (211) Antichrist, van wie geen lezer 150 bladzijden lang kan
verwachten dat hij op zondagen ooit een kerk zou bouwen, zelfs nog voor de kerk
zou trouwen en dan op het eind in plaats van naar de mis te gaan toch in de toren
zou gaan zitten peinzen over ‘dat fijne raadsel’ van ons eindig bestaan. Daar moet
deze lectuur van Houtekiet straks onvermijdelijk op uitlopen.
Die ongewone man, die zich zo schrikwekkend goddeloos gedraagt, noemen de
Depsers zonder meer ‘goddelijk’ en ‘onsterfelijk’ (158). Hij is gewoon de sterkste,
kan alles, alles, hij is ‘geniaal’ (197). Hij geniet van het plezier van de maker (32),
zoals God de Vader, de Schepper. Hij spreekt alleen ‘de woorden van de groten’
(32), van de buiten-gewonen, terwijl de ‘gewonen’ geen gedachten hebben (126).
Anderen, de ‘bleken’, hebben gewone en dwarse kinderen, hij heeft er alleen
buitengewone (129). Zoals Houtekiet, zo is er maar één. Kortom, die absoluut ‘goede
man’ (222), die Antichrist is zó ongewoon, nu ja, zo ongewoon als Christus.
Zo zou ik ook overduidelijke Christus-parallellen kunnen citeren in andere
vitalistische teksten zoals Hirtennovelle van Ernst Wiechert uit 1935 of nog in The
Old Man and the Sea van Ernest Hemingway uit 1952. (Daar kan ik bij een andere
gelegenheid eens nader op ingaan).
Die andere Christus herkennen we in Houtekiet in tal van bijbelse taferelen met
handelingen, gebaren, uitspraken en ook benamingen die ons zo de Christusfiguur
uit de evangeliën voor de geest roepen.
De ‘heilige naam’ Jan Houtekiet is als een hostie die Lien telkens moet inslikken
(16). Die baarlijke duivel bedriegt meisjes ‘met baard en haren zoals die van Christus’,
zoals Satan zelf zich aan meisjes vertoont ‘met een baard zo schoon als die van
Christus’ (16). Satan, Antichrist en Christus: ze zijn van meet af aan zeer, zeer nauw
verwant.
Houtekiet ‘drijft een schandige meid uit’ (28), wat aan Maria Magdalena doet
denken, hij haalt vis uit zijn fuik waar het mansvolk bij Busschops er stellig van
overtuigd was dat het niet de moeite loonde daar te vissen (31), hij slaat je de kop in
en verpleegt je daarna met liefde (72), zijn leven wordt bedreigd, zoals dat van de
Messias (95), hij komt op een goeie dag Deps binnengereden op een paard, ‘als een
standbeeld’ (59). En wat nog meer is: met wassingen geneest hij (140, 149, 250, 252,
257, 259). Dat motief van de wonderbaarlijke genezer en ‘ziekendiener’ loopt als
een rode draad door het boek, vooral met betrekking tot de ziekte van Iphigénie, die
Houtekiet met een uitzonderlijke liefde omringt. Hij bezweert de zieke Theresia met
magische formules (149) en drijft de duivel uit. Hij tekent op de grond (183).
Voorwaar, Petrus Boven staat uit zijn graf in ongewijde grond op en blijft maar
verschijnen, tot Houtekiet op zijn graf gaat zitten en het volk met die gekke Petrus
kan lachen (174-175)
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- dus onze stamvader ook als meester over leven en dood, en over al of niet leven na
de dood. Geen wonder dat Nard Baert, die zelfs ‘discipelen’ in het Houtekieter geloof
kweekt, Johannes de Doper genoemd wordt (167-168). En de eerste pastoor van
Deps heet ook al Jan Baptist Apostelis (263).
De meest verregaande associatie, zo niet gelijkstelling met Christus doet zich voor
bij de bouw van de kerk in Deps. Daar staat letterlijk: ‘In de Jezus met donkerblonde
baard van het groot raam boven 't altaar’, zagen zij onmiddellijk Houtekiet, wie de
vrouwen van Deps haar kinderen brengen, zeggend: ‘en dat is er ook nog een van u’
(195). Dus niet alleen: laat de kinderen tot mij komen, maar laat al mijn kinderen tot
mij komen. En op de volgende bladzijde staat: ‘Daar ziet men zelfs Jan Houtekiet
in de H. Nicolaas der zijramen’ (196). De Depsers bidden op hun knieën voor
Houtekiet-Sint-Niklaas (196).
Hoe kan Houtekiet meer op Christus gelijken dan precies uit kracht van het eerste
gebod: de liefde? De verteller citeert voorwaar uit de brieven van de Heilige Paulus
als lofspraak voor onze stichter: ‘al had ik dit en al had ik dat, als ik de liefde niet
heb, heb ik niets’ (263). Hij heeft in het bijzonder Iphigénie d'Hurlement liefgehad
‘met een liefde, huiveringwekkend’ (48). Zo de geleerden ons voorhouden dat het
mensdom verlost is, doordat Christus ons heeft liefgehad, dan wordt de wrede heiden
Jan Houtekiet alles vergeven, omdat hij en Iphigénie zich zo onwrikbaar en grondeloos
hebben bemind (201). Liefde, liefde en almaar liefde (243, 244, 259, 260), dat is de
blijde boodschap die Houtekiet predikt en waarmaakt in zijn vlekkeloze omgang met
Iphigénie, de intellectueel meest ontwikkelde vrouw van Deps, zijn minnares uit de
duizend. Daarin is onze stichter tot een volbloed christen uitgegroeid. Is Houtekiet
zelf misschien die ‘specie van heilige’ waar de verteller het in het voorwoord al over
heeft (7)?
Zoals gezegd, komen die Christusallusies ook naar voren in een taalgebruik dat
op de taal van de Schrift zinspeelt. Houtekiet spreekt van ‘mijn volk’ (63), het volk
komt naar hem toe ‘om redding’ (150) en pastoor Apostel komt, Paulus indachtig,
in Deps ‘gek zijn met de gekken’ (207).
Misschien is het niet te ver gezocht met die bijbelse referenties ook een aantal
namen in deze roman te verbinden? Is het toeval dat Depsers Simon heten, of Petrus,
of David, en dat die David van Bambruggen Jan Houtekiet ‘Johannes’ noemt? En
Lien is de meid van Busschops, waar de meiden al gekscherend het woordspelletje
Busschops-bisschop mee maken (18). Naar mijn mening maken vele kleintjes hier
een onmiskenbaar Christus-paradigma.
Het meest van al intrigeert me de naam Theresia Tecleyn, die door Houtekiet met
zijn wassingen werd genezen. In het begin van het boek, wanneer ‘de christelijke
plichten’, onder meer het bijwonen van de mis, ter sprake komen, krijgt die nogal
tegensputterende dame de naam ‘Theresia-Nemesis’ (75). Met vervelende
‘profetessengebaren’ leutert zij over de verdoemenis en de straffen der hel. Welnu,
Nemesis is de naam voor de Griekse godin die de wrekende gerechtigheid incarneert
en die met name de overmoed van het overschrijden van de grenzen binnen de
menselijke natuur bestraft. Zo de verteller op die manifeste wijze met de Griekse
mythologie omspringt, doet hij dat misschien ook voor de dichterbij liggende
Christusmythe.
Ook bepaalde trekjes van Walschaps stijl blijken met de ‘tale Kanaäns’ verwant
te zijn. Geregeld toetst de verteller een register in dat de esbattementen van onze
stamvader opkrikt op een verheven stijlniveau, de taal van de Schrift waardig. Hoe
dikwijls wordt de bijbelse getallensymboliek niet opgeroepen met gewijde wendingen
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als: de zevende dag, driemaal, werkers der elfder uur, in alle eeuwigheid? Een Depser
kan al eens ‘profeteren’ (80) of met ‘profetessengebaren’ (136) kabaal maken. Of
Deps is het ‘Sodoma en Gomorrha’ (55) van de streek. Bij gelegenheid dikt de ver-
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teller dergelijke reminiscenties aan de Heilige Boeken aan met syntactische wendingen
uit de oude doos. Zo zal hij spreken ‘over de Antichrist, die onder de mensen zal zijn
onbekend’ (79), of ‘Zijn kinderen groeiden in kracht en aantal’ (133), of hij paart de
syntaxis aan een metrische kadans, bijna zoals in een vers: ‘Neen, in een watermolen
zal hij malen het koren van Deps’ (59), of: ‘in hun rauwe eigenaardigheden zijn zij
vrienden eendrachtig’ (125), of: ‘maar naverteld worden de daden van Houtekiet
nog geweldiger’ (95), of nog: ‘Wij mogen God wel danken dat hij niet heeft laten
neerkomen de zweep’ (222). In de oorspronkelijke tekst van de eerste drukken
gebruikte Walschap nog de buigings-n en de verborgen genitief, zoals ‘des mans
gezellin’5 of zoals in de profetische slotalinea, waar sprake is van ‘de oneindigheid
des schonen en raadselachtigen hemels6. Over de schriftuur van dit
schandaalverwekkende boek over onze goddeloze stamvader ligt inderdaad het patina
van een bijbelse blijde boodschap.
Nu begint die Christus-achtige Vader des volks, van nergens vandaan komende,
zijn openbaar leven in Deps in een doorwinterd christelijk milieu waar alles, van
geboorte tot dood, gereguleerd wordt door de katholieke geloofspraktijk. Die biotoop
daar op het Vlaamse platteland zit volgestouwd met paternosters, lessen voor
eerste-communicanten, vaderonzen, gewijde boeken, zondagsmissen, gebeden

‘Lien en de andere meid van boer Busschops, Liza, molken elke morgen en avond de koeien, ook de
eigenzinnige die telkens door het water waadde, waar Deps sinds eeuwen...’ (Foto van Houtekiets
land: Luc Daems)

voor het huisgezin voorgelezen door christelijke vaders, handen tot gebed gevouwen,
om te zwijgen van de christelijke plichten: kinderen opvoeden ter liefde Gods, aan
liefdadigheid doen, het evangelie op aarde verkondigen, de straffen der hel vrezen,
zich door een priester laten overlezen. De priester heerst daar almachtig en zwaait
met de afdreiging van de eeuwige verdoeming. ‘Nonnenrecreaties’ (45), dat is een
door de clerus aanbevolen kuur. Spiritueel wordt zo'n boerse gemeenschap
gedomineerd door geboden, wetten, decreten, plichten, dreigementen, donderpreken,
rituelen, legenden, waar de mensen stomweg aan moeten gehoorzamen. Dat is de
kerkse deftigheid die aan allen vóór de komst van de stichter wordt opgedrongen.
En voor die kerk is Deps gewoon een ‘poel der zonde’ (122). Dat is meteen de
‘triestigheid, wegens gedomme die kerk’ die Houtekiet verafschuwt en afweert (189).
Zijn boodschap zal luiden: geloof is bijgeloof, de kerksheid moet eruit (153).
Daarbij komt nog dat de pastoor zo hatelijk onder één hoed speelt met het kasteel
(56, 75). Graven, pastoors en kwezels, allemaal één pot nat (134), en daar gaat
Houtekiet als beeldstormer tegen tekeer.
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Pis of geen pis - zo zou Houtekiet zoals zijn volgelingen zeggen - de pot op met
het geloof en de rituelen van zó'n kerk! Of, blasfemisch op z'n Deps uitgedrukt, wie
laatst vloekt, best vloekt (52). In de kern van zijn blijde boodschap zit de vrijheid.
De wet van Deps, gebaseerd op de vrijheid, staat radicaal en destructief tegen de wet
van het christendom, gebaseerd op de plicht. Houtekiets lach bevrijdt (150), de kerk
is een kerker. Deps, dat is liefde, vriendschap, levenslust, zelfstandigheid, pastoor
en graaf eigenmachtig trotseren. Deps, dat is de roes van de vrolijkheid, het tegendeel
van degelijke deftigheid, of domweg doen wat je wordt voorgezegd. Het vrije leven
is de negatie van ‘de christene beschaving’ (235). In Deps heerst rust. Wanneer
Houtekiet eerst als zigeuner, dan als leurder twee en een half jaar op z'n eentje buiten
Deps gaat zwerven, smaakt die vrijheid hem niet (223). Deps is gewoon ‘apart’, als
dorado van lust.
In dat opzicht is er nog een groot verschil tussen Jan Houtekiet en zijn Johannes
de Doper, Nard Baert. Houtekiet is drift, Baert is koorts (120). Zo Houtekiet de libido
genoemd mag worden, zit Baert met zijn organisatietalent en zijn economische
feeling, meer in het ‘realiteitsbeginsel’. Houtekiet is slim, Baert heeft verstand, vooral
van handel en nijverheid (132).
Wat Houtekiets relatie met het christendom betreft, mag ik als voorlopig slot
misschien volgende vergelijking maken: Houtekiet staat tegenover de wet van de
kerk zoals Jezus tegenover de wet van de Farizeeën. Jezus wou een andere vorm van
Judaïsme, uit kracht van de liefde niet aan de Wet gekluisterd; de stamvader van
Deps wil een ander geloof in een andere kerk, uit kracht van de liefde en de vrijheid.
Uit kracht van de vrije liefde dus.
Een Christus-achtige agnostische ketterse Antichrist die de vrije liefde predikt en
beoefent, dat zou Houtekiet kunnen zijn7. Die lijkt wel tegen elke beschadiging
bestand. En nochtans... al ongeveer in het midden van het boek vallen er barsten in
dat harnas.
Houtekiet heeft goed zeggen dat een mens moet ‘denken’ en niet ‘redeneren’ (161),
twijfels besluipen ook zijn vrijgevochten geest. Vooral bij een zware ziekte of een
sterfgeval bestoken de Depsers hun kerkvader met hun vragen. Wat weet gij van
God, zegt hij dan; laat er God buiten, ge kunt dat geen naam geven (120). Theresia
zeurt over ons ‘niet weten’, zij wacht gelaten op haar verdoemenis en verdringt
moeizaam haar verlangen van de dwazen om te ‘weten’ (136-137). Houtekiet houdt
hun voor dat ze niet bang hoeven te zijn voor het onbekende (149), hijzelf zwijgt
groots en trots (148, 253), hij handelt liever (210), als hij iets zegt, spreekt hij
glashelder (148), hij wil zich aangaande die raadsels van het leven niet verdedigen
(237), maar hij heeft het in dat opzicht soms moeilijk. Vooral wanneer Iphigénie is
gaan denken, ‘haar rust van jaren’ kwijtraakt (182) en bo-
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vendien ongeneeslijk ziek wordt, gaat hij toch wat dieper dubben. Zijn radicaal
agnosticisme wordt geleidelijk bijgekleurd8, bijzover zelfs dat die ‘Nietzscheaanse
Übermensch’, een zedelijke loutering ondergaat die op het eind ‘een soort
oerchristelijke moraal doet zegevieren’9.
Ook zijn rabiaat optreden tegenover kerkelijke instituties wordt inschikkelijker.
Zijn drift komt in opstand tegen alle gezag (229), zeker dat van de kerk. Houtekiet
is

Gerard Walschap door Albert Van Dyck

anti-pastoor, anti-bisschop (200), hij is er werkelijk de man naar om ‘Deps bijbels
te verwoesten’ (222). Deps doet alleen ‘zoals 't voor ons goed is’ (214), ongeveer
overeenkomstig de leuze van de abdij van Thélème, zo heeft Jean Weisgerber
gesuggereerd: ‘Fais ce que voudras’10. Hij weigert naar de mis te gaan, woont de
wijding van de zelfgebouwde kerk niet bij en klimt liever alleen tot op de toren en
gaat daar schrijlings op het kruis zitten mediteren (203-204) - een voorafspiegeling
van de slotscène. Toch komt er een kerk in Deps, en een gewijd kerkhof, wat hij aan
Iphigénie beloofde, omdat de doden hem zo dierbaar zijn. Hij zal zich voorwaar
uiteindelijk nog laten trouwen. De enige pastoor die bij Deps past, is precies Jan
Baptist Apostelis, een man die nooit iets leest, die een boerse kijk op het geloof heeft
(209), die misschien niet gek is, maar heel zeker niet katholiek (238), kortom soort
zoekt soort, helemaal in zijn sas als gewijde gek bij de gekken.
En, zoals gezegd, in de tweede helft van het boek is er in al die heiligschennende
roes tijd voor een paar momenten van bezinning over dat fijne raadsel van ons eindig
bestaan. Die momenten zetten zich vast eerst op de kwestie van het geweten, en dan
op die van het voortbestaan, en allicht niet toevallig wordt de bezinning bij voorkeur
aangereikt door vrouwen, door de ‘profetes’ Theresia en vooral door de bovenal
beminde Iphigénie11.
Houtekiet geneest Theresia wel, maar daar komt ze weer met ‘haar verdreven
wanen’ (139) op de proppen. Bezeten door de duivel, zogezegd, spreekt ze in haar
omgeving over haar ‘geweten’ en vraagt zich af of men zomaar kan blijven lachen
met pastoors (140). Het geweten, waar halen ze 't, zegt Houtekiet wel (141). Maar
van het ene komt het andere. Zelfs Jan Orleans wordt er diepzinnig van en zweert
bij het ene puntje zekerheid waar hij zich aan wil vastklampen: ‘Er bestaat een God’,
al voegt hij erbij: ‘Maar hij ziet geren dat we plezier maken’ (141). Kortom, er zijn
in Deps mensen genoeg, en niet alleen vrouwen, die luidop zeggen: ‘Jaja, er bestaat
iets’ (141). Jaja, plots wordt een kind ziek en ten einde raad probeert men te bidden,
jaja, er bestaat iets (141).
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De kwestie van het hiernamaals wordt nog prangender aangebracht door Iphigénie.
Dood is dood, dat kan niet waar zijn, zegt ze tegen Houtekiet (155), voor wie zulke
dingen niet belangrijker zijn dan een droom (156). Het gezang van een merel of een
nachtegaal is mooi, zegt hij, maar dat heeft voor mij ook geen zin (156). Iphigénie
is ontgoocheld omdat hij ‘niets verstaat’ van die dingen (156). Als we voor onze
liefde voor eeuwig moeten branden, dan branden we maar (157) zegt hij, maar
daarmee is Iphigénie niet uit haar gewetenswroeging.
Wanneer haar dood nadert, zegt zij hem vaker en vaker, dat de mens niet helemaal
sterft (259), bij zover dat Houtekiet zowaar een maand na haar overlijden begint te
denken dat zij ‘toch nog wel kon voortleven en onzichtbaar bij hem zijn’, dat ‘er
misschien toch wel iets van waar kan zijn’ (266). En opeens is het alsof ze hem zegt:
‘ziet ge nu wel, Jan, dat het waar is’. En hij zegt niet neen, hij erkent verbaasd dat
zij ‘ook daarin gelijk had’ (266). Houtekiet zegt op de duur niet meer neen tegen
Iphigénie. Dat dood niet dood is, is onmogelijk, maar er is zeker en vast iets, denkt
hij, maar wat is het (266)?
Daarmee zijn we dicht bij de slotscène op de toren tijdens de zondagsmis. In de
kerk binnengaan wil hij niet, maar dit is het laatste wat ons Houtekieters over onze
stichter verteld wordt, zo zegt de verteller zeer stellig: ‘hoe hij zich bekeerde en des
zondags in de toren ging zitten zodat de mensen heinde en ver konden zien wanneer
de hoogmis begon en wanneer ze uit was’ (267). Dus de gekke Apostel beneden aan
het altaar, in de duffe kerk of op de preekstoel met zijn ‘onnozele preken’ (268) en
Houtekiet boven op de toren, zoals Christus op zijn berg. En waaruit bestaat dan ten
slotte die bekering van Houtekiet? Het staat opgeschreven in de onvergetelijke
slotzinnen van dit kostbare en dierbare boek: ‘Hij zat daar niet te prevelen of kruiskens
te maken. Hij keek rustig over de velden en in de lucht. En hij voelde zich één met
die oneindigheid, waarin onvatbaar voor woorden en gedachten, dat fijne raadsel
zweeft, waarvoor het sterven van Iphigénie hem aandachtig gemaakt had en dat ons
allen boeien blijft in dit aardse leven’ (268).

Eindnoten:
1 Cf. Albert Westerlinck, Gesprekken met Walschap. Eerste deel. Van Waldo tot Houtekiet.
Hasselt, Uitgeverij Heideland-Orbis N.V. (1969), p. 195.
2 Cf. Bernard-Frans Van Vlierden, Gerard Walschap (Grote Ontmoetingen), Nijmegen, Uitgeverij
B. Gottmer / Brugge, Uitgeverij Orion, 1978, p. 45: ‘het vitalisme heeft er zijn volmaakte
incarnatie gevonden’; en Piet Thomas, Houtekiet: machtswil en onrust, in: Jeugd en cultuur, 7
(nr. 1 sept. 1961), p. 17-27.
3 Men kan aan de ‘leermeesters’ ook nog namen als Unamuno of Dostojevski toevoegen, cf. Jos
Borré, Gerard Walschap. Rebel & Missionaris. Antwerpen, Dedalus, MXM, p. 95.
4 Ik citeer naar Gerard Walschap, Houtekiet. Achtste druk. Antwerpen, Uitgeverij s.m.
Ontwikkeling, (1964).
5 Gerard Walschap, Houtekiet. Brussel, Manteau, 3de druk, p. 62.
6 O.c, p. 197.
7 Walschap zelf zegt dat hij over hem schrijft ‘als een averechtse hagiograaf’, cf. het geciteerde
gesprek met A. Westerlinck, p. 200.
8 Houtekiet moest onvermijdelijk ‘een compromis sluiten met het christendom’, aldus Walschap
in het gesprek met A. Westerlinck, p. 203.
9 Cf. Michel Dupuis, 113-21 januari 1933: Jan Greshoff en Menno ter Braak op bezoek bij Willem
Elsschot. De relaties tussen Noord- en Zuidnederlandse literatuur tijdens het Interbellum, in:
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Gerard Walschap
Hoe men ertoe komt boeken te schrijven
Wat men zegt is de schaduw van wat men denkt,
wat men denkt is de schaduw van de geest
en de geest is een schaduw van een schaduw.

Gerard Walscshap als spreker
(Album Gerard Walschap)

