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[nummer 274]
Julien Vermeulen
Waar' 't leven een gedicht. Bij het begin van een Gezellejaar
Woord vooraf
Begin augustus 1998 ontdekten Tony Morren en Peter Aspeslagh in de afdeling
Westflandrica van de Bibliotheek Albrecht Rodenbach in Roeselare vier autografen
van Guido Gezelle. Bij nader toezicht bleek dat één van deze manuscripten een
gedicht bevatte dat tot nog toe onbekend was. Het is een groot genoegen voor ons
dat we dit nieuwe Gezellegedicht in ons tijdschrift kunnen opnemen, samen met een
interessante interpretatie van dit context-gebonden vers dat de fascinerende titel
Keerselucht draagt. Terzelfder tijd brengen we op het voorplat van deze aflevering
het handschrift van een van de andere gedichten die bij die gelegenheid ontdekt
werden, met name een gedicht waarin Gezelle de lof zwaait voor Constance
Teichmann. Een variant van dit gedicht was bekend en opgenomen in het Verzameld
Dichtwerk (deel VI, pp. 392-393).
Vooral in de laatste strofe constateren we enkele opvallende verschillen tussen de
pas ontdekte versie en de eerder gepubliceerde tekst. In de regels 13 tot 16 introduceert
Gezelle hier immers een Parijse Sarah en contrasteert haar met de deugdzame
filantrope en kunstbeschermster Constance Teichmann (Antwerpen 1824-id. 1896).
Deze tijdgenote van Gezelle steunde Vlaamse kunstenaars zoals Peter Benoit en
Edgar Tinel en droeg bij tot de opleving van de kerkelijke muziek. Tijdens de
cholera-epidemieën werkte ze als verpleegster bij de eenvoudige bevolking waardoor
ze de bijnaam ‘engel van liefdadigheid’ toebedeeld kreeg. Ze stichtte eveneens een
Groep Dames van Barmhartigheid en richtte het Antwerpse Louise-Maria-hospitaal
op. Tony Morren identificeert terecht de Parijse Sarah als de Franse actrice Sarah
Bernhardt, pseudoniem van H.R. Bernard (1844-1923). Deze ‘pronkheldin’ (zoals
Gezelle dit type vrouwen in de eerder gekende versie noemt) was een van de grootste
tragediennes uit de toneelgeschiedenis: ze speelde bij de Comédie Française, maakte
negen tournees door Amerika en was eigenaresse van verscheidene Parijse theaters.
Naast grote vrouwenrollen maakte ze ook naam en faam door travestierollen
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als Hamlet en l'Aiglon. Haar excentrieke gedrag verhoogde de mythevorming rond
haar persoon.
In oktober 1998 zag nog een andere Gezelle-autograaf het licht: een zestienregelig
gedicht waarvan het incipit luidt: Waar' 't leven een gedicht. Heel graag nemen we
in dit woord vooraf een foto op van dit netschrift dat bovendien gesigneerd is door
de dichter. Het manuscript hoort toe aan de heer Frank Derie uit Kruishoutem, die
langs moederszijde verwant is aan Aloïs Walgrave, auteur van de bekende
Gezellebiografie. Dit gelegenheidsgedicht, waar-
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van in het Verzameld Dichtwerk (deel VI, p. 371) een lichtjes afwijkende versie terug
te vinden is, werd geschreven bij het overlijden van Eugeen van Oyes vierjarig zoontje
Herman (12 juli 1882). Het hier gepubliceerde manuscript verschilt in de verzen 6,
7 en 10 van de reeds gekende autograaf (H 11, 3g) en is hoogstwaarschijnlijk een
defenitieve (r) versie. Het is niet uitgesloten dat dit het totnogtoe onbekende ‘ander
nethandschrift’ is waarop J. Boets in zijn uitgave alludeert. Het gedicht is ook bekend
als Zielgedichtje CLXV. De tekst was bedoeld als overlijdensgedicht, maar de familie
Van Oye heeft het gedicht nooit als bidprentje laten drukken. Onnodig hierbij te
vermelden dat Eugeen van Oye de oud-leerling was aan wie Gezelle meer dan twintig
jaar vroeger diverse gedichten opgedragen had, waaronder Dien avond en die rooze.
Bij ons onderzoek naar een aspect van Gezelles rol als gelegenheidsdichter kwamen
we tevens op het spoor van een planodruk die een aantal varianten biedt op het gedicht
Bermhertigheid, o schoone deugd, dat in 1886 in een brochure gepubliceerd werd
en waarvan de eerder bekende versie opgenomen werd in het Verzameld Dichtwerk
(deel VI, pp. 245-247). Deze planodruk (43 × 25cm) brengt de veertien strofen van
dit jubileumgedicht voor de Moeder Overste van de Kortrijkse Zusters Paulinen
overzichtelijk op één blad en geeft de hiernavolgende tekstvarianten vrij. Strofe 3,
vers 2: ‘van zinnen’ i.p.v. ‘verloren’; strofe 3, vers 3: ‘lijk ouderloos’ i.p.v. ‘schier
hopeloos’; strofe 4, vers 5: ‘boosgezind’ i.p.v. ‘onbemind’; strofe 6, vers 4: ‘het
christlijk eerstbeginnen’ i.p.v. ‘en 't christlijk eerst beginnen’; strofe 6, vers 6:
‘nieuwgebouwd’ i.p.v. ‘nieuw gebouwd’; strofe 6, vers 7: ‘zielkes’ i.p.v. ‘zielen’;
strofe 9, vers 6: ‘satans’ i.p.v. Satans’; strofe 10, vers 5: ‘en onlangs leên’ i.p.v. ‘die,
onlangs leên’; strofe 11, vers 6: ‘zeggen 't, als één les:’ i.p.v. ‘zeggen al één les:’.
Door de inspanningen van de coauteurs en van verscheidene bruikleengevers
kunnen we deze Gezellepublicatie ook uitgebreid illustreren met een aantal minder
gekende iconografische documenten. Vooral ook enkele niet eerder gepubliceerde
Gezellemanuscripten geven een authentieke toets aan de hier gebundelde bijdragen
en bieden de lezer een beter inzicht in de genese van Gezelles poëzie.
Het ontdekken van onbekende documenten houdt steeds een stuk verrassing in.
Het is immers niet denkbeeldig dat de teruggevonden manuscripten eventueel een
nieuw licht kunnen werpen op een facet van Gezelles persoonlijkheid. Maar toch
willen we hier vooral de aandacht vragen voor de continue inspanning van
verscheidene Gezellevorsers die de jongste decennia het Gezelle-onderzoek op nieuwe
paden geleid hebben. Dankzij hun nauwgezette tekstedities en vernieuwende
poëzieinterpretaties kunnen we in 1999 een ander profiel van de dichter ophangen
dan we in het vorige Gezellenummer van ons tijdschrift (januari-februari 1966, nr.
85) konden doen. Het inleidend overzicht van het huidige nummer gidst ons langsheen
de meest opvallende verschuivingen die zich de jongste decennia in de Gezellestudie
voorgedaan hebben.
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G. Gezelle in de tuin van de Kortrijkse familie Nolf-Beck, Doorniksewijk nr. 148, in de zomer van
1893 De foto werd door een lid van de familie Nolf genomen en ook ontwikkeld in het
amateur-laboratorium ten huize Nolf. (Mededeling familie Nolf; voor andere details over de fotoreeks
waarvan dit portret deel uitmaakt, cfr. R. Lagram in: De Leiegouw, jg. XL, afl. 2, juni 1998)

Iedere versregel, iedere pennentrek of uitspraak van Guido Gezelle is heel lang
gemythologiseerd geworden door een drievoudig canoniseringsproces dat reeds
tijdens zijn leven op gang gebracht werd. Het aureool van Gezelles onaantastbaar
literair talent heeft decennia lang doorgewogen op de waardering die men zijn totale
oeuvre toebedeelde, waardoor uiteraard heel veel middelmatige gelegenheidsproducten
opgewaardeerd werden. De apostolisch-religieuze draagwijdte van zijn literair
engagement verleende aan zijn werk tevens een toets van ongenaakbaarheid waardoor
men niet altijd de nodige nuancering kon of wilde opbrengen. De wervende kracht
van zijn Vlaams-opvoedkundig profiel ten slotte was eveneens een punt dat in
verscheidene milieus niet met de nodige sereniteit bespreekbaar was. Nu onze
postmoderne tijdgeest geen ruimte meer laat voor grote mythen of gefossiliseerde
verhalen bekruipt sommigen de wens om dit glorificatieproces meteen om te buigen
naar een totale ontkrachting van het vroeger gecreëerde ideaalbeeld. We weten echter
dat het herschrijven van de (literatuur)geschiedenis omzichtig moet gebeuren, vooral
wanneer het een dichter betreft die door opeenvolgende literaire stromingen met
groot enthousiasme als een inspirerende voorloper begroet werd: door onze Van nu
en Straksers, door een expressionist als Van Ostaijen én door de vijftigers die hem
als de eerste experimentele dichter binnenhaalden.
Met deze bundel exemplarische bijdragen hopen we dan ook een Gezellebeeld te
schetsen dat sober en eerlijk is. De artikels die hier aangeboden worden, reveleren
een bijzonder veelzijdig auteurschap. We zien onder andere hoe Gezelle op een
treffende wijze de literaire traditie in zijn werk integreerde, wat bijvoorbeeld ook tot
uiting komt in zijn mystieke gedichten. Terzelfder tijd ontpopte hij zich als een
politiek-geëngageerd journalist met een sprankelend humoristisch gevoel en als een
talentrijk vertaler van Longfellows Hiawatha-gedicht. Zijn laatste grote bundels
verschenen terwijl hij een veel gevraagd gelegenheidsdichter was voor de Kortrijkse
geestelijkheid en burgerij. Aan deze facetten besteden we in de volgende pagina's
de nodige aandacht. Het is ons bovendien een bijzonder groot genoegen dat we het
slotwoord van deze aflevering mogen geven aan Jozef Boets die van de Gezelle-editie
en de Gezelle-interpretatie een prachtig levenswerk gemaakt heeft. In zijn bijdrage
verkent hij op een poëtisch-fijnzinnige wijze enkele avondgedichten en formuleert
hij zijn grote bewondering voor de dichter die dit jaar herdacht wordt.
Uiteraard gaat onze dank hier ook uit naar de vele personen die zich ingezet hebben
bij het totstandkomen van dit nummer. We danken de verantwoordelijken van de
Gezelle-archieven van de Openbare Bibliotheek in Brugge en van de Stedelijke
Openbare Bibliotheek in Kortrijk, de Zusters Paulinen in Kortrijk;
Gezelliana-hoofdredacteur Piet Couttenier, de coördinatoren van de Gezelleherdenking
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van de provincie West-Vlaanderen en de vele anonieme medewerkers en
bruikleengevers. In het bijzonder richten we een woord van dank aan het
Provinciebestuur van West-Vlaanderen en aan de provinciale werkgroep: door hun
toedoen kunnen we aan onze abonnees een afzonderlijke Gezellebloemlezing
aanbieden.
Tot slot wensen we de drie Gezellesteden Brugge, Kortrijk en Roeselare een
feestelijk 1999 toe!
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Piet Thomas
De wegen naar Gezelle: legende en waarheid in de recente
Gezellestudie
Nu ik een speurtocht onderneem langs de wegen die men bewandeld heeft om Gezelle
zowel in zijn leven als in zijn werk te ontdekken, wil ik tevens het verhaal doen van
de hindernissen en valkuilen die ik op die wegen heb aangetroffen. Uw reisgids is
geen Gezellespecialist. Hij is alleen toevallig enigszins vertrouwd met een randgebied
dat hier verder niet besproken wordt, en hij heeft zich een tijdlang over enkele recente
bijdragen tot de Gezellestudie gebogen. Mag ik, vooraleer u op de reisgids schiet,
als ware hij een pianist, verklaren dat ik alleen maar rustig en ook enigszins kritisch
wil zoeken naar de vormen van waarheid (dat lijkt in de humane wetenschappen een
fraaiere term dan zekerheden) die reeds bereikt zijn, en de hindernissen die ons nog
beletten om meer waarheid omtrent Gezelle en zijn werk te achterhalen.
In zijn pleidooi voor ‘Een nieuw Gezelle-forum’ heeft Piet Couttenier beklemtoond
dat de studie van Gezelle zich tot een ‘volwaardige discipline’ ontwikkeld heeft ‘die
in het literatuuronderzoek in Vlaanderen haar gelijke niet kent.’1 Hij voegt daaraan
toe: ‘Soms lijkt die zover geëvolueerd dat alleen nog onderzoek van de achtergrond
tot nieuwe en boeiende resultaten kan leiden en (men) het verder zonder de teksten
zelf kan stellen die als afgewerkt worden beschouwd, immuun voor nieuwe
interpretaties.’2 Maar hijzelf weet beter. Hij wimpelt het overmoedig optimisme van
de schijn af met een pleidooi voor een nieuwe, door aansluiting bij actuele methodes
bepaalde lectuur van het leven en van de teksten, waar uiteindelijk alles om begon.
Hij denkt daarbij zowel aan nieuwe visies op het biografische onderzoek en de
teksteditie als aan interpretatiemethodes in verband met de eigen structuur van de
teksten zelf en van de intertextualiteit.
Het werk is inderdaad nog lang niet voltooid. Maar er zijn nieuwe kansen ontstaan,
waardoor strikt filologisch onderzoek en documentair onderzoek van de bronnen
gemakkelijker en soepeler verbonden kunnen worden met de studie van de historische
achtergronden en het specifiek interpretatief onderzoek. Maar laat ik niet langer over
nieuwe banen en wegen praten die naar een gewenste en vernieuwde samenwerking
van vele krachten kunnen leiden, maar onmiddellijk beginnen met de beschrijving
van de reeds afgelegde weg.

Teksteditie
Er zijn vooreerst vorderingen op het gebied van de teksteditie. Acht delen van de
nieuwe uitgave van Guido Gezelles Verzameld Dichtwerk zijn in de periode van
1980 tot 1991 verschenen. En zowel in de Gezellekroniek als in Gezelliana, de twee
tijdschriften die in Gezelliana. Kroniek van de Gezellestudie zijn opgegaan, werden
vele teksten opnieuw vastgelegd of voor het eerst in een passende, moderne editie
en in hun historische context voorgesteld. Het Verzameld Dichtwerk, een uitgave
van het CNL van de UFSIA (Antwerpen), die mede onder de auspiciën van het Guido
Gezellegenootschap verscheen, is, hoezeer het ook met vaste hand door Jozef Boets
geleid werd, het resultaat van de inspanning van velen. De geduldige samenbundeling
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van krachten is zowel voor de inleidende stukken als voor de uiteindelijke vormgeving
van de verzamelde gegevens een inspanning waar men terecht trots op kan zijn. De
eindredacteur mag er zich op beroemen de intenties van zijn opdrachtgever en mentor
R.F. Lissens op zo'n wijze gestalte te hebben gegeven dat hij vroegere edities van
het globale dichtwerk in menig opzicht overtroffen en voorbijgestreefd heeft. Wie
weet wat wij nog allemaal kunnen verwachten als ook de inmiddels gevonden brieven
en nieuw ontdekte prozastukken deze lyrische teksten zullen aanvullen. Als we
insiders mogen geloven, hoopt het materiaal van de Gezellestudie zich op. In het
Verzameld Dichtwerk dat nu voltooid voorligt, heeft men veel correcties kunnen
aanbrengen in teksten die reeds bekend waren, heeft men die teksten nauwkeurig
kunnen dateren en heeft men nieuwe teksten voorgesteld die geduldig en deskundig
werden beschreven. De discussie omtrent de vraag wat nou allemaal in het Verzameld
Dichtwerk terecht moest en wat niet, is gaandeweg geluwd. Boets heeft zich aan de
discussie weinig gelegen gelaten en is koppig zijn weg gegaan in de overtuiging dat
een louter esthetisch criterium, dat noodzakelijkerwijze subjectief blijft, niet de
uiteindelijke leidraad kon zijn. Daarom heeft het mij enigszins verbaasd dat hij zich
in een mijmering bij de vier delen die toen reeds voltooid waren, nog steeds ‘minder
aangenaam verrast’3 toont door de opmerking van Albert Westerlinck dat veel van
wat hij in zijn ijver aan het doen was ‘de verdienste van Gezelle niet ten goede zou
komen’.4 En hij haast zich daarbij op te merken: ‘Alsof - hoe uitstekend het overige
werk van Baur ook is - die puinhoop of liever die stortplaats die de dundruk 3 en 4
(de enige volledige Gezelle) nu zijn, de dichter wel tot eer strekt. Hem en de huidige
Gezellewetenschap’.5 Het was helemaal niet nodig dat Boets visioenen kreeg van de
naar zijn spreekbeurt luisterende Westerlinck, die toegeven moest dat hij enige
nieuwe, door hem (Boets) toegevoegde teksten, nog nooit gelezen had. Hij heeft het
zich voorgenomen en het noodzakelijke monnikenwerk verricht en dat met zo'n
deskundigheid en volgehouden ijver, met zo'n precisie en methodologisch inzicht
dat detailkritiek niet de gaafheid van het gedane werk kan aantasten. Voor het eerst
is Gezelle met zo'n indrukwekkend corpus van teksten vertegenwoordigd dat de volle
omvang van zijn persoonlijk lyrisme en zijn bereidwillige beschikbaarheid als
volksdichter laat zien. Boets veronderstelt vanzelfsprekend dat ook de acht delen
van het Verzameld Dichtwerk hun ‘portie kritiek zullen ondervinden’.6 Hij zegt o.m.:
‘In de ogen van sommigen zal ze (deze uitgave) niet genoeg getuigen van Gezelles
dichterschap en van zijn dichterschap alleen. En toch is het juist uit respect voor dat
dichterschap dat ze op die wijze gebeurt. Uit respect voor zijn groot, en dus
eigensoortig dichterschap moet die uitgave, vooral in de laatste vier delen, m.i.
duidelijk getuigen van het feit dat Gezelle de stem was van het 19de-eeuwse
Vlaanderen, ook van het kleine Vlaanderen.’7 Elders in hetzelfde artikel spreekt hij
zelf de wenselijkheid uit dat men in de laatste vier delen een ruimte zou vrij houden
voor wat men zou kunnen beschouwen als een vergaarbekken van taalproducten die
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Gezelle ‘bijschavend en oppoetsend uit de mijnen van de levende volksliteratuur’
heeft gered.

Biografie
Doch genoeg over de vooruitgang op het gebied van de teksteditie. Laten we nu
nagaan wat er gebeurde op het terrein van de Gezellebiografie. Een uitgewerkte
auteursbiografie met de nodige distantie en de daarbij behorende kritische zin in de
trant van de befaamde Engelse traditie heeft lang op zich laten wachten. Er zijn
aanzetten geweest die ofwel niet voltooid zijn, ofwel tot regelrechte hagiografieën
uitgegroeid zijn. Ze zijn meestal al ouder en horen strikt genomen niet bij dit overzicht,
maar ze zijn beslist niet vrij van legendevorming. Die legendevorming vertoont niet
alleen de sporen van de ongewone geboorte van de held in de mythe en in de literaire
fictie, maar heeft ons ook de meest onwaarschijnlijke gezondheidsleer en
erfelijkheidsleer doorgegeven, van de alleen door de dokter belette behandeling van
het onfraaie hoofd van de kleine Gezelle, tot de aan Goethe herinnerende verdeling
van de eigenschappen van vader en moeder die hij zou overgeërfd hebben. Het meest
verrassende fenomeen is de koppige nationale mythe waarbij gesteld wordt dat de
in 1830 geboren Gezelle een zalvende troost zou zijn voor het totstandkomen van
de Belgische staat. Verder wordt de jonge Gezelle graag voorgesteld als een
gevangene, die vanuit een minderwaardige sociale positie gedwongen wordt om
allerlei diensten te verlenen, en die als portier in het Klein-Seminarie tot een isolement
van dienstbaarheid veroordeeld werd. Johan van Iseghem heeft in zijn doctorale
dissertatie8 de mythe van die uitzonderlijke positie aanzienlijk gerelativeerd. En dit
via de studie van de rekeningen die blijkens de boekhouding aan de ouders werden
voorgelegd. Hierbij viel op dat de leerling Gezelle slechts één van de zeer velen was
die vermindering van schoolgeld genoten, omdat zij of hun ouders op de ene of de
andere wijze diensten bewezen aan het college of omdat die ouders financiële
problemen hadden. Ook het verhaal dat de jonge leraar Gezelle aanvankelijk te weinig
betaald werd door de overheid van het Klein-Seminarie schijnt onjuist te zijn. De
studie van de betaallijsten wees uit dat Gezelle evenveel kreeg als collega's, die
hetzelfde aantal dienstjaren hadden, en dat hij heel vlug naar de hoogste barema's
evolueerde. Ook in verband met het onderwijs dat men aanvankelijk aan Gezelle
toevertrouwde, zijn verhalen ingeslopen die onjuist zijn. Traditioneel heeft men het
voorgesteld alsof zijn benoeming in de handelsafdeling een aanslag of minstens een
miskenning was van zijn talent als dichter. Terwijl men er nauwelijks rekening mee
hield dat Gezelle nog op lange na niet de volle kracht van zijn dichterlijk talent had
kunnen ontplooien. In feite getuigde het van een levensgroot vertrouwen in zijn
talenkennis en in het talent voor commerciële aangelegenheden dat hem ook niet
helemaal vreemd was. Ook speelt de omstandigheid een rol dat Mgr. Malou wilde
dat Waalse leerlingen die zich tot het priesterschap geroepen voelden, behoorlijk
Vlaams kenden met het oog op de geloofsverkondiging. Gezelle hoorde helemaal
thuis in het prestigieuze concept dat de organisatoren van deze onderwijsrichting
voor ogen stond. Ook in vele andere opzichten hanteerde men voor de beginnende
leraar die Gezelle toen was, een conflictmodel dat blijkens de bronnen die Van
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Iseghem voor het eerst grondig onderzocht (o.m. persoonlijke brieven van de bisschop,
circulaires die naar de colleges werden gestuurd, en voorbereidingen van
vergaderingen met superiors), niet gehandhaafd kan blijven, omdat het gewoon
onjuist is.
Dit geldt ook voor de zogenaamd revolutionaire manier waarop hij onderricht gaf.
Op het gebied van de natuurwetenschap werd zijn methode van aanschouwelijk
onderwijs als een drastische opwelling gezien van een geniale en spontane
vernieuwingswil, terwijl Gezelle in feite slechts uitvoerde wat de overheid als
richtlijnen had voorgesteld, en voortzette wat voorgangers van hem eigenlijk al
begonnen waren. Zijn taalonderricht paste helemaal in de defensieve opties die hij
t.a.v. de Nederlandse woordenboekmakers voorstond. De speciale belangstelling
voor de volkstaal had niet alleen sociaal-politieke en religieuze steunpunten, maar
sloot ook aan bij de typisch romantische opvattingen die zich in die tijd in vele kringen
doorzetten. Zijn voorkeur voor het gesproken woord en zijn argwaan tegen een
kunstmatig opgedrongen boekentaal en de dictatuur van een onnatuurlijke beregeling
van het taalgebruik via dorre handboeken moeten gezien worden in het licht van een
ruime ‘Universalpoesie’ die weigerde de verkaveling te aanvaarden die de organische
totaliteit van de verbale expressie bedreigde. En dan zijn literatuuronderricht. Johan
van Iseghem heeft ook daar de programmaeisen en Gezelles werkwijze met elkaar
geconfronteerd. En hij stelt niet alleen vast dat er bij Gezelle een grote bereidheid
bestond om de gebruikelijke retorische voorschriften toe te lichten en aan te leren,
maar ontdekte ook dat hij naast de aanbevolen voorbeelden ook zijn eigen gedichten
uit die tijd daarvoor gebruikte. Zijn Vlaemsche Dichtoefeningen werden als materiaal
gebruikt om de verschillende knepen en technieken van de dichterlijke expressie
concreet te illustreren. Van Iseghem confronteert ook de recepten en instructies van
de handboeken met de poëzie van Gezelle zelf. Ik laat hem het besluit dat hij daaruit
afleidt, formuleren met de woorden van zijn inleiding bij de verdediging van zijn
dissertatie: ‘Gezelle volgt duidelijk de retorica als gids voor de poëzie - wat met het
persuasieve doel van het hem opgelegde literatuur-onderwijs samenhing. Hij bewerkte
via imitatio-regels bestaande teksten, of verzorgde de inventio-fase van zijn verzen
met een Quintiliaanse leer van de topoi. Een aantal gedichten zijn zelfs de uitwerking
van gekende voorbeelden. Bij de keuze van de teksten nam hij een voorbeeld uit
zowat alle genres die blijkens de handboeken in de lessen gedemonstreerd moesten
worden.’ Gezelle onderhield, zo vernemen we ook, levendige contacten met de
plaatselijke letterkundige vereniging ‘De Vriendschap’, waar hij overigens lid van
was, en via deze contacten kon hij scherp aanvoelen wat de beoefenaars van de
letterkunde in zijn onmiddellijke omgeving bezielde.
Het dient gezegd dat de nauwkeurige en consequente werkwijze van Johan van
Iseghem dingen aan het licht heeft gebracht die de conflict-mythe van het begin van
de Roeselaarse tijd van Gezelle grondig aantastten. Het is daarom te betreuren dat
zowel Christine D'haen als Michel van der Plas niet op de hoogte schijnen te zijn
van de resultaten die Van Iseghem bereikt heeft. De bevindingen van Van Iseghem
kunnen vergeleken worden met de sociologisch relevante ontdekkingen die Piet
Couttenier in zijn doctorale dissertatie over de gelegenheidspoëzie van Gezelle in
Kortrijk9 aan het licht bracht. De nieuwe kennis over de vroege Roeselaarse
leraarsjaren van Gezelle lijkt me even belangrijk te zijn als de ontdekking van de
volkspoëzie die Gezelle in zijn Kortrijkse tijd schreef. Het lijdt geen twijfel dat nog
andere vooroordelen over Gezelle afgevoerd moeten worden.
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De wonde in 't hert. Guido Gezelle, een dichtersbiografie10 van Christine D'haen was
een stap in de goede richting, maar blijft toch een boek voor doe-het-zelvers. De
auteur heeft mede dankzij haar rijke ervaring aan het Gezellemuseum een schat van
documentaire gegevens bij elkaar gebracht. Ik vind het een uiterst boeiende
verzameling, maar een biografie is het niet. Het is een soort patchwork van gegevens
waarmee de belangstellende een eind verder komt in zijn verkenning van Gezelles
leven, omgeving en werk. Het is bovendien een hulpmiddel dat comparatistische
gegevens ter beschikking stelt van onderzoekers, maar het mist de synthetische kracht
en de structuur die bij een biografie horen.
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Met allerlei details kan men het inmiddels rustig oneens zijn. Zo kan ik moeilijk
aannemen dat Gezelle de natuur ‘finaal op een onreligieuze wijze’11 ervaren heeft.
Als argument wordt aangereikt dat zijn houding animistisch zou geweest zijn.
Animisme kan twee betekenissen hebben: het is ofwel een primitieve vorm van
godsdienstigheid, ofwel een noodzakelijk bestanddeel van het metaforische spreken
over de natuur, dat men bij talloze dichters vindt. Ook heb ik bedenkingen bij de
passus waar

D'haen het in verband met de eucharistie heeft over ‘de vegetatiegod die vermorzeld
sterft en verrijst’. Volgens haar behoort die god ‘tot de agrarische mythe die in
christelijke vorm bij Gezelle centraal staat’.12 Het beeld van het organisch groeiende,
dat in een cyclus van leven, dood en verrijzenis betrokken wordt, lijkt me veeleer
een element dat zo universeel is dat een transformatie van een agrarische mythe in
een christelijke religie niet noodzakelijk de hele groei van Gezelle naar een
eucharistische metaforiek weergeeft. Wat de teksten betreft die zij graag naast die
van Gezelle legt: ze zijn soms inhoudelijk niet in overeenstemming met de gedichten
waar het om gaat. Af en toe hebben zij overigens als suggesties van mogelijke
beïnvloeding geen hoge graad van waarschijnlijkheid. Dit geldt niet alleen voor
enkele literaire of taalkundige gegevens, maar ook voor religieuze, die in hun
algemeenheid niet toelichten wat Gezelle er precies zou kunnen aan gehad hebben.
Het feit dat zij stelt dat Gezelles cultuur zuiver literair is, lijkt me een versmalling te
zijn van de werkelijke culturele belangstelling van de dichter. De pogingen om foto's
van tijdgenoten van Gezelle karakterieel of esthetisch te evalueren, verraden meer
lukrake nieuwsgierigheden en flapuite bedilzucht dan psychologisch inzicht.
Ze heeft wel een rijk raster opgebouwd dat verder comparatistisch onderzoek
toelaat, alleen heeft ze in haar schema's en lijsten ook gegevens opgenomen die alleen
chronologisch als verwijspunten bruikbaar zijn. Er moet echter over bepaalde
historische gebeurtenissen meer te vertellen zijn dan zij in haar overzichten doet. De
kwestie van de huldiging van De Bo lijkt me bijvoorbeeld met het oog op de relatie
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van Mgr. Faict en Gezelle te weinig indringend behandeld. Toch heb ik aan dit
documentatieboek veel gehad. Men krijgt
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de meestal reeds bekende gegevens weer eens op een rijtje en men krijgt ook niet
bekende documenten onder ogen met een commentaar die, al is die wel eens impulsief,
toch bouwstenen bevat die voor een biografie onmisbaar zijn.
Het verwijderen van misverstanden en verkeerde voorstellingen in verband met de
journalistieke arbeid van Gezelle heeft ze veeleer samenvattend willen weergeven.
Op dit gebied is namelijk baanbrekend werk verricht door Jozef Boets en J. Geens.13
Boets heeft vooral de journalistieke arbeid van de Kortrijkse tijd gebruikt als een
element in de discussie met de traditionele voorstelling van een vermoeide Gezelle
die slechts geleidelijk in Kortrijk van een diepe psychische en morele crisis herstelde.
Couttenier, van zijn kant, heeft de sociale dimensie van Gezelles
gelegenheidsdichtwerk als uitgangspunt genomen om een asociale lectuur van
Gezelles Kortrijkse dichterlijke bedrijvigheid te weerleggen. De interpretatie van de
door hem gevonden feiten formuleert hij in Guido Gezelle en zijn Kortrijkse periode
1872-1899 aldus: ‘Als we nu weten dat Gezelle voor al die verenigingen, patronaten,
congregaties, etc. haast onophoudelijk “teksten” schrijft, dan moeten we vaststellen
dat de priester, maar ook de schrijver Gezelle zich gaandeweg duidelijk achter de
standpunten van de plaatselijke burgerij gaat opstellen. Via hun organisaties
infiltreert hij in hun midden, en via zijn sociale actie en journalistiek verwoordt en
verdedigt hij hun politieke en sociaal-paternalistische standpunten. Zijn
gelegenheidspoezie die vanaf de jaren 1879-1880 omvangrijke allures aanneemt,
bevestigt daarbij nog op originele wijze de waarden en symbolen van die groep zoals
die op tal van rituele, feestelijke gelegenheid kracht worden bijgezet.’14 Ook in verband
met Gezelles Kortrijkse periode zijn er dingen rechtgezet
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en nieuwe accenten gelegd.
Dit mag vanzelfsprekend het beste werk, dat een meer autonoom karakter heeft,
niet in de weg staan. Het treft mij dat Couttenier in zijn jongste bloemlezing van
Gezelles lyriek Mijn dichten, mijn geliefde15 niet zozeer de nadruk legt op de
volgzaamheid en de sociale betrokkenheid, waarover hij het in zijn dissertatie vooral
had, maar op de moderniteit en het autonoom karakter van de poëzie van de dichter.
Hier vraagt hij meer aandacht voor de omstandigheden waarin Gezelle zelf in een
‘complex geworden wereld’ kansen zag voor de overlevingswaarde van zijn poëzie.
Gezelle was niet alleen een exponent van een gesloten wereld die aan het verdwijnen
was, maar ook iemand die zijn eigenheid, relatief vrij van de sociale functie die zijn
verzen verondersteld waren te vervullen, veilig wist te stellen.
Hoger heb ik de hoop uitgesproken dat een goed gestructureerde auteursbiografie
in de lijn van de befaamde Engelse traditie tot stand zou komen, waarbij inleving,
distantie en het nodige kritische inzicht in de omtrent Gezelle bestaande vertekende
voorstellingen de toon van het verhaal zouden bepalen. Met Mijnheer Gezelle.
Biografie van een priester-dichter van Michel van der Plas is die hoopvolle wens
grotendeels vervuld.
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Toch werd het werk door diverse Gezelle-kenners bijzonder kritisch onthaald.
Christine D'haen, Johan van Iseghem en Piet Couttenier stipten elk van hun kant een
aantal zwakke punten en tekortkomingen aan16. Zo werd er o.a. gewezen op een tekort
aan historische feitenkennis (verkeerde data, foutieve namen), ten onrechte afgeleide
constructies en een te grote afhankelijkheid van bestaande biografieën.
Het verbaast me dat enkele kwaliteiten in deze recensies nauwelijks aan bod

gekomen zijn. Het gaat hierbij niet alleen om de inlevingskunst en de nieuwsgierigheid
naar dit vruchtbare en rijke leven dat door zoveel paradoxen gekenmerkt wordt, het
gaat ook om de deskundigheid waarmee dromen, verwachtingen, vooruitzichten,
wensen, tegenkantingen en hindernissen, strijdende wil en verlangen naar
geborgenheid op elkaar inwerken. Een goede biograaf weet de dramatische aspecten
van een levensgeschiedenis optimaal te benutten. Kost het dan zoveel moeite om
loyaal te erkennen, dat Van der Plas daar bijzonder knap in is? Hij maakt mee en
laat meemaken hoe een leven zich ontvouwt en uitdrukt, voortdurend in beweging
is en op zoek naar een creatief bestaan waarin iemand het beste van zichzelf kan
geven en zo zijn onrust de baas kan worden in uitdrukkingsvormen waarmee hij zijn
schuchterheid en eenzaamheid kan overwinnen. Dat heeft Van der Plas willen doen.
En het is nog gelukt ook.
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Het feit dat deze levensgeschiedenis meeslepend geschreven is, werd wel
opgemerkt. Biografie is een menggenre waarin de vertelstijl wel degelijk een rol
speelt. De vertellende stem legt accenten, schept distantie, komt tussen met eigen
commentaar, legt verbindingslijnen met achtergrondverschijnselen en verheldert
fragmenten. Wanneer dit gebeurt met de inlevingskracht, de schroom en het kritisch
vermogen van iemand als Van der Plas, worden de lezer inzichten geschonken die
hijzelf uit een dor documentair verslag of een door academisme aangevreten tekst
niet kan opvissen. Van der Plas is noch langdradig, noch saai. Hij weet als weinigen
passende metaforen te vinden waardoor een bepaalde visie die in nuce wellicht al in
vroegere werken aanwezig was, tot zijn visie wordt.
Belangrijk is dat hij een leven zichtbaar maakt dat vroeger nooit in die mate
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gevisualiseerd werd, omdat men niet wist hoe men dit moest doen of te academisch
verstard was om dit doel te bereiken. Het literatuurwetenschappelijke jargon heeft
de journalist die Van der Plas is, niet verleid om de literaire opvattingen van Guido
Gezelle ingewikkelder te maken dan ze waren. Het voornaamste is niet, dat hij als
biograaf de ontwikkeling van het begrip literatuur op de voet gevolgd heeft. Zijn
hoofddoel is veeleer op bevattelijke wijze de opvattingen die in de tijd van Gezelle
heersten en de verwachtingspatronen die toen geldig waren, weer te geven, zodat de
moderne lezer zich niet alleen de omstandigheden waarin Gezelle werkte, kan
voorstellen, maar ook de doelstellingen van zijn leven en schrijven beter kan
aanvoelen.
In deze recensies is ook te weinig aandacht besteed aan de wijze waarop de
hoofdstukken gecomponeerd werden. Zowel de selectie en de volgorde van de
behandelde realia als de manier waarop binnen elk hoofdstuk de samenhang en de
spankracht van de afzonderlijke gegevens opgebouwd wordt, hebben in een biografie
de naam waardig, een belangrijke rol te spelen. Ook de verhouding tussen de
noodzakelijke tekstinterpretaties (die bij Van der Plas vaak uitstekend zijn) en het
feitenrelaas is daarbij van belang. Men kan bezwaren hebben tegen de bespreking
van teksten waarin men feiten uit fictie afleidt. Maar een vakkundige en veelzijdige
verklaring van literaire teksten kan in een bepaalde context verhelderend werken op
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het beeld dat men al lezende daarvan krijgt. Ook in dit opzicht bezit het werk van
Van der Plas onmiskenbare kwaliteiten.
Vanzelfsprekend kan de historische kennis van de biograaf niet groot genoeg zijn.
Ook de acribie niet waarmee hij die kennis aan het papier toevertrouwt. Mijnheer
Gezelle is een boek waarin sommige feitelijke

gegevens dienen gecorrigeerd te worden. Maar dit wil ik nog duidelijk zeggen: het
is een boek met grote kwaliteiten, met een grote inlevingskracht geschreven. Met
veel begrip voor de morele, literaire en psychische grootheid van de schrijver en
dichter gewapend, is het ook een boek met een grote lading aan literaire en historische
inzichten. Een voorlopige balans die, mits de nodige ingrepen, verdere studie in die
zin kan stimuleren en uitdagen.

Interpretatie
Inmiddels zijn we dan toch bij de teksten beland en de wijze waarop ze geïnterpreteerd
en geëvalueerd kunnen worden. Gelukkig heeft men op een vollediger bestek van
het filologische zoekwerk niet gewacht om de poëzie van Gezelle te interpreteren.
Jan J.M. Westenbroek heeft via structurele studies de weg naar de interpretaties
verder ontsloten. Hij heeft tevens de ontstaansgeschiedenis van de gedichten grondig
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verkend. Ook vanuit deze bedrijvigheid is veel nieuw begrip ontstaan voor de Sitz
im Leben van Gezelles lyriek. Niet alleen zijn uitgave van Gedichten, Gezangen en
Gebeden dient hier als een model in het genre vermeld te worden, maar ook Van het
leven naar het boek, een voortreffelijke studie, die naast literair-historische en
biografische delen ook een onderzoek van de poë-
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tische aspecten van de bundel Gedichten, Gezangen en Gebeden bevat. Hij hechtte
terecht veel belang aan het vriendschapsideaal dat in Gezelles eucharistisch
genootschap geïntroduceerd werd, en zowel met de geschriften van Faber als met de
romantische traditie en zelfs met de ascetische werken van François de Sales
verbonden kan worden. Hij toonde tevens aan hoe de poëzie die in de Roeselaarse
tijd ontstond de vrucht is van een levendige wisselwerking met de leerlingen waarin
de door Gezelle voorgestane gemoedspedagogiek en de concrete beleving van dit
vriendschapsideaal een rol speelden. Via de beschrijving van de bundeling (waarin
hij de legende opruimt dat Gezelle daarbij nauwelijks betrokken zou zijn geweest)
onderzocht hij de bundelings- en ordeningsprincipes en bood enkele baanbrekende
reflecties aan over de poëtische aspecten van de bundel, waar latere onderzoekers al
nuttig gebruik van gemaakt hebben.
Ook elders heeft hij de Gezellestudie wezenlijk vooruit geholpen. Zo herinner ik
me een lezing van hem, later ook in de Gezellekroniek gepubliceerd, waarin hij het
publiek verraste met schitterende commentaren bij 't Er viel 'ne keer. Alleen stelde
ik mij na die lezing de vraag of het nodig is de populariteit van de muziek van
Beethoven in het West-Vlaanderen van de 19de eeuw en de wijze waarop deze muziek
in het Klein-Seminarie in Roeselare ooit is uitgevoerd omstandig te beschrijven, als
men weet dat dit gedicht geen nabootsing van muzikale bewegingen was, maar een
persoonlijke bewerking van een ervaring, van een impressie, die ideëel zoveel andere
motieven aantrok dan in de muziek aanwezig waren. Soms wil het mij voorkomen
dat de kennis van de ontstaansgeschiedenis die men moeitevol verworven heeft,
loodzwaar op de interpretatie weegt.
Zelfs een zo bekwaam interpretator als B.F. van Vlierden, die vele afzonderlijke
gedichten van dichtbij en grondig ontleed heeft, ontkwam niet aan dit gevaar. Het
feit dat hij wist dat Gezelle o Dichtergeest, wachtend op een treinverbinding in
Denderleeuw, voor de Leuvense hoogleraar in de geneeskunde Gustaaf Verriest
schreef, weegt zo zwaar dat hij slechts één thema daaruit distilleerde. Hij vergat dat
dit gedicht, in zijn geheel genomen, gelezen kan worden als een zeer compacte poëtica
van de romantiek. Er is sprake van de vrijheid die de dichter te beurt valt (zijn
bevrijding uit gevangenschap), van de verhevenheid van de dichterlijke taak (de
uitverkiezing) en van de problemen om de volheid van de inspiratie uit te spreken
(de welsprekendheid van de inspiratie recht te doen).
Vooraleer de Duitse tekst ontdekt werd, die Gezelle inspireerde, zocht men naar
de bronnen van De averulle en de blomme, men bleef bij het probleem staan dat de
meikever een soort bijengedrag vertoont, of men verwees naar de vroegere titel
Franse bloemen, of zocht de kenmerkende eigenschappen van het betrokken dier bij
Conscience, terwijl in vele symbolische handboeken de gezochte eigenschappen te
vinden waren, en men vergat het plezier te schetsen dat de didactische Gezelle aan
de klankherhaling en klanknabootsing beleefde om zijn les op een speelse wijze in
te kleden. Men verwaarloosde het vertelstandpunt en de in acht te nemen vertraging
van de laatste woorden en zag het lesgevende gebaar. Een levendig gedicht waarin
een martiale taal de groteske sfeer versterkt, werd overschaduwd door verwijzingen
naar invloeden die met het plezier van dit gebaar niets te maken hebben. Het is alsof
men bij boerke Naas in het geheim alle kogels gestolen had die hij tot op het laatste
ogenblik wou opsparen.
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In deze samenhang kan niet genoeg de lof van Albert Westerlinck worden gezongen,
die in de veelzijdigheid van de benadering van Gezelles werk nooit de concrete
voeling met de tekst zelf verloren heeft.17 Er mogen dan wel een paar keren
onnauwkeurigheden in zijn interpretatief werk geslopen zijn, die mits een vollediger
en betrouwbaarder teksteditie hadden kunnen vermeden worden, als lezer van Gezelles
grote teksten kent hij zijn gelijke niet. Hij is het die het eerst uitvoerig de retorische
bestanddelen van Gezelles organon bestudeerd heeft, spontaan het vernieuwend
aspect van deze lyriek heeft gezien

Guido Gezelle-archief, Stadsbibliotheek Brugge

en tegelijk de vernieuwende kracht van deze teksten niet overschat heeft. Hij kende
immers beter dan de anderen de traditie waaruit Gezelle werkelijk heeft geput, en
kon dus beter de wijze schatten waarop de dichter de traditionele wegen verlaten
heeft. Maar vooral heeft hij het psychische leven verkend en in zijn disharmonische
en harmonische componenten belicht dat de interne structuur van deze teksten bepaald
heeft. Of hij nu naar Kretschmer, Vergote of naar Freud verwees, het gebeurde telkens
vanuit een grondige kennis van het systeem waaraan zijn psychologische
werkinstrumenten ontleend zijn. Het boeiende is dat hij deze psychologische
hulpmiddelen slechts gebruikte, nadat hij bepaalde psychische eigenschappen aan
de hand van vele voorbeelden in de teksten op inductieve wijze had belicht. De
commentaar die hij al schrijvend opbouwde rond thema's als ‘de nachtzijde van het
ik’, ‘de mens in de wereld’, ‘het verlangen naar vereniging’, ‘de religieuze mens’
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en ‘natuur en cosmos in Gezelles werk’ overtuigt vooral, omdat Westerlinck de
psychologische hulpmiddelen dienstbaar heeft gemaakt aan de ‘persona poetica’ die
in en met deze teksten leefde. Deze werkwijze heeft in De innerlijke wereld van
Guido Gezelle een uitdrukkingsvorm gekregen die ik nog altijd blijf zien als de
belangrijkste bijdrage tot de studie van de samenhang van tekst en psyche in de taalen tekenwereld van de dichter.
Een vergelijking met de manier waarop Claes en D'haen de freudiaanse beginselen
en technieken toepassen, dringt zich op. Terwijl Westerlinck de freudiaanse
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discursus gevolgd heeft van Studien über Hysterie en Die Traumdeutung, over de
leer van de ego-functies, het narcisme en het rouwproces tot Das Unbehagen der
Kultur, en met de nodige dosering, maar soms wellicht nog te klinisch en te weinig
algemeen antropologisch gebruikt heeft, putten Claes en D'haen zich in hun jongste
interpretaties uit in deiktische verwijzingen naar symbolen die verder in hun
samenhang met het hele werk niet meer gevolgd worden. Ze geloven ook te
gemakkelijk dat een wijziging aan een tekst steevast tot een grotere verhulling leiden
moet van de zogenaamd libidineuze inhoud en de vormgeving van geïsoleerde
tekstgedeelten. Ze geven een duidelijke demonstratie van wat in de toepassing van
de psychoanalytische methode best vermeden dient te worden. De behandeling van
een tekst in zijn verschillende versies als een dialogisch gegeven dat tussen psychiater
en patiënt uitgewisseld wordt, vervalst van bij het begin de optiek van waaruit in de
dichterlijke tekst de nieuwe versie wordt beoogd. De esthetische elementen die bij
de bewerking van het voorhanden zijnde materiaal een rol spelen, worden bij voorbaat
miskend. De archetypen en de symboolanalyses van Jung worden megafonisch
versterkt zonder voldoende aanknopingspunten in de tekst. Dat er een onderscheid
is tussen het waslijstje van symbolen die patiënten in hun dromen kwellen en de
organische groei van de romantische, literaire symbolen, ontgaat hen blijkbaar. De
marge van subjectiviteit wordt bij dat soort interpretaties dan ook bijzonder groot.
Hun op speciale taalaspecten gerichte analyses zijn in vergelijking met deze
psychologische beschouwingen wel objectief en overtuigend.