Dames en Heren,
Enige tijd geleden vroegen mij inrichters van een gala-avond voor een boekenweek,
hun publiek te komen vertellen hoe men ertoe komt boeken te schrijven. Hebben
hun bij het stellen van deze vraag Tolstoi's woorden voor de geest gestaan: ‘Velen
zijn door de neiging boeken te schrijven aangetast, maar weinigen schamen er zich
over’ en hadden zij uit de mond zelf van een der meest schrijvende auteurs het verhaal
willen horen, hoe een lichtzinnig leven en het verlaten van het pad der deugd hem
ten slotte tot het ergste gebracht hebben, het schrijven van boeken? Ik weet het niet.
Zeker is echter dat zulk verhaal voor het publiek van een boekenweek zeer actueel
was, want de geromanceerde levensbeschrijvingen van courtisanes, cambrioleurs en
massamoordenaars zijn nog steeds zeer en vogue. Voor de schrijver zelf kon er slechts
een invloed ten goede van uitgaan, indien hij ten minste voor het goede nog vatbaar
was. Immers wat kon hem afdoender ontmoedigen bij het schrijven, dan tijdens een
boekenweek te zien welke moeite het kost de reeds gedrukte boeken aan de man te
brengen.
Albert Kuyle heeft jaren geleden eens geschreven dat een uitgever, die naam
waardig, zijn schrijvers met huid en haar zou moeten laten oppakken, ze opsluiten
in een kale cel met vier witte muren, een tafel, een stoel, pen en papier en ze slechts
te eten geven, indien zij sinds de vorige maaltijd de nodige hoeveelheid kopij hebben
voortgebracht.
Karel Van de Woestijne echter, die een veel wijzer man was dan Kuyle, hield er
een geheel tegenovergestelde mening op na. Ik kan de authentieke tekst niet meer
terugvinden, maar hij behelst in wezen ongeveer het volgende. Zodra men bij iemand
de eerste verschijnselen waarneemt van de zucht tot het schrijven van boeken, komt
het erop aan snel in te grijpen om te voorkomen dat deze zucht zich sterker
prononceert en een welafgelijnd voornemen wordt een bepaald boek te vervaardigen.
Hiertoe zal men de patiënt brengen in de grote nationale bibliotheken van Europa,
opdat hij daar met eigen ogen zien zou hoeveel tienduizenden boeken er verschenen
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zijn. Men zal hem bibliotheekstatistieken voorleggen die bewijzen dat naar deze
boeken in de loop der eeuwen nooit door iemand gevraagd werd. Men zal hem dan
aan het verstand brengen dat, indien hij volstrekt schrijver wil worden, het geheel
overbodig is zelf een boek te pennen of andere boeken over te schrijven, maar dat
het volstaat door de boekbinder een exemplaar van onbeschreven en onbedrukte
vellen papier te laten vervaardigen, op de omslag zijn naam en een titel te laten
aanbrengen en dit in de bibliotheek te laten plaatsen. Ten eeuwigen dage zal zijn
naam dan figureren op de lijst in de door hemzelf uitverkoren categorie der
geschiedschrijvers, romanschrijvers, didactische, epische of lyrische dichters.
Om hem zonder aarzelen deze weg tot de roem te doen opgaan, zal men hem het
volgende strikt historische verhaal doen. De bekende Franse schrijver Jules Romains
wilde een vriend, een ingenieur die nooit een regel literatuur geschreven had,
meenemen naar een literair salon, waar alleen letterkundigen toegang hadden. Hij
stelt zijn vriend dus voor als de bekende dichter zus en zo, schrijver van de veel
geprezen bundel ‘Fleurs d'Automne’. De grote meerderheid van de aanwezigen bleek
de bundel te kennen en hem zeer hoog te waarderen. Gedurende zeven jaren nam
Jules Romains elk jaar zijn vriend mee naar deze selecte bijeenkomst, zodat op de
eersteling ‘Fleurs d'Automne’ nog zes andere dichtbundels zijn gevolgd die naar het
oordeel van allen een steeds stijgende lijn vertoonden, en er is geen Frans dichter
geweest die een gunstiger pers heeft gehad en een meer algemene waardering zonder
één enkele wanklank heeft gevonden.
Zou nu, ondanks dit alles, de patiënt bij zijn voornemen blijven zelf met eigen
hand iets te schrijven, dan zal men hem brengen in de uitgeversmagazijnen, opdat
hij daar onuitwisbare indrukken zou opdoen bij het zien van de stapels boeken die
nimmer het daglicht zullen aanschouwen. Stelt men helaas vast dat ook dat nog niet
helpt, dan zal men de patiënt radicaal be-dreigen met gerechtelijke vervolging, indien
hij het wagen durft een enkele bladzijde neer te pennen. En indien, zegt Karel Van
de Woestijne, de ezel desondanks toch schrijft, zal het boek zeer goed zijn.
Aan dit ontwerp van methodische behandeling van de boekenschrijfzucht, dames
en heren, heb ik voor het boekenweekpubliek nog een vierde voorbehoedsmaatregel
toegevoegd, een paardenmiddel. Men moet de ongeneeslijke patiënt in een
boekenweek brengen, opdat hij zien zou hoezeer het kopen en lezen van boeken
strijdig is met de menselijke natuur en wat er allemaal moet gedaan worden om de
besten onder het publiek zover te krijgen.
Ik heb dan ook hulde gebracht aan het psychologisch doorzicht van het
boekenweekcomité dat een schrijver liet optreden en hem juist het gepaste onderwerp
had gegeven. En ik meende met deze boutades niet buiten het kader van de ceremonie
te treden.
Een boekenweek wordt immers wel gehouden om het boek te verheerlijken, maar
niet om alle boeken goed te praten.
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Integendeel, zij is een feest van de ware boekenvrienden en hoe meer men van boeken
houdt, van des te minder boeken houdt men. Het was dus juist daar dat men zich
omtrent de vele boeken, die door de ware boekenliefde worden afgewezen, de vraag
moet stellen hoe men er in 's hemelsnaam toe komen kon ze te schrijven.
Toen de Italiaanse humanisten van de 16de eeuw vernamen dat de Germanen ertoe
gekomen waren boeken machinaal te drukken, haalden zij minachtend de schouders
op over zoveel barbaarsheid. Juist zoals onze componisten en musici over de
uitvinding van fono en radio. Want het stond voor deze humanisten als een paal
boven water vast, dat de grote waarde van het boek ligt in het feit dat het enig is,
persoonlijk en zeldzaam.
De geschiedenis van de drukkunst heeft hun gelijk gegeven. Vanaf Gutenberg
heeft men met fanatieke wellust alsmaar teksten vermenigvuldigd. Een diabolische
geest vond het dagblad uit, het boek waarvan het ideaal is zo waardeloos te zijn dat
men het de volgende dag moet weggooien. Thans zien wij het resultaat. Vroeger
berustte een homogene cultuur op enkele honderden manuscripten. Thans stort onze
cultuurloze civilisatie van bergketens bedrukt papier in ruïnen naar beneden en gaat
onder in geweld en bloed, niet ontsprongen, zoals in de eeuwen van het analfabetisme,
aan een wildheid die niet beter wist, maar gepleegd en geplengd bij gezag van boeken,
die de barbaarsheid verheffen tot filosofie.
‘De grenzen der ziel kunt gij niet vinden, zegde Heraclites, al liept gij alle straten
af, zo diep is haar grond.’ Nu zou Heraclites kunnen zeggen dat de grenzen van het
boek nog verder liggen en vragen: ‘Welke futiliteit heeft geen auteur gevonden? Is
er nog één onmenselijkheid niet tot levensleer verheven in het boek, de zogezegde
cultuurstichter van Europa?’
Ik stond daar dus werkelijk als avocat du diable, dames en heren, en zo sta ik hier
ook thans weer, nu ik voor de letterkundigen, de vraag moet beantwoorden hoe
iemand nog zo godvergeten kan zijn dat hij boeken schrijft. Romans schrijft na
Dostojevski en Balzac, toneelstukken schrijft na Shakespeare, gedichten schrijft na
Vondel, Gezelle, Van de Woestijne, kortom nog boeken schrijft na de verpletterende
uitspraak van La Bruyère: ‘Tout est dit, depuis deux mille ans qu'il y a des hommes
qui pensent’.
Tout est dit. En ziet op een zolderkamertje, maar op een andere verdieping gaat
het ook, wordt iemand ongemerkt krankzinnig. Hij verliest het geheugen, zodat hij
geen last meer heeft van Dostojevski en Shakespeare, noch van de oekaze van La
Bruyère. Hij heeft een beetje lief en hij heeft een beetje leed. De krankzinnigheid
die zijn geest overmant, maakt hem wijs dat zijn liefde en leed zich voor het eerst in
de wereldgeschiedenis voordoen op een wijze en met een intensiteit tot dan toe
onbekend. Hij begint instinctief te schrijven en de krankzinnigheid krijgt hem nu
geheel in haar macht. Hij beschouwt verrukt het woord dat daar ontstaan is. Het is
hem alsof het nog nooit werd gebruikt. Wel bestond het reeds, maar door hem
geschreven klinkt het nooit gehoord, verwijdt en verdiept het zich met onvermoede
betekenis. Hij beschouwt de volzin die uit nieuwe woorden vanzelf is gegroeid. Nooit
werd dit eeuwige en absolute zo voor de eeuwigheid neergeschreven. Een koorts
bevangt hem. Uit nooit vermoede diepten wellen woorden en volzinnen, vullen zich
met beelden, ontvoeringen, gedachten nooit tevoren zo gezien of neergeschreven en
scheppen een kleine wereld van onstoffelijke realiteit.
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Nu wordt het tijd om koffie te drinken. De schrijver mengt zich in de huiskring.
Niemand merkt iets aan hem, niemand kijkt hem vreemd en ondervragend aan, hij
vermoedt dus niets van zijn krankzinnigheid. Hij keert terug naar zijn schrijftafel en
herleest het geschrevene met lichte verwondering: het ziet er nu doodgewoon uit.
Maar wat erin zit kan er niet meer uit, denkt hij en wanneer alles zal voltooid zijn,
zal het onweerstaanbaar gloeien en stralen. Hij begint weer te schrijven en inderdaad
daar is het wonder weer en onder zijn bedwelming schrijft hij voort.
Zo komt men ertoe, dames en heren, ‘es ist eine alte Geschichte’ en tot het einde
der tijden zal men er altijd zo toe komen. Gij zult zeggen dat niet elke schrijver zo
krankzinnig is. Helaas neen en naargelang hij het minder is, wordt zijn boek
onbeduidender.
Een Nederlands romanschrijver, wiens boeken ik graag lees, Herman De Man,
heeft onlangs openbaar gemaakt dat hij er niet zo toe komt. Hij schrijft zijn boeken,
zei hij, eenvoudig om zijn brood te verdienen. Ik geloof er niets van. Indien het waar
was, zou hij het niet zeggen en zouden wij het al lang aan zijn boeken zelf gemerkt
hebben. Maar zoals alle mensen die liegen, sprak Herman De Man straf door - de
waarheid immers zegt zich zacht en met nuance - en hij verklaarde niet te begrijpen
wat kwaads erin gelegen is boeken te schrijven om den brode. De een, zei hij
ongeveer, verkoopt koloniale waren om den brode, een minister zet heel de dag zijn
naam onder brieven die hij niet gelezen heeft om den brode, waarom zou ik, Herman
De Man, geen romans mogen schrijven om den brode. Zo ongeveer redeneerde de
even taGerard Walschap heeft zijn leven lang lezingen gehouden. Haast niets is
daarvan overgebleven. Weliswaar bewerkte de auteur bijwijlen de tekst
van zijn causerieën om er kopij-gretige tijdschriftredacteurs mee te sussen.
Het spreekt echter vanzelf dat daarbij de essentie van het mondeling
overgedragen woord verloren ging. Wat bij veel toehoorders bleef, is de
herinnering aan een kleine, gedreven man die op een heel typische, wat
ironische manier zijn publiek kon beroeren...
In de nalatenschap van de nu gevierde auteur werd de integrale (en
ongepubliceerde) tekst teruggevonden van zo'n lezing. Het manuscript
beslaat twintig dichtbeschreven kantjes van ongeveer 17 bij 14 cm en lag
opgeborgen in een omslag van Walschaps vooroorlogse uitgever Eugen
Diederichs Verlag. Het handschrift draagt geen datum, maar de enveloppe
heeft als poststempel 14.03.39.
Gerard Walschap hield de bewuste lezing op maandag 27 februari 1939
- nu zestig jaar geleden - in het Grand Théâtre Gooiland in Hilversum,
ter gelegenheid van de Boekenweek. Hij was toen veertig jaar en had
succes geboekt met o.a. ‘De Familie Roothooft’, daarna met ‘Celibaat’,
en had net (met veel genoegen) het manuscript van zijn meesterwerk
‘Houtekiet’ uitgeschreven. De auteur was echter ook zwaar in aanvaring
gekomen met de katholieke gezagsdragers die zijn recentste romans wegens
‘te onzedelijk’ tot de brandstapel hadden veroordeeld. Hoezeer de schrijver
daaronder geleden moet hebben kan enigszins afgeleid worden uit een
anekdote die hij later wel eens vertelde: ‘Albert Westerlinck riep me eens
aan een diner van letterkundigen over de tafel toe: Gerard, wanneer uw
trilogie Adelaïde, Eric, Carla nu verschenen was, dan zou ze als een goede
katholieke roman ontvangen zijn. Dat was van
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mijn-vriend-door-alle-jaren-heen natuurlijk goed bedoeld. Maar ik kon
niets zeggen. Ik zweeg. Ik dacht aan mijn moeder die dood is, die stierf
(okt. 1938, L.D.) in het besef dat haar zoon slechte boeken schreef.’ Dat
Walschap zich begin 1939 zorgen maakte over de evolutie van de
maatschappelijke toestand en haar excessen, ligt verknoopt in de
slotpassage van zijn causerie. Opmerkelijk en haast profetisch worden
zijn woorden wanneer men weet dat hij enkele jaren later (tussen mei en
december 1945) zelf het slachtoffer wordt van praktijken waarbij driemaal
hakenkruisen en scheldwoorden op zijn gevel geschilderd waren. Later
bleek
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het om een eenmans-actie van een verre Franstalige buurman te gaan
(Album Walschap, blz. 97).
Twee kranten doen de dag na Walschaps Nederlandse optreden verslag
van de gebeurtenis. Het Nederlandse dagblad ‘De Gooi en Eemlander’
deelt onder de titel ‘Kunstavond ter gelegenheid van de Boekenweek.
Declamatie, voordracht en toneel in Grand Théâtre Gooiland’ mee dat
nadat de avond werd geopend door burgemeester J.M.J.H. Lambooy van
Hilversum, Walschaps lezing werd voorafgegaan door declamatie van
Paul Huf. Na de pauze is dan ‘Het Visioen’ (Joh. Van Doorn) opgevoerd.
De krant geeft vervolgens een korte samenvatting van Walschaps causerie
die boeiend genoemd wordt. In Vlaanderen besteedt ‘Het Volk’ uitgebreider
aandacht aan dezelfde avond. De kop ‘Hoe men er toe komt boeken te
schrijven’, krijgt als dubbele ondertiteling: ‘Iemand begint met krankzinnig
te worden’ en ‘Wrang-geestige causerie van Gerard Walschap’. In de
inleiding van het niet-ondertekende stuk wordt gewezen op de grote
belangstelling voor de avond. De recensent gaat daarna ruimschoots in
op de lezing zelf. Hier en daar wordt aangegeven hoe het publiek reageert.
Het krantenartikel wordt als volgt besloten: ‘Walschap's wrange
geestigheden werden voorgedragen op een werkelijk meeslepende wijze.
Zijn betoog werd herhaaldelijk door bijval onderbroken en het applaus
aan het slot was ongemeen hartelijk’.
Bij het publicatieklaarmaken van Walschaps tekst is die overgezet in de
moderne spelling. Omdat het tenslotte om een causerie gaat, zijn ook wat
formele en archaïsche grammaticale vormen aangepast aan de eisen van
de modern(ere) spreektaal. Ze wogen m.i. te zwaar op de badinerende
speelsheid van de tekst zelf. Vormen als ‘dezer’ (steeds: ‘van deze’ en
‘der’ (doorgaans: ‘van de’) werden in die zin uit de lezing gewied.
Luc Daems
* Met dank aan Mevrouw Carla Walschap en aan de Heer Ben d'Achard
van Enschut uit Dwingeloo in Nederland, voor de verstrekte hulp.
lent- als temperamentvolle auteur. Nogmaals, indien dat waar was, zou De Man nog
veel krankzinniger zijn dan de auteur die schrijft om zich uit te drukken, want dan
zou hij niet begrijpen dat er op deze aarde dingen zijn die men verkopen mag en
andere die men nu eenmaal niet verkoopt. Een juwelier verkoopt juwelen en dat is
eerbaar, maar hij verkoopt niet het juweel dat zijn moeder hem op haar sterfbed
gegeven heeft als souvenir. Doch dat voorbeeld is nog lang niet sterk genoeg. Onder
mijn familieleden tel ik een lustig en vitaal man, die om den brode allerlei dieren
kweekt en fokt. Kippen, ganzen, kalkoenen, schapen, koeien, paarden, hij zet alles
op grote weiden en het vermenigvuldigt zich dat het een lust is om zien. Om hem in
stijl te houden heeft de Heer hem thuis met tien kinderen gezegend. Zijn dieren
verkoopt hij, zijn kinderen houdt hij. En gelukkig nog dat hij niet redeneert zoals
Herman De Man: ik verkoop paarden, koeien en schapen om den brode, waarom zou
ik om den brode ook mijn kinderen niet verkopen. Er zijn nu eenmaal dingen die
men niet om geld doet. Een kus geven tegen betaling, is eerloos. Dat is nu eenmaal
zo, dat kan men met geen filosofie in twintig delen veranderen.
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Is dus de auteur die schrijft, zomaar, belangeloos, alleen omdat hij het niet laten
kan, krankzinnig, degene die normaler schijnt, omdat hij het doet met een tastbaar
doel, te realiseren in species, is dus in feite nog veel krankzinniger.
Anderen nu trachten zichzelf een brevet van gezond verstand uit te reiken en een
plausibeler zin te geven aan hun werk door zich in te beelden dat zij schrijven om
de roem, de faam. Ik wil niets zeggen over de ijdelheid van de roem, want nog ijdeler
dan roem is het gepreek over die ijdelheid. De beroemdheden zullen nooit ophouden
te zuchten dat roem minder dan niets is, zoals de rijken zullen blijven klagen dat geld
niet gelukkig maakt - dat moest er nog bij komen - al dat gezucht zal niet beletten
dat de onbekende anonymus en de arme ten eeuwigen dage naar roem en geld zullen
verlangen en er alles voor over hebben. Men kan van de roemzuchtige auteur nu
eenmaal niet een wijsheid eisen die hij slechts verwerven kan als het te laat is - zo
gaat het met alle wijsheid - maar men zou hem wel kunnen vragen Chateaubriand te
lezen, dat is toch een kleine moeite, en hij zou weten hoe krankzinnig hij is. In het
tweede deel van zijn geschiedenis van de Engelse letterkunde ‘Essai sur la littérature
anglaise’, schrijft Chateaubriand over de letterkundige roem als vakman, want hij
was zelf een van de ijdelste auteurs die ooit geleefd hebben en hij waarschuwt de
schrijver met hoe bitter weinig reputatie hij zal moeten tevreden zijn, althans indien
hij niet zal moeten tevreden zijn met helemaal niets.
De droom van de schrijver, zegt hij, is universele roem, roem overal en voor alle
tijden. Begin maar alvast met dat uit uw hoofd te zetten, zegt Chateaubriand. Deze
roem bestaat voor de oude Griekse en Latijnse schrijvers. Van in de jaren 700 in de
kloosterscholen tot op heden in alle scholen, hebben onafzienbare legioenen van
leraars aan die roem gewerkt, steeds hetzelfde oordeel over deze schrijvers herhaald
en aldus de bewondering voor hen erfelijk gemaakt. Dit argument is zeker overtuigend.
De schrijver heeft veel verbeelding, maar dat hij van nu af tot in de jaren 3300 al de
leraars van Europa tot zijn beschikking zal hebben om zijn lof te verkondigen, is
zelfs voor zijn verbeelding zeer twijfelachtig. Wat mij betreft, tussen haakjes, is dit
eerder een geruststelling dan een desillusie. Ik zou voor niets ter wereld op mijn
geweten willen hebben wat die klassieke schrijvers bij middel van die legioenen
leraars sinds de jaren 700 tot heden hebben aangedaan aan de triljoenen leerlingen,
oneindige zee waarvan ik eenmaal een nederige druppel was.
Vervolgens zegt Chateaubriand moet de roemzuchtige voor ogen houden dat de
klassieken schreven in een wereldtaal en dat er nu geen wereldtalen meer bestaan.
Wat men tegenwoordig zo noemt, moet zich Europa delen met minstens vier andere
zogenaamde wereldtalen. Ik laat nog Chateaubriands gewaagde en interessante thesis
in het midden dat het Engels en het Frans gedoemd zijn om spoorloos te verdwijnen.
Deze thesis doet u misschien glimlachen, maar dan raad ik u aan in dat vijfde
hoofdstuk van het tweede deel te lezen wat hij schrijft over het sterven van het
Bretoens, het Baskisch en het Gallisch. Hij beweert dat in zijn tijd van een taal die
in Zuid-Amerika gesproken werd langsheen de oevers van de 4200 kilometer lange
Orinocostroom nog twaalf woorden overschoten die in de kruinen van de bomen
geschreeuwd werden door vrijgelaten papegaaien. Hij vertelt omtrent het sterven
van het oud-Pruisisch, dat in 1400, tijdens het banket van de Grootmeester der
Teutoonse orde, een Pruisisch dichter in deze taal de heldendaden van de oude Pruisen
bezong. Niemand verstond er iets van: de taal was uitgestorven en de dichter kreeg
als honorarium honderd ledige noten mee. Ja, zo komt er misschien een tijd, dames
en heren, dat een papegaai wiens voorvader bij Paul Huf gediend heeft, in de
Amsterdamse bomen verzen van Vondel zal zeggen en dat de voorbijgangers zullen
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vragen: wat voor een taal mag dat zijn? Maar dat is toekomstmuziek. Een feit van
heden echter is en dit is van betekenis voor de
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roemzuchtige auteur, dat de talen voor elkander vrij hermetisch gesloten zijn. Hoe
zullen wij de Fransman, de Engelsman, de Duitser diets maken dat Guido Gezelle
een groot dichter is. Voor enkele jaren ontving de Russische schrijver Boenin de
Nobelprijs voor letterkunde. Niemand die zijn werk in Franse vertaling las, kan er
meer in zien dan een derderangs werk. Het kan niet vertaald worden. Nederland en
Vlaanderen hebben gedweept met Streuvels, geen enkele vertaling van enig boek
van hem kan het buitenland belang inboezemen. De schoonheid van dat werk wordt
weggenomen met de taal. Taal is meer dan taal. Knut Hamsun, een veelgelezen auteur
van in Hammersfest de zee langs tot aan Duinkerken en tot aan de Behringstraat,
wordt slechts pro forma vertaald in Parijs en in Londen. Hij is het type van de auteur
die niet in zijn eigen taal gevangen zit, maar in de geest van een taalgroep of van een
klimaat. Een groot schrijver in Londen, zegt Chateaubriand, is niet een groot schrijver
in Parijs en in Berlijn heeft men weer een ander groot schrijver. Dit is voorzeker
waar en niet waar, want er bestaan nog internationale reputaties, maar als gij rondom
u ziet en nagaat van welke uwer schrijvende dames vertalingen verschijnen tot in
Amerika, waar men nooit de naam van Arthur Van Schendel heeft gehoord, kunt gij
zelf beoordelen of de waardeschaal wel onvervalst over de taalgrenzen komt.
En dan, roept Chateaubriand vertwijfeld uit, hoe is literaire roem nog mogelijk,
in Engeland alleen verschijnen 25 tijdschriften die over elk boek een verschillend
oordeel uitbrengen. Als 25 tijdschriften teveel was voor een behoorlijke reputatie in
de tijd van Chateaubriand, moeten wij moderne schrijvers de moed opgeven, mijn
uitgevers sturen mij nu en dan recensies bij pakken van vijftig.
Dr. Haighton heeft er in een van de laatste nummers van De Nieuwe Gids op
gewezen dat sinds 1880 regelmatig om de 15 jaren een vernieuwing van de letterkunde
doorbrak. Dat wil dus zeggen dat men zich in literaire kringen een faam kan opbouwen
voor welgeteld 15 jaren en dan wordt ze afgebroken. Daarbij komt dan nog dat deze
faam doorgaans de massa onverschillig laat. Het is niemand minder dan Pascal die
de massa daarin gelijk geeft en meteen de laatste roemillusie van de schrijver uitdooft:
‘Le peuple, zegt Pascal, a les opinions très saines, par exemple d'avoir choisi le
divertissement et la chasse plutôt que la poésie. Les demi-savants s'en moquent, mais
par une raison qu'ils ne pénètrent pas, on a raison.’
Gij ziet het, dames en heren, de roemschrijver is al niet veel minder krankzinnig
dan de broodschrijver. Hij die het krankzinnigst lijkt, de schrijver omdat hij het niet
laten kan, is nog de minst krankzinnige van de drie en juist doordat schrijven
irrationeel is, mislukken de doeleinden die men ermee nastreeft en bereikt men wat
men niet beoogt. Hij die niet om brood schrijft, vindt er brood in, wie niet om roem
schrijft, verwerft roem. Wilt gij een typisch voorbeeld? De geniale Balzac schreef
dag en nacht om geld en roem, de minder geniale Flaubert schreef met supreme
verachting
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Fragment uit het handschrift van Hoe men ertoe komt boeken te schrijven (Manuscript coll. Luc
Daems)

voor alle publiek. Zijn drie, vier boeken brachten meer geld op en meer roem. Indien
Balzac geschreven had zoals Flaubert, hij zou veel rijker geworden zijn en beroemder
gebleven.
Gij zult nu zeggen dat de schrijveromdat-hij-het-niet-kan-laten niet alleen de minst
krankzinnige maar zelfs helemaal niet krankzinnig is, daar hij het best weet aan boord
te leggen om het geestelijke met het materiële te verzoenen. Ik wil u niet tegenspreken,
maar ik deel toch de mening van een vreemde diamanthandelaar met wie ik onlangs
de eer had te reizen en die mij vroeg waarin ik deed. In boeken, zei ik. Hij trok een
zeer bedenkelijk gezicht. Weet u wat, zei hij, het beste is fabricatie. Fabriceer om
het even wat, daar is nog geld mee te verdienen, met handel niet meer, behalve in
voedingswaren, de mensen blijven altijd eten. Het is in verband met dit gesprek dat
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ik alvorens naar hier te komen met mijn uitgever de mogelijkheid onderzocht heb
een roman in chocoladetabletten uit te geven. De proef zal genomen worden. Op een
letterplaat zal men een dun laagje chocolade gieten. Dit wordt afgenomen en in de
dieper liggende letters wordt een witte hard wordende crême gewreven, zodat men
de tekst wit op bruin zal lezen. De lezers zullen dus een grote doos fijne tabletten
thuis krijgen en de gelezen bladzijden al voortlezend oppeuzelen. Indien de proef
lukt, zal het schrijven van romans niet langer meer krankzinnig zijn. Want ik heb u
tot nu toe slechts gezegd dat een roman op een krankzinnige wijze ontstaat, maar ik
moet u nog aantonen dat hij op zichzelf, het werk zoals het daar ligt, iets krankzinnigs
is.
Jean Jacques Rousseau begint zijn ‘Confessions’ aldus, ik vertaal: ‘Ik onderneem
iets, schrijft hij, dat zonder voorgaande is en dat ook nooit zal nagevolgd worden. Ik
wil mijn medemensen een mens tonen in de volledige waarachtigheid van zijn natuur,
dans toute la vérité de la nature, en die mens ben ik zelf.’ Ik moet er niet bij voegen
dat Rousseau alles behalve dat gedaan heeft, ook hij heeft geposeerd. Neem om het
even welke autobiografie, lees de inleiding. De autobiograaf verzekert met klem dat
hij de waarheid schrijft en niets dan de waarheid, wat hij natuurlijk nooit doet.
Waarom zouden deze mensen met zulke verdachte ijver hun lezers bezweren dat
zij niet liegen, indien het niet algemeen vast stond dat iemand die een verhaal schrijft
de werkelijkheid verdraait, niet in die zin dat hij fictieve gebeurtenissen beschrijft,
want daarin bestaat juist de romankunst, maar in de slechtere zin dat hij irreële mensen
irreële dingen toedicht. De lyrische dichter kan niet liegen, hij kan slechts zichzelf
belijden. De romanschrijver kan liegen, omdat hij figuren schept die zich van hemzelf
hebben losgemaakt en hij moet liegen omdat de hele wereld het van hem eist. Hij
moet gemakkelijk levende, mooi denkende, edel voelende mensen uitbeelden zoals
zij in het werkelijk leven niet bestaan. Hij moet deze mensen na een korte periode
van strijd een geluk laten vinden dat niet bestaat. Deze levensstrijd moet hij bij
voorkeur laten eindigen met een huwelijk, al weet iedereen dat de strijd dan pas
begint. Doet hij dat alles niet dan is hij geen goed romanschrijver. Niemand zal een
lyrisch gedicht over de wanhoop afwijzen omdat het de lezer niet vol levensvreugde
pompt. De meesten zijn zelfs bereid een roman in bescherming te nemen tegen de
oekazen van de zich bedreigd achtende redelijkheid. Maar niemand verdraagt van
de romanschrijver dat hij de mens niet mooier maakt dan hij is en het leven niet
voorstelt als een land van Cocagne en de leugen kan er niet te dik opliggen. Met de
gedichten van Slauerhoff dweept iedereen, maar niemand duldt een Slauerhoff-figuur
in een roman. Dan is de roman terneerdrukkend. Een roman moet opium zijn. De
dronkenschap bestrijdt men door het aantonen van haar vreselijke gevolgen. In een
roman moet men daarvoor een geheelonthouder tonen. Tegen het lijden hardt men
zich, omdat er geen ander middel is, wegnemen laat het zich niet. In een roman moet
men het wegnemen. Dat is de krankzinnigheid van de roman. Indien een geniaal
auteur het aandurfde, in plaats van zijn lezer te bedwelmen het waagstuk van Rousseau
aan te gaan en mens en wereld te tonen, zoals wij ze allen maar al te goed kennen,
hij zou eindelijk het hart van de Europese mens zuiveren van de hypocrisie en het
vervullen van een nieuwe, stoutere durf tot leven. Hij zou onze ijdele suikerdromen
vernietigen, ons opvoeren tot een ware blijdschap en een nieuwe dapperheid.
Maar nu is de roman dus geschreven. Iemand krijgt hem ter lezing. Men noemt
hem uitgever. Zijn beroep is eigenlijk manuscripten teruggeven, maar het overkomt
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hem ook wel eens er een te laten drukken. Hij leest het werk en wordt nog veel
krankzinniger dan de schrijver. Hij vergeet zijn onverkochte exemplaren en de
catastrofale overproductie van boeken. Hij beeldt zich in dat ondanks alles dit boek
moet verschijnen. Hij begint te rekenen, te overleggen, vervalt in ijlkoorts en droomt
dat hij geld gaat verdienen.
Hebt ook medelijden met deze krankzinnige, dames en heren, die geen lange haren
draagt en er overigens in de dagelijkse omgang volkomen uitziet als een nuchter,
degelijk en deftig mens. Hij leeft alleen maar in de verleden tijd. Er is nl. een tijd
geweest dat de schrijver en dichter, evenals de schilder en de musicus in hoge eer
stonden. Zij werden ontvangen aan het hof. Zij werden door koningen en vorsten
met hoge jaarwedden begiftigd en onder hun particulier gevolg opgenomen. Het tot
stand komen van een werk werd beschouwd als een gebeurtenis in het openbaar
leven, in de roem ervan deelde het hof en het ganse volk. De uitgever meent dus dat
een literair werk dat hij goed vindt, waarde heeft voor de gemeenschap en dat hij
meewerkt aan de instandhouding en uitbreiding van de cultuur door het werk uit te
geven. Er was immers vroeger te Antwerpen een uitgever die Christoffel Plantijn
heette. Tot zijn bedienden behoorden de fijne geesten van Europa, hoogleraren,
taalkundigen, exegeten, de beste kenners van Hebreeuws en Sanskriet. Zij corrigeerden
de proeven van bijbeluitgaven. De beste etsers werkten voor hem naar schilderijen
en ontwerpen van de grote meesters. Zijn drukkerij was het Mekka van allen die
talent en geest hadden in Europa. Erasmus zowel als Dürer. Hij drukte en verspreidde
wat de humanisten schreven tot vrijmaking van de Europese geest en er wordt van
hem gezegd dat zijn verdienste voor de Europese cultuur onmetelijk en onschatbaar
is. Wat wonder dus dat een uitgever, die zich nu eenmaal niet bewust kan worden
dat hij in de 20ste eeuw leeft, zich verbeeldt dat de uitgave van een kunstwerk een
cultureel verdienstelijke daad is.
Het Egyptische volk in zijn glansperiode was een der meest prozaïsche ter wereld.
Van zijn schriften is bewaard wat het in graniet en marmer van obelisken, gevels en
koningsgraven heeft gebeiteld. Wat het op papyrus schreef is op enige flarden na
verloren gegaan. Welnu op een van deze flarden schrijft een vader aan zijn zoon:
‘Het is een ongeluk soldaat te worden, want het enige heil is zich bij dag tot de boeken
te wenden en 's nachts te lezen.’ Wanneer van het meest prozaïsche volk haast alle
schriften verloren gaan en er dan nog een lofzang op het boek van overblijft, is het
dan wonder dat een uitgever zich inbeeldt dat een boek waarde heeft?
Bij een poging om zich van het eiland Sicilië meester te maken, werden de Atheners
door de Syracusanen totaal verslagen. Toen zij zagen dat zij onbarmhartig tot de
laatste man gingen uitgeroeid worden, begonnen de overgebleven Griekse krijgslieden
passages uit de treurspelen van Euripides voor te dragen. De Syracusanen lieten de
wapens zinken, luisterden ingetogen en eerbiedig en lieten hun het leven.
Tien jaar later werd de stad Athene zelf door de Spartanen ingenomen. Dezen
hielden krijgsraad om te beslissen of zij Athene al dan niet met de grond zouden
gelijkmaken. Zelfs de architectonische wonderwerken, het Parthenon, het Erechteion,
met hun onvergelijkelijke sculpturen konden dus de Spartaanse officieren niet
vertederen. Toen stond een Athener op en droeg een lyrische passage uit een Atheense
tragedie voor. De Spartaanse krijgsraad besliste dat een stad die zo iets voortbracht,
niet mocht vergaan.
Ik weet het, de uitgever die in deze twintigste eeuw nog niet wijs geworden is bij
het zien van de honderdduizenden kilo's kunst die deze naam niet verdient, noch bij
het zien van de algemene apathie voor het waardevolle boek, hij beschikt evenmin
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als de schrijver over al zijn verstandelijke vermogens wanneer hij voortgaat met
uitgeven en weigert naar een eervolle en nuttige bezigheid uit te zien. Maar komt
zijn dwaasheid u niet begrijpelijk voor, groot en beminnelijk als die van de
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onvergetelijke ridder Don Quichotte de la Mancha, caballero de la triste figura.
Maar gij zelf, dames en heren, die ik nu maar gemakkelijkheidshalve met het
verzamelwoord publiek noem, gij zelf die het boek van twee krankzinnigen in handen
neemt, het koopt, ermee naar huis gaat, reeds genoegen vindt in het peinzend om en
om te keren, er zonder lezen geruime tijd in te bladeren, gij die u eindelijk met het
boek van de vreugden van de conversatie,

Uit Het Volk van 28 februari 1939

van de radio-uitzendingen, filmvoorstellingen en feesten afwendt en gans alleen met
een paar honderd bladzijden een nieuw en vreemd leven binnentreedt, gij wordt
immers ook een beetje krankzinnig. Gij zijt begonnen met in de wind te slaan het
woord van een van de grootste Franse dichters, Arthur Rimbaud: ‘Wat heeft men
aan boeken, wanneer men een hoofd heeft dat alle boeken vervangt.’ Vervolgens
hebt gij vergeten ‘que tout est dit depuis deux mille ans’ en ten slotte verdiept gij u
in een schrijversdroom en erkent deze fantasmagorie als een waarde voor het werkelijk
leven.
Maar, dank, dames en heren, hartelijk dank. Want door uw krankzinnigheid worden
wij schrijvers weer normaal. Immers krankzinnig zijn is niets anders dan afwijken
van de gedachtengang van de meerderheid. Nemen wij bijvoorbeeld Christoffel
Columbus. Deze persoon was gek zolang hij gans alleen volhield dat men het Oosten
kon bereiken door westwaarts te varen. Enkele jaren later gaven allen hem gelijk en
toen was hij weer normaal. Zo was de schrijver onbetwistbaar krankzinnig, toen hij
schreef. Gij die het leest en erin gelooft, gij schakelt hem weer in de gemeenschap
der weldenkenden in. Nogmaals innig dank.
Nu zou hij natuurlijk geen schrijver zijn indien hij normaal bleef, want dan zou
hij, precies zoals gij, de boeken die reeds bestaan lezen en het aan de verstandelijk
misdeelden overlaten er nieuwe te schrijven. Dan zou hij de vervaarlijke utopie
loslaten met letters iets te bereiken in een wereld die zweert bij wapens en geweld
en zich houden aan hetgeen hogergenoemde Arthur Rimbaud uit Harrar in Abessynië
schreef aan zijn vriend Delahaye die gemeend had Rimbaud genoegen te doen met
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het melden van wat politiek nieuws: ‘Ach, cher ami, je sais comme les musulmans
que ce qui doit arriver arrivera.’
Neen, de schrijver hervalt. Niet zodra is zijn boek verschenen of hij stelt vast dat
het een grondige vergissing was. Alles staat erin, behalve wat hij heeft willen
schrijven. Hij gaat zich nu in volle ernst inbeelden dat hem in een tweede boek
gelukken zal wat hem in het eerste mislukte en wat op alle plaatsen, in alle tijden,
alle schrijvers is mislukt: het boek schrijven dat zij wilden.*
Zo, dames en heren, komt men er telkens weer toe. Met welk doel komt men ertoe?
Om contact te vinden. Ieder mens is eenzaam. Zijn brugje tot de anderen is
conversatie. De grondwet van de conversatie schrijft neutrale onderwerpen voor en
verbiedt de zelfonthulling. Wie ze overtreedt en uit zijn eenzaamheid spreekt, kan
zich niet doen begrijpen of wordt niet begrepen daarbij. De schrijver is iemand die
zich daar niet bij neerlegt. Hij roept uit een afgrond en verwacht dat uit andere
afgronden zijn kreet zal beantwoord worden.
De schrijver kijkt rond in het leven. Alles is minder goed dan het zou kunnen zijn,
de mens leeft verkeerder dan hij zelf wil. De schrijver beeldt zich in dat dit alles
slechts onmacht, lijden en misverstand is en dat in al die elkaar bedriegende,
mishandelende, vermoordende mensen een dromend kinderzieltje schuilt dat slechts
een met overtuiging en ontroering gesproken woord nodig heeft om vastelijk te
geloven dat alles anders is, zal zijn of worden kan. Als hij schrijft tracht hij, zegt
Henri Bergson, ‘d'endormir les puissances actives ou plutôt résistantes de notre
personnalité et de nous amener à un état de docilité parfaite, où nous réalisons l'idée
qu'on suggère, où nous sympathisons avec le sentiment exprimé.’
Zal hij ooit zijn idee verwezenlijken? Zal zijn droom het winnen tegen de
werkelijkheid? Zal met een woord beschaving het halen tegen de barbaarsheid?
Waarom, dames en heren, ons vanavond pijnlijke vragen stellen? Vindt gij de
wereld in de macht van schreeuwmuilen volmaakt, voldoet de werkelijkheid u
volledig, dan doet de schrijver ophouden. Maar zijt gij, tegen de geest des tijds in,
nog van oordeel dat het leven zich ietwat beter leven laat met een snuifje droom, laat
dan de schrijver, de zachtmoedige krankzinnige, nog wat betijen en daar het thans
gewoonte is op de deuren te schrijven of de lieden al dan niet in aanmerking komen
voor het executiepeleton, schrijft, op onze deur: Schiet niet op hem, hij doet zijn best.

Eindnoten:
* Op de keerzijde van de door Walschap als blz. 10 genummerde pagina, trof ik volgende regels
aan: ‘Wat men zegt, is de schaduw van wat men denkt, wat men denkt, is de schaduw van de
geest en de geest is een schaduw van een schaduw.’
Wellicht horen deze regels thuis onderaan de alinea die Walschap helemaal op het einde van
zijn oratio wijdt aan de drang om na een eerste boek onmiddellijk een tweede te schrijven. Mits
gebruik van het bindwoord ‘Want...’ zou het bewuste fragment daar alleszins perfect bij
aansluiten.
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Julien Vermeulen
Tekst en context van Gerard Walschaps ‘Oproer in Congo’
‘Mijn boekje over Congo groeit zoals de drama's van Cyriel Verschaeve, het moet
alleen nog maar geschreven worden en dat kan ik hier nu nog niet...’
‘Mijn boekje over Congo groeit zoals de drama's van Cyriel Verschaeve, het moet
alleen nog maar geschreven worden en dat kan ik hier nu nog niet. Ik denk dat ik
iets kan schrijven dat nog niet gezegd is, ten minste zo niet dat van een zeker nut kan
zijn. Wacht maar.’ (Gerard Walschap, brief van 3 mei 1951 van op de boot ‘Generaal
Olsen’ in de omgeving van Lisala).
Samen met Jef Geeraerts' Gangreen I (1968) en Jac. Bergeycks Het stigma (1970)
behoort Gerard Walschaps Oproer in Congo (1953) m.i. tot het beste wat de Vlaamse
Afrikaliteratuur ons gebracht heeft1. In opzet en uitwerking kunnen romans bezwaarlijk
sterker van elkaar verschillen dan deze publicaties en ook hun receptie op het ogenblik
van verschijnen was heel uiteenlopend, maar kwalitatief-literair zijn ze een
voortreffelijk uithangbord van ons Vlaams koloniaal proza. Walschaps roman is geen
curatieve autobiografie of een antropologisch-intuïtieve analyse van de Bantoecultuur,
maar een haast exemplarische benadering van de opstand in Kongo, geschreven bijna
een decennium vóór de eigenlijke onafhankelijkheid van de kolonie. Deze visie op
de blanke aanwezigheid in Afrika stond op een aantal punten haaks op de toenmalige
tijdgeest, vooral dan op de maatschappijvisie van bepaalde koloniale kringen. Oproer
in Congo, later vaak visionair-profetisch geïnterpreteerd, werd dan ook op het ogenblik
van publicatie niet overal met applaus begroet. Toch ontving Walschap voor deze
roman in 1954 de driejaarlijkse staatsprijs voor koloniale letterkunde2 en een halve
eeuw later blijft het nog steeds een heerlijk boek.
Om een beter zicht te krijgen op dit werk staan we in deze bijdrage eerst stil bij de
brede context waarin het werk ontstaan is: de lange incubatieperiode, de Kongoreis
en de concrete inspiratie voor de intrige. Voor wat de intrinsieke tekststudie betreft,
wijzen we op de voortreffelijke nuanceringstechnieken die de auteur hanteert: de
inhoudelijke differentiatie (exemplarische personages en een frappant initiatieproces
dat de intrige ondersteunt) en de formele schakeringstendens die in een knap gebruik
van het raamprocédé en in een bijzonder geladen stijlprofiel tot uiting komt. Bij wijze
van besluit plaatsen we onze lectuur tegen de achtergrond van het huidige
postkoloniale literatuuronderzoek.

Incubatie
In de jaren vijftig ondernamen verscheidene Vlaamse kunstenaars een reis naar Kongo
die hen inspiratie leverde voor hun werk: Karel Jonckheere (1948, 1951, 1957), Emiel
Van Hemeldonck (1952), Pieter Geert Buckinx (1954), Frans Dille (1954), Marcel
Coole (1955) e.v.a. Het Kongowerk dat deze auteurs achteraf publiceerden, werd
vaak aangeboden in de vorm van gemoedelijke reisreportages of verzenbundels die
meestal samengesteld waren uit los naast elkaar geplaatste taferelen en impressies.
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In 1951 reisde Walschap gedurende meer dan twee maand naar en doorheen de
kolonie en schreef in hetzelfde jaar reeds zijn Oproer in Congo. Bij hem kreeg dit
koloniaal gelegenheidswerk een andere stem en vorm: hij ging de essentiële sociale
vraagstukken niet uit de weg en gaf die gestalte in een gesloten intrige die stilistisch
prachtig verwoord werd. In tegenstelling tot andere Kongoreizigers (door kolonialen
vaak smalend de ‘pelgrims van het droge seizoen’ genoemd), had Walschap bovendien
van jongsaf reeds belangstelling voor Afrika en voor de missionering.
In het Londerzeelse milieu waarin Walschap opgroeide, was het rolmodel van de
priester-missionaris een sterk verspreid ideaalbeeld. Meer specifiek kwam Gerard
via het missietijdschrift Annalen van Onze Lieve Vrouw van het H. Hart, waarop ze
bij hem thuis geabonneerd waren, in contact met de Apostolische school van Asse
waar hij de laatste vier jaar van zijn humaniora volgde. Op 16 december 1913 schreef
de vijftienjarige leerling reeds een vers waarin hij een soort missieroeping verwoordde:
‘O laat me naar de zielen gaan, hun brengen liefde en licht, / (...) Ze zuchten ginder
ver alleen, hooploos en onwetend / en aan het slavenjuk des duivels is hun ziel
geketend...’3 Op 20 augustus 1917 trad Walschap als novice binnen bij de
Missionarissen

Omslag Oproer in Congo (1953)
(Album Gerard Walschap)

van het H. Hart in Heverlee. Later, in 1920-21, publiceerde hij in het blad van het
scholasticaat nog een vers waarin hij, in de typische stijl van de toenmalige
propagandacentrale (dit is de objectieve term), uiting gaf aan de wens: ‘ik wil varen
naar overzee / met Godes lichaam als spijze en Godes bloed!’. Ook binnen de
kloosterorde werd Gerard Walschap door superior P. Schellinckx als een potentieel
missionaris beoordeeld: ‘Schijnt erg naar de missie te verlangen’ (3 april 1921) en
‘Volgens zijn zeggen verlangt hij met hart en ziel naar de Missie (...). Van de gedachte
dat de letterkunde en de kunst voor hem het groot bekeringsmiddel zou wezen in de
missie, is hij in de laatste tijd, naar eigen bekentenis teruggekomen.’ (2de semester
1920-1921). Het feit dat Gerard Walschap op 9 december 1921 verplicht werd de
orde te verlaten, is ongetwijfeld voor de 23-jarige student een bijzonder pijnlijke
ervaring geweest4. Als tachtigjarige echter blikt Walschap heel sereen op zijn
missieroeping terug en stelt: ‘Het beste wilde ik voor de
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maatschappij, de hoogste en nobelste prestaties wilde ik leveren. Binnen het systeem
waarin ik opgroeide, betekende dat: missionaris worden. Ik ging naar het seminarie
met dat uitdrukkelijke doel...’5
Niet alleen heeft Gerard Walschap een hele tijd met een welomschreven missie-ideaal
geleefd, maar hij is in die jaren ook constant omringd geweest door leraren die op
een of andere wijze met de missie verbonden waren en door allerhande publicaties
waarin diezelfde waarden beleden werden. Bovendien heeft Walschap later ook
gecorrespondeerd met zijn vijf-jaar-jongere broer Alfons die als Missionaris van het
H. Hart in Kongo verbleef (aanvankelijk in Bamanya, op 10 km van Coquilhatstad
- het huidige Mbandaka - en later ook in de missieposten Flandria en Bolima en dit
in de periode 1932 tot 1938) en er baanbrekend werk gedaan heeft o.a. door de
compositie van een Bantoemis. Deze missionaris had ook de intentie gekoesterd een
grote Afrikaroman te schrijven; toen hij op 35-jarige leeftijd overleed, liet hij enkele
indringende literaire fragmenten na6. Volgens Gerard Walschap heeft zijn
broer-missionaris hem ‘in zeer hoge mate’ naar deze romanthematiek georiënteerd7
en was zijn ultieme motivatie om een Kongoreis te ondernemen, de wens om de
plaats te zien ‘waar mijn arme enige broer, mijn lieve goede vriend, zijn dood is
komen zoeken, (waar) hij zijn illusies (heeft) verloren, (...) wat hij in bitterheid heeft
liefgehad’8.

Kongoreis
Op 27 maart 1951 vertrekt Walschap (per schip, de ss ‘Leopoldville’) naar Kongo,
een verblijf dat hij kan financieren mede dankzij een reisbeurs van het Ministerie
van Koloniën. Vanaf de eerste dag schrijft hij gedetailleerde brieven naar zijn gezin
waaruit blijkt dat hij geen precies reisplan voor ogen heeft, maar hoopt om in
Leopoldstad, Stanleystad, Costermansstad, Elisabethstad en Luluaburg voordrachten
te geven voor de Vlaamse Vriendenkringen. Terzelfder tijd blijkt vanaf het begin
dat hij van plan is een boek of een brochure over zijn reis uit te werken en nog vóór
hij in Matadi aankomt, heeft hij reeds ‘drie blzn geschreven die de algemene lijn en
de conclusie van een synthetisch boekje of boek uitstippelen.’9 Toch ziet hij deze
opvattingen slechts als een hypothese die hij, ‘dankbare luisteraar en onvermoeibare
vragensteller’10 constant wil bijschaven. Medio april bezoekt hij kort Thysstad en
wordt vanaf 17 april in Leopoldstad ondermeer rondgegidst door pater Paul Jans,
zijn oudleraar uit Asse, die er hoofdaalmoezenier van het Kongolese leger is. Hij
houdt er succesrijke lezingen in de handelsrechtbank en in het Koninklijk Atheneum
en vertrekt op 26 april per schip (de ‘Generaal Olsen’) naar Stanleystad.
Aan boord heeft hij uitgebreide gesprekken met zijn vroegere klas- en
seminariegenoot, pater Gustave Hulstaert (toen reeds een autoriteit op het vlak van
het Mongovolk). In Coquilhatstad gaat hij van boord en wordt door een andere
oud-studiegenoot, pater Edmond Boelaert (de latere specialist van het Lianja-epos
van de Mongo) naar Bamanya gebracht waar zijn broer Alfons twee jaar verbleven
heeft. Aan pater Boelaert vertelt hij zijn verbazingwekkende déjà vu-ervaring bij het
binnenrijden van deze missiepost. Op basis van enkele kleine foto's en een
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beschrijving die Alfons hem gegeven had, moet Gerard zich van die plaats een
voorstelling gemaakt hebben die hij ‘onbewust bewaard’11 had en die hem de
‘onverklaarbare zekerheid (gaf) dat (hij) daar reeds was geweest. (...) In zijn kamer,
die men gelaten had zoals ze was toen hij ze verliet, (stond Gerard) letterlijk te
duizelen. (Daar) kwam het verlangen in (Gerard) op zijn (Alfons') Kongoroman te
schrijven.’12 In dit vicariaat verblijft hij slechts één dag, de volgende dag vaart hij
verder naar Stanleystad waar hij van 7 tot 10 mei verblijft. Hij ziet af van het plan
om met de bus door te reizen naar Costermansstad en berust erin dat hij een heel stuk
van zijn reisplan niet kan uitvoeren. Op 10 mei vaart hij vanuit Stanleystad reeds
terug naar Leopoldstad, en ziet hij onderweg tevens af van zijn intentie om in de
omgeving van Coquilhatstad de andere missieposten van zijn overleden broer te
bezoeken. In geval hij later eventueel iets wil schrijven ‘dat de paters geen plezier
doet’13 hoeft hij dan ook geen scrupules te hebben dat hij bij hen gelogeerd heeft.
Wel heeft hij in Coquilhatstad nog een uitgebreid gesprek met pater Boelaert (aan
boord van het schip) waarbij hij bepaalde aspecten van zijn Kongoroman bespreekt14.
Op vrijdag 18 mei is hij terug in Leopoldstad waar hij zich voorneemt zich te
documenteren over wat de zwarte evolués ‘denken, willen en schrijven’15. Van daaruit
laat hij zich verontschuldigen bij de Vlaamse Vriendenkringen in Costermansstad,
Elisabethstad en Luluaburg omwille van het feit dat hij hen op zijn reis niet heeft
kunnen bezoeken. Op 27 mei vertrekt hij uit Matadi (ss ‘Albertville’) en komt op 12
juni 1951 thuis in Antwerpen na een reis die hij typeert als ‘een ervaring van
schoonheid, leven en overpeinzingen waar ik heel mijn verder leven van genieten
zal.’16
Zoals blijkt mogen we ons deze reis van de 53-jarige Walschap niet voorstellen als
een avontuurlijke exploratietocht doorheen de brousse of als een stuk veldonderzoek
van een antropoloog. Meer dan vijftig dagen van zijn reis bracht hij door aan boord
van een schip waarbij hij als het ware in de praktijk bracht wat hij in één van zijn
brieven schrijft: ‘ik moet niet veel zien maar er wel rustig kunnen over nadenken’17.
Het grootste deel van zijn reis bestond dus uit gesprekken en discussies over de
problematiek van beschaving, kolonisering en missionering, aangevuld door
uitgebreide lectuur en schrijfwerk. Het is duidelijk dat precies deze sfeer van
conversatie en gedachtenwisselingen het fundamentele concept van Oproer in Congo
bepaalt: de roman bestaat inderdaad voor meer dan twee derde uit discussies,
argumentaties, tegenargumentaties, enz.
Enkele maanden later begint hij volop te schrijven aan deze roman, die hij
gedurende de wintermaanden van hetzelfde jaar herschrijft en afwerkt. De publicatie
van het boek was aanvankelijk voorzien voor november 1952, maar wordt uitgesteld
tot het voorjaar 1953, omdat hij eerst wil deelnemen aan een wedstrijd voor een
onuitgegeven roman. In 1953 verschijnen er ook fragmenten van dit boek in Band,
in het Nieuw Vlaams Tijdschrift en in De Nieuwe Stem18.

Oproer
Walschaps benadering van de koloniale maatschappij werd na de onafhankelijkheid
als ‘visionair’ bestempeld. De roman handelt namelijk over een opstand van de zwarte
gemeenschap tegen het blanke establishment en anticipeerde a.h.w. op de onlusten
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die op het einde van de jaren vijftig een hoogtepunt bereikten. Toch moet dit
profetische aspect enigszins gerelativeerd worden. De koloniale geschiedenis is vaak
gekenmerkt geweest door incidenten en ongeregeldheden, conflicten en opstanden,
muiterijen en stakingen. Dit was uiteraard vooral het geval tijdens de pioniersjaren
van de kolonisering zoals bijvoorbeeld bij de opstanden van de Batetelasoldaten
(1895). Maar ook later kwamen sporadische aanslagen voor die soms toegedekt
werden om het algemeen koloniseringsproces niet te destabiliseren. Van enige omvang
en belang waren o.a. de revolte van de Bapende (mei-september 1931), de stakingen
in de mijnen van Jadotstad (1942) en Elisabethstad (1946), de muiterij van de Force
Publique in Luluaburg (februari 1944) en de havenstakingen en betogingen in
Beneden-Kongo (Matadi, 1945).
Walschap was op de hoogte van enkele incidenten die tijdens de oorlogsjaren
plaatsgevonden hadden in protestantse missies o.a. rond Thysstad en in de Kasaï, hij
wist dat de staat manu militari had ingegrepen en was ervan overtuigd dat ‘de
bewegingen waaruit zij sproten’ nog voort-
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leefden.19 Als buitenstaander, geïnspireerd door een socialistisch analysemodel, had
hij bovendien oog voor bepaalde klassenverhoudingen en maatschappelijke toestanden
waarvoor sommigen toen nog blind waren. In zijn briefwisseling veroordeelt hij de
kolonisering én de missionering op een veel heftiger manier dan in de roman die hij
achteraf schrijft, en dit reeds van vóór hij voet aan wal zet in de kolonie. In zijn
maatschappelijke analyse spreekt hij van uitbuiting, vernedering en proletarisatie.
Hij is

Kaart van Belgisch-Kongo met aanduiding van de belangrijkste plaatsen die Gerard Walschap op
zijn Kongoreis heeft aangedaan

positiever over het werk van de missionarissen, maar hij stelt vast dat de kerk en het
kapitalisme samenwerken en beide tot ‘het failliet gedoemd’ zijn20. Hij vat zijn
toekomstvisie als volgt samen: ‘gij (de kerk) zult hier met de uitbuiters binnen de
honderd jaar buiten vliegen. De bitterheid, de haat tegen u zal heftiger zijn dan tegen
de industriëlen want (...) gij hebt het onder het mom van de godsdienst gedaan.’21
Tijdens de Kongoreis werd hij vooral geconfronteerd met één bepaalde aanslag
die hem de directe inspiratie leverde voor de conflictsituatie die zijn romanintrige
op gang brengt. In het tweede hoofdstuk wordt namelijk verhaald hoe pater Leopold
vermoord wordt door zijn trouwste catechist Theotimus. De biografische context die
hem daartoe de stof leverde, was een incident dat zich voordeed op 24 april 1951 en
dat heel wat opschudding veroorzaakte. Op de missiepost Mokaria, gewest Basoko
(Oostprovincie), wordt de Duitse missionaris Pater Schürmann, die reeds sinds 1912
in Kongo was, door een boy, met name Itshoko, vermoord. 's Nachts wekte deze
huisknecht de pater en verbrijzelde diens schedel met een maniokstamper. Hiervoor
werd hij op 24 juni 1952 tot zeventien jaar strafdienst veroordeeld. Aldus Roger de
Maegd die in juli 1951 Eerste Substituut was in Stanleystad en daar met het onderzoek
ter zake belast werd22. Op 24 april 1951 bevond Walschap zich nog in Leopoldstad,
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maar van 7 tot 10 mei was hij in Stanleystad waar de feiten ongetwijfeld uitgebreid
becommentarieerd werden. Op zijn terugreis uit Stanleystad vernam hij van pater
Van Engeland meer details over deze moord die hem ongetwijfeld intrigeerde,
aangezien hij er in zijn briefwisseling een hele bladzijde aan wijdt en er enkele
typerende details over noteert. De boy zou de avond voordien voor grof geld gespeeld
hebben en 700 fr verloren hebben; toch werd er na de moord geen geld gestolen (p.
38: door Walschap gewijzigd). De knecht beschuldigde de catechist van de missie
van deze moord. ‘Dat was ook goed mogelijk, want de catechist had een tweede
vrouw genomen, na twintig jaar lang de katholieke leer te hebben onderwezen die
dat verbiedt en pater Schuermann had hem daarover hard aangepakt.’23 (p. 30: door
Walschap uitgewerkt). Uit de reconstructie van de feiten blijkt dat de boy en de
catechist samen het slachtoffer gewassen hebben ‘bevangen van eerbied en angst
voor de dode’, hem aangekleed hebben in zijn witte toog en hem 35 m ver naar buiten
gedragen hebben.24 (p. 37: door Walschap uitgewerkt en toegespitst op de catechist).

Nuancering
Maar voor Walschap is dit incident slechts het motorische moment van zijn plot; de
diepere achtergronden van de conflictsituatie raakt hij reeds in het eerste hoofdstuk
aan. De intelligente jonge Afrikaan Johannes is van jongsaf bevriend met de zoon
van een kolonist, maar in de ogen van Johannes wordt hij door zijn jonge meester
(die hoe dan ook een vertegenwoordiger van het koloniale regime blijft) niet als een
gelijkwaardige partner aanvaard. De opgehoopte misverstanden, de ontgoochelingen,
en het verschil in werkelijkheidsbenadering (die met een dergelijk acculturatieproces
gepaard gaan), zijn de diepere oorzaak van de opstand die vanaf het vierde hoofdstuk
uitgewerkt wordt. Het is niet denkbeeldig dat in deze hang naar affectie en erkenning,
die in de Johannes-Celestin-verhouding gestalte krijgt, een fundamenteel jeugdgevoel
van de auteur zelf uitgedrukt wordt.25 De moord op de pater wordt door de oude
pionier Van Aspengouwen gewelddadig gesanctioneerd. De jonge evolué Johannes
verneemt via de opgeschroefde getuigenissen van zijn familie en dorpsgenoten het
verloop van de feiten en reageert door een scherpe toespraak. In een snelle
opeenvolging van onvoorspelbare gebeurtenissen wordt Johannes de spilfiguur van
een plotse oproer: achtereenvolgens is er het gevecht met de zwarte handlanger van
de koloniaal, het knevelen van de machtige kolonist Van Aspengouwen en van diens
medewerker Raemsaeck, het uitschakelen van zijn vriend Celestin en de gijzeling
van alle blanken uit de omgeving die hij in de kerk laat samenbrengen.
Daar wordt in een uitgebreide reeks dialogen het proces opgemaakt van een eeuw
blanke aanwezigheid in Afrika. We kunnen het met sommige lezers eens zijn dat dit
middenstuk (de hoofdstukken 6 tot 10) vrij statisch, weinig verhalend, overwegend
cerebraal en soms wat didactisch-langdradig is. Maar in deze passage herkennen we
een auteur die een probleem kan analyseren en als een volleerd scholasticus in een
uitgewerkte disputatio verschillende opinies met elkaar kan confronteren26. Het is in
deze veelzijdigheid van stemmen dat de essentiële waarde van Oproer in Congo
schuilt. De kracht van Walschaps roman ligt inderdaad in de ver doorgevoerde
nuancering van opinies en gevoelens. De auteur brengt niet een regelrechte apologie
voor één bepaald welomschreven ideaal, maar probeert zich nuancerend in te leven
in de vele facetten van een complexe samenleving waarbij twee culturen met elkaar
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in contact komen. Deze nuanceringstendens wordt langs drie kanalen uitgewerkt.
Inhoudelijk is er de exemplarische selectie van personages waarvan de auteur zelf
getuigde dat hij ze samenstelde ‘als kleinste-gemeenveelvouden van mensen die (hij)
had ontmoet’27 (daaraangekoppeld is er het meervoudige vertelperspectief én enkele
authentieke antropologica); formeel is er het omkaderende raamprocédé dat duidelijk
maakt dat er steeds meer dan één waarheid is en er is de bijzonder geladen en
gevarieerde stijl die op zich reeds van het boek een voltreffer maakt.