Recent onderzoek
Na Mijnheer Gezelle is het, terwijl Piet Couttenier in alle stilte verder zijn biografie
van de Brugse meester voorbereidt, in deze sector van de Gezellestudie zeer rustig
gebleven. Het voornaamste dat sindsdien gepubliceerd werd, heeft te maken met
onderzoek naar de beïnvloeding van de dichter door andere (oudere) teksten, naar
de wijze waarop de dichter aan zijn eigen teksten sleutelde en wijzigingen aanbracht,
en naar de Gezelle-receptie in Nederland. Daarom moet ik hier zowel spreken over
de dissertatie van An de Vos, als over Het Schrijverke van Christine D'haen en de
recente dissertatie van Ruth Beijert Van Tachtiger tot Modernist18.
Reeds voor de biografie van Van der Plas was de trend naar de invloeden die
Gezelle onderging, eigenlijk al gezet.
Had Johan van Iseghem reeds ruimschoots aandacht gewijd aan de in Roeselare
door de dichter bestudeerde en gedoceerde retorische concepten en aan de manier
waarop Gezelle eigen teksten gebruikte voor didactische doeleinden, en had hij zo
enkele andere aspecten die de romantische door Hugo Verriest e.a. verspreide mythe
van de pure originaliteit en het volstrekte isolement van Gezelles lyrische
bedrijvigheid verworpen, er kwam ook licht vanuit een heel andere hoek.
Een nieuwe studie naar mogelijke invloeden werd opgezet vanuit de
‘oudeboekendulheid’ van de auteur. Op haar manier heeft An de Vos in haar goed
gedocumenteerde dissertatie Gezelles ‘Gouden Eeuw’ die mythe van de volstrekte
originaliteit aangetast.
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An de Vos presenteert daarin een grondig onderzoek naar de vertrouwdheid van de
dichter met het literaire verleden, vooral dat van de zeventiende eeuw, en toonde aan
hoe bij Gezelle de inspiratieve impulsen die zijn zoeken naar andere teksten opleverde,
gemakkelijk te verbinden waren met een constructieve werkwijze die heel anders
uitpakte dan een eigenzinnig experimenterende, op volstrekte originaliteit gerichte
lyrische bedrijvigheid.
Op het eerste gezicht lijkt het alsof De Vos de moderniteit van Gezelle relativeert.
Bij nader toezien merkt men dat zij de complexiteit van Gezelles oorspronkelijkheid
gewoon anders inkleurt. Omdat ze elders in dit nummer haar werkwijze uitvoerig
omschrijft, kan ik volstaan met een summiere commentaar. De oude boeken die
Gezelle bezat, (op zichzelf nog geen bewijs dat hij ze allemaal had gelezen) en waar
hij vaak aantekeningen in maakte van taalkundige aard (wat op zijn minst al een
bewijs van kennisname is) heeft zij voor zover die nog te vinden waren (menig boek
is weggeschonken of verloren gegaan) zorgvuldig onderzocht. Ze heeft in eerste
instantie vooral nagegaan hoe de belangstelling en de waardering van de dichter voor
oude, vooral zeventiende-eeuwse taal, de genese van gedichten vanuit een bewonderd
kernwoord of vanuit een bepaalde zinswending kunnen gestimuleerd hebben. Wel
heeft ze een lange omweg nodig doorheen de tijdschriften die de dichter leidde of
waaraan hij meewerkte, om de bouwstenen te vinden die hij voor zijn eigen werk
kon gebruiken. Doch als ze dan, na een ruime en van veel eruditie getuigende
verkenning, in de tweede helft van haar werk de concrete teksten bespreekt die in de
lyrische arbeid van Gezelle een stimulerende rol hebben gespeeld of opgenomen zijn
en daar in een nieuwe context geactiveerd en getransformeerd werden, dan kan men
niet ontkennen dat zij in de gevallen die zij bespreekt, terecht een poeta doctus aan
het woord weet. Een dichter, die zijn vertrouwdheid met een literaire traditie handig
weet te gebruiken om tekstmateriaal van anderen in te schakelen in de avontuurlijke
beweging van zijn eigen scheppingsproces. Het is wellicht spijtig dat ze nog niet
meer concrete werkvoorbeelden in haar onderzoek heeft kunnen betrekken. Zelfs
binnen de zeventiende eeuw moet vooral in de religieuze geschriften van die tijd nog
meer te vinden zijn. Maar in afwachting van verder onderzoek kan men nu al zeggen
dat An de Vos overtuigend heeft aangetoond dat Gezelle anders en meer dan in de
traditionele Gezellestudie bekend was, een dichter was die in oude taal, in oude
boeken (vooral van de zeventiende eeuw) de bouwstenen ontdekte waarmee hij
dankzij een geheimzinnige alchemie, zijn eigen, vernieuwende teksten tot kleine
monumenten kon maken die meer dan andere bestand waren tegen de tijd.
De invalshoek om op haar manier de mythe van de volstrekte originaliteit en de
probleemloze inspiratie van Gezelles lyrische arbeid te bestrijden, zocht Christine
D'haen in de aandachtige omgang met de handschriften.
Ze heeft jarenlang (tussen 1969 en 1983, om precies te zijn) op het Guido
Gezelle-archief gewerkt. Men mag zeggen dat niemand als zij zo vertrouwd is met
de ongeveer duizend handschriften die in de kluizen van de openbare bibliotheek in
Brugge bewaard worden.
Ze heeft dan ook al vlug beseft hoe belangrijk de studie van de handschriften is
die daar gedeponeerd werden, niet alleen voor de editie van het werk van de auteur,
maar ook voor de toeschrijving en de interpretatie ervan. Wat dit laatste betreft,
meent ze terecht dat men uit weglatingen, toevoegingen en vervangingen allerlei
gegevens kan afleiden die tot nieuwe verklaringen leiden. De beschrijvingen en
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analyses groeiden niet uit tot systematische, synthetische en uitgewerkte betogen,
maar bleven schetsmatig opgezette stukken, waarin zij dan de vernieuwende
deelaspecten van verklaringen wist op te vangen. Aan de weergave van de in Brugge
bestudeerde handschriften heeft zij bijzonder veel aandacht en zorg besteed. Als
basisprincipes van haar werkwijze heeft ze zich voorgenomen ‘het handschrift te
transcriberen en daarbij voor iedere versregel genoeg ruimte te nemen’ en ‘een zeer
eenvoudig tekensysteem te kiezen voor de weergave van de correcties’. De term
correctie verkiest zij boven ‘variant’, omdat deze laatste term ook gebruikt kan
worden voor het verschil tussen de drukken. Voor het eerst heeft zij ook bepaalde
groepen van handschriften samen aangeboden en onderzocht. Dit had het voordeel
dat bij het onderzoek van de ge-

Vlaanderen. Jaargang 48

10
nese van de uiteindelijk gepubliceerde teksten ook contextuele gegevens van het
creatieproces konden betrokken worden. Wat de verklaringen betreft, moet men
zeggen dat ze vaak zeer plausibel zijn als ze het resultaat zijn van taalkundige
tekstvergelijking en van een aanvaardbare visie op de vormelijke en inhoudelijke
veranderingen.
Avontuurlijker echter zijn de psychologische interpretaties. In het eerste deel van
dit overzicht heb ik het daarover al gehad naar aanleiding van de in tijdschriften
gepubliceerde opstellen. Nu het geheel voorligt, lijken vele van die psychoanalytische
verklaringen, want zo willen ze genoemd worden, lichtelijk obsessioneel. Ik merk
hier nauwelijks de omzichtige betoogtrant van Sigmund Freud. Veeleer heb ik de
indruk geconfronteerd te worden met de associatieve bewijswoede van Stekel en
Reich. Zo worden veranderingen aan de tekst al te vlug gezien als symptomen van
verdringing die losgemaakt worden van de esthetische bedoelingen. Er wordt ook te
weinig aandacht besteed aan de bewuste bedoelingen van het correctieve ingrijpen
in het algemeen en verder wordt het aandeel van het onbewuste in het oorspronkelijke
ontwerp vaak zonder noemenswaardige argumenten, laat staan zonder bespreekbare
hypotheses, zo stormachtig onontwijkbaar geacht dat de uitspraken daaromtrent veel
weg hebben van vervreemdende projecties. Herhaaldelijk duikt dan weer het fenomeen
op van de deiktische verwijzing naar gegevens als ‘dubbelgeslachtelijk beleven’, de
strijd tussen het mannelijke en het vrouwelijke, die evengoed op genderproblemen
kan wijzen, de tekstverschraling door ‘autocensuur’, het spookbeeld van de ‘fallische
moeder’, het ‘sneuvelen’ van beeldspraak, de dubbelheid van het grammaticale
geslacht die men bereikt als men de Mandel (Nederlands) met la Mandelle (Frans)
combineert.
Elders treft men de mechanische ontlening en toepassing aan van symbolische
betekenissen van water, zoals die door Jung, Bachelard en Eliade werden aangereikt,
en de relatie tussen het dragen van een soutane en de moederlijke rol die Gezelle als
leraar wordt toegeschreven. Moet bij dit laatste niet opgemerkt worden dat in Gezelles
tijd alle priester-leraars die vorm van vestimentaire moederlijkheid hebben
opgebracht? Het verst gaat D'haen wellicht wanneer zij ons vragend uitnodigt om
het brevierboek, ‘dat boek vol lavend geslorp, vol wellust, dat onuitputtelijk vat, dat
de dichter wenend vastgrijpt en omhelst’, als de moeder te zien. (p. 85) Het hoeft
nauwelijks betoog dat deze vorm van stilistische aanzwengeling van een zienswijze
eindigt in de niet meer in vraagvorm voorgestelde mededeling: ‘de moeder met de
goede fallus beschermt het kind tegen de kwade fallus’. Bij de bespreking van ‘Ichthus
eis aiei’ vallen woorden als ‘De vader heeft de moeder toegestaan met de moeder,
alles te vernietigen, buiten de vis, het in de baarmoeder geborgen ongeboren wezen’
en ‘de vis is één met de moeder; de zoon is embryo in de vorm van afgesneden fallus
in het moedervocht’.
Na dit alles is de lectuur van Van Tachtiger tot modernist, het Groningse proefschrift
van Ruth Beijert, een verademing. Zij heeft een uitgebreid en stelselmatig onderzoek
uitgevoerd naar de manier waarop verschillende generaties in Nederland Gezelles
dichterschap gerecipieerd hebben. Ofschoon ze haar onderzoek slechts tot het jaar
1940 laat lopen, geeft ze bij het begin van haar studie een voorsmaakje van de wijze
waarop Gezelle in een getuigenis van Gerrit Kouwenaar ter sprake komt. Zij bedoelt

Vlaanderen. Jaargang 48

dan wat Kouwenaar in 1963 over Gezelle zegt in Hotel Atonaal. Rendez-vous der
vijftigers, een programma van Hans Keller en Remco Campert.
Gezelle, zo vertelt Kouwenaar, was voor hem verplichte lectuur op school. Hij
vond hem eerst saai en ouwerwets. Maar toen Gezelle in de bloemlezing van Paul
Rodenko Nieuwe griffels, schone leien, werd opgenomen en daarin als een voorloper
van de vijftigers werd gezien, ging hij Gezelle heel anders zien. Ruth Beijert acht
het ‘niet zozeer verwonderlijk dat Gezelle door Kouwenaar als voorloper van de
naoorlogse avant-garde werd beschouwd’. Hierin waren een aantal auteurs hem reeds
voorgegaan. Paul Rodenko was, zoals gezegd, degene die in zijn overbekende
bloemlezing Gezelle tezamen met Gorter aan het begin had geplaatst van een
avantgardistische traditie. Rodenko's visie op de negentiende-eeuwse Vlaamse dichter
sluit op haar beurt volledig aan bij die van Van Ostaijen die Gezelle zijn grote
voorganger noemde en diens woordkunst vergelijkbaar achtte met zijn eigen poëzie.
We kunnen niet alles in dit overzicht een plaats geven. De vele historische studies
die figuren in het leven van Gezelle betreffen, bijvoorbeeld, maar ook de nieuwe
uitgaven van de briefwisseling van Gezelle zijn uiterst nuttige initiatieven die het
mogelijk maken de grote creatieve momenten nauwkeuriger in hun historische context
te situeren. Verder wil ik eraan toevoegen dat het vaak ook de stille werkers geweest
zijn die met uiterste nauwkeurigheid de historische kennis van Gezelles leven en
werk met een indrukwekkend aantal bijdragen aangevuld hebben.
Herdenkingsjaren maken bovendien steeds nieuwe energie en ijver vrij. Mag ik
hierbij de wens uitdrukken dat er meer dan vroeger collegiaal zou worden
samengewerkt en dat een vernieuwde lectuur van de teksten zelf met de inzet van al
de hulpmiddelen van de menswetenschappen de overtuiging zou versterken dat de
hoogtepunten van Gezelles werk steeds weer nieuwe generaties kunnen aantrekken
en betoveren.
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An De Vos
Guido Gezelle en de zeventiende-eeuwse Zuid-Nederlandse taal en
literatuur
Gezelle is een man van het (liefst oude) boek geweest, een geleerde en
erudiete dichter die evenzeer, en soms zelfs in de eerste plaats, een lezer
was.
De Kortrijkse deken Edward De Grijse zou ooit eens in een gesprek met Guido
Gezelle geopperd hebben: ‘Gij moet toch veel gelezen hebben’. De legende wil dat
Gezelles antwoord daarop luidde: ‘Ik? Ik en hebbe nooit niet gelezen, maar mijn
vader was 'nen aardigaard.’1 Deze schertsende repliek zou later voeding geven aan
de hypothese dat Gezelles persona poetica voor een groot deel verklaard kan worden
vanuit zijn erfelijke bepaaldheid. Het verhaal is bekend. Naast de ‘aardige’ vader,
die vrolijk, extrovert en fantasierijk zou zijn geweest, was er de figuur van de moeder,
gesloten, streng en overscrupuleus. En die combinatie zou dan in de zoon, zoals Stijn
Streuvels het uitdrukte, verantwoordelijk zijn voor ‘de ondergrondse woelingen (...)
die de gespletenheid in zijn gemoed hebben veroorzaakt’.2 Deze these zou in de
Gezellestudie op heel wat belangstelling kunnen rekenen en heeft in belangrijke mate
het nog steeds gangbare beeld van de dichter ingekleurd.3
Het literair-historisch georiënteerde onderzoek van Gezelles werk daarentegen
kon op heel wat minder belangstelling rekenen, al werden er wel interessante aanzetten
gegeven. Dat heeft ongetwijfeld ook te maken met de romantische veronderstelling
dat zeker een getalenteerd dichter als Gezelle een natuurtalent moest zijn, op wie
traditie en eruditie geen vat hadden. Een belangrijke rol in deze beeldvorming speelde
de Gezelle-leerling en propagandist Hugo Verriest, die er in zijn vele geschriften en
voordrachten op hamerde dat Gezelle in een compleet literair isolement dichtte. Hij
voegde daar ook graag met een zekere triomf aan toe, dat de bibliotheek van Gezelle
nauwelijks ‘literatuur’ bevatte:
‘Nu nog missen dezen die zeggen: Gezelle moet een wonderlijke bibliotheke
achterlaten. Oude versleten vlaamsche boeken, wetenschapsboeken, kerkeboeken en
andere boeken van alle slach, waaruit hij met allergrootst genoegen zijne woorden
en taal in gezocht, gevonden of vervast heeft, dat heeft hij, maar dichters of gedichten?
- weinig genoeg. In geheel zijn boekrek, na zijne dood, was zelfs geen Vondel te
vinden’.4
Dat er na Gezelles overlijden geen enkel werk van Vondel in zijn boekenrekken
stond, kan best kloppen. Gezelle had immers tussen 1893 en 1898 heel wat Vondeliana
uit zijn bezit weggeschonken aan de Koninklijke Vlaamsche Academie voor taalen letterkunde, waarvan hij één van de eerste leden was. Verder dient men erop
bedacht te zijn dat Gezelle bij zijn verhuizing van Kortrijk naar Brugge in 1899 het
grootste deel van zijn boeken wegschonk, en dat wat hij toen nog overhield na zijn
dood opnieuw verdeeld werd over zijn broer Jozef en zijn neven Caesar Gezelle en
Frank Lateur. Uit de inventaris van Gezelles bibliotheek na 1899 kan men dus niet
zonder enige omzichtigheid conclusies trekken over de belezenheid en literaire
interesse van de dichter.5
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Filologische fiche van Gezelle op keerzijde van een brief van neef Jozef Gezelle, Brugge, 7 juni 1879:
‘haze Slapen lijk nen haze in een koolstik Someil intermittant 't laatste dat ik myn moeder zaliger
hooren zeggen hebbe Guido Gezelle’ (Foto: Gezelle-archief Brugge, Openbare bibliotheek ‘De
Biekorf’)

Recente interpretatie van een Gezelleportret van de hand van kunstenaar Franciney, schildersnaam
van Francis Neyman (1909-1995)

Verriests typering van Gezelles boekenbezit als een collectie ‘oude versleten
vlaamsche boeken, wetenschapsboeken, kerkeboeken en andere boeken van alle
slach’ geeft ondertussen wel een goede aanduiding van de samenstelling van Gezelles
bibliotheek. Zijn oude boeken behoren overwegend tot de zeventiende-eeuwse
Zuid-Nederlandse literatuur. Men vindt er reisverhalen in, medische literatuur,
historische werken, maar vooral veel geestelijke boeken, die in deze periode - die
van de Contrareformatie - nu eenmaal in groten getale van de drukpersen kwamen.
Er werd toen een overvloed aan katholieke werken gedrukt, waaronder
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liederenbundels, embleemboeken, hagiografieën, meditatieliteratuur, polemische
werken en moraliserende tractaten.
Een mooie beschrijving van Gezelle als lezer, die ook weer de nadruk legt op zijn
uitgesproken voorkeur voor oude boeken, is te vinden bij neef-biograaf Caesar:
‘als hij niet werkte las hij, las hij altijd en gedurig, door maaltijd, morgen en avond:
en de late
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nachtgangers die langs mijnheer Gezelle's deur voorbijgingen waren zeker, hoe laat
het ook was, altijd licht door de spleten van zijn vensterluiken te ontwaren.
Wat hij las, waren oude boeken, oude vlaamsche het meest, gestoken in
perkamenten of kalfsleeren banden: hij las daarin traag en genietend, zóó diep
verslonden, dat hij met zijn vingernagels het bloed uit zijn kalen schedel aan 't krabben
was zonder dat hij 't wist’.6

Duizend ongekende schoonheden
Gezelle schreef dan ook met veel liefde over oude literatuur.7 Alleen al het vastpakken
en doorbladeren van de oude banden was hem een waar genot. Een 17de-eeuwse
meditatiebundel beschrijft hij b.v. als:
‘eenen van die oude goe boeken, zoo men er nu geene meer en maakt, in onze papieren
eeuwe, namelijk eenen boek die tusschen de twee handen kan van grootten, vier vijf
vingers dik, kloek papier, pergamentachtig van verwen, waarop de ooge zoo
gemakkelijk eenen ronden zwarten wel gezetten letter leest; en daarenboven
gepantserd en gelijfrokt in eenen vasten pergamenten omslag, die tegen alles kan,
als 't maar geen vier en is’.8

Pagina uit Gezelles handexemplaar van J. a Castro's embleembundel De Ongemaskerde Liefde Des
Hemels, Antwerpen, 1686, p. 114 (Foto: Leiden, Instituut voor Nederlandse Lexicologie, WNT)

Gezelles waardering voor dit soort boeken beperkte zich echter beslist niet tot
dergelijke formele aspecten. Hij heeft het bij herhaling over ‘wonderschone oude
boeken’, die ‘duizend ongekende schoonheden’ in zich dragen. Nu eens noemt hij
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zijn lectuur ‘zeldzaam en curieus’, een andere keer heeft hij veel lof voor de ‘ontelbaar
veel wonderlijke oud nieuwe dingen’ die een boek bevat. Onder de
zeventiende-eeuwse Zuid-Nederlandse auteurs vindt men er die ‘zeer geleerd en
dichtveerdig’ zijn, zoals de karmeliet Oliverius a S. Anastasio, ‘rijmende Salomons’
zoals P. Gheschier, priester van het begijnhof Den Wijngaard in Brugge, ‘vriendelijke
gispers’ zoals de bekende jezuïet Adriaen Poirters, ook wel knappe dichters die
schitterende verzen schrijven. Deze laatste lof van Gezelle geldt de Frans-Vlaamse
auteur Michiel de Swaen. Het spijt Gezelle dan ook zeer dat de tijd van
priester-dichters, zoals de zeventiende eeuw er bij uitstek één was, definitief tot het
verleden behoort, en dat het grote publiek nog maar weinig voeling heeft met de
geestelijke literatuur.
Naast de esthetische kwaliteiten van de oude boeken waardeert Gezelle ook hun
waarde als historische bron. Dat blijkt vaak uit het weekblad Rond den Heerd, een
‘leeren

Duikalmanak, 6 mei 1890. (Foto: UFSIA, Centrum Nederlandse Literatuurgeschiedenis)

en leesblad voor alle lieden’ dat Gezelle tussen 1865 en 1870 grotendeels alleen
redigeerde en van kopij voorzag. Vooral in de rubriek ‘dagwijzer’, een uitgebreide
heiligenkalender, worden tal van historische werken, hagiografieën, kerkhistorische
werken, confrerieboekjes, liedboeken of embleembundels geconsulteerd. Op die
manier poogt Gezelle het rijke, katholieke verleden nog eens in volle glorie te laten
opbloeien. Zijn houding tegenover die oude boeken is daarbij ten gronde beïnvloed
door zijn radicale idealisering van het verleden als een tijd van ware deugd en
doorleefd katholicisme. De eigen, als bedreigend ervaren moderne tijd contrasteert
daarmee maar al te fel.
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Er is de dichter dan ook heel wat aan gelegen om oude boeken, de welsprekende
getuigen van een gouden voortijd, van de ondergang te redden. Talrijk zijn de
oproepen die hij in Rond den Heerd lanceert om de oude boeken te behoeden voor
de scheurmand, de ratten of de papiermolens. Wanneer hij in 1866 een kosteloze
volksbibliotheek sticht, de ‘bibliotheek van Sinte Walburge’, roept hij het publiek
er dan ook toe op om liefst oude boeken te schenken. Het is immers maar al te jammer,
zo betoogt hij, ‘dat die oude schoone boeken van eertijds nu zoo weinig gelezen
worden en verborgen blijven, of liggen te vorten, hier en daar, terwijlen ze in de
openbare leenbibliotheken zooveel deugd zouden kunnen doen!’9

't Voorouderlijke Vlaamsch
In de grote waardering die Gezelle had voor de oudere Zuid-Nederlandse literatuur,
spelen zijn ideeën over de taal waarin die boeken zijn geschreven beslist een zeer
grote rol. Die taal verkiest hij immers ver boven de op Noord-Nederlandse basis
ontwikkelde schrijftaal uit zijn tijd, het door hem verfoeide ‘schoolmeesters
schierhollandsch’. Dit Nederlands had hij reeds in de verantwoording van zijn
Dichtoefeningen drastisch veroordeeld als smakend ‘zoodanig naar 't Fransch en naar
't Hoogduitsch (...), zoo weinig naar 't voorouderlijke Vlaamsch’10. Gezelle zelf stemde
naar eigen zeggen zijn taalgebruik af op de oudere taal, en door grondige studie en
inventarisatie wou hij dit oude Vlaams van de ondergang redden en propageren en
een dam opwerpen tegen het oprukkende Noord-Nederlands.
Het ‘voorouderlijke’ Vlaams was trouwens in Gezelles verbeelding nog niet
uitgestorven: het werd in West-Vlaanderen nog elke dag in zijn onverbasterde vorm
gesproken. Dit ‘tijdloze’ Vlaams kon trouwens terugblikken op een prestigieus
verleden. Ooit was het immers de (imaginaire) eenheidstaal van de katholieke
Nederlan-
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den, die zowel in Amsterdam als in Leuven als in Brugge werd gesproken. Aan dit
oude Vlaams hield Gezelle des te meer vast, omdat hij het als een door en door
katholieke taal beschouwde, getuige en schutsengel van het ware geloof. Een
dergelijke taalideologie sloot perfect aan bij de katholiek-traditionalistische traditie
die taal, godsdienst en nationaliteit ten nauwste met elkaar verbindt. ‘In uw
christendom zit uw vlamingschap, met tale en al’, formuleert Gezelle het voor de
lezers van de krant 't Jaer 30 kernachtig.
Eén en ander weerhield Gezelle er echter niet van om voor zijn persoonlijke
taalstudie ook wel eens Noord-Nederlandse 17de-eeuwse werken door te nemen,
o.a. van de beide De Brunes, of Noord-Nederlandse vertalingen uit die periode. Zijn
aversie van het Hollands was dus in zekere mate selectief: als taalkundige nam hij
kennelijk een heel wat soepeler standpunt in dan als publicist.

Woordentas en Loquela
Het resultaat van de taalstudie die Gezelle reeds als student had aangevat, maar waar
hij vooral vanaf de jaren tachtig op zeer intensieve wijze mee bezig was, vindt men
vooral in zijn Loquela, een (West)-Vlaams idioticon in tijdschriftvorm dat vanaf
1881 tot 1899 verscheen. De basis ervoor was Gezelles Woordentas, een verzameling
van meer dan 100.000 fiches met vooral woordverklaring die hij samen met een
netwerk van helpers, de ‘zanters’, verzamelde. Die Woordentas is sedert 1961 in
bruikleen bij de redactie van het ondertussen voltooide Woordenboek der
Nederlandsche Taal in Leiden. Het materiaal voor de Woordentas werd door Gezelle
c.s. opgetekend uit de spreektaal, het 19de-eeuwse Vlaams, en uit de oude geschreven
taal, vooral uit het zeventiende-eeuwse Zuid-Nederlands, dus uit de twee getuigen
van het oude eenheidsvlaams dat Gezelle zich had gedroomd. De Gezellebibliotheek
in het Brugse Gezelle-archief bevat nog ruim honderd zestiende- en
zeventiende-eeuwse Zuid-Nederlandse werken waarin Gezelle - vaak van kaft tot
kaft - woorden en passages met potlood aanstreepte. Die werden dan naderhand door
Gezelle of zijn medewerkers op steekkaarten overgeschreven en van een lemma
voorzien om zo deel te gaan uitmaken van de Woordentas. Het alfabetisch ordenen
van de gestaag groeiende collectie was natuurlijk een weinig aantrekkelijk karwei,
waarvoor Gezelles neven en nichten kennelijk wel eens werden ingeschakeld. Caesar
Gezelle getuigt althans over de vakanties bij oom Guido:
‘Werkte ik voor mezelf niet, zoo moest ik voor hem werken. Al zijn duizenden
woordbriefjes moest ik ABC-wijze schikken, dan twee pakken briefjes, die geschikt
lagen, elk op zijn eigen, weer door malkaar werken, dan weer twee grooter stapels
en zoo voort, 't was zonder einde of uitzicht; dwangarbeid! Ik wist natuurlijk niet
wat een verscholen schat er stak in al die onnoozele papierkens, elk met een woord
beschreven en een paar krabbels uitleg; ik schikte, en mijn zuster ook, wanneer ze
bij toeval te Kortrijk was, en we deden 't alle twee evenzeer tegen onzen zin. We
mochten er zelfs geen liedje bij neuriën, noch ik een deuntje fluiten (...) of daar werd
op 't venster geklopt, dat we te zwijgen hadden: dat verstonden we zeer goed; ofwel
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Nooms hoogsteigen gestalte kwam donker en dreigend in het deurgat staan, en dat
verstonden wij nog veel beter’.11
Gezelles bedoelingen met de Woordentas waren divers. De meest voor de hand
liggende doelstelling was natuurlijk het verzamelde materiaal van de vergetelheid
te redden, maar de collectie had toch voor Gezelle veel meer dan deze ‘museale’
functie. Zo zag hij wel degelijk voor het Vlaams een plaats weggelegd in het
Nederlands van de toekomst, dat hij zich nogal vaag voorstelde als een symfonie van
dialecten. Taalpolitieke bedoelingen zijn de linguïst Gezelle dus zeker niet vreemd,
maar ook de taalkunde als wetenschap is hem lief. Als jonge leraar bestudeerde hij
met ijver de recente ontwikkelingen in de taalwetenschap, m.n. de historische en
vergelijkende taalkunde. Door het Vlaams zorgvuldig en respectvol volgens de
nieuwste wetenschappelijke inzichten te beschrijven, hoopte hij haar in haar eigenheid
zo goed mogelijk te doorgronden. Daarbij hield hij echter steeds vast aan de idee,
dat elke taal uiteindelijk een mysterie blijft. Immers, zo schrijft hij, ‘de tale en vangt
men niet, de tale vliet, lijk de ziele, in een levend lichaam, ontrefbaar; zij bewoont
en beweegt de woorden met iets dat van den Schepper is’12.

Eigenvlaamsche dichterlijkheid
Wanneer Gezelle in zijn oude boeken woorden en passages aanstreepte, deed hij dat
echter ongetwijfeld ook wel eens, omdat hij ze verrassend of treffend verwoord vond,
of poëtisch interessant. Het Vlaams bezit volgens hem immers een vaak onderschatte
‘eigenvlaamsche dichterlijkheid’, een eigen arsenaal van specifiek poëtische
kwaliteiten, zowel qua klankstructuur als qua beelden.13 In de Woordentas merkt men
dan ook heel wat aandacht voor pregnante uitdrukkingen en vergelijkingen. Een uit Gezelles naaste omgeving genoteerd - voorbeeld is ‘slapen lijk nen haze in een
koolstik’. Gezelle verklaart op de fiche de uitdrukking in het Frans als ‘sommeil
intermittant’, en voegt er als vindplaats aan toe: 't laatste dat ik myn moeder zaliger
hooren zeggen hebbe’.
Spreuken, spreekwoorden, gezegden en volkse rijmpjes, opgetekend uit de
spreektaal of uit oude boeken, interesseerden Gezelle reeds in de periode van zijn
leraarschap in Roeselare. Toen reeds nam hij zich voor om ‘onze poëzie ofte Spreuk
begaefdheid’14 in kaart te brengen, als uiting par excellence van het wijs en dichterlijk
West-Vlaanderen. Om die Vlaamse spreuken te bewaren, nam Gezelle er geregeld
op
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In een gedicht uit Tijdkrans verwijst Gezelle naar de zon als naar een ‘heerlijk handgedaad’. Het
woord ‘handt-ghedaedt’ heeft Gezelle aangestreept in zijn handexemplaar van J. De Harduyns
Goddelycke Wenschen, Antwerpen, 1645, p. 397. (Foto: Brugge, Openbare Bibliotheek ‘De Biekorf’
44B/304).

in Rond den Heerd, en ook in de Woordentas zijn er heel wat te vinden. Die voorraad
kon Gezelle dan bij uitstek gebruiken, toen hij redacteur werd van een scheurkalender,
de Nieuwe vlaamsche Duikalmanak, ofte Plukalmanak, een innoverende, want
Vlaamse kalender (1886, 1888-1899). Er zijn in de Gezelle-bibliotheek zelfs een
aantal handexemplaren bewaard van zeventiende-eeuwse Zuid-Nederlandse boeken
waarin Gezelle de spreuken systematisch aanstreepte en naderhand in de almanakken
overnam. Dat geldt b.v. voor twee werken van de bekende jezuïetenauteur Adriaen
Poirters, nl. het populaire Het masker vande Wereldt afgetrocken en de Nieuwe
afbeeldinge
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van de vier uitersten. Andere boeken leverden meer sporadisch een almanakwijsheid
op. Zo vond Gezelle in de embleembundel De on-ghemaskerde Liefde Des Hemels
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(Antwerpen 1686) van J. a Castro een passend kwatrijn voor 6 mei 1890, dag van
‘S. Jan in de olie’.
De handschriften van de Duikalmanak-blaadjes, waarvan er een groot aantal in het
Gezelle-archief in Brugge zijn bewaard, tonen duidelijk aan dat Gezelle aan de vorm
van de spreuken zeer veel aandacht besteedde, net zoals aan zijn ‘echte’ poëzie. Hij
schrapte en herschreef de tekstjes tot ze, vaak met een minimum aan middelen,
duidelijker, harmonischer, beknopter en vloeiender, kortom ‘Gezelliaanser’ werden.
Een aantal ervan werden dan later ook wel eens ten onrechte als origineel Gezellewerk
beschouwd.

De aanzet tot het gedicht ‘o Eerdentroost’ uit 1891 komt uit de lectuur van een zeventiende-eeuwse
hagiografie. Daarin streepte Gezelle de woordgroep ‘den blommigen aerden-troost’ aan (regels 8
en 9). Links, boven en onder: autograaf van ‘O Eerdentroost’ (Foto. Archief Verriest, Engels Klooster,
Brugge). Rechts: Pagina 283 uit Gezelles handexemplaar van L. Hansen, Het Wonder Leven (...)
van de H. Rosa de S. Maria, Van Lima in Peru (vert. J.B. Wouters), Antwerpen, 1668. (Foto: Brugge,
Openbare Bibliotheek ‘De Biekorf’ 66B 270).

Gezelles poëzie en de oude taal en literatuur
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Het grote belang van Gezelles lectuur van oude boeken voor zijn eigen poëzie ligt
echter op andere vlakken. Zijn verzen dienen zich immers geregeld aan als een echo
van, of een antwoord op die oudere literatuur. De eucharistische poëzie die Gezelle
in Roeselare schreef en later publiceerde in zijn Gedichten, Gezangen en Gebeden
(1862) verwijst bijv. duidelijk naar de eucharistische liederen van de Norbertijn
Daniël Bellemans (1642-1674). Het gaat daarbij zowel om letterlijke verwijzingen
als om meer genregebonden kenmerken van zeventiende-eeuwse communielyriek
in het algemeen. Gezelles gedichten, die door hun kwaliteit zeer vaak als zuivere,
‘originele’ belijdenislyriek aandoen, blijken dan wel degelijk te kaderen in een literaire
en spirituele traditie, als teksten in een wereld van teksten, wat een meer genuanceerde
en veelzijdige literatuur ervan mogelijk maakt.
Maar niet alleen verwijst Gezelles oeuvre op diverse manieren, expliciet of
nauwelijks merkbaar, kritisch of met instemming, naar oudere teksten, ook op andere
vlakken is zijn lectuur ervan voor zijn poëzie bijzonder productief geweest. Men
heeft het vroeger wel eens - zeer ten onrechte - betreurd, dat Gezelle zoveel tijd aan
Loquela en Woordentas heeft besteed, omdat dat hem van het dichten zou hebben
afgehouden. Men kan er echter rustig van uitgaan, dat het tegendeel het geval is, en
dit om diverse redenen.
Door de enorme taalkennis die hij opbouwde, heeft Gezelle zijn expressiekracht
immers in hoge mate versterkt en werd hij van taalstudent de oude taaltovenaar, de
man die schijnbaar moeiteloos elke emotie, elke impressie lijkt te kunnen weergeven.
Naarmate hij de taal steeds dieper doorgrondde, werd zijn eigen poëtisch idioom ook
steeds complexer, wat zijn tijdgenoten wel eens de klacht ontlokte dat zijn gedichten
steeds moeilijker werden. Gezelle zou hierop geërgerd geantwoord hebben, dat het
er aan lag dat men te weinig Vlaams kende. Het probleem was op die manier correct
aangegeven, en het geldt a fortiori voor de lezer van vandaag. Het lexicon van Gezelles
poëzie stamt immers uit een wereld van taaie studie en eruditie. Zijn woorden, zo
zou men kunnen stellen, zijn vaak woorden met een eigen geschiedenis en Gezelle
was zich daar in hoge mate van bewust.
Zo'n woord is bv. de samenstelling ‘handgedaad’, waarmee Gezelle in een gedicht
uit de bundel Tijdkrans naar de zon verwijst (o Heerlijk handgedaad / van hoogst
eerweerde handen).15 Uit de Woordentas blijkt dat hij het woord ‘handgedaad’ in vijf
Zuid-Nederlandse bronnen van de veertiende tot en met de zeventiende eeuw heeft
aangetroffen. Het woord heeft er de betekenis van resp. ‘handigheid’, ‘vaardigheid’,
van ‘arbeidsloon’ of ‘arbeidskrachten’ en van ‘handwerk’. Deze laatste betekenis,
meteen de adequate verklaring van het woord in Gezelles gedicht, vond hij in twee
zeventiende-eeuwse werken, Jan Davids embleemboek Christeliicken Waerseggher
uit 1603 en de Goddelijcke Wenschen (1645) van Justus de Harduyn, een Nederlandse
bewerking van Herman Hugo's Pia desideria.
Tussen Gezelles taalstudie en zijn poëzie kan er echter nog een ander soort verband
worden gelegd, dat fundamenteel van een andere orde is. De dichter heeft immers
bij verschillende gelegenheden zelf uiteengezet, dat een intensief contact met de
oude Vlaamse taal hem er soms toe stimuleerde om poëzie te schrijven. Een dergelijke
poëtische genese typeert hij als ‘beginnende met het woord en latende, zoo 't lukt,
de stoffe van 's zelfs achter komen,
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't een zal 't andere helpen’.16 In den beginne is niet de idee, niet de emotie, niet de
werkelijkheidswaarneming, maar de taal zelf, die nu medium en muze tegelijk wordt.
En dit dichten vanuit de taal blijft beslist niet beperkt tot enkele curiosa uit Gezelles
poëtische oeuvre. Uit de taal zelf ontstaat zowel religieuze poëzie als natuurpoëzie.
Een mooi voorbeeld van een dergelijke genese is het gedicht ‘o Eerdentroost’ uit
1891, dat vaak als één van de toppers van Gezelles poëzie wordt beschouwd.

Guido Gezelles boekenmolen die hij legeerde aan zijn vriend E H. Jules Ghyselen, onderpastoor in
Stene en in Ieper (1865-1925); door diens neef en erfgenaam, de heer Jules Vercruysse van leper,
werd die geschonken aan de huidige eigenaar Over deze boekenmolen schrijft Caesar Gezelle:
‘op een draaiend gestoelte dat ook vol boeken zat, lag een grote zware foliant open met lettertekens
die uitstaken op de snede, en met Quarto bladjes tusschen de groote bladen ingenaaid. Later heb ik
gezien dat dit Kiliaen was...’
(Uit 't land en 't leven van Guido Gezelle, p. 82)

De aanzet tot dit gedicht, de initiële vonk, komt uit de lectuur van een
zeventiende-eeuwse hagiografie, Het Wonder Leven (...) van de H. Rosa de S. Maria,
Van Lima in Peru (Antwerpen 1668), uit het Latijn vertaald door de predikheer J.B.
Wouters. Daarin streepte Gezelle de woordgroep ‘den blommigen aerden-troost’
aan. Tot ‘eerdentroost, gebloeide blommen’ is het dan maar een kleine stap meer,
en het verband wordt nog dwingender wanneer men bedenkt dat de samenstelling
‘eerdentroost’ in geen enkel woordenboek te vinden is, en dat Gezelle in de periode
waarin hij het gedicht schreef net dit oude boek aan het excerperen was. Uit de door
Gezelle aangestreepte woordgroep, met zijn formele en inhoudelijke mogelijkheden
en beperkingen, ontwikkelt het vers zich dan verder in Gezelliaanse zin, zowel wat
de drieledige structuur als de thematiek betreft. Het idee van de troostende schepping
had Gezelle reeds vroeger in zijn poëzie verkend. Troost put hij bijv. uit het zien van
de taaie populier en uit de aanwezigheid van nachtegaal, leeuwerik of kraai. Het
herfstbos met zijn zuivere geuren brengt hem ‘zielentroost’, wat trouwens ook weer
een oud Vlaams woord is. En de oneindig vele schakeringen groen die de aarde
bekleden, verkwikken hem dan weer de ogen, wat hij beschrijft in een gedicht met
de Huygensiaanse titel ogentroost. De passage ‘den blommigen aerden-troost’ heeft
dan ook voor Gezelle beslist heel wat aantrekkingskracht gehad, en dat is natuurlijk
een poëtische ‘basisvoorwaarde’. Het gevonden woord wordt immers maar poëzie,
wanneer het voldoende potentie in zich draagt.
Nadat Gezelle echter door het woord overweldigd wordt, bedwingt hij het op zijn
beurt in zijn eigen poëtisch universum, waarin hij het zo harmonisch integreert alsof
het er steeds deel van had uitgemaakt. De enorme belezenheid, taalarbeid en eruditie
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die aan zijn teksten ten grondslag ligt, lijkt dan veraf, vervluchtigd, haast bedrieglijk
onwezenlijk. Maar men doet Guido Gezelle, de man die ‘altijd en gedurig, door
maaltijd, morgen en avond’ een boek en een potlood bij de hand had, beslist zeer
groot onrecht aan, wanneer men voor dit aspect van zijn poëzie blind blijft. Veel
meer dan doorgaans wordt aangenomen, is Gezelle inderdaad een man van het (liefst
oude) boek geweest, een geleerde en erudiete dichter die evenzeer, en soms zelfs in
de eerste plaats, een lezer was.
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Johan van Iseghem
Humoristische toonzetting bij de start van Gezelles 't Jaer 30
Met allerlei taalkronkels strikt Gezelle zijn politieke tegenstanders
Op 17 juli 1864 verscheen het eerste nummer van 't Jaer 30, een Brugs katholiek
weekblad dat zich opwierp als de ‘politike wegwyzer voor treffelyke lieden’. Het
voelde zich daartoe geroepen, omdat zovelen naar zijn zeggen ‘in de politike dolen’
(1 juli 1865, 1:1)1. Over de identiteit van de anonieme redacteur, die bij momenten
een schalks en knipogend gezicht laat zien, bestaat er geen twijfel: het was Guido
Gezelle, die zich in flitsend journalistiek proza, onder rechtstreekse supervisie van
het bisdom, inliet met de politieke en ideologische strijd van die dagen. De naam
van het blad was een symbool. 1830 had aan de Belgen de vrijheid verzekerd, wat
onmiddellijk na het unionisme bron werd van misverstand en meningsverschil. Onder
dat veelbelovende ideaal bleek de liberale partij immers vooral verstaan te hebben
dat er voortaan minder klerikale inmenging zou zijn in het maatschappelijke en
politieke leven, terwijl de katholieken van dezelfde clausule gebruik wilden maken
om weer taken en verantwoordelijkheden op te nemen die het Franse en Nederlandse
bewind ze in de naam van de ‘staat’ uit handen hadden genomen. Deze laatste groep,
waar Gezelle trots de bazuinen en de banieren van droeg, vond het inmiddels
opgedoekte unionisme zonder meer de beste dekmantel voor subtiele behartiging
van kerkelijke en conservatieve belangen. De oprichting van de liberale partij
beschouwden ze dan ook als een contractbreuk in het licht van ‘het jaar '30’.
Katholieke journalistiek die de oude vrijheden wou verdedigen, kon ook in de
19de eeuw al niet anders dan polemisch zijn. Bovendien sprokkelde 't Jaer 30 zijn
achterban samen bij een publiek van gewone mensen, vaak analfabeten, die
aangewezen waren op situaties waarin er werd voorgelezen - bijvoorbeeld in
herbergen. Daarom bespeelde het blad zo virtuoos het instrument van de humor. Dat
liet toe om in gevarieerde registers het onderwerp te benaderen; het stond niet onaardig
op straat of in een herbergmilieu, en het creëerde luisterbereidheid bij een
bevolkingsgroep die niet van lezen hield. Bovendien

Vlaanderen. Jaargang 48

De kop van 't Jaer 30: ‘GEEN slaverny’ (Guido Gezelle-archief, Stadsbibliotheek Brugge)

verliep de opbouw van beeldspraak en symbolen doorheen de verschillende
afleveringen bijzonder systematisch, waardoor onderwerpen in geestige code-vorm
konden worden aangekaart. Dat resulteerde binnen de doelgroep in een berekend
samenhorigheidsgevoel, dat wellicht uniek is in onze persgeschiedenis. De humor
in Gezelles journalistiek schrijf- en redactiewerk vormde zo de brug waardoor
ongeschoolde mensen zich gingen interesseren voor teksten, of - sterker nog waardoor analfabeten zich aan elkaar verwant gingen voelen, omdat ze de geheimen
deelden van woorden die ze niet eens konden lezen.
In deze bijdrage laten we ons in met de manier waarop Gezelle voor dat alles de
toon heeft gezet. We beperken ons tot een selectieve illustratie van enkele procédés
en verwijzingen in de eerste twee jaargangen, verschenen tussen 17 juli 1864 en 21
juli 18662.

Anekdote, grap en volksrijm
In 1865 levert 't Jaer 30 ons een merkwaardig voorbeeld van bijgeloof. Tijdens een
wandeling van Assebroek naar Brugge vertelt een kind aan zijn vader enthousiast
dat het wel dertig hazen heeft zien lopen. De vader repliceert met het verhaal over
de leugenbrug van Steenbrugge: ‘al die gelogen hebben achter den weg worden van
die brugge in 't water gesmeten’. Naarmate ze de plek naderen begint het aantal hazen
te zakken: eerst zijn er toch maar vijfentwintig geweest, dan slechts tien, tot
uiteindelijk blijkt dat het maar om een katje ging. De schrijver verzucht dat hij véél
mensen over de ‘leugenbrugge’ zou willen zien gaan: opstellers ‘van staten en
statistiken’; herberg-‘predikanten’; de maker van de wet op de kerkelijke goederen;
zelfs Napoleon III, die steevast met een haan wordt vergeleken en die in het blad
‘Kokkedêkok’ wordt gedoopt. De redacteur wedt dat alleen maar 't Jaer 30 over de
brug
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zou geraken (11 maart 1865, 2:3). Het procédé is exemplarisch: verslaggeving wordt
gecombineerd met opiniëring en sensibilisering. Fictie kan daarbij even goede diensten
bewijzen als feiten.
Omgekeerd is politiek ook altijd vatbaar voor uitwerking in grappen of anekdotes:
een stotterend liberaal in Torhout beweert ‘k ben ribebeberól’ om niet te hoeven
zeggen ‘k ben ka-ka-tholyk’ (23 juni 1866, 3:3). Nog zo'n verhaal, wellicht alleen
maar een mopje, gaat over een vrouw die op de trein Kerk en godsdienst zit te hekelen
in de hoop een priester uit ‘zynen eeuwigen brevier’ te halen. Maar hij reageert niet.
‘Dat zwygen en behaegde niet straf aen de wydgerokte filozofe, zy had immers geern
eenen pape plat geleid, en nu moeste ze alleene kouten’. Om de man nog méér te
ergeren, zegt ze uiteindelijk met de nodige bravoure dat hij niet in staat is haar van
repliek te dienen. Dan vraagt hij: ‘Zoudet gy my kunnen zeggen waerom dat Bâlaam,
de waerzegger, zweeg toen hy met de gezanten van Ballac reisde?’ Als zij met de
mond vol tanden zit, besluit hij puntig: ‘het was om zyne ezelinne te laten spreken’
(7 jan. 1865, 4:1).
Het voorbeeld is niet flatterend voor vrouwelijke lezers, maar Gezelle en zijn
geestesgenoten hadden het op kritisch-denkende vrouwen, ‘wydgerokte filozofen’
zoals ze worden genoemd, nu eenmaal niet zo begrepen. Als Gezelles pedagogisch
voorbeeld, mgr. F. Dupanloup, op het katholiek congres van Mechelen een lezing
heeft gegeven over het onderwijs voor meisjes, beaamt 't Jaer 30 volmondig dat
arbeidersvrouwen ‘geroepen zyn’ ‘tot den onderhoud van 't huis en het
te-huis-werkend leven’. Wie meisjes opleidt moet dan ook meer religie dan kennis
worden ‘ingeplant’, ‘meer deugdzaemheid dan geleerdheid’. Want inderdaad zijn
sommige vrouwen ‘philosoofsch-gezind’ en lopen ze ‘met de pen achter de oore’,
maar suggestief voegt het blad daar aan toe: ‘Vraegt het aen hunne mans, wat zy er
van denken!’ (6 nov. 1864, 2:3). Als humor zich met sociale kritiek bemoeit, kan ze
bijzonder tijdsgebonden zijn.
Geregeld reageert Gezelle tegen de scholen die de stad Brugge opricht zonder
inspraak van de clerus. Ook daartoe wendt hij tal van anekdotes aan. In het verhaal
over nog een andere treinreis houden converserende heren hem voor een Engelsman.
Hij droomde wel vaker hardop. ‘Die heeren hadden my in 't opgaen hooren engelsch
spreken, en daer myn aenzigt, myn hair en gansche houding op die tael als twee
druppels geniver trekken, waren zy teenemael op hun gemak om vlaemsch te spreken’.
Zwijgend luistert hij ze af. Zijn artikel wekt de schijn alleen maar te registreren wat
hij over de meisjesschool vernomen heeft: ‘“iefrouwtje” spelen, korte roks met
krinolyntje, 't hair in een netje dragen, met een chapeautje gaen, enz...’ En hij besluit:
‘Wy waren in de statie... 'k stappe ik af, op zyn engelsch, en 'k steke geheel die
samenspraek in mynen zak voor 't Jaer 30’ (7 jan. 1865, 2:3). Het al of niet verzonnen
binnenpretje maakt hij met die laatste zin compleet. Door bovendien te insinueren
dat zijn blad onthult wat anderen verborgen willen houden, maakt hij zijn lezer tot
een medeplichtige, luistervinkende bondgenoot.
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Het eerste ‘Byblad’, op 4 maart 1865 aangekondigd voor ‘Zondag aenstaende’, maar pas op de 18de
verschenen. Het adverteert zowel voor ‘stoven’ en houtwaren als voor ‘Sermoenen op de deugden
van Maria’. (Guido Gezelle-archief, Stadsbibliotheek Brugge)

Baur wees er al op dat de vorm van Gezelles ‘katholiek-spectatoriale vertogen’
uitermate gevarieerd is: hij gebruikt ‘de verhandeling, de brief, de dialoog, de parabel
op zijn Lamennais, de politieke fabel, de vernietigende satire’ e.a.3. Merkwaardig
zijn in ieder geval ook de volkse rijmen, die niet vreemd zijn aan een speelse gewoonte
van het Brugse dialect en die als kleurrijke aders door het proza lopen. De bekende
landbouwersrubriek, waar zijn vader aan meewerkte, heette zoals bekend ‘Pier-Jan
die geen fransch en kan’. ‘Colletje bedank u voor uw gazetje’ schrijft een lezer in
dezelfde stijl (18 feb. 1865, 2:1). De verzuchting dat de mensen niet langer luisteren
naar de Schrift, wordt afgerond met ‘God betere't en 't heilig Bethje, is 't niet vele,
toch e letje’ (3 maart 1866, 3:2). Gretig noteert Gezelle, voor zijn reportage over de
wijding van mgr. J. Faict, verzen die her en der in de stad waren aangebracht.
Volgende regels las hij boven de deur van een kapperszaak in de Genthofstraat:
Als elk wel op zyn ambacht let:
De slyper wel zyn scharen zet,
De scheerder zacht den baerd afdoet,
De bakker brood bakt gave en goed,
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De smid op zynen duim niet slaet,
Het Genthof wel malkaer verstaet,
En als de Paus, weerd dat hy leeft,
Ons zulk een man voor Bisschop geeft,
Wat kan er dan nog beter gaen?
Daer mogen wel wat keerskes staen!

En in de Katelijnestraat:
Ik ook Devoldere
Van op myn zoldere,
Wensch uwe Hoogweerdigheid
Geluk en zaligheid,
Verleen my uwen zegen
Op alle myne wegen
'k Pareer voor u met groen
En rek'mandeer myn schoen.

Grote poëzie is dit natuurlijk niet, maar door ze te citeren illustreert het blad de
spontane sympathiebetuigingen aan het adres van de bisschop, wat voor het
nagestreefde samenhorigheidsgevoel uitermate belangrijk was (23 okt. 1864, 1:3).
Twee weken later lezen we zelfs verzen die aan Gezelles eigen poëzie herinneren (6
nov. 1864, 1:2), maar hij schrok er nooit voor terug om te herkneden wat hem onder
ogen kwam. Of was hij betrokken bij de allereerste opmaak van deze teksten?4
Keerskes kort en keerskes lang,
Al dat leeft is aen den gang, (...)
Viva! Viva! Bisschop Jan!
Dat is een! och zwygt er van!

Verwijzingen naar de bijbel
Gezelles waarschuwingen voor de gevaarlijke politiek van de moderne tijd berusten
heel vaak op vergelijking met fragmenten of gedragspatronen uit de bijbel. Op zich
is dat natuurlijk niet onmiddellijk een humoristisch aspect van zijn proza, maar we
mogen niet vergeten dat door de ideologische spanningen die vergelijking uiterst
sarcastisch kon klinken: concrete mensen, vooral tegenstanders en ongelovigen,
werden grinnikend met de Schrift geconfronteerd, gewogen en te licht bevonden. En
ook hier verliep de beweging tevens in de omgekeerde richting: bijbelpassages werden
geïnterpreteerd in het licht van actualiteit. Op 14 jan. 1865 (1:1) lijkt Judas wel tot
de liberale partij te hebben behoord: ‘dien schynheiligen, schyn-
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bermhertigen, schynweldadigen, schynliberalen Judas’. De zus van Lazarus
daarentegen, die Jezus' voeten zalfde en daarom nadrukkelijk door Hem werd
gewaardeerd, staat model voor wat 't Jaer 30 zelf wil doen: ‘'t Jaer 30 is blye dat het
die voorzegginge Christi, aengaende Maria die Hem zalfde, mag helpen vervullen’.
Het verhaal van de passie verwordt bij momenten tot een tragedie van mislukte
verkiezingen en verraad: ‘Dat is nog altyd de oude plaeg van de wereld; het is nog
dezelfde

Jules Boyaval, burgemeester van Brugge tussen 1856 en 1876. (Stadsarchief Brugge, FO/A 2044)

zelfde geest die eertyds Barrabas tegen alle regt en reden vry pleitte en verloste. En
sedert dien tyd is Barrabas stoutmoedig geworden, hy weet dat het volk voor hem
is’ (11 sept. 1864, 3:1). Dat wordt wat later verduidelijkt, als de gedachte van
verkiezingen wordt gekoppeld aan die van morele verantwoordelijkheid: ‘Wat is
kiezen voor vele treffelyke, fraeye, maer laetdunkende onbedachtzame lieden, wat
is 't? Dat en is, zoo peizen zy, dat en is geen religie werk, geen zake van conscientie.
Als Pilatus roept: “Wien wilt gy dat ik vry late, Jesus of Barrabas?” Barrabas roepen,
Barrabas kiezen en Jesus laten leên ter kolomme om gegeeseld en gekruist te worden;
is dat geen conscientie werk?’ (7 jan. 1865, 2:2-3). De verloochening van Petrus lijkt
wel gebeurd in een stemhokje: ‘Petrus hadde tegen Christus gestemd, drie keeren te
reke zyn herte en conscientie tegengesproken’ (idem, 1:3).
In giftig taalspel wordt een Doorniks politicus ‘Bara, baes van Doornyk’ genoemd:
de syntactische juxtapositie van de naam ‘Bara’ en de soortnaem ‘baes’ roepen bewust
het spook op van de moordenaar uit het lijdensverhaal (7 jan. 1865, 2:2). Zo weidt
het blad kort daarop uit over het liberale raadslid Devaux uit Brugge, een ‘groot
meester van de commissie’, waarmee het alludeert op de ‘grootmeesters’ in
vrijmetselaarsloges (5 aug. 1865, 1:2). Bijbels worden we gewaarschuwd dat we
onze lantaarns moeten voorzien ‘van olie en van goed lament’ (16 dec. 1865, 2:3),
verwijzing naar de parabel van de verstandige bruidsmeisjes. Aan de stad Brugge
wenst 't Jaer 30 ‘een Moses (...) om 't gouden kalf te bryzelen en te breken’ (10 maart
1866, 1:2), terwijl het zijn lezers moed inspreekt door erop te wijzen dat ook
Sint-Pieter werd ‘in 't kot gezet’ door de ‘averegtsch-peizende lieden van zynen tyd’
(27 mei 1865, 2:2).