Exemplarisch
Vooreerst: de brede waaier van personages. Op een soms wat geforceerde wijze heeft
de romancier gepoogd een representatieve selectie van karakters te introduceren om
zo een vrij realistisch beeld van Kongo anno 1951 weer te geven. Weliswaar heeft
hij de intrige hoofdzakelijk gelocaliseerd in een decor dat hij als auteur met beperkte
Afrika-ervaring kón behandelen: de missie, de factorij, het werkkamp waar de blanken
thuis zijn en waarmee de schrijver zich ook het best kon identificeren. Diep in de
brousse waagt hij zich niet en een gedetailleerde analyse van de Bantoecultuur hoeven
we niet te verwachten. Toch is de samenleving die hij uittekent in grote lijnen én in
verrassende details bijzonder geloofwaardig en treffend. Er is de (misschien wat tot
in het karikaturale uitvergrote) figuur van Van Aspengouwen: de tirannieke colon
van de oude stempel die
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met de ossenpees en bloedige represailles over zijn wingewest heerst. Tot dezelfde
generatie behoort pater Leopold voor wie het christelijke beschavingsideaal
uitgedragen moet worden ten koste van een volledige tabula rasa van de Afrikaanse
waarden. De colon en de missionaris streven naar een verschillende levensvervulling,
maar in hun vriendschap illustreren ze de onverbrekelijke koppeling van kolonisering
en missionering zoals die als een rode draad doorheen de koloniale geschiedenis
loopt. Voor deze generatie is de Afrikaan geen gesprekspartner: hij is de zwijgende
boy of de trouwe catechist. Deze karakters zijn in zekere mate de emanatie van
gouverneur Ryckmans' parool ‘dominer pour servir’.
In de jongere blanke generatie projecteert Walschap het vernieuwingsstreven dat
na de oorlog opgang maakte en dat vaak in het wachtwoord ‘de zwarte is mijn jongere
broer’ geconcretiseerd werd. Celestin Van Aspengouwen is van jongsaf bevriend
met Johannes, de zoon van hun boy, en distantieert zich van de brutale methodes van
het oude regime hoewel het hem aan moed en inzicht ontbreekt om een nieuw
samenlevingsmodel voor te stellen. Tot deze generatie behoort natuurlijk de
protagonist Johannes die, deels ongewild, de spilfiguur wordt in de opstand. Hij is
enigszins bereisd en belezen, heeft met adembenemende verbazing kennis genomen
van (weliswaar oppervlakkige) communistische analyses van de koloniale structuren
en raakt in een kolk van gebeurtenissen meegezogen en naar voren geschoven als de
leider van de opstand. Maar doorheen het hele verloop van de intrige is én blijft hij
een trouwe medewerker van de

Het profiel van zuster Imelda uit Oproer in Congo is meebepaald door de getuigenissen van Alfons
Walschap over een Duitse kloosterzuster die hij gekend had en die door Gerard geprojecteerd werden
in de figuur van het Duitse dienstmeisje Hilda (zie foto) dat jarenlang bij de familie Walschap gewerkt
heeft en dat later missiezuster geworden is in de buurt van Coquilhatstad. ‘Ik heb die Hilda
vereenzelvigd met de Duitse moeder-overste van mijn broer. Zo schreef ik over Imelda vanzelf, met
liefde’, getuigde Gerard Walschap. (Album Gerard Walschap)

blanke die heel emotioneel bij het gebeuren betrokken is en die blijft hopen op
vriendschap, genegenheid en waardering.
De jonge blanke generatie, in de figuur van Celestin, blijft echter lang blind voor
deze wensen, en mist de kracht om hem de hand te reiken en hem als gelijke te
behandelen.
Omheen deze twee generaties worden een aantal aanvullende accenten aangebracht
die het maatschappelijke tableau verder nuanceren en in reliëf plaatsen. Een
belangrijke rol wordt toebedeeld aan de figuur van de bisschop die in de
gijzelingsscène in de kerk het woord voert en de dialoog met de rebellen leidt. Hij
verdedigt de rol van de missies en ziet de blanken als een volk dat de beschaving
brengt, een visie die de auteur tot de zijne maakt: ‘wat een kwezelachtig antiracisme
ook moge kwelen, (het blanke ras) is een Prometheus-ras’.28 Er is verder ook de
vrijzinnig-humanitaire dokter en de jonge pater Rik die in wezen veel revolutionairder
is dan de meest uitgesproken opstandeling. Er is Beddegenoot, de onvervalste
vertegenwoordiger van de culturele evolutietheorie (die door antropologen als Tylor,
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Morgan e.a. gepropageerd werd) en er is Raemsaeck: de exponent van de brutale
machtswellust die in een sociaal vacuüm zonder gerecht, law or order, zich
vernietigend een eigen weg baant en voor wie de Afrikanen niet meer dan ‘beesten’
zijn (p. 90). In de figuur van Mombita herkennen we de collaborateur van het blanke
regime die later in een zuivere vorm van opportunisme zijn hoed naar de wind zet
en als een schaduw Johannes achternaloopt. In een grandioze uitbeelding is er de
huisknecht Dominique die zichzelf reeds ziet als het hoofd van de factorij en met
potsierlijke (maar toch zo menselijke) trots, kepie en medaille als statussymbolen
draagt en verrukt is dat hij zijn zoon Johannes aan de tafel van de blanken mag
bedienen (p. 237). In een brede kring daaromheen zet de auteur nog enkele andere
personages uit die het gebeuren een realistische toets verlenen: de pragmatische
broeders, de devote zusters, de koloniale vrouwen, de twee vrouwen van de catechist,
de boys van de missie, en de substituut.
Het personage dat natuurlijk boven allen uitsteekt en in Walschaps oeuvre als één
van de meest geroemde figuren naar voren treedt, is Zuster Imelda, een karakter dat
zeker op één lijn geplaatst mag worden met Zuster Virgilia, Houtekiet of Thijs
Glorieus. Haar aanwezigheid in Afrika lijkt gedragen door Sophocles' uitspraak ‘niet
om te haten, maar om te minnen ben ik daar’ (Antigone, vers 523)29. Als een overal
aanwezige moeder is ze steeds beschermend, helpend, praktisch-organiserend,
intuïtiefbegrijpend en vergevingsgezind. In die zin is haar verschijning vaak
ontroerend, soms humoristisch, steeds frapperend. In een ‘typisch geval van totale
uitschakeling der intelligentie door het hart’ (p. 56) beschermt ze haar trouwe catechist
die, volgens een psychoanalytische lezing, in pater Leopold de machtige vaderfiguur
doodde en na een slopend proces van zwaar schuldgevoel, panische angst en allerlei
waandenkbeelden tot een catharsis komt door de bevrijdende liefde van deze
geïdealiseerde moederfiguur30. Het profiel van deze zuster is mede bepaald door de
getuigenissen van Alfons Walschap over een Duitse moederoverste die hij gekend
had en die door de auteur geprojecteerd werden in de figuur van het Duitse
dienstmeisje Hilda dat jarenlang bij de familie Walschap gewerkt heeft en dat later
missiezuster geworden is in de buurt van Coquilhatstad. ‘Ik heb die Hilda
vereenzelvigd met de Duitse moeder-overste van mijn broer. Zo schreef ik over
Imelda vanzelf, met liefde.’31
Op dit punt vertoont Oproer in Congo enige verwantschap met het motief van de
geestelijke roeping zoals dat in Zuster Virgilia uitgewerkt werd. Bovendien is de
fundamentele thematiek van deze roman niet enkel inherent aan de zogenaamde
koloniale literatuur, maar ook elders in zijn oeuvre snijdt hij een aanverwante
problematiek aan. Meer specifiek kunnen we het Houtekietsyndroom aanstippen
waarbij de mens moet kiezen tussen natuur en cultuur, tussen instinct en intellect,
maar als pionier ondertussen toch een stuk wildernis ontgint en bewoonbaar maakt.
Er is in de roman ook het Waldomotief: het hoofdpersonage dweept een tijd met een
revolutionaire ideologie, maar keert dan naar een vroeger standpunt terug. Het pleidooi
van de auteur voor de underdog kan ons misschien ook terugvoeren naar het verhaal
dat hij als 16-jarige schreef en waarin hij opkwam voor het lot van de marginale
Bohemers32. In die zin is Walschaps Kongoroman niet louter een docuroman die
volledig van zijn ander werk gescheiden kan worden.

Initiatie
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Hoewel Walschap zelf toegegeven heeft dat hij niet in staat zou zijn een dag uit het
leven van een broussejongen geloofwaardig te beschrijven33, integreert hij in zijn
roman toch enkele antropologische componenten die het verhaal een authentiek
accent verlenen. Het motorisch moment van de intrige is een geval van leviraat:
volgens het gewoonterecht van het beschreven volk moet een man de weduwe van
zijn overleden broer bij zich in huis nemen. De hoofdpersoon Johannes drukt niet
alleen een grote nood aan liefde en affectie uit, maar hoopt ook om geïntroduceerd
te worden in de ‘geheimzinnige kennis (en) ontoe-
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gankelijke almacht’ (p. 10) van de blanken. Deze wens, die uiteindelijk tot het oproer
leidt, wordt echter niet uitgewerkt in de vorm van een gefundeerde
maatschappijverandering, maar wordt als een initiatieproces weergegeven. De aspirant
wil affectief aanvaard worden in een gesloten gemeenschap en hoopt inzicht te
verwerven in ‘het geheim’ (p. 20) door een ‘inwijding’ (p. 21). Uiteindelijk wordt
zijn hevig verlangen vervuld. Het bijwonen van een mis met homilie ervaart de
neofiet als ‘een geheim ritueel’ dat bezegeld wordt met een communie en een rituele
maaltijd (p. 203-204).
Naast het leviraat en de initiatieritus voert de auteur nog enkele andere
antropologica in. Raak typeert hij de scène van Johannes' eerste toespraak waarin hij
een glimp van pater P. Tempels' krachtenfilosofie lijkt te suggereren: ‘En kracht is
alles.’ (p. 70). Zelfs het vlammetje van een aansteker wordt er tot een symbool van
kracht en de mokandá (p. 215; Lingala: brief) der blanken is een drager van magische
kracht. Andere realistische toetsen verwijzen naar de tamtam als symbool voor een
ritmisch leven (p. 75) of naar het koloniaal-Afrikaans (scheld)jargon dat in een
dynamische toespraak ingebed wordt (p. 68).

Raamprocédé
Ook in de formele compositie van de roman komt duidelijk een streven naar
nuancering tot uiting. Twee facetten hiervan treffen ons bijzonder en getuigen van
het grote vakmanschap van de romancier: de techniek van de raamvertelling en de
rijke stilistiek van de roman. Oproer in Congo is in feite een raamvertelling waarbij
de eerste zin reeds als een icoon functioneert die het raamprocédé openklikt: ‘De
nieuwe substituut heeft zich ditmaal vergist...’ (p. 5, referenties op p. 22, 96). De rest
van de romanintrige wordt als het ware als flashback in dit raam ingeschoven dat
weer geopend wordt in het lange slothoofdstuk. Deze epiloog maakt duidelijk dat
niet de gebeurtenissen essentieel zijn, maar wel de wijze waarop die gebeurtenissen
via een proces van geschiedvervalsing gemanipuleerd kunnen worden. De opstand
is beëindigd en iedereen voelt zich geroepen zijn mening op de feiten weer te geven.
Dokter Persoons minimaliseert het gebeurde door aan zijn vrouw zijn betrokkenheid
in de gijzeling voor te stellen als een vorm van preventieve aanwezigheid en als een
vorm van belangstelling voor ‘de werkelijk zeer interessante gesprekken met de
leider van de zwarten’ (p. 218). Een tweede herschrijving van de gebeurtenissen
vinden we in de verklaringen die de blanke geestelijkheid eensgezind zal afleggen
tegenover het gerecht en waarin men de moordenaar zal voorstellen als een trouw
christen die de gelovigen een eigen Kongolese kerk beloofde (p. 228). Een andere
versie wordt door Celestin opgedist aan de substituut: Johannes is geen rebellenleider,
maar een held die alles waagde om het verzet te kanaliseren tegen de misbruiken van
een oude generatie blanken (p. 236). Even verrassend is de interpretatie vanwege de
Afrikaanse dorpsbewoners: Johannes heeft gehandeld in opdracht van het
gouvernement-generaal, hij zal ontboden worden op het paleis en zal ‘in eenmaal
vier decoraties
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Tijdens zijn reis naar en doorheen Kongo (27.03.51-12.06.51) bracht Gerard Walschap meer dan
vijftig dagen door aan boord van een schip waarbij hij in de praktijk bracht wat hij in één van zijn
brieven schreef: ‘Ik moet niet veel zien, maar er wel rustig kunnen over nadenken’ (21.04.51). Hier
zien we Gerard Walschap aan boord van de ‘Generaal Olsen’ op de Kongorivier. (Album Gerard
Walschap)

krijgen’ (p. 238). Een laatste invalshoek is de wijze waarop de substituut omzichtig
om de tuin geleid wordt door Celestin, door de paters, door zijn eigen theorie van
een ‘schijndader’ (p. 244), door een misverstand in taalgebruik (de prachtige
ja/neenpassage op p. 245!) en door een manipulatie van het officieel rapport (p. 248).
Maar wanneer alles geregeld is en iedereen op het punt staat om te vertrekken, breekt
de eigenlijke waarheid door: Theotimus bekent de moord én zijn medeplichtigheid
aan de opstand (p. 250-251).

Stijlspanning
Recente lezingen van Walschaps Kongoroman34 hebben deze roman vaak gereduceerd
tot een smalle documentaire tekst, terwijl ze voorbijgingen aan de sublieme stijl die
de auteur erin hanteert en die zonder enige twijfel dé grote literaire waarde van het
boek uitmaakt. Walschap heeft geen tijd voor exotische plaatjes of impressionistische
dorpstafereeltjes: de eerste pagina's confronteren ons reeds met een gebalde,
kernachtige stijl die direct, vlijmscherp en als een aforistische zweepslag enkele
visies poneert en waarin de auteur zich in een profetisch rekwisitoor tot de kolonialen
wendt: ‘Geruisloos lopen boys op blote voeten door uw villa's, blanken, (...) Gij eiste
mannen op. Gij naamt hun vrouwen onder hun ogen. Gij schoot of sloegt de durver
neer die zich daartegen verzette. (...) de geschiedenis van de kolonisatie roemt u als
een held (...) Ik zal u niet richten, ik ben mens zoals gij. (...) Maar zij staan gereed u
te verraden.’ (p. 6-8). Anderzijds wordt ook de krachtige spreektaal van vader Van
Aspengouwen in een schitterende vrije indirecte rede aangehaald: ‘De blanke is in
Congo om de zwarten te helpen evolueren, hoor dien ezel eens aan (...) De meeste
winst maken, is dat zakelijk slecht, ezel, godverdomme, communist.’ (p. 11).
De stijl getuigt steeds ook van een bijzonder grote densiteit waarin nu eens een
ironische tegenstelling (p. 14: ‘Uit de missieschool... Op reis...’), dan weer een
laconieke dialoog (p. 20), een meesterlijk understatement (‘Zijn vriend, zijn trots en
eer deelde hem correct in de termen mede dat hij misschien een paar dagen polygaam
zou moeten zijn.’ p. 28) of een subtiele dubbele bodem (over een gesprek met de
bisschop ‘van personaliteit tot personaliteit’ p. 54) verweven zit. In het hele boek
door wordt tevens een prachtige spreektaal verwerkt die inderdaad als een man op
ons af komt en gesuggereerd wordt door grandioze tussenzinnetjes zoals ‘ik ga nog
eens reizekens den boer op’ (p. 32) of ‘Kijk, nu zegt Broeder Jan me daarjuist dat
ge van gedacht veranderd zijt’ (p. 35) en tussenwerp-
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sels allerhande (‘kom/maar och Here/Enfin, ge weet het nu toch/och arme/de
smeerlappen, godverdomme’). We kunnen ook gefascineerd bloemlezen uit allerlei
verbluffendscherpe typeringen (‘Mijnheer Van Aspengouwen kwam in al zijn macht.’
p. 41; de vrouw van Theotimus ‘gruwde van zijn aanraking.’ p. 195), uit prachtige,
suggestieve dialogen zoals die tussen Theotimus en zuster Imelda (p. 43-44) of uit
de knappe weergave van het psychisch onbewuste (de schuldige moordenaar die het
lijk van zijn slachtoffer opzoekt waar hij in een toestand van tremendum et fascinosum
de stank van de ontbinding niet ruikt).
Alles samen genomen mogen we stellen dat de hele roman één lange aaneenschakeling
is van excellente stijlsequenties en dynamisch-pulserende scènes: er is de opruiende
toespraak van Theotimus (p. 106), de persiflage op het retorisch-missionair taalgebruik
(p. 108 e.v.), de ontmaskering van de pseudo-intellectueel in een briljante, ironische
passage (‘Zijn er tweemaal zes en twintig millioen zwarten, dat is tweemaal zes is
twaalf, ik schrijf twee en ik onthoud een, tweemaal twee is vier, vier en de een die
ik onthouden heb is vijf, ik heb vijf en twee, dus ik heb twee en vijftig millioen
zwarten...’ p. 111), de snijdende apologie van Johannes die pleit voor vriendschap
tussen de twee gemeenschappen (p. 121-122), het filmisch inzoomen op een specifieke
scène (‘de verlichte, grommende muil van Afrika’, p. 160; of ‘Het ijs van haar blik
zonk in zijn hart.’ p. 228), de briljante monoloog met de hee-hee-hee-sequens van
pater Rik en zijn ‘Mens is Mens’-aforisme (p. 177-178), enz.
Op één aspect van Walschaps stijl wil ik hier nog speciaal wijzen. Meer dan eens is
het oxymoron dé stijlfiguur waarin Walschap tegenstrijdige gevoelens samenbalt:
‘een moordenaar, haar beste christen.’ (p. 51) of ‘De boy, die zijn meester gevangen
had gezet en met de dood bedreigd, liet hem zijn onderdanige groeten overmaken’
(p. 143). In diverse passages wordt dezelfde techniek toegepast door contrasterende
visies aan elkaar te koppelen, zodat ze de psychische evolutie van een karakter
nauwkeurig weergeven. Een typisch voorbeeld hiervan is het moment waarop pater
Edward ontdekt dat moeder Imelda steeds geweten heeft dat Theotimus de moordenaar
was. In een eerste reflex wil ‘hij het haar laten voelen’, in een tweede reactie
interpreteert hij haar daad als ‘verheven’, in een derde reactie bidt hij dat hij zelf de
genade van de marteldood mag ontvangen (p. 158-159). Gelijkaardige bijsturende
correcties vinden we bijvoorbeeld in het fragment waarin Theotimus voor zichzelf
verantwoordt dat hij een tweede vrouw neemt (p. 24-26). Op eenzelfde wijze kunnen
verschillende passages die her en der in de roman verspreid liggen contrastief naast
elkaar geplaatst worden en in elk fragment blijkt het betrokken personage het recht
en de waarheid aan zijn kant te hebben. We denken concreet aan het fragment waarin
de moordenaar over de missionarissen zegt: ‘Hij had het goed bij hen gehad omdat
hij niet beter wist, maar zij zijn onmenselijk, men mag niet eens voor de weduwe
van een broer zorgen. Zo was hij, vreedzaam man, een moordenaar geworden en dat
ging hem zijn leven kosten.’ (p. 197). Tientallen andere verwijzingen naar hetzelfde
feit staan volledig haaks op dit inzicht, omdat ze vanuit een ander personage
geformuleerd worden. In deze spanning tussen woorden, zinnen en fragmenten schuilt
een stuk van Walschaps knap stijltalent én nuanceringstechniek.
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Contrapuntisch
Hoewel Gerard Walschap in zijn roman ruimte laat voor verschillende sociale
opvattingen, formuleert hij toch een eigen visie op de blanke aanwezigheid in Afrika.
In de evolutie van de centrale Johannesfiguur herkennen we een duidelijke dialectische
geleding. Aanvankelijk dweept de jonge Kongolees met de westerse waarden (these,
p. 20), inzichten en omstandigheden leiden hem tot een pleidooi voor de waardering
van de Afrikaanse mens (antithese, p. 122) die in de hele gijzelingsscène een
narratieve invulling krijgt. Toch trekt Walschap de revolutiegedachte niet consequent
door: hij laat zijn hoofdpersoon capituleren en een knieval doen in ruil voor een
initiatie in de blanke cultuur. Johannes verdedigt zelfs een soort koloniaal charter en
erkent een geprononceerde vorm van cultureel evolutionisme (synthese, p. 207-208).
In een kernachtige sleutelzin formuleert Walschap via de Johannesfiguur de
belangrijkste, vrij paternalistische, thesis van zijn roman: ‘Zijn volk moest opklimmen
in vriendschap en samenwerking met zijn blanke meerdere en weldoener.’ (p. 93).
Deze inzichten van het hoofdpersonage krijgen in een serene dialoog tussen Johannes
en een van de blanken een historische achtergrond (p. 185-189).
Deze vrij tolerante houding tegenover een sociale orde die thans voorbijgestreefd
is, past zeker in het tijdsbeeld van de jaren vijftig en maakt duidelijk dat de auteur
in zijn roman toch niet zo revolutionair is als soms wordt gesuggereerd. Vooral
wanneer we Oproer in Congo lezen tegen de achtergrond van de recente postkoloniale
literatuurtheorie kunnen we enkele kritische aantekeningen maken. In Orientalism
en in Culture and Imperialism35 heeft de Palestijns-Amerikaanse
literatuurwetenschapper Edward Said ten overvloede geïllustreerd hoe een
cultuurproduct als de koloniale roman steeds ingebed werd in de
westers-imperialistische ideologie. In de terminologie van Saids postkoloniale
literatuuropvatting zouden we Walschaps Kongowerk als volgt kunnen duiden.
Als blanke reiziger in de Belgische kolonie behoorde de auteur tot een dominante
cultuur (net als Kipling bijvoorbeeld, die hij op p. 192 citeert) en via de
machtsstructuren van het gedrukte woord en van het specifieke genre van de roman
eigende de literator zich automatisch de zwakkere cultuur toe. Het romangenre heeft
zich ontwikkeld tijdens de hoogdagen van het imperialisme en is als verhaalvorm
een schoolvoorbeeld van wat Northrop Frye de ‘verplaatsende macht van de bijbel’
noemt. Volgens Said staan gesprekspartners in een discourssituatie immers zelden
als gelijken tegenover elkaar. A fortiori is de Europese romancier een autoriteit die
de niet-westerse mens vernauwt tot een object van zijn eigen etnocentrische
benadering. Naar analogie van Saids oriëntalisme kunnen we hier wijzen op een
zekere incorporatie van een vrij simplistische negritude-opvatting (p. 188). De
gebruikte koloniale taal is een ideologisch-vervormende filter die in de loop der
decennia is gegroeid en via allerlei metaforen en metoniemen de werkelijkheid niet
meer objectief-transparant weergeeft.
De geschreven teksten vormen een krachtenstelsel dat door een heersende cultuur
wordt geïnstitutionaliseerd, zoals bijvoorbeeld door de creatie van een koloniale prijs
voor letterkunde. Volgens Saids visie
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treedt de schrijver van de koloniale roman per definitie op als kolonisator die gezag
en dwang oplegt en de perifere cultuur door zijn eigen bril transformeert en annexeert.
Als lezer moeten we (nog steeds volgens Said) inzien dat een dergelijk koloniaal
auteur vaak onbewust en latent de belangen van de heersende klasse dient, daarom
is een kritische, tegendraadse en contrapuntische lectuur van zo'n canonieke tekst
meer dan nodig. Inderdaad: zelfs wie de literatuur niet volledig als machtsmiddel
beschouwt, moet toegeven dat een dergelijke roman hoe dan ook ingebed is in een
koloniale tijdgeest en dat zelfs de meest begrijpende auteur een kind van zijn tijd is,
die niet altijd kan ontsnappen aan de collectieve beeldvorming. Het Johanneskarakter
is én blijft een creatie van een Europees auteur, net als de tientallen andere Afrikaanse
personages uit ons koloniaal proza die hoe dan ook gemaakt werden tot een soort
robotfoto van wat de romanciers als typisch Afrikaans meenden te moeten
bestempelen. Volgens Edward Said staat de koloniale auteur tegenover de kolonie
eerst en vooral als westerling, pas in tweede instantie als individu.
Maar het lijkt ons best mogelijk dat de wereldwijd bekende en algemeen bewonderde
goeroe van de postkoloniale literatuurtheorie wat àl te generaliserend te werk gaat
en dat onze eigen Gerard Walschap in het begin van de jaren vijftig reeds veel meer
zin had voor schakeringen en nuances dan deze cultuurfilosoof die de intellectuele
wereldscène van de jaren negentig domineert. En niet alleen voor schakeringen en
nuances, maar vooral ook voor authentieke literaire kwaliteit.