‘Averegtsch’ proza en rechtse ironie
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Burgemeesters of ministers, schooldirecties of kranten die de katholieke suprematie
aanvechten, noemt Gezelle inderdaad gewoon ‘averegtsch’. Ze maken deel uit van
de grote ‘averegtschen hutsepot’ (9 dec. 1865, 2:1) en zijn ‘averegtsche kinderen
van Belial’, de duivel zelf (14 jan. 1865, 1:1). De verklaring hiervoor moeten we
zoeken in een merkwaardige trek van zijn Jaer 30-psychologie: terwijl tegenstanders
naar zijn mening de waarheid van 1830 binnenste buiten keren en ze de Kerk
verknechten onder het mom van vrijheid, werkt hij aan stijlprocédés die de zaken op
hun beurt nog maar eens kunnen omdraaien. Formele aspecten van taal en stijl zorgen
dan voor een inhoudelijke ontmaskering, waardoor de ‘rechte’ wereld binnen de
journalistieke tekst weer zichzelf kan worden. Het is Gezelles manier van reageren
tegen ‘het averegtsch Evangelie’, gepredikt vanuit Parijs (5 aug. 1865, 2:1).
Zo heeft hij het over een doek van Rubens, dat door de Franse Revolutie werd
afgenomen van Luikse hospitaalzusters en dat Napoleon I aan Marseille had
geschonken. Vragen om restitutie, gericht aan Napoleon III (de al vermelde Kok of
Kokkedèkok), haalden niets uit. ‘Ik ben styf van 't gedacht’, schrijft 't Jaer 30, ‘dat
Kok... etc. van zin is, in zynen ouden dag, veel te mediteren op de geeselinge Christi,
en dat die schilderye hem daertoe wel te passe zal komen peize 'k ook’ (14 jan. 1865,
1:2). Dit is van Gezelles kant uiteraard ironisch, ‘averegtsche’ humor over een
‘averegtsche’ keizer. Natuurlijk is hij ervan overtuigd dat Napoleon helemaal niet
zal mediteren, maar dat hij handelt uit hebzucht of eigenbelang. Maar juist dát creëert
ook de pointe, want uitgerekend dáárom zou meditatie over het lijden van Christus
de keizer wel eens van pas kunnen komen - wel te verstaan op de drempel van zijn
verdoemenis! Napoleon I wordt dan ook sarcastisch bestempeld als ‘dat groot kleen
veintje’ of zelfs als ‘nonkel zaliger’ (3 juni 1865, 2:3).
Op dezelfde manier wendt 't Jaer 30 het lexicon aan en past het termen uit de
religieuze sfeer toe op personen die niet direct van grote godsvrucht verdacht kunnen
worden. Voltaire, die later zelfs ‘St. Voltaire’ wordt genoemd, prediker van de ‘groote
ribberolle deugd’ (20 okt. 1866, 2:3), is het brein achter de loges ‘alwaer onze mannen
hun noviciaet doen’ (11 feb. 1865, 2:1). Als Paul Devaux, Fransdol Bruggeling en
doctrinair liberaal, zijn mening formuleert in de gemeenteraad, heeft 't Jaer 30 het
over de ‘preken’ van ‘dominé Devaux’ (26 aug. 1865, 4:1); zo vermeldt het ook een
‘sermoen’ van de liberale burgemeester Jules Boyaval (25 dec. 1865, 1:3 en 20 jan.
1866, 1:1).
Al deze ironie barst bovendien van de insinuaties. ‘Kokkedèkok III’ krijgt de raad
zich te bezinnen over hoe ‘Pilatus I’ Christus liet ombrengen. Het ongebruikelijke
cijfer I geeft daarbij te verstaan dat nog een andere vorst voor christelijk lijden
verantwoordelijk is, een of andere ‘Pilatus II’ dus, de keizer zelf (14 jan. 1865, 1:2).
Als 't Jaer 30 bericht dat ‘Kokked...’ zich is gaan wassen in een bron in Algerije,
voegt het er dubieus aan toe: ‘'t laatste water waarin hij nog niet gewassen was’ (27
mei 1865, 4:2). En een sterk staaltje van beeldopbouw volgt kort daarop in de rubriek
‘Laetste nieuws’, als volgend op zich staand bericht verschijnt: ‘Kok III laat weten
dat hij niet kan komen om Pilatus te spelen in de kapucijnenprocessie’ (24 juni 1865,
bijblad). De kapucijnen - dat is belangrijke achtergrondinformatie - werden
voortdurend als martelaar opgevoerd, omdat hun klooster moest wijken voor de
aanleg van het nieuwe station op de Vrijdagmarkt. Drie thema's - de arrogante Franse
keizer, zijn verzet tegen de Kerk en een lokaal Brugse problematiek - worden hier
cryptisch met elkaar verweven. Juist dát is typisch voor de Jaer 30-teksten: de
‘berichtgeving’ wordt van binnen uit vergrendeld. Ze functioneert alleen op een
zinvol niveau bij lezers die trouw alle afleveringen hebben gevolgd. Het is een
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meesterlijk berekend humoristisch effect, tegelijk een van de meest fascinerende
aspecten van Gezelles journalistieke werkzaamheden. Opvallend daarbij is dat
controleerbare feiten - én de auteur - na verloop van tijd als schimmen verdwijnen
achter de beeldspraak en de stijl van de teksten. Het is, van hedendaags standpunt
uit gezien, misschien ook bedenkelijk. Hoe scherper het getreiter wordt, bij om het
even welk onderwerp, hoe gemakkelijker
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de schijnbaar informatieve functie van dit persuasief proza verglijdt: inhoudelijk naar
opiniërende fantastiek, formeel naar de complexe patronen van een echte inside joke.
Met zijn ‘averegtsche’ teksten en insinuaties combineert Gezelle bovendien
openlijke vormen van ‘rechtse’ ironie, die bij zijn tegenstrevers kwaad bloed moeten
hebben gezet. De liberale Devaux, behartiger van het stedelijk onderwijs in Brugge,
krijgt spottend de eretitel van ‘groote kerkpilaer’. Als hij naar Duitsland trekt om
een directrice aan te werven voor zijn school, is de spot er niet minder om: ‘Eh! dat
is toch een keer een arm dingen, eh? lezeressen en lezers, zooder zyn die dit lezen,
dat de christelyke religie zoo verre gekomen is, dat, in 't katholykste land van de
wereld, dien armen duts van dien Paul Devaux, alzoo dag en nacht, zes maenden
lang, moet met dien lanteern achter strate loopen, om eene directrice te vinden.’ Een
‘verlicht’ raadslid dus, die zich moet behelpen met een lantaarn! Gezelle verklaart
bovendien - ‘averegtsch’ - dat vrouwen die school liepen bij ‘de nunnekes’ maar
weinig voorstellen. Hij stelt daarom spottend voor dat mannen hun huwelijksplannen
voorlopig zouden uitstellen ‘tot bin’ een jaer of twintig, als er een keer wat
preufstukken gaen zyn van Paul Devaux zyne nieuwe kweekerye! Daer gaender
loopen!’ (5 aug. 1865, 1:3). Als de Stem van Thielt vaststelt dat de lange droogte
schadelijk is voor de vruchten, treitert 't Jaer 30 - dat veel landbouwers onder zijn
lezers telde5 - dat we dit nu gelukkig toch weten en dat men nooit te oud is om te
leren: ‘als de stem nu geen 20 nieuwe inschryvers en krygt, toen en kenne ik het
niet!’ (10 juni 1865, 4:1). De toon is op het randje af zelfs cynisch-misplaatst als we
over het zieke kind van Napoleon III lezen: ‘Kokkedeêkokske IV (te wege) heeft
ziekskes geweest!!! Had 't e keer moeten dood gaen! Hoe naer!’ (22 juli 1865, bijblad).
Afkerig als het is van technische vooruitgang brengt 't Jaer 30 geregeld een spottend
relaas van treinongevallen: ‘'t Convoi van Brugge naer Eecloo, heeft eenen brouwers
wagen verbryzeld, als ook vier tonnen vol bier. Dat was è keer ne plets!’ (24 maart
1866, 4:1). Of nog: ‘In de statie van 't land van Waes te Gent is er een Convoi dweers
deur de muer geloopen, en 't en heeft niemand zeer gedaen, zyn zelven ook niet.’ (23
juni 1866, 3:3). Eenmaal groeit de plastische beschrijving van een treinramp uit tot
een kleurrijke, zelfs vermakelijke passage - een ludieke veroordeling van moderne
overmoed: ‘Nog eens heeft er een convoi tegen een ander gebukt. 't Was leelyk om
zien ('k heb gaen kyken peis-je) 't achterste van den vierduivel was in een gedowen
lyk een garibaldi hoed; een voiture was in een andere gekropen lyk een vinger in een
vingerhoed; een waggon zat op een anderen lyk stoffel op zyn katte: enfin 't was
bominabel curieus om zien. Ongelukkiglyk zyn er eenige menschen gekwetst maer
geen een dood’ (5 mei 1866, 3:3). Niemand minder dan Garibaldi levert dus de naam
van de hoed in de vergelijking, en dat associeert het gegeven nog eens extra met de
ultramontaanse stellingen over de verdediging van de pauselijke staten. De trein is
daarbij een baarlijke
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Het tweede station van Brugge, in neogotische stijl, gebouwd tussen 1879 en 1886.
De toren was geinspireerd op de vroegere houten spits van het belfort, door brand vernield in 1741.
(Stadsarchief Brugge FO/A431)

vuurduivel geworden, die in groteske vergelijkingen - ‘stoffel op zyn katte’ - en met
de nodige cursieve woorden als een progressief ‘Frans’ misbaksel wordt getypeerd.
Dat gebeurt ook nog eens in combinatie met de verhaspeling van ‘abominable’, een
opzettelijke ‘fout’ die moet bewijzen hoe deze zuiderse taal en haar realisaties niet
thuishoren bij de aard van ‘treffelyke’ Vlamingen. Net als in zijn poëzie reveleert
de tekstorganisatie dus ook in Gezelles proza veel méér over zijn visie dan de inhoud
van de tekst. Gezelle zit wel verscholen achter de beelden, maar zijn inzichten worden
door de trefzekere stijl aan geamuseerde lezers verklapt.

De ‘kogelspeite’ van de taal
Gezelle typeerde de eerste mitrailleur ooit met een neologisme, de ‘kogelspeite’, en
hij voegde eraan toe dat ook dit weer zo'n ‘fransche inventie’ was6. Hij zou Gezelle
niet zijn als hij in zijn ideologisch offensief geen gebruik maakte van de
taalmechanismen zelf, die hij zonder af te laten als een knetterend snelvuurwapen
op zijn tegenstanders richt. Heel wat humoristische effecten put hij vooreerst uit
volkse, vaak allitererende gezegden. Liberalen zijn mannen die ‘hunne schuit van
kant steken en vlugten voor de vlaeg’ (31 juli 1864, 2:2). Ze zijn niet de
volksvertegenwoordigers van de ‘kiezers’, wel van ‘'t volkske, 't ryfkerafke, dat 's
avonds loopt als alle katjes grauw zyn!’ (11 sept. 1864, 3:2). Petrus, die Jezus verraden
had, ‘kreesch jaren lang, tot aen zyn dood toe, dat de veuren in zyn kaken stonden
van te kryschen’ (7 jan. 1864, 1:2). Ook oude zei-spreuken en geijkte spreekwoorden
komen van pas: ‘De wereld is een hooi-schelf, zoo leeren de averegsche philosofen,
die meest trekt heeft meest’ (25 feb. 1865, 2:3); of ‘Binst dat 't schaepke bleet / 't
Verliest zyn bete’, een dialectische variant van ‘Blaffende honden bijten niet’ (3 juni
1865, 1:3). Wat de kinderen van de ‘spellewerkschole’ betreft: ‘hewel, hun kantwerk
is kobbegespin en kleen gewin geworden’ (10 juni 1865, 2:1). In de stadsschool
daarentegen ‘bakt’ men ‘meesteressen à la minute’, althans ‘averegtsche’. Een vrouw
die zich bereid verklaart om daar les te geven is ‘ontvoogd’, waardig en onafhankelijk;
‘in een woord, het is eene jonkvrouw van de negentiende eeuwe. Met eenen trek
heeft zy vyf of zes eeuwen overgeschreden’. Wie dát doet wordt onmiddellijk geniaal,
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ook ‘al en had hy geen verstand genoeg om “wystje” tegen den hond te zeggen’ (23
dec. 1865, 1:3).
Bij de stijl van dergelijke gezegden laat 't Jaer 30 ook zijn eigen beeldspraak
aanleunen. Het praatgrage Mietje Meeskes bijvoorbeeld wil leren zwijgen, want er
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komt ‘te veel slete op heur populier-blad zegt ze’ (20 jan. 1865, 4:2). Schitterend in
dat opzicht is Gezelles voorstelling van verkiezingen als ‘gaeischietinge’. De liberale
kandidaten ziet hij als gaaien op een pers, die door rake pijlen van katholieke
stemgerechtigden zullen ‘“boeksten”, slinks en regts, en vliegen waer zy gebroed
zyn’: ‘ze hebben daer nu al lange genoeg gestaen, die gaeis, elk op zyn pinne, hooge
boven onze hoofden, op onze gaeiperse, eene geheele sprange vol, al vogels van
eender veêren’. Burgemeester Boyaval van Brugge is daarbij het mikpunt bij uitstek:
‘eerst ende vooral, daer hebben wy onzen oppergaei, die daer nu al zoo lange staet,
met zynen bek naer Brussel, en zynen steert naer ons! Die gaei moet af!’ En het
eerste peloton roept hij toe: ‘Eerste platon schiet!’; ‘een schote zal hem eene
zinderinge geven, eene tweede, eenen tamelyken vrong, de derde splyt hy al misschien,
en de vierde, wie weet, of hy van zyne hooge pinne niet af en wipt, en, eer de pyl
nog grond genaekt, in 't gers, aen onze voeten ligt te spertelen!’ (10 feb. 1866, 1:1).
Gezelle zag maar twee mogelijkheden voor wie zelf geen ‘gaei’ was: schutter worden
of ‘perselekker’ (10 maart 1866, 1:3; ook al op 24 feb. 1866, 1:1). Maar wat een
verbeeldingskracht, die de allegorische voorstelling tot in de kleinste details tintelend
van leven weet te houden!
Niet enkel in opvallende beelden, over de hele lijn eigenlijk is het taalgebruik van
't Jaer 30 doordesemd van dat volkse lexicon. Is iemand ‘myop’ of bijziend, dan
heet hij ‘kykeby’ (10 maart 1866, 4:1). Steevast vertaalt of parafraseert Gezelle
importwoorden, niet omdat ze zo moeilijk zijn maar veeleer omdat de ingreep hem
toelaat overgeleverde betekenissen met satirische retouches bij te kleuren: het doek
van Rubens werd ontvreemd in ‘'t jaer II van de sankulotten republike, anders gezeid
de republike zonder broek’ (14 jan. 1865, 1:2); egoïsten denken vooral ‘op hun
moeders kind en hunnen numero ikke’ (21 jan. 1865, 3:2). Toch wordt de toevoeging
soms ook tendentieuzer. De lijfspreuk van Napoleon III bijvoorbeeld, ‘L'Empire c'est
la paix’ - vaak verdraaid tot het koppel ‘Lange Pier en Cella Paix’ - luidt in 't Jaer
30: ‘Als ik keizer ben, 't zal vrede zyn!’ (11 maart 1865, 2:3). Dat lijkt op het eerste
gezicht directer en concreter dan het origineel, maar door aanwending van de eerste
persoon verschuift de betekenis subtiel van een pleidooi voor een staatsvorm naar
het terrein van persoonlijke ambities! Het Vergiliaanse ‘Timeo Danaos et dona
ferentes’ klinkt ‘in plat vlaemsch’: ‘Ik vrees de averegtsche ministers, zelfs als zy
willen goed doen’ (6 mei 1865, 1:2) of ‘'n spreekt my van geen deugenieten, al
smeeten ze wywater!’ (12 aug. 1865, 1:3). 't Jaer 30 ontpopte zich op sommige
bladzijden tot een ware broedplaats van wantrouwen. Gezelles argwaan tegenover
andersdenkenden kan overigens door niets méér geïllustreerd worden dan door zijn
talrijke allusies op de inname van Troje. Over Paul Devaux, die als we het mogen
geloven op een houten paard van Brussel naar Brugge kwam, langs afgebroken
poorten, schrijft hij: 'net gelyk te Troyen, allah! - En wat zat er in zyn peerd? - Men
spreekt van eene meiskes schole. Equo ne credite Teucri! dat is: houdt uwe
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Brugse vrouwen uit de 19de eeuw. Zo moet Mietje Meeskes er in Gezelles verbeelding ongeveer
hebben uitgezien: rieten mand of metalen ‘paander’, witte ‘pypenmuts’ of ‘pypecornetje’, neusdoek,
blauwe voorschoot en zwarte kapmantel. (Stadsarchief Brugge FO/A2030)

meiskes by u, o Bruggelingen’ (29 juli 1865, 4:3)7. Gezelle brengt ook menig staaltje
van bedoelde kromvertaling. De ‘Ministre de la justice et des cultes’ wordt ‘Minister
van onregt en Godsdienstvervolginge’ (25 nov. 1865, 1:2), ook wel van
‘(ave)regtveerdigheid’ (18 nov. 1865, 4:1).
Dikwijls creëert hij discrepantie tussen de ernst van de inhoud en de plezierige
vertelstijl: ‘Keizer Nero vergaerde zyn senaet om te weten met welke sause en in
wat voor een panne hy nen terrebut ging doen fruiten, dien hy voor present gekregen
had’ (7 jan. 1865, 3:3; 10 feb. 1865, 1:3). En Fanny Müller, de schooldirectrice uit
Trier, komt om ‘mamsellekes te dresseren’, de dames namelijk die zich als lerares
hadden aangemeld (3 maart 1866, 1:1).
Zijn virtuositeit wordt nog duidelijker als hij het woordmateriaal naar eigen believen
gaat verbuigen en vervoegen, of aanwenden in afleidingen. Hij spreekt over een
‘Kokkedèkoksche antwoorde’ (14 jan. 1865, 1:2) en over de ‘Kokkedeêkhinne’ (1
april 1865, 4:2). Denominatieve woordvormingen brengen hem tot originele
typeringen zoals ‘gechapeaude meiskes’ (7 jan. 1865, 2:3), ‘gespannebroekte’ mode
(21 jan. 1865, 2:2) en ‘meiselyk onderwys’ (5 aug. 1865, 1:2). Als moderne dokters
‘globulen’ voorschrijven, waarschuwt 't Jaer 30 dat men ons zal ‘verglobuliseren’
en voegt het daar treiterend aan toe dat we de laatste tijd toch ‘zoo veel schoone
woorden’ te horen krijgen (10 maart 1866, 4:1). Kinderen wil men ‘averegtiseren’
(28 okt. 1865, 3:1), en een briefschrijver die in Roeselare tegenwind biedt aan de
aanhangers van Karel de Brouckere, heet bij de ondertekening van zijn brief ‘een
onverkarelde’ (2 juni 1866, 3:3). Vlamingen die aarzelen tussen ‘ketting’ en ‘keten’,
riskeren ‘exflaminificatie’ (7 okt. 1866, 3:3). ‘Leugenachtig’ vervangt hij door
‘gazettewaer’ (25 sept. 1864, 3:2).
't Jaer 30 schrikt er ook niet voor terug om plezierige persoons- of plaatsnamen
te bedenken8: een slechte betaler wordt aangesproken als ‘Karel Spaerekant’ (27 mei
1865, 2:3), een lezersbrief komt uit ‘Regtveerdighem’ (3 maart 1866, 3:2). Om aan
te geven dat hij verkiezingen beschouwt als een morele keuze, heeft Gezelle het over
kiezen tussen ‘Mr Averegts’ of ‘Mr Vanregterbedde’ (28 jan. 1865, 2:3). Als het
over mildheid en gierigheid gaat, spreekt hij over ‘Pietje De Krygere’ en ‘Jan Gevaert’
(11 feb. 1865, 3:2). Het herinnert aan de tekst ‘Vroeg en laat’ in Tijdkrans:
Vroeg was 't Geevaert mild en breed,
die nu vrek Van Houthem heet9
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Een discussie over boeken, Voltaire en bibliotheken wordt gevoerd tussen de
allegorische personages ‘Jan Moedeloos’ en ‘Pé Handantwerk’ (4 nov. 1865, 2:2).
Onbeschaamd noteert Gezelle over een bekend politicus: ‘Tesch, dat wil zeggen Zak’
- en manifest combineert hij dat met ‘zakkenvuller’ (4 feb. 1865, 1:3).
Maar vooral verhaspeling van woorden en mededelingen moet de tegenstanders
belachelijk maken. De fel gehate schouwburg in Brugge, de zgn. ‘Comédie’, wordt
een ‘krommedie’ (20 jan. 1866, 4:2) of een ‘commere’ (17 maart 1866, 2:1). ‘Pier-Jan
die geen fransch en kan’ spreekt over een ‘kromme-saris’ (6 jan. 1866, 1:1). We
lezen over ‘volks-ver-tegen-woorders’, ‘die
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tégen het woord van het volk zijn en die tégen de katholieke volkswil stemmen (11
maart 1865, 2:3). Soms is die verkwanseling maar onschuldige humor, waarbij een
volks personage het moeilijk heeft met vreemde woorden of bastaardwoorden:
‘lorrejongkstje’ staat voor lorgnon, ‘potografif’ voor fotografie en ‘chapeau langepier’
(alweer dus) voor ‘Empire’; de meisjes van de stadsschool zullen niet hun ‘educatie
perfectioneren’ maar hun ‘ledecatie perfectioleren’ (17 maart 1866, 2:1). Mietje

Het Jan van Eyckplem anno 1900 met de aardappelmarkt, plaats van de ‘pattate schole’ en de
‘pattat-iefvrouws’ (Stadsarchief Brugge FO/A120)

Meeskes vergeet haar ‘peerdeplu’ in plaats van haar paraplu (5 mei 1866, 1:1) en
ronselt ‘lavonnementen’ in plaats van abonnementen (20 jan. 1866, 4:2). Maar dat
wordt weer scherper als Gezelle ook eigennamen zo gaat aanpakken en ze niet enkel
verklaart - zoals ‘Tesch’ hierboven - maar ze volgens hetzelfde principe gaat
verkwanselen. Het raadslid Paul Devaux noemt hij ‘vol-de-peau’ (3 maart 1866, 3:2)
of ‘Vauwke de Paux’ (10 maart 1866, 1:2); en Mietje Meeskes, Gezelles alter ego
dat ook op 1 mei 1830 geboren zou zijn (5 mei 1866, 1:1), spreekt niet over
burgemeester Boyaval maar over ‘Bokkeval’ (3 maart 1866, 4:1). Als Gezelle Fanny
Müller onder vuur neemt, is Duitse kromtaal bijvoorbeeld dé manier om zijn lezers
aan het lachen te brengen. Hij schrijft over ‘groote philosaufen’ (28 okt. 1865, 3:1),
waarbij ‘saufen’ natuurlijk geassocieerd moet worden met wat hij elders de ‘liberale
buikvullingstjes’ noemt. Op een dag gaat hij voor de opening van de stadsschool
zelfs een pseudo-Duitse ‘advertentie’ plaatsen: ‘A propos: freulen Fanny Müller zal
Paul Devaux seine Deutsche schule, auf der Eerdappelmarkt zu Brügge, inauguriren,
und openthun, 6 nov., om für Deutsche Brügsche meidschen à la Paul Devaux te
averegtisiren. Bericht an den Englischen und Deutschen protestanten. Elk sage het
vort!’ In voetnoot bij de voornaam ‘Fanny’ merkt hij dan nog eens extra stekelig op
dat ‘Francisca’ of ‘Francoise’ wellicht ‘te heilig’ was (30 sept. 1865, bijblad).
Deze beknopte bijdrage illustreert met slechts enkele voorbeelden hoe de eerste twee
jaargangen van 't Jaer '30 met humoristische elementen van divers allooi de toon
hebben gezet voor een blad dat bijzonder populair zou worden en dat invloedrijk
was bij een weinig onderlegde bevolkingsgroep. In alle voorbeelden is de taal daarbij
Gezelles grootste wapen. Want al groeide hij in de Rolweg op in de onmiddellijke
buurt van twee schuttersgilden, het is niet de handboog of de kruisboog waarmee hij
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op de politieke ‘gaeien’ heeft gemikt. De liberale bewindslieden zijn de schietschijf
voor een waar spervuur. Gezelle mitrailleert met een ‘kogelspeite’ van woorden en
beelden, die bij wijlen voor pijnlijk schroot moet hebben gezorgd.
Maar hij sorteerde effect. ‘'k Ben ik-ik bakker van myn ambacht’, schrijft een lezer
in 1865, verontrust door de berichtgeving over de vrijmetselaarsloges. ‘'k Wete ook
nog al geerne wat de moortelbroers uit de hor... loge... kasse al uitregten om ons
schoon vaderland in brokken te trekken’. ‘Dat alles vinde ik in uw Jaer 30, zoo
schoone en zoo kluchtig uiteen gedaen! Zend my dan ook een Jaer 30, mynheere,
om te lezen binst dat myn brood in den oven zit’ (14 jan. 1865, 3:3). Het briefje werd
getekend door een zekere ‘Lod. M.’. Maar wie de werking van 't Jaer 30 wat kent,
zou helemaal niet schrikken als vroeg of laat een verloren papiertje in een of ander
archief kwam uitwijzen dat hoofdredacteur Gezelle het vleiende berichtje bij wijze
van reclame ook nog zelf aan zijn eigen rubriek had geschreven...

Eindnoten:
1 In onze bijdrage geven we de vindplaats van citaten telkens aan tussen haakjes. Na de
verschijningsdatum volgen de pagina van de aflevering en (na de dubbelpunt) de kolom waar
het citaat zich bevindt. Soms verwijzen we naar het zgn ‘bijblad’ van 't Jaer 30, een extra
gedeelte dat tijdelijk verscheen als advertentieruimte of als uitwijkmogelijkheid bij grotere
afleveringen
2 Jan Geens verdedigde aan de KULeuven in 1983 een (onuitgegeven) proefschrift met als titel
Guido Gezelle en ‘'t Jaer 30’ Een literair-historische en sociologische studie van zijn
journalistieke bedrijvigheid in een politiek weekblad, 2 delen (XVI + 243 blz + 22 blz. bijlagen;
blz 244-481 + 120 blz bijlagen) In noot 3 op blz. 165 verklaart hij dat hij ‘in deel III’ een
hoofdstuk zal schrijven over ‘Gezelle als taalman in J 30’ en dat hij aandacht zal besteden aan
het ‘versluierend en humoristisch taalgebruik’ Het eigenlijke deel III, dat in de tweede boekband
met deel II zit ingebonden, bestaat mettemin alleen maar uit Jaer 30-tekst in bijlage; terwijl de
inleiding op het proefschrift, die duidelijk ná de eigenlijke studie werd geschreven, op blz. XV
en XVI enkel spreekt over twee delen. Blijkbaar werd het geplande deel III niet geschreven
3 F. Baur, Guido Gezelle's Proza en Varia. Antwerpen, Uitgeversmaatschappij N.V.
Standaardboekhandel, s.d (1950), XV
4 Gezelle noemt de teksten een ‘verzameling verzen’ Daarbij geeft hij de indruk dat volksmensen
de auteur zijn een kleermaker ‘had er by gezet’, de Arme Klaren ‘hunne verzekes’, enz. Van
het gedicht over de ‘Keerskes’ noteert hij ‘Het spyt ons het voorgaende en de twee volgende
niet te kunnen toeschryven aen die ze gemaekt of uitgehangen hebben’. Het Verzameld Dichtwerk
(red J Boets) nam de verzen zonder verdere motivering als Gezelleteksten op in deel 8, 104-106
- vermoedelijk terecht In een ‘Studentikoos gelegenheidslied’ van Gezelle, de tekst ‘*Jolly good
fellows’ uit 1862 waarvan we de autograaf bezitten, lezen we bijvoorbeeld gelijkaardige verzen
‘De Paus, de Paus ach zwijgt er van / dat es mij tochs 'nen brave man!’ En ook dat wordt
gecombineerd met de zang van ‘viva viva’ (Verzameld Dichtwerk, dl. 5, 1984, 363)
5 J Geens, o c, 226.
6 V. (= Viaene, Antoon), Gezelle over de eerste nutrailleuse, in Biekorf 60, 1959, 87.
7 ‘Timeo Danaos..’. ‘Ik ben op mijn hoede voor de Grieken, zelfs wanneer ze met geschenken
uitpakken’ Zo waarschuwt de priester Laocoon zijn stadsgenoten, die het verdachte paard in
Troje willen binnenhalen ‘Equo ne credite Teucri’ letterlijk ‘Trojanen, heb geen vertrouwen in
dat paard!’
8 Op het belang dat Gezelle bij zijn ernstig werk hecht aan eigennamen werd o.a. ingegaan door
Paul Claes, Sprekende namen bij Gezelle, in Gezelliana Kromek van de Gezellestudie, 1992,
2, 25-31.
9 J. Boets e a (eds.), Guido Gezelle Verzameld Dichtwerk, dl. 3 Tijdkrans, VII, 55, 293-295
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Julien Vermeulen
‘Zoo bin als buiten deze zaal!’: Guido Gezelle en de Zusters Paulinen
in Kortrijk
De analyse van Gezelles biografische en literaire contacten met de zusters
Paulinen werpt een indringend licht op de Kortrijkse periode van de
dichter.
Toen Guido Gezelle in de herfst van 1872 in Kortrijk aankwam, lag het voor de hand
dat hij er in contact zou komen met de Zusters van de H. Vincentius a Paulo die er
in de onmiddellijke nabijheid van de O.-L.-V.-kerk, waar hij onderpastoor benoemd
werd, hun klooster, kapel en school

De Groeningestraat omstreeks de eeuwwisseling. Foto genomen ter hoogte van de O.-L.-V.-Kerk.
Links (voorbij de tuin): de voorgevel van het klooster van de Zusters Paulinen.

hadden. Van de zevenentwintig jaar die de dichter in Kortrijk zou doorbrengen,
woonde hij bovendien het grootste gedeelte in de buurt van de zusters Paulinen. Na
enkele maanden bij pastoor-deken F. Van de Putte gelogeerd te hebben
(Groeningestraat 29), vond hij van 26 december 1872 tot maart 1878 een onderkomen
in de H.-Geestschool gelegen in de Handboogstraat 11 waar zich thans de
parkeerplaats van de Verzetskaai bevindt. Na een korte omzwerving via Reepkaai 7
(hij woonde er tot 6 februari 1879) en Groeningestraat 28 (tot 15 januari 1880 bij
Henri Comer) vestigde hij zich in de Handboogstraat 13 (de huidige Guido
Gezellestraat) in een huis dat voordien als magazijn van een wijnhandel diende. Hij
verbleef er meer dan veertien jaar als directe buurman van de Zusters Paulinen die
later het pand aankochten. De laatste vijf jaar, vanaf 22 januari 1894 tot 24 juni 1899,
woonde hij even verderop, namelijk in de O.-L.-V.-straat 24. Zowel zijn pastoraal
werk (o.a. zijn inzet voor de Katrientjes in Bersaques' Poorte; gelegen rechtover het
klooster) als zijn vaak vernoemde wandelingen langs de Leie brachten hem dus
dagelijks om en bij het klooster van de zusters Paulinen dat sinds 1824 gevestigd
was in de Groeningestraat 1.1
Gezelle was niet alleen onderpastoor van de parochie en een onmiddellijke buur
van het klooster, maar tevens werd hem vanaf februari 1879 de zorg toevertrouwd
over een Franstalige ‘Congrégation de Dames et de Demoiselles, sous le titre du
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Très-Saint Nom de Marie’ die twee keer per maand in de kapel van het klooster
bijeenkwam.2 Hoewel pastoor E. Vyncke officieel directeur was van deze stichting,
werd Gezelle - naar verluidt omwille van zijn kennis van het Frans - tot
‘onderbestierder’ aangesteld, waardoor hij dan ook de concrete pastorale
verantwoordelijkheid droeg. Naast deze Franstalige congregatie vergaderden nog
twee andere congregaties in de kapel van de zusters: één voor kinderen en
arbeidersmeisjes die opgericht werd in 1831 door Anna Planckaert, de medestichtster
van de ‘Schole van Bermhertigheid’ waaruit de kloostergemeenschap van de
Kortrijkse Paulinen gegroeid was; en één Vlaamse ‘Dochter-Congregatie’ waarvan
pastoor Vyncke zelf het bestuur waarnam. Via deze congregaties heeft Gezelle een
heel netwerk van sociale contacten kunnen leggen met de Kortrijkse bevolking in
het algemeen en met de verfranste burgerij in het bijzonder. Zo evolueerde Gezelle
van de depressieve, klagende en sociaal-geïsoleerde

Foto van de Broeltorens. Uiterst links: achterzijde van het klooster van de Zusters Paulinen. Uiterst
rechts: olieslagerij Victor De Vos (sedert mei 1972: Hotel Broel). Gezelles dagelijkse wandeling
leidde hem over de brug en langs de Leie waar hij o.a. op de werf van de olieslagerij inspiratie vond
voor het gedicht De Doornenboom.

briefschrijver uit 1875 (‘Ik en heb ongelukkiglijk genen te mijnen, ik woon over heerd
bij andere lieden en koope mijne tafel,...’) tot een maatschappelijk-geïntegreerde en
prominente ‘Monsieur Gezelle’.3
Aan Gezelles biografische en literaire contacten met de Kortrijkse zusters Paulinen
werd in de Gezellestudie totnogtoe onvoldoende aandacht besteed. Deze relatie werpt
immers een indringend licht op de Kortrijkse periode van de dichter: direct omwille
van het vrij uitgebreide corpus teksten dat hij voor de zusters schreef (inclusief zelfs
het laatste gedicht dat hij ooit neerschreef), indirect omwille van de vele sociale
relaties die hij via het klooster heeft
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kunnen uitbouwen. Terzelfder tijd zien we hoe vanuit dit leefklimaat sporen lopen
naar enkele themata die Gezelle levenslang gefascineerd hebben: de pastorale zorg
voor de (eenvoudige) mens, de obsessie voor een anti-lichamelijk levensideaal, de
fascinatie voor een middeleeuwse revival, de afschuw voor een gelaïciseerde
maatschappij, de integratie in een (verfranste) burgerij en het impact van de volkse
oratuur.

Veelzijdig
De relaties die Gezelle met de kring van de zusters onderhield, vormden de aanleiding
voor literaire en journalistieke bijdragen van uiteenlopende signatuur die vrijwel zijn
hele Kortrijkse periode overspannen. Voor de kloostergemeenschap van de H.
Vincentius a Paulo en voor verscheidene individuele zusters schreef hij in totaal
veertien gedichten. Aan Moeder Augustine, in de wereld C.Th. Lefebvre (1812-1894),
wijdde hij er zes: een lofgedicht bij een naamfeest, vier gedichten voor haar vijftigste
jubileum en de tekst voor haar bidprentje. Net als voor haar opvolgster Moeder
Joséphine, schreef hij hierbij in een gedragen, idealiserende stijl met een
geprononceerde retoriek, een stijl die hij ook aanhoudt in de lofdichten voor de zusters
Gertrude en Stanislas. In de teksten waarin hij de zusters Euphrasie en Mathilde
typeert, schakelt hij dan over naar een speels-ironiserend register waarbij hij een
volks sociolect introduceert dat deze regels tot pittige declamatiestukken maakt. Voor
de Franstalige congregatie die in het klooster vergaderde, stelde hij een anoniem
handboekje samen, ‘Semper Mariae Servi. Petit Manuel à l'usage des Membres de
la Congrégation du Très-Saint Nom de Marie à Courtrai’ (1880) en was hij ook de
auteur van vele overlijdensgedichten. Voor verscheidene leden van de twee andere
congregaties schreef hij eveneens gelegenheidswerk van diverse aard, terwijl hij ook
met bijzonder veel sympathie het reilen en het zeilen van de congregaties in zijn
journalistieke bijdragen weergaf. Voor zijn collega-priesters die deze congregaties
begeleidden, stelde hij eveneens verzen samen. Zo bijvoorbeeld het gedicht Aan den
eerweerden Heer Michaël Jackson beleeder van de avondvergaderinge van jonge
dochters bij de Zusters Paulinen te Kortrijk op zijnen naamdag, 29 september 1891
(V 161) dat volledig gebouwd is op een taalspel rond de naam Michaël, de betekenis
ervan in het Hebreeuws en de eraan gekoppelde bijbelse iconografie. Het is evident
dat al deze gedichten totstandgekomen zijn in de uitgesproken religieuze context van
het klooster en van de Mariacongregaties en dat ze vaak geconcipieerd werden n.a.v.
kerkelijke feesten zoals kloosterjubilea en naamfeesten. Toch vertonen ze een
opvallende diversiteit in genre en lengte, in opzet en doelpubliek, in taal en sociolect,
in structuur en stijl, en natuurlijk ook in literaire kwaliteit.4
Kwalitatief springt één gedicht bijzonder in het oog. Het betreft het funeraire vers
dat Gezelle in maart 1880 wijdde aan een oud-leerlinge van de Paulinen, met name
Emerentiana Prudentia Claeys die op 21 maart 1880 overleed op de leeftijd van
dertien jaar. Het twintigregelig gedicht, met incipit ‘Voorbij is 't lijk een zonnestraal,’
(I 334) evoceert in enkele treffende beelden en epitheta een icoon van zuiverheid,
onschuld en deugdzaamheid. Het gedicht blijft emotioneel beheerst en verraadt een
dichter die in de dood van een kind een lotsbestemming ziet en een voorbeeld voor
wie achterblijft: ‘en, op de baan / ons voorgegaan, / zal 't ons den Hemel toogen.’
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De journalist die Gezelle was, nam het bidprentje ook op in de Gazette van Kortrijk
(27 maart 1880) en typeerde het daar (in een opvallend understatement) als ‘rijmreken’
voor ‘Emerenceke Claeys, van over Descamps bleekerije, langs den Harlenbeekschen
steenweg’. Zonder vermelding van de auteur! Anderzijds autoriseerde Gezelle het
gedicht door het op te nemen in de vijfde druk van zijn Kerkhofblommen uit 1888:
in de afdeling Zielgedichtjes wordt het nr. XLVII. Door deze opname haalde de
dichter het vers weg uit de directe gebruikscontext en gaf hij aan zijn gedicht tevens
een expliciete opwaardering. De tekst werd verder ook gebruikt in 1885 (met initiële
capitalisering, vermoedelijk aangebracht door L. Slosse uit Izegem) als ‘troostvolle
gedachtenis’ aan Octavia Wyffels, eveneens op dertienjarige leeftijd overleden. In
de latere Jubileumuitgave (1930-1939) wordt het gedicht gecanoniseerd als ‘een der
meest gekende en meest geliefde zielgedichtjes’.5

Componerend
Niet altijd echter leren we een even getalenteerde dichter kennen. De drie lange
gedichten die Gezelle schreef op verzoek van de school- en kloostergemeenschap
en die opgedragen zijn aan Moeder Augustine confronteren ons met een ‘poeta faber’
die, blijkens een zekere repititieve structuur, systematisch op zoek gaat naar stoffen,
beelden en topoi. (V 187; VI 242-244; VI 245-247). Op deze manier componeert hij
vrij statige gedichten die weinig echte bezieling of ontroering vertonen en waarvan
Boets' karakterisering ‘vlotte verzen’ m.i. nog te optimistisch is. Dit gelegenheidswerk
is gekenmerkt door een bijzonder grote semantische redundantie: het feit dat deze
teksten gemaakt werden om tijdens een huldiging voorgedragen te worden, impliceert
dat ze een zekere omvang moesten bezitten. Een stroeve woordovertolligheid, een
hoge abstractiegraad, diverse clichés rond romantische groei- en bloeibeelden en een
stilistisch spel met retorische tropen reduceren deze verzen tot weinig aangrijpend
maakwerk. Men vraagt zich onwillekeurig af of de auteur hier wel dezelfde Gezelle
is als bijvoorbeeld de dichter van het lichtvoetige Claeysgedichtje dat net ter sprake
kwam. Opvallend bijvoorbeeld is het dat Gezelle zich in zijn evocatie van Augustinus
beperkt tot enkele weinigzeggende clichés en algemeen menselijke deugden zonder
een beroep te doen op de specifieke eigenheid van de Augustijnse leer, biografie en
iconografie.6
Wel is het interessant om na te gaan welk werkstramien Gezelle hier volgt. Wanneer
we de drie gedichten met incipit ‘Eerweerde Moeder, hooggeprezen’ (A), ‘Vergeefs
gezocht in oude en nieuwe boeken’ (B) en ‘Bermhertigheid, o schoone deugd’ (C)
naast elkaar leggen, constateren we enkele constanten in het verloop, vooral dan in
de eerste twee composities:
1.
Concrete invalshoek gekoppeld aan de onmiddellijke aanleiding (A 1-4:
apostrofe van de gevierde en verwijzing naar de naamsverering; B: gebruik van
het motto Mulierem fortem... ontleend aan Spreuken 31, 10 die de gevierde
overste typeert; C 1: apostrofe met allusie op ‘de schole van bermhertigheid’).
2.
Allegorische uitwerking (A 5-16: voorbeeld van Augustinus; B 1-44:
voorbeeld van Maagd Maria; C 1-7, 22-28, 78-84: allegorie van de
barmhartigheid).
3.
Toepassing op de gelauwerde (A 17-40: Augustine als voorbeeld voor het
doelpubliek; B 45-86: idem, C 8-91: idem).
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4.

Specifieke tijd- en/of plaatsaanduiding (A 34-35: verwijzing naar het
overlijden van haar voorgangster Moeder Vincentia, i.d.w. Anna Planckaert,
op 17 augustus 1873; B 45: Te Kortrijk; C 12: in Kortrijk).
5.
Expliciete verwijzing naar de opdrachtgevers (A 15, 17-18, 26-27, 30-31: de
‘Dochters van de Avondrecreatie’; B 69-72, 80: ‘wij allen, uw' kinderen (...)
ons klooster’; C 71-77, 92: ‘het kind, de maart, de meesteres, de nonnen’).
6.
Expliciete formulering van de wens om samen in de hemel te zijn (A 40, 44:
‘'s Hemels hof / den Hemel’; B 79 ‘in 's hemels rustgebouw’; C 96 ‘op 's hemels
throon’).

Vanuit een aanhef die door de directe aanleiding gedicteerd is, schetst de auteur het
allegorisch-religieuze ideaalbeeld waaraan de gelauwerde persoon zich levenslang
opgetrokken heeft en vervolgens wijst hij erop hoe deze persoon zelf als rolmodel
dient voor de onmiddellijke omgeving, een voorbeeldfunctie die uiteraard
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een hemels perspectief krijgt. Ondertussen bouwt Gezelle referenties in naar het
toegesproken en/of opdrachtgevend publiek en naar de tijdruimtelijke context van
deze utilitaire poëzie.