Eindnoten:
Heel hartelijk danken we mevrouw Carla Walschap die ons de ongepubliceerde brieven over
Gerard Walschaps Kongoreis ter inzage gaf. Het is evident dat deze briefwisseling een
vernieuwend licht werpt o.a. op de genese van de roman Oproer in Congo. Dank tevens aan de
heer Luc Daems voor zijn dynamische medewerking.
1 In ons proefschrift over de Vlaamse Afrikaliteratuur (1880-1980) (Africana Gandensia, 1988)
behandelden we ca. 180 zelfstandige prozapublicaties waaruit we hier de drie genoemde titels
selecteren. In het themanummer van Vlaanderen over De Afrikaroman in Vlaanderen (maart-april
1989, nr. 225) hebben we ons hoofdzakelijk beperkt tot de romanliteratuur na 1960, waardoor
Gerard Walschaps bijdrage tot de zgn. Kongoliteratuur niet behandeld werd.
We verwijzen in deze bijdrage steeds naar de eerste druk: Oproer in Congo, Amsterdam-Brussel:
Elsevier, 1953, 253 pp. De tweede druk verscheen eveneens in 1953. De derde druk werd
uitgegeven door Uitgeverij Heideland-Orbis n.v. (Hasselt, 1969), 263 pp. De vierde druk:
Oproer in Kongo, Antwerpen: Uitgeverij Beckers, 1980, Inleiding door André Demedts: Gerard
Walschap of Het vertrouwen in de mens van goede wil, 331 pp. De vijfde druk: Oproer in
Kongo, Antwerpen-Amsterdam: Manteau, 1990, 205 pp. Ook opgenomen in het Verzameld
Werk, deel 4, Antwerpen-Amsterdam: Manteau, 1991. In 1956 verscheen er eveneens een Duitse
vertaling: Aufruhr im Kongo (vertaling: Elisabeth Augustin), Wien-Berlin-Stuttgart en in 1956
ook een Franse vertaling: Insurrection au Congo (vertaling: Flora Populier en François de
Cacamp), Bruxelles.
2 Juryleden waren prof. Nathalis de Cleene (Gent), prof. Amaat Burssens (Gent), prof. Vital
Celen (Antwerpen).
3 J. Spanhove, De Jonge Walschap, in: Eigen Schoon en De Brabander, 73 jg., 7-10, juli-oktober
1990, p. 31-32.
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4 Idem, p. 42, p. 195, p. 195-196.
5 Interview met Tom Oostveen in De Tijd, 7-7-1978.
6 Vital Celen (ed.), Het letterkundig werk van Alfons Walschap, m.s.c., Met een levensbericht
door Gerard Walschap, Antwerpenl: De Sikkel, 1952, 141 pp. In Oproer in Congo verwijst
Walschap impliciet naar zijn broers verhaal Bolalimai (p. 49); hij geeft deze naam aan een dorp.
7 Albert Westerlinck, Gesprekken met Walschap, tweede deel, Hasselt: Uitgeverij Heideland-Orbis
n.v., 1970, p. 91. Over de specifieke omvang van de briefwisseling tussen Alfons en Gerard
bestaat er evenwel enige twijfel. Van de brieven die Alfons uit Kongo naar Gerard stuurde, is
bij de familie Walschap niets terug te vinden. Ook de mededeling van Alfons in een brief aan
zijn confrater pater Moeykens dat hij en zijn broer ‘nooit’ naar elkaar schreven, kan erop wijzen
dat die correspondentie vrij beperkt was. (Onderzoek en bedenkingen van pater J. Spanhove,
mij meegedeeld op 24.4.1998).
8 Ongepubliceerde Brieven Kongoreis, zondag 29 april 1951.
9 Idem, zaterdag 28 april, 1951. We kunnen in dit verband er ook op wijzen dat Walschap ooit
stelde: ‘Vooreerst werk ik niet volgens plan, ik vertrek van een idee. (...) Die idee vormt de
kern, ik zou ze durven vergelijken met radium. Die idee rust in mijzelf en krijgt intensiteit,
stralingskracht (...). Ik volg echter nooit een vooropgezet plan.’ (Interview door Walter Hellinckx,
Mechelen, 1963, typoscript, p. 6).
10 Idem, zondag 15 april 1951.
11 Idem, maandag 30 april 1951.
12 Albert Westerlinck, o.c., p. 92.
13 Ongepubliceerde Brieven Kongoreis, donderdag 10 mei 1951.
14 Idem, maandag 14 mei 1951.
15 Idem, woensdag 16 mei 1951.
16 Idem, donderdag 3 mei 1951. (Het woord ‘leven’ moet hier hoogstwaarschijnlijk gecorrigeerd
worden: ‘lezen’ lijkt evident.)
17 Idem, zaterdag 21 april 1951.
18 Band, 12de jg., 1953, pp. 82-97; Nieuw Vlaams Tijdschrift, 7de jg., 1953, pp. 449-521 en De
Nieuwe Stem, 8ste jg., 1953, pp. 193-212. Enkele gegevens uit deze alinea werden ontleend aan
dr. Emiel Willekens, Kroniek van Gerard Walschap, in: Gerard Walschap, Verzameld werk,
deel 4, Antwerpen-Amsterdam: Manteau, pp. 29-38, een bron die inzake het precieze verloop
van de Kongoreis weliswaar niet volledig correct is.
19 Ongepubliceerde Brieven Kongoreis, zondag 29 april 1951.
20 Idem, dinsdag 1 mei 1951.
21 Idem, zondag 22 april 1951.
22 Deze getuigenis werd gepubliceerd in Pika Ngoma (driemaandelijks ledenblad van de
Vriendenkring Oud-Kolonialen Knokke-Heist), november 1989. Ze werd overgenomen door
R.F. Lissens in Dietsche Warande en Belfort (135 jg., nr. 1, februari 1990, pp. 114-116) en door
Gaston Durnez in: Standaard der Letteren (11 mei 1991) en in: Verzameld Werk, deel 4, p. 15
en door Jos Borré, Gerard Walschap. Rebel en Missionaris, Antwerpen: Dedalus, 1990, p. 154.
23 Ongepubliceerde Brieven Kongoreis, maandag 14 mei 1951.
24 Idem, maandag 14 mei 1951.
25 J. Spanhove, o.c., p. 97 en p. 113: ‘iets zeer dieps (...) over zijn jeugdgevoelens: zijn nood aan
vriendschap’.
26 Idem, p. 154 e.v.
27 Arthur Verthé en Bernard Henry, Geschiedenis van de Vlaams-Afrikaanse Letterkunde, Leuven:
Davidsfonds, 1961, p. 112.
In Walschaps Ongepubliceerde Brieven Kongoreis vinden we inderdaad enkele
‘kleinstegemeenveelvouden’ die hij tijdens zijn reis opmerkt en in zijn brieven formuleert, en
die hij dan later in zijn roman in een bepaalde vorm verwerkt. We geven enkele treffende
voorbeelden (de data verwijzen naar de brieven, na de kommapunt wordt de betreffende
romansequens kort aangeduid): de Afrikaan die de blanke benadert als zijn vader en moeder
(vrijdag 6 april 1951; Theotimus t.o.v. pater Leopold en zuster Imelda); de communistische
infiltratie in de kolonie (zondag 8 april 1951; Johannes' lectuur van een communistisch gedicht,
p. 15); de boys die ‘geruisloos, onhoorbaar’ al het werk doen (vrijdag 13 april 1951; cfr.
rekwisitoor p. 6); het beeld van de blanke pionier die de vooruitgang zo goed mogelijk tegenhoudt
(zondag 22 april 1951; figuur van Van Aspengouwen); de Afrikaan die een mens is zoals een
andere (vrijdag 27 april 1951; uitspraak p. 178); de drie periodes in de relatie tussen een blanke
en een Afrikaan (zaterdag 28 april 1951; geformuleerd op p. 56); de angst die een blanke ervaart

Vlaanderen. Jaargang 47

28
29
30
31
32
33
34

35

vóór de avond valt (zaterdag 5 mei 1951; de openingsscène van hoofdstuk IX, p. 157); de fouten
van het koloniale regime die zich ‘volgens de kenners’ spoedig zullen wreken (zaterdag 28 april
1951; oproerthematiek); het beeld van de oude missionaris die naar Kongo terugkeert om er te
sterven (woensdag 16 mei 1951; terugkerende kloosterzuster, p. 252).
Gerard Walschap in: Albert Westerlinck, o.c., p. 105.
J. Spanhove, o.c., p. 70 vermeldt dat deze rol ooit gespeeld werd door Walschaps zuster Judith
en dat deze versregel de auteur sterk bijgebleven is.
Albert Westerlinck, o.c., p. 104.
Idem, p. 103.
J. Spanhove, o.c., p. 132.
Arthur Verthé en Bernard Henry, o.c., p. 111.
We denken vooral aan de reducerende, vaak subjectieve en soms oppervlakkig-onjuiste bijdragen
van Dick Gebuys in: Ons Erfdeel, 28ste jg., maart-april 1985, pp. 183-194 en van Koen Bogers
en Patrick Wymeersch in: Literatuur, 3de jg., 1986, pp. 136-143.
Ook de volgende analyses gaan stilzwijgend voorbij aan de essentiele stilistische kwaliteiten
van de roman: Koen Vermeiren, Lexicon van Literaire Werken, mei 1993, 11 pp. en Ton Anbeek
in: Ons Erfdeel, 38ste jg., januarifebruari 1995, pp. 75-87.
Edward Said, Orientalism, Londen: Routledge & Kegan Paul, 1978.
Edward Said, Culture and Imperialism, Londen: Chatto & Windus, 1993.
Patrick Williams & Laura Chrisman (eds.), Colonial Discourse and Post-Colonial Theory. A
Reader, New York: Harvester-Wheatsheaf, 1994. Geoffrey Nash, British Cultural Studies and
the Legacy of Imperialism, in: British Studies Now, January 1994, pp. 10-11.
Jurgen Pieters et al., Dossier, in: Yang, 30ste jrg., 1994, 5 pp. 32-66.
Julien Vermeulen, Groei van een ‘postkoloniale’ kultuur, in: Standaard der Letteren, nr. 2184,
26-27-3-1994.
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Luc Daems
Gerard Walschap in 't kort
- Gerard Walschap werd op 9 juli 1898 geboren in Londerzeel-St.-Jozef als tweede
kind van Florent Jozef Walschap en Anna Maria Peeters. Na hem zullen er nog
zeven kinderen in het gezin het levenslicht zien.
- Hij studeerde wijsbegeerte en theologie in het Scholasticaat van de
Missionarissen van het Heilig Hart te Heverlee, doch trad in 1921 (vóór de
hogere wijdingen) uit.
- Achtereenvolgens was hij redactiesecretaris van ‘Het Vlaamsche Land’
(1922-1927), ‘Hooger Leven’ (1927-1939) en ‘Dietsche Warande en Belfort’
(1923-1938). Later werd Walschap rijksinspecteur van de openbare bibliotheken.
- Op 4 juli 1925 huwt hij in Maaseik met de dichteres (en intieme vriendin van
Alice Nahon) Marie-Antoinette (Ninette) Theunissen. Uit het huwelijk worden
achtereenvolgens Hugo (1926), Guido (1927), Lieven (1930), Carla (1932) en
Bruno (1938) geboren.
- Gerard Walschap debuteerde met religieus geïnspireerde dichtbundels: ‘Liederen
van Leed’ (1923) en ‘De Loutering’ (1925). In dezelfde periode schreef hij ook
een aantal toneelwerken met Frans Delbeke als co-auteur: ‘Flirt’, ‘Dies Irae’,
‘Lente’ (1924) en ‘De Vuurproef’ (1925). Technisch gezien bleken het zwakke
stukken.
- De eerste prozawerken van de auteur waren ‘Waldo’ (1928) en enkele bundels
met volksverhalen: ‘Volk’ (1930) en ‘De dood in het dorp’ (1930). Meer dan
een decennium later zou Walschap in de trant van de laatste twee boeken nog
‘De wereld van Soo Moereman’ (1941) laten volgen.
- Inmiddels had de auteur zijn eigen, zeer expressieve stijl, wars van decoratie,
gevonden in ‘Adelaïde (1929), dat hij met de romans ‘Eric’ (1931) en ‘Carla’
(1933) tot ‘De familie Roothooft’ (1939) zou uitbreiden.
- De publicatie van deze sterk geëngageerde katholieke zedenromans kreeg echter
af te rekenen met onbegrip en zelfs rabiate vijandschap vanwege een deel van
de katholieke geestelijkheid en van de gelovigen. Samen met eerder opgedane
ervaringen heeft dit gebeuren in Gerard Walschap, wat Westerlinck noemt ‘de
gekwetste vervreemding tegenover de roomse Kerk bewerkt, die na jaren van
eenzame twijfel geleid heeft tot vrijzinnigheid’.
- Van lieverlede verschijnen een aantal vernieuwende psychologische romans
zoals ‘Trouwen’ (1933), ‘Celibaat’ (1934) en het maatschappelijk-ideologische
‘Een mensch van goede wil’ (1936).
- ‘Sibylle’ (1938) en ‘Bejegening van Christus’ (1940) etaleren enkele jaren later
dan weer Walschaps moeilijk verwerkte geloofscrisis.
- Een absolute climax in zijn oeuvre bereikt de auteur echter met het vitalistische
‘Houtekiet’ (1939), waarbij het in 1961 geschreven ‘Nieuw Deps’ zal aansluiten.
- ‘Tor’ (1943) en René Hox (‘Ons Geluk’ - 1946) jagen in feite een identiek,
onbereikbaar geluk na. In het tweede boek geeft de verscheurdheid tussen
artistieke vrijheidsdrang en verlangen naar familiale geborgenheid aanleiding
tot een dramatische huwelijkscrisis.
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- Met de novelle ‘Genezing door Aspirine’ (1943) en ook en vooral met de roman
‘Zuster Virgilia’ (1951) schept Gerard Walschap proza dat tot het allerbeste uit
zijn werk behoort. Via een broer-zusteropstelling confronteert de schrijver in
het laatst geciteerde, prachtige boek, combattieve vrijzinnigheid met de rustige
christelijke overtuiging van het titelpersonage.
- Bernard Kemp noemt - na ‘Zwart en Wit’ (1948) - ‘Oproer in Congo’ (1953)
Walschaps enige roman die echt op de actualiteit is afgestemd. De publicatie
ervan ervaart hij als belangrijk, omdat de auteur daarin de lineaire
verhaalstructuur heeft doorbroken.
- Uit het werk van de jaren zestig zijn vooral de fantastische avonturenroman ‘De
ongelooflijke avonturen van Tilman Armenaas’ (1960) en het in technisch en
psychologisch opzicht nieuwe ‘Alter Ego’

Wals-Cappel in Frans-Vlaanderen, waarvandaan de familie Walschap afkomstig is. (Foto: Raf Seys)

-

-

-

-

(1964), ‘Het gastmaal’ (1966) en ‘Het avondmaal’ (1968) interessant.
Bijzondere aandacht verdienen ongetwijfeld ook de kinderboeken van de auteur.
‘De vierde koning’ (1935) en in zekere zin zelfs ‘Het kleine meisje en ik’ (1953)
zijn daarvan treffende voorbeelden.
Het kritische en essayistische werk ten slotte - Walschap toonde zich daarin een
gedegen en soms geducht polemist - getuigt (zo dat nog nodig was) eens te meer
van 's schrijvers veelzijdigheid. Onder heel wat andere publicaties dienen vooral
‘Nooit meer oorlog’ (1931), ‘Vaarwel dan’ (1940), ‘Voorpostgevechten’ (1943)
en ‘Salut en merci’ (1955) te worden vermeld.
Gerard Walschap was van 1939 tot 1970 werkend lid van de Koninklijke
Vlaamsche Academie voor Taal en Letteren. Daarna kreeg hij het
erelidmaatschap aangeboden en werd hij voorgedragen als kandidaat voor de
Nobelprijs Literatuur. Het oeuvre van de man uit Londerzeel werd overigens
herhaaldelijk met diverse prijzen bekroond. De belangrijkste onderscheiding
viel hem ongetwijfeld te beurt in 1968 toen hij de Prijs der Nederlandse Letteren
kreeg. In 1976 verleende de koning hem ‘erfelijk adeldom’ en de persoonlijke
titel van baron.
Walschap overleed tijdens zijn slaap in zijn woning aan de Mechelsesteenweg
te Antwerpen op 25 oktober 1989. De burgerlijke uitvaartplechtigheid en de
bijzetting van de urn op het Erepark van het Schoonselhof in Antwerpen hadden
drie dagen later, op 28 oktober, plaats.
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Dichter te gast
Hester Knibbe
Onderweg
Onder de straat hangt het plafond
van het perron waarlangs wij
staan. We reizen samen
ondergronds; hoe licht is het
door zwart te gaan. Geen sprake is er
van een nacht en van een dag
is niets te zien. Wij zijn
de stilste passagiers; alleen
het razen van wagons. En razen
is wat ons passeert: ramen met schimmen
ingelegd, gezichten als fossiel zo
tijdeloos al onderweg.

Eurydice
Hij heeft zijn lied op mij gezet,
betast de lier zoals voorheen
mijn huid, terwijl de kou mij
tot de lippen staat. Onder de tijdschaal
bijgezet leef ik het leven
van een smeekgebed: Eurydice,
kom uit! Sluitsteen en godsverbod
speelt hij opzij, verdooft de dood
tot slaap, men laat hem
in en geeft mij weg als bruidsschat
aan herinnering. Maar leven
achterwaarts doet kwaad; kijk niet
naar wat geweest is lieveling, kijk
hoe ik moet ontsporen in de tijd
die voor je voeten ligt. Ik
volg je op de hielen, licht
en nauw als stilte luistert, en
beeld me weer de wereld in. Speel
me zing me
blindelings.

Persephone
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Hij heeft me niet geschaakt, ik
was nieuwsgierig, ben vrijwillig
afgedaald en liet me nemen, kuis. Zo
haalde ik de dood onsterfelijk
in huis. Mijn moeder snapt dat
niet, ze wil alleen maar dat ik
op het oogstfeest voor de maaiers
dans, de zomer in het hoofd
en in het haar. Maar ik heb
ook een winterkant, die dieper
naar de wortels graaft, op zoek gaat
naar de kiemen in het zaad. Dat
vloekt niet met wat boven staat;
ik wil de bronnen duiden van
wat voedt, de maaiers in de armen
vallen moet. Daaraan ben ik verbruid.

Orpheus
Wij zijn ons lichaam
ingedaald: één vorm
die niet te delen is
dan in verscheurdheid en
gemis. Mijn naam moet willig
samengaan met jou mijn
dierbaarste verlies, ons hart
de lier waarin het lied
met stomheid ligt geslagen. Hoe
hoekig staan wij hier verdriet te
dragen en te dragen
van al die eeuwen die ik schreeuwde niet
van mij te wijken toen
ik om moest kijken.
Bij ‘Orpheus’ van Zadkine
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Samenstelling Edmond Ottevaere en Piet Thomas
Transit
In deze rubriek publiceren we ‘literaire’ vertalingen in het Nederlands van goede
gedichten uit andere talen Het is om de bedoeling het vertalen van gedichten te
stimuleren en daarom kunnen vertalingen ter selectie ingestuurd worden naar het
redactiesecretariaat leder vertaald gedicht moet vergezeld zijn van een fotokopie
van het oorspronkelijke gedicht en van de bibliografische gegevens van de bundel
of het boek waaruit het genomen werd

Ildfluene
Det var den aftenen med ildfluene
da vi sto og ventet på bussen til Velletri
at vi så de to gamle som sto og kysset hverandre
under platantreet. Det var da
du sa, halvt ut i luften
halvt til meg:
Den som har elsket lenge
har ikke levd forgjeves.
Og det var da jeg fikk øye på de forste
ildfluene i mørket, knitrende
med lysblink rundt hodet ditt.
Det var da.
ROLF JACOBSEN
Uit Nattåpent, 1985

Piggtrådvinter
- Ho.
Da vi giftet oss da var det kaldt, da.
Minst femogtjue harde,
solvervsdag, nittenførr,
krig og kvegpest.
Veien til kjerka var stengt med piggtråd.
Husker vi klatret over skigarden til prestegarden.
- Hei, kjolen din henger fast.
- nei ikke der men der.
Vi tråtte plogfurer over en is-klaka
potetåker opp til presten i serk
som sto klar med skriften.
- Jag efter kjaerligheten, sa'n. Ja, sa vi.
Men du verden hvor møkkete vi var på bena.
Da vi hadde lagt oss om kvelden
grein vi en skvett, begge to. Gud
vet hvorfor.
Og så begynte det lange livet.
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ROLF JACOBSEN

De Noorse dichter Rolf Jacobsen (1907-1994) schreef, net als zijn evenknie Olav H
Hauge, vanaf zijn debuut (1933) modernistische poezie Hoe verrassend goed en
gemakkelijk leesbaar dat werk ook was, het wel met in de smaak bij het conservatieve
Noorse publiek Na nog een bundel (1935) zweeg de dichter dan ook geruime tijd
Pas toen het modernisme op iets meer begrip kon rekenen, begon hij opnieuw te
publiceren (1951) In de tien bundels die toen volgden, spreekt dezelfde zacht
humoristische, diep bewogen stem als in de vroege poezie Aan het woord is een van
de groten uit de Noorse literatuur van deze eeuw

De vuurvliegjes
Het was die avond met de vuurvliegjes
toen we stonden te wachten op de bus naar Velletri
dat we die twee oudjes zagen die elkaar stonden te kussen
onder de plataan. Toen zei je, half in de lucht
half tegen mij:
Wie lang heeft liefgehad
heeft niet vergeefs geleefd.
En het was toen dat ik ze zag, de eerste
vuurvliegjes in het donker, knisterend
met lichtflitsen rond je hoofd.
Het was toen.
VERTALING: LISETTE KEUSTERMANS

Prikkeldraadwinter
- Hu.
Toen we trouwden toen was het koud, nou.
Minstens vijfentwintig graden vriezend,
zonnestilstand, negentienveertig,
oorlog en varkenspest.
De weg naar de kerk versperd door prikkeldraad.
Ik zie ons nog over het hek bij de pastorie klimmen.
- Hé, je jurk zit vast.
- nee niet daar maar daar.
We trokken voren door het ijs-korstige
aardappelland, op naar dominee in mishemd
die klaar stond met de Schrift.
- Jaag op de liefde, zei 'm. Ja, zeiden wij.
Maar goeie hemel wat hadden wij een vuile voeten.
Toen we 's avonds in bed lagen
huilden we een potje, allebei. God
weet waarom.
En zo begon het lange leven.
VERTALING: LISETTE KEUSTERMANS
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Samenstelling Fernand Florizoone en Chris Torfs
Poëtisch bericht
Iedereen mag gedichten ter selectie sturen aan: Tijdschrift ‘Vlaanderen’,
Redacretiesecretariaat, ‘Ter Hoogserleie’, Hondstraat 6, 8700 Tielt 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 gepubliceerde gedichten wordt achteraf een bewijsexemplaar gestuurd en een
honorarium uitbetaald, vermeld daartoe bij teder inzending uw bank- of postrekening.

Erudiet
‘There is no end but addition’
(T.S. Eliot)
I
Blad na blad na blad beschrijft
een kruin steeds weer zichzelf.
Stamboom die geworteld in het donker
luchtigheid in bladstilte verpakt.
Blader in dit boek met open einde.
Hoor soms het gelispel van wat wind,
spraakgebrekkig als het seizoen alweer
leenroerig wordt. Nieuw hoofdstuk.
De stilte van bijvoorbeeld canada's
is zo veel sterker dan het rillen
van een kaarsenvlam en Frieser
dan het zinderen van hoogzomer.
Een boom telt uit zijn blaren
zo lang de voorraad warmte strekt.
Uitbundig houdt hij ze in toom,
tot het okert in zijn hoofd.
JORIS DENOO

Klein requiem voor Anton van Wilderode
Ik ken zijn schorre stem, zijn ademhalen;
behoedzaam in een telefoongesprek.
Of ik hem uit een overpeinzing wek,
een ogenblik waarin hij wou verdwalen.
Ik ken zijn handschrift: kind en wijze samen.
Hij zag en dacht, zijn pen noteerde het.
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Iets weerloos' werd verwoord en ingebed:
zijn alter ego in het land van Amen.
Ik ken zijn werk, zijn continu gedicht:
zijn oude hemel steeds weer op een kier.
De Overoever kwam van daar naar hier;
bewoonde elke plooi van zijn gezicht.
Doorlopend leven: letters op papier:
een boek dat in mijn handen openligt.
WILLEM VELDHUIZEN

Chemotherapie
voor Trui
Alsof je lood verhandelen moet, weegt alles
zwaarder dan het doet. Je jonge overmoed
heeft je weer koppig uitgesloofd.
Je ligt geveld. Je glimlach zachtjes uitgedoofd
je haar een kussen naast je hoofd. Een lichaam
danig leeggeroofd dat het niet eens meer bloedt.
Omdat het moet.
Alsof je keerde, weer in het gewijde van je meisjeslijf.
Geen kracht meer voor geweld,
hoogstens een droge schoolslag in het laken
Je ligt steeds meer naast mij te waken
en aarzelt, of je angst hebt te bezeren.
En toch,
de teerste tederheden wil je niet verleren
Je handen haast te licht voor strelen,
ze blijven dapper weemoed helen
Zolang er lichaam is, wil jij het delen.
JAN VANMEENEN

* bekroond met de Georges Leroyprijs 1997 - Marnixring Leeuwercke - Waregem

Bij Esther
God, Gij zijt niet te rijmen met het lot!
Achter al wat geschiedt blijft Gij verscholen.
Alwat geschiedt, Gij hebt het niet bevolen.
Leven is wat Gij wilt en niet de dood.
Niemand kan mij vertellen hoe Gij heet.
En toch, Uw Naam gebeurt en is geboren.
Ik vind U in de doolhof, niet tevoren
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maar achteraf. Daarom: wie weet, wie weet...
Want ook de twijfel kan U heilig zijn
en schroom verhindert ons, U uit te spreken.
Wij lezen Uw verhaal, Uw taal en teken
zal door de nacht heen ons geleide zijn.
GUILLAUME VAN DER GRAFT - WILLEM BARNARD
cf. Esther 4 vs. 14
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In en om de kunst
In het spoor van Peter Benoit
Honderd jaar
Koninklijk Vlaams Conservatorium Antwerpen 1898-1998
Michaël Scheck
Inleiding
Volgens de unanieme overtuiging van zijn tijdgenoten was de jonge Peter Benoit
(1834-1901) het grootste muzikaal talent van zijn generatie in België. Hij leek
voorbestemd voor een loopbaan als componist en dirigent met uitzonderlijke
perspectieven. Reeds vroeg behaalde hij opmerkelijke successen: zijn composities
werden veelvuldig uitgevoerd, een aantal werken vond een uitgever in Parijs en de
concerten in Brussel met eigen symfonische en oratorische scheppingen onder zijn
leiding werden fel toegejuicht. Niet onbelangrijk voor

Peter Benoit

zijn carrière, was hij ook een graag geziene gast in de hoofdstedelijke salons.
Het feit dat Benoit als drieëndertigjarige een radicaal nieuwe weg heeft ingeslagen,
getuigt van de diepe ernst waarmee hij zijn roeping als boegbeeld van de Vlaamse
culturele emancipatie opnam. Aan de culturele bewustwording van zijn volk zou hij
voortaan krachtige impulsen geven. Als kunstenaar, opvoeder en organisator maakte
hij van de Antwerpse Muziekschool, vooral echter van het volledig naar zijn principes
gemodelleerd Koninklijk Vlaams Conservatorium, de uitvalsbasis voor zijn
vernieuwende ideeën. Aldus behoort de historiek van het Antwerps Conservatorium
tot de belangrijkste hoofdstukken in de Vlaamse geschiedenis van de 19de en 20ste
eeuw.

Voorgeschiedenis
Met de steun van familie en vrienden trok Peter Benoit, de zeventienjarige
West-Vlaming uit Harelbeke, in 1851 naar Brussel om zich daar in te schrijven als
leerling aan het Koninklijk Conservatorium. Deze eerste officiële instelling voor
hoger muziekonderwijs in België werd geleid door François Joseph Fétis. Fétis was
een uitzonderlijke persoonlijkheid, niet alleen als musicus, muziektheoreticus en

Vlaanderen. Jaargang 47

musicoloog, maar ook als organisator en pedagoog. Onder zijn vaderlijke leiding
ontving Benoit een ideale artistieke vorming.
Benoits studie wordt in 1857 bekroond door het behalen van de hoogst mogelijke
onderscheiding, de Prix de Rome. Met de daaraan verbonden beurs begeeft hij zich
op een uitgebreide studiereis naar Duitsland. De indrukken opgedaan in Keulen,
Berlijn, Dresden en München spelen een beslissende rol voor zijn gaandeweg rijpende
visie op de betekenis van de kunst en de artistieke opvoeding voor de samenleving.
Tijdens het aansluitend verblijf in Parijs schept hij zijn eerste werken met een artistiek
nationalistische inslag. Terug in Brussel, vanaf 1863, krijgen zijn idealen vastere
vorm, mede onder de invloed van zijn vriend, de Vlaamse dichter Emmanuel Hiel.
Na Benoits terugkeer uit Parijs begonnen invloedrijke persoonlijkheden uit te zien
naar een gepaste professionele positie voor het jonge genie. Door de bemiddeling
van de Antwerpse gouverneursdochter Constance Teichmann, tussenkomsten van
leden van het Antwerps stadsbestuur en de financiële druk uitgeoefend door Minister
Alfons Van den Peereboom werd Benoit in 1867 aangesteld als directeur van de
stedelijke Antwerpsche Muziekschool. Zonder verwijl ging hij over tot ingrijpende
vernieuwingen met de klemtoon op een omvattende technische, artistieke en
intellectuele vorming (‘Bildung’) enerzijds, de terugkeer naar de wortels van de
Vlaamse cultuur anderzijds. Hijzelf introduceerde het begrip ‘Vlaamse muziek’ dat
hij echter nooit heeft gedefinieerd en dat tot op heden ook niet precies te omschrijven
is.
De gedachte om de Muziekschool te verheffen tot Koninklijk Conservatorium
leefde in Antwerpen reeds sedert de jaren vijftig. Benoit maakte hiervan een strijdpunt,
maar hij zou nog 31 jaar moeten wachten voor zijn steeds dringendere eis werd
ingewilligd. Het hardnekkig vasthouden aan de benaming Koninklijk Vlaams
Conservatorium heeft de gevraagde promotie voorzeker niet versneld, integendeel.
Volledig uitgeput door zijn rusteloze activiteiten en gebukt onder een steeds meer
verzwakkende gezondheid zou Benoit de nieuwe instelling nog slechts gedurende
drie jaar kunnen leiden, grotendeels vanuit zijn ziekbed, tot de dood hem in 1901
velde. De nationale held en geliefde vader van zijn volk werd als een koning ten
grave gedragen.

Een nieuw concept
Benoits concept van de kunstopleiding was democratisch en elitair tegelijk. Volgens
hem moest elke jonge mens toegang tot de basisleergangen krijgen om deel te kunnen
nemen aan een kunstzinnige initiatie. Maar alleen zij die er de nodige aanleg en ijver
voor bezaten, mochten naar een hogere, eventueel de hoogste trap opklimmen. Hieruit
resulteerde volgende drieledige indeling van het Conservatorium:
1. de Schoolafdeling, voor ‘de geroepenen’;
2. de Conservatoriumafdeling, voor ‘de uitverkorenen’;
3. de Hogeschoolafdeling, voor ‘de gediplomeerden van de
Conservatoriumafdeling’ die
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een uitzonderlijk hoog peil hadden bereikt. Benoit omschreef de
Hogeschoolafdeling als volgt:

‘Deze is ingericht tot het geven van wetenschappelijke verhandelingen en voorbeeldige
muzikale en toneeluitvoeringen, met de medewerking:
1. van de leraars van het gesticht;
2. van de leerlingen van de Conservatoriumafdeling welke hier een
uitgangsdiploma bekwamen;
3. van geleerden, voorname toon- en toneelkunstetnaars uit het Vlaamse land
welke zich aansluiten bij het nationaal beginsel in de kunst, en de Vlaamse taal
machtig zijn.’