Neogotisch
Een essentieel structuurelement van deze drie gedichten is hun tweeledigheid. Niet
alleen de vele stilistische dubbelvormen, maar vooral het gebruik van een diptiek
(enerzijds de middeleeuws aandoende allegorische voorstelling van een heilige of
van een deugd; anderzijds de concrete toepassing op de gevierde persoon) is hier
opvallend. Deze parallelle opbouw ondersteunt tevens de oppositie tussen aarde en
hemel, tussen horizontaal en verticaal, die de innerlijke dynamiek van deze lyriek
bepaalt. Vooral in het verheven lofdicht uit 1886 (VI 242-244) leren we een
religieusmilitante Gezelle kennen die zijn laudatio toespitst op deze tegenstelling.
Dit dualisme omvat een viertal deelaspecten.
Het aardse leven staat in het teken van ‘'s werelds leugen’ en van talrijke ‘droeve
wereldwegen’ in een waarachtig ‘dal der tranen’. Dit sombere bestaan krijgt slechts
zin dankzij het perspectief van een eeuwig leven in het ‘hoog paleis des Hemels’ van
waaruit de zegen van de gehuldigde zuster ooit eens een ‘ware jubel’ zal zijn voor
alle nabestaanden op aarde. Centraal in dit tijdelijke leven staat de verfoeilijke
lichamelijkheid: in een heftige ritmiek hakt Gezelle onverbiddelijk in op ‘'t bedrog
der Helle’, ‘'t geweld van Satan’ en ‘'t helsch serpent’ die de mens van zijn onschuld
beroofd hebben en die hem/haar geconfronteerd hebben met de eigen seksualiteit.
Door Maria's onbevlekte ontvangenis en door Jezus' offerdood werd deze erfzonde
(‘Adams schuld’ en ‘de smet die Adam liet’) uitgewist. Voor de mens zelf is de enige
uitweg uit deze tweespalt echter de lichamelijke onthechting. Vooral een
kloosterzuster, een ‘Bruid des Heeren’, slaagt erin om afstand te nemen van dit
‘oneerlijk slavenzeel’, van dit zondig gebonden zijn aan het eigen lichaam. Dit gedicht
wordt dan ook opgehangen aan een dominant en overgeïdealiseerd
maagdelijkheidsideaal dat de zusters in navolging van de exceptionele ‘Moedermaagd,
gebenedijde uit allen’ naleven. Met een nauwelijks te stelpen reeks loftitels bezweert
Gezelle de duivelse sensualiteit en looft hij ‘'t onschendbaar maagdenlicht’, de ‘vrije
maagdenvoeten’, de ‘eedle maagdenscharen’ en ‘de zuivre stam van 't eerlijk
maagdenleven;’. In de regels 21-25 stelt hij ondubbelzinnig dat enkel een leven van
ascese te waarderen is en hij contrasteert dit met het beeld van een zondig
lichamelijkheidsstigma: ‘O blijde dag, na welken duizend maagden, / ook vrij
voortaan, veel liever God behaagden / als al 't geluk te winnen dat de tong / van 't
helsche serpent eens vleiend voorenzong!’7
Deze Mariale verering met een sterk anti-lichamelijkheidsprogramma vinden we in
diverse varianten ook terug in de funeraire verzen die Gezelle schreef voor de leden
van de Mariacongregaties. Deze gedichten bieden ook een zicht op een opmerkelijke
tijdsbeleving en een uitgesproken vertrouwdheid met de dood. Beide componenten
kaderen perfect in een neogotisch, laatmiddeleeuws syndroom waar de cultus van
het efemere een hoogtepunt kende. Het overlijdensgedicht voor congregatielid
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Francisca Hage (die op 89-jarige leeftijd overleed) noemt de overledene een ‘oprechte
hemelbruid’ (VI 385) en vergelijkt haar met een onschuldig kind dat vanuit de wieg
rechtstreeks ten hemel opstijgt! Dit is uiteraard een typisch Gezelliaanse evocatie
van een leven dat onaangetast is door de aardse zonde. Ook de bidpentjes voor haar
zusters Justine en Julie (opgenomen in Zielgedichtjes als nr. CI en als nr. CIX) loven
‘den vrij gewenschten hemelgang’ (I 389) en ‘de blijde baan’ waarlangs ze de eeuwige
rust zal vinden (I 397).
Speciaal in de gedichten voor jonggestorven congregatieleden schetst Gezelle een
bijzonder positief beeld van de dood, het eeuwige leven én de maagdelijkheid als
een anticipatie op het spirituele leven na de dood. In het Franstalige gedicht Je ne
vécus longtemps voor Julie Marie Eudoxie Henriette

Unieke foto van het huis waar Gezelle woonde vanaf 15 januari 1880 tot 22 januari 1894 in de
Handboogstraat nr. 13. De foto is genomen vanuit de huidige Handboogstraat en toont de huidige
Guido Gezellestraat. Het huis was oorspronkelijk een magazijn van de wijnhandel Heldenbergh. De
poort was de ingang van Gezelles woning, de ruimte er direct boven behoorde echter niet tot het
eigenlijke woongedeelte. Rechts van de poort: het raam van zijn woonkamer en de twee ramen van
zijn werkkamer. De eerste verdieping maakte eveneens deel uit van de woning. Sinds 1929 bevindt
zich op deze plaats de hoofdingang van het Ten Broele Instituut van de Zusters Paulinen. Uiterst
links: de zijgevel van het weeshuis waar Gezelle van 1872 tot 1878 verbleef, dit is de huidige
parkeerplaats van de Verzetskaai. Ook de beroemde kastanjeboom is nog net boven de daken te zien...
(Foto: Stedelijke Openbare Bibliotheek Kortrijk)

Baelde, die op 22-jarige leeftijd overleed, (en waarvan een Nederlandse bewerking
opgenomen is als zielsgedichtje nr. LXI) wordt het leven een ‘ballingschap der
aarde’ (I 348) genoemd en nodigt de overledene haar geliefden uit om haar te volgen
op de weg naar de waarheid Gods. Het zielsgedichtje nr. XCIII is gewijd aan
Marie-Louise Courtens (overleden op 27-jarige leeftijd) en Gezelle noemt haar in
de apostrofe een ‘Kind van Maria’ (I 381; cfr. de Franse benaming ‘Enfant de Marie’,
Petit Manuel p. 5 e.v.) en roemt haar maagdelijkheid met omschrijvingen als ‘uw
kroone’, ‘vrij van de wereldsche boosheid’ en ‘onbesmet’. Heel expliciet looft hij
haar, in een aanspreking, omdat ze ‘nooit heeft gedoogd op uwe maagdelijke schouders
/ het jok dat zoo velen aanveerden met deugd!’. De referentie aan de kroon kadert
tevens in de iconografische voorstelling Maria zoals de congregatieleden haar steeds
typeerden: ‘La Congrégation a pour symbole ou signe distinctif le chiffre de Marie,
entre deux S, signifiant: Semper Mariae servi, sers toujours Marie; ce symbole est
accompagné, en haut, d'une couronne impériale, et en bas, d'un croissant renversé.’
(Petit Manuel, pp. 28-29). In het zielgedichtje nr. XCVI voor Clementina Emerentiana
Dendauw (gestorven op 30-jarige leeftijd) bereikt Gezelles visie op het tijdelijke van
het aardse leven een climax. De overledene wordt opgeroepen in drie beelden die de
vergankelijkheid uitdrukken: een tengere bloem, een wassen
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kaars en een wierookgraan. In de slotstrofe wordt de bloemmetafoor expliciet geduid
als een ‘Zuivere maagdenblom’ (I 384).
Keren we nog even terug naar het Augustine-gedicht uit 1886 (VI 242-244). Het
inzoomen op een platonisch ideaalbeeld weerhoudt Gezelle er niet van zijn gedicht
vast te ankeren in de toenmalige sociaal-politieke actualiteit. En ook hier leren we
hem kennen als een behoudsgezind en ultramontaans pleitbezorger van ‘'t heilig
Roomen’. Meer bepaald alludeert hij op de strijd tegen de oprukkende liberalisering
van het onderwijs. De verzen ‘'t zij roovend God zijn erve, ons eigen huis’ en ‘door
al 't geweld van listigheid en logen, / door al 't gespuis, dat God en u veracht,’ bieden
ons een doorkijk op een facet van de schoolstrijd die vanaf 1879 ook het christelijke
onderwijs van de zusters bemoeilijkte. Na een lange en ingewikkelde voorgeschiedenis
met allerhande politiek getouwtrek werden de zusters Paulinen op 5 januari 1882
verordend om een deel van de door hen gebruikte gebouwen (inclusief de kapel) te
ontruimen. Bij ministerieel besluit van 28 februari 1882 werd in deze lokalen een
officiële lagere meisjesschool gevestigd. Dat hierbij de kapel en het lokaal van de
zondagsschool omgevormd moesten worden in klaslokalen en overdekte speelruimte
zal buurman Gezelle ongetwijfeld hoog gezeten hebben. Dit verklaart mede het
verschil in toon tussen dit vers en het gedicht dat hij twaalf jaar vroeger voor dezelfde
zuster schreef. Terzelfder tijd wordt duidelijk hoe dit Gezellegedicht
religieus-geëngageerd functioneert. Het ‘fête imposante et solennelle’ (met
tweehonderd genodigden waaronder diverse wereldlijke en kerkelijke prominenten)
dat men de overste op 25 augustus 1886 aanbood, was een unieke gelegenheid voor
Gezelle om van leer te trekken tegen het zogenaamde geuzenonderwijs. Op deze
manier hoopte hij dat het klooster weer vrij zou kunnen beschikken over de lokalen
die ingepalmd waren door ‘de geneuterde scholen, zonder God en zonder
godsdienstigheid’ (Gezelle in de Gazette van Kortrijk van 27 maart 1880). In 1884
hadden de liberalen weliswaar een verkiezingsnederlaag geleden, maar pas in april
1889 konden de zusters weer hun lokalen gebruiken. Mede hiervoor schrijft hij dan
het gedicht Jubilemus, nu of nooit (V 102-104, cfr. r. 13-14).8
Het dualisme van Gezelles levensvisie uit zich hier niet enkel in de opposities
aarde vs. hemel, lichaam vs. geest, tijdsgebondenheid vs. tijdeloosheid, officieel
onderwijs vs. katholiek onderwijs, maar tevens in een uitgesproken neogotische
verheerlijking van het verleden. In het corpus teksten voor de kring der Paulinen
duikt zijn reactionaire anti-vooruitgangsvisie op in de Gazette van Kortrijk van 19
juni 1880, waar hij verhaalt hoe ‘de zangeressen van 's eerweerden heer Pastors
Congregatie, bij de Paulijntjes,’ een uitstap maakten naar het landelijke Houthulst,
waar ze een (door Gezelle geschreven) liedje ten beste gaven voor Mevrouw Casiers
(geboren Carolina de Patin de Langhemarck). Het gedicht evoceert een dorp in een
feodaal-landelijk Vlaanderen, een mythisch relict uit de monolithisch-katholieke
middeleeuwen waar ‘na de oude vlaamsche rede, / God is 't end hier en 't begin.’ (II
351) en waar de kasteelvrouw (Gezelle vergelijkt haar in 't voorbijgaan met de Engelse
koningin) gelovig én caritatief is. In de voorlaatste strofe raamt hij een authentiek
neogotisch tafereeltje als volgt in: ‘Kerke en pastorij en pastor, / klooster, schole,
gansch en g'heel, / 't staat hier al zoveel te vaster, / want het staat nabij 't casteel.’
Dit brengt ons bij de vraag welk sociaal profiel we in Gezelles Paulinengedichten
herkennen.
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Consoliderend
Het corpus gedichten dat we hier behandelen, reveleert duidelijk de ambivalente
sociale positie van de dichter én het uitgesproken paternalisme dat Gezelles
maatschappijvisie kenmerkt. In het lange gedicht (liefst 156 verzen) dat Gezelle in
juni 1898 schrijft naar aanleiding van de zilveren kloosterbruiloft van Moeder
Joséphine, i.d.w. Leontine Brancart, solidariseert hij expliciet met het proletariaat
dat hij in vijf strofen treffend evoceert (VI 284-288). Hij heeft het over ‘velen, die
niet hoog en staan / gekenmerkt; die geen lauwerblaân / en spanden om hun hoofd,
die zelden / een enkel woord te boeke stelden.’ en contrasteert de eenvoud van deze
werkende bevolking met zegepralende militaire helden waarbij hij duidelijk
sympathiseert met de eenvoudige arbeidersklasse: ‘Ze wrochten vroeg, ze waakten
late, / met goeden wille, om luttel bate, / zoohaast hun hand was oud en sterk / genoeg
voor 't daaglijksch ambachtwerk;’. Gezelle gaat dus niet voorbij aan enkele notoire
sociale wantoestanden zoals analfabetisme, kinderarbeid, armoede, lange werktijden
en de overal opduikende ‘wilde kinderschaar’ die de dichter graag goede zeden zou
bijgebracht zien en ver van ‘'s vijands wegen’ wil houden. Maar hoe gaat Gezelles
discours nu verder? De arbeiders ‘riepen luide: / “Wie helpt ons?”’. Niemand
reageerde echter op deze vraag waardoor ze opzagen naar God en hem smeekten om
naar ziel en lichaam gevoed te worden. En: ‘Een vrouwe kwam, van herten schoone,
/ verheerlijkt met de maagdenkroone, en zei: “Ik zal, of waar 't maar een / dier arme,
schaam'le kinders kleên: / ik zal ze zelf den weg des Heeren, / de zonde ontgaan en
bidden leeren.”’
Hier consolideert Gezelle in een fameus staaltje negentiende-eeuws retoriek de
visie dat het voluntariaatswerk van religieuze inspiratie hét oplossingsmodel is voor
de bestaande sociale noden. Hij alludeert hier meer in concreto op het ontstaan van
de lekengemeenschap die onder leiding van Anna Planckaert in het begin van de
negentiende eeuw opgestart werd en die kosteloos onderwijs wilde verstrekken aan
arbeiderskinderen. Gezelle negeert evenwel de voorgeschiedenis van deze ‘School
van Bermhertigheyd’ in Couckenspoorte op het huidige St.-Amandsplein en opent
zijn historiek met de verzen ‘'t Was op den Broel, dat die begaafde / een hoopken
huisraad samenschraafde: / een berd, een bank, een zate of twee;’. Het verdere
verloop van het gedicht illustreert het grote succes van dit initiatief, enkele
moeilijkheden die men moest overwinnen, de rol van Anna Planckaert (die, samen
met haar vier medewerksters, in 1833 de leefregels van de H. Vincentius a Paulo
aannam en sindsdien als Zuster Vincentia door het leven ging) en vooral het grote
impact van de gelauwerde Moeder Joséphine die opgeroepen wordt als een sterke
vrouw en een zorgzame overste.
Een heel andere Gezelle leren we kennen in het werk dat hij schreef voor de
Franstalige Mariacongregatie die in de kapel van de zusters bijeenkwam. Het (lang
onvindbaar gebleven) Franstalige Petit Manuel (waarvan Piet Couttenier een
exemplaar gelocaliseerd, fragmentarisch uitgegeven en becommentarieerd heeft)
belicht een totaal ander facet van Gezelles sociale persoonlijkheid. Hier evoceert hij
bladzijdenlang de illustere voorgeschiedenis van de ‘Congrégation du Très-Saint
Nom de Marie’ in Rome waaraan de Kortrijke afdeling geaffilieerd was. Gezelle
trekt natuurlijk alle lofregisters open voor de Heilige Maagd én voor de heilige
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Bernardus die zich omringde met ‘les fidèles enfants de Marie, pour leur communiquer
toute la suavité de cette dévotion qui débordait de son coeur.’ (p. 5). Interessanter
hier is de manier waarop hij de Kortrijkse gegoede, Franstalige congreganisten een
spiegel voorhoudt van het historisch belang en van de sociaal-elitaire voorgeschiedenis
van hun stichting. Er wordt vermeld hoe een paleis tot kerk omgebouwd wordt, er
is sprake van de redding van de christenheid, er wordt gerefereerd aan de paus, ‘chef
temporel dans ses Etats, chef spirituel de toute la chrétienté’, die zelf lid wordt van
de congregatie. In een ontgrenzende reeks hypberbolen focust Gezelle als volgt op
dit gebeuren: ‘Le Saint Pontife ne se contenta pas d'approuver la congrégation, il
s'inscrivit, de sa propre main, (sic!) parmi les membres, et son exemple fut suivi par
un grand nombre de Cardinaux, de Prélats, de Princes et de représentants de la plus
haute noblesse de Rome.’ (pp. 11-12).
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Maar, aansluitend bij deze cortège van Romeinse prominenten vermeldt hij dat ‘un
grand nombre d'autres nobles Dames, de divers pays, s'y firent enrôler, et la plus
illustre parmi elles, tant par la gloire de son rang que par l'éclat de ses vertus, fut
une Princesse, dont la mémoire survit dans Rome à tous les bouleversements, la
très-pieuse et très-auguste Reine Marie-Clémentine Sobieski, l'épouse de Jacques
III, Roi d'Angleterre.’ (p. 14).9
Is dit dezelfde Gezelle als de lofdichter van de eenvoudige werkzusters die
werkzaam zijn in de Kortrijkse volksbuurten? Biografisch alvast wel. Hij blijkt thans
alleen andere dingen te zien, andere feiten te omschrijven, een andere kant op te
kijken, een andere taal te gebruiken, andere stijlregisters aan te wenden, andere
prioriteiten te stellen, voor andere Dames te schrijven. Als we beide teksten naast
elkaar leggen, moeten we thans met enige plaatsvervangende schaamte constateren
dat hier een man aan het woord is die óf geen sociaal standpunt durft in te nemen,
óf verbluffend knap inspeelt op verschillende sociale kringen waarin hij wil
functioneren. Met andere woorden: de priester-dichterambachtsman die Gezelle is,
probeert zich met zijn geschreven woord vrijwel naadloos aan te passen aan de sociale
klasse voor wie hij schrijft en die hij voor zich wil innemen. Als een schoolvoorbeeld
van de weerspiegelingstheorie reflecteert Gezelle de sociale klassenverhouding en
houdt hij zijn doelpubliek een speculum, een exempel voor waardoor hij de bestaande
sociale orde met zijn paternalistische geleding bevestigt. De eeuwige onderpastoor
zit duidelijk muurvast ingeschakeld in de besloten hiërarchie van kerk en maatschappij
(met uitlopers in scholen en congregaties) en produceert tekstmateriaal dat deze
structuren perfect articuleert en consolideert.

Oraal
Een dichter als Gezelle wordt uiteraard in eerste instantie geassocieerd met het
geschreven woord, met de gedrukte tekst, met de gepubliceerde editie. Toch kan het
uitgesproken orale karakter van veel van zijn werk nauwelijks overschat worden. De
gebruikspoëzie die hij voor de zusters Paulinen schreef, illustreert duidelijk hoe deze
verzen tot stand kwamen in een orale context en hoe ze van daaruit vele stilistische
kenmerken van de oratuur en de performance-literatuur vertonen. We moeten voor
ogen houden dat de dichter zijn opdrachtgever(s) vaak face-to-face ontmoette, dat
hij bijzonder vertrouwd was met de persoon die hij beschreef en vooral dat hij precies
kon inschatten in welk verwachtingsklimaat zijn poëzie vertolkt zou worden. Zijn
(vaak anonieme) verzen werden immers mondeling gebracht via een act van directe
communicatie in een groepsgebeuren waar de dichter zelf vaak (met een vorm van
zelfvoldaan voyeurisme?) aanwezig was. In dit proces van opdracht-productie-creatie
lijkt de geschreven tekst zelfs vaak een bijproduct dat alleen door de zorg van een
naambewust auteur of door toevallige factoren van sociale aard (statuspublicatie;
verslaggeving) gerecupereerd leek te worden10 Meer specifiek vervult de orale
gelegenheidslyriek een drievoudig doel: de auteur lauwert verdienstelijke personen
(dit geldt ook voor de funeraire gedichten) en houdt het specifieke doelpubliek
ondertussen een exempel voor ogen of zorgt voor een aangename vorm van
ontspanning.
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Wat de didactisch-paradigmatische functie betreft, kunnen we kort zijn. Het eerste
gedicht dat Gezelle voor de zusters schreef was ‘Eerweerde Moeder, hooggeprezen’
(gepubliceerd op 14 februari 1874, geschreven na 23 augustus en vóór 28 augustus
1873, d.w.z. nauwelijks een jaar na Gezelles aankomst in Kortrijk; V 187)11. De
isotopie van deze 44 verzen schuilt precies in een dominerend didactisch stijlregister.
Er is o.a. sprake van een beeld, een voorbeeld, een Patroon, lessen, leren doen wat
gij voor doet, leren wandelen in de sporen van uw voet, zich toeleggen op Augustinus'
wegen, enz. Eenzelfde pedagogische draagwijdte, weliswaar minder uitgesproken,
vinden we ook terug in verscheidene andere gedichten voor deze zusters (VI 242,
VI 381). Vooral hun lovenswaardig initiatief om onbemiddelde kinderen onder hun
hoede te nemen, wordt enkele keren expliciet vermeld (VI 245-247, r. 29 e.v.; VI
264-265, r. 23-24; VI 284-289, r. 37 e.v.).
Het gedicht ‘Jubilemus, nu of nooit’ (V 102-104) is een typisch staaltje van
populaire declamatiepoëzie. In 72 verzen, eenvoudig van taal en bijzonder
doorschijnend gestructureerd, worden acht congreganisten gehuldigd om hun
vijftigjarige lidmaatschap van de Vlaamse congregatie. Het opsommend karakter,
de talrijke parallellismen, de vele boutades en kwinkslagen, de volkse namen (Mietje
Courtens, Cisca Clerck, Threzeke dat Windels heet, Dèle Neirinck...), de joviale
spreekstijl, de opvallende (vaak komische) rijmdwang en de opzwepende ritmiek
maken dit gelegenheidsstuk tot prototype van volkse oratuur. De toon van de verheven
laudatio is hier veraf, aan echt individualiserende typering wordt nauwelijks gedaan
en de regels 61-64 waarin het gehoor toegesproken wordt, verraden blijkbaar de
hoofdbedoeling van het vers: ‘Gaan wij eten dan of niet? / gaan wij drinken? Zoo
gij ziet / 't knikt al ja en niemand neen: / Threze waar is 't hespebeen?’ Het gedicht
is niet meer dan een gezellige appetizer waarmee iedereen aan tafel wordt genodigd
en waar het lyrische ik optreedt als authentieke ‘auctor’, d.w.z. als schepper én als
zegsman. Vergelijken we dit vers met de Franse tegenhanger die Gezelle schreef
voor het vijftigjarig lidmaatschap van zeven Joufvrouwen in de Franstalige congregatie
(‘O ma mère, O Marie’ VIII 208), dan verbaast het ons niet vast te stellen dat de
toon en de uitwerking totaal anders is: ‘Gloire à Dieu, gloire, amour / A Marie, en
ce beau jour!’. Gezelles functionele tekstbenadering illustreert hoe hij inspeelt op
de bestaande sociale stratificatie. In een ‘grand style’ (eventueel dus ook in het Frans)
looft hij kerkelijke en wereldlijke prominenten, terwijl hij de verdiensten van sommige
bescheiden kloosterzusters en eenvoudige, volkse congreganisten wegcijfert in een
nederige stijl vol speelse boutades en luchtige typeringen.
Enkele van deze gezelschapsgedichten krijgen een orale meerwaarde door het
inbouwen van een muzikale component. Het jubileumgedicht voor de zusters
Euphrasie, i.d.w. Silvie Decaluwé, en Mathilde, i.d.w. Leonie Depuydt, sluit niet
toevallig aan bij de traditie van populaire volksmuziek. Het vers werd immers gebracht
naar aanleiding van de St.-Ceciliafeestdag door de kinderen van de avondschool én
zuster Mathilde was bovendien lerares muziek die ook in de O.-L.-V.-kerk orgel
speelde. De eerste strofe luidt als volgt: ‘Twee masoeurkes, wilt gij weten, / hum hum
hum, tra la la la, / zijn vandage alhier gezeten / die ik bezingen zal.’ (VI 301-302).
Het hele gedicht door houdt de auteur een volks-speelse toon aan door rake typeringen
(r. 8), dialectische woordkeuze (r. 9), sympathie-opwekkende pronominale afwijkingen
('t, het, hem, zijn), allusies op volkse gebruiken (r. 22), expliciete verwijzingen naar
muziek en dans (r. 26 e.v.), anticiperende aanduidingen van een beloofd tractaat (r.
19, 38-40) en aanspreking van het luisterende publiek (r. 1, 23). Een muzikale
grondtoon is ook aanwezig in het ludieke gedicht voor dezelfde zuster Mathilde van
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wie hij zegt: ‘Gij zijt gezusters, gij en zij [d.i. St.-Cecilia], in do, re, mi / en in de
kunste van fa, sol, la, si;’ (V 238).
Bij andere teksten is de muzikale signatuur nog duidelijker aanwezig. Het ‘Danklied
op den dag der algemeene communie Paulinen - Avondrecreatie - Jubeljaar
1847-1897’ (V 70-71) wordt expliciet als een lied aangeboden en vertoont tevens
het formele kenmerk van een tweevoudig te herhalen refrein. Eén van de verzen t.g.v.
het gouden kloosterjubileum van Moeder Augustine was blijkbaar bedoeld om door
kinderen als een cantate gebracht te worden tijdens de viering op 25 augustus 1886.
Het incipit luidt ‘Ach! hoe was het zoet om hooren’ (VI 247-248) en bij de strofen
wordt auctoriaal aangeduid of ze solo, in duo of in koor gezongen moeten worden.
Andere teksten
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(bijvoorbeeld het dankliedje VI 238-239) zijn geschreven op een bestaande volkse
wijs en accentueren het streven van de dichter om zich, samen met zijn doelpubliek,
te identificeren met de volkse, orale cultuur. Deze identificatiedrang is niet enkel
een functioneel gegeven (het brengen van een tekst op een gekende melodie), maar
verraadt tevens de romantische bewondering voor volkspoëzie die vaak als substratum
in eigen werk geïntegreerd wordt.12

Deze laatste groep teksten is gesimuleerde orale volkspoëzie zonder artistieke pretentie
die uitgewerkt werd voor een eenvoudig doelpubliek en die precies ook dat volkse
klankbord nodig heeft om te functioneren. Is dit wel dezelfde Gezelle die we kennen
van de gedichten voor de gegoede burgerij. Of van de gedichten uit de grote literaire
canon? Hier manifesteert de dichter zich nauwelijks als kunstenaar, hier lijkt zijn
preoccupatie met het schrijven, herschrijven en herwerken veraf. Hier verschijnt de
geschreven tekst bijna als een randverschijnsel in een schriftloze gemeenschap, hier
ontstaat een tekst die niet uitgewerkt is met een ruimer leespubliek voor ogen. Of
ligt de zaak toch zó eenvoudig niet? Misschien is er toch iets meer.
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Meervoudig
Wij openden onze verkenningsronde doorheen Gezelles Paulinengedichten met de
constatering dat deze literaire productie verrassend gevarieerd is, althans gelet op de
relatieve beslotenheid van deze sociaalculturele biotoop. Tot slot komen wij thans
terug bij dit uitgangspunt en moeten toegeven dat in deze kleurrijke staalkaart van
zijn gelegenheidspoëzie nog een ander element opduikt: biografisch en
poëzie-technisch komt hier veelal een dichter aan het woord met een verrassend
meervoudig ik.
Zo net zagen we hoe talrijke situatiegebonden gedichten enkel bedoeld waren om
opgevoerd te worden, om gepresenteerd te worden binnen de muren van het klooster
of binnen de gesloten structuur

De kloostergemeenschap van de Zusters Paulinen ten tijde van G. Gezelle. Foto genomen t.g.v. het
gouden jubileum van Moeder Augustine (achter tafel, naast kruis) in 1886. Voor dit feest schreef
Gezelle vier Nederlandse gelegenheidsgedichten die samen met Franstalige verzen van leerlingen in
een brochure gebundeld werden.

van een of andere congregatie. Via een typisch Gezelliaanse ingreep weet de dichter
deze beslotenheid te overbruggen en zijn werk toch bij het grote publiek te brengen.
In De Vryheid van 14 februari 1874 werd een levendig verslag afgedrukt van de
zondagse avondrecreatie bij de Zusters Paulinen. Al is dit artikel anoniem, toch
vertoont het duidelijk het filigraan van Gezelles journalistiek werk. De auteur opent
zijn bijdrage met lof te brengen aan de ‘wel denkende lieden van Kortryk’ die hij
impliciet bedankt voor hun ‘veel goede intentien en milde giften’. In één adem hiermee
voert hij de ‘blyhertige kinders’ ten tonele die ongelooflijk enthousiast zijn met hun
wekelijks uurtje ontspanning: ze ‘getroosten hun den zware arbeid van de weke, op
hope van de avondrecreatie’ (sic!). Uiteraard is dit enkel gezonde ontspanning, want
er wordt gezongen en gespeeld ‘in het bywezen van den eerweerden heer Pastor van
O.L.V. Kerke, en van nog anderen Heeren van den Clergé’. Dan trekt de auteur zijn
verslag dichter naar zijn eigen werk toe en roemt uitgebreid de gecreëerde volkskunst
als een voorbeeld van eenvoud en ‘waerlyk kinderlyke oud vlaemsche geestigheid’.
De zang was ‘alderschoonste’ en als climax komt er natuurlijk ‘eene aensprake’ ter
ere van Moeder Augustine. Vervolgens citeert hij het vers dat hij n.a.v. haar naamdag
geschreven heeft (V 187; cfr. supra) en voegt er als oordeel aan toe dat deze
voordracht ‘de beteekenissen er van [van de gevierde Augustine] beter te kennen
geeft als dat ik het zou kunnen uit een doen.’. Zo is zijn vers waar hij het wil hebben:
op een sympathieke piëdestal binnen een veelgelezen volkse column met daaromheen
een subtiele programmaverklaring ter ere van het paternalistisch patronaatswerk.
Ondertussen wordt er nog een ander proces geactiveerd. De auteur beschrijft in
dit artikel niet enkel met genoegen de concrete ‘Sitz im Leben’ waarin zijn werk
gebracht wordt, maar last een fijn spel in van variërende auctoriale distantiëring. De
reporter die er niet voor terugschrikt zijn eigen gedicht te citeren, laat zijn lezer graag
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geloven dat hij op die avond zelfs niet eens aanwezig was. Dat het een geslaagd feest
was ‘hebbe ik hooren zeggen’! Deze distantiëringstechniek neemt in andere bijdragen
soms de vorm aan van een neutrale inlassing, dan weer van een
schijnbaar-verrastbewonderende commentaar. Eerder wezen we reeds op Gezelles
sobere duiding van zijn zielgedichtje voor de oud-leerlinge E. Claeys terwijl hij later
hetzelfde gedicht uit deze liturgische en journalistieke context wegpromoveert en
het tot zielgedichtje nr. XVII maakt.13

Vlaanderen. Jaargang 48

28
Maar soms kan de ijverige journalist het niet nalaten met zichtbaar genoegen te
noteren: ‘Deze twee laatste reken zijn met verrukking mêegezongen geweest, tot
verscheidene malen, door al de Damen en de Joufvrouwen Congreganisten te samen.’
Het betreft hier een verslag over de huldiging van zeven leden van de Franstalige
Mariacongregatie voor wie hij het gedicht ‘O ma mère, o Marie’ schreef dat hij in
Nederlandse vertaling opneemt in de Gazette van Kortrijk van 16 juli 1881. Dit artikel
verraadt opnieuw ontegensprekelijk de hand van Gezelle en bevat nagenoeg dezelfde
ingrediënten als de net besproken prozatekst van zeven jaar vroeger. Gezelles
journalistiek werk is nu eenmaal prototypisch voor hoe journalistieke verslagen beter
niet zijn. De auteur opent zijn bijdrage met de mededeling dat er in Kortrijk zeventien
verschillende O.-L.-V.-congregaties zijn (de auteur-als-pleitbezorger voor de
Mariacultus schrijft zeventien voluit en cursiveert het woord), vervolgens verwijst
hij voorzichtig-zalvend naar de ‘eerweerde Paters Jesuiten’ (die aanvankelijk niet
zo opgezet waren met de ‘afgesplitste’ congregatie waar Gezelle verantwoordelijk
voor was14), verder looft hij uitgebreid alle betrokken geestelijken en geeft ondertussen
de (ongelovige) ‘vijanden’ een veeg uit de pan. Dankbaar wijst hij erop hoe Zijn
Heiligheid de Paus ‘per spreekdraad’ van uit Rome de benedictie gezonden heeft
voor de jubilarissen, manoeuvreert behendig zijn eigen gedicht op een ereplaats in
het artikel en voegt er subtiel aan toe wat voor een succesnummer het wel geworden
is. Hij sluit zijn verslag af met de indrukwekkende lijst van zeven rijke, Franstalige,
ongetrouwde Joufvrouwen die al vijftig jaar lid zijn van ‘zijn’ congregatie: Marie
Vercruysse, Marie Willems, Marie Durieu, Marie Debbaudt, Melanie Decoyere,
Justine Baeckelandt, Virginie Baeckelandt (hij cursiveert hun namen en zet ze in een
opvallend rijtje onder elkaar).
Afstand nemen en naar zich toe halen van zijn eigen werk is een procédé dat soms
ook in de gedichten zelf toegepast wordt. In tal van gelegenheidsgedichten identificeert
de dichter zich met de opdrachtgevers die tijdens de creatie van het gedicht ook het
doelpubliek vormen. Voorbeelden waar het lyrische ik volledig in de groepsidentiteit
verdwijnt, zijn o.a. V 161-163; V 70-71, VI 261; VIII 96. Enkele andere gedichten
openen als een ik-boodschap, maar in de loop van de tekst wordt het lyrische standpunt
verruimd tot het aanwezige publiek. Dit meervoudig lyrisch perspectief illustreert
een zekere ambivalentie in de houding van de gelegenheidsdichter. Met de nodige
bescheidenheid biedt hij een tekst zelf aan als een ‘needrig lofgedicht’ (VI 243 r. 52)
dat hij vervolgens in de mond legt van de hele kloostergemeenschap (r. 80). Een
ander lofdicht personaliseert hij als ‘mijn jubelzang’ (VI 245 r. 9), terwijl hij in de
slotstrofe het standpunt opnieuw verschuift in de richting van de opdrachtgevers (r.
92-93). In een ander speels-humoristisch vers biedt hij de toehoorder een blik op zijn
dichterlijke arbeid en merkt relativerend op: ‘ik worde van 't dichten bijkans moe’
(V 103).
Ook het feit dat Gezelle eenzelfde tekst soms opnieuw toepast op een andere
persoon en als act voor een ander doelpubliek laat brengen, nuanceert de relatie
tussen het lyrische ik en de gelauwerde persoon. Deze meervoudige toepassing, eigen
aan veel gebruikslyriek, vinden we o.a. terug in de volgende gedichten: het lofdicht
voor Moeder Augustine (VI 244) werd ook aangewend t.g.v. het kloosterjubileum
van Zuster Gabriël uit Passendale in 1893; de overlijdensgedichten voor o.a. E.
Claeys, J.M.E.H. Baelde en M.L. Courtens werden opnieuw gebruikt voor
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respectievelijk Octavia Wyffels (†1885), Ludovica Seys (†1882) en M.P. Van
Hauwaert (†1885).15
Zo blijkt dat in Gezelles gedichten voor de kring van de Kortrijkse Zusters Paulinen
een auteur aan het woord komt die verrassend veelzijdig is. Het ernstige
gelegenheidswerk functioneert als lof- en voorbeeldpoëzie die gecreëerd moet worden
bij plechtige gelegenheden; de humoristische gezelschapslyriek is eveneens ingebed
in een orale context en weerspiegelt alle kenmerken van de volkse oratuur. Maar
Gezelle stelt het ook op prijs dat zijn werk beluisterd kan worden ‘zoo bin als buiten
deze zaal!’ (VI 247-248, r. 19), en hier komt de journalist in actie die subtiel zijn
verzen onder de aandacht van zijn lezers brengt. Ondertussen profileert hij zich, in
sociaal opzicht, al even subtiel: hij leeft mee met de arme volksmens die hij een
eeuwigheidsperspectief voorhoudt, eert de pastorale inzet van de kloosterlingen en
looft dankbaar de gegoede bevolking voor hun occasionele steun. Hij schakelt daarbij
soepel over van het Frans naar het Nederlands, van de lovende retoriek naar de speelse
en dialectisch-gekleurde ironie. Alleen op het vlak van het geloof duldt hij geen
compromis. Het tijdelijke aardse bestaan is gestigmatiseerd door de verderfelijke
lichamelijkheid en alleen wie probeert te leven in de totale onthechting van het
lichamelijke kan zich echt spiritueel voorbereiden op het eeuwige leven. En hier zijn
we terug bij de aanleiding, het onderwerp en (gedeeltelijk althans) het doelpubliek
van de gedichten die we hier onder de aandacht brachten: de gelauwerde
kloosterzusters en de (vaak ongehuwde) leden van de Mariacongregaties.
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Identificatie van Gezelles werk voor en over de kring van de Zusters
Paulinen
We verwijzen in deze bijdrage naar Guido Gezelle, Verzameld Dichtwerk, (verzorgd
door J. Boets met medewerking van K. de Busschere, P. Couttenier, Chr. D'haen, J.
de Mûelenaere, R van Assche, A. Ampe en J. Westenbroek), Antwerpen Amsterdam/Kapellen: Uitgeverij De Nederlandsche Boekhandel / Pelckmans,
1980-1991, 8 delen. We vermelden het incipit van het gedicht en duiden telkens het
volume aan, gevolgd door de betreffende pagina's. Tussen haakjes verwijzen we naar
de eventuele opnames in J Boets, Gezelles zelfstandige publikaties, Antwerpen:
Centrum voor Gezellestudie, 1979 Verder identificeren we de gehuldigde persoon
of de aanleiding van het gedicht, gevolgd door de datum.
a. De veertien gedichten voor en over de Zusters Paulinen
- Eerweerde Moeder, hooggeprezen V 187-188 (Boets, p. 47) (Moeder
Augustine, 1874)
- Vergeefs gezocht in oude en meuwe boeken: VI 242-244 (Boets, p.
36) (idem, 1886)
- Bermhertigheid, o schoone deugd: VI 245-247 (Boets, p 36) (idem,
1886)
- Ach! hoe was het zoet om hooren: VI 247-248 (Boets, p. 36) (idem,
1886)
- De tijd, aan wiens geweld: III 449-450 (idem, 1886)
- Zij is dan dood, de sterke vrouw: VI 381 (Boets, p. 155, 163) (idem,
1894)
- Roept altemale luide: V 199-200 (Zuster Gertrude, 1879?)
- Twee masoeurkes, wilt gij 't weten. VI 301-302 (Zusters Euphrasie
en Mathilde, na 1882)
- Paulimen, loft den Heere altijd: VI 261 (Boets, p. 77) (Zuster
Stansilas, 1891)
- 't Was Victrice dat men zei voor dezen, VI 181-182 (Zuster Thérèse,
1893)
- Vol dagen en vol deugden VI 264-265 (Zuster Euphrasie, 1893)
- Eerweerde Zuster, dat ik een paar vlerken ha’: V 238 (Zuster
Mathilde, 1895)
- Laat and'ren weg en weêr herhalen VI 284-288 (Boets, p. 41)
(Moeder Joséphine, 1898)
- o Zuster, 't jaar is wederom V 198-199 (Zuster Gertrude, november
1899, vermoedelijk Gezelles laatste gedicht)

b Gedichten in de periferie van de kloostergemeenschap:
(voor een oud-leerlinge, t.g.v. activiteiten van en voor leden van de drie
congregaties, voor de geestelijken die de congregaties begeleidden)
- Voorbij is 't lijk een zonnestraal I 334 (Boets, p. 54, 128) (E P.
Claeys, oud-leerlinge, 1880)
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Diepe in 't donker groen geborgen: II 351 (uitstap van de
zangeressen van de meisjescongregatie, 1880)
O Ma Mère, o Marie, VIII 208 (Boets, p. 169) (viering van zeven
jubilarissen in de Franstalige congregatie, 1881)
Tien maal vijf jaar verleende God het leven VI 238-239 (Boets, p
55, 74) (viering van elf jubilarissen in de Vlaamse congregatie,
1881)
Ik ben bij U, Maria zoet: I 349 (Boets, p. 131) (A. Bekaert, 1881)
Je ne vécus longtemps' Pour moi, sur cette terre (niet opgenomen
in VIII) (Boets, p. 169) (J.M.E H. Baelde, 1881)
'k En heb met lang geleefd, maar lang geleden I 348 (Boets, p. 131)
(idem, nl. J.M.E.H. Baelde, 1881)
o Kind van Maria, ten Hemel gevlogen: I 381 (Boets, p. 137) (M.-L
Courtens, 1885)
Gelijk een kranke blom, die op den autaar staat I 384 (Boets, p 139)
(C.E. Dendauw, 1885)
Zij was oprecht als edelsteen I 389 (Boets, p 140) (Justine Hage,
1886)
Een jaar geleên, schier dag op dag: I 397 (Boets, p. 397) (Julie
Hage, 1887)
Ik heb den Heer gediend I 425 (Boets p. 147) (T. Théart,
congregatielid dat inwoonde in het klooster, 1889)
Jubilemus, nu of nooit: V 102-104 (viering van acht jubilarissen in
de Vlaamse congregatie, 1890)
Michael, wie is als God: V 161-163 (M Jackson, ‘beleeder
[bestuurder] van de avondvergaderinge voor jonge dochters bij de
Zusters Paulinen te Kortrijk’, 1891)
Zoo rechte en vaart ter wiegen uit: VI 385 (Boets, p. 155) (C.F.
Hage, 1895)
Eerweerdige afgezant des Heeren: VIII 96
(C. Bruloot, begeleider van de meisjescongregatie, 1896?)
Heere en God, die alle goed. V 70-71 (Boets, p. 90) (‘op den dag
der algemeene communie Paulinen - Avondrecreatie - Jubeljaar
1847-1897.’, 1897)

c. Journalistieke bijdragen
In zijn journalistieke bijdragen verwijst Gezelle vaak naar het
klooster van de Paulinen en de aldaar gevestigde congregaties. Ter
illustratie verwijzen we naar de bijdragen opgenomen in de Gazette
van Kortrijk, jg. 1880, zoals die uitgegeven zijn door J. Boets,
Gezelles Cortracena, Antwerpen/Utrecht: Uitgeverij De
Nederlandsche Boekhandel, 1972, pp 39, 44, 61, 76, 80, 83, 90,
101, 118, 121, 122, 123 en jg 1881, zoals die opgenomen zijn in:
Jozef Boets, Gezelles Leermaren. Journalistiek werk uit 1881,
Antwerpen-Amsterdam Uitgeverij De Nederlandsche Boekhandel,
1975, pp. 101-110.
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d. Bijdragen ten onrechte als Gezelleteksten gedetermineerd
- Een gulden herte, en schoon verstand, referentie in Verzameld
Dichtwerk, VIII 342: de zwarte lijst. D Sabbe, o.c., p. 81 schrijft
het - op suggestie van de zusters - toe aan Gezelle. Volgens C.
Dassonville, Souvenir du Jubilé de l'institution des soeurs Paulines
1834-1909, pp 34-35 is C. Bruloot de auteur (E.H. K.L Neudt, 1896)
- 't Is feest, 't is gouden jubelfeest: niet opgenomen in Verzameld
Dichtwerk (Boets, p 96: ‘als Gezelletekst(en) bewaard, stilistisch
(en inhoudelijk) (. ) als zodanig weinig overtuigend’ (1847-1897).
(Paulinenavond-recreatie Danklied der dochters ter eere van hunne
weldoeners' 1897)

Eindnoten:
Heel hartelijk betuigen we onze dank aan Zuster Séraphine Meulemans en Zuster Anna
Vermeersch van de Zusters van Vincentius a Paulo in Kortrijk, aan de heer Philip Declercq en
aan de heer Luc Depaepe voor het openstellen van hun archief Dank aan de medewerkers van
de Stedelijke Bibliotheek in Kortrijk, inz. aan de heer bibliothecaris Paul Vancolen
1 Indien mogelijk vermelden we hier de huidige huisnummers. Over de woonplaatsen van Gezelle
in Kortrijk
J De Cuyper, Guido Gezelle te Kortrijk, in Vlaanderen, nr 85, januari-februari 1966, pp 36-43.
J. de Mûelenaere, Gezelle en zijn Franse Zusters, in: Gezellekroniek, 11 (1976), pp 59-88, inz
p 62 e.v.
Guido Gezelle en zijn Kortrijkse periode 1872-1899 Catalogus, Kortrijk Stedelijke Openbare
Bibliotheek, 1980, pp. 32-34
R Annoot, G Gyselen, L Schepens, Guido Gezelle in West-Vlaanderen 1830-1980, Brugge Tielt/Amsterdam Westtoerisme/Lannoo, 1980, pp 37-44.
2 Anoniem, Semper Mariae Servi Petit Manuel à l'usage des membres de la Congégation du
Très-Saint Nom de Marie à Courtrat, Courtrai: Eugène Beyaert, 1880, p 18, p 29.
Piet Couttenier lokaliseerde een exemplaar van dit werk, publiceerde het gedeeltelijk en voorzag
het van uitgebreide commentaar: J P Couttenier, Een anonieme publikatie van Gezelle uit 1880,
in: Gezelliana, jg VI, (1975), afl. 1-2, pp. 25-52 Een exemplaar bevindt zich ook in het fonds
J de Bethune, Stedelijke Bibliotheek Kortrijk Op het voorplat van deze publicatie wordt vermeld
‘Erigée Canoniquement à Courtrai, en la CHAPELLE DES SOEURS PAULINES, rue de
Groeninghe’. De kapel waarvan sprake was een speciale congregatiekapel, gelegen op de eerste
verdieping van het klooster, aan de zijde van de Groeningestraat Het was een soort vergaderzaal,
uitgerust met een klein altaar. Deze nuancering is niet zonder belang, aangezien de eigenlijke
kapel van de Zusters Paulinen van 1882 tot 1889 omgevormd werd tot een officiele lagere
school, dit ten gevolge van de schoolstrijd
3 G. Billiet, Guido Gezelle te Kortrijk. Dichter van zijn kerk en van zijn parochie, in De Letegouw,
jg VIII - afl 1 (1966), pp 69-87
A. Demedts, Een Frans gedicht van Gezelle? in Gezellekromek IV, (1967), pp 99-101.
J. de Mûelenaere, Bij een portrettekening van Cordelia Vande Wiele, in De Leiegouw, jg XIV
- afl. 3 (1972), pp 325-354.
D Sabbe, Guido Gezell. Onderpastoor op de O -L -Vrouwparochie te Kortrijk, in: Handelingen
van de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk, Nieuwe Reeks, deel
XLIV, 1977, pp. 151-200, inz p 164, p. 169 e v.
De voorgeschiedenis en de historiek van de Zusters Paulinen in Kortrijk wordt gedetailleerd
behandeld in P. Declercq, 150 jaar Zusters Paulinen, Kortrijk, 1983, 224 pp Het zevende
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hoofdstuk, dat gewijd is aan ‘Guido Gezelle en de Paulijntjes’, bevat een overzicht van en een
selectie uit Gezelles gedichten
J. Boets, Het allerlaatste? in Gezelliana, jg XII, (1983), afl. 3-4, pp. 138-140.
Identificatie van Gezelles werk voor en over de kring van de Zusters Paulinen: zie verder.
Cfr ook J Boets, Gezelles Cortracena, pp 44-45 Jubileumuitgave van Guido Gezelle's volledige
werken, 18 dln (1930-1939), dl 1, p 248.
J. Boets, Poetische en sociale dimensies van een gelegenheidsgedicht, in: Gezelhana, jg. III afl 1, (1972), pp. 64-68.
J. De Cuyper, Guido Gezelle en 'De Vryheid' 1873-1874, in De Leiegouw, jg XIV - afl. 3, (1972),
pp 355-391, inz. p 379 e.v.
Hoewel H.J. Van Nuis, Augustimman Meditation in Guido Gezelle's Early Nature Poems: The
Spiritual Exercises of 'Dichtoefeningen', in: Gezelliana, jg. XIV - afl. 3-4, (1985), pp. 65-77
wijst op de Augustijnse invloed in Gezelles werk, is er in deze gebruikspoezie waar Augustinus
centraal staat toch geen duidelijke impact daarvan merkbaar.
Over Gezelles uitgesproken 'angelisme' handelt Albert Westerlinck, De innerlijke wereld van
Guido Gezelle, Nijmegen - Brugge: B. Gottmer - Orion, 1977, pp 115-161
Over de schoolstrijd en Gezelles positie daartegenover: J. Boets, Gezelle en de schoolstrijd te
Kortrijk Enkele meuwe gegevens, in. Gezelliana, jg 1 - afl. 1-2, (1970), pp. 3-26.
P. Declercq, o c, pp. 56-61 beschrijft heel gedetailleerd de historische, juridische en
administratieve achtergronden die zich rond de invoering van het officiele onderwijs en het
impact op de Zusters Paulinen voordeden.
Over de sociale visie van Gezelle, cfr o.a. K de Busschere, De sociale Gezelle. Gezelles sociale
visie en zijn dichtkunst, in: Gezellekromek, 1963, pp. 41-71.
J.P. Couttenier, De handschriften W Peel Nieuwe gegevens voor een sociologische benadering
van Gezelles relatie met de Cathrientjes, in. De Leiegouw, jg XIV - afl. 3, (1972)n pp. 273-304
J.P. Couttenier, Maatschappelijke basis van Gezelles poetische vermeuwing omstreeks 1877,
in Gezellekromek, 1977, pp 17-33
Over het gebruikskarakter van Gezelles lyriek, cfr o a J.P. Couttenier, Een toren van woorden.
Gezelle als gelegenheidsdichter van Overleie, in De Leiegouw, jg. XIX - afl. 1-2, (1977), pp.
141-162.
P. Couttemer, Mythe en realiteit het Kortrijk van Guido Gezelle, in P Thomas (ed.), Kortrijk
en de moderne Nederlandse letterkunde, Kortrijk-Tielt: Lannoo, 1988, pp 58-72, mz. p. 63.
P Couttenier, 'Aan den bekenden lezer'. De gelegenheidsdichter Gezelle en zijn publiek, in: A.
Deprez en W Gobbers (red), Vlaamse literatuur van de negentiende eeuw Dertien verkenningen.,
Utrecht: HES Uitgevers, 1990, pp. 217-231.
In het archief van de Zusters Paulinen bevindt zich geen briefwisseling tussen Gezelle en de
zusters, wat het orale karakter van deze orale literatuur mede bevestigt.
Het gedicht V 187 is gepubliceerd in De Vryheid van 14 februari 1874, maar werd geschreven
n.a.v. het naamfeest van Moeder Augustine, d.i. op 28 augustus; in de regels 33-34 wordt er
verwezen naar het overlijden van haar voorgangster Zuster Vincentia op 23 augustus 1873. Het
gedicht kan tussen beide gebeurtenissen in geschreven zijn.
Gezelles houding t.o.v. de muziek en t o.v. de muzikaliteit van de taal werd uitgebreid behandeld
in verscheidene publicaties van J. Boets, E. Rombauts, J.J.M. Westenbroek en A. Westerlinck.
J. Boets wijst er verscheidene malen op dat Gezelle soms op een neutrale toon en heel afstandelijk
zijn eigen werk citeert. Gezelles Cortracena, pp. 44, 83, 92.
Over de voorgeschiedenis van de Franstalige congregatie waar Gezelle verantwoordelijk voor
was, cfr. o.a J. de Mûelenaere, o.c., p 334 e.v.; P. Declercq, o.c., pp. 203-204.
De pluriformiteit van opvattingen, strategieen en technieken die we hier aanstipten (besloten
vs. open doelpubliek; identificatie met vs. distantiering van eigen werk; neutralisering vs
opwaardering van eigen poezie; technische ontdubbeling van het lyrische ik; meervoudige
functionaliteit van de gebruikslyriek) kadert ongetwijfeld ook in de complexe en vaak binaire
psychologie van de auteur. Cfr A Westerlinck, o c. p. 94 e.v en P. Couttenier, Guido Gezelle.
Wisselende beelden van een dichter, in: D. de Geest en M. van Vaeck (red.), Brekende spiegels.
Beeldveranderingen in de Nederlandse literatuur, Leuven: Uitg. Peeters, 1992, pp. 95-117, inz.
p. 109 e.v.
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Jan J.M. Westenbroek
Een mystiek gedicht: ‘o Menigvuldigheid van 't menschelijk gedacht’
Gezelle werd geïnspireerd door Ruusbroec, maar verwerkte uit zijn werk
alleen datgene wat hem uitkwam.
Donec requiescat...
o Menigvuldigheid van 't menschelijk gedacht,
dat uitspringt en ontgaat, langs allerhande paden,
verspleten en gedeeld, zoo meervoud als de bladen
die eenen boom bestaan: hoe zal ik uwe macht
5
ontvluchten en toch eens 't eenvoudige enkel zijn,
waarin God zelve alleen heeft kracht en wederschijn?
Vertrekt van mij, verlaat mijn al te ondiep gezicht,
mijn al te onkundig en mijn al te onmachtig wezen;
laat af, en zij mijn' ziel, mijne enkele ziel gerezen
10
tot waar zij God aanschouwt en, in dat duister licht,
veel klaarder als de zon die deze wereld wekt,
de bronne zelf van al dat denken heet ontdekt!
Verlaat mij, kostbaarheid van peerlen en metaal;
verlaat mij, dierbaarheid van ouders, vrienden, magen;
15 verlaat mij, 't leven zelf en de alderliefste dagen;
verlaat mij, woord en werk, gevoelen, tijd en taal,
verlaat me Gij alleen, gebleven, Gij toch niet,
door wien mijn ziele leeft en uwe klaarheid ziet.
o Banden, al te fel, o kerker, veel te zwaar;
20 o lichaam, slavernij des levens, op der aarden,
hoe lang nog moet ik, geest, in uwen dwang ontaarden?
Wanneer toch, wordt mij God en 't eeuwig raadsel klaar?
Of is 't om niet, misschien, dat mij daarbinnen trilt
eene ongekende tocht, die altijd opwaards wilt?
25

Om niet? o Neen, om niet en heeft God iets gedaan,
en heeft God iets gewild, en heeft God iets gelaten;
mijne onrust zal wel eens een eeuwig rusten baten,
en dan alleen zal ik eerst leven en bestaan;
dan zal mij, vrij en vrank, God eeuwig medezijn,
30
dan zal 't mij altijd ruste en eeuwig vrede zijn!

Was Gezelle een mystieke dichter? Deze vraag is moeilijk te beantwoorden. Het
woord ‘mystiek’ heeft namelijk een zo ontmoedigend aantal verschillende
betekenissen en daarmee verbonden gevoelswaarden, dat het alleen gebruikt kan
worden, wanneer men vooraf precies aangeeft, in welke betekenis men het gaat
aanwenden. ‘Mystiek’ betekent in deze bijdrage: het streven naar de vereniging van
de mens met God. Het begrip ‘streven’ impliceert, dat ik ervan afzie te bepalen, of
deze vereniging inderdaad plaatsvindt of heeft plaatsgevonden. Dat is een biografisch
gegeven dat bezwaarlijk rechtstreeks uit poëzie kan worden afgeleid. Literatuur houdt
een eigenstandig spelen met taal in en bestaat voor een wezenlijk deel uit een creatief
citeren van andere teksten met de intentie de lezer of luisteraar op een of andere
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manier te beïnvloeden. In de hierboven gegeven betekenis van het woord ‘mystiek’
kan men een belangrijk deel van Gezelles poëzie karakteriseren als ‘mystieke’ poëzie;
dat wil zeggen poëzie met als thema het verlangen om met God verenigd te worden
al dan niet in dit leven, maar zeker in de hemel.
Het voert hier te ver, dit hele corpus van ‘mystieke’ gedichten te beschouwen. Ik
beperk me tot één gedicht, ‘o Menigvuldigheid van 't menschelijk gedacht’, dat deel
uitmaakt van afdeling III van het deel ‘Eeuwkrans’ in Tijdkrans van 1893. De
gedichten in deze afdeling hebben, zoals Al. Walgrave aangaf, het gemeenschappelijk
thema ‘het toekomende leven’: de laatste twee regels van ‘o Menigvuldigheid’ geven
van dat leven de essentie weer.
Het gedicht is geschreven door een dichter die ‘geschoold’ en ‘geleerd’ was. Er
zijn in dit decennium twee uitstekende en uitvoerige proefschriften verschenen die
o.a. uitweiden over deze twee aspecten. Johan van Iseghem toont in zijn Guido
Gezelles ‘Vlaemsche Dichtoefeningen’ (1858). Een benadering van de dichter en
het werk (Gent 1993) aan, hoe Gezelle als student in Roeselare geschoold werd en
daar als leraar onderwees in het traditionele literatuurconcept, in de literaire
voorschriften die daaruit voortvloeien en in de toepassing daarvan. De klassieke
retorica, de leer der welsprekendheid, speelde daarbij de hoofdrol. An de Vos laat
in haar Gezelles ‘Gouden Eeuw’. De Zuidnederlandse zeventiende-eeuwse literatuur
in het werk van Guido Gezelle (Leuven 1997) zien, in welke hoge mate Gezelle
belezen was in de oude Nederlandstalige literatuur, waarbij zij het hoofdaccent legt
op de zeventiende eeuw, en hoe deze belezenheid haar weerslag vond in Gezelles
journalistieke, taalkundige en poëtische werkzaamheden. Al veel eerder was be-
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kend, dat Gezelle zich interesseerde voor de mystieke Nederlandstalige en
niet-Nederlandstalige literatuur.

De geschoolde dichter
Al meer dan dertig jaar dichterlijke praktijk had Gezelle achter de rug, toen hij ‘o
Menigvuldigheid’ schreef. De retorischdichterlijke toepassingen had hij daardoor in
de vingers, maar hij volgde de voorschriften niet slaafs na. Dat valt ook niet te
verwachten van een dichter, wiens bundel

Titelpagina van Jan van Ruusbroecs ‘Die Chierheit der Gheesteleker Brulocht’, editie uit 1868 die
door Gezelle gebruikt werd.

Gedichten, gezangen en Gebeden van 1862 ‘de eerste experimentele bundel in de
Nederlanden’ is genoemd (P. Claes & C. D'haen in Gezelliana. Kroniek van de
Gezellestudie 1989/2, 1-20) en van wie zes gedichten de opening vormden van Paul
Rodenko's befaamde bloemlezing van avant-gardepoëzie Nieuwe griffels, schone
leien (1954). Maar ook in die bundel en in die gedichten vinden we bij goed toezien
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het retorische substraat terug. Ik ga hier niet het retorisch-poëtisch patroon
systematisch na, maar beperk me tot enkele treffende details.
De verwoording van ‘o Menigvuldigheid’ bevat opmerkelijke elementen. In de
eerste strofe vindt de omschrijving van de ‘menigvuldigheid’ een bijzondere vorm,
waardoor harmonie wordt geschapen tussen het begrip en de verwoording ervan.
‘Menigvuldigheid’ betekent hier: ‘verstrooidheid’ met de daaruit voortvloeiende
verwarring. Gezelle gebruikt in de verzen 2 en 3 werkwoorden en adjectieven die
wat ongewoon aandoen, maar trefzeker het ongrijpbare en springerige suggereren
van de ‘menigvuldigheid’: ‘uitspringt’ (wegspringt), ‘ontgaat’ (ontsnapt), ‘verspleten’
(gespleten en daardoor onbruikbaar), en ‘gedeeld’ (gesplitst). Het gedicht is
geschreven in alexandrijnen, regels bestaande uit zes jamben, waardoor
onbeklemtoonde en beklemtoonde lettergrepen elkaar één voor één afwisselen. De
eerste drie versregels

Guido Gezelle-archief, Stadsbibliotheek Brugge

klinken echter vanaf de tweede helft van regel 1 anders:
van 't ménschelijk gedácht,
dat úitspringt en ontgáat, langs állerhánde páden,
verspléten en gedéeld, zoo méervoud als de bláden

Tussen twee heffingen komen viermaal drie onbeklemtoonde lettergrepen achter
elkaar, waardoor het ritme daar het schichtige in de bewegingen van het denken klank
geeft. Er is meer. Het warrige ten gevolge van de menigvuldigheid van het denken
wordt ook voelbaar gemaakt door onduidelijk zinsverband. Waarop immers slaan
de woordgroepen ‘verspleten en gedeeld’ en ‘zoo meervoud als de bladen die eenen
boom bestaan’? Op ‘allerhande paden’ of op ‘menschelijk gedacht’? Al komt het
uiteindelijk op hetzelfde neer: verspleten, gedeeld en meervoud[ig] is het ‘gedacht’,
komen deze eigenschappen nu via het beeld van zulke paden toe aan het ‘gedacht’
of rechtstreeks?
Het gedicht verandert van toon in de strofen 2 en 3. Na de zoekende zinsbouw en
ritmiek komt nu de uitdrukking van de pathos, die wordt opgebouwd door herhalingen,
in de vorm van synoniemen, woordherhalingen en parallelle woordgroepen, en door
opsommingen: ‘vertrekt... verlaat... laat af’; viermaal ‘verlaat mij’, gevolgd door de
tegenstelling in de herhaling: ‘verlaat me Gij (...) toch niet’; ‘mijn al te ondiep gezicht,
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mijn al te onkundig en mijn al te onmachtig wezen’; en de opsomming in de regels
13 tot en met 16. Het is een eentonig retorisch geweld, dat in zijn nadrukkelijkheid
meer bij de welsprekendheid van de homilie hoort dan bij een poëtische vormgeving
die een onvervangbare verwoording suggereert.
Het gaat nog even voort in de eerste regels van de vierde strofe (‘o Banden... o
kerker... o lichaam’), die met het aanroepende ‘o’ en het vragende ‘hoe’ een parallellie
met de eerste strofe vertoont. Maar vervolgens blijkt deze strofe het scharnier naar
de conclusie in de laatste strofe. Gezelle doet dat via een dubitatio, een in twijfel
trekken van iets, hetgeen hier door een ontkenning van de gegrondheid van die twijfel
in de afsluitende verlossende zekerheid verkeert:
Of is 't om niet, misschien, dat mij daarbinnen trilt
eene ongekende tocht, die altijd opwaards wilt?
Om niet? o Neen, om niet en heeft God iets gedaan enz.

Opmerking verdient ten slotte, dat het rijm op ‘-ijn’ de eerste én de laatste strofe
afsluit, in de laatste strofe zelfs met rijk en dubbel rijm: ‘medezijn - vrede zijn’,
waarbij ‘vrede zijn’ op die lange afstand weer dubbelrijmt op ‘wederschijn’ in regel
6. Het is een signaal dat we hier te maken hebben met voor het gehele gedicht
fundamentele regels.
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De geleerde dichter
Tot de vinding van de stof levert de belezenheid een belangrijke bijdrage. Men vindt
stof in geschriften van anderen en brengt die in de eigen tekst in of ontwikkelt op
creatieve wijze die tekst vanuit die vondst. Dit verschijnsel noemt men tegenwoordig
‘intertekstualiteit’. Het eerste zelfstandig naamwoord van Gezelles gedicht,
‘menigvuldigheid’, is al zo'n vondst die de intertekstualiteit in het gedicht invoert.
Het woord betekent in het algemeen: ‘talrijkheid’, ‘veelsoortigheid’, maar bij Gezelle
met de belangrijke connotaties ‘verstrooidheid’ en ‘verwardheid’, die van de
talrijkheid het gevolg kunnen zijn. Het staat in het gedicht tegenover ‘'t eenvoudige
enkel’ in r. 5, dat ‘de ongehinderd weerspiegelende onvermengde eenheid’ betekent.
‘Menigvuldigheid’ en ‘eenvoudige’ in deze bijzondere betekenissen zijn ontleend
aan de middeleeuwse mystieke schrijver Jan van Ruusbroec (1293-1381).
‘o Menigvuldigheid’ dateert men op grond van een handschriftfragment dat door
Gezelle in paarse inkt werd geschreven, op de eindjaren zeventig of beginjaren tachtig.
Naast dit documentair gegeven is er daarvoor een tweede argument. Het gedicht ‘o
Wilde en onvervalschte pracht’ van 6 juni 1882 laat in zijn motto ‘Alre creature sake
ende yersticheit. Ruusbroec, Bruloft, bl. 108’ en de daarmee corresponderende
slotwoorden ‘Gods eerstigheid’ ook de invloed van Ruusbroec zien, en wel een met
nauwkeurige bronvermelding: Die Chierheit (= Pracht) der Gheesteliker Brulocht
in de editie van Ruusbroecs Werken, deel VI door David - Snellaert van 1868. Samen
met ‘o Wilde en onvervalschte pracht’ geeft ‘o Menigvuldigheid’ de eerste tekenen
van Gezelles ontdekking van Ruusbroec, die dan van ongeveer 1880 kan dateren.
De begrippen ‘menigvuldigheid’ en ‘eenvoldigheid’ komen in Die Chierheit voor
op de bladzijden voorafgaand aan de tekst, die Gezelle inspireerde tot ‘o Wilde en
onvervalschte pracht’.
Ruusbroecs uitermate systematisch opgebouwde tractaat is verdeeld in drie boeken,
die achtereenvolgens ‘het werkende leven’, ‘het innige of Godbegerende leven’ en
‘het Godschouwende leven’ behandelen. Elk boek bevat vier delen volgens de
vierdeling van de tekst in Matteüs 15:6: ‘Ziet - de Bruidegom komt - gaat uit - om
Hem te ontmoeten.’ In het tweede en derde deel van het tweede boek, over het innige,
Godbegerende leven, wordt aan de hand van de woorden: ‘de Bruidegom komt - gaat
uit’ de drievoudige komst van Christus in dat leven behandeld: de eerste komst in
het hart, de tweede in de ‘hogere vermogens’ en de derde door aanroering in de
eenheid van de geest. De tweede komst, in de drie hogere vermogens: de memorie,
het verstand en de wil, beschouwt Ruusbroec aan de hand van het beeld van een bron
met drie stromen. De eerste stroom siert de memorie: het vermogen om de waarheid
en alle deugdzaamheid te bezitten en te behouden. Haalde Gezelle voor ‘o Wilde en
onvervalschte pracht’ inspiratie uit Ruusbroecs tekst over de tweede stroom, het
verstand, voor ‘o Menigvuldigheid’ ontleende hij hoogstwaarschijnlijk het begrip
‘menigvuldigheid’ tegenover ‘eenvuldigheid’ (‘eenvoudige’ r. 5) aan de tekst over
de eerste stroom, de memorie. Een deel van wat Ruusbroec schrijft volgt hier, in
moderner Nederlands omgezet behalve enkele voor Gezelles gedicht belangrijke
begrippen, die tussen aanhalingstekens staan en gevolgd worden door een vertaling
tussen haakjes.
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De eerste stroom van de genade van God, die God bij deze komst laat vloeien, is een
pure ‘eenvoldicheit’ (eenvoudigheid) die zonder onderscheid de geest verlicht. Deze
stroom neemt zijn oorsprong in de bron in de ‘eenicheit’ (eenheid) van de geest en
vloeit recht omlaag, en doorstroomt alle krachten van de ziel, de hogere én de laagste,
en verheft ze boven alle ‘menichfuldicheit’ in aardse beslommeringen, en schept in
de mens ‘eenvoldicheit’, en toont en geeft hem de innerlijke, van de wereld afgewende
band in de ‘eenicheit’ van zijn geest.
Gezelle vlooide niet alleen een treffend woord uit een oude tekst, hij nam uit die
tekst meer noties mee in zijn gedichten. Dat was het geval met ‘o Wilde en
onvervalschte pracht’, het is hier eveneens zo: zie het woord ‘eenvoudige’. Bij beiden
betekent ‘menigvuldigheid’ de verstrooidheid der zielskrachten over vele zaken.
‘Eenvoudige’ en ‘eenvoldicheit’ daarentegen hebben betrekking op het uitsluitend
op God gericht zijn. ‘De aardse beslommeringen’ werkt Gezelle in de eerste drie
strofen anders uit dan Ruusbroec het enkele bladzijden vóór bovenstaand citaat deed
en de menigvuldigheid daar een ‘alledaagse koorts’ noemde:
Want deze mensen willen over alle dingen weten en meepraten, alles opeisen en
beoordelen; en zichzelf vergeten ze vaak. Zij maken zich vele zorgen over wat hun
niets aangaat; dikwijls moeten ze iets tegen hun zin horen; met kleine zaken kan men
ze ergeren; hun gedachten zijn veelsoortig; nu zus, dan zo, nu hier dan daar: het
lijkt op de wind.
Ruusbroec maakt voorts in het voorafgaande, eerste deel van hetzelfde tweede boek
van de Brulocht onderscheid tussen de ‘ziel’ en de ‘geest’. De ‘ziel’ animeert het
lichaam, geeft vorm aan de ‘veelheid’ ervan en verschaft het de zelfstandige eenheid
als persoon. Zij is bovendien ‘geest’, het geestelijke vermogen dat zich bewust wordt
van zijn wezenlijke eenheid met God. In Gezelles r. 9 en 18 is ‘ziel’ die geestelijke
zelfstandigheid die het lichaam bezielt en tegelijkertijd het geestelijke vermogen dat
de eenheid met God beseft. In r. 21 is ‘geest’ dat geestelijke vermogen dat zijn
eigenlijke aard, het besef van de eenheid met God, dreigt te verliezen in de kerker
van het lichaam.
Gezelles woorden ‘enkel’ (r. 5) en ‘enkele’ (r. 9) vinden we niet als typerende termen
bij Ruusbroec terug, althans niet in de betekenis van ‘onvermengd’, ‘zuiver’. Het
komt me voor, dat Gezelle dit woord, dat hij in deze betekenis ook gebruikt in ‘o
Wilde en onvervalschte pracht’ en later in ‘Mijne oogen zien bij dage’ (Tijdkrans),
als vertaling hanteert van het Latijnse ‘simplex’. Oorspronkelijk betekende ‘simplex’:
‘enkelvoudig’, ‘niet gemengd’; daaruit kwamen dan betekenissen als: ‘eenvoudig’,
‘gewoon’, ‘ongekunsteld’, ‘natuurlijk’ voort. In de oorspronkelijke betekenis werd
het echter door Thomas van Aquino gebruikt en daarna door het Eerste Vaticaanse
Concilie (1869-1870) in de formulering: ‘simplex omnino et incommutabilis substantia
spiritualis’ (‘volstrekt eenvoudige en onvermengde geestelijke zelfstandigheid’: H.
Denzinger, Enchiridion Symbolorum, 1782). In de tijd dat Gezelle genoemde
gedichten schreef, drong, vooral door het Concilie en nog meer de encycliek Aeterni
Patris van Leo XIII van 4 augustus 1879, het neo-thomistische denken in de clericale
kringen door. Onder Mgr. Faict kwamen de priesters van zijn bisdom Brugge
maandelijks bijeen om theologische vragen te bespreken, wat ongetwijfeld vooral
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na 1879 een route geweest moet zijn geweest om dit denken tot de
parochiegeestelijkheid, waartoe ook Gezelle behoorde, te laten doordringen.
Ruusbroec klinkt weer door in de laatste drie regels van de tweede strofe. In het
derde en laatste boek van zijn Brulocht weidt hij uit over het ‘Godschouwende leven’,
waarin de geest God onmiddellijk schouwt. Daarin is de minnende geest verloren in
de afgrond van een bovennatuurlijke duisternis en begint de openbaring van God en
het eeuwige leven. Ik citeer uit het eerste deel van dat boek in een gemoderniseerde
tekst:
Want in die duisternis schijnt en wordt geboren een het verstand te boven gaand
licht - dat is de Zoon van God - waarin men het eeuwig leven schouwt. En in dit licht
wordt men ziende. En dit goddelijke licht wordt gegeven in het eenvoudige zijn van
de geest, waar de geest de
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klaarheid, die God zelf is, ontvangt boven alle gaven en boven elk werk door
schepselen, en wel in de lege leegheid van de geest, waarin hijzelf door genietende
liefde verloren heeft en de klaarheid van God onmiddellijk ontvangt. En hij wordt
zonder ophouden de klaarheid zelf die hij ontvangt.
Het duistere licht in Gezelles gedicht (r. 10) is een onbegrijpelijk licht, dat veel
helderder is dan de zon die onze aarde wekt. De ziel ontdekt daarin de bron van

Op oudere leeftijd vertaalde Gezelle ook theologisch werk van zijn bisschop Gustaaf Waffelaert
(1847-1931). De Goddelijke beschouwingen (‘uit het Latijn vervlaamscht door Guido Gezelle’)
verscheen bij Eugène Beyaert in Kortrijk (van 1897 tot 1899, 240 pp., onvoltooid.) In augustus 1998
vond Tony Morren bovenstaand handschrift van Gezelles (aanzet tot) vertaling in het Engels: Godly
Thoughts ‘translated from latin into flemish and from flemish into english by Guido Gezelle...’

alles dat denken heet: de Logos, het Woord, de Zoon van God (Johannes 1). Deze
achterliggende betekenis van r. 10-12 wordt dank zij Ruusbroecs tekst duidelijk
(‘licht - dat is de Zoon van God -’). De ‘klaarheid’ in r. 18 betekent niet alleen ‘glans’,
maar verwijst ook naar de Zoon. De derde strofe brengt het verhaal van de rijke
jongeling in gedachten, die niet alles kon opgeven om de Zoon te volgen; de ‘ik’ in
het gedicht wil wel dat alles hem verlaat wat de gerichtheid op het goddelijke afbreuk
doet, en vraagt dat God en in Hem de Tweede Persoon hem bijblijft, mede-is
(‘medezijn’ in r. 29).
Het motief van de aardse gevangenschap in het lichaam (r. 19-21) komt wel voor
in Ruusbroecs Dat Rijcke der Ghelieven (tweede deel, derde zin), dat Gezelle heeft
bezeten, maar doet vooral denken aan teksten van Gezelle zelf: ‘De tale des
vaderlands’ in Gedichten, gezangen en gebeden (‘'t Lichaam en de banden Adams
eischen hunne rechten weêrom’), ‘Hangt nen truisch’ in dezelfde bundel (‘gouden
kevie, gouden kerker’) en ‘Neen, vogelloos en blijft de blauwe lucht niet’ in Tijdkrans
(‘ik en kan, gekerkerd en gebrand, maar wenschen nog, eilaas, naar 't vrije
vaderland!’).
Er is meer in die strofe wat typisch Gezelliaans is. Het verlangen naar het
verhelderen van ‘'t eeuwig raadsel’ (r. 22) brengt Gezelles ‘waarheidziekte’ te binnen
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uit: ‘o Eerdentroost, gebloeide blommen’ en ‘De dood is onbermhertig’ in Tijdkrans
en ‘Dat wilde ik weten’ in Rijmsnoer. En vooral ook de vraag naar de zin van het
verlangen naar God in r. 23-24, die het scharnier vormt naar het slot. Deze vraag
vinden we ook in ‘o Eerdentroost’ en ‘De dood is onbermhertig’ in nauw verband
met de waarheidziekte, en in ‘Vertijloosheid’. Steeds verkeert deze vraag in de
zekerheid van de rust en vrede, die God eens zal schenken.
De laatste twee regels, die als alle slotregels van de strofen gepaard rijmen,
corresponderen inhoudelijk én door de gelijke slotrijmen met de eindregels van de
eerste strofe. Het ‘eens’ in r. 5 blijkt de eeuwigheid in r. 30. Het ‘eenvoudige enkel
zijn’ van de ‘ik’, waarin ‘God zelve alleen heeft kracht en wederschijn’ wordt een
‘mij (...) God eeuwig medezijn’ (r. 29). Door de ‘kracht’ van de genade (r. 6) vermag
de ‘ik’ God zelf te weerspiegelen (‘wederschijn’, r. 6) door ‘eenicheit’, de eenheid
van de ‘ik’ en God. Bevrijd van onrust, ‘vrij en vrank’ (r. 29: onbelemmerd en zonder
vrees) zal hem een harmonisch geluk, ‘altijd ruste en eeuwig vrede’ (r. 30) beschoren
zijn.
Ruusbroec spreekt steeds over de God-schouwing in het hier en nu. Zijn tractaten
zijn een systematische uiteenzetting van de weg daarnaartoe. Gezelle daarentegen
situeert de vereniging met God ná het aardse leven. Ook in ‘o Menigvuldigheid’:
‘mijne onrust zal wel eens een eeuwig rusten baten’ (r. 27). Bij uitzondering vindt
men bij hem een verschijnsel verwoord dat zich kan voordoen bij een ‘aards’
rechtstreeks contact vinden met God. In ‘Blijdschap’ (Gedichten, gezangen en
gebeden, 1859?) lezen we regels als:
Wat gaat mij om in 't wondere van die stonden,
als 't hert mij gloeit en de oog mij berst, en ik,
van tranen dronk', onmachtig ril ten gronde
en in een storm van liefde en vreugde stik!

An de Vos heeft in haar studie over Gezelles ‘Gouden Eeuw’ (307-316) echter
aangetoond, hoe dit gedicht in het uitspreken van zulke ‘ongekende gewaarwordingen’
kenmerken draagt van het genre ‘communielyriek’, zoals het beoefend werd door
17de/18de-eeuwse dichters als Daniël Bellemans en Michiel de Swaen. Het blijft
riskant aan zulke regels een biografische betekenis te hechten. Gezelles religieuze
poëzie, zowel uit de Roeselaarse als de Kortrijkse periode, steunt op traditie. In
Roeselare vond hij voorbeelden bij de genoemde dichters uit zijn ‘Gouden Eeuw’,
in Kortrijk blijkt het werk van Jan van Ruusbroec een belangrijke bron van inspiratie.
Ruusbroec moet voor Gezelle aantrekkelijk geweest zijn om het samengaan van
mystiek genie en visuele expressiviteit. Bij zijn uitermate systematische
uiteenzettingen maakte Ruusbroec overvloedig gebruik van aan de natuur, in het
bijzonder aan het licht ontleende beelden. Gezelle benutte Ruusbroecs materiaal in
zijn gedichten op zijn eigen wijze. Hij werd geïnspireerd door Ruusbroec, maar
verwerkte uit zijn werk alleen datgene wat hem uitkwam, wat onder andere blijkt uit
de plaatsing van de vereniging van de geest met God in het leven na de dood met
noties die Ruusbroec gebruikte bij de beschrijving van het aardse God-schouwende
leven. Gezelle ging uitermate creatief met de door hem gekozen traditie om.

Vlaanderen. Jaargang 48

34

Karel Platteau
Gezelle en ‘The Song of Hiawatha’ Een ‘Song’ voor heel het leven
De vertaling van ‘The Song of Hiawatha’ was voor Gezelles poëtica van
zeer groot belang.
De jonge leraar, de Kortrijkse onderpastoor en de bejaarde Gezelle: dit zijn drie
levensmomenten waarop Gezelle met het indiaanse epos op de voorgrond trad. De
Amerikaanse dichter Henry Wadsworth Longfellow schreef dit werk in 1855 rond
de mythische figuur Hiawatha. Of liever, hij weefde een epos rond dit prototype van
de oorspronkelijke Amerikaanse cultuur én van de onderwerping aan de Europese
cultuur. Het was het literaire resultaat van een ketting overgeleverde, verdraaide en
opgepoetste verhalen. Gezelle kwam er heel vroeg mee in contact en zijn enthousiasme
ervoor bleef aan. Bovendien speelde dit epische gedicht van meer dan 5400 verzen,
inherent, een belangrijke rol voor de twee bloeiperiodes van zijn dichterschap. Telkens
was precies dit werk aanleiding en aanloop tot merkwaardige en verstrekkende
wendingen in zijn poëtica. Gezelleonderzoekers als A. Westerlinck, F. Baur, K. de
Busschere, J. Boets, P. Couttenier en anderen hebben dit inzicht aangewezen en
fragmentarische elementen aangebracht. Maar recente vondsten en nieuwe inzichten,
door velerlei onderzoek, brachten versluierde biografische gegevens aan het licht en
voldoende bewijsmateriaal om het belang van deze vertaling genuanceerd in te
schatten. 113 jaar na de publicatie van Gezelles vertaling lukt het om alle elementen
aaneen te rijgen van deze ‘wampumgordel’ of het indiaanse sieraad waarbij de figuren
uit schelpenkralen een stuk geschiedenis voorstelden.

Finland en Boston
De auteur van The Song of Hiawatha noemde zijn werk een ‘Indian Edda’. Longfellow
leende bewust het woord ‘Edda’ om aan te tonen dat hij voor zijn epos op zoek
gegaan was in Europese culturen. In een Duitse vertaling las hij het Finse heldendicht
Kalevala, over de stamvader van alle Finnen. Ook dit werk was gegroeid uit de
verzamelde en bijgewerkte liedcultuur van de volkszangers. De plattelandsarts Elias
Lönnrot had die liederen opgetekend in 50 runen of zangen en hij had zijn werk
meteen een sociaal-politiek motief meegegeven. Het Fins werd immers verdrukt door
het Zweeds en in de culturele ontvoogdingsstrijd van de negentiende eeuw stond dit
volkse epos in dienst van een linguïstisch-nationalisme, waarop het nationaal
bewustzijn zich baseerde en naar zelfaffirmatie zocht. (Eenzelfde fenomeen als met
De Leeuw van Vlaanderen trad hier op). Longfellow was uitermate bekoord door de
epische kleur, de vorm en het metrum van het Finse epos en die gaven meteen
inspiratie tot het aanwenden van een geschikte vorm om een epos uit te schrijven.
Hierin kon hij de adel van de Roodhuid illustreren in harmonie met die van de Witman
of blanke. De hoogbegaafde en mythische Hiawatha, als held van het epos, werd
voorgesteld als een idealistisch opperhoofd dat vocht tegen boze natuurkrachten en
zijn volk deed emanciperen. 22 zangen beschreven zijn leven, zijn liefde, zijn verdriet
en inzet. Als zijn taak vervuld was, nam hij afscheid van zijn volk en vertrouwde hij
het toe aan de overzeese blanke katholieke missionaris en zijn gezelschap.
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Longfellows literair initiatief viel niet bij alle Amerikanen in goede aarde; er kwam
raciale antipathie op gang in de kranten van Boston, omdat die figuur ‘Wishi-Washi’
en heel zijn indianencultuur nooit het onderwerp hadden mogen worden van een
literair werk. Bovendien ontpopte zich een golf van satire en parodie op inhoud
(‘rather boring’) en vorm (‘tum-ti, tum-ti, tum-ti trochees, ad infinitum’). Toch waren
er ook grote voorstanders en het succes bleef niet uit: het werd een bestseller. De
Amerikaanse lezers hadden nu een werk waarin zij hun openheid terugvonden voor
een pluralistische maatschappij met respect voor het indiaanse leven. In het epos
werd de integratie van rood en blank immers voorgesteld op een gecamoufleerde en
filantropische manier. De blanken hadden de indianen weliswaar bijna uitgeroeid,
maar hun gebruiken, hun verhalen en hun wijsheid waren met dit werk gered. Zo
althans formuleerde het de Quakerdichter Bayard, ‘after the Indian race has vanished
from our Continent’. Waren er geen indianen meer over, dankzij Longfellow konden
ze heruitgevonden worden.

H.W. Longfellow (1807-1882), zeer populaire Amerikaanse schrijver in de negentiende eeuw. Hij
bestudeerde talrijke Europese culturen en talen, o.a. het Nederlands in 1832. Hij durfde het aan om
de indiaanse cultuur als onderwerp te nemen voor een literair werk, The song of Hiawatha. Is er
vandaag nog wemig esthetische appreciatie, dan heeft dit werk toch een grote culturele betekenis.

De Europese lezers op hun beurt bleven ook niet op hun honger, want de
uitgesproken sentimentele tendens in vele zangen voedde de alomtegenwoordige
hang naar wat zich ‘vroeger’ had afgespeeld. Engelstalige lezers kregen snel Britse
uitgaven in handen en een stroom van vertalingen kwam op gang. Een van die vroege
lezers was Gezelle. Ook hij wou zijn enthousiasme voor het epos doorgeven aan zijn
leerlingen en aan intellectuele Vlaamse krantenlezers en dus ging hij aan het vertalen.

Roeselare en het beginnende dichterschap
Gezelle las The Song of Hiawatha kort na de publicatie ervan, en zag er meteen een
pedagogisch hulpmiddel in. Via vreemdetalenonderwijs (Engels) en vergelijkende
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literatuurstudie gebruikte hij het werk in zijn klassen. In het Gentse weekblad Het
Vlaemsche Land publiceerde hij de vertaling van de vijfde zang, onder de titel
‘Noord-Amerikaansch vertelsel van den wonderbaren oorsprong van het Indisch
koorn, anders gezeid: de Turksche Tarwe ofte het Maïs’. Deze titel was een eigen
creatie, want de oorspronkelijke luidde: ‘Hiawatha's Fasting’. Het fragment bevatte
een allegorisch verhaal waarin het dode zaad aan de aarde toevertrouwd werd en de
komende verspreiding van de christelijke leer aankondigde. Zo kon Gezelle Vlaamse
(schaarse) krantenlezers in 1857 en zijn studenten oproepen tot missiologische inzet,
wat zijn eigen ideaal was, en de christelijke levensvisie als een boeiend thema in de
poëzie aanbieden. Maar dit laatste deed hij ook in een vroeg gedicht als ‘Aenroepinge’
in zijn eerste dichtbundel Vlaemsche Dichtoefeningen (1858); hierin verscheen ook
de geciteerde vertaling van de vijfde zang, maar in een nieuwe versie die getuigde
van meer taalzorg.
Toch is er een groot verschil tussen dit vertaalde fragment en andere gedichten
die getuigden van een christelijke natuurreligie. ‘Aenroepinge’ bijvoorbeeld bevatte
dit thema louter als een programma, terwijl de vertaling getuigde van een eigen,
ontroerde beleving van de natuur als geschenk van God. Deze evocatie trof Gezelle
zeker ook aan in de psalmen, maar in de tekst van zijn tijdgenoot Longfellow zag
hij de kans om zijn eigen religieuze beleving gestalte te geven. Volgens Westerlinck
klinkt er vanaf dit Hiawatha-fragment een eigen religieus gevoel op uit Gezelles
lyrisme. Dit element zal zich in zijn poëtica ontwikkelen tot een herkenbaar en
authentiek Gezelliaans kenmerk.

Lauwers en Verriest
Met Gezelles vertrek uit het kleinseminarie verbleekte de Longfellow-cultus daarom
niet bij de leerlingen. Wanneer de oud-leerling van Gezelle, nl. Hugo Verriest, er
benoemd werd als lesgever en de artistieke leerlingenclub ‘Société littéraire’ als
‘directeur’ bijstond, kwam Longfellow opnieuw als een favoriet dichter aan bod.
Verriest lanceerde een project: de vertaling van The Song of Hiawatha. Hij duidde
het nieuwe lid van de club, de leerling Emile Lauwers, aan om dat grote werk te
ondernemen. Maar hij zou steun krijgen van de anderen door gezamenlijke lectuur
van vertaalde fragmenten op hun bijeenkomsten en door privé-hulp van Verriest.
Want hijzelf startte ook een vertaling en publiceerde meteen een fragment in Rond
den Heerd van januari 1877. Het project moet de jonge Lauwers sterk aangesproken
hebben, hij zou immers als eerste Vlaming een boek met wereldsucces vertalen;
bovendien schreef Verriest een brief aan de Amerikaanse auteur om het werk te
mogen vertalen. Deze brief verraadde door aanpak en woordgebruik een klassikale
aanpak of die van de literaire club. Het positieve antwoord van Longfellow moet als
een pronkstuk gefungeerd hebben voor alle leden van de lettergilde, maar Verriest
behield het toegestuurde autograaf in eigen bezit en gaf dit later door aan Gezelle.
Lauwers vervulde zijn opdracht: in
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Aenmerkinge bij: Mondamin. Amerikaensch Verdichtsel over den oorsprong van het Mais of Indisch
kooren uit: Vlaemsche Dichtoefeningen, 1858, p. 190

de loop van twee schooljaren vertaalde hij quasi het hele werk. Verriest werd
ondertussen benoemd tot ‘principaal’ in het Ieperse college, na een tussenhalte in
Heule als directeur van een zustercongregatie. Eind augustus-begin september 1878
nodigde Verriest enkele gasten uit op ‘zijn’ college: Lauwers, die een vijfdaagse
voettocht in het Heuvelland daar liet eindigen, de priester E. Vanhee, broer Adolf
Verriest en Guido Gezelle. Dit initiatief had iets van een doorgestoken kaart, want
Lauwers schreef later dat ‘Gezelle kwam om te werken op Hiawada’. Het gezelschap
bracht een leuke avond door en de volgende dag werkten Gezelle en Lauwers samen
op de vertaling. Sindsdien ontstond een samenwerking die per briefkaart een vervolg
kende, want Lauwers werd student in de geneeskunde aan de Leuvense universiteit.
Gezelle beantwoordde alle vragen voor vertaling van moeilijke woorden of verzen
uit het hele werk en eind november 1878 bestond al het plan om Lauwers' vertaling
uit te geven. Maar na een proefdrukje van twee zangen uitte Gezelle ernstige kritiek
op typografische elementen. Daarop kwam hij snel in het bezit van Lauwers' kopij,
verbeterde die en stuurde ze terug in katernen naar Lauwers die hiervan een nieuwe
versie moest uitschrijven. Gezelle zou die kopie dan nog eens doornemen om er ‘een
edel stuk’ van te maken. Wanneer Lauwers deze klus geklaard had en de definitieve
tekst in handen van Gezelle was, gebeurde er niets. Verriest zou instaan voor de
publicatie, maar ondernam niets. Toch zocht hij Lauwers op en deed hem het voorstel
om afstand te doen van de vertaling. Wat gebeurde op 14 augustus 1879 in een
gedichtje aan het adres van Gezelle en in eenzelfde exemplaar aan Verriest.

De publicatie bleef uit
Er volgden nadien talrijke aankondigingen en oproepen om in te tekenen voor een
exemplaar. Zoals in De Vlaamsche Vlagge en in De Tassche, tot september 1881,
maar er verscheen niets. Telkens werden de beide namen van de vertalers vermeld.
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Nadien kwamen alleen nog verzuchtingen over het uitblijven van de uitgave aan bod.
Zeker na het overlijden van Longfellow op 24 maart 1882. Maar Gezelle bleef op
de vertaling broeden. Hij had op 1 mei 1881 het eerste nummer van zijn taalkundig
tijdschrift Loquela uitgegeven en hierin ontmoet de hedendaagse aandachtige lezer,
van in de eerste nummers al, talrijke woorden die achteraf in de Davidsfonds-uitgave
van 1886 stonden. Bovendien benutte Gezelle zijn vertaling en taalonderzoek voor
het geven van Engelse lessen in Kortrijk. Vanaf december 1883 werden er in het
komende voor- en najaar lessenreeksen georganiseerd waar heel wat zangen als
lesmateriaal gebruikt werden. Zo ontstond er een veelzijdige beïnvloeding van het
vertaalwerk. Daardoor doken er in Loquela verwijzingen naar de indianen op (bv.
onder ‘totem’: ‘Zoo leeren de Indianen, daar ievers diepe in 't indiaansch America...’),
wedijverden de cursisten in de Engelse cursus om vlotte en literair-getinte vertalingen
af te leveren en groeide een definitieve vertaling gestaag verder. Bij een grondige
vergelijking van bron- en doeltekst valt op hoezeer Gezelle een ‘overdichting’ beoogde
en geen letterlijke vertaling. In zijn wedijver om te bewijzen dat hij en het Vlaams
in staat waren om Longfellow en het Engels te evenaren, stak hij de brontekst naar
de kroon met alliteraties en parallellismen, met een woordenschat uit oude taallagen
en Middelnederlands, uit West-Vlaamse, Friese en andere dialecten, aangevuld met
neologismen, morfologisch knutselwerk en klankenspel. Zo ontstonden er
verschuivingen tussen beide werken, tot in de karakterisering van de personages toe
of in de ideologische aspecten als geloof en christianisering. Maar daarom werd het
nog geen parafrasering, het bleef een vertaling.
Die van Lauwers was Gezelle ondertussen vergeten. Op de keerzijde van
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die verbeterde kopij noteerde hij immers allerlei aantekeningen, ontwerpen voor
voordrachten, artikels en brieven. De bewaarde fragmenten tonen overduidelijk aan
dat hij geen jota overnam uit deze vroege pennenvrucht, die in samenwerking ontstaan
was. Toch nam Lauwers weer contact op als afgestudeerde arts, maar zijn voorstel
om de vertaling in Antwerpen uit te geven, bleef onbeantwoord. Halfweg 1885 kwam
er groot nieuws in De Vlaamsche Vlagge: het Davidsfonds geeft de vertaling uit. In
één

Handschrift van Gezelles Hiawathavertaling. Fragment uit de eindversie voor de publicatie van 1886.
Vergelijk met V.D. deel III, pp. 163-164

jaar voerde Gezelle deze opdracht uit en werd er rijkelijk voor beloond. De 650 frank
als honorarium was een som waarvoor een tuinman in dienst van vader Gezelle anders
een heel jaar moest werken. De uitgave was goedkoop, maar de oplage was groot:
6800 exemplaren. Voor Vlaanderen anno 1886 duidelijk een bestseller. Niet de vraag
naar het boek had deze oplage bepaald, maar het bestuur van het Davidsfonds.

Koel onthaal, sterke invloed
Het enthousiasme over de aangeboden vertaling bleef uit en literaire critici reageerden
koel of bespraken het werk niet. Deze reactie van onbegrip bij het lezerspubliek lag
bij het ‘Gezelliaanse’ taalgebruik. Hoewel er veel goede wil en respectvolle
bewondering voor het doorwrochte taalkunstwerk aanwezig was, konden de meeste
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lezers niet goed overweg met de gehanteerde taal. Daardoor brak het werk niet echt
door als een populaire vertaling, het bleef een artefact voor intimi en fijnproevers.
Voor Gezelles poëtica van zijn tweede dichterlijke bloei was deze vertaling echter
van zeer groot belang. Door zijn grondige taalontginning en -verwerving en door
zijn competitieve strijd om literairtechnisch evenwaardig over te komen, had hij een
harde maar een verrijkende oefenschool achter de rug. Fonologisch en morfologisch
zijn er parallelle evidenties aantoonbaar tussen de vertaling en latere gedichten in
Tijdkrans en Rijmsnoer. Hetzelfde geldt voor het aangewende woordgebruik en
syntactische aspecten uit een vaak stroef geformuleerde verzenbouw. Bovendien
‘klinken’ er ook echo's van beelden en metaforen uit de vertaling in later dichtwerk.
De intense taalarbeid en het jarenlange labeur aan de vertaling hadden dus geenszins
het originele dichtwerk verhinderd, integendeel. Beide factoren hebben Gezelle ertoe
gebracht dat hij op alle poëtisch-technische vlakken sterker werd en ondertussen een
taaltechniek kon ontwikkelen, waarmee hij zich van nu af met groot gemak kon
uitdrukken. De verstilde lyricus zou nu ten volle tot ontplooiing komen. Albert
Westerlinck onderzocht Gezelles poëtica van de twee laatste dichtbundels, los van
de vertaling. Zijn bevindingen i.v.m. structuren (alliteraties, binarisme), morfologische
aspecten, woordgebruik en sommige metaforen zijn opvallend gelijklopend met de
aanwendingen ervan in de vertaling. ‘The Song of Hiawatha’ vertalen nam Gezelle
dus in beslag op lyrisch vlak en stimuleerde hem in taalvaardigheid.

Handschrift van Emile Lauwers met verbeteringen van Gezelle. Het betreft een vertaling van de vierde
zang van Hiawatha. (uit: Hulde aan De Bo, knipselalbum van Jozef Samyn, Stedelijke Openbare
Bibliotheek Kortrijk, L.S. 1767) (Cfr. V.D. deel III, p. 72)
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Deze jarenlange activiteit trok opvallend zijn tweede dichterlijke bloeiperiode op
gang.
Persoonlijk was Gezelle zeer tevreden over zijn vertaling en zijn verwoording
ervan. Ook de inhoud bleef hem boeien en in 1897 schreef hij: ‘Ben in
onderhandelinge met eenen Americaander om eene andere uitgave van Hiawatha te
laten drukken, met prenten...’
Dit initiatief moet hem enorm aangesproken hebben, want prenten en illustraties
vond hij zeer belangrijk voor het lezerspubliek. Daarvoor zorgde hij al in zijn
volkspedagogisch blad Rond den Heerd bij tal van vulgariserende bijdragen. Bij de
uitgave in boekvorm van zijn teksten over fauna en flora, als Uitstap in de Warande
(1882), vielen deze prenten echter weg. Dit zal hij betreurd hebben, want zelfs in het
taalkundige blad Loquela, dat een ander lezerspubliek voor ogen had, pakte hij uit
met een illustratie nl. de kraanvogel.
Als er bovendien een ‘Americaander’ voor een heruitgave zou instaan, dan steeg
zijn prestige ook. Maar deze onderhandelingen brachten blijkbaar niets op. Zo sloot
zich de cirkel rond zijn geprefereerde literaire vertaalarbeid: van 1856 tot 1897 met
intermezzo's en met intense jaren, waarvan de weerklank in en de gevolgen voor zijn
poëtica onmiskenbaar en indringend aanwezig waren.
Belangrijke bronnen voor dit artikel:
Lockard, Joe Chapter 3 Translating Hiawatha, translating Indian-nes, in ‘Writing
Race’ in Ninetheenth-Century America, Dissertation, Berkeley, 1991
Westerlinck, Albert. Wandelen al pemzend Leuven, Davidsfonds, 1960, 101
Couttenier, Piet. Guido Gezelle Mijn dichten, mijn geliefde Inleiding Gent, 1989,
12
Platteau, Karel. Van Lauwers' tot Gezelles Hiawadha, in Gezelliana Kromek
van de Gezellestudie 1996, 1, 51-81
Boets, Jozef Gezelles Engelse lessen te Kortrijk, met achtergrond-informatie
over de Hiawathavertaling, in Gezelliana 1971, 4, 101-136
Westerlinck, Albert De oude taaltovenaar Guido Gezelle Beveren-Nijmegen,
1980
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Tony Morren
Een onbekend gedicht van Gezelle: ‘Keerselucht’
Weinigen waren zo intens met hun volk verbonden als Gezelle.
Begin augustus 1998 ontdekten Peter Aspeslagh en auteur dezes in de afdeling
Westflandrica van de Bibliotheek Albrecht Rodenbach in Roeselare1 vier autografen
van Guido Gezelle. De handschriften werden gevonden in een volume (van een
reservereeks) van de zogenaamde Jubileumuitgave2. Deze autografen behelzen drie
gedichten uit Gezelles Kortrijkse periode (1872-1899) en de Engelse vertaling van
de aanzet van de Meditationes Theologicae van de Brugse bisschop G.J. Waffelaert3&4.
Twee van die drie gedichten waren reeds gekend. Het betreft het
gelegenheidsgedicht voor het Kortrijkse Katrientje Virginie Vandevyvere (1891) en
de hulde aan Constance Teichmann na haar overlijden (1896)5. Het derde gedicht
Keerselucht was tot nu toe onbekend. Ook van het stukje Engelse vertaling van de
Meditationes Theologicae (te dateren in 1899) had men tot op heden geen weet.
De staat waarin deze handschriften zich bevinden, kan als ‘redelijk’ omschreven
worden. Wel hebben de drie handschriften met gedichten geleden onder het veelvuldig
open- en toevouwen. De vouwen zijn op enkele plaatsen doorgesleten en op de
rugzijde met kleefband hersteld en verstevigd.
De handschriften zijn alle vier in zwart-bruine inkt geschreven, de drie gedichten
op rechthoekig geruit of ongelijnd papier, de Engelse vertaling op drie achterzijden
van een in vieren gedeelde rouwbrief. Alleen het gedicht voor Constance Teichmann
is door Gezelle voluit ondertekend. Onder Keerselucht staan in potlood de initialen
G.G.6
In de hierna volgende korte bijdrage presenteren we het onbekende Keerselucht.
Dit tot nog toe onbekende gedicht van Gezelle dateert uit zijn Kortrijkse periode.
Toen hij Keerselucht schreef, was Gezelle in Kortrijk al goed en wel ingeburgerd.
We baseren deze bewering op zijn vertrouwdheid met typisch Kortrijkse toestanden
zoals het houden van de keersebegietinge op 15 oktober en het optreden van de
volksfiguur Natus.
Het is de alternatieve titel Sente Trese die ons op het spoor van Gezelles
inspiratiebron voor dit gedicht brengt en ons helpt de hoofdtitel te begrijpen. In de
Gazette van Kortrijk noteert de dichter zelf: ‘Sente Theresia, den vichtiensten
[oktober] ontsteekt heur keersevier en men begaat de oudvaderlandsche
keersebegietinge’7.
In Kortrijk, zoals op andere plaatsen op soms andere data, bestond het volksgebruik
om op het feest van de H. Theresia van Avila (15 oktober), wanneer men voor de
eerste maal 's avonds met kaarslicht werkte, de keersebegietinge te houden. Er werd
op het begin van het avondwerk goed gedronken en geklonken8.
De drank en het keersevier met zijn keerselucht creëerden de ideale sfeer om
griezel- en spookverhalen te laten gedijen. De vroeg invallende duisternis, het kreunen
van de bomen, de stormwind rond het huis en daar bovenop nog de dansende
schaduwen van het kaarslicht op de muren: genoeg om de onder druk staande geesten
op hol te laten slaan.
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In de inleidende strofe van 6 regels nodigt de dichter iedereen die bij de
keersebegietinge aanwezig is, uit om een klucht te vertellen. Klucht wordt hier best
in twee van zijn betekenissen tegelijk begrepen: zowel een kort grappig verhaaltje
als een vermakelijk toneelstukje waarin een komiek voorval uit het dagelijks leven
wordt behandeld.
Na deze uitnodiging volgen dan drie griezelverhalen (of -toneeltjes). Het eerste
gaat over dieven (zwarte mannen = zigeuners?), het tweede over een spook dat uit
het kerkhof komt, het derde over een bijzonder gruwelijke en gewelddadige dubbele
moord die de dag voordien gepleegd werd. De spanning wordt gradueel opgedreven.
De verteller voelt zich iedere keer zelf erg bedreigd.
Daarna komt telkens - in één regel - als een anticlimax de ontkrachting van het
verhaal. De doordravende verteller wordt opnieuw tot rede gebracht door zijn
tegenspeler die met een simpele, voor de hand liggende, maar toch ook onverwachte
verklaring uitpakt. Waarna de verteller in het refrein 'k ben zoo verschrikt: mijn herte
kikt nog even van de doorstane emoties mag natrillen.
Blijken het in de eerste twee verhaaltjes maar de wind en een boom te zijn die de
verteller de stuipen op het lijf jagen, dan heeft de dichter voor de laatste strofe een
bijzondere ontknoping in petto. Een humoristische ontknoping die vooral zijn Kortrijks
publiek moest aanspreken.
Neen, neen, 't is Natus met zijn slaapmutse aan! Hier voert Gezelle de in zijn tijd
(en zelfs nu nog) bekende Kortrijkse volksfiguur Natus op. Natus Buzze - voor de
dienst bevolking Eduard Stillatus (1844-1908) - was de koning van de Kortrijkse
volkstypes. In zijn jonge jaren had Natus bij de Nederlandse troepen in Indonesië
gediend. Hij was een in heel Kortrijk gekende zonderling die alleen al door zijn
afwisselende vestimentaire uitrusting opviel (zie foto). Hij droeg meestal een
afgedragen soldatenmuts of bij feestelijkheden een bolhoed en liep steeds op pantoffels
om 's nachts niet gehoord te worden. Want zowel bij nacht als dag was Natus op
straat te vinden. Van Natus werd gezegd dat hij de geheimen van de nacht naspeurde.
Werken deed hij niet; alleen nu en dan een karwei of wat boodschappen doen om
een fooi te verdienen. Al was Natus een zonderling, hij had een goed karakter en hij
was bij de Kortrijkzanen graag gezien (zie de tekst van zijn doodsprentje opgesteld
door Jules Laigneil).
Over Natus bestaan talrijke anekdotes. Bij uitvaarten liep hij geregeld een eindje
voor de rouwstoet uit, al schreiend in een rode zakdoek. Niet te verwonderen dat de
Kortrijkse politiecommissaris Natus nu en dan preventief liet opsluiten totdat de
plechtigheid voorbij was9.
Door nu deze Natus op het einde ten tonele te voeren, scoort de dichter extra. Hij
bekomt een bijzonder luimig en vooral ont-spannend effect. Dit onverwachte slot
alleen al was in staat - mocht het nodig zijn - om bij zijn Kortrijkse toehoorders het
hele gedicht te redden. Want zij kenden allemaal de zonderlinge Natus met zijn
fratsen.
Weinigen waren zo intens met hun volk verbonden als Gezelle. En hij toonde al
heel vroeg zijn kennis van en zijn grote
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belangstelling voor het volksleven en de volksgebruiken. Toch hebben dit volksleven
en die volksgebruiken in zijn bijna niet te overzien poëtisch oeuvre weinig of geen
plaats veroverd10. Keerselucht is een van de uitzonderingen waarin hij een oud
volksgebruik, een kalendergebruik, verwerkt.
De doelgroep waarvoor dit gedicht gecomponeerd werd, was zonder twijfel
Kortrijks. Het derde verhaaltje nummerde de dichter verkeerd, wat er kan op wijzen
dat hij de tekst nogal haastig klaarstoomde.
Ondanks de griezelelementen is Keerselucht een grappig gedicht dat door zijn
schalksheid reminiscenties oproept aan het overbekende Boerke Naas. Keerselucht
is zeker geen top-Gezelle, maar het vormt de zoveelste illustratie van zijn
veelzijdigheid.