Eén grote visie omhelsde dus het hele verloop van de studie, van de prille initiatie
tot het eventueel bereiken van het hoogste artistiek niveau.
Getrouw aan zijn principes beperkte Benoit zijn hervormingen niet tot de muziek
alleen, maar hechtte hij tevens het grootste belang aan de promotie van het Nederlands
als enige volks- en cultuurtaal. Naast de door hemzelf ontworpen opleidingen
declamatie (‘uitgalmen’) en toneelspeelkunst zette hij ook de leerlingen van de
muziekafdeling aan tot het volgen van de cursus Nederlandse en algemene letterkunde.
Voor het overige kwam het ‘nationaal beginsel’ in hoofdzaak tot uiting door de
consequente vernederlandsing van de muziekterminologie, het gebruik van liederen
met Nederlandstalige teksten in de samenzangen koorklassen en de veelvuldige
programmering van Vlaamse composities. Bijzondere nadruk werd gelegd op de
door de directeur zelf gegeven cursus ‘schoonheidsleer’ met de onderdelen esthetica,
geschiedenis der muziek en uitvoering en ontleding van klassieke werken.
Benoits esthetiek en pedagogiek zijn uiteraard schatplichtig aan zijn eigen opleiding
aan het Brussels Conservatorium dat onder Fétis naar het voorbeeld van Parijs was
gemodelleerd, maar ook aan de indrukken tijdens zijn omzwervingen in Duitsland
en de Duitse invloeden die hij later in Antwerpen onderging. Door het beste uit beide
stromingen met elkaar te versmelten maakte hij van zijn Conservatorium een kruispunt
van de Romaanse en de Germaanse cultuur.
Vanuit zijn artistiek nationalisme bevocht hij hartstochtelijk het muzikaal
cosmopolitisme dat zich van de wortels van de overgeërfde volkscultuur had losgerukt,
zo mogelijk nog meer het virtuozendom dat, naar zijn mening, daaruit was
voortgevloeid. De moedertaal, het volkslied en het nationaal artistiek erfgoed waren
voor Benoit de pijlers van een gezonde artistieke ontwikkeling, gegrondvest op talent,
vaardigheid en inzichtelijke verdieping.

Peter Benoit als bezieler
Met een onwankelbaar geloof in de noodzaak van een door het volk gedragen cultuur
wist Benoit zijn idealen te laten doordringen in alle sociale klassen. Het blijft een
wonder dat hij gedurende zijn hele leven de kracht vond om met een verterende
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intensiteit naast elkaar te componeren, te dirigeren, te bestuderen en zijn standpunten
in ongetelde geschriften, pamfletten, nota's, pedagogische documenten en
redevoeringen te formuleren. Fel bestreden door de Franstalige bourgeoisie, maar
ook krachtig gesteund door de Vlaamse elite en gedragen door de liefde van zijn
volk, heeft hij op enkele tientallen jaren tijd een beslissend hoofdstuk van de nationale
geschiedenis geschreven. Zijn charisma was zo groot dat het nog lang na zijn
overlijden bleef doorwerken. Als figuur werd hij een legende.

De opvolgers
De degelijke opleiding aan de Antwerpse Muziekschool, vanaf 1898 aan het
Koninklijk Vlaams Conservatorium, heeft veel grote talenten tot ontwikkeling
gebracht.
Benoits opvolgers Jan Blockx, Emile Wambach, Lodewijk Mortelmans, Flor
Alpaerts, Jef Van Hoof, tot en met Lodewijk De Vocht, genoten een groot aanzien
als componisten. Allen waren zij nog door Benoit zelf of door rechtstreekse discipelen
van hem gevormd. Als directeur legde ieder zijn eigen klemtonen, maar zonder
uitzondering bleven zij trouw aan de basisprincipes van hun eminente voorganger.
Dit geldt ontegensprekelijk ook voor de instandhouding van de hogeschoolidee.
Alleen tijdens de oorlogsperiodes en in de nasleep ervan zouden de hoogstaande
modeluitvoeringen, kanselvoordrachten, lezingen en andere aanvullende activiteiten
tijdelijk moeten worden geschorst.
Reeds na enkele jaren werd de door Benoit geïnspireerde ‘Antwerpse School’ van
componisten een staand begrip, met als belangrijkste kenmerken een onberispelijke
vakkundigheid, het vasthouden aan de romantische gevoelsuitdrukking en een
voorkeur voor grote symfonische of vocaal-instrumentale bezettingen, tot en met de
opera. Klavierwerken en kamermuziek speelden slechts bij enkele van deze
componisten een vooraanstaande rol. De intieme liedkunst, waarin vooral Lodewijk
Mortelmans op een ongeëvenaarde wijze zou uitmunten, werd echter een veelvuldig
en met succes beoefende kunstvorm.

Nieuwlichters
In de schaduw van Peter Benoits sterke persoonlijkheid drongen nieuwe esthetische
opvattingen aanvankelijk slechts moeizaam door, ook al liet de muzikale evolutie in
andere landen de jonge Vlaamse componisten niet onberoerd. Vooral de dirigenten
onder hen kwamen in rechtstreeks contact met vooruitstrevende muzikale idiomen
waarvan gaandeweg de sporen in hun eigen werken terug te vinden zijn. De
interessantere figuren uit de generatie geboren na 1890 verruimden reeds de typische
Antwerpse schrijftrant, vooral wat het orkestkoloriet betreft. Geleidelijk aan groeide
een onstuitbare stilistische emancipatiebeweging met een grote diversiteit aan
individueel gekleurde, niet zelden experimentele vormen en uitdrukkingswijzen.
Menig jong talent ontvluchtte de conservatoriumopleiding om zich op eigen paden
te begeven. Flor Peeters, de laatste directeur-componist en ambtshalve
compositieleraar, maar vooral Willem Kersters als eerste autonome leraar compositie,
begrepen de tekenen des tijds. Zij hadden eerbied voor de muzikale individualiteit
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van hun studenten en brachten deze tot ontwikkeling door het geven van een soliede
technische basis, historisch inzicht en een bewuste oriëntering op de muziekpraktijk.
Een boeiende verscheidenheid op eenzelfde basis van verantwoord vakmanschap en
verfijnde esthetiek kenmerkt dan ook de huidige erfgenamen van de ‘Antwerpse
School’.

Het concertleven
In het steeds uitbundige, maar eerder heterogene Antwerpse muziekleven speelden
de concerten van het Conservatorium een aparte rol. Getrouw aan de bedoelingen
van Peter Benoit werden de platgetreden paden zoveel mogelijk vermeden, tenzij
het ‘modeluitvoeringen’ van het klassieke repertoire betrof. De nieuwe muziek kreeg
altijd een belangrijke plaats in de programmatie toebedeeld, met de belangrijke
Vlaamse componisten op de eerste rij. Ook de historische (P. Benoit: ‘antieke’)
muziek kwam aan bod, deels uitgevoerd op historische instrumenten uit de
verzameling van het Conservatorium, en dit lang voor het ontstaan, tientallen jaren
later, van de authenticiteitsbeweging. De conservatoriumconcerten kenden een
ongeëvenaarde bloei vanaf de aanstelling van Lodewijk De Vocht als directeur van
de in 1934 opgerichte Concertvereniging van het Conservatorium. Vaak in
samenwerking met zijn legendarische Chorale Cecilia bracht hij niet alleen de grote
koor- en orkestliteratuur in cyclische uitvoeringen op het podium, maar introduceerde
hij ook ophefmakende eigentijdse composities van Milhaud, Stravinsky, Honegger
en anderen. Talrijke gerenommeerde Belgische en buitenlandse kunstenaars
verleenden hun medewerking. In de geest van de hogeschoolopleiding zorgde een
sterke educatieve begeleiding van de conservatoriumconcerten voor de
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nodige omkadering, zodat niet alleen de leerlingen en leraren, maar ook het brede
publiek werden meegesleept in een beredeneerd enthousiasme voor de muziek, zoals
het reeds Benoit voor ogen had gestaan.

De breuk met het verleden
Flor Peeters was van 1952 tot 1968 de laatste directeur-componist van het Koninklijk
Vlaams Conservatorium. Als artiest in hart en nieren, wereldvermaard organist,
componist, pedagoog en verfijnd homme du monde, ging hij als eerste de confrontatie
met de uitdagingen van een nieuwe tijd aan. Hij besefte ten volle dat het traditionele,
voor een stuk nog vrij ambachtelijk georiënteerde Conservatorium plaats zou moeten
maken voor de Hogeschool als enige geschikte opleidingsvorm voor de toekomst.
De internationale artistieke kwaliteitsdruk nam immers bestendig toe. Intellectuele
weerbaarheid en gefundeerde kennis dienden het talent en het vakmanschap aan te
vullen om kunstenaars te vormen die zich in een nieuwe muziekwereld niet alleen
konden waarmaken, maar ook handhaven.
Onder impuls van Flor Peeters kwamen reeds in het begin van de jaren zestig de
eerste onderhandelingen met alle Belgische conservatoria en de overheid over de
noodzakelijke hervormingen tot stand, vergelijkbaar aan deze die reeds in Peter
Benoits hogeschoolconcept werden gesuggereerd. Dit was het begin van een lange
lijdensweg die, verdergezet door Eugène Traey, Kamiel Cooremans en Michaël
Scheck, pas in 1994, na eindeloze discussies en een aantal tussenstadia, tot een
voorlopig einde zou komen. De overdracht van de bevoegdheid voor het onderwijs
van de nationale overheid naar de Vlaamse Gemeenschap enerzijds, de overheveling
van het hele kunstonderwijs van het Ministerie van Cultuur naar het Ministerie van
Onderwijs anderzijds waren hiervoor de noodzakelijke voorwaarden. Niet alleen de
inrichting van het onderwijs veranderde, maar ook het profiel van de
conservatoriumdirecteur. De druk van de structuurscheppende, organisatorische,
administratieve en onderhandelingstaken werd zo groot dat de overheid voortaan het
directeursambt niet meer noodzakelijk aan een gerenommeerd componist, maar ook
aan een ervaren kunstenaar en pedagoog wilde toevertrouwen. Dit gebeurde dan ook
aan de vier toekomstige Vlaamse muziekhogescholen.
In het Koninklijk Vlaams Conservatorium werd de afstoting van de Schoolafdeling
in 1970 de eerste stap naar vernieuwing. De tijd was rijp om de initiële opleiding af
te staan aan het deeltijds kunstonderwijs, beter bekend als de muziekacademies.
Gaandeweg evolueerde het ‘beperkt leerplan’

Vlaanderen. Jaargang 47

Traditie (1898)

van het oude conservatoriumbestel, waarin de leerling zelf een keuze uit het
onderwijsaanbod kon maken en de duur van de studie aan zijn eigen
ontwikkelingstempo aanpassen, naar een rijker gestoffeerde, horizontaal en verticaal
samenhangende basisopleiding met een hogeschoolachtige structuur. Het tekort aan
aanvullende technische en inzichtsvakken en het tot dan volledig ontbreken van een
pedagogische vorming werden opgevuld door toegevoegde cursussen.
In deze meer dan dertig jaar durende evolutie van de drie Koninklijke Conservatoria
liet Antwerpen zich niet onbetuigd. Tijdens de besprekingen met de overheid en in
de bevoegde overheidscommissies kwamen steeds weer nieuwe denkbeelden aan de
orde. Uitgewerkte modellen werden stap voor stap toegepast en bijgeschaafd. De
contouren van een feitelijke hogeschoolopleiding van twee cycli met een jaarstructuur
en eenvormige studieprogramma's begonnen zich alsmaar duidelijker af te tekenen.
Ook ging het bezit van een diploma van volledig middelbaar onderwijs tot de
toelatingsvoorwaarden voor de student behoren, als een niet te miskennen signaal
voor de radicale breuk met de ambachtelijke geest van de traditionele opleiding. De
vroege jaren negentig waren gekenmerkt door de strijd voor een aangepaste definitieve
wetgeving voor het hoger kunstonderwijs. Deze moest rekening houden met de
specificiteit van de artistieke opleidingen ten aanzien van de technische en
wetenschappelijke disciplines in het hoger onderwijs buiten de universiteit. Ook
hieraan werd veel energie besteed, maar
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Vernieuwing (1998)

uiteindelijk bleek dit politiek niet haalbaar te zijn. Het hoger kunstonderwijs kreeg
een plaats in het decreet betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap
van 13 juli 1994. Dit decreet bepaalt onder meer dat de professionele kunstopleidingen
voortaan deel uitmaken van nieuwe multisectoriële hogescholen naar het
structuurmodel van de universiteiten. Als een geleding van de pas opgerichte
Hogeschool Antwerpen werd op 1 september 1995 het Koninklijk Vlaams
Conservatorium met zijn opleidingen muziek en dramatische kunst in eenzelfde
departement ondergebracht met de Studio Herman Teirlinck en het Hoger Instituut
voor Dans.

Traditie en vernieuwing
Het nieuwe bestel van het Koninklijk Vlaams Conservatorium heeft ingrijpende
organisatorische en inhoudelijke veranderingen met zich meegebracht. Zoals in de
andere Vlaamse kunsthogescholen wordt een deel van de huidige wetgeving als
bedreigend ervaren voor de eigenheid van de artistieke opleidingen en hun
leefbaarheid tussen de fundamenteel anders georiënteerde technische en
wetenschappelijke zusterdepartementen. Ook de gevoelig gereduceerde financiering
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stelt enorme problemen, vooral met betrekking tot de personeelsomkadering. Tot de
belangrijke voordelen behoren de autonomie inzake de organisatie van het onderwijs
en de vrijheid tot besteding van de (schaarse) middelen naar eigen inzicht. Dit schonk
aan de kunstdepartementen de gelegenheid tot de ontwikkeling van een eigen profiel.
Initieel eerder onbewust, maar toch op een niet te
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ontkennen wijze leunt de Antwerpse oplossing in veel opzichten aan bij Benoits
destijds revolutionaire ideeën.
De vernieuwde muzikale opleiding aan het Koninklijk Vlaams Conservatorium
beoogt een algemene verhoging van de kwaliteit. Gemeten aan de steeds stijgende
internationale kwaliteitsnormen maakt een middelmatig musicus vandaag nog weinig
kansen op ontplooiing in het beroepsleven. Maar ook het evenwicht van de technische
en artistieke opleiding met de persoonsvorming krijgt de noodzakelijke aandacht.
De persoonsvorming wil onder meer de algemene kennis van en het inzicht in het
functioneren van een snel veranderende samenleving bevorderen, waar het slagen
van een loopbaan in belangrijke mate afhankelijk is van het vermogen om zelfstandige
inventieve beslissingen te nemen. Maar ook het peilen naar waarden is een belangrijk
element bij de voorbereiding van jonge musici op hun toekomstige professie. Een
ware kunstenaar moet immers bereid en in staat zijn om de ethische componenten
van de kunst als een essentieel ferment van de maatschappij te begrijpen en te
behartigen. In de geest van Benoit heeft het Koninklijk Vlaams Conservatorium
bewust afstand genomen van de gedurende lange jaren overheersende eenzijdige
virtuozenopleiding. Het muziekleven heeft veel meer behoefte aan musici die in
kleinere of grotere gehelen efficiënt kunnen functioneren. Een inzichtelijk onderlegde
praxis moet echter

Michaël Scheck is musicus, ere-hoogleraar (tot 1998), ere-directeur van het Koninklijk Vlaams
Conservatorium (1991 tot 1995) en ere-departementshoofd van de Hogeschool Antwerpen (1995-1997).
Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van het Koninklijk Vlaams Conservatorium verscheen
onlangs het jubileumboek ‘Traditie en Vernieuwing’. Hoofdredactie: prof. dr. Guido Persoons, met
de medewerking van een vijftigtal gespecialiseerde auteurs. 468 pagina's, met talrijke historische
illustraties. Het Jubileumboek kan tegen de prijs van 1.250 Bfr. (plus verzendingskosten) worden
besteld bij het Koninklijk Vlaams Conservatorium, Desguinlei 25, 2018 Antwerpen, telefoon
03/244.18.00, fax 03/238.90.17.

grondig worden voorbereid. Dit gebeurt onder meer door een doorlopende training
in alle in aanmerking komende vormen van gemeenschappelijke muziekbeoefening,
van samenspel tot opera. Door een evenwichtige en waar nodig polyvalente vorming
kan de aankomende musicus worden beschermd tegen de frustrerende gevolgen van
het cascadesysteem, waar hij degressief afdaalt van veelal utopische verwachtingen
naar noodzakelijk ‘lagere’ doelstellingen. In plaats daarvan kan hij nu zijn persoonlijke
ontwikkelingsweg stevig onderbouwen. Het spreekt voor zich dat een dergelijk

Vlaanderen. Jaargang 47

progressief voortschrijdend systeem geenszins in de weg staat van het eventueel
doorstoten naar een solistische loopbaan, wel integendeel.
Ook de beste structuur creëert geen kunstenaars. Voor de artistieke vorming is de
persoonlijkheid van de leraar, zoals deze van de student, van doorslaggevend belang.
Door de band van de meester met zijn leerling wordt namelijk het doorgeven van
kunde en kennis op individuele basis pas mogelijk. De keuze van de geschikte
docenten werd dan ook tot haar essentie herleid door een van externe invloeden
gezuiverd aanstellingsbeleid. In de complexe structuur van een hedendaagse artistieke
opleiding moet echter ook een hecht samenspel van alle disciplines en hun
respectievelijke leraren de grootst mogelijke eenheid verzekeren. Dit zal Benoit wel
hebben bedoeld toen hij in een verslag van 1867 over de Antwerpse Muziekschool
schreef: ‘De leraars krijgen van den bestuurder algemeene aanwijzingen; na dezelve
te hebben doorgrond en bestudeerd, maken zij hunnen leerlingen daaraan deelachtig.
Het aldus gegeven onderwijs levert dit voordeel op, dat de leiding uitgaat van eenen
meester, omdat al de leraars een zelfde ingeving ontvangen’. In het democratisch
bestel van nu spreekt het voor zich dat, zoals bij Benoit, deze ‘ene meester’ niet één
persoon moet zijn, maar een intensief samenwerkend lichaam van verantwoordelijke
artistieke directeurs, coördinatoren en docenten.

Slotbeschouwing
Hoe diep Peter Benoit ook was geworteld in zijn tijd, hij heeft toch een gedachtengoed
gecreëerd dat in zijn essentie nauwelijks als achterhaald mag worden bestempeld.
Alleen al omwille van zijn verdiensten als baanbreker van de Vlaamse culturele
emancipatie en als charismatische opvoeder van zijn volk verdient hij dat zijn
aandenken in ere wordt gehouden. Maar de tijd is ook stilaan rijp om zijn
compositorisch werk met nieuwe ogen te bekijken. De herdenking in het jaar 2001
van zijn overlijden een eeuw geleden, kan hiertoe de aanleiding zijn. Inmiddels leeft
hij door in de traditie en vernieuwing van zijn duurzaamste werk, het Koninklijk
Vlaams Conservatorium.
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Menselijke zoektocht naar eigen identiteit centraal in het programma van
de Vlaamse Opera
Beatrijs van Hulle
Ivo Van Hove debuteert als operaregisseur
Zoektocht is het kernwoord, dat de intendant van de Vlaamse Opera Marc Clémeur
bij de voorstelling van zijn programmatie voor het seizoen 1998-1999 op twee fronten
naar voor schoof. Enerzijds vormt de zoektocht van de mens naar zijn eigen identiteit
het centrale thema van een aantal opera's. Anderzijds gaat de Vlaamse Opera ook op
zoektocht naar nieuw talent en presenteert niet minder dan drie regisseurs en twee
dirigenten, die naast talrijke debuterende zangers, voor het eerst in ons land
operaproducties leiden.
Ivo Van Hove, directeur van het Zuidelijk Toneel en het Holland Festival, maakt
zijn operadebuut in de belangrijkste productie van het seizoen, het lyrische drama
Lulu van Alban Berg, gebaseerd op teksten van Frank Wedekind. De Vlaamse Opera
opteert hier voor de door Friedrich Cehra voltooide versie in drie bedrijven, waardoor
Lulu's lange weg, van aanvankelijk succes tot uiteindelijke neergang, tot de laatste
snik gevolgd wordt. Ivo Van Hove, die jaren geleden bij Toneelgroep Amsterdam
het gelijknamig toneelstuk van Wedekind regisseerde, werkt hierbij samen met zijn
decorontwerper Jan Versweyveld. Bernard Kontarsky dirigeert de uitgebreide
bezetting. De veeleisende rol van de immer verleidelijke en ongrijpbare Lulu is
toevertrouwd aan de Amerikaanse, internationaal bekende, coloratuursopraan
Constance Hauman. Zij heeft deze opdracht met enthousiasme aanvaard en houdt
van het ‘eerlijke karakter’ van het hoofdpersonage uit dit, volgens haar, ‘één van de
grootste composities van de twintigste eeuw’.

Andere nieuwe producties
De openingsproductie, Verdi's Il Trovatore, is een echt ‘dramaturgisch monster’,
waarin de vier hoofdrollen, hertogin Leonora, de graaf van Luna, de zigeunerin
Azucena, en de troubadour en krijgsheld Manfredo, een spel zijn van pure affecten,
die in conflictsituaties en, in de ene na de andere catastrofe, met elkaar botsen en
elkaar vernietigen. Verdi kleurde het libretto met een veelvuldigheid van bekoorlijke
melodieën, die blijven borg staan voor de populariteit van die opera. De regie van
het bijna ‘surrealistisch’ libretto van Il Trovatore werd toevertrouwd aan Christopher
Alden, die jarenlang samenwerkte met de bekende regisseur Jean-Pierre Ponnelle.
Evenals de jonge Franse dirigent Marc Piollet is hij een nieuwkomer in
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De Amerikaanse coloratuursopraan Constance Hauman, vertolkt de hoofdrol in het lyrische drama
Lulu van Alban Berg.
(Foto: Annemie Augustijns)

de Vlaamse Opera. Verder werd er een beroep gedaan op enkele getalenteerde jonge
zangers, waaronder de veelzijdige Russische sopraan Olga Romanko als Leonora en
de veel gevraagde mezzo-sopraan Barbara Dever als Azucena.
Muziekdirecteur Marc Minkowski dirigeert Mozarts eerste volwassen opera seria
Idomeneo, rè di Creta. De Trojaanse oorlog vormt de achtergrond van het verhaal
waarin een vader zijn eigen zoon moet offeren voor het welzijn van de gemeenschap.
De jonge Schotse regisseur David McVicar zal de dramatische vader-zoon relatie
op heel intense manier uitwerken en vorm geven. Met Idomeneo werpt Mozart een
nieuw licht op de traditionele opera seria. Het beschouwende karakter van de ernstige
barokopera moet er wijken voor een stuwende handeling, die aria's en recitatieven
naadloos in elkaar laat overgaan. Daarbij ondersteunde Mozart Idomeneo's innerlijke
strijd tussen vader en vorst met een briljante symfonische partituur, vol gedurfde
harmonieën. Ook hier zingt een jonge cast, aangevoerd door Richard Croft in de rol
van Idomeneo.
De vierde nieuwe productie is Pikovaya Dama (Schoppenvrouw), de na Jevgenij
Onegin beroemdste en succesvolste opera van Tsjaikovsky. Deze productie wordt
gedirigeerd door de jonge Amerikaanse dirigent Ivan Törzs. De regie is toevertrouwd
aan Guy Joosten, die destijds ook zijn debuut maakte in de Vlaamse Opera. De opera
is gebaseerd op een libretto van de broer van de componist, naar een kort verhaal
van Poesjkin. Het ‘duistere’ onderwerp van ‘Pique Dame’ handelt over de verarmde
officier Hermann die, tijdens zijn zoektocht naar het geluk, op haast obsessionele
wijze aan het kaartspel ten prooi valt. Hij wil liefde en maatschappelijke status
afkopen met kaartspel en vindt er uiteindelijk zijn ondergang in. De rol van de oude
gravin, de kwaadaardige dame van de kaarten, wordt vertolkt door Rita Gorr, die na
jarenlange afwezigheid terugkeert naar ons land, precies een halve eeuw nadat zij in
Vlaanderen debuteerde.
Marc Minkowski dirigeert eveneens Carl Maria von Webers Oberon in de originele
Engelse versie The Elf King's Oath. Het libretto is gebasserd op Sotheby's vertaling
van het gedicht Oberon van Christoph Martin Wieland. Het betoverende universum
van Oberon ligt halverwege tussen Mozarts Die Entführung en Mendelssohns Ein
Sommernachtstraum. De elfenkoning Oberon, bekend uit Shakespeares A Midsummer
Night's Dream, helpt de ridder Huon in zijn toenadering tot Reiza, de dochter van
de kalief van Bagdad. De ouverture is zeer beroemd geworden. Zij begint met een
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vredig, geheimzinnig en wazig-ver motief, dat op de hoorn (de hoorn van ridder
Huon) gespeeld wordt; de vijf of zes thema's roepen de onwezenlijke en toverachtige
wereld der

Marc Minkowski, muziekdirecteur en dirigent van de Vlaamse Opera. (Foto: Patrick De Spiegelaere)
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feeën op, met etherische, grillige wezens. Men heeft verkeerdelijk beweerd dat deze
ouverture tot voorbeeld voor Mendelssohns ouverture Midzomernachtsdroom heeft
gediend. Een concertante uitvoering geeft een veilige oplossing voor het vertolken
van het ingewikkelde plot en de pantomime van deze opera. De sopraan Patricia
Schuman als Reiza en de Australische tenor Glenn Winslade als Sir Huon of Bordeaux
zingen de hoofdrollen in de uitgebreide cast.

Enkele hernemingen in een vernieuwde cast
De succesvolle double bill Venus and Adonis van Blow en Dido and Aeneas van
Purcell wordt hernomen onder leiding van René Jacobs. Deze eerste volwaardige
Engelse opera's zijn ook muzikaal verwant. Ze verhalen beide over fatale liefde in
een pastoraal karakter. Beide partituren bevatten aangrijpende lamento's, schitterende
koorpassages en pittige dansmuziek. De twee leading ladies zijn deze keer Rosemary
Joshua als Venus en Lynne Dawson als Dido.
Rossini's La Cenerentola in de sprankelende productie van Guy Joosten wordt
dit seizoen gedirigeerd door muziekdirecteur Marc Minkowski, met in de hoofdrollen
de internationaal bekende Rossinizangers Laura Polvereli als Angelina en Paul Austin
Kelly als Don Ramiro. La Cenerentola geldt als een topwerk van het opera
buffa-genre. Het aloude Assepoesterverhaal, populair gemaakt door de Franse auteur
Charles Perrault in Cendrillon, is in Ferretti's libretto ontdaan van alle fantastische,
toverachtige en bovennatuurlijke elementen en omgewerkt tot een scherpe satire op
het kleinburgerlijk denken. Het resultaat is een evenwicht tussen de werkelijkheid
en de fabel, de klucht en de komedie. Rossini, die de muziek in 24 dagen
componeerde, bereikte in de ritmisch levendige muziek een perfect huwelijk tussen
dramatische vaart en virtuoze belcanto.
De vaste gastdirigent van de Vlaamse Opera Sylvia Varviso dirigeert een reprise
van Wagners Parsifal in de productie van de Duitse regisseur Fred Berndt, met als
nieuwe hoofdvertolkers de Amerikaanse mezzosopraan Marilyn Schmiege als Kundry
en de Duitse Wagnerbas Hans Tschammer als Gurnemanz. In dit festivaldrama
(Bühnenweihfestspiel), speciaal gecomponeerd voor Wagners Bayreuther Festpielhaus,
drukt Wagner opnieuw zijn opvatting over verlossing uit, ditmaal in een religieuze
en mystieke vorm. De titelrol ondergaat verschillende fases in een initiatieproces
alvorens bewust te worden van zijn verlossende opdracht. De muziek wijst op een
nieuwe evolutie in Wagners dramatische muziekstijl. Ondanks de zeer intense
vereniging van muziek en woord is Parsifal misschien wel de meest abstracte of
symfonische van alle composities van Wagner. Deze sublieme bekroning van zijn
oeuvre is een synthese van zijn ervaringen opgedaan in zijn vroegere werken:
leidmotief-techniek, grootse muzikale structuur en harmonische expressiviteit.
Het tekort aan subsidiëring vanwege de overheid laat echter niet toe dat er meer
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Herneming in 1998-1999 van de succesvolle productie van de opera Dido and Aeneas van Henry
Purcell.
(Foto: Annemie Augustijns)

voorstellingen van een productie komen in de Vlaamse Opera, en dit ondanks het
enorm potentieel publiek, zoals bleek uit het overweldigend succes van de
bioscoop-projecties in zes steden tegelijk van Verdi's Rigoletto. Niet minder dan
30.000 melomanen reageerden op het aanbod. Slechts voor 6.000 personen kon er
een zitje voorzien worden. Deze formule is zeker voor herhaling, beter nog, voor
uitbreiding vatbaar. Ook dit seizoen presenteerde de Vlaamse Opera (op 23/10/1998)
een productie (Il Travatore) voor een groter publiek, opnieuw op groot scherm in
Gent, Antwerpen, Dendermonde en Brugge.