Natus Beurze (Eduard Stillatus, 1844-1908) Het gedicht Keerselucht evoceert in een volks stijlregister
een folkloristische scène met verwijzingen naar spoken en geesten, naar zwarte mannen en dieven,
naar een kerkhof en naar allerlei macabere ingredienten van een moordverhaal. De spanning wordt
gradueel opgedreven en bereikt een ontwapenende anticlimax in de regel: ‘Neen, 't is Natus, met zijn
slaapmutse aan!’. De doorhalingen en bewerkingen die Gezelle aan deze versregel aangebracht heeft,
wijzen op het belang van dit vers dat als een soort pointe in het gedicht functioneert. In deze
folkloristische context ligt het voor de hand om dit Natus-personage als de Kortrijkse volksfiguur
Natus Beurze te identificeren. Officieel was hij geregistreerd o.a. in ‘Het Nachtverblijf’ van Henri
Leclercq, maar in feite leefde hij als dakloze. Hij was steeds opvallend gekleed, droeg vaak een bundel
gekleurde linten in een van zijn knoopsgaten, had meestal een afgedragen soldatenpet op of een
bolhoed getooid met feestelijke linten. Als attribuut beschikte hij over een stok die vaak ook met linten
versierd was. Zo uitgedost verscheen hij op feesten, dopen, bruiloften, processies, begrafenissen, enz.
Als een soort tamboer-major stapte hij soms op vóór een muziekkorps waardoor hij de aandacht van
het publiek probeerde te trekken. Hij fungeerde ook als ‘brandwacht’ die met de slogan ‘Brand!
Menschen! Brand!’ het volk inlichtte over een noodsituatie. Vaak ook trad hij op als een volkszanger
met een overwegend luimig repertorium, al had hij een vrij bekend nummer over ‘De brand van
Sint-Maartenstoren’. Deze brand vond plaats op 7.8.1862. Hij was bijzonder goed op de hoogte van
het reilen en zeilen van het volkse leven. Er wordt vermeld dat hij huisdokters soms vergezelde wanneer
die 's nachts opgeroepen werden en vaak hield hij zich op in de buurt van het station waar hij mensen
joviaal onthaalde of de weg wees. Ook voor kinderen was hij een fascinerende figuur die hij vaak op
stang joeg met een macabergalmende uitroep. Anekdotes over Natus Beurze werden lang na zijn
overlijden nog mondeling doorgegeven, terwijl zijn bijnaam een algemeen verspreide sympathieke
spotnaam werd. Van hem is ook een foto bekend die genomen werd in de buurt van de O.-L-V.-kerk
waar Gezelle toen onderpastoor was. Het profiel van deze bizarre, maar dynamische volksfiguur sluit
goed aan bij de volkse sfeer van het gedicht. De referentie naar ‘zijn slaapmutse’ is in de context van
Natus' uiterlijk en voorkomen gemakkelijk te plaatsen. Zijn intrigerende aanwezigheid bij dag en
nacht, het feit dat hij dokters (en ook priesters?) 's nachts soms begeleidde; zijn vaak luidruchtige
verschijning én de associaties met macabere uitroepen en met moord-en-brandliederen zijn allemaal
indicaties die een identificatie met Gezelles Natus vrij voor de hand liggend maken. Zoals deze
volkszanger vele keren gedaan heeft, spreekt ook hier de dichter zijn publiek aan: ‘en laat mij u die
moord verhalen die gister is gebeurd...’ J.V

Vlaanderen. Jaargang 48

[Bronnen. A Peel, Kortrijk... 70 jaar terug, Kortrijk, z j., pp 100-104, O Provost, Mante en Kalle Vroeger en nu te Kortrijk - Folklore en gedichten, Kortrijk, 1947, p. 123; mondelinge informanten,
in een Kortrijkse orale context functioneert de Natus-pointe nog steeds als lyrisch-narratief effect]

Eindnoten:
1 Arme Klarenstraat 75 De Westflandrica werd opgericht door de grote minnaar van de
West-Vlaamse letterkunde E H Karel Van Elslande (1906-1996).
2 Jubileumuitgave van Guido Gezelle's volledige werken, 18 delen, van 1930 tot 1939, n.a v. de
honderdste verjaardag van Gezelles geboorte door Standaard-Boekhandel en L.J. Veen's
Uitgeversmaatschappij gepubliceerd
3 Mgr Waffelaert was de 22ste bisschop van Brugge, van 1895 tot 1931.
4 Bij deze vondst staken ook nog een afschrift (van een andere hand) van die Engelse vertaling,
een intekenformulier voor de Vlaamse vertaling door Guido Gezelle van de Meditationes
Theologicae van Mgr Waffelaert, en een herdruk van de gecombineerde doodsprentjes van de
ouders van Gezelle. Op het intekenformulier staat de adresstempel van Michiel English, archivaris
van het bisdom Brugge van 1933 tot 1962
Hoe deze stukken ooit in dat deel van de Jubileumuitgave terechtkwamen, hebben we nog niet
helemaal kunnen ophelderen
5 Zie G Gezelle Verzameld dichtwerk (red J Boets), dl V, p 104-105, en deel VI, p 134-135
6 In de pers verscheen verkeerdelijk dat het gedicht Keerselucht in potlood geschreven was Alleen
de initialen GG onder het gedicht zijn in potlood!
7 Gazette van Kortrijk, 23 10 1880, p. 3, ook in. J. Boets, Gezelles Cortracena, 1972, p 144-145.
8 Woordenboek der Nederlandsche Taal, dl VII, 1, p. 690, L.-L. De Bo, Westvlaamsch Idioticon,
1892, p. 59; G. Celis, Volkskundige kalender voor het Vlaamsche land, 1990, p. 257
Het gedicht bevat ook een aantal andere dialectische uitdrukkingen keerselucht kaarslicht entwaar ergens, hier. eens (?), een of ander (?) - klucht zie verklaring verder in de bespreking
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- buischen slaan, kloppen - mijn herte kikt kikken = een klein keelgeluid maken dat in het woord
kik nagebootst wordt. L-L De Bo, Westvlaamsch Idioticon, 1892, p 457 geeft: ‘Ik verschoot dat
mijn herte kikte’ (= Ik verschrikte uitermate) - ruttelen ratelen, rammelen - het docht mij het
leek mij - in 't hof: op het erf.
Het is ook opvallend dat Gezelle het woord ‘Keersebegietinge’ opneemt in de eerste aflevering
van Loquela (mer 1881, p 3) waar hij de term als volgt verklaart: ‘Gelage, als 't werk bij de
keerse, het keersewerk begint.’ Hij verwijst tevens naar De Bo onder het lemma ‘Avewerk’.
Het feit alleen al dat hij dit begrip vermeldt, illustreert zijn gehechtheid aan dit woord dat hij
als ‘zantekoorn’ beschouwt, namelijk als een Vlaams woord dat ‘ongeboekt’, ‘vluchtig’ gebleven
was
9 A Peel, Kortrijk... 70 jaar terug, (1949), p 100-104; B. Dewilde en J.-P. Vierstraete, Gids voor
Groot-Kortrijk, 1982, p. 140-141; F Debrabandere, Het Kortrijks dialect, 1986, p. 124 Mijn
bijzondere dank aan adjunct-hoofdredacteur Julien Vermeulen van Vlaanderen en mijn Kortrijkse
collega Magda Ockier die me de onontbeerlijke tips gaven om Natus te identificeren.
10 A. Viaene, Gezelle en de volksgebruiken in: Vlaanderen, nr. 85 (jg XV, jan.-febr. 1966), p.
64-66.
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Jozef Boets
De avonden van Gezelle
Voor mij was Gezelle, weliswaar langzaam, een heelal geworden
Gezelle is niet in de eerste plaats een dichter voor de jeugd. Zijn poëzie, ook die uit
zijn Roeselaarse jaren, vraagt volgens mij een zekere rijpheid, een rustig inzicht, een
gevormde smaak. Ze is vergelijkbaar met kwaliteitswijn. Het boeket ervan is de
harmonische golving van zijn zeer gestructureerd vers, met daarin de klankecho's,
over de regels heen, maar ook in de woorden, waardoor bv. een ‘lindenlane’, als het
populieren betreft, spontaan een ‘abelenbane’ wordt.
Gezelles poëzie wekt de indruk bijna zonder voorschrift te zijn ontstaan. Ze komt
alleszins in haast geen enkel opzicht gezocht over, zelfs niet eens beredeneerd, zeker
niet ervaarbaar beredeneerd. Zijn wijn stamt van druiven die op een daartoe geëigende
grond gegroeid zijn in de begenadigde zon van een lange zomer; wijn die in een
koele kelder heel lang in houten vaten rijpte. Al te jeugdige smaakpapillen gaan niet
open voor een wijn die een verleden heeft. Die tijd komt voor hen nog wel, later.
Jaren vragen jaren.
Uiteraard zijn er in Gezelles volledig dichtwerk heel wat verzen die ook jongeren
van vandaag kunnen aanspreken, die hen zelfs verrast zullen doen opkijken. Als ze
tenminste worden aangebracht door een leraar met smaak en als die jeugdige
leerlingen dan niet langer meer aan Gezelle moeten terugdenken alsof hij in de eerste
plaats de dichter is van 't Kruiske waarmee in de lagere school de onderwijzers hun
klein schedeltje jaar na jaar ‘aan scherven sloegen’.
Overigens dreunen, zolang de ware humor hen nog niet ten deel is gevallen, in die
jaren bij hen ook nog te zeer de schoten na van het ‘zevenschot’ van Boerke Naas
om voldoende oor te kunnen hebben voor het vallen van het ‘bladtje op het water’.
En als zij bovendien, al dan niet door de schuld van hun leraar, ook nog aangetast
zijn door de geest van de laatste jaren van deze eeuw, zullen ze ook onvoldoende
kunnen openstaan voor de serene ervaring van een Gezelle, die als leraar in volle
openbaarheid tot een van zijn leerlingen zegt dat hij bij
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Guido Gezelle-archief, Stadsbibliotheek Brugge

hem ‘menig, menig uur’ gesleten en genoten heeft en dat geen enkel uur daarvan
hem verdrietig heeft gestemd.
Maar zelfs wanneer die jongeren volledig intact met poëzie worden geconfronteerd,
zullen ze ook heden ten dage zeker meer voelen voor eigentijdse dichters. Dat is al
heel lang zo. Niet met het oog op de gedichten van Gezelle, maar op die van Paul
Van Ostaijen kocht ik als 17-jarige het Breviarium der Vlaamsche lyriek van Marnix
Gijsen. Jeugd moet kunnen dwepen. En met verzen van tijdgenoten of
bijna-tijdgenoten kan men dwepen, minder goed met de gevestigde waarden van zijn
ouders of van strenge leraars. Zowat 10 of 15 jaar later was echter, althans wat mij
betreft, Van Ostaijen met een dozijn onvergankelijke vederwolkjes aan mijn literaire
hemel blijven staan en was Gezelle, weliswaar langzaamaan, een heelal geworden.
Een hemel en een aarde met al wat die ruimten aan verborgenheden bevatten.
Schitterende vergezichten. Sterren en planeten. Bloemen van alle kleur en bladeren
vol nerven als de palm van een hand. Zachte briesjes in het gebladerte. Vissen in het
water. Zwaluwen, duiven en al wat vleugels heeft om te vliegen en te zweven in de
lucht. Nog meer sterren. Wolken. Donderslagen ook en stiltes vol deemoed en gebed.
Momenten van verlorenheid of vriendschap. Gevoelens van vrees, afkeer en van
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bijna-haat. De vleugelslag van engelen. De hartslag van kinderen. Leed. Troost.
Hoop. Geloof. Aanbidding. En melodie overal. Heldere klanken. Mooie woorden en
welluidende zinnen vooral. De melodie en de klank van een haast nieuwe taal. Kortom
een hemel en een aarde met een heel eigen gezicht. Een heelal vol verscheidenheid.
Duistere nachten. Heldere dagen. Morgens vol zon. Avonden vooral. Avonden
allerhande.
Laat het vandaag avond zijn...
Een avond vol tederheid:
De navond komt zoo stil, zoo stil,
zoo traagzaam aangetreden,
dat geen en weet, wanneer de dag
of waar hij is geleden.
't Is avond, stille... en, mij omtrent,
is iets of iemand, onbekend,
die, zachtjes mij beroerend, zegt:
‘'t Is avond en 't is rustens recht.’
(T 143, 1-8)

Op zo'n avond heeft de mens nood aan de medemens, zeker aan de meest vertrouwde:
Ik misse u waar ik henenvaar
of waar ik henenkeer:
den morgenstond, de dagen rond
en de avonden nog meer!
Wanneer alleen ik tranen ween
't zij droevig het zij blij,
ik misse u, o ik misse u zoo,
ik misse u neffens mij!
(GGG 56, 1-8)
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De vertrouwde leerling, met wie hij - in dichterlijke overschatting - uren en uren
doorbracht:
'k Heb menig menig uur bij u
gesleten en genoten,
en nooit en heeft een uur met u
me een enklen stond verdroten.
...maar nooit een uur zoo droef om u,
wanneer ik scheiden moste,
als de uur wanneer ik dicht bij u,
dien avond, neêrgezeten,
u spreken hoorde en sprak tot u
wat onze zielen weten.
(GGG 66, 1-4, 9-14)

Een beroezend, haast evangelisch visioen werd die avond soms:
‘k Hoore tuitend’ hoornen en de navond is nabij
voor mij:
kinderen, blij en blonde, komt, de navond is nabij,
komt bij:
zegene u de Allerhoogste, want de navond is nabij,
komt bij:
‘k hoore tuitend’ hoornen en de navond is nabij,
voor mij!
(Kl. II, 32)

Zomeravonden vooral, rood en moe als de zon:
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Guido Gezelle-archief, Stadsbibliotheek Brugge
De kriekroode zunne
zinkt zachtjes in 't nest,
dat God heur gebouwd heeft,
in 't avondgewest,
van balken en boomen
en banken, zad blauw;
van doomen en dampen
en dompen, peersch grauw.
Daar zinkt ze, gestadig
al schranken, naartoe;
daar gaat ze, de zunne,
gaan slapen: ze is moe...
De nacht komt ze dekken
en duffelen,... en zet
het maantje, om te waken,
rechtover heur bed.
Goên avond, o zonne;
goên nacht: uw gestraal,
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God zegene en beware 't,
en ons altemaal!
(T 12, 1-12, 25-32)

Er hangt dan wel eens een halo van wazige angst - of is het wijding? - over die avond:
't Avondt. Tenden 's werelds palen
staat het westen al in brand,
en de groote zonne spant
gouden draad, in 't nederdalen.
Werkzaam is de dag gesleten,
eer 't weêr avond wordt en stil...
Wee aan die van geen verschil
tusschen dag en nacht en weten!...
Dankbaar, om des Heeren gaven,
elk nu rust en vreê begeert,
om den disch en om den heerd.
En de rook puilt uit de kaven...
De aarde is moê van 't angstig reppen...
Hier en daar nog, ketenvast,
horkt: nen armen hond die bast;
of nen uil, een luchtje aan 't scheppen!
(T 2, 73-80, 89-92, 97-100)

Dezelfde wijding hangt over de weilanden, als de avond valt en de koeien moe zijn
van het grazen:
Heur' trompe steekt de koe: ze is moe
van neerstig om te knagen;
van lange, in 't jeugdig grasgewas,
den zwaren eur te dragen;
den zwaren eur, die, molkenvol,
albij den grond genaakt;
die zwaait, die heur den tred belet,
en 't lichaam lastig maakt ...
De trompe steekt de koe, daartoe
verwekt, alzoo de menschen,
die, tegen avond, lam en stram
gewrocht, de ruste wenschen.
De mensch is moe, de koe is moe,
en iedereen betracht,
na 's zomers zware werk, onsterk,
de zegenvolle nacht.
(R 73, 1-8, 17-24)

Ook de landarbeiders komen moe van de velden; de lucht is vervuld van
goeênavond-groeten:
Geen' heerdstêe nu,
geen' kave in 't dorp,
of rook 'n laat ze puilen
ten avonde in,
die nederdaalt.
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De vogels zijn gaan schuilen.
Gaan schuilen nu
ook, meer als moe,
gaan stillekens, beneden
hun eigen dak,
de menschen, met
hun afgewrochte leden....
Heel 't schamel dorp
is moe- en matgekruid,
gekreund, gekropen,
't allaam gewend
in 't akkerland...
en stakestijf gestopen.
Hun' ruggen gaan
ze rechten en,
te langen tijd gebogen,
zal iedereen
nu, zorgeloos,
zijn pijpke rooken mogen....
‘Goenavond, Jan;
goenavond, Joos;
goenavond, al te zamen:
tot morgen! Smake
uw eten, en...
Zoo moge 't wezen! Amen.’
(R 119, 1-12, 19-30, 37-42)

Later op de avond zijn er dan momenten van bezinning, met in de verte allerhande
vage geluiden:
's Avonds zie 'k de sterren geren,
die daar zitten, hooge en fijn,
als ik, moe van 't lastig weren
onder 's arbeids leed en pijn,
eenen oogslag naar omhooge
buiten 's werelds enden sla,
en mij eens den hemel tooge
nog, aleer ik slapen ga.
Al de lieden rusten neerstig:
hier en daar nog een die tiert,
en de blijdschap van het geerstig
hommelzap te late viert.
Duister is 't alom en doovig,
niet en zegt mij de aarde meer:
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nu is 't dat ik mij geloovig
opwaards naar den hemel keer.
(T 14, 1-16)

Een andere avond, andere geluiden. Nu een warme zomeravond:
Hebt gij nog geluisterd
naar den merelaan,
's avonds, als het duistert,
als de sterren staan?...
Kout hij met de blâren
van den boom, misschien;
die, al slapenvaren,
hem goên avond biên?
(T 189, 1-4, 13-16)

Intussen verdwijnen de huizen langzaam in de avondschemering:
Het licht verlaat ons: dampen doen
nu de aangenaamste geuren;
de lucht ontblauwt, en verruwloos
bedijgen daken, deuren.
De huizen sterven langzaam uit,
en 't wordt te mingelmalen,
dat scherp, en onaanschouwbaar, al
dat schoon was, heen te dwalen.
'k En zie bijkans geen boomen meer,
't en zij twee lange striepen,
of drie, die recht omhooge gaan
en doen alsof ze sliepen....
Goên nacht, en God beware u al,
die reizen, waken, slapen...
die sterven zult, in vreden: 'k ga
mij ook een rustjen rapen!
(R 127, 1-12, 29-32)

Sommige avonden zijn uniek, de indrukken zijn dan nog intenser:
Des avonds, als 't al stille is, en
de vogels slapen gaan,
daar zou 'k een ure droomend en
u wakend blijven staan;
dan zwelge ik in mijn' longeren uw'
zoo fijn gekruide locht,
en ééne is ons de zoetheid van
den zelfsten asemtocht.
(T 148, 9-16)
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En de avonden dat de zich bezinnende dichter bidt voor een serene nachtrust:
Aleer het licht ten avond raakt,
o Schepper aller dingen, waakt
en zorgt voor ons, die al den tijd,
- wij bidden u, - bermhertig zijt!
Voor droomgedrochten, die 't verstand
verbazen, berge ons uwe hand;
en 's vijands onraad, ingesnoerd,
ons lichaam late onaangeroerd!
(T 11, 1-8)

Ook de avonden die in de winter kort na de middag al invallen:
... Ach,
't is avond nog eer 't noen
kan worden! Is geen dageraad,
geen dag ons meer te hopen?
(R 145, 5-8)

Het betreft hier:
... de eerste lonken...
van 't ongeweldig zonnewezen,
dat, nauwlijks nog de kimme ontrezen,
ten avonde ebt al, na den noen.
(R 37, 4-7)

Reeds in de ‘Voorwinter’ ziet hij het zo:
De zonne en is maar opgestaan,
en weêr al wilt zij, westgenegen,
na nen lach of twee,
ten avonde en ten nest.
(R 141, 13-16)

Voor vele van deze avonden is de zon de grote dominante. De zon die...
... 's morgens in den hemel rijdt,
tot dat ze, 's avonds, nederschrijdt
en rusten gaat in 't westerwezen,...
(R 190, 4-6)

De ondergaande zon, blijkbaar een ‘gebeuren’ voor de dichter:
Deerlijk is de zon aan 't zinken,
't beste van den dag is om:
't avondt, en de sterren pinken
schielijk, in den hemelkom...
(R 11, 13-16)

Alles wordt dan anders; de bomen...:
... een bende reuzen groot:
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het eindloos boomenvolk,
in 't eindloos avondrood.
(R 122, 30-32)

Het hele landschap:
't Avondt, 't avondt: trage en treurig
zinkt de zonne nederwaard;
dwijnt het licht, en gaat er geurig
reukwerk uit den roozengaard;
stille, en zonder ruit noch muit,
nijpt de nacht de dagkeerse uit.
(R 198)

In die ondergaande zon zien we dan de dichter zitten, ook in de winter:
En, bij 't vallen van den avond,
zal hij rustend zijn gezeten...
in den zetel, naast de vierstêe,
waar onz' grootheer - God gedink'hem!
plag te zitten, rustte en zuilde,
rond het vier, te winterwaarder,...
(GGG 58, 105-111)

Nog een laatste wens, een gebed:
... moge, in vreden opgestaan,
nooit op vijands veete, in 't westen,
de avondzonne slapen gaan!
(R 126, 22-24)

We wisten het al lang, maar hij zei het nog eens met nadruk helemaal aan het einde
van zijn laatste bundel:
‘Goen avond!’ klinkt mij zoete in de ooren...
(R 231)

Eindnoten:
Voor de groepering van deze avond-impressies werd gebruikgemaakt van de concordantie op
het in 1980-1991 in 8 delen verschenen Verzameld dichtwerk, van de eerste vier delen werd
deze index voltooid, hij verscheen in 1986 bij het Centrum voor Gezellestudie bij de UFSIA
in Antwerpen met als titel. Guido Gezelle in 15 000 woorden, een concordantie op het door
hem gebundeld dichtwerk, 2 delen, 855 blz.
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Dichter te gast
Emma Crebolder
Vissersdorp Doel
Plots hoorde ik de honden
blaffen alsof er weer een verte
is tot waar de mensen wonen.
Hoef en hoeve zijn er nog
de klinkers en het droeve
olielicht. Het dorpje Doel
wordt leeggeschept en op eigen
vissersgrond als haring uitgezet.
Eeuwen uitgevaren om
garnalenbuit, de durfal
van dochtertje verdwijnt met
hen van de steile aanlegwal.

Klein Gebarenboek 1
Ik heb mijn grootvaders
gebaren nog. Ze hangen
bij de bessenstruiken.
Ik weet niet of iemand
ze na mij zal gebruiken.
Maar dan zijn er altijd nog
de rooktafel, en zijn liedje
van een krolse kat, nu ik
dat voor erfgenamen zing
komt er een kringetje rook voorbij, mijn vinger steekt erin.

Klein Gebarenboek 2
Dit gebaar van beide handen
voor het hoofd, duim en wijsvinger gesloten, zoals priesters
bij het laatste avondmaal.
(Waar haalt zij het vandaan.)
Keelcantates begeleiden
het ritueel gebaar dat in
haar is gevaren. Zij
mag daar bedienaar zijn.
(Hier zou zij zo graag bejaarden koffie schenken).
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Klein Gebarenboek 3
Met de nagel van zijn duim
in het oog wrijven. Als
de situatie mij verlegen
maakt leen ik dat gebaar
van mijn vader. Tot daar.
Hij heeft een gummiknuppel
en zit mij na. Hij komt niet
aan bij de berg met tuinafval.
En oesterschelpen.
Wanneer slurpt hij die leeg?
De zee, ik sliep toch nooit,
gromt voor mijn kamerdeur.
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Samenstelling Chris Torfs en Stefan Van den Bossche
Poëtisch bericht
Iedereen mag gedichten ter selectie sturen aan Tijdschrift ‘Vlaanderen’,
Redactiesecretariaat, ‘Ter Hoogserlere’, Hondstraat 6, 8700 Tielt Alle ingezonden
gedichten moeten in machmeschrift (tikmachme 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 bewijsexemplaar gestuurd en een
honorarium uitbetaald vermeld daartoe bij ieder inzending uw bank- of postrekening

De aarde brandt
De aarde brandt.
Over grote bogen spant het vuur
zijn lange dagen. Haar nachten
worden slapeloos bewogen.
Haar eerste tooi is overvloed,
de grachten vol met bloemen,
het grazen mateloos,
de melk der weiden,
de roep tot in het water.
Op drift het eendenkroos
en eindeloos het koor
dat zonder have in de avond.
GERY FLORIZOONE
Uit nagelaten gedichten

School
Hier braken zekerheden aan
maar leefbaar in een sliert van dromen,
zuiver de boodschap:
geborgen tot bezinning komen
en naar de wereld gaan.
Geen broederschap zo gaaf als deze
geen horizon zo ruim gegrift,
gouden belofte:
hoe leven liep stond in geschrift
en toekomst liet zich lezen.
Hier werd in elk de mens geëtst,
school was een oponthoud van jaren
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gekruid met zomers:
leven werd gaandeweg ervaren
voorlopig ongekwetst.
Herinnering is niet te schenden
wij heten naar de wortelstok,
hier werd veroverd
ontroerbaarheid die zich voltrok
uit lessen die wij kenden.
JAN VEULEMANS

Jakarta II: oude liefde
Mitsubishi, Toshiba, Fuji. Het neon slaat
tegen het zwaarder wordend wolkendek,
haar gesloten gezicht. Antennes tekenen
zich zoekend af. Zij streelt als een baboe.
De stad zinkt langzaam in de zee van kampongs
die zich zuigend om de veranda sluit, ons samen
doet komen in het washok: de gaten in het zink,
een laatste krekel die stilvalt. Ik kom omhoog,
zij blijft, het Brabants souvenir ontbloot op schoot,
huilend zitten. Gehoorzaam kus ik haar witte haar.
Een klap, rood dat zich uit de inslag scheurt,
en meteen daarop de regen. Het tomeloze water.
ALBERT HAGENAARS

Jakarta III: 1965
Papier ritselt. Een kakkerlak kruipt uit het blik.
Onze gastvrouw vraagt iets in het Chinees
aan haar vader. Hij schudt nauwelijks merkbaar
het hoofd, blijft maar roeren in zijn thee.
Het jaar waar niemand in onze familie ooit
over praat rimpelt open: opgerold geld, ampullen,
en lijsten van namen uit Glodok. Tante slaat
haar armen om hem heen en knikt naar mij.
Ik help: ‘Zwijgend deed ze de witte “tsie pau” aan,
ontbond haar haar, begroef de boeken in de tuin,
waar ze haar vonden, en niet meer lieten gaan.’
God is het kopje, rinkelend in zijn hand.
ALBERT HAGENAARS
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In en om de kunst
Het aforisme in onze literatuur
Gerd de Ley
Discriminatie
Discriminatie bestaat niet alleen tussen diverse mensenvariëteiten, ook in de literatuur
schuift men soms genres achteloos terzijde, omdat zij niet als volwaardig beschouwd
worden. Nu ligt m.i. de ‘volwaardigheid’ van een genre vooral in de manier waarop
het beoefend wordt en doen andere criteria weinig ter zake.
Het aforisme staat niet alleen als gediscrimineerd literair genre, het vindt waardige
lotgenoten in jeugdliteratuur, journalistiek, reis- en detectiveverhalen. Ook over deze
genres wordt er nauwelijks gewag gemaakt in de literaire overzichten. Auteurs die
er zich uitsluitend op toeleggen worden door sommige literaire waarnemers met een
wantrouwend oog bekeken. Het feit dat ze schrijven wordt weliswaar getolereerd,
maar het is ze niet geoorloofd het etiket literatuur te gebruiken.
We kunnen eindeloos redetwisten over wat nu eigenlijk literatuur is en wat niet,
maar kunst en literatuur laten zich vandaag de dag niet meer afgrendelen binnen de
strenge normen van een verlate rederijkerskamer-mentaliteit. Terecht spreekt men
bijvoorbeeld van literaire films en van filmische literatuur. Het vervagen van grenzen
en de kruisbestuiving van diverse nieuwe en oude genres zijn nu eenmaal inherent
aan deze tijd. Hoeveel moderne romans bevatten geen duidelijke essayistische,
poëtische en aforistische eigenschappen?
Een aforisme dat er zo maar ineens is, is een inval. En invallen moet je
meteen weer vergeten. Het zijn voorbijgangers.
Kees Fens
de Volkskrant, 12 december 1996
Een aforisme laat zich niet dicteren.
Een aforisme dicteert zichzelf.
Gerd de Ley
Zout in de wonde, Facet, Antwerpen 1991
Aforismen zijn zelden langdradig.
Peter Darbo

Begripsverwarring
Bij de discriminatie van het aforisme spelen - naast de vermelde kruideniersmentaliteit
- nog andere factoren een rol.
Op de eerste plaats bestaat er een enorme begripsverwarring: begrippen als
aforisme, boutade, citaat, bon-mot en ‘spreuk’ worden, zelfs door gerenommeerde
critici door mekaar gebruikt alsof ze eenzelfde lading zouden dekken.
Het aforisme is een zelfstandig en subjectief geschreven volzin met als voornaamste
ingrediënten: paradox, antithese, humor, woordspel en spanning. Het relativeert of
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nuanceert doorgaans de gangbare moraal en zet meestal (schijn)waarheden op de
kop. De Nederlandse dichter en aforist C. Buddingh' definieerde het aforisme dan
ook als een waarheid als een kalfje.
We kunnen het ideale aforisme visueel het best voorstellen door het te situeren in
het midden van een gelijkzijdige driehoek met als hoekelementen poëzie, cabaret en
filosofie.
Aan de poëzie ontleent het de spanning, de subtiele woordkeuze, soms het ritme
en de alliteraties en in een enkel geval het rijm. Met cabaret heeft het de spitsheid,
de humor en het woordspel gemeen en het spel met de ‘waarheid’ verbindt het met
de filosofie. Hoe dichter het aforisme bij één van de drie hoeken aanleunt, hoe
moeilijker het wordt om de grens te trekken: haiku's en senryu's doen sterk aforistisch
aan en naarmate het aforisme het cabaret nadert (en uiteraard minder ‘literaire’
bedoelingen heeft) overheerst de humor en krijgen we soms gewoon een grappige
zin of een korte mop, een one-liner vaak. Het grote verschil ligt dan bij het herlezen:
een goed aforisme wordt beter bij een tweede lectuur, de lach verstomt bij het
ontdekken van de dubbele bodem. Achter de humor van het aforisme schuilt meestal
diepe ernst. Naarmate het aforisme de filosofie nadert, vermindert de humor en de
subjectiviteit en benaderen we de filosofische stelregel, de maxime.
Uit het voorgaande is duidelijk dat er vele soorten aforismen zijn, net zoals er vele
soorten poëzie zijn, muziek, enzovoort. Dat er ook veel rommel als aforisme wordt
gepresenteerd (een argument dat door de literaire ‘pausen’ wel eens gebruikt wordt),
spreekt voor zich. Maar hoeveel ‘dichtbundels’ verschijnen er niet jaarlijks waar
helemaal geen poëzie in te bespeuren valt?
En toch is het voor een dichter gemakkelijker om zijn producten te slijten dan voor
een aforist. De jongste jaren verschijnen aforismenbundels uitsluitend in eigen beheer
of bij duistere uitgevers die je een overdreven rekening presenteren voor het door
hen gedrukte boekje dat nergens in de boekhandel te vinden is.
Bij papierschaarste is het aforisme het enige verantwoorde literaire genre.
Maxim Drabon
Het moet worden toegegeven dat het aforisme een kristal is, dat even goed
een zwart licht als een witte flits kan ondervangen.
Maurice Roelants
Hoe korter het aforisme, hoe meer tijd het vraagt om het te schrijven.
Georges van Acker
Naakte woorden, Paradox Press, Antwerpen, 1995

Van Jan Greshoff tot Fernand Lambrecht
Sedert 1945 publiceerden meer dan 200 Nederlandstalige auteurs aforismen in
boekvorm of in tijdschriften. Er verschenen meer dan 100 bundels die uitsluitend
aforismen bevatten en een 70-tal die gedeeltelijk met aforismen werden gevuld. In
de diverse literaire tijdschriften verschenen er meer dan 400 bijdragen.
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Uiteraard bevestigt deze kwantiteit op zichzelf niet de volwaardigheid van het
genre
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en dekte de vlag niet steeds de lading: vele bijdragen bevatten nauwelijks een paar
geslaagde aforismen en het overgrote deel van de aforisten liet het bij één bijdrage
of één bundel. Toch wijzen deze cijfers erop dat het genre intenser beoefend wordt
dan velen denken.
Vóór 1945 verschenen er in ons taalgebied voornamelijk bundels met zeer
filosofische en vaak erg saaie aforismen. C.J. Wijnaendts Francken (1863-1944) en
Dirk Coster (1887-1956) waren de productiefsten. Pas met Jan Greshoff (niet toevallig
zijn de meeste aforisten ook dichters) kreeg het aforisme vorm met de nodige humor.
Hij publiceerde vanaf 1945 een tiental bundels en vele tijdschriftbijdragen. In 1949
zou dan Julien de Valckenaere debuteren, dé belangrijkste aforist uit ons taalgebied,
die een oeuvre naliet dat pas ten volle gewaardeerd werd nà zijn dood in 1960. Simon
Carmiggelt maakte hem in Nederland bekend met een bloemlezing uit zijn aforismen
(Steentjes des aanstoots, De Arbeiderspers, Amsterdam 1961).
Het werkje werd een bestseller, behalve in Vlaanderen, waar De Valckenaere nog
steeds een grote onbekende is.
Julien de Valckenaere verstond als geen andere het subtiele gebruik van de paradox
en de dubbele-bodem-humor. Zijn gave en zuivere aforismen werden destijds
algemeen met lof bezongen, maar zijn in eigen beheer uitgegeven bundels raakte hij
aan de straatstenen niet kwijt. ‘Om aan te tonen hoe klein men is, hoeft men slechts
op een verhoog te gaan staan om groter te schijnen.’, schreef hij vijftig jaar geleden.
Wie het legertje B.V.'s overschouwt dat alleen maar B.V. is geworden, omdat één
of andere zender hen tot B.V. heeft gemaakt, beseft hoe actueel dit aforisme nog
steeds is.
De Nederlanders C. Buddingh' (Cornelis of Kees Buddingh' en niet Cees zoals
ook de Nederlanders het verkeerdelijk schrijven) en Eric van der Steen hebben de
Greshofftraditie op een schitterende, zij het minder productieve wijze voortgezet.
Bij de jongste generatie vallen vooral Gys Miedema, Jan Kuijper en Gerda Spronck
op. In Vlaanderen is het aantal aforisten groter, hoewel er ook bij ons vele
eendagsvliegen zijn. Productieve uitschieter was ongetwijfeld Karel Jonckheere, die
- zoals de overlevering vertelt - achter iedere kies minstens tien aforismen wist te
verbergen. Verder verdienen aforisten als Clem Schouwenaars, Georges van Acker,
Jan Vercammen, Antoon Vloemans en Jan Vanspauwen eervolle vermeldingen,
terwijl bij de jonge generatie Hugo Olaerts, Juul Kinnaer en Bernard Seulsten op
de eerste rij mogen staan.
Vooral echter in Fernand Lambrecht zie ik een waardig opvolger van Julien de
Valckenaere. Hij debuteerde in 1973 met Nachtelijke invallen en over hem verscheen
ook een interessante aflevering van de VWS-Cahiers (nr. 180. Brugge 1997).
Zonder de geniale hoogte van de Poolse grootmeester Stanislaw Jerzy Lec te
bereiken, doet hij aan hem denken met zijn zeer korte, flitsende aforismen als ‘'t Is
moeilijk klare wijn schenken uit een troebele fles.’, ‘Steekpenningen kennen geen
inflatie’, ‘Ook een slappe dweil is onkreukbaar.’
Aforisten als Fernand Lambrecht zijn het overtuigendste bewijs dat het aforisme
een plaats verdient in de literatuur en dat het genre nog lang niet dood is.
Wanneer zullen sommige moedige uitgevers dit inzien? En waar blijft de
overheidssteun voor een minder commercieel genre?
Cultuurbeleid, hallo? Bent u daar nog?
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De kunst van het aforisme is de kunst van de grote vrijheid, want het is de
kunst van de hoogten: de armzalige troost, de twijfelachtige zekerheden,
de povere illusies waaraan de mensen zich vastklampen, weerstaan niet
aan deze hoogten.
Roland Jaccard
Le Monde, 25.7.1980
Een aforisme moet al heel erg goed zijn, wil het gewoon goed zijn. Een
aforisme heeft altijd wel een air van opzij, hier ben ik, ik ben een aforisme.
Eigenlijk zit er voor een aforisme maar één ding op: het moet formidabel
zijn.
Herman de Coninck
NWT, 1990 - 2
‘Nu wil ik me eens als écht goddelijk ervaren,’ zei het woord, en stapte
van de poëzie over naar het aforisme.
Julien Vandiest
Bedenkingen en verdenkingen, Soethoudt, Antwerpen 1982

Van Bertus Aafjes tot Marcel Wauters. een summier overzicht
Bertus Aafjes (1914-1993)
Dichters liegen de waarheid.
70 aforismen, Meulenhoff, Amsterdam 1984
Georges van Acker (1919)
Naargelang men minder begrijpt, schijnen de problemen veel groter.
Naakte woorden, Paradox Press, Antwerpen 1995
Fernand Auwera (1929)
Wie niet kan lachen met ernstige dingen, is geen serieus mens.
Allerlei redenen om te zwijgen, Orion, Brugge 1974
Jacques Bloem (1887-1966)
Alles in het leven duurt zo lang, behalve het leven zelf.
Aphorismen, C.P.J. van der Peet, Amsterdam 1952
Godfried Bomans (1913-1971)
Een statisticus waadde vol vertrouwen door een rivier, die gemiddeld één meter
diep was. Hij verdronk.
Humor is overwonnen droefheid, Darbo, Antwerpen 1993
Karel Boullart (1943)
De beste manier om een chaos te veroorzaken, is alles te regelen.
Nieuw Vlaams Tijdschrift, april 1969
Kadé Bruin (1915-1985)
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Is er ooit sprake van zwijgen?
Liefde oud papier, Hollandia, Baarn 1980
P.G. Buckinx (1903-1987)
Zij die de hoogste hoeden dragen, zitten vaak in de nauwste schoentjes.
Dietsche Warande & Belfort, 109e jrg. 1964, p. 457
C. Buddingh' (1918-1985)
Het is even onvoorstelbaar dat God wel bestaat, als dat hij niet zou bestaan.
Sommige mensen, A.W. Bruna, Utrecht 1971
Amaat Burssens (1897-1983)
Opiniepeilingen wijzen aan wat onnadenkende mensen denken over een
onderwerp waarover zij hebben horen praten door heden die er ook geen weet
van hebben.
Het logboekje van de lichtmatroos, Le Marronnier-Fleur, Brussel 1969
Ben Cami (1920)
Het is uit angst dat de meesten ernaar verlangen, gevreesd te zijn.
Doorsnee-mens, Ontwikkeling, Antwerpen 1961
Guy Commerman (1938)
Als tranen alleen verdriet zouden betekenen, zouden er 's morgens geen
dauwdruppels op de rozen rusten.
Gierik, maart 1992
Johan Daisne (1912-1978)
Zelfs de mooiste vrouw mag niet te veel bevallen.
De droom maakt alles waar, Nijgh & Van Ditmar, 's-Gravenhage 1977
Frans van Damme (1925)
Niets is gevaarlijker dan een grote gedachte in een leeg hoofd.
Gedachten, Van Damme, Herdersem z.j. (= 1957)
J.A. Deelder (1944)
Hoe langer je leeft, hoe korter het duurt.
Euforismen, De Bezige Bij, Amsterdam 1991
Luc Delafortrie (1912)
Troost is een verwijt aan het verdriet.
Dietsche Warande & Belfort, augustus-september 1960
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Jan Deloof (1930)
De korporaal brult luider dan de generaal, maar wordt minder ver gehoord.
Recitatief, De Stenen Molen, Zwevegem 1965
H. Drion (1917)
Je kan je hart het veiligst verbergen op het puntje van je tong. Niemand zal het
daar zo gauw gaan zoeken.
Hollands maandblad, maart 1965
Gaston Durnez (1928)
Als je iets uit je mouw wil schudden, moet je zorgen dat je een stevige jas hebt.
Dagboek van een verwonde(rde), Orion, Brugge 1974
M. Egorie (1924)
Zonder angst kun je niet moedig zijn.
Waarheid en andere onzin, Uitgeverij Cassander, Vlierden 1995
J.A. Emmens (1924-1971)
Flink: betekent in het Nederlands met een gebroken been en een maagzweer
achter de toonbank blijven staan om krenten te verkopen.
Gedichten en aforismen, Van Oorschot, Amsterdam 1980
Pieter Engels (1938)
De kiezer bepaalt niet wat er te kiezen is.
Raam nr. 23, 1965
Klaus R. Evers (1932)
Men voelt vooral het tekort aan van wat men teveel heeft.
Vademecum voor een legioensoldaat, De Literaire Tafelstonden, Brugge 1961
Fritz Francken (1893-1969)
Ge moet u niet te veel voorstellen van het ‘veld van eer’: de meeste soldaten
aan het front sneuvelden in de modder.
Spijkers op laag water, Soethoudt, Antwerpen 1977
Chris J. van Geel (1917-1974)
Alleen nutteloze dingen zijn onontbeerlijk.
Barbarber, december 1967
Gust Gils (1924)
Zelfs het meest beduidende heeft zo weinig te beduiden, dat het de moeite van
het duiden echt niet waard is.
Berichten om bestwil, Meulenhoff, Amsterdam 1968
J. Goudsblom (1932)
Een paradox is een staart die haar eigen slang opvreet.
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Pasmunt, 2e uitgebreide druk, De Arbeiderspers, Amsterdam 1976
Jan Greshoff (1888-1971)
Als oprecht democraat eerbiedig ik iedere mening: het is immers het goed recht
van mijn buurman altijd ongelijk te hebben.
Voor volwassenen, Manteau, Brussel 1945
Ik ben fanatiek antifanatiek.
ibidem
Piet Grijs (1935)
Eén ding zal de computer nooit kunnen: van de aap afstammen.
Blijf met je fikken van de luizepoten af, Querido, Amsterdam 1972
R.A. Cornets de Groot (1929-1991)
Een voorbeeld volgen, is het verleden naar de toekomst verhuizen.
Kentering, september 1968
Willem Frederik Hermans (1921-1995)
Geen kleur zo snel niet wit meer als wit.
Dinky Toys, De Harmonie, Amsterdam 1988
Frans Hiddema (1922)
Hoe meer geluk wordt gedeeld, hoe minder het op kan.
Met zuinigheid en vlijt, Ad. Donker, Rotterdam 1992
Dick Hillenius (1927-1987)
Nageslacht = geslacht dat na dit geslacht geslacht wordt.
Tegen het vegetarisme, Van Oorschot, Amsterdam 1961
Fons Jansen (1925-1991)
Pas na je dood zal blijken wat je allemaal hebt nagelaten.
Is er iets zeker?, Bosch & Keuning, Baarn 1990
Dries Janssen (1925)
In menig smetteloos huis woont menig verwaarloosd man.
Liever verbitterd dan versuikerd, Boekweit-serie, Hasselt 1978
Auke Jelsma (1933)
Zoekt en gij zult gevonden worden.
Ontmoeting, Jrg. 1962-63, pp. 306-308
Karel Jonckheere (1906-1993)
De meest welkome bezoekers zijn die welke opbellen dat ze niet kunnen komen.
Nacht? zei de zon, nooit van gehoord!, Manteau, Brussel 1968
Cor de Jonge (1930)
Uit hoogtevrees keek hij op een ander neer.
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De wereld is een schouw, m.a., De Koofschep, Hulshout/Hilversum 1989
Freek de Jonge (1944)
Wie de onschuld vermoordt, blijft onschuldig.
Zo zou ik nog wel uren kunnen doorgaan..., Balans, Amsterdam 1995
Juul Kinnaer (1939)
Sprekend over de dood zeggen de mensen: dat is het leven.
Antagonismen, eigen beheer, Landen 1991
Henk Kooyman (1928-1988)
Niets is leger dan een volle sporthal.
Overdenkingen van een polderzwerver, Kluwer, Deventer 1961
Jan Kuijper (1947)
Wie het lekkerste voor het laatst bewaart, geniet er het kortst van.
Denkbeelden, Querido, Amsterdam 1991
Fernand Lambrecht (1934)
Je kan zoveel kleine kanten hebben dat je rond bent voor je het weet.
Nachtelijke invallen, Sonneville, Brugge 1973
Iedereen heeft een zekere twijfel omtrent zijn zelfzekerheid.
Kusjes van een cynicus, De Koofschep, Hulshout/Amsterdam 1988
Gerd de Ley (1944)
Het zijn de lichtgewichten die de meeste bezwaren maken.
Zout in de wonde, Facet, Antwerpen 1991
Gys Miedema (1951)
Antwoorden veranderen in vragen, als zij die in aantal overtreffen.
Stiltekind, De Koofschep, Hulshout/Hilversum 1992
Adriaan Morriën (1912)
Verliefden fluisteren om zich verstaanbaar te maken.
Het gebruik van een wandspiegel, De Bezige Bij, Amsterdam 1968
Harry Mulisch (1927)
Antwoord aan een psychiater: ‘Het wordt hoog tijd, dat u eens naar een goede
psychopaat gaat.’
Vergrote Raadsels, 3e herziene druk, uitgeverij Balans, Amsterdam 1994
Hugo Olaerts (1949)
In het onderwijs worden veel leerlingen volgepompt door leeglopers.
Ongetemde gedachten, Soethoudt, Antwerpen 1984
Willem van Os (1915-1977)
Van een aantrekkelijk meisje wordt het tegendeel gehoopt.
Ogenblikken, Schutting Pers, Hilversum 1975
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Jan-Willem Overeem (1942-1979)
Jeugd die veel haast heeft, wordt snel ouder.
De godsvrucht van de inquisiteur, Corrie Zelen, Maasbree 1978
Barend Rijdes (1910-1975)
Wij zien niet hoe blind wij zijn.
Bitterkoekjes, De Tuinwijkpers, Haarlem 1968
Paul Rodenko (1920-1976)
Het hart is een ding dat men steeds verliest en nooit kwijtraakt.
Over vrouwen en andere futiliteiten, Sjaalmanpers, Utrecht 1984
Maurice Roelants (1895-1966)
Een grote liefde is wat overblijft als ze is vergaan.
Dietsche Warande & Belfort, april-mei 1958
Adriaan Roland Holst (1888-1977)
Ik geloof alleen in wonderen.
Kort, Boucher, 's-Gravenhage 1967
Pierre van Rompaey (1931)
Waarom zou hij lachen, hij heeft nooit verdriet gehad.
Werk van nu 2, m.a., Manteau, Brussel 1967
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Pol le Roy (1905-1983)
Levensregel: onbeslechte strijd in elke overwinning proeven.
De Tafelronde, oktober 1959
Jan Schepens (1909-1994)
Het ene juk bevrijdt u soms van het andere.
Pan, maart 1974
Bob Schippers (1906)
Ons milieu vraagt om een grote verschoning.
Speerpunten op het hart, De Koofschep, Hilversum 1990
K. Schippers (1936)
Sommige nurksen zijn wellicht mensen met brandkasten vol tederheid.
De waarheid als de koe, Querido, Amsterdam 1963
F.J. Schmit (1909)
Gebrek aan oorspronkelijkheid verbergt zich vaak achter originaliteit.
100 aforismen, L.J.C. Boucher, 's-Gravenhage 1957
Clem Schouwenaars (1932-1993)
Hij bewijst dat hij niets te doen heeft door te laten zien hoe druk hij het heeft.
Uit het gareel, Saeftinge, Westerlo 1973
Bernard Seulsten (1937)
De meest doeltreffende methode van natuurbescherming bestaat erin de mens
te doden.
Hutspot, Eigen Beheer, Brussel 1970
Gerda I.M. Spronck (1945)
Omdat zij weg is van haar man, blijft zij altijd bij hem.
Steenslag, De Beuk, Amsterdam 1994
Eric van der Steen (1907-1985)
Ik heb een zó helder verstand, dat men de modder op de bodem kan zien liggen.
Alfabêtises, de uitgebreide druk, Querido, Amsterdam 1969
Hans van Straten (1923)
De angst voor het leven drijft ons tot zelfmoord, de angst voor de dood doet
ons verder leven.
De omgevallen boekenkast, De Arbeiderspers, Amsterdam 1987
Piet Theys (1927-1974)
Slechte architecten bouwen de stevigste huizen.
Als wat ik beweer juist is, Lannoo, Tielt 1972
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Julien de Valckenaere (1898-1958)
Het is doodzonde te geloven dat wie sterft, dood is.
Levenskunst, De Pen, Antwerpen 1949
Een vlinder is een zonnestraal met vrijaf.
Flitsen in de duisternis, Orion, Brugge 1974
Handelaar: iemand die verkoopt onder de prijs, meer belasting betaalt dan hij
verdient en het saldo belegt in onroerende goederen.
Zonneburg, De Pen, Antwerpen 1954
Julien Vandiest (1919)
Tijdig sterven is de meest voorname vorm van zelfbehoud.
Bedenkingen en verdenkingen, Soethoudt, Antwerpen 1982
Jan Vercammen (1906-1984)
Het hart is slechts vol als het overloopt.
Zeg me wie ik ben, Orion, Brugge 1977
Cornelis Verhoeven (1928)
De beschaving is een omweg naar de primitiviteit.
Raam, mei 1968
Toon Verhoeven (1941)
Je zou een boek kunnen schrijven over wat schrijvers allemaal niet meemaken.
Terzijde 2, De Arbeiderspers, Amsterdam 1978
Dolf Verspoor (1917-1994)
Hij ging met zijn tijd mee en is nooit teruggezien.
Maatstaf, november 1958
Antoon Vloemans (1898-1982)
Utopie: samenleving waarin alles kan wat niet mogelijk is.
Nieuw Vlaams Tijdschrift, mei-juni 1966
Victor E. van Vriesland (1892-1974)
Er zijn twee soorten mensen; de ene soort bestaat niet.
Kortschrift, Wereldbibliotheek, Amsterdam 1953
Roger Wastijn (1928)
Een leeg bord is zwaar om dragen.
Concept, december 1994
Marcel Wauters (1921)
Onderdanigheid leidt tot machtsmisbruik.
Als de nachtegaal toeslaat, De Galge, Brugge 1969
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Het debuut van Rose Gronon (1901-1979)
Luc Daems
Marthe Bellefroid - zoals de echte naam van Rose Gronon luidt - heeft naar eigen
getuigenis geschreven van toen ze nog op school was. Ze groeide op als enig kind
in een Antwerpse Franstalige bourgeois-familie (men was er katholiek, maar haar
vader was tevens een overtuigd liberaal). Het Nederlands

Rose Gronon... 20 jaar geleden gestorven.

heeft ze dus geleidelijk moeten verwerven, vooral dan in de Vlaamse sectie van de
Middelbare Normaalschool in Brussel, waar ze o.m. les kreeg van Herman Teirlinck.
In de jaren dertig waren van haar in diverse francofone tijdschriften en kranten,
bijdragen en verhalen gepubliceerd. Nog voor de Tweede Wereldoorlog vond ze ook
een uitgever voor een aantal van haar vertellingen die ze respectievelijk bundelde in
Chandeleur (1936) en Colloque Nocturne (1938). Uit die vroege periode bleef de
bizarre novelle Anne-Marie de Wuestenraedt (1939) in een Nederlandse vertaling
van 1987 bewaard. Na de oorlog verscheen nog de roman Le Livre d'Arnd (1951),
voor 't eerst onder het pseudoniem Rose Gronon.
In ‘Ten Huize van...’ (deel 6) vertelt de schrijfster aan Joos Florquin hoe ze dat
boek in een spontane opwelling van trots aan Eugène de Bock liet lezen, die het ‘niet
kwaad’ vond en meende dat de roman in 't Nederlands moest vertaald worden. Hij
verwees de schrijfster naar Filip de Pillecijn, toen lector bij De Clauwaert. Omdat
die uitgeverij evenwel slechts oorspronkelijk Nederlandstalig werk publiceerde, kon
Marthe Bellefroid er toch niet terecht. De Pillecijn liet haar echter niet los en
stimuleerde ze om het in 't Nederlands te probe-