Concertreeks
Ook in de concertreeks met het Symfonisch orkest van de Vlaamse Opera debuteerden
twee dirigenten. De vrouwelijke dirigente Simonne Young, de ster van het Festival
van Vlaanderen 1998, leidde het orkest in een Beethoven/Dvorak programma, met
Julia Varady als soliste. Ook Michael Boder is een nieuwe naam. Hij dirigeert
Charlotte Margiono in de Orchestlieder van Richard Strauss, naast de Vierde Symfonie
van Mahler. Jos Van Immerseel brengt met het orkest van de Vlaamse Opera een
romantisch programma met o.a. de Tweede Symfonie ‘Lobgesang’ van Mendelssohn.
Marc Minkowski neemt drie programma's voor zijn rekening, waarvan één volledig
gewijd is aan 20ste-eeuwse muziek, waarin componisten een hommage brengen aan
het verleden; het neo-klassiek ballet Pulcinella van Stravinsky, een naar de barok
verwijzend clavecimbelconcerto van Michael Nyman en het Te Deum van Arvo Pärt
in de geest van de middeleeuwse en renaissance-polyfonie. Met hem krijgt ook het
nieuwjaarsconcert een nieuw concept. Het zal gewijd zijn aan de wals in Europa.
Tot slot zal Marc Minkowski in de Carolus Boromeuskerk in Antwerpen met het
koor en orkest van de Vlaamse Opera de Symphonie Fantastique en de Messe
Solennelle van Berlioz ten gehore brengen. Een pittig detail is dat, enkele jaren
geleden, in deze bewuste Antwerpse kerk deze mis herontdekt werd. Ook in het
nieuwe seizoen worden opnieuw de lunchconcerten, ontmoetingen en inleidingen
georganiseerd.

Samenwerkingsverbanden
Anima Eterna en Jos Van Immerseel zullen in Antwerpen en Gent een complete
Beethovencyclus brengen, waarin alle 9 symfonieën en drie pianoconcerto's in een
aparte reeks worden gepresenteerd. Er komt ook een samenwerking met het nieuwe
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Toneelhuis in Antwerpen, dat de productie Pikovaja Dama coproduceert, en waarmee
ook een gezamenlijk jongerenabonnement voor toneel en opera werd uitgewerkt.
Bovendien komt er weer een nieuwe reeks ‘Moderne Dans’, in samenwerking met
de vzw Paleis die een waaier van het beste uit de internationale dansscène aanbiedt.
De belangrijkste gezelschappen van het volgend seizoen zijn het Wiener
Staatsopernballett, de Fondation Jean-Pierre Perreault, de Batsheva Dance Company
en de Compagnie Montalvo/Hiervieu.

Praktisch
In Antwerpen en in Gent presenteert de Vlaamse Opera 23 abonnementseries. Als
nieuwe formules dienen zich de concertreeks met Anima Eterna en een gecombineerd
abonnement met het Toneelhuis aan. Wie de seizoenbrochure in de bus wil ontvangen
of over een en ander meer inlichtingen wenst, telefoneert tijdens de werkuren naar
het nummer (03)233.68.08
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Kunsten en Letteren
Gelieve uw berichten voor deze rubriek te sturen aan het Redactiesecretariaat van
het tijdschrift ‘Vlaanderen’, ‘Ter Hoogserleie’, Hondstraat 6, 8700 Tielt of te faxen
op het nummer (051) 40 81 64. Berichten voor het volgend nummer (nr. 274: jan.-feb.
1999) kunt u insturen tot 15 december 1998. Met dank voor uw medewerking.

Antwerpen
Sint-Amands-aan-de-Schelde - Letterkunde
Leerstoel Emile Verhaeren
Op initiatief van Prof. David Gullentops van de vakgroep Romaanse talen aan de
Vrije Universiteit in Brussel (VUB), tevens lid van de adviescommissie van
deskundigen bij het Provinciaal Museum ‘Emile Verhaeren’ in Sint-Amands, werd
een Emile Verhaerenleerstoel gecreëerd aan de Brusselse Universiteit. Vooral het
engagement van Verhaeren voor sociale vraagstukken en zijn geloof in kunst en
wetenschap hebben de initiatiefnemers ertoe aangezet deze leerstoel op te richten.
Verhaeren was trouwens één van de markantste figuren van de vooroorlogse Europese
literatuur. Met zijn dichtwerk inspireerde hij verschillende avant-garde-bewegingen
waaronder unanimisme, futurisme en expressionisme. Als criticus van de kunstgroep
‘Les Vingt’ bereidde hij de doorbraak van het neo-impressionisme en van de art
nouveau voor.
Info: ‘Stichting Emile Verhaeren’ vzw, Provinciaal Museum, Emile Verhaerenstraat
71, Sint-Amands-aan-de-Schelde, tel. (052) 33 08 05, fax (052) 34 05 35

Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Brussel - Muziek
Nieuwjaarsconcert
Op 7 januari 1999 heeft een nieuwjaarsconcert plaats met Harro Ruijsenaars (cello)
en Daniël Blumenthal (piano). Er wordt werk uitgevoerd van Prokofiev, Ysaye,
Debussy en Chopin. Start om 19.15 u.
Info: Koninklijk Conservatorium, Regentschapsstraat 30, 1000 Brussel, tel. (02)
513 45 87, fax (02) 513 22 53

Brussel - Muziek
Vlaamse subsidie voor cd's Vlaamse traditionele muziek
De Vlaamse regering trekt 6 miljoen fr. uit voor de realisatie van acht cd's met
Vlaamse traditionele muziek. Met het Davidsfonds is een overeenkomst gesloten om
te participeren in de aanmaak van een reeks van 8 cd's en een geschenkboek rond de
Vlaamse Traditionele Muziek. De overeenkomst voorziet echter ook dat 30% van
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de inkomsten uit de verkoop van de cd's terugvloeit naar de Vlaamse overheid. Deze
middelen zullen in de volgende jaren opnieuw gebruikt worden om artistieke projecten
mogelijk te maken. Aan deze prestigieuze cd-reeks werkt het kruim van de Vlaamse
volksmuzikanten mee, onder wie Wannes van de Velde, Willem Vermandere, 't
Kliekske, het Brabants Volksorkest, Dirk van Esbroeck en Paul Rans. Iedere cd
maakt niet alleen deel uit van de reeks, maar kan ook op zich beluisterd worden.
Samen met de reeks publiceert Davidsfonds/Leuven een geschenkboek van Wim
Bosmans. Het boek, dat volkomen bij de cd's aansluit, wil een toegankelijke
introductie bieden tot de wereld van de traditionele muziek hier te lande. Door haar
participatie wenst de Vlaamse regering dit belangwekkend initiatief een zo ruim
mogelijke verspreiding te geven, zodat muziekliefhebbers uit binnen- en buitenland
op een kwalitatieve wijze kunnen kennis maken met onze meer volksgeïnspireerde
muziektradities.
Info: ‘Vlaamse regering’, Piet De Leersnyder, woordvoerder van minister Martens,
tel. (02) 227 29 11, e-mail: persdienst.martens@vlaanderen.be

Oost-Vlaanderen
Gentbrugge - Taalkunde
Dossier Frans-Vlaanderen
Na de heruitgave over de Boerenkrijg in West-Vlaanderen, brengt de Werkgroep
een heruitgave van een lijst, met bespreking van 488 West-Vlaamse boerenkrijgers.
Dit werk is van de hand van de voormalige redactiesecretaris van ‘Ons Heem’, de
E.H. Antoon Lowyck. Het gaat hier dus zeker niet over een eenvoudige opsomming
van 488 boerenkrijgers uit West-Vlaanderen. Elkeen krijgt bij zijn naam telkens de
archiefuittreksels waarin hij in illo tempore wordt vermeld. Aan de hand van
archiefmateriaal zullen vele West-Vlamingen een beeld krijgen van de plaatselijke
boerenkrijg of zelfs een deel van hun familiegeschiedenis kunnen reconstrueren. Dit
werk is te verkrijgen door storting van 450 frank op rek.nr. 892-2301582-52 van
Werkgroep de Nederlanden Poperinge, met vermelding ‘Lijst 488’.
Info: ‘Werkgroep de Nederlanden’, Johan van Herreweghe, Jan Van Aelbroecklaan
16, 9050 Gentbrugge, tel. (09) 230 35 25

Vlaams-Brabant
Hamme - Beeldende kunsten
Nieuwe kunstgalerie
In het Bedrijvencentrum Hamme nv. ID+ Center aan de Sint-Jansstraat 27 in
Hamme werd onlangs een nieuwe kunstgalerie boven de doopvont gehouden, die de
naam ‘ID+ contemporary ARTcenter’ meekreeg. In het centrum is het een komen
en gaan van honderden mensen: medewerkers, klanten, zakenrelaties. Voortaan zullen
kunst en publiek elkaar hier ontmoeten. In het ‘ID+ Artcenter’ zullen de bezoekers
geconfronteerd worden met gedurfde exposities van (inter)nationaal gewaardeerde
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kunstenaars. Tevens zal er de nodige ruimte geboden worden aan jong, veelbelovend
talent. Het tentoonstellingsbeleid is voorlopig afgesteld op drie collectieve
tentoonstellingen per jaar. De eerste presentatie ‘Beyond blue’ groepeert het werk
van dertien kunstenaars, waarin de kleur blauw als bindteken fungeert. De galerie
wil in toenemende mate ook actief zijn voor bedrijven en instellingen op het gebied
van advisering bij aankoop en samenstelling van een collectie. Ook het verzorgen
van ontvangsten en het geven van rondleidingen, lezingen en concerten behoren tot
de mogelijkheden.
Info: Bedrijvencentrum Hamme nv, kunstgalerie, St.-Jansstraat 27, 9220 Hamme,
tel. (052) 49 99 00, fax (052) 49 99 11

West-Vlaanderen
Brugge - Literatuur
Gezellejaar 1899-1999
In 1999 is het 100 jaar geleden dat Guido Gezelle, een der voornaamste schrijvers
uit ons Nederlandse taalgebied, in Brugge overleed. De zogenaamde drie zustersteden
Brugge, Roeselare en Kortrijk, die in het leven van Gezelle een belangrijke rol hebben
gespeeld, zullen dan ook een brede waaier aan manifestaties op het getouw zetten,
waarin niet enkel aandacht wordt besteed aan de historische Gezelle, maar ook ruimte
wordt gegeven aan de zoektocht naar de blijvende betekenis voor of de hertaling van
Guido Gezelle naar vandaag, en dit zowel bij de jeugd als bij de volwassenen
(tentoonstellingen, muziek, theater, film, colloquia, specifieke projecten en
wedstrijden). In dit zo gevarieerd geheel aan activiteiten, is voor de provincie
West-Vlaanderen, een belangrijke en specifieke taak weggelegd op intermediair
niveau. Als coördinator en coöperant van de diverse projecten en manifestaties die
tijdens het Gezellejaar worden georganiseerd, wil de provincie, naast haar opdracht
om te bemiddelen, te begeleiden en te ondersteunen, ook een actieve rol spelen op
het vlak van de promotie en publiekswerving. Een eerste aanzet hiertoe is een
gezamenlijke folder, waarin de diverse wedstrijden in het kader van het Gezellejaar
worden toegelicht. Deze folder (met info over de fotowedstrijd, de poëziewedstrijd,
de literaire zoektocht, de ex-libriswedstrijd, de Guido Gezelleprijs en de
kalligrafiewedstrijd) is te bestellen op dit adres:
Info: Provincie West-Vlaanderen, Provinciehuis Boeverbos, Chris Verlinde, Koning
Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries/Brugge, tel. (050) 40 34 06, fax (050) 40 31
05, e-mail: prov.wvl@pophost.cevi.be

Nieuwpoort - Muziek
Kerstconcert in Nieuwpoort
Het Beauvarletkoor Koksijde o.l.v. Jan Vermeire en het kinderkoor Con Spirito
o.l.v. Jos Decloedt, Torhout, brengen een kerstconcert op 26/12/98 om 20 uur in de
O.-L.-Vrouwekerk in Nieuwpoort. Op het programma staat werk van o.m. B. Britten
en L. De Vocht.
Info en toegangskaarten op dit adres: ‘Beauvarletkoor’ vzw, P. Segers,
Guldenzandstraat 46, 8670 Koksijde, tel. (058) 51 31 73, fax (059) 31 24 84
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Roeselare-Kortrijk - Letterkunde
Themadag Guido Gezelle
Op 27 januari e.k. organiseert het Eekhoutcentrum (Didactisch pedagogisch
centrum) een themadag ‘Guido Gezelle’, voor alle leerkrachten Nederlands. Er wordt
om 13.50 uur gestart met fragmenten uit het Gezelleprogramma door Bart Cafmeyer,
Anton Cogen en Tine Ruysschaert. Er zijn tot 17.30 uur diverse werkwinkels: Gezelle
bespeelt de media (Wim Demuyt). Voorbereiding op een straatinterview met info
over de praktische uitwerking (Martin Godderis). Gezelle: zo leerden we jou uit je
gedichten kennen (Barbara Droesbeke). In het spoor van Guido Gezelle door de
natuur (Rita Degraeve). Gezelle in de hip-hop-muziek (Trui Fossaert). Didactische
ondersteuning bij Gezelleprogramma's van B. Cafmeyer, A. Cogen en T. Ruysschaert.
Gezellespel als klasactiviteit of project (Bernard Buyse, Nadja Declercq, Pascal
Ennaert en Didier Meulemeester). Gezelle: honderd jaar levend (prof. dr. J. van
Iseghem). Gezelle: gecanoniseerde mythe en veelzijdig dichter (dr. J. Vermeulen,
adjunct-hoofdredacteur van dit tijdschrift, stelt het Vlaanderen-nummer ‘Guido
Gezelle’ voor en benadert het nummer didactisch, dit voor leerlingen uit de derde
graad). Gezelle gespeeld (Hans Masschelein). Het project ‘Langs de dreve’ door het
Klein Seminarie van Roeselare wordt eveneens voorgesteld. Al deze werkwinkels
krijgen (hopelijk) een vervolg in de diverse scholen.
Info: ‘Eekhoutcentrum KULAK’, Universitaire Campus, 8500 Kortrijk - Klein
Seminarie, Zuidstraat 27, 8800 Roeselare, tel. (056) 24 61 82, fax (056) 24 69 98,
e-mail: Eekhout.Centrum@kulak.ac.be

Brugge - Beeldende kunsten
Marcel Broodthaers-retrospectieve
De Brusselse kunstenaar Marcel Broodthaers is een van de sleutelfiguren van de
hedendaagse kunst geweest. In het Groeningemuseum in Brugge wordt een
retrospectieve tentoonstelling gebracht van deze kunstenaar, de eerste in België sinds
zijn overlijden in 1976. In de afdeling hedendaagse kunst van dit museum was er al
sinds 1983-84 een uitvoerig kabinet gewijd aan alle gedrukte uitgaven van deze
artiest, het volledigste ensemble Broodthaers-edities in openbaar bezit. Voor de
overzichtstentoonstelling werd rondom dit kabinet een veertigtal items samengebracht,
onderverdeeld in diverse scènes of constellaties. Er zijn objecten, veel drukwerk en
enkele filmprojecten. Broodthaers was immers een zeer universeel kunstenaar, die
eigenlijk vanuit zijn poëzie tot de beeldende kunst is gekomen. Rode draad doorheen
alles is de ironie, waarmee deze kunstenaar alles en ook zichzelf beschouwt. De
confrontatie is boeiend, soms verhelderend, maar altijd fris, speels. Naar aanleiding
van deze tentoonstelling verscheen het boek Marcel Broodt-
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haers aan het woord (uitg. Ludion, Gent, 144 p.), waarin een aantal van zijn gedichten
en teksten zijn opgenomen na een degelijke inleiding door Anna Hakkens. De
tentoonstelling blijft toegankelijk tot 17 januari 1999 dagelijks van 9.30 tot 17 u
(geen sluitingsdag). Toegang 200 fr. en reducties. (fb)
Info: Groeningemuseum, Dijver 12, 8000 Brugge, tel. (050) 44 87 11, fax (056)
44 87 78
DIRO

Prijzen, wedstrijden, onderscheidingen
Berichten voor deze rubriek sturen aan: Redactiesecretariaat van het tijdschrift
‘Vlaanderen’, ‘Ter Hoogserleie’, Hondstraat 6, 8700 Tielt of faxen op het nummer
(051) 40 81 64. Om te kunnen gepubliceerd worden in het nr. 274 (jan.-febr. 1999)
moeten die berichten ons bereiken vóór 15 december 1998. Met dank voor uw
medewerking.

Antwerpen
Antwerpen - Geschiedenis
Prijs voor geschiedenis en volkskunde
Het provinciebestuur van Antwerpen heeft de provinciale prijs voor geschiedenis
en volkskunde 1998 (100.000 fr.) toegekend aan Bert Hendrickx voor zijn werk ‘Het
schilderijenbezit van de Antwerpse burger in de tweede helft van de zestiende eeuw:
een socio-economische analyse’.
Info: Provinciale Cultuurdienst, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen, tel.
(03) 240 65 03, fax (03) 240 65 79

Antwerpen - Kunstambacht
Provinciale prijs kunstambachten 1998
Het provinciebestuur van Antwerpen kende de Provinciale Prijs voor
Kunstambachten 1998 (150.000 fr.) toe aan Nedda El-Asmar (Berchem). Zij creëerde
‘Wave’, een bestek in edelstaal.
Info: Provinciebestuur Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen,
tel. (03) 240 65 03, fax (03) 240 65 79

Antwerpen - Letterkunde
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Prijs voor letterkunde 1998
De prijs voor een niet-beschouwend prozawerk (100.000 fr.) gaat naar Fernand
Auwera voor ‘De man in de stoel’. De prijs voor het gezamenlijk oeuvre van een
auteur (150.000 fr.) gaat naar Hubert Lampo.
Info: ‘Provinciale Cultuurdienst’, Luk Verlackt, Koningin Elisabethlei 22, 2018
Antwerpen, tel. (03) 240 65 03, fax (03) 240 65 79

Antwerpen - Letterkunde
Hugues C. Pernathprijs 1998
De driejaarlijkse Hugues C. Pernathprijs ten bedrage van 75.000 fr. werd in 1998
voor de achtste maal uitgereikt. Uit 54 inzendingen selecteerde de jury de bundels
In de naam van Pieter Boksma, Person@ges van Miguel Declercq, Hier is de tijd
van Esther Jansma, Van de vierkante man van Ilja Leonard Pfeiffer en 's Zomers
stinken alle steden van Menno Wigman. Bekroond werd Person@ges van Miguel
Declercq.
Info: Hugues C. Pernath-Fonds vzw, Minderbroedersstraat 22, 2000 Antwerpen

Antwerpen - Muziek
Jef van Hoof-prijs voor compositie 2001
Om de nagedachtenis te eren van meester Jef van Hoof en ter aanmoediging van
de Vlaamse toondichters, werd in 1965 door ‘De Crank’ een Jef van Hoof-prijs
gesticht. Deze driejaarlijkse compositieprijs bedraagt vijftigduizend frank en wordt
in 2001 voor de elfde maal uitgeschreven, ditmaal voor een solo-instrument met
pianobegeleiding. Het moet een origineel werk zijn, geschreven door een Vlaamse
toondichter, onuitgegeven en nog onuitgevoerd, met een duur van minimum tien en
maximum twintig minuten. Aan deze prijs kan worden deelgenomen door alle
Vlaamse toondichters, waar zij ook wonen. De inzendingen worden uiterlijk op 30
juni 2000 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 wiens werk bekroond wordt, behoudt het eigendomsrecht.
Info en reglement op dit adres: De Crans vzw, Blauwmoezelstraat 5, 2000
Antwerpen

Antwerpen - Muziek
Internationaal concours
Van 5 tot 12 september 1999 organiseert de Stichting Orpheus vzw haar
tweejaarlijks Internationaal Concours voor de interpretatie van hedendaagse Vlaamse
kamermuziek. Er zijn twee categorieën: solisten en ensembles (van duo tot en met
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kwintet). Het concours staat open voor alle instrumenten van het symfonieorkest en
voor klavecimbel, gitaar, blokfluit en accordeon. Het gebruik van bandopnemer in
combinatie met instrumenten is toegestaan. Inschrijvingen worden ingewacht tussen
15 maart en 25 juni 1999.
Info: Secretariaat Orpheus-Prijs, Ruytenburgstraat 58, 2600 Antwerpen

Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Brussel - Letterkunde
Prijzen religieuze boek
Voor de tiende keer werd dit jaar de tweejaarlijkse prijs voor het religieuze boek
toegekend. Het gaat om een initiatief van het Verbond van de Uitgevers van de
Katholieke Periodieke Pers, VUKPP, en van de Vereniging ter Bevordering van het
Religieuze Boek. De prijs bekroont een auteur van een religieus boek dat voor een
breed publiek op een eigentijdse wijze de evangelische boodschap uitdraagt. Uit ruim
dertig ingezonden werken uitgegeven in de periode 1996-1997 bekroonde een
onafhankelijke jury van deskundigen dit jaar auteur Kolet Janssen voor het boek ‘Ik
geloof dat ik geloof’. Ook illustrator Klaas Verplancke werd in de bekroning
betrokken. Vanuit de vragen van kinderen tussen 9 en 12 jaar legt auteur Kolet Janssen
uit hoe de bijna geheime boodschap van het evangelie ontcijferd kan worden voor
onze tijd. De jury bekroonde vooral de originaliteit en de frisheid van het werk, de
zeer toegankelijke taal ondersteund door plezierige illustraties van Klaas Verplancke.
Het werk is uitgegeven door Averbode. De auteur is godsdienstlerares en moeder.
Het bekroonde boek bestaat, wellicht niet toevallig, uit een reeks gesprekken tussen
een moeder-godsdienstlerares en een aantal kinderen. Tevens werd een speciale prijs
toegekend aan een totaal oeuvre. Laureaat werd prof. Aerts s.j. Hij is hoogleraar aan
het UFSIA en publiceerde een hele reeks interessante boeken. Geïnspireerd door de
evangelische boodschap behandelt hij in een zeer vlotte stijl de meest uiteenlopende
aspecten van mens en samenleving. Hij publiceerde onder meer opmerkelijke werken
over de wereldgodsdiensten, het lijden, het huwelijk, het pluralisme. Daarbij gaat de
bekroonde auteur, volgens de jury, hete hangijzers niet uit de weg. De boeken van
professor Aerts worden uitgegeven bij het Davidsfonds.
Info: VUKPP (Vereniging der Uitgevers van de Katholieke Periodieke Pers),
Spastraat 8, 1000 Brussel, tel. (02) 238 05 53, fax (02) 231 16 22, e-mail:
lieve.vlasschaert@kmonet.be

Limburg
Sint-Truiden - Letterkunde
De poëziprijs van de stad Sint-Truiden
Deze prijs werd toegekend aan Mark Meekers voor het gedicht ‘Vaderhuis’. De
jury prees unaniem het creatieve taalgebruik, de pakkende metaforen en het vernuftige
taalspel, bovendien de stevige constructie van het gedicht.
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Info: ‘Appel’ vzw, literair tijdschrift, Houtstraat 37, 3800 Sint-Truiden, tel. (011)
68 38 20

Vlaams-Brabant
Dilbeek - Letterkunde
4de Internationale Poëziewedstrijd 1999
Deze prijs, georganiseerd door de uitgeverij Dilbeekse Cahiers vzw met
medewerking van de gemeente Dilbeek, staat open voor alle auteurs. Drie
ongepubliceerde gedichten inzenden tegen 31/8/99.
Reglement op dit adres: ‘Dilbeekse Cahiers’ vzw, Wilfried De Boeck,
Ninoofsesteenweg 340, 1700 Dilbeek, tel. (02) 567 94 08.

West-Vlaanderen
Brugge - Vormgeving
Provinciale Prijs voor industriële vormgeving
De Provinciale Prijs voor Kunstambachten en Industriële Vormgeving van de
Provincie West-Vlaanderen was in 1998 bestemd voor het ontwerpen van een product
dat geschikt en bedoeld is om als serieproduct te worden vermenigvuldigd. Voor
deze wedstrijd werden 27 ontwerpen ingediend door twaalf verschillende kunstenaars.
Alle deelnemende ontwerpers zijn West-Vlamingen, hetzij door geboorte, hetzij door
domicilie. Op voorstel van de jury heeft de bestendige deputatie van de Provincie
West-Vlaanderen volgende uitslag goedgekeurd: ‘Ice Cube’, multifunctionele
hangende en verplaatsbare vitrinekast, door Johan Neerman (o1959) uit Kortrijk als
laureaat t.b.v. 50.000 fr. en de zilveren ereplaket van de Provincie West-Vlaanderen.
‘Afval wordt tuintafel’, door Bart Baccarne (o1958 Roeselare) uit Gentbrugge en
‘Axel’, een lasersnijmachine, door Adriaan Debruyne (o1969) uit Heuvelland en
‘Oasis 115’, een douche-stoomkabine, door Marc Dejonghe (o1962 Blankenberge)
uit Antwerpen, elk van de drie werden bekroond met een premie van 33.000 fr. en
de bronzen ereplaket van de Provincie West-Vlaanderen. Door de Vriendenkring
Kunst Houtland wordt telkenmale een aanmoedigingspremie van 10.000 fr. ter
beschikking gesteld. Deze gaat naar Piet Tuts (o1966) uit Sint-Kruis voor zijn
inzending ‘Cobra’, een bureaulamp. Daarnaast heeft het Provinciaal College op
advies van de jury nog twee andere ontwerpen geselecteerd, m.n. ‘Peper- en
zoutvaatje’ door Vanessa Cauwe (o1974) en Frederic Kielemoes uit Ardooie en
‘Knights’, buitenverlichting door Adriaan Debruyne (o1969) uit Heuvelland. Deze
ontwerpen zullen samen met de andere bekroonde inzendingen geëxposeerd worden
tijdens een tentoonstelling in het voorjaar van 1999.
Info: Provincie West-Vlaanderen, Provinciale Dienst voor Cultuur, Koning Leopold
III-laan 41, 8200 Sint-Andries, tel. (050) 40 34 02.
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Buitenland
Hilversum, Nederland - Letterkunde
Poëzieprijs Concept
Voor de jaarlijkse poëzieprijs van ‘Concept’ één getypt gedicht in zes exemplaren
inzenden (thema: levensloop en levenslot) voor 15/1/99 naar dit adres waar het
volledig reglement kan aangevraagd worden.
Info: Concept, Postbus 1313, Hilversum, tel. (035) 621 34 62, fax (035) 621 68
42.
DIRO

Vlaanderen. Jaargang 47

292

Individuele & groepstentoonstellingen
In deze rubriek worden enkel tentoonstellingen vermeld die nog lopen op het moment
dat het nummer verschijnt. Bij het insturen van berichten moeten we dus nauwkeurig
rekening houden met de tijdslimiet voor het afleveren van de kopij aan de drukker.
Die datum is voor het volgend nummer (nr. 274: jan.-febr. 1999) 15 december 1998.
Eventueel kunnen de berichten ook via onze fax 051/40 81 64 doorgestuurd worden.
Met oprechte dank voor uw medewerking.

Pablo Atchugarry
Sculpturen, Stichting Veranneman, Vandevoordeweg 2, 9770 Kruishoutem, nog tot
12/12, dagelijks open van 14-18 u (behalve op za & ma).
Info tel. 09/383 52 87.

Bailleux
Schilderijen, keramiek en beeldhouwwerk, Galerie Cum Laude, Achterpad 12, 2400
Mol, nog tot 20/12, open op do en vr van 14-17 u, op za en zo van 14-18 u. Info tel.
& fax 014/31 00 10.

Ruth Baumgarte
Schilderijen, Stichting Veranneman, Vandevoordeweg 2, 9770 Kruishoutem, nog
tot 12/12, dagelijks open van 14-18 u (behalve op zo & ma).
Info tel. 09/383 52 87.

Anton Beijsens
Schilderijen & bronzen beelden, Galerij Art, St.-Katelijnestraat 25, 2800 Mechelen,
open op za 12 en 19/12, op zo 20/12, van 13.30-18 u.
Info tel. 015/21 06 33.

Benoit
Schilderijen, Galerie Mercator, Desguinlei 100, 2018 Antwerpen, nog tot 17/1/99,
open op werkdagen van 9-17 u, op zo van 14-17 u (gesloten op za). Info tel. 03/247
24 17.
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Angeline Bonte
Schilderijen, Kunstgalerij Ernest Verkest, Ieperstraat 45, 8700 Tielt, nog tot 20/12,
open op weekdagen (niet op ma en vr) van 10-12 u en van 14-18.30 u, op zo van
10-12.30 u en van 14-18.30 u.
Info tel. 051/40 16 33.