Vlaanderen. Jaargang 48

49
ren. Hij overtuigde haar deel te nemen aan een door het Noordstarfonds uitgeschreven
romanprijs. Volgens het latere juryverslag van Pater Emiel Janssen, Ernest Claes en
Lode Baekelmans was er toen - bij de einddeliberatie tussen twee vrijwel
gelijkwaardige werken - ‘voorkeur voor een werk dat uit eigen bodem is ontstaan
met het zieleleven van mensen uit ons volk’. Raf van de Lindes Vaarwel aan Gertrude
werd bekroond en Marthe Bellefroid, die haar manuscript Doornenkroon onder eigen
naam had ingestuurd, zag de prijs nipt aan haar neus voorbijgaan. Filip de Pillecijn
echter - die bij dezelfde gelegenheid niet-stemgerechtigd secretaris was geweest moet, nog voor de uitspraak van de jury gevallen was, Willem van den Eynde van
De Clauwaert over de historische roman van Gronon getipt hebben... In elk geval
nam die het werk op in het uitgavenprogramma 1953/1954 van zijn boekenclub onder
de titel Orso (1954) en engageerde zich meteen voor de uitgave van haar novelle De
Late Oogst (1954). Ongetwijfeld had Marthe Bellefroid ook die tekst voordien al
aan De Pillecijn ter lezing bezorgd. Stellig een hallucinante creatieve explosie bij
een auteur die nooit eerder in 't Nederlands geschreven had!
Op Florquins vraag of de overschakeling van het Frans naar het Nederlands niet
moeilijk was geweest, antwoordde Rose Gronon: ‘Ik verwachtte dat het zeer moeilijk
zou zijn, maar het ging als vanzelf. Ik ondervond dat het Nederlands veel plastischer
en rijker was dan ik vermoedde. Het Nederlands is uitstekend geschikt voor
sfeerschepping, om de gewaarwordingen van kleur, licht, beweging en geluid, de
zintuiglijke sensaties uit te drukken. Je beschikt daarvoor in 't Nederlands over veel
meer dan in 't Frans’. Dat de auteur evenwel in het Frans bleef denken en eigenlijk
lange tijd nog een opstapje nodig had om haar Nederlandstalige romans en novellen
te kunnen realiseren, blijkt uit het nagelaten archief van de auteur. Daarin bevinden
zich met betrekking tot de roman ‘Orso’, een Frans typoscript Les Ronces de la
Couronne (gedateerd: mei 1952) van 119 pagina's en een wat uitgebreide vertaling
van die tekst (136 bladzijden), evenwel zonder datum of titel. Het lijdt geen twijfel
dat het Franse typoscript ouder is dan het Nederlandse. Talloze handverbeteringen
werden aangebracht die de schrijfster later in de Nederlandse versie overnam. Allicht
werd het laatste stuk (of een kopie ervan) ingezonden voor de romanprijs van het
Noordstarfonds en gaf de auteur haar werk pas in ultieme instantie de (bijna letterlijk
vertaalde) titel Doornenkroon mee. Wanneer de roman ‘Orso’ is gaan heten en of
Rose Gronon hem wel zelf heeft omgedoopt, is niet bekend. Ook van de samen met
Orso door De Clauwaert aanvaarde novelle De Late Oogst, bleef de Franse versie
bewaard. La Lune de la Moisson kreeg onderaan de tekst als dagtekening: ‘Anvers,
5/1951’ mee. Het typoscript beslaat ditmaal precies 60 pagina's en is daarmee net
zolang als zijn Nederlandse equivalent. Alhoewel ongedateerd, is deze laatste kopij
alweer zonder discussie de jongste van de twee. Snelle controle lijkt er bovendien
op te wijzen dat (bij identieke lengte!) de vertaling inderdaad dichter bij het origineel
blijft dan bij Les Ronces de la Couronne/Orso het geval was. Heeft de gretigheid om
snel nieuw Nederlands werk af te kunnen leveren, de auteur misschien doen kiezen
voor een tekstgetrouwe vertaling van een novelle die al enige tijd in de kast lag? Hoe
dan ook, De Late Oogst - dat de godsdienstoorlogen in de 16de eeuw als decor had,
maar relateerde aan recente repressietoestanden - zou een buitengewoon knappe
novelle blijken, waarmee de schrijfster royaal de vele facetten van haar kunnen
etaleerde.
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Rose Gronon heeft die inspannende, getrapte manier van werken minstens tot aan
het einde van de jaren zestig consequent volgehouden. Alle romans die aan De
Ramkoning (1962) en de novellen die aan De Man die Miguel heette (1963)
voorafgingen, werden in 't Frans geconcipieerd, uitgeschreven en later in het
Nederlands overgegoten. Eén enkele keer heeft de originele Franse tekst wel erg lang
op verwerking moeten wachten: La Digue Verte is blijkens het typoscript van
23/12/37, maar werd eerst in 1955 als De Groene Dijk bij De Clauwaert gepubliceerd.
Zelfs na 1960 overigens

heeft Gronon zo nu en dan de eerste worp van haar romans in 't Frans uitgeschreven.
Ze liet zich tegenover José de Ceulaer (Te Gast bij Vlaamse Auteurs 4) ontvallen dat
ze nog op die manier werkte voor Ik, Hasso van Bodman (1966)... omdat zo'n kroniek
van de Siciliaanse Vespers op historische realia stoelt. Dan moet alles klaar en helder
zijn, zegt ze, en daartoe blijft voor haar het Frans de meest aangewezen taal. Van de
originele Franse versie bleven jammer genoeg slechts enkele bladzijden typoscript
bewaard. In weerwil echter van wat de schrijfster beweert, rust zelfs de roman De
Ballade van Doña Maria de Alava (1963) - die zeker in de droomsfeer baadt en
waarvoor dus ‘het Nederlands plastischer en soepeler (is) dan het logische Frans’ op de erg stevige fundamenten van Le Bois d'Orangers. Het gaat dan om een tekst
met een eerder novellistisch karakter, waarvan de 49 pagina's afgesloten worden met
de vermelding: ‘San Lorenzo de el Escorial, 1948’. Toch bevat deze synopsis reeds
alle bouwstenen die de auteur nodig had voor de vijftien jaar later te verschijnen
roman. Tenminste éénmaal heeft Rose Gronons manier van werken haar parten
gespeeld. Toen haar boek De Gyldenlöve Saga (1956) in 1957 reeds zo goed als
bekroond was met de Provinciale Prijs van Antwerpen voor een Prozawerk, merkte
een alert lid van de Commissie voor Letteren (en mede-auteur bij De Clauwaert) op,
dat het bij die Saga eigenlijk om niet meer dan een vertaalde bewerking van Le Livre
d'Arnd ging. Lampo's De Duivel en de Maagd kreeg de eer en het bijhorend
geldbedrag. In welke mate Gronons bijzondere schrijfmethode het verwerven van
autonoom scheppend Nederlands heeft beïnvloed, moet haast wel interessante
licentiaatsverhandelingen opleveren.
Ooit gaf Rose Gronon te kennen dat reizen en geschiedenis het voedsel waren
voor haar oeuvre. Onmiddellijk voegde ze er echter aan toe dat het vertrekpunt van
een roman veel meer moet zijn dan een louter amalgaam van indrukken. Er moet een
héél precies gegeven, een scherpe impressie zijn, een indruk zo scherp als een droom.
Meermaals, zegt ze, ben ik vertrokken vanuit een droom. Maar die had dan zo'n diepe
indruk gemaakt dat je wel verder moest gaan fantaseren.
De genesis van Gronons eersteling, Orso, is terug te vinden in het al eerder
geciteerde gesprek dat zij met Joos Florquin had.
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Daarin schetst ze hoe de roman tijdens een Italië-reis a.h.w. naar haar toekwam.
Tussen Vicenza en Verona vond ze er dicht bij elkaar de resten van twee kastelen.
Volgens de traditie zou Romeo in het dal tussen beide in, voor 't eerst Julia ontmoet
hebben. Op het binnenplein van één van de kaste-
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len had een oude put de eeuwen overleefd. Gronon trof hem er eerder toevallig aan,
maar precies van dat binnenhof droomde ze een tijdje later. Ze zag personages en
dat werden twee broers, van wie er één blind was. Het was nacht, maar de fakkels
brandden en ze zag de blinde broer, die naar zijn oudere broer toeliep en door deze
werd tegengehouden. ‘Ik zag dat in mijn droom uitermate scherp, vast omlijnd, met
de bewegingen en kleuren erbij. Die droom is me blijven vervolgen (sic) tot het boek
geschreven was’. Wist Rose Gronon eerst niet in welke periode ze haar verhaal
historisch zou inbedden, dan loste de lectuur van Otto Gmelins Die Krone im Süden
dat probleem voor haar op.
In Orso stuurt de auteur haar lezer naar het begin 14de-eeuwse Italië van Welfen
en Gibellijnen. Ze laat hem meetrekken met het leger van Hendrik VII van Luxemburg
die zich in Rome tot keizer laat kronen, maar spoedig daarna zijn ondergang tegemoet
gaat. Gronon zet Dante Alighieri op zijn weg, maar vooral laat ze de lezer kennis
maken met de bastaard Simone della Verna, bijgenaamd de Beer (Orso) en zijn blinde
broer Gianmaria. Voor deze laatste heeft Simone alles veil en hij weet zich met hem
verbonden in onvoorwaardelijke trouw. Opdat het huis der della Verna's in volle
glorie zou kunnen voortbestaan, schenkt hij hem zelfs Pietra, de vrouw die hij zelf
liefheeft en die van hem houdt. Pietra's versmade liefde en de compromisloze
rechtlijnigheid van het hoofdpersonage, weven finaal het net waarin Orso zich zal
laten vangen.
Bij het verschijnen van het boek prees de kritiek Rose Gronons fel dramatisch
talent, de temperamentvolle verhaaltrant, de beeldende taal en de indrukwekkende
historische evocatie. Men wees evenwel ook op een gemis aan psychologische
motivering en diepgang, vooral dan in de centrale figuur, Orso.
Deze niet helemaal onterechte vaststelling is merkwaardig, omdat de auteur in
haar latere, bekend gebleven romans en novellen (Het Huis aan de
Sint-Aldegondiskaai, De Ramkoning, De Ballade van Doña Maria de Alava,
Venetiaanse Herfst, Iokasta...) precies van die karaktertypering een echt handelsmerk
heeft gemaakt. Ook stilistisch zou Rose Gronons werk tot het beste gaan behoren
wat de tweede helft van de twintigste eeuw bij ons te bieden had. De tragiek van dit
in menig opzicht klassieke oeuvre bestaat er dan ook in dat het pas tot volle rijping
kwam op het moment dat vormvernieuwers de criteria die de schrijfster ten slotte zo
meesterlijk had leren hanteren, alweer meedogenloos waren beginnen te slopen.

C. Julius Caesar (100-44 v.Chr.). Over de icoonwaarde van een
massamoordenaar
Robert Nouwen
Geschiedenis wordt door overwinnaars geschreven! In zijn Commentarii de bello
Gallico beschreef Caesar de Gallische oorlog in een helder, bevattelijk Latijn. De
gebeurtenissen zijn op een meeslepende wijze verteld. De uitspraak van Caesar dat
de Belgen van alle Gallische volkeren het dapperst waren, heeft jaren het nationale
gevoel in het jonge België gevoed. Caesar en de Gallische oorlogen zijn inmiddels
een inspiratiebron voor romans, stripverhalen, kunstwerken... De beeldvorming die
zo tot stand kwam, heeft ervoor gezorgd dat Caesar, één van de moorddadigste
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mannen uit de geschiedenis, mocht postvatten in de galerij der groten van deze aarde.
De politicus, generaal en auteur kreeg een icoonwaarde. Hoe kunnen wij anders het
beeld, dat in talrijke schoolboeken van deze generaal wordt geschetst, interpreteren?
Hoe kunnen wij anders de Julius Caesarfeesten en het levensgrote standbeeld dat ter
ere van deze moordende strateeg in Zottegem werd opgericht, verklaren? Hoe is het
anders mogelijk dat in publicaties over diens bijdrage aan de ontwikkeling van onze
regio wordt gesproken? De mythe van Caesar heeft niet enkel de eeuwen overleefd,
maar lijkt zo zelfs met het verstrijken van de jaren binnen de bredere bevolking
gegroeid. De kritiek die eminente historici zoals Camille Julian of

Het standbeeld van Caius Julius Caesar (100-44 v.C.) in Zottegem is van de hand van beeldhouwer
Filip Timmermans (Foto: Hilde Van Remoortere)

Régine Pernoud ten aanzien van deze staatsman formuleerden, heeft hieraan
klaarblijkelijk niet veel veranderd.
De politieke loopbaan van deze meedogenloze man is echter gebaseerd op een
onblusbare ambitie, politieke intriges, kille moorden... De beste illustratie hiervoor
vinden wij in de Gallische oorlog. Op basis van de cijfers die Plutarchus in zijn
biografie over Caesar verschafte, kan het aantal gesneuvelde vijanden in Gallië op
1.000.000 worden geschat. En zelfs indien dit aantal overdreven lijkt, dan nog schenkt
het een onthutsende indicatie van de massa aan mensenlevens die werden opgeofferd
aan de tomeloze ambitie van deze veldheer.
Even onthutsend zijn de talrijke oorlogsmisdaden die in de Commentarii worden
beschreven: executies, plunderingen, etnische zuiveringen en volkerenmoord. Een
onderscheid tussen militairen en de burgerbevolking maakte Caesar duidelijk niet.
De Eburonen kunnen hiervan meespreken. Om Ambiorix en zijn krijgers te isoleren,
gaf Caesar zijn troepen de opdracht hun land binnen te dringen, er de boerderijen en
de dorpen te verbranden en vee en mensen buit te maken. Om het even welk
internationaal oorlogstribunaal zou dergelijke handelingen als oorlogsmisdaden
bestempelen en de opdrachtgever hiervoor veroordelen. Is er nog een beter
aanknopingspunt met sommige actuele gebeurtenissen in Europa? Het is een
hachelijke opdracht oorlogshandelingen uit het verleden te beoordelen vanuit de
‘gangbare’ morele opvattingen van de 20ste eeuw. Doch ondertussen haalt geen
weldenkend mens het nog in zijn hoofd massamoord en etnische zuiveringen, de
dagelijkse gruwelen op het TV-scherm, op grond van politieke motieven te verschonen
of oorlogsmisdadigers uit het nabije verleden op een voetstuk te plaatsen. De
verwantschap tussen het verre verleden en het heden is helder en schokkend. Zij
toont scherp aan dat de lessen uit het verleden nauwelijks worden begrepen. Daarom
ligt hier de missie en de maatschappelijke opdracht van het onderwijs, in het bijzonder
van de vakken geschiedenis en klassieke talen, van de historische en archeologische
musea, van ieder die recente wetenschappelijke inzichten aan het ruime publiek
overdraagt. In een vervlakkende maatschappij waarin de minder kritische medemens
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wordt gedirigeerd door de media, hebben tenminste zij steeds de plicht een correct
beeld te schetsen van de historische realiteit, te streven naar de waarheid en zo de
realisatie van een universele vrede te ondersteunen. Het in stand houden van een
valse mythe, hoe ver ook uit het verleden, tot meerdere eer en glorie van de
bezoekerscijfers is in die context minder onschuldig dan het lijkt!
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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. 275:
maart-april 1999) kunt u insturen tot i maart 1999. Met dank voor uw medewerking.

Antwerpen
Antwerpen - Muziek
KBC Aquarius Project
Het KBC Aquarius Project is een artistiek-pedagogisch project waarbij bewust en
creatief musiceren in alle genres centraal staat. Gestart in 1997 bood dit project een
groep leerkrachten, pedagogen en onderzoekers de kans om het muziekonderwijs
nieuwe impulsen te geven. Dit project wil de natuurlijke creativiteit die iedereen in
zich draagt aanspreken. Alle muziekonderwijs zal dan ook spelenderwijs op het
instrument zelf moeten aanvangen. Op die manier wordt muziek als een taal benaderd
en leert men a.h.w. eerst spreken en pas daarna (noten) lezen. Op basis van dit principe
verdwijnen de grenzen tussen theorie en praktijk en worden alle genres gelijkwaardig.
Voor de creatieve muziekbeoefening en het muziekonderwijs worden programma's
op verschillende niveaus ontwikkeld. Na een grondige inhoudelijke bijsturing van
het curriculum aan het conservatorium stroomt het programma door naar het hoger
onderwijs. Door het opstarten van een kleine pilootschool voor kinderen van zes jaar
kan ook het praktijkgericht aanvangsonderwijs in de ideale omstandigheden worden
onderzocht en getoond aan alle geinteresseerden. Via de lerarenopleiding en het
organiseren van navorming en workshops worden toekomstige pedagogen en
leerkrachten DKO bereikt. Met muziekproducties door jonge musici, publicaties
(werkboeken, een nieuwsbrief), vorming en navorming richt het project zich tot het
brede publiek, opinieleiders en overheden. Het project wordt geleid door een team
van kunstenaars, pedagogen en wetenschappers en kan worden gerealiseerd door de
nauwe samenwerking met KBC en de mediapartner. Het artistiek-pedagogisch project,
de bedrijfscultuur en de mediatisering vormen samen de basis om van het KBC
Aquarius Project een krachtig impulsprogramma te maken.
Info: KBC Aquarius Project, Ann Lommelen, Jan Van Rijswijcklaan 155, 2018
Antwerpen, tel. (03) 244 18 06, fax (03) 238 90 17

Oost-Vlaanderen
Gent - Theater
Vlaams figurentheater eregast in Tolosa
Het Festival Internacional de Titeres in de Spaans-Baskische stad Tolosa heeft
zijn festivaleditie van 1999 van 28 november tot en met 6 december in het teken
gesteld van het Vlaams figurentheater; eerdere jaren stonden Cuba, Mexico en
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Wallonie in de focus. Vier Vlaamse figurentheaters zullen er meer dan twintig
voorstellingen spelen en in het Centro de Iniciativas de Tolosa (Palacio de Aranbura)
loopt een tentoonstelling met meer dan honderdvijftig Vlaamse poppen en figuren.
Het Gentse Europees Figurentheatercentrum was contactpersoon voor de Spaanse
organisatoren. Tijdens hun editie 1998 bracht algemeen coordinator Freek Neirynck
een bezoek aan de Spaanse festivallocaties, samen met Luk De Bruyker van Theater
Taptoe, die werd aangesteld als procuratiehouder voor de tentoonstelling. Er zullen
poppen te zien zijn van Figurentheater De Maan Mechelen, Poppentheater De Spiegel
Kontich, Theater Froe Froe Antwerpen, Theater Taptoe Gent, Poppentheater Pierewiet
Brugge, Marten Lierman, Theater O Leuven, Alibi Collectief Brussel en het Spelleke
van Drie Kluite, Gent. Figurentheater Froe Froe, Jejem Piron (Mortsel), Theater
Taptoe en Poppentheater De Spiegel spelen de festivalvoorstellingen. Het Ministerie
van de Vlaamse Gemeenschap (Buitenlands beleid en cultuur) ondersteunde dit
initiatief.
Info: ‘Europees Figurentheater Centrum vzw’, Myriam Bodenghien, Trommelstraat
1, 9000 Gent, tel. (09) 223 12 15, fax (09) 225 45 45

Vlaams-Brabant
Bekkevoort - Letterkunde
Tien jaar literatuur
De ‘Literaire Culturele Kring Apollo’ viert in 1999 tien jaar ‘Literatuur op zondag’
met een feestprogramma. O.m. op 7/2/99 met Geertrui Daem, 6 en 7/3/99 een
feestelijk programma rond Walter van den Broeck dertigjarig schrijverschap.
Info: ‘Literaire Culturele Kring Apollo’, Koningsbos 18, 3460 Bekkevoort, tel.
(013) 33 39 94

Tervuren - Letterkunde
Interactieve dichtbundel op het Internet
Tot einde januari 1999 verschijnt een website, die interactief spelen met poezie
aan een humanitair doel koppelt. De reeks gedichten, waarvan de deelnemers zelf
de slotregel moeten verzinnen, draagt de titel ‘Manes Catulli’ (naar een bundel
Latijnse gedichten van dichter en humanist Janus Lernutius... anno 1584). De dichters
zijn leden van de familie Lernout, nazaten van deze Jan Lernout. Aan de wedstrijd
zijn zeventig prijzen verbonden. Het laag gehouden inschrijvingsgeld gaat integraal
naar de bouw van een kinderhospitaal in Malawi (Afrika), in het kader van de
Stichting ‘Dr. Harrie van den Brekel’. In de jury zetelt o.m. ons redactielid Arthur
Verthé.
Info: Ward Lernout, Waalsebaan 73, 3080 Tervuren, tel. (02) 767 84 64, Homepage:
www.poetry-for-malawi.com

West-Vlaanderen
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Bellegem-Kortrijk - Beeldende kunsten
Bellegem, een vredig dorp
Kunst-, Dialoog- en Recreatiecentrum Het Kermel v.z.w. brengt vanaf 1 februari
tot 31 maart 1999 de tentoonstelling ‘Bellegem, een vredig dorp’ en de stille getuigen
van Marc Verdoodt. Langs het dorpspad in Bellegem worden 42 staalsculpturen
geplaatst van de Opwijkse kunstenaar Marc Verdoodt. Alle sculpturen worden
voorzien van een verklarende tekst van bovenvermelde kunstenaar of van de auteur
Paul Lefevere. De meeste beelden zijn geinspireerd door de Westhoek en ‘den Grooten
Oorlog’. Marc Verdoodt is autodidact en maakt vooral staalsculpturen waarvan je
de originaliteit terugvindt in de herkomst van de gebruikte materialen die meestal
afkomstig zijn van landbouwwerktuigen van de Westhoek. Paul Lefevere uit
Langemark gaat in concert op 5 februari met een film die liedjes over de Westhoek
en ‘den Grooten Oorlog’ brengt en met een monoloog over Marc Verdoodt, zijn
geestesgenoot. Dit concert heeft plaats in zaal ‘Het Gemeentehuis’, Plaats 6 in
Bellegem op vrijdag 5 februari om 20 uur.
Info: Kunst-, Dialoog- en Recreatiecentrum Het Kermel v.z.w., Antoon Desamber,
Walleweg 6, 8510 Bellegem, tel. (056) 31 41 98

Brugge - Bibliotheekwezen
West-Vlaamse catalogus op internet
In 1993 ging WINOB (West-Vlaams Informatienetwerk Openbare Bibliotheken)
van start. Dit netwerk telt nu 33 openbare bibliotheken, waarvan het volledige bezit
eind dit jaar zal opgenomen zijn in een centrale catalogus. Deze bibliografische
databank bevat meer dan 400.000 records met gegevens over boeken, tijdschriften,
video's, cd-roms en cdi's, gekoppeld aan de bezitskenmerken van de deelnemende
bibliotheken. Het publiek kan in de centrale catalogus nagaan welke bibliotheken
een bepaald werk bezitten of in bestelling hebben en dit via interbibliothecair
leenverkeer aanvragen. In afwachting dat ook het muziekbezit van de
WINOB-bibliotheken wordt opgenomen, is het muziekbestand van de Centrale
Openbare Bibliotheek Brugge (90.000 records) beschikbaar voor lokale catalografie.
Sinds begin november kan men de West-Vlaamse Centrale Catalogus van Openbare
bibliotheken raadplegen op het internet. Deze catalogus wordt dagelijks geactualiseerd
en staat op een webserver die gedeeld wordt met de Oost-Vlaamse Centrale Catalogus
van openbare bibliotheken. Vanop om het even welke pc met internettoegang krijgt
men nu toegang tot de bibliotheekcollecties van de West-Vlaamse openbare
bibliotheken, zonder gebonden te zijn aan openingsuren of andere fysieke
belemmeringen. Deze internetcatalogus is nog maar de eerste stap. Een eigen
homepage met informatie over WINOB en hyperlinks naar andere
bibliotheeknetwerken moet nog uitgebouwd worden. Begin volgend jaar wordt het
netwerk uitgebreid tot 40 openbare bibliotheken. Dit betekent dat in 2/3 van alle
West-Vlaamse bibliotheken de bibliotheekbezoeker in de provinciale catalogus
publicaties en AVM zal kunnen raadplegen en interbibliothecair aanvragen.
Info: ‘Provincie West-Vlaanderen’, Proosdij, Burg 2, 8000 Brugge, tel. (050) 40
56 29, fax (050) 40 56 01, homepage www.winob.westvlaanderen.be
DIRO
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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. 275 (maart-april 1999) moeten die
berichten ons bereiken vóór 1 maart 1999. Met dank voor uw medewerking.

Oost-Vlaanderen
Nevele-Landegem - Letterkunde
Basiel de Craeneprijzen
Gedichten in vijfvoud en onder kenspreuk insturen voor 30/4/99. Er is de
‘Poezieprijs van Merendree’ (30.000 frank) voor een dichtbundel van minimum tien
gedichten, de Basiel de Craeneprijs voor debutanten (20.000 frank) en de Anton van
Wilderodeprijs, voorbehouden aan leerlingen van de derde graad secundair onderwijs
(15.000 frank).
Info: ‘Basiel De Craene’ vzw, Heiste 46, 9850 Nevele-Landegem, tel. (09) 371
68 47

Vlaams-Brabant
Averbode - Letterkunde
John Flandersprijs 1998
De ‘John Flandersprijs 1998’ voor een onuitgegeven, boeiend verhaal voor kinderen
vanaf 10 jaar (50.000 frank) werd toegekend aan Marleen Vanwelkenhuysen voor
het verhaal ‘Hij noemt me Anna’.
Info: Uitgeverij Averbode - VF-redactie, Théo Lenaerts, Abdijstraat, 3271
Averbode, tel. (013) 78 01 73, fax (013) 77 68 37, e-mail vf@averbode.be

Diest - Grafiek
Lionsprijs '99, wedstrijd voor grafiek
Deze wedstrijd voor schilder- en tekenkunst heeft voor de vierde keer plaats, dit
jaar voor de discipline grafiek. Indienen voor 8/11/99.
Info: Lions Club Leopoldsburg, Fr. Geyskens, Botermarkt 13, 3290 Diest, tel.
(013) 31 10 89, fax (013) 32 22 75

Leuven - Taalkunde
Groot Nederlands Dictee
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Het Groot Nederlands Dictee van het Davidsfonds is de grootste taalwedstrijd in
Vlaanderen en Nederland. Meer dan 8000 kandidaten namen deel aan een van de
vier vorige edities van deze
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spellingtest voor het brede publiek. Via een nieuwe formule zal speciale aandacht
aan de jongeren geschonken worden. De preselecties hebben plaats op 44 plaatsen
in Vlaanderen. Er wordt ook in Amsterdam en Parijs meegespeeld. De honderd beste
provinciale finalisten kampen uiteindelijk om de overwinning via het grote dictee
tijdens de nationale finale op 20/3/99 in het Vlaamse Parlement.
Info: Davidsfonds, Blijde-Inkomststraat 79-81, 3000 Leuven, tel. (016) 31 06 00,
fax (016) 31 06 08

West-Vlaanderen
Brugge - Beeldende kunsten
Provinciale Prijs voor Beeldende Kunsten 1998
Deze tweejaarlijkse Provinciale Prijs (50.000 frank) werd toegekend aan Jan
Bossier uit Tielt. De eerste premie ging naar Waldo Engels (Zwevegem) en Jurgen
Van der Veken (Brugge).
Info: Provincie West-Vlaanderen, Provinciale Dienst voor Cultuur, Koning Leopold
III-laan 41, 8200 Sint-Andries, tel. (050) 40 34 02

Brugge - Kunstambachten
Johan Neerman laureaat
Met zijn ‘Ice Cube’, de multifunctionele hangende en verplaatsbare vitrinekast
werd Johan Neerman uit Kortrijk laureaat van de Provinciale Prijs voor
Kunstambachten en Industriele Vormgeving 1998 (50.000 frank). De Vriendenkring
Kunst Houtland kende de aanmoedigingsprijs toe aan Piet Tuts (Brugge).
Info: ‘Provincie West-Vlaanderen’, Proosdij, Burg 2, 8000 Brugge, tel. (050) 40
56 29, fax (050) 40 56 01

Brugge - Letterkunde
Guido Gezelleprijs 1999
Eén oorspronkelijke en ongepubliceerde poeziebundel indienen voor 1/7/99.
Info: Guido Gezelleprijs, College van Burgemeester en Schepenen, Inschrijving
Guido Gezelleprijs 1999, 8000 Brugge, tel. (050) 44 82 73, fax (050) 44 82 80

Oudenburg - Textielontwerpen
Laureate en Ex-libriswedstrijd 1999
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Marie-Jeanne Callewaert werd laureate ‘Provinciale Prijs voor Kunstambachten
en Industriele Vormgeving - 1997’. De tentoonstelling van geselecteerde en bekroonde
werken loopt nog tot 28/2/99. Di, za en zo van 14 tot 17 uur. Inzendingen voor de
Internationale Ex-Libriswedstrijd Guido Gezelle 1999 worden verwacht tegen 1/10/99.
Info: Provinciaal Comité voor Kunstambachten en Industriele Vormgeving in
West-Vlaanderen, Y. De Roo, Warrenplein 3, 8310 Brugge, tel. (050) 36 01 62
DIRO

Thematentoonstellingen
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 275,
maart-april 1999) kunt u insturen tot 1 maart 1999 Met dank voor uw medewerking

Antwerpen
Antwerpen - Beeldende kunsten
Twee uur breed of twee uur lang. Over kunst en samenleving
Nog tot 31/1/99.
Info: ‘Koninklijk Museum voor Schone Kunsten’, Plaatsnijderstraat 2, 2000
Antwerpen, tel. (03) 238 78 09, fax (03) 248 08 10, homepage
http:/www.fine-arts-museum.be

Antwerpen - Beeldende kunsten
Joodse Kunstenaars in Vlaanderen
In het Provinciaal Centrum Arenberg, Arenbergstraat 28, 2000 Antwerpen, nog
tot 30/1/99.
Info: Prov. Cultuurdienst, tel. (03) 240 50 11

Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Brussel - Beeldende kunsten
Het Theatrum Orbis Tarrarum (cartografie) Nog tot 27/3/99 elke dag van 12 tot
16.45 uur; gesloten op zondag.
Info: ‘Koninklijke Bibliotheek van Belgie, Keizerslaan 4, 1000 Brussel, tel. (02)
519 53 11, fax (02) 519 55 33
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Limburg
Hasselt - Beeldende kunsten
Suspensie, Anne Ausloos en Jeroen van Westen Nog tot 24/1/99 di tot za van 10-17
uur, zo van 14 tot 17 uur.
Info: Provinciaal Centrum voor Beeldende Kunsten - Begijnhof 33, 3500 Hasselt,
tel. (011) 29 59 60, fax (011) 29 59 61, e-mail pcbk@limburg.be, homepage
http:/www.limburg.be/begijnhof

Hasselt - Boeken
Waar komen de boeken vandaag?
Van 20/1 t/m 6/3/99: wo t/m za van 14 tot 17 uur. Gesloten zon- en feestdagen.
Info: tel. (011) 26 17 87, fax (011) 23 22 97

Oost-Vlaanderen
Gent - Beeldende kunsten
Tien kunststudenten smaken S.M.A.K.-collectie Van 21/1 tot 20/2/98 van di tot za
van 14 tot 17 uur; ma, zon- en feestdagen gesloten.
Info: ‘Witte zaal’, Posteernestraat, 9000 Gent, tel. (09) 225 42 90, fax (09) 223
46 36

Gent - Design
Op mensenmaat, een blik op industriele vormgeving
Nog tot 28/2/98, van di tot zo van 9.30 tot 17 uur.
Info: ‘Museum voor Sierkunst’, Lieven Daenens, directeur, Jan Breydelstraat 5,
9000 Gent, tel. (09) 267 99 99, fax (09) 224 45 22

West-Vlaanderen
Knokke-Heist - Toegepaste kunst
Open of dicht. De geschiedenis van sleutel en slot In het CC ‘Scharpoord’, Meerland
32, 8300 Knokke-Heist, nog tot 24/01, dagelijks van 10 tot 19 uur.
Info: tel. (050) 63 04 30

Buitenland
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's-Hertogenbosch, Nederland - Varia
Drie bijzondere aanwinsten
Nog tot 21 februari 1999.
Info: ‘Noord-Brabants Museum’, Verwersstraat 41, 5200 BA 's-Hertogenbosch,
tel. (073) 687 78 77, fax (073) 687 78 99

Uden, Nederland - Varia
Blauwe Kerst - Rode Koning
Kersttentoonstelling van naieve kunst en outsider art nog tot 21/2/99. Di t/m vr
10 tot 17 uur; za en zo van 13 tot 17 uur.
Info: ‘Museum voor Religieuze Kunst’, Vorstenburg 1, 5401 AZ Uden, tel. (413)
26 34 31, fax (413) 25 37 06
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 275. maart-april 1999) 1 maart 1998.
Eventueel kunnen de berichten ook via onze fax 051/40 81 64 doorgestuurd worden.
Met oprechte dank voor uw medewerking.
Colette Bitker
Recent werk, Galerie J. Bastien Art, Magdalenasteenweg 61, 1000
Brussel, van 17/2 t/m 21/3, open van ma t/m za van 11-18.30 uur
en op zo van 11-13 uur; info tel. (02) 513 25 63.

Marie Bot
‘Een laatste groet’, foto's over uitvaart- en rouwrituelen in
multicultureel Nederland, Museum voor Religieuze Kunst,
Vorstenburg 1, 5401 AZ Uden, nog tot 5/4/99, open van di t/m vr
van 10-17 uur, za en zo van 13-17 uur (gesloten op ma, tijdens
carnaval en op Pasen); info tel. (0413) 26 34 31.

Martien Coppens
‘Een zelfportret in 117 foto's’ (1930-1960), Tuingalerij,
Noordbrabants Museum, Verwersstraat 41, 5200 BA
's-Hertogenbosch, van 22/1 t/m 7/3; info tel. (073) 687 78 77.

Karel Cornelis

Vlaanderen. Jaargang 48

Monumentale installaties, CC ‘Stroming’, Dorp 101, 9290 Berlare,
nog tot 31/1, open van ma t/m do van 16-20 uur, op wo en zo van
15-20 uur.

James Ensor
‘De foto's, de roem’, Sted. Museum voor Schone Kunsten,
Wapenplein, 8400 Oostende, nog tot 2/5, open dagelijks (behalve
dinsdag) van 10-12 en van 14-17 uur; info tel. (059) 80 53 35.

Jac. Leduc
Schilderijen, aquarellen en lithografieen, Stedelijk Museum
Stellingwerff-Waerdenhof, Hasselt, van 31/1 t/m 28/3, open van di
t/m vr van 10-17 uur, op za en zo van 13-17 uur; de kunstmonografie
Jac. Leduc wordt te koop aangeboden.

Guido Mariman
Grafiek, Kunstkring Jacques Gorus, Venusstraat 52, 2000
Antwerpen, van 6 t/m 28/3, open op za en zo van 14-17 uur; info
tel. (03) 235 71 09.

Sabine Remaut
Wandtapijten, Gallerie De Peperbusse, Prins Boudewijnstraat 7,
8400 Oostende, van 5/3 t/m 28/3, open op do & vr van 15-18 uur,
op za & zo van 10.30-12 en van 15-18 uur; info tel. (059) 70 28 80.

Anders Petersen
Foto's 1966-1996, Museum voor Fotografie, Waalse Kaai 47, 2000
Antwerpen, van 23/1 t/m 28/3, open van di t/m zo van 10-17 uur;
info tel. (03) 242 93 00.

Rombouts & Droste
‘Visuele poezie van het Azart-alfabet’, MUHKA, Leuvenstraat 32,
2000 Antwerpen, nog tot 28/3; info tel. (03) 238 59 60.

Georges Schelstraete
Recent werk, Huize Axpoele, Oudleikestraat 20, 8755 Ruiselede,
nog tot 24/1, open op vr en za van 15-18.30 uur, op zo van 10-12
en van 14-18 uur; info tel. (051) 68 62 43.

Walter Schelfhout
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‘40 jaar schilderkunst’, Galerie CC ‘Stroming’, Dorp 101, 9290
Berlare, nog tot 31/1, open van ma t/m do van 16-20 uur, op wo en
zo van 15-20 uur.
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Mark Steculorum
Documentaire Foto-opdrachten Vlaanderen, Museum voor
Fotografie, Waalse Kaai 47, 2000 Antwerpen, van 21/1 t/m 28/3,
open van di t/m zo van 10-17 uur; info tel. (03) 242 93 00.

Luc Tuymans
Recent werk, Zeno X Gallery, L. De Waelplaats 16, 2000
Antwerpen, van 11/2 t/m 27/3; info tel. (03) 216 16 26.

Eddy van Daele
Keramiek, Gallerie De Peperbusse, Prins Boudewijnstraat 7, 8400
Oostende, van 5/3 t/m 28/3, 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.

Jan Van den Driessche
Schilderijen, J. Bastien Art, Magdalenastraat 61, 1000 Brussel, nog
tot 14/2, open van di t/m za van 11-18.30 uur, op zo van 11-13 uur;
info tel. (02) 513 25 63.

Jona & Dirk Van der Cruyssen
Respectievelijk met beelden en schilderijen, CC Anto Diez,
Bosduivestraat 22, 8450 Bredene, nog tot 31/1, open van di t/m za
van 14-19 uur, op zo van 10.30-18 en van 14-19 uur; info tel. (059)
33 91 91.

Groepstentoonstellingen
- Gallerie De Peperbusse, Prins Boudewijnstraat 7, 8400 Oostende, van 30/1 t/m
21/2, ‘Vrouwelijke erotiek?!’ (vrouwelijke kunstenaars met erotische werken),
open op do & vr van 15-18 uur, op za & zo van 10.30-12 en van 15-18 uur; info
tel. (059) 70 28 80.
- ‘Shopping the Stars’, Zeno X Gallery, Leopold De Waelplaats 16, 2000
Antwerpen, nog tot 6/2; info tel. (03) 216 16 26.
- ‘Diener & Diener. Stadsgezichten’, architectuur, deSingel, Desguinlei 25, 2018
Antwerpen, van 29/1 t/m 7/3, open van di t/m zo van 14-18 uur; info tel. (03)
248 28 28.
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- Twaalf (ex)-cursisten van de Tieltse Kunstacademie, Galerij van het theater van
het Psychiatrisch Centrum St.-Amandus, Reigerlo 10, 8730 Beernem, van 1/2
t/m 10/3, open van ma t/m vr van 8-17 uur; info tel. (050) 79 95 00.

RD

Bibliotheek
Varia
Leo Fabri
Lumineus, uitg. P, St.-Antoniusberg 5, 3000 Leuven, 1998, geill. met
zw.-w.-tekeningen, 170 × 120 mm, 96 blz., genaaid 495 fr. - Het was een lumineuze
idee een boekje te maken van de cartoons van Leo Fabri die in 1997 in De
Spanjaard-rubriek van De Standaard verschenen. Alle tekeningen hebben eenzelfde
raamverhaaltje, de elektrische lamp. Het licht zit er in. Mooi en grappig. Er is echt
licht zoals dat van de maan, de kerstboom, de bliksem, de lantaarn, de fakkel, de
vulkaan, of de verjaardagstaart. Maar ook het metaforische licht van de aureool, de
diamant, het toverstokje, Parijs (la ville lumière), Diogenes (op zoek naar mensen),
het brandglasraam, het blote meisje en de (lumineuze) idee. Zevenenveertig plaatjes
met de zachte humor die we van Leo Fabri kennen. Iedereen zal er een ander facetje
in aflezen. Op het omslag: boven de stad van beton, het licht der aarde: de zon.
KVD

Snoecks 99
Uitg. Snoeck-Ducaju & Zoon, Begijnhoflaan 464, 9000 Gent, 1998, geill. met kleurenen zw-wfoto's, 230 × 170 mm, 608 blz., genaaid 440 fr. - Te allen kant wordt reeds
vanaf begin oktober een vensterreklame gevoerd voor de ‘nieuwe’ Snoecks en iedere
Boekenbeursbezoeker weet dat ‘de Snoecks’ de jaarlijkse boekenmanifestatie als
een trouwe reisgenoot vergezeld. En dit jaar wordt de Snoecks voor de 75ste keer
uitgegeven... Inderdaad een niet-alledaagse gebeurtenis. De vraag hierbij is of het
(intussen volumineuze) jaarboek voor de kunst- en cultuurliefhebber wel de moeite
van het aankopen én zijn prijs waard is, ofwel of het boek niet enkel moet gezien
worden als een hebbeding, een verzamelobject (omwille van de mooie fotoreportages
bv.)? Het moet gezegd: ook dit jaar is de Snoecks '99 verrassend en boeiend. De
bijdragen over kunst en cultuur (in de ruimste zin) zijn niet enkel groot in aantal,
maar (meestal) ook echt lezenswaardig. Naast de steeds terugkerende items (bv.
literaire prijzen in binnen- en buitenland, necrologie van literatoren) vinden we voor
literatuur o.m. bijdragen over de Balkanliteratuur, het origineel verhaal ‘Albert en
de meisjes’ van Hugo Claus, het verhaal ‘Emma’ (ca. 50 pp.) van de Amerikaanse
schrijfster Deborah Scroggings, het literair-historisch verhaal over (leven en dood
van) Napoleon IV van de hand van de Nederlandse auteur Boudewijn Buch, artikels
over de actuele Vlaamse literatuur (Jooris Van Hulle), Nederlandse letteren (Arie
Storm), Zuid-Afrikaanse literatuur (Luc Renders), Engelse letteren (Wim
D'haveloose), Franse letteren (Marijke Arijs) en Duitse letteren (Gerda Meijerink).
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De plastische kunsten zijn vertegenwoordigd in woord én beeld door o.m. bijdragen
over tekenaar François Boucq en glaskunstenaar Richard Meitner. De kunsttak
waaraan ‘Snoecks’ sinds mensenheugenis het meest aandacht besteedt, is en blijft
de fotografie en vooral dan de modefotografie. Heel wat ‘grote’ namen zijn al de
revue gepasseerd en ook in de editie '99 ontbreken ze niet. Er wordt verder telkens
één artikel gewijd aan de (pop)muziek (over Bjork), mode (over Raf Simons), film
(over Uma Thurman) en ballet (over Howard Schatz). Of samengevat voor velen
uren kijk- en leesgenoegen. En toen ik tijdens mijn vakantie in augustus jl. een
‘medegenoot’ in Snoecks '98 zag lezen, kreeg ik het bewijs dat het boek zeker een
jaar lang een bron van leesplezier is/kan zijn.
RD

Beeldende kunst (oudheid)
Goya, un regard libre
Catalogus van de gelijknamige tentoonstelling, Parijs, 1998, geill. met kleuren- en
zw.-w.-foto's, 280 × 210 mm, 272 blz., genaaid. - Tot 14 maart 1999 loopt in het
onlangs vernieuwde Palais des Beaux-Arts in Rijsel de tentoonstelling ‘Goya, un
regard libre’. Via portretten, stillevens, religieuze schilderijen en gewelddadige
taferelen tonen de vijftigtal aanwezige werken de zeer persoonlijke, soms ironische
en toch ook poetische blik van deze Spaanse kunstenaar. Het gaat om werken die we
meestal niet kennen en daarvoor is de tentoonstelling het bezoeken waard. De
uitvoerige bijhorende catalogus, die door een team gespecialiseerde auteurs (J. Rishel,
A. Bréjon de Lavergnée, M. Marqués, Y. Bonnefoy, X. Bray, J. Tomlinson, V.
Powell, B. Vischer, J. Wilson-Bareau en J. Baticle) werd geschreven, bevat niet
alleen een uitvoerige beschrijving van de geëxposeerde schilderijen, maar ook enkele
inleidende bijdragen die het werk van Goya uitvoerig situeren. De artikels brengen
het werk thematisch. Boeiend, interessant en zeker minder bekend zijn de
godsdienstige taferelen van Goya. Ze tonen ons een krachtige meester met een
duidelijke neoklassieke invloed. Heel wat van zijn religieuze werken werden tijdens
de Napoleontische tijd vernietigd. Gelukkig bleven enkele van zijn schetsen en
voorontwerpen bewaard waardoor we ons toch een beeld van dit aspect van Goya's
oeuvre kunnen voorstellen. Ook de schilderijen die de Spanjaard voor zichzelf
bewaarde krijgen in deze catalogus én expositie een bevoorrechte plaats.
JLM

Liesbeth M. Helmus
Madonna met wilde rozen en een selectie van 16de- en 17de-eeuwse meesterwerken
uit Utrecht, uitg. Centraal Museum Utrecht, Postbus 2106, 3500 GC Utrecht, 1997,
verspreid Exhibitions International nv, Art Books & Catalogues, Kol. Begaultlaan
17, 3012 Leuven, geïll. met kleurenreproducties, 245 × 175 mm, 146 blz., gebonden
700 fr. - In dit fraai uitgegeven boek bespreekt conservator Liesbeth M. Helmus een
dertigtal zestiende- en zeventiende-eeuwse schilderijen uit het Centraal Museum van
Utrecht. Na een beknopte inleiding over de geschiedenis en de verzamelingen van
dit museum worden de werken telkens op een gelijkaardige manier behandeld. Het
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gaat om topwerken die als een basis voor dit museum kunnen worden omschreven.
Ze zijn alfabetisch op naam van de kunstenaar gerangschikt. Ieder werk krijgt ook
twee kleurenafbeeldingen: een uitvergroot detail - dat ons dikwijls aangenaam verrast
- en de weergave van het volledige schilderij. Vervolgens komt de bespreking ervan.
Hier besteedt de schrijfster niet alleen aandacht aan de iconografie, maar evenzeer
aan het stilistische aspect en aan de pedigree. Achteraan het boek werden enkele
beknopte biografische gegevens nopens de schilders gegroepeerd. Dit deel is afgedrukt
op een ander soort papier. De uitgave oogt fraai en kan als een klein kunstboek
worden omschreven.
JLM

Leen Huet & Jan Grieten
Oude meesteressen. Vrouwelijke kunstenaars in de Nederlanden, uitg. Van Halewyck,
Diestsesteenweg 71a, 3010 Kessel-Lo, 1998, geill. met zw.-w.-foto's, 200 × 125 mm,
231 blz., paperback 798 fr. - We kunnen (als man) het initiatief van de vzw Gynaika
om een boek uit te geven over vrouwelijke kunstenaars in de Nederlanden alleen
maar toejuichen. Een boek dat specifiek dit onderwerp behandelde, verscheen tot nu
toe niet. Twee kunsthistorici hebben nu inderdaad samengewerkt om een tiental
kunstenaressen van bij ons door de eeuwen heen in het daglicht te stellen. We mogen
namelijk niet vergeten dat er in de Nederlanden meer kunstenaressen werkten dan
in andere gebieden. Leen Huet en Jan Grieten behandelen het onderwerp
chronologisch en starten in de achtste eeuw met de volmaakte vakvrouwen Harlindis
en Renildis. In de Middeleeuwen staan naast Margareta van Eyck ook enkele monialen
centraal. Cornelia Cnoop, echtgenote van Gerard David, vormt de overgang naar de
zestiende eeuw. Juist in die periode en in de daaropvolgende honderd jaar zijn er
verschillende vrouwen als kunstenares aan te wijzen. Het geheel is een aangenaam
leesboek waarbij er telkens nogal wat aandacht wordt besteed aan het tijdskader.
Daarin worden de verscheidene vrouwen geplaatst en gesitueerd. Dat een verder
onderzoek in de archivalische bronnen nog tot meer ontdekkingen in dit verband
zullen leiden, zal niemand betwijfelen.
JLM

Klaus Fritz & Christa Nitze-Ertz (redactie)
Pieter Breughel de Jonge (1564-1637/8) - Jan Brueghel de Oude (1568-1625). Een
Vlaamse schildersfamilie rond 1600, uitg. Lingen en Antwerpen, 1997-'98, geïll.
met zw.-w.- en kleurenfoto's, 280 × 244 mm, 440 blz., paperback 1200 fr., hardcover
1900 fr. - Tot eind juli 1998 liep in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten
van Antwerpen de gelijknamige tentoonstelling. Bij die gelegenheid verscheen ook
onderhavige rijk gevulde catalogus die nadien ook als naslagwerk voor de studie van
de Breughelfamilie kan worden geconsulteerd. Deze expositie gebeurde in
samenwerking en was al eerder te zien in de Kulturstiftung Ruhr (Villa Hugel) in
Essen en in het Kunsthistorisches Museum van Wenen. Iedere kunstliefhebber kent
natuurlijk de Breughelfamilie. Het is een grote naam die op vele verschillende
manieren wordt geschreven en uitgesproken. Er bestaan ook bij-
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namen: de ‘Boerenbreugel’ en verder de ‘Bloemen-’, de ‘Fluwelen-’, de ‘Paradijs-’
en de ‘Hellebreugel’. Over deze Breughels bestaat er grote verwarring, ook over de
inhoud van de werken zelf. In het verleden werd daarvoor zowel in tentoonstellingen
als in boeken aandacht gevraagd. In Antwerpen werd vooral een poging ondernomen
om het onderling zeer vervlochten werk van de broers Jan en Pieter te ontrafelen.
We kregen dan ook in vele zalen een overzicht van hun oeuvre en een grote (misschien
iets van het goede teveel) verzameling van hun werken te bekijken. Beiden
behandelden de meest diverse onderwerpen: bloemstukken, landelijke taferelen,
religieuze onderwerpen, landschappen en scènes ontleend aan de profane literatuur.
Vooral het eerste deel van de expositie was boeiend. Hier werden voorbeelden uit
het werk van vader Breughel getoond en de overname en de verandering ervan door
de zonen. Het tweede en derde deel bood een overzicht van de schilderijen van Pieter
de Jongere en Jan de Oudere. De catalogus bevat naast een meer dan interessante
inleiding door Klaus Ertz ook telkens een uitvoerige bespreking van de schilderijen
met uitgebreide verwijzingen zowel in de vorm van literatuur als met afbeeldingen.
JLM