Mark Boekaert & Anne E. Rose
Schilderijen, Atelier De Gryse, Gentsesteenweg 41, 8500 Kortrijk, nog tot 16/1/99,
dagelijks open van 10-12 en van 14-19 u (gesloten op di).
Info tel. 056/22 41 87.

Peter Buggenhout
Project, Campo Santokapel, St.-Amandsberg/Gent, nog tot 27/12, open op vr van
14-19 u, op za, zo en feestdagen van 11-19 u, gesloten op 25/12. Info tel. 09/225 18
15.

Ingrid Castelein
Recente schilderijen, Galerie Path, Leo de Bethunelaan 59, 9300 Aalst, nog tot 13/12,
open op vr (15-18 u), za en zo (14-18 u).
Info tel. & fax 053/77 22 87.

Castillo
Schilderijen, Stichting Veranneman, Vandevoordeweg 2, 9770 Kruishoutem, nog
tot 12/12, dagelijks open van 14-18 u (behalve op zo & ma).
Info tel. 09/383 52 87.

Raoul Chanet
Schilderijen, Galerij Exelmans, Zandbergerstraat 10, 3680 Neeroeteren/Maaseik,
nog tot 20/12, open op za en zo van 14-18 u.
Info tel. 089/86 45 58.

Willy Cools
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Schilderijen, Galerij ‘Paulus’, St.-Paulusstraat 40, 2000 Antwerpen, nog tot 20/12,
open op do, vr, za en zo van 14-18 u. Info tel. & fax 03/213 25 65.

Tony Cragg
Sculpturen en tekeningen, Deweer Art Gallery, Tiegemstraat 6A, 8553 Otegem, nog
tot 20/12.
Info tel. 056/64 48 93.

Koen De Decker
Installaties, Gele Zaal, Nonnemeersstraat 26, 9000 Gent, nog tot 8/1/99, open van
14-23 u op de concertdagen.

Greta De Gendt & Dick Nuka
Recent werk, Eve-n & Vet, Gallery, Vaartstraat 30, 3000 Leuven, nog tot 18/12,
open van wo tot za van 13.30-17 u. Info tel. 016/23 99 86.

Rudy De Ridder
Keramiek, Galerij van het theater van het Psychiatrisch Centrum St.-Amandus,
Reigerlo 10, 8730 Beernem, van 17/12 t/m 22/1/99, open van ma tot vr van 8-17 u.
Info tel. 050/79 95 00.

Staf De Smedt
Beelden, Centrum Elzenveld, Prof. Sommézaal, Lange Gasthuisstraat 45, 2000
Antwerpen, nog tot 10/1/99, open van do t/m zo van 12.30-17.30 u, (gesloten op 25
en 26/12).
Info tel. 03/223 56 20.

Ward Dijck
Beelden, schilderijen en grafiek, Gallery 40, Veerstraat 8, 9140 Temse, nog tot
10/1/99, open op za en zo van 14-18 u. Info tel. 03/771 48 74.

Sam Dillemans
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Grafiek en tekeningen, CC ‘De Markthallen’, Markt 2, 3540 Herk-de-Stad, nog tot
13/12, open op weekdagen van 14-17 u, za & zo van 14-19 u. Info tel. 013/55 41 63.
Eveneens schilderijen, CC Dekenstraat 40, Heusden-Zolder, nog tot 13/12, open op
di, do en vr van 14-20 u, op za & zo van 14-18 u. Info tel. 011/53 33 15.

Frantisek Drtikol
Foto's en schilderijen, Paleis voor Schone Kunsten, Place du manège, 6000 Charleroi,
nog tot 20/12, dagelijks open van 10-18 u (behalve op ma). Info tel. 071/30 15 97.

James Ensor
‘De foto's, de roem’, biografische foto's van J. Ensor en familie, Museum voor Schone
Kunsten, Feestpaleis, Wapenplein, 8400 Oostende, van 20/12/98 t/m 2/5/99.
Info tel. 059/80 53 35.

Wim Janssens
Keramische en bronzen sculpturen, Galerij Exelmans, Zandbergerstraat 10, 3680
Neeroeteren/Maaseik, nog tot 20/12, open op za en zo van 14-18 u. Info tel. 089/86
45 58.

François I. Kovacs
Sculpturen en schilderijen, CC Brussel, Oud-Sint-Nicolaas, St.-Nicolaasplein 5, 1120
Brussel, nog tot 15/1/99, open op di, wo, do, za en zo van 15-18 u, gesloten van
23-27/12 en van 30/12 tot 3/1/99. Info tel. 02/262 04 33.

Roeland Koysch & Johan Van Cauwenberge
‘In illo Tempore?’, etsen en gedichten, KBC Galerij, hoekgebouw
Diestsevest-Diestsestraat, 3000 Leuven, nog tot 17/1/99, open op werkdagen van
9-16 u en op za van 14-17 u, gesloten op 25 & 26/12, op 1 & 2/1. Info tel. 016/24
37 35.

Willy Kreitz (1903-1982)
‘Klassiek en modernistisch beeldhouwer’, AMVC, Minderbroedersstraat 22, 2000
Antwerpen, nog tot 27/2/99, open van di t/m za van 10-17 u (gesloten op zo, ma en
feestdagen).
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Info tel. 03/232 55 80.

Thomas Lange
‘Werkstatt Europa’, Deweer Art Gallery, Tiegemstraat 6a, 8553 Otegem, nog tot
20/12, open van wo t/m zo, van 14-18 u. Info tel. 056/64 48 93.

Jorge Macchi
Tekeningen en ruimtelijk werk, MUHKA, Leuvenstraat, 2000 Antwerpen, nog tot
10/1/99, open van di t/m zo van 10-17 u (gesloten op ma, op 25/12 en 1/1/99). Info
tel. 03/238 59 60.

Freya Maes
Foto's ‘Get what you want’, Museum voor Fotografie, Waalse Kaai 47, 2000
Antwerpen, nog tot 17/1/99, dagelijks van 10-17 u (niet op ma).

Desmond Morris
‘5 Years of Surrealism’, Rossaert, Nosestraat 7, 2000 Antwerpen, nog tot 10/1/99,
open van wo tot za van 10-18 u. Info tel. 03/213 26 32.

Herman Nitsch
‘Das Orgien Mysterien Theater’, Galerie Fortlaan 17, Fortlaan 17, nog tot 26/12,
open op wo tot vr van 14-18 u, op za van 10.30-18.30 u. Info tel. 09/222 00 33.

Dré Peeters
Objecten, Prof. Sommézaal, Lange Gasthuisstraat 45, 2000 Antwerpen, nog tot 13/12,
open van do t/m zo van 12.30-17.30 u.

John Quivron
‘Koffers en kisten’, Labo Art, Steenweg 289, 9810 Eke, nog tot 30/1/99, open op zo
(van 11-17 u), ma en di (van 17-19 u) op wo (van 15-19 u).
Info tel. 09/385 46 35.
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Anne Rensen
Schilderijen, Galerie Ruach Hedendaagse religieuze kunst, Papestraat 31, 2513 AV
's Gravenhage (Ned.), nog tot 30/1/99, open op do, vr en za van 11-17 u.

Santhori
Schilderijen, Stichting Veranneman, Vandevoordeweg 2, 9770 Kruishoutem, nog
tot 12/12, dagelijks open van 14-18 u (behalve op zo en ma).
Info tel. 09/383 52 87.

Mattie Smeets & Klara Reynders
Juwelen, Galerij Exelmans, Zandbergerstraat 10, 3680 Neeroeteren/Maaseik, nog
tot 20/12, open op za en zo van 14-18 u. Info tel. 089/86 45 58.

Jakob Smits (1855-1928)
Etsen & litho's, Museum voor Schone Kunsten, Wapenplein, 8400 Oostende, nog
tot 13/12, dagelijks open van 10-12 en van 14-17 u (gesloten op di). Info tel. 059/80
53 35.

Léon Spilliaert (1881-1946)
‘Een herontdekking’, Galerie Ronny Van de Velde, IJzerenpoortkaai 3, 2000
Antwerpen, nog tot 10/1/99, dagelijks van 10-18 u (gesloten op ma, 25/12 en 1/1/99).
Info tel. 03/216 30 47.

Josef Sudek
Foto's, Paleis voor Schone Kunsten, Place du manège, 6000 Charleroi, nog tot 20/12,
dagelijks open van 10-18 u (behalve op ma).
Info tel. 071/30 15 97.

Edgard Tytgat
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Retrospectieve, Museum van Bommel van Dam, Deken van Oppensingel 6, 5911
AD Venlo (Ndl), nog tot 10/1/99, open van di t/m vr van 10-16.30 u, op za en zo
van 14-17 u.
Info 077/351 34 57.

Roos Van Acker
Aquarel en zijde, Galerij van het theater van het Psychiatrisch Centrum St.-Amandus,
Reigerlo 10, 8730 Beernem, van 17/12 t/m 22/1/99, open van ma tot vr van 8-17 u.
Info 050/79 95 00.

Dorothea Van de Winkel
Textiele kunst, Galerij Theaxus, Ommegangstraat 3, 9690 Kluisbergen, nog tot
31/1/99, open van 14-19 u op za, zo en ma.
Info tel. & fax 055/38 60 53.
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Jan Van den Driessche
Schilderijen, Galerie J. Bastien Art, Magdalenesteenweg 61, 1000 Brussel, van
13/1/99 t/m 14/2/99, open van ma tot za van 11-18.30 u, zo van 11-13 u. Info tel.
02/513 25 63.

Pierre Van Holsbeek
Synchrone dansfiguren in airbrush, Honda Belgium, Wijngaardveld 1, 9300 Aalst,
nog tot 31/12, open op werkdagen van 8.30-17 u.

Maarten Van Severen
Tekeningen en minimalistische meubels, Galerie Mercator, Desguinlei 100, 2018
Antwerpen, nog tot 17/1/99, open op werkdagen van 9-17 u en op zo van 14-17 u
(za gesloten).
Info tel. 03/247 24 19.

Chris Vandenheede
Schilderijen, Art Gallery De Muelenaere & Lefevere, Polderstraat 76, 8670
Oostduinkerke, nog tot 27/12, open op vr, za, zo en feestdagen van 14-18 u. Info tel.
058/51 47 57.

Koen Vanderstukken
Kunstobjecten, Galerij Theaxus, Ommegangstraat 3, 9690 Kluisbergen, nog tot 31/1,
open van 14-19 u op za, zo en ma. Info tel. 055/38 60 53.

Ernest Verkest
Retrospectieve, CC Gildhof, St.-Michielsstraat 9, 8700 Tielt, van 30/1 t/m 28/2/99.

Eddy Walrave
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Sculpturen, Art Gallery De Muelenaere & Lefevere, Polderstraat 76, 8670
Oostduinkerke, nog tot 27/12, open op vr, za en zo en feestdagen van 14-18 u. Info
tel. 058/51 47 57.

Groepstentoonstellingen
- Garbi, Fotografie uit Catalonië, Museum voor Fotografie, Waalse Kaai 47, 2000
Antwerpen, dagelijks open van 10-17 u (niet op ma).
- ‘Coincidències’, Catalaanse kunst met Antoni Abad, Ignasi Aballí, Pep Agut,
Jordi Colomer, Susy Gomez, Perejaume, Jorge Ribalta & Eulàlia Valldosera,
nog tot 20/12 in Museum Dhondt-Dhaenens, Museumlaan 14, 9831 Deurle,
open van wo tot vr van 14-17 u, za, zo en feestdagen van 10-12 en van 14-17
u. Info tel. 09/282 51 23.
- Keramiek van Anne Leclercq, Olivier Leloup, Jacques Loly en Alain Hurlet en
schilderijen van Maurice Lemaire, Kunsthuis Ingrith Desmet, Kortrijksestraat
33, 8501 Kortrijk-Heule, nog tot 13/12, open op vr, za en zo van 16-19 u. Info
tel. en fax 056/35 71 56.
- Wintersalon met werk van Alexandre Van der Stichelen, Nico Volckeryck en
Erik Delrue, Tres Galerie, Zwevegemstraat 30, 8500 Kortrijk, nog tot 10/1/99,
open op vr, za en zo van 15-18 u (niet op 25/12 en 1/1). Info tel. 056/21 41 89.
- ‘Sequenties’, fotografie, Prov. Museum Van Humbeeck-Piron, Mechelsevest
108, 3000 Leuven, nog tot 18/12, dagelijks van 10-18 u (niet op ma), met werk
van A. Dries, P. De Nooijer, G. Goiris, M. Szulc Kryzanowski, D. Nuka, C.
Ruys, M. Schepers en J. Van Luppen.

RD

Bibliotheek
Varia
Bart De Keyser
De ingenieuze neogotiek. Techniek & kunst. 1852-1925, uitg. Davidsfonds/Leuven
en Universitaire Pers/Leuven, 1997, geïll. met kleuren- en zw.-w.-foto's, 240 × 165
mm, 106 blz., genaaid 595 fr. - Terecht wordt in de inleiding van deze catalogus van
de gelijknamige tentoonstelling (Leuven, 1997) gesteld dat je in Vlaanderen moeilijk
naast de neogotiek kunt kijken. In bijna iedere gemeente vind je een school, een
gemeentehuis, een kerk, een kasteel, een huis... in deze stijl opgetrokken. De laatste
jaren wordt dan ook geregeld aandacht aan deze kunststroming besteed, hetzij door
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tentoonstellingen, hetzij door allerlei uitgaven. Toch blijft de neogotiek nog dikwijls
omgeven met een negatieve sfeer. De recente publicatie van het Davidsfonds en van
de Universitaire Pers (Leuven) benadert het onderwerp vanuit een ander oogpunt.
Het esthetische komt er minder aan bod, wel wordt de neogotiek geplaatst in de
context van de eeuw van de industrialisatie, de eeuw van glas en ijzer. We mogen
niet vergeten dat achter de bakstenen muren heel dikwijls ingenieuze (metalen)
skeletten schuil gaan, die met nieuwe middelen werden opgetrokken. Ook het grootste
deel van de al vermelde expositie bracht dit in beeld. Alleen al de keuze van de
illustraties (dikwijls in kleur) van dit boek maken dit duidelijk. Het boek vormt dan
ook een interessante aanvulling op de bestaande literatuur over neogotiek.
JLM

Henk Boon
India. Mensen-Politiek-Economie-Cultuur, uitg. Koninklijk Instituut voor de Tropen,
Amsterdam/Novib, Den Haag/NCOS, Vlasfabriekstraat 11, 1060 Brussel, 1997,
Landenreeks (abonn. 7 titels per jaar), geïll. met zw.-w.- en kleurenfoto's en kaarten,
220 × 145 mm, 94 blz., genaaid 395 fr. - Deze uitgave is een geheel herziene herdruk.
India is de grootste democratie van de wereld. Het werd onafhankelijk in de nacht
van 14 op 15 augustus 1947. Jarenlang was het een kolonie onder Brits gezag, dit
onder de naam Indië (India, Pakistan en Bangladesh). Deze onafhankelijkheid werd
een ontgoocheling voor de toenmalige leiders onder wie Mahatma Gandhi (vermoord
in 1948), Jawaharial Nehru e.a. Allen hadden gestreden voor een ongedeeld India,
maar moesten genoegen nemen met een verdeeld India, nl. India en Pakistan. Dit
laatste land in het begin van de jaren '70 opnieuw verdeeld in Pakistan en Bangladesh
n.a.v. de grote tegenstellingen tussen het groot aantal Moslims en Hindoes. Ook in
India mochten later Indira Gandhi en haar Rajiv ondervinden wat politiek bedrijven
was. Zij werden om het leven gebracht. Deze uitgave, behandelt in grote trekken de
geschiedenis, politiek, economie en cultuur van het grote land, bijna een werelddeel
op zich. Ongeveer 950 miljoen inwoners, met een verscheiddenheid aan godsdiensten
waaronder islam, boedhisme, hindoeïsme, christendom en vele kleinere religies.
Achteraan werd een uitslaande kaart met waardevolle gegevens opgenomen.
AVD

Ella van 't Hof
Van Adam tot Zevende Hemel. De bijbel in kort bestek, Martinus Nijhoff uitgevers,
Postbus 58, 9700 MB Groningen, 1997, 176 blz., f 37,50. - Uitgevers ontdekken
blijkbaar dat de actieve kennis van het cultuurhistorisch verleden bij de moderne
lezer sterk afgenomen is. A-tot-Z-boekjes die ons wegwijs maken in de mythologie
of in de hagiografie worden verondersteld dergelijke lacunes op te vullen Van Adam
tot Zevende Hemel wil de lezer ook in kort bestek rondgidsen in het oude en het
nieuwe testament en bovendien nog de ontstaansgeschiedenis van de bijbel duidelijk
maken. De titel van het boekje zet ons wel op een verkeerd been: het is namelijk
geen alfabetisch lexicon, maar een synopsis van de bijbel. Een uitgebreid
namenregister en trefwoordenregister biedt wel een oplossing voor de onwetende
lezer die bijvoorbeeld op zoek is naar een uitleg voor ‘Habakuk’ of ‘Leviticus’.
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Praktisch, handig én mooi uitgegeven. Bij de literaire citaten is er evenwel nauwelijks
aandacht voor Vlaamse auteurs. Een beknopte en gemakkelijk-toegankelijke
bibliografie bij ieder lemma zou nuttig zijn.
JV

Juul Kinnaer
Galstenen (aforismen - ideeën - gezegden), uitg. Dilbeekse Cahiers, Spanjeberg 9,
1700 Dilbeek, 1997, 220 × 140 mm, 44 blz., paperback. - ‘Galstenen’ van Juul
Kinnaer zijn meestal cerebrale bedenkingen in de marge van de hedendaagse
samenleving. Ze vinden inspiratie in de kleine kanten van de mens en de medemens;
ze cirkelen rond partnervorming of sociale instellingen en ze zetten soms de dagelijkse
realiteit op de helling. Soms breekt een vleugje ironie door, maar meestal is de
grondtoon ernstig en peilend. Aforismen poneren waarheden, daarom is het belangrijk
dat de aforist steeds bescheiden blijft. Een deugd die Kinnaer blijkbaar bezit en subtiel
aanwendt.
JV

Daniel Vangroenweghe
Aids in Afrika. Oorsprong, verspreiding en seksuele netwerken in historisch en
socio-cultureel perspectief, uitg. EPO, Berchem, 1997, 501 blz., (bijlagen, noten,
woordenlijst, registers, foto en kaarten) - Dit boek bevat onder andere 70 dichtbedrukte
pagina's bibliografie over het AIDS-syndroom in Afrika (1500 referenties!?). Op
zich is dit reeds een verdienste van deze studie dat hier over een relatief recent sociaal
verschijnsel zoveel internationaal materiaal samengebracht wordt en toegankelijk
gemaakt wordt. De overzichtelijke benadering van de historiek en de verspreiding
van het HIV-virus is bijzonder verduidelijkend. Als cultureel tijdschrift willen we
er hier vooral op wijzen dat dit boek de Aidsproblematiek inderdaad in een brede
culturele context plaatst. Homoseksualiteit, prostitutie, migratie, toerisme en specifieke
aspecten zoals rituelen, huwelijksgebruiken, tienerseksualiteit en de impact van
diverse subculturen krijgen er de nodige aandacht. Er wordt o.i. wel te weinig aandacht
geschonken aan de rol van de ethiek en de religie, hetzij in de brede zin als onderdeel
van de sociaal-culturele achtergrond, hetzij in hun specifiek normerende dimensie.
JV

Frank-Ivo Van Damme
Ex Libris ABC, uitg. Kalligrafia, Wommelgem, 1998; de gewone editie kost 750 fr.,
de meteen zeldzaam geworden luxe-editie 4.000 fr. (bestelling d.m.v. overschrijving
op het rek.nr. 402-4058151-56 (met telkens + 80 fr. verzendkosten). - Dit boek
‘vertelt’ over het ontstaan van een exlibrisreeks, geïnspireerd door het Keltische
alfabet en het vlechtwerk. In een voorwoord prijst de Amerikaanse kunsthistoricus
en kenner van ‘traditionele en volksgebonden kunstvormen’ Mark Van Stone, bij
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wie Frank-Ivo onderricht kreeg i.v.m. de Keltistiek, het werk aan om de ‘geslaagde
vermenging van stijlen’. Van Damme schreef een inleiding en commentaren bij de
‘letters’; die verrassen door de boeiende, tegelijk geestige en aangename wijze van
‘inleiden en toelichten’: een geboren lesgever! Beide teksten worden tevens gegeven
in nog 4 andere talen: Fra., Duits, Eng. en Ital., wat een ruime verspreiding van dit
werk van kunst én eruditie in de hand werkt. Volgen dan 27 ‘letters’ + IJ: 27
exlibrissen en 1 geboortekaart; op de tegenliggende pagina komen meestal ontwerpen
van in de letter gebruikte details; de erbij passende commentaren (uit het voorgaande
gedeelte) maken het bekijken van letter en details tot een aangename ontdekkingstocht,
met momenten van herkenning en nog meer van verrassing! In elk stuk herkent men
de blijmoedige vitaliteit van de kunstenaar.
GK

De recensies werden geschreven door:
AVD:

Adiel Van Daele

GK:

Gust Keersmaekers

JLM:

Jean Luc Meulemeester

JV:

Julien Vermeulen
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Verbondsberichten
Berichten voor deze rubriek sturen naar:
Dirk Rommens
Verbondssecretariaat C.V.K.V.
‘Huize Roosendaele’
Sint-Pietersstraat 39, 8520 Kuurne
Tel. en Fax (056) 35 78 66

Ereleden 1998
Het C.V.K.V. vzw geniet van de toepassing van art. 71 p. 1, 4o d van het wetboek
der inkomstenbelasting, waardoor giften van tenminste 1.000 fr. kunnen afgetrokken
worden van het totaal belastbaar nettoinkomen van de schenker. Via deze weg zegt
de Raad van Beheer van het C.V.K.V. vzw dan ook graag hartelijk dank aan alle
schenkers:
Maurits Baertsoen, Tielt - Bervan Design, Tielt - Broeders Hiëronymieten,
Sint-Niklaas - Jan Buydaert, Sint-Niklaas - Walter Cailliau, Leefdaal/Bertem - Frieda
Calluy, Merksem - Georges Cappelle, Torhout - Raf Chanterie, Waregem - Marie-P.
Christiaens, Marke - College van Burgemeester & Schepenen, Kuurne - Olga
Compernolle-Welvaert, Brugge - Jacques Coupez, Gent - Mw. Paul De Bruyne-Van
Wettere, Gent - Robert Declerck, Tielt - Irma De Corte, Antwerpen - Walter
Decostere, Oudenaarde - Hilda Delbeke, Zoersel - Marc Delrue, Brugge - Eric
Delzeyne, Roeselare - Etienne De Munck, Sint-Niklaas - A. Depauw, Waasmunster
- Jef Depla, Roeselare - Stefaan De Puydt, Jabbeke - Johan De Schrijver, Meise Wim De Wit, Waasmunster - Willy De With, Antwerpen - Diegenant & Partners
bvba, Dilbeek - Jan Dierckx, Turnhout - René Dresselaers, Turnhout - Jozef Driessen,
Zutendaal - Fernand Dupont, Antwerpen - Carlos Evenepoel, Asse - NV. Giselan,
Aalst - Jean-Paul Goethuys, Vilvoorde - Modest Goris, Boom - André Goudsmedt,
Izegem - Paul Hendriks, Berchem - Imago Tijl vzw, Neerpelt - Daan Inghelram,
Blankenberge - Felix Kemps, Wilrijk - Paul Kerremans, Brussel - Henri Kluge,
Roeselare - Oswald Lecluyse, Zeebrugge - Jeannine Leduc, Wellen - G. Lemey,
Kortrijk - Jaak Maertens, Roeselare - Katelijne Maesen, Middelkerke - Daniel
Martens, Kuurne - Herman-Emiel Mertens, Mechelen - Jean Luc Meulemeester,
Brugge - Annie Missuwe, Oostende - Maria-Hendrika Moortgat, Gent - Clara
Naessens, Kortrijk - Marc Nicolai, Herk-de-Stad - Marguerite Nolf, Tielt - Antoon
Oost, Edegem - Leo Peeraer, Leuven - Dr. Med. J. Pintelon, De Pinte - Roger
Rijckoort, Oostrozebeke - Karel Schotsmans, Stokkem/Dilsen - Jan Sercu, Koksijde
- Joseph Seuntjens, Kasterlee - Armand Storms, Schilde - Geert Swaenepoel,
Hoogstraten - Freddy Tack, Kortrijk - Jan Van Bael, Antwerpen - Marc Van Biervliet,
Brugge - Pieter Van Cauwelaert, Sint-Pieters-Leeuw - Adiel Van Daele, Tielt - Daniël
Van Damme, Sint-Denijs-Westrem - Monique Van den Bergh, Berchem - Joke Van
den Brandt, Ekeren - Luc Vandenbulcke, Tielt - Maurice Van den Eede, Grembergen
- Victor Van den Heuvel, Tielt-Winge - Paula Van den Sijpe, Aalst - Gabriël
Vandeputte, Brugge - L. Van der Donck, Merksplas - Michel Van Liedekerke,
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Dendermonde - Victor Vanvelthoven, Schilde - Rachel Vermeer, Brugge - Luc
Verbeke, Waregem - Johan Vercruysse, Willebroek - Hubert Verhelst, Tielt - Johan
Vermeulen, Nevele - Frida Vleugels, Leuven - Albert Vonck, Dilbeek - Marcel
Weemaes, Duffel - Christian Wittebroodts, Temse - Yolande Wittouck, Kluisbergen
- Zusters van Maria, Pittem. Lijst afgesloten op 1 november 1998
AvD

Nieuwe leden
De Raad van Beheer van het C.V.K.V. vzw aanvaardde volgende nieuwe leden, die
we hierbij hartelijk welkom heten in onze kunstenaarsfamilie!
ANTWERPEN
Marc Somers (L), Antwerpen
Jeroen Suls (BK), Geel
OOST-VLAANDEREN
José Depoortere (L), Deinze
Tine Ruysschaert (M), De Pinte
Siegfried De Buck (BK), Gent
Julien Librecht (L), Lede
Gerard Vekeman (BK), Moortsele/Oosterzele
Johny Quivron (BK), Eke/Nazareth
Etienne De Munck (M), Sint-Niklaas
Gerda Berckmoes (L), Zele
WEST-VLAANDEREN
Johan Ballegeer (L), Lissewege/Brugge
Rudy Dewaele (BK), Sint-Michiels/Brugge
Werner Blondia (BK), Egem/Pittem
Rebbeca Baert (BK), Wielsbeke

Buitenland
Jeannine Janssens (L), Monternaud (F)
AvD
Herman Vos 70

Herman Vos is zeventig geworden...
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Wie hem, net als ik, telefonisch proficiat wilde wensen, kwam van een kale reis
terug. Die bewuste dag wachtte hij, als begeleider van een groep pelgrims, ongeduldig
vóór de kathedraal van Compostela op hun komst. Als je hem bij de kraag wilt
pakken, moet je vlug zijn. Ofwel huppelt hij over de heuvels van Toscane in de
voetsporen van Sint-Franciscus, ofwel in die van Santiago... Tenzij hij in een lange
truck op weg zou zijn met hulpgoederen, ergens naar een noodgebied. Maar geen
nood, inzake zijn verjaardag. Zijn vrouw organiseerde, samen met kinderen,
kleinkinderen en vrienden, een uitbundige, uitvoerige feestviering. De vader van ‘De
Zonen van Pepe Gimenez’ is andermaal verwend geweest, en dit inspireert hem zeker
naar een verder literaire inzet...
‘De Zonen van Pepe Gimenez’, bekroond en door Elseviers Weekblad ‘proza als
krachtige eik’ genoemd, was het begin van een reeks romans, novelles en gedichten...
proza dat uit een stevige houtsoort was gesneden. Dat was iets heel speciaals in die
tijd, toen het Zuid-Amerikaanse aroma nog geen progressieve mode was.
Herman Vos was en ‘blijft’ de jongste uit een groot Vlaams gezin, en graag keert
hij terug naar zijn geboortedorp Meise waarover hij trouwens een nostalgisch
herinneringsboek schreef. Het is de zucht naar altijd nieuwe belevenissen die in zijn
hart het vreemde gevoel nalaat van een ontheemde in een vertrouwde omgeving.
Daaruit wordt zijn literaire werk geboren, jawel.
GASTON DURNEZ
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