Leuven in de Late Middeleeuwen. Dirk Bouts. Het Laatste Avondmaal
Redactie Anna Bergmans, samengesteld door het Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap, Afdeling Monumenten en Landschappen i.s.m. Uitgeverij
Lannoo-Tielt, 1998, geill. met zwart-wit en kleurenfoto's, 340 × 260 mm, 240 blz.,
gebonden 2450 fr. - Ter gelegenheid van de 550ste verjaardag van de bouw van het
stadhuis van Leuven stonden er in 1998 heel wat activiteiten op het programma. In
dit kader kreeg ook het gerestaureerde schilderij ‘Het Laatste Avondmaal’ van Dirk
Bouts zijn oorspronkelijke plaats in de St.-Pieterskerk terug. Een wetenschappelijke
studie mocht hier niet ontbreken. Zo werd onder eindredactie van Anna Bergmans
een fraai boek uitgegeven waarin verschillende aspecten in verband met dit paneel
aan bod komen. Na aandacht besteed te hebben aan Leuven in de 15de eeuw
(Raymond Van Uyten) werden enkele bijdragen opgenomen over de St.-Pieterskerk
zelf en over de omgeving (Lydie Mondelaers en Martin Horsten). Leo Van Buyten
en Bert Cardon stellen dan weer de figuur van Dirk Bouts (en familie en
opdrachtgevers) in de belangstelling. Het koor van de vermelde kerk, het doksaal en
de restauratie ervan vormen het onderwerp van de studies van Lode De Clercq,
Isabelle Leirens en Myriam Serck-Dewaide. Maurits Smeyers schreef het basisartikel
voor dit luxeboek. Hij behandelde de pedigree, de iconografie en symboliek van het
schilderij zelf. Zijn studie wordt aangevuld met een beschrijving van de realia op het
werk (door Hilde Lobelle-Decaluwe) en van de kledij (door Mireille Madou).
Uiteindelijk wordt uitvoerig stil gestaan bij de restauratie van het paneel zelf en
worden de laboratoriumonderzoeken toegelicht. Een resem schitterende illustraties
maken van deze uitgave niet alleen een vlot leesbaar werk, maar ook een aangenaam
boek om in te bladeren en om mogelijke vergelijkingen te maken.
JLM
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Maximiliaan P.J. Martens (red.)
Brugge en de Renaissance. Van Memling tot Pourbus (deel 1) uitg. Stichting
Kunstboek/Ludion, Blankenbergsesteenweg 14, 8000 Brugge, 1998, 305 × 240 mm,
geill. met kleuren- en zw.-w.-foto's en kaarten, 320 blz., genaaid 1200 Bfr. - Tijdens
de herfst '98 liep er in het voormalige Sint-Janshospitaal van Brugge een
tentoonstelling over de Brugse kunstproductie tijdens de late vijftiende en zestiende
eeuw onder de titel Van Memling tot Pourbus. De catalogus hierbij bestaat uit twee
delen: een beschrijving van de verschillende tentoongestelde stukken met zwart-wit
afbeeldingen en een inleidend deel met essays en biografieen van kunstenaars. Dit
laatste werd uitvoerig met kleurenplaten geillustreerd. In die uitgave komen algemene
facetten over Brugge in de zestiende eeuw aan bod. Naast schilderkunst wordt er
ook aandacht besteed aan de sculpturen, de sierkunten en de grafische technieken,
zowel boekdrukkunst als prenten, uit die periode. De meestal korte
levensbeschrijvingen van de verscheidene kunstenaars werden met keurige
afbeeldingen van enkele van hun werken opgesmukt. Achteraan is een bibliografie
opgenomen.
JLM

Herman Balthazar e.a.
De Gouden Delta der Lage Landen. Twintig eeuwen beschaving tussen Seine en Rijn,
uitg. Mercatorfonds Pariba, Meir 85, 2000 Antwerpen, 1996, reeks ‘Bibliotheek van
de vrienden van het Mercatorfonds’, 287 × 235 mm, geill. met kleuren- en
zw.-w.-foto's en kaarten, 405 blz., gebonden en in cassette 2900 fr. - Als het van een
boek kan gezegd worden, dan zeker van deze uitgave: het is een mooi boek! Het is
mooi van uitzicht en vormgeving, mooi van illustraties en mooi van presentatie.
Eigenlijk verwachten we van deze uitgeverij niet meer minder. Het boek is echter
ook mooi wat de inhoud betreft. Aan de hand van meer dan vijftig opstellen krijgen
we een uitstekend beeld van de geschiedenis, de kunst en de cultuur van De lage
landen bij de zee tussen Seine en Rijn. De diverse hoofdstukken werden ten andere
geschreven door een team erudiete auteurs die uiteraard elk als specialist voor een
bepaald thema, een bepaalde periode kunnen doorgaan. Als voorbeeld halen we prof.
dr. Ludo Milis aan die de vroege Middeleeuwen voor zijn rekening nam, prof. dr.
Raoul Van Caneghem die de periode tussen 900 en 1400 behandelde en directeur
van de dienst cultuur van de stad Gent, Johan Decavele die zich in de 16de eeuw
verdiepte. Verder denken we aan Wim Blockmans, Willem Frijhoff, Reginald De
Schrijver, Eddy Stols... De recente tijden werden behandeld door Herman Balthazar,
Jean Stegers en Hans Blom. Ook de kunst- en de cultuurgeschiedenis komen in deze
uitgave ruimschoots aan hun trekken met bijdragen over schilderkunst, architectuur,
sculpturen en muziek door de eeuwen heen. De fraaie kleurenreproducties liegen er
niet om. Ze bieden ons meteen een boeiend overzicht van de kunstproductie in
Nederlanden door de eeuwen heen of ondersteunen de historische bijdragen. De
uitgave is inderdaad een mooi en interessant leesboek en meer dan leuk om in te
kijken en te bladeren.
JLM
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Beeldende kunst (20ste eeuw)
Lowie Wynants
Vervisch, uitg. Lannoo - Tielt, 1997, geill. met kleurenreproducties, 285 × 235 mm,
160 blz., gebonden 1850 fr. - Een boek met honderdzestig bladzijden dat men op
minder dan een half uur uitgelezen krijgt is geen monografie, wel een kijkboek met
een nieuwe lay-out waar de schilder het voor het zeggen heeft. Dit kunstboek met
illustrerende tekst van Lowie Wynants is een voorbeeld van hoe een stil en nederig
kunstenaar uit het Heuvelland zijn getormenteerde zinnelijkheid in zelfportret en
naakt kan laten overvloeien van de ene bladzijde over de andere heen. Niet meer in
dicht aaneengedrukte zwarte lettertjes met een hoogdravende inhoud krijgt de lezer
het beeld van de kunstenaar opgediend, maar aan de hand van hevige kleurtrekken
met zwaar aangeslagen zelfportretten of vrouwennaakten wordt gerecht na gerecht
geserveerd in eenzelfde neo-expressionistische stijl. Of hij hierdoor meer
autobiografisch is dan menig ander zou ik alvast niet willen promoten, zoals men
hier wel wil doen geloven. Buiten deze inslaande lay-out, waar iedereen moet blijven
bij stilstaan, wordt geen literair hoogstandje verwacht qua tekst. Toch enkele experten
om het werk van deze in 1930 in Ieper geboren kunstenaar te omschrijven: ‘De mens
die hij toont, is geteisterd en geschonden’ (p. 26), ‘Ondanks de laaiende kleuren
broeit er altijd een dreigend drama onder de huid van zelfs de meest vreedzame
onderwerpen’ (p. 29), ‘Zijn kleuren branden. In zijn duistere naakten druipt het rood
soms als geronnen bloed langs de lijven’ (p. 50), ‘Meestal beeldt hij zichzelf af als
een hem totaal vreemde man die krachteloos in een zetel hangt of wezenloos aan een
tafel zit, verzonken in niet te peilen gedachten’ (p. 59), ‘Hij dwaalt als het ware rond
in zijn eigen sterfhuis’ (p. 125). De beelden, die Vervisch opnieuw is beginnen maken,
getuigen van zijn toenemende tendens om het leven zo lijfelijk mogelijk te benaderen.
AS

Crux Interpretum
Luc Hoenraet & Documenta Libraria, uitg. Bibliotheek Godgeleerdheid K.U. Leuven
(St.-Michielsstraat 6, 3000 Leuven) & uitg. Halewijn/Antwerpen, 1997, geill. met
zw.-w.- en kleurenfoto's, 295 × 210 mm, 71 blz., paperback. - Het samengaan van
de vijftiende en onze twintigste eeuw in ‘Crux interpretum’ gaat langs de weg van
de schoonheid. Dat toonde de tentoonstelling aan, die plaatsvond in de Faculteit
godgeleerdheid van de KU Leuven. Naast Christusvoorstellingen uit de vijftiende
en de zestiende eeuw werden er een twintigtal werken gebracht van de Brusselse
schilder Luc Hoenraet (1941), die de theologen in hun zoeken naar waarheid het
gevoel van schoonheid wist mee te geven. In de bijhorende fraaie catalogus wordt
de kruissymboliek van Hoenraet grondig geanalyseerd door Jan Koenot in een kort
essay en door Jacques Haers in versvorm. Verder een bloemlezing van talrijke critici,
waaronder F. Boenders en A. Reniers over het werk van deze biezonder boeiende
materieschilder. Hoenraet brengt geen illustraties zoals in de Renaissance, maar het
teken van zoekende en dwalende mensen. Steeds komt het kruis na de gruwel en de
foltering naar voren als een vraagteken voor de moderne mens, zonder dat hij er zich
in warmte kan koesteren. Uit de merkwaardige bedenkingen van Jan Koenot over
de actuele betekenis van het kruis haal ik een passage, die specifiek op Hoenraets
werk slaat en zijn symboliek omvat: ‘Ondanks hun soms chaotische schijn zijn de
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werken van Hoenraet secuur opgebouwd. De verticale scheidingslijn die het doek in
tweeen verdeelt, de spreiding van donkere en lichtere partijen, de tegenstelling van
zwart en wit, orde en chaos, de plaatsing van leesbare en onleesbare tekens, dat alles
wordt onder het scheppingsproces zorgvuldig afgewogen, intuitief aangevoeld en
volgens de ordenende principes van proportie en diagonaal bijgewerkt. De slingerende
streep die zich een weg baant naar boven, vat als het ware de hele energie van het
intense scheppingsproces samen, werpt alle steigers van zich af, overstemt klanken
en wanklanken en bevestigt triomfantelijk het behaalde resultaat’ (p. 13). Luc
Hoenraet bewerkt de oervormen van het kunstgebeuren tot hedendaagse actualia.
RMDP

Hugo Brutin
Christine Comyn, uitg. Ars Libris, Brussel 1997, geill. met kleurenreproducties en
foto's, 310 × 245 mm, 125 blz., gebonden 1950 fr.- Deze prachtig uitgegeven
monografie is vooral een kijkboek, want niet minder dan een 50-tal reproducties
werden er (vaak full-page) in afgedrukt. Het geschreven woord beperkt zich tot enkele
pagina's. Yvan De Backer, haar manager, opent het boek met een heel persoonlijke
groet aan de kunstenares. Kunstcriticus Hugo Brutin schetst indringend de evolutie
van Comyn van (bijna uitsluitend) aquareliste tot een meer all-round schilderes. Die
beide teksten werden telkens in het Nederlands, het Frans, Engels en Duits afgedrukt.
Achterin het boek vinden we nog het curriculum van Comyn (studie,
tentoonstellingen) en persuittreksels (doorspekt met actuele foto's van de kunstenares
tijdens het werk of n.a.v. vernisages). Voor de rest vertellen de illustraties het gehele
verhaal. Ze tonen duidelijk aan dat Christine Comyn als aquareliste hoge ogen gooit.
Haar werk verrast, verblijdt, verbluft vaak de toeschouwer. Het bestaat veelal uit
grote aquarellen die bijna altijd ‘de vrouw’ als onderwerp hebben. De
kleurencombinatie schept de sfeer van het werk die vaak aanzet tot mijmeren en
dromen. Die illustraties tonen ook duidelijk de evolutie in het werk van Comyn,
waarbij thans
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de kleuren heftiger zijn (o.m. door de combinatie van acryl en waterverf) en de figuren
meer activiteit suggereren: het zijn heel vaak vrouwen gevangen midden in een
onverwachte houding. Comyn een naam die we ook in de toekomst nog zullen horen.
Behalve in de boekhandel kan men zich het boek ook aanschaffen bij F Rame
Lijstenmakers, Brugstraat 188, 9880 Aalter.
RD

Walter Leblanc
Monografie en oeuvrecatalogus, uitg. Ludion, Ludion Distributie, G. Papestraat 27,
9300 Aalst, 1997, 1630 ill. waarvan 100 in kleur, 295 × 240 mm, 327 blz., linnen
kaft, gebonden 2450 fr. - Een naam, die slechts ingewijden van de abstracte kunst
kennen. Hoewel elke dag in het metrostation Simonis in Brussel duizenden mensen
aan zijn werk (dat daar postuum door zijn vrouw voltooid werd) voorbijlopen, kijken
weinigen er wellicht naar op en valt het te betwijfelen of de kunstgeschiedenis hem
in ere zal houden. Nochtans is het boekwerk dat aan Walter Leblanc (Antwerpen
1932-1986) is opgedragen groots opgevat en volumineus uitgewerkt. Het bevat
essayistische bijdragen in het Nederlands, het Frans en het Duits, waardoor duidelijk
wordt dat dit stichtend lid van ‘G-58-Hessenhuis’ met zijn beweging van het licht
en zijn monochrome constructies de internationale trend in de kunst eer aan doet.
Door assemblages en architecturale integraties modeleert hij het licht tot het levend
exponent van benadering van de ruimte, objecten krijgen een artistieke gedaante. Dit
is dus ‘antischilderkunst’ in de volle betekenis van het woord. Aan de hand van de
afgedrukte teksten van Leblanc wordt deze stelling verder ontwikkeld zoals Breton
het voor het surrealisme beschreef. In een tweede deel vinden we de oeuvrecatalogus
van de vijftienhonderd werken, die deze kunstenaar naliet met foto en een Franse
ondertiteling. Een volledige lijst van tentoonstellingen en een bibliografie sluiten
deze indrukkende monografie af.
RMDP

Gustave van de Woestyne 1881-1947
Catalogus van de gelijknamige tentoonstelling in het Museum van Deinze en de
Leiestreek (van 27/9 tot 14/12/97), uitg. Snoeck-Ducaju & Zoon, Gent & Pandora,
1997, geill. met reproducties, 200 blz., gebonden, 1450 fr. - Hij was en blijft één der
groten van de school van Latem. Aldus kon niet voorbijgegaan worden aan de
vijftigste verjaardag van zijn overlijden. Het was zestien jaar geleden dat het
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen (13 juni - 13 september
1981) nog een overzichtstentoonstelling wijdde aan deze markante persoonlijkheid
van het Vlaamse expressionisme. Een vergelijking tussen beide tentoonstellingen en
hun respectieve catalogi dringt zich aldus op. Antwerpen was met zijn 107 werken
vollediger dan de 77 die in het museum van Deinze en de Leiestreek hingen en in
beide catalogi afgedrukt staan, alhoewel destijds slechts grotendeels in zwart-wit.
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Een systematische analyse zou ons te ver brengen binnen dit bestek, alhoewel beide
beginnen met het olieverfschilderij ‘Zelfportret met hoed’ (1900), nu getiteld
‘Zelfportret in Latem’. De indeling per woonplaats, nochtans geen breekpunt in het
oeuvre, valt best mee. Antwerpen leende spijtig genoeg zijn doek ‘De twee lentes’
(1910) niet uit. Ook het Haags gemeentemuseum liet zijn ‘Fuga’ (1919) thuis.
Daarentegen is het schilderij ‘De blinde vioolspeler’ (1920) in Deinze begeleid met
het ontwerp in pastel. Waarom deden de organisatoren niet hetzelfde met ‘De schilder
voor het raam’ (1920), waar alleen de lithografie te zien was en met de
‘Likeurdrinkers’ (1922), waar alleen de houtskool ophing? Of moest dit laatste doek
ook door Antwerpen uitgeleend worden? Verder ontbraken ‘Gaston en zijn zuster’
(1923), alhoewel waardevol vervangen door ‘Vroege lente of meisje met madeliefjes’,
‘Boerin’ (1925) en ‘Zuivere lucht’ (1929), beide laatste uit de collectie van Buuren,
en tenslotte aangevuld met een houtskool uit het Museum van Religieuze kunst.
Onafgezien van de waardevolle essayistische bijdragen van Fr. Lechien-Durant,
conservator van het museum van Buuren en van Joost De Geest, de wonderdoener
van het Gemeentekrediet, die met zijn monografieën over moderne kunst, onze
Vlaamse meesters steeds weer op het voorplan brengt, moet toch gepleit worden
voor een meer geintegreerd uitleenbeleid tussen de diverse musea.
RMDP

Geschiedenis
Norman Golb
Wie schreef de Dode Zee-rollen? uitg. Tirion/Baarn, 1996, verspreid door Uitg.
Lannoo, Kasteelstraat 97, 8700 Tielt, 235 × 155 mm, 317 blz., paperback 990 fr. In 1947 vonden Bedoeienen ten westen van de Dode Zee (Israël) in een grot een
aantal handschriften. Enkele jaren later werden er opnieuw gelijkaardige vondsten
gedaan. Daarom werd in 1952 de gehele omgeving systematisch doorzocht. Deze
documenten kregen de naam van de Dode-Zeerollen en deden nogal wat stof
opwaaien. Zowel archeologen, historici en theologen hebben erover geschreven. De
laatste maanden verschenen zelfs nogal wat publicaties in dit verband. Dit boek
probeert een samenvattend relaas over deze beruchte en beroemde vondst te brengen.
De auteur gaat nader in op het vinden ervan, op het ontstaan van de rollen en geeft
een overzicht van de stand van het onderzoek. Het was wel niet gemakkelijk om na
al die gevestigde opvattingen over de oorsprong en de betekenis ervan een behoorlijk
beeld te brengen van één van de meest fascinerende vondsten uit de twintigste eeuw.
In een tiental hoofdstukken probeert dr. Norman Golb al de opvattingen samen te
brengen en er een eigen kijk op te geven. De Dode-Zeerollen zouden namelijk niet
uit één sekte afkomstig zijn, maar uit verschillende stammen en uit verscheidene
geloofsovertuigingen. Volgens de schrijver werden ze in het jaar 70, vlak voor de
verwoesting van Jeruzalem door de Romeinen, vanuit de bibliotheek van deze stad
inderhaast verborgen in de grotten nabij Qumram.
JLM

Felipe Fernández-Armesto & Derek Wilson
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Reformatie. Christendom en de wereld rond 1500-2000, uitg. Anthos, Amsterdam,
1997, verspreid door Uitg. Westland nv, Th. van Cauwenberghlei 101, 2900 Schoten,
geill. met zw.-w.-reproducties, 240 × 160 mm, 367 blz., paperback 1.190 fr. - Het
boek Reformatie - een vertaling uit het Engels (1996) - bezorgt ons een interessante
en andere kijk op het christendom vanaf ca. 1500 tot nu. De auteurs bestudeerden
deze godsdienst vanuit een nieuwe invalshoek door de eeuwen heen. Dit betekent
dat dé Reformatie, ooit gezien als een duidelijke scheidingslijn, nu bekeken wordt
als een vervolg, als een doorlopend verhaal in de rijke historie van onze godsdienst.
Daarbij worden de sekten, die zich in hoog tempo vermenigvuldigen en die elkaar
in het bekeren van de wereld naar de kroon steken, niet vergeten. De auteurs
vertrekken bij dit alles vanuit de mens zelf, niet vanuit de instellingen of vanuit
dogma's. Het boeiende en vlot leesbare werk werd met een open vizier geschreven,
niet met enge standpunten en vooroordelen, maar met een brede kijk op het totale
christendom.
JLM

R.E.V. Stuip & C. Vellekop (red.)
Scholing in de Middeleeuwen, uitg. Verloren/Hilversum, 1995, verspreiding Maklu
Uitgevers nv, Somersstraat 13-15, 2018 Antwerpen, zw.-w.-illustr., 225 × 150 mm,
256 blz., genaaid 1078 fr. - Sedert enkele jaren publiceert de uitgeverij Verloren uit
Hilversum interessante verzamelwerken over middeleeuwse onderwerpen. Na een
studiedag of congres worden de voordrachtgevers uitgenodigd om hun bijdrage neer
te schrijven. Dit gebeurde nu opnieuw. In 1992 vonden in de Faculteit Letteren van
de Universiteit van Utrecht een aantal lezingen over ‘Scholing in de middeleeuwen’
plaats en die werden nu gebundeld in een sobere, maar verzorgde uitgave. Hierbij
worden verschillende facetten van het middeleeuwse onderwijs op een
wetenschappelijke manier behandeld. In de bundel wordt ingegaan op zowel de
periode van Karel de Grote als op de invloed van de Grieken en de Romeinen en
verder op de wijze waarop in de eerste eeuwen na Karel de Grote de overdracht van
kennis en inzicht aan jongeren was georganiseerd. Ook de invloed van de Kerk en
de kloosters komt er aan bod en de evolutie naar het meer stedelijke onderwijs. Een
dergelijke bundeling heeft vele voordelen o.a. doordat elke auteur zijn onderwerp
door en door kent, maar het nadeel is dat soms een totaal samenhangend beeld
ontbreekt. Dit doet echter niets af van de inhoudelijke kwaliteit van deze uitgave.
JLM

Mark Heirman
Botsende werelden. De rooms-romeinse strijd om tijd en eeuwigheid, uitg. Hadewych,
Vrijheidstraat 33, 2000 Antwerpen, 1997, 235 × 155 mm, 239 blz., paperback. - In
Botsende werelden, het laatste deel van een drieluik waartoe ook De Waanzinnige
Twintigste Eeuw (1995) en Het Verloren Millennium (1996) behoren, vertelt de
filosoof en publicist M. Heirman het verhaal van volkeren, culturen en godsdiensten
die samen het aanschijn van Europa bepaalden tijdens het eerste millennium voor
en het eerste millennium na Christus. Het zijn 2000 jaren tijdens dewelke de
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fundamenten werden gelegd voor de West-Europese geschiedenis en samenleving.
Het zijn 2000 jaren van de bloei van de Griekse cultuur, de opkomst en ondergang
van het Imperium Romanum, de luister van het Byzantijnse rijk, de turbulente
ontwikkelingen in de Merovingische en Karolingische vorstenhuizen, het ontstaan
van het christendom en de islam... Een belangrijk aantal conflicten tijdens deze
periode vond zijn wortels in het spanningsveld tussen de Oosterse en de Westerse
wereld. Wij verwijzen hier bv. naar het conflict tussen het christendom en de islam,
tussen Europa en de Arabische wereld dat ook nu zeer actueel blijft. De
Grieks-Romeinse oudheid, de Joods-Christelijke tradities en het Germanendom
bepaalden ten slotte het gelaat van Europa. Hier ligt dus voldoende stof voor een
boeiende cultuur-historische uiteenzetting. De inzichten die M. Heirman ontwikkelt,
zijn dat ook. Laat ons hierover duidelijk zijn. Het concept van het boek roept
nieuwsgierigheid op, nodigt uit tot lectuur. Maar juist een aandachtige lectuur leidt
tot een zekere ontgoocheling. Zo is bijvoorbeeld Heirmans beschrijving van het
Romeinse westen (p. 14 sqq.) achterhaald. Dat Tacitus naast Germania ook een werk
schreef over de oorsprong, gewoonten en zeden van de Kelten (p. 15) is ons niet
bekend en wordt in de wetenschappelijke literatuur niet vermeld (bv. P. Grimal,
Tacitus). Met betrekking tot de Atheense staatsvorm en instellingen spreekt men
normaal niet van een republiek (p. 65). Aan de opvattingen van de 18de-eeuwse
historicus E. Gibbon die toen met Decline and Fall of the Roman Empire (1776/1788)
een standaardwerk over Romeinse geschiedenis schreef, nu echter totaal verouderd
en enkel nog interessant voor de geschiedenis van de geschiedschrijving van de
oudheid, wordt teveel gewicht toegekend (p. 79). De lectuuropgave is o.i.
onevenwichtig samengesteld. Enige kritische zin ten aanzien van dit boek is dus
wenselijk. Het is jammer van het idee van het boek, hoe goed ook, maar de uitwerking
laat te wensen over.
RN

Jean-Marie Chauvet, Eliette Brunel Deschamps & Christian Hillaire
De grot Chauvet. De oudste grotschilderingen ter wereld, uitg. Jan van Arkel/Utrecht,
1998, verspreid door uitg. Van Halewyck nv, Diestsesteenweg 71a, 3010 Kessel-Lo,
met nawoord van Jean Clottes, met 93 kleurenillustraties, 315 × 275 mm, 120 blz.,
gebonden f 89,90, 1800 fr. - Toen op 18 december 1994 de grot Chauvet, genoemd
naar de speleoloog J.M. Chauvet, werd ontdekt, was dit een gebeurtenis van
uitzonderlijke betekenis. De internationale pers schonk er uitgebreid aandacht
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aan en de reden lag voor de hand. De grot Chauvet herbergde zowat de mooiste
prehistorische grotschilderingen ter wereld, vergelijkbaar met deze van Lascaux en
Altamira. De grot Chauvet bevindt zich in de rotswand van de diepe kloof waardoor
de Ardèche stroomt. Het voorliggende boek, dat reeds in april 1995 verscheen in
Frankrijk, vertelt het verhaal van de ontdekking van de grot en biedt een eerste
overzicht van het wezen en de waarde van de prachtige grotschilderingen waarvan
sommigen 30.000 jaren oud zijn. De grot zelf is gesloten voor bezoekers en
vermoedelijk zal dit ook zo blijven. De schilderingen en de site zijn te kwetsbaar en
tegelijk van een te groot cultuur-historisch belang om ze ook maar aan één risico op
beschadiging bloot te stellen. Bovendien is het gedetailleerd onderzoek van de
schilderingen en de bodem, dat nog jaren in beslag zal nemen, van een uitzonderlijke
betekenis. Het boek biedt een vlot leesbare tekst en prachtige foto's. Gezien de korte
productietijd mag je als lezer natuurlijk geen fundamentele wetenschappelijke
diepgang verwachten en dat was duidelijk niet de bedoeling. De auteurs wensten
gewoon een degelijke tekst voor vakgenoten en voor een breed publiek te produceren.
Om die reden, en omwille van de prachtige foto's is deze publicatie onmisbaar voor
iedere prehistoricus en voor iedereen trouwens die interesse heeft in het wezen van
de beschavingsgeschiedenis van West-Europa.
RN

Franco Cardini
Het jaar 1000. De wortels van onze beschaving, uitg. Davidsfonds,
Blijde-Inkomststraat 79-81, 3000 Leuven, 1997, geill. met kleurenfoto's, 320 × 270
mm, 240 blz., gebonden 2495 fr. - Hoewel de wereld in het jaar 1000 niet ten onder
ging, had dit tijdsgewricht toch een beklemmende sfeer. In vele landen rond de
Middellandse Zee heerste de islam. De invallen van de Noormannen, die grote delen
van West- en Centraal-Europa teisterden, lagen vers in het geheugen. Tussen 950 en
1050 vonden talrijke veranderingen plaats die de middeleeuwse maatschappij ernstig
beroerden.
Tussen beide jaren, 950 en 1050, was een maatschappij fundamenteel in beweging,
lag een hele wereld van verschil. Omstreeks 1050 ten slotte stond West-Europa voor
één van de schitterendste periodes uit haar geschiedenis. In feite mag het niet
verwonderen dat talrijke mensen een strijd tegen de angst voerden. Veranderingen
brengen steeds onzekerheid. De verkondiging van het einde der tijden was bovendien
prominent aanwezig. Nu vinden we dergelijke ideeen reeds vroeger terug. Het thema
komt trouwens aan bod in het oeuvre van Gregorius van Tours tijdens de 6de eeuw.
Maar de ware angst voor de apocalyps, de vernietiging van de wereld verschijnt als
thema pas bij de tijdgenoten van Rudolf Glaber. Over dit gegeven heeft de medievist
F. Cardini, professor middeleeuwse geschiedenis aan de universiteit van Firenze,
een schitterend boek geschreven. Hij plaatst hierin de problematiek in een ruimere
context die onder meer door de Arabische en de Byzantijnse wereld wordt bepaald.
Dit leidt tot een genuanceerd beeld van het jaar 1000. Het boek is prachtig uitgegeven
met talrijke zeer mooie vierkleurenillustraties. De beelden illustreren de denk- en
leefwereld van toen, eenvoudig en toch zeer kleurrijk. Het prettige van het
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illustratiemateriaal is dat niet exclusief wordt teruggegrepen naar de bekende werken,
maar dat het een prachtige collectie onvermoede kunst uit de 11de eeuw toont. De
eindconclusie luidt dan ook terecht: een prachtig kijken leesboek.
RN

Raoul Van Caenegem
Geschiedenis van Engeland, uitg. Davidsfonds, Blijde-Inkomststraat 79-81, 3000
Leuven, 1997, 240 × 165 mm, 496 blz., genaaid 1295 fr. - Dit werk is een heruitgave
van een in 1982 gepubliceerd boek dat eigenlijk gebaseerd was op de cursus over de
geschiedenis van de Angelsaksische wereld die prof. dr. Raoul Van Caenegem
jarenlang gaf aan de Gentse Rijksuniversiteit. Deze intussen hoogleraar emeritus is
een specialist op dit gebied. Inhoudelijk volgt de aangenaam en vlot lezende tekst
de chronologische volgorde van de historie van dit eiland, vanaf de prehistorie over
de Romeinse aanwezigheid, de Middeleeuwen tot in de twintigste eeuw. Bij de recente
herdruk voegde de auteur er een nawoord aan toe, gewijd aan de gebeurtenissen van
de voorbije vijftien jaar. Het geheel vertelt ons, zoals het op de achterplat van het
boek staat te lezen, een boeiend en soms ook dramatisch verhaal en geeft een originele
kijk op het Britse verleden. Het volumineuze boek is sober, maar verzorgd uitgegeven.
De tekst dient het onderwerp in beeld om te zetten. Een uitgebreide index sluit de
uitgave af. Het is goed dat dit boek opnieuw werd uitgegeven.
JLM

David P. Silverman (red.)
Het geheime Egypte, uitg. Anthos/Amsterdam en Standaard Uitgeverij, Belgielei
147a, 2018 Antwerpen, 1997, geill. met kleurenfoto's en kaarten, 285 × 225 mm,
256 blz., gebonden 1495 Bfr. - Met de regelmaat van de nieuwe maan, kunnen we
bijna zeggen, verschijnt er een nieuw boek over het Oude Egypte. Zo pas publiceerde
Konemann (Dtl) in een Nederlandse vertaling nog Egypte. Het land van de Farao's.
Dat toont m.i. duidelijk aan dat het volk en de cultuur van het oude Egypte op ons sinds mensenheugnis - indruk hebben gemaakt en waarschijnlijk komt dat door het
feit dat deze cultuur zulke indrukwekkende overblijfselen heeft nagelaten én dat met
die cultuur nog zoveel raadselachtigheden verbonden zijn. Het ‘geheim’ blijft dus
voor een stuk bestaan en ook dit boek zal dat ‘geheim’ niet volledig prijsgeven. Ten
andere Silverman schrijft zelf in zijn inleiding: ‘misschien kunnen we nooit alle
“raadselen van de sfinx” oplossen’. Maar toch heeft dit boek voor alle
egyptologie-fans heel wat meuws én moois te bieden. Silverman vond een aantal
eminente wetenschappers bereid om het verslag van hun onderzoek naar de culturele
rijkdom van de Egyptische beschaving in een boek samen te brengen. Behalve een
overzicht van de ontwikkeling van ‘het geschenk van de Nijl’ (zoals Egypte wordt
betiteld) krijgen we bijdragen over de complexe samenleving in het oude Egypte,
het leven van de vrouwen, het geloof en de rituelen, de goden en godinnen, de
dodencultus, de architectuur, de kunst, de graven en de tempels, tekens, symbolen
en taal, ... Hoewel dit boek oorspronkelijk in het Engels werd gepubliceerd (Ancient
Egypt), is het Nederlands van die bijdragen vlot leesbaar en de verstaanbaarheid
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ervan wordt geholpen door de opname van een ‘woordenlijst’. Een opvallend kenmerk
van dit boek is zeker de overvloedige en sprekende illustratie, telkens met een
uitgebreide ‘legende’ toegelicht. Ook de getekende en gekleurde kaartjes ondersteunen
zeer goed het tekstbegrip. Een uitgebreide ‘bibliografie’ en een ‘register’ van tien
pagina's sluiten dit mooi boek voortreffelijk af.
RD

Raoul Bauer e.a.
Tussen herinnering en hoop. Geschiedenis en samenleving, uitg. Davidsfonds,
Blijde-Inkomststraat 79-81, 3000 Leuven, 220 × 145 mm, 139 blz., genaaid 695 Bfr.
- De belangstelling van de mensen voor geschiedenis en geschiedshrijving is nog
steeds groeiend. Zij zijn geprikkeld om te achterhalen wie hun voorouders zijn, hoe
de gemeenschap, het dorp en de staat waartoe zij behoren, zijn gegroeid, welke hun
toekomst is. Zelden verschenen zoveel historische boeken, zowel non-fictie als fictie.
De bloei van oudheidkundige en heemkundige kringen, de belangstelling voor het
cultuurpatrimonium en de lokale geschiedenis, het succes van films met een
historische achtergrond, het zijn duidelijke illustraties van deze belangstelling. De
doelsteling van die producten zijn zeer verscheiden. Zij varieren van eenvoudig
vermaak en fijnzinnige verstrooiing, over het kritisch zoeken naar de waarheid tot
propaganda van het eigen politieke, ideologische of filosofische gelijk. Daarom is
geschiedenis onlosmakelijk verbonden met vragen over objectiviteit en waarheid,
over maatschappelijke relevantie en engagement, over subjectiviteit gekneed door
de tijdsgeest en de eigen persoonlijkheid. Het betreft vragen naar de zin van
geschiedenis, vragen naar manipulatie, identiteit, beleving van het verleden en
perspectiefvorming voor de toekomst. Zij leiden tot die ene kernvraag: waarom is
geschiedenis belangrijk en zinvol? Deze vraag wordt nog pregnanter wanneer men
zich de aanwezigheid van de ultrasnelle communicatiemedia realiseert die de wereld
tot een dorp hebben gereduceerd. De onbeperkte mogelijheden tot het opnemen van
informatie maar tegelijk ook de desinformatie, beïnvloeding en misleiding illustreren
de noodzaak van de ‘historische kritiek’. Het antwoord op de zin van de geschiedenis
wordt op een treffende wijze geformuleerd door R.C. van Caenegem (p. 25). Hij stelt
dat ‘het betrachten van de waarheid een essentiele bekommernis is van de menselijke
geest’. Het zoeken naar de waarheid kan de mens niet opheven zonder een stuk - wij
zouden eerder willen stellen, zonder de kern - van zij humanitas op te geven. Het is
in dat licht dat tijdens het jaarlijkse congres van het Davidsfonds ‘Zin in geschiedenis’
eminente historici hebben getracht enkele persoonlijke inzichten op geschiedenis en
geschiedenisbeoefening te formuleren. Het resultaat hiervan is een boeiende bundel
van historische essays. De publicatie vormt in zijn totaliteit een uitnodiging om de
beoefening van de geschiedenis te koesteren. Een grondige kennis van het verleden
is immers onontbeerlijk voor een gezonde ontwikkeling van onze samenleving. Het
pleidooi van L. François ten gunste van en gezamenlijke beoefening van lokale
geschiedenis, zowel door amateurs als professionele historici vormt dan ook een
goede afsluiting voor dit lezenswaardig boek.
RN
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Poëzie
Piet & Wim Chielens
De Troost van Schoonheid. De literaire Salient (Ieper 1914-1918), uitg. Globe,
Gossetlaan 30, 1702 Groot-Bijgaarden, 1996, 200 × 120 mm, 204 blz., paperback
595 fr. - Piet Chielens (1960), producer bij radio 2, en zijn broer Wim Chielens (1956)
die artistiek directeur is van de ‘Vredesconcerten Passendale’, zijn twee auteurs die,
op zijn zachtst gezegd, interessante dingen doen. Wim publiceerde eerder bij dezelfde
uitgever de roman Nooit meer terug naar Tipperary, net als dit nieuwe dubbelboek
gemspireerd op de Eerste Wereldoorlog die in de Westhoek verwoestend om zich
heen greep. In De troost van schoonheid. De literaire Salient (Ieper 1914-1918)
schrijven ze aan mekaar in een twintigtal brieven over de grote oorlog en wat deze
wereldbrand aan literaire gevolgen heeft gehad aan het front in en rond Ieper. Hun
persoonlijke lectuur van de gedichten van Rudyard Kipling, Robert Graves en anderen
was het gevolg van het feit dat ze zich bedroefd wisten omdat het bekende, vaak
geciteerde, vertaalde en gezongen ‘In Flanders fields’ van John McCrae vaak wel
het enige gedicht leek dat bij de oorlog werd geschreven. Hun speur- en schrijftocht
leverde schitterende portretten, anekdotes en vergeten schrijvers en gedichten op.
Een mooi tweeledig, intrigerend boek. Een diepmenselijke hommage.
SVDB

Roland Jooris
Bloemlezing uit de poëzie van Roland Jooris, uitg. Poezie Centrum, Hoornstraat 11,
9000 Gent, 1997, samengesteld door Stefaan Evenepoel, reeks ‘Dichters van Nu 9’,
geill. met zw.-w.-foto's, 200 × 125 mm, 223 blz., paperback - Een keuze gedichten
uit de bundels die Roland Jooris van 1958 tot 1991 heeft laten verschijnen. In een
rustig overwogen en structureel verhelderende benadering leidt Stefaan Evenepoel
deze verzamelbundel in. Hij biedt inzicht in de eigenheid van deze poezie, de
fundamentele grondhouding van de auteur, zijn evolutie die wordt bepaald door
ervaringen van een werkelijkheid die in hem leeft en zich aan hem opdringt. Wezenlijk
gaat het bij Roland Jooris altijd om een aftasten van de spanningsrelaties tussen
poezie en werkelijkheid, werkelijkheid en plastische kunst, plastische kunst en
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poëzie. Zijn gedichten zijn eenvoudig, direct, communicatief en betrokken op de
onmiddellijke leefomgeving van de dichter. Aanvankelijk opteert hij voor een vorm
van objectiviteit die wordt doorkruist door een vrij subjectief ironiserende beleving.
Allicht veroorzaakt dat in zijn eerste poëtische werken een zekere afstandelijkheid,
die wel eens een diepere, innerlijk aansprekende kracht aantast. Het wat te
nadrukkelijke streven een louter realistische gekleurde objectiviteit te benaderen,
onttrekt zich echter meer en meer aan de beperking van de anekdotiek, ontstijgt de
aanwezigheid van dingen en groeit toe naar het onmerkbare, het afwezige, het
onhoorbare, naar een verruimende stilte die de expressie van het essentiele, althans
van wat de dichter als essentieel ervaart, dient. Op een enig plastisch-visuele wijze
slaagt hij erin het essentiële vorm te geven. In die zin weet Jooris, zonder enige
opdringerigheid naar de lezer toe, maar op een aansprekende wijze, in een vormelijk
gebald gedicht een microkosmos in beeld te brengen.
GG

Herman de Coninck
Vingerafdrukken. Gedichten, uitg. De Arbeiderspers/Amsterdam/Antwerpen 1997,
verspreid door Uitg. Singel 262, Schuttershofstraat 9, 2000 Antwerpen, 208 × 130
mm, geill. met zw.-w.-foto's, 67 blz., genaaid 599 fr. - Wat moet er in godsnaam
worden geschreven over de laatste bundel van wellicht een van de grootste actuele
dichters van het Nederlandse taalgebied? Herman de Coninck laat in zijn
Vingerafdrukken de woorden ‘alles’ en ‘weinig’ optimaal hun poëticale gang gaan,
en daartussen is heel wat mogelijk. Door weinig te zeggen, schrale woorden te
gebruiken en een schaarse zegging, valt een en ander af te leiden over het ‘alles’.
Ook nu weer schuilt in deze gedichten heel wat vergankelijkheid, dood, maar ook
veel liefde en vertedering. Het een brengt ook altijd wat ander teweeg: de verzen
over de jonggestorven Vlaamse auteur Wim Neetens, de bewerkingen van op het
slagveld van de Westhoek geschreven poëzie van de Engelse oorlogsdichter Edmund
Blunden of gewoon het genieten van het vallen van de avond. De dichter hangt zijn
vers aan de van hem gekende, aardige wendingen en vergelijkingen, ‘een halssnoer
rond je hals / zoals “zoals” rond een zin’, of ‘oogschaduw onder haar o's’. Dingen
kortom die we zullen missen.
SVDB

André De Tavernier
Omer Karel De Laey. Een eeuw later, uitg. in eigen beheer (Korbeek-Damstraat 9,
3050 Oud-Heverlee), 1997, 240 × 170 mm, 64 blz., genaaid 460 fr. (rek. nr.
739-0010048-58). - In de Vlaamse letteren lijkt stilaan - eindelijk - een tendens aan
te zetten die opnieuw aandacht heeft voor de negentiende-eeuwse auteurs. Globaal
gezien werd die periode in onze actuele literatuurbeschouwingen nooit echt als
hoogstaand gekarakteriseerd, los dan toch van de figuur van Gezelle. Dit gebrek aan
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aandacht in de literaire pers zorgde ervoor dat publicaties allerhande opdoken en
opduiken, goed menende samenstellers van bio-bibliobloemlezingen, liefst met
illustraties, maar die daarmee aan de mogelijke honorering van een auteur uit de
vorige eeuw geen echte dienst bewijzen. Ik vrees dat het boekje Omer Karel de Laey.
Een eeuw later, van de hand van André de Tavernier, ook probleemloos in
voornoemde reeks kan worden ingepast. Het taalgebruik is vaak gezwollen en niet
echt verzorgd, clichés en gemeenplaatsen komen net iets te vaak erin voor: ‘Doch
het flamingantisch vuur bleef smeulen en de gloed ervan zou ook het leven van Omer
Karel de Laey doorstralen.’ De jonggestorven dichter (1876-1909) uit het
West-Vlaamse Hooglede die reeds van tijdens zijn jeugdjaren had te kampen met
een broos gestel, maar na veel inspanningen in Leuven het diploma van doctor in de
rechten behaalde. Leuven, de woelige jaren, de invloeden ook die hij onderging van
zijn vriend Emiel Vliebergh en van de grote bezieler en hoogleraar Paul Alberdingk
Thijm. De Laey zelf schreef enkele prachtige gedichten (‘Hic jacet’) en zou voor
mijn part gerust het voorwerp mogen zijn van een gegronde en analytische studie
die zijn en andere figuren in een ruimer tijdskader plaatst.
SVDB

Peter Ghyssaert (samenstelling)
Turkooizen scheepje van verschil. Twaalf jonge Vlaamse dichters, uitg. Prometheus,
Amsterdam, 1997, verspreid door Standaard Uitgeverij, Belgielei 147a, 2018
Antwerpen, 200 × 120 mm, 191 blz., paperback 595 fr. - In Turkooizen scheepje van
verschil bundelde de dichter Peter Ghyssaert - die daardoor de ontbrekende naam is
in het gezelschap - gedichten van twaalf jonge, na 1950 geboren Vlaamse dichters.
Tien gedichten per dichter selecteerde hij, als we de kafttekst mogen geloven allemaal
onvergetelijke gedichten. Een bonte groep is het toch wel geworden: een combinatie
van de postmodernen van onze poëzie (Dirk van Bastelaere, Stefan Hertmans en Erik
Spinoy), tot beeldenstormers als Tom Lanoye of Peter Verhelst, de neo-romanticus
Luuk Gruwez, naast auteurs van meer conventionele gedichten, vaak romantiserrend
van inslag en misschien daardoor net iets minder gecanoniseerd dan hun collega's:
Marc Tritsmans, Koen Stassijns, Herman Leenders, Charles Ducal, Bernard Dewulf
en Jo Govaerts. Uiteraard kunnen bij elke selectie vraagtekens worden geplaatst. Dat
is in het voetbal zo, dat is ook het geval bij bloemlezingen van poëzie. Waarom geen
Bart Janssen, geen Paul Bogaert, geen Erik Heyman? Niettemin blijft het een aardige
keuze die de lezer een mooi beeld geeft van de uiteenlopende poëtica's die een groot
gedeelte determineren van de Vlaamse poëzie.
SVDB

Katelijne van der Hallen
De binnenzijde, uitg. P. St.-Antoniusberg 5, 3000 Leuven, 1997, geïll. met
zw.-w.-foto's, 195 × 165 mm, 40 blz., gebonden 595 fr. - Enkele prachtige foto's van
de onlangs overleden meester Filip Tas zijn in deze bundel samengebracht met
vijfentwintig korte gedichten. Beide artistieke disciplines passen goed bij elkaar. De
foto's tonen het strict essentiële, het zijn beelden van soberheid, tevens voorbeelden
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van opmerking en visie. De gedichten zijn al even onthecht en liggen in de lijn en
de sfeer van vroeger werk van de dichteres. Wij lezen aldoor de juist gekozen
woorden, overgebleven na vele schrappingen of ineens in één geut uitgestort. Zij
horen diep naar ‘de binnenzijde / van de weerloze avond’ (11) of vragen ‘opnieuw
benieuwd hoe lang even nog het leven kleven blijft’ (19). Het zijn gedichten die men
twee- en driemaal leest, zoals zuivere haikoes, en proeft en weglegt om later nog
eens van te genieten en meteen te kijken naar, te vergelijken met de naaktheid van
de zwart-wit foto's. Een rijk literair totaalstuk.
FB

P.G. Buckinx
Bloesems van mijn droom, uitg. Lannoo, Tielt, 1997, samengesteld en ingeleid door
Rudolf van de Perre, 220 × 145 mm, 80 blz., gebonden 495 fr. - Een zorgvuldig
afgewogen, allicht mag ook worden gesteld exquise, selectie uit bundels van de
dichter P.G. Buckinx. Een bloemlezing die een aansprekend en overtuigend beeld
geeft van deze poëzie, door de inleider, Rudolf Van de Perre, omschreven als ‘poëzie
met een aristocratisch karakter, verfijnd en gracieus, lucide en gereserveerd, gegroeid
uit de stilte en bestemd voor de stilte van de receptieve geest.’ In die inleiding, met
de karakteriserende titel het verstilde rijk van de geest, biedt hij een korte, indringende
benadering van Buckinx' dichtkunst. Op een delicaat respectvolle en voorzichtige
wijze dringt hij door tot de waarden van reële ervaringen die ook de zucht naar een
metafysische dimensie in zich dragen. De introductie tot deze bundel getuigt van een
inleving die behoedzaam de kern van dat werk benadert en de evolutie ervan
genuanceerd weet te belichten. Is dat niet slechts mogelijk als de inleider een
vergelijkbaar verlangen naar eendere ervaringen beleeft, koestert? Zou de interpretatie
van Buckinx' gedichten daardoor niet worden gediend? Van de Perre gaat uit van
Buckinx' fundamentele levensvisie: de verbondenheid met de aarde, het reële leven
en het streven naar vergeestelijking en onthechting van het aardse. In feite het
kenmerkend dualisme van de zoekende mens. Uiteraard zijn die beide polen niet
altijd in dezelfde mate in deze poëzie voelbaar; ‘omdat zij als neerslag van zijn
innerlijke ervaringen een evolutie ondergaat’. Dat innerlijke dualisme zal uiteindelijk
uitgroeien tot onthechting die tot berusting leidt, een synthese ‘waarin de mens het
spel van nemen heeft herleid tot een harmonisch aanvaarden’. Die aanvaarding wordt
gedragen door, vindt een levenszin in wat de dichter zelf beleidt: ‘Leven, liefde en
licht / ik blijf in u geloven’. Elke lezer, elke genietende beschouwer van deze selectie
vindt hier in kristallen bij elkaar gebracht de, inderdaad, beste gedichten van de
dichter. Het kan uiteraard dat hij een vers mist, dat hij een gedicht verwacht dat niet
werd opgenomen. Maar is dat niet het heerlijke privilegie van elke lezer en van elke
bloemlezer?
GG

Hedwig Speliers
Ongehoord. Een keuze uit de gedichten 1957-1997, uitg. Meulenhoff,
Amsterdam/Manteau, Belgiëlei 147a, 2018 Antwerpen, 1997, samengesteld door
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Jean-Marie Maes, 215 × 140 mm, 223 blz., paperback. - In de poëzie van Speliers
is als een constante de onrustige kramp voelbaar van de blijvend onvoldane. Dat is
reeds merkbaar in zijn aftasten van de mogelijkheden die taal biedt of zou kunnen
bieden; in het taalexperiment dat vaak vertwijfeld grijpt naar de uitdrukkingswijze
die de complexiteit van een blijkbaar moeilijk en meestal moeizaam te benaderen
werkelijkheid in taalvormen moet brengen. Hij opteert voor opvallend gezochte
procédés: een verduisterende associatie-techniek, irrationaliteit in het beeldgebruik
en de vervlakking van het geestelijke door een overtrokken aandacht voor het
lichamelijke. Toch is deze dichter ook een denker die intellectueel en beredenerend
zijn poetische composities uitwerkt. Als denkend dichter bieden zijn verzen vrijwel
nooit een eindervaring. Hun dynamisme overstijgt de grenzen van het gedicht.
Doorheen het verloop van zijn vele bundels is het verlangen naar een totaalstructuur
merkbaar. Dat bedreigt dan wel eens de intensiteit van de samenstellende gedichten.
Het dichten en denken van Speliers is allicht een existentieel dichten dat hij denkend
belaadt en wel eens belast. Deze keuze uit de gedichten van 1957 tot 1997 is
zorgvuldig overwogen en geeft een duidelijk beeld van het poëtische oeuvre van
Speliers. Ze wordt bovendien ingeleid door een rustig én inlevende inleiding. Ze
bevestigt ongetwijfeld Speilers in wat hijzelf het belangrijkste acht: zijn dichterschap.
Daaraan kan inderdaad niemand voorbijgaan in het landschap van de Vlaamse
dichtkunst. Deze uitgave biedt een beeld van de evolutie, de onzekerheden, de
spanningen, de ingrijpende veranderingen die de laatste decennia kenmerken: de
ontkrachting van traditionele geloofswaarheden, geestelijke verwarring en onstabiliteit,
daarnaast ook een niet te ontkennen metafysische hunker en de pogingen die te
negeren, een neurotisch atheïsme (naar het woord van dichter zelf), de ontsnapping
aan kerkelijke bevoogding, de dood en de erotiek. Merkwaardig is dan wel dat de
poëzie van Speliers haar eigen vorm niet kan vinden zonder dat daarin een geloof
van een gekwetste man zijn plaats krijgt: hij zet zich af, maar kan zijn existentie
daarvan niet volkomen loskoppelen. Hij wijst een traditioneel bepaald godsbeeld af,
hij daagt het uit, maar blijft duidelijk geplaagd door een metafysische hunker. Hij
wordt gekweld door de vraag naar de zin, de draagwijdte van een bestaan zonder
God. Hij blijft zich de onbegrepene voelen die geen respons krijgt.
GG

Marc Tritsmans
Oog van de tijd, uitg. Lannoo, Tielt, 1997, 210 × 140 mm, 55 blz., genaaid 495 fr. In het vooraf geplaatste vers geeft de dichter de aanzet tot de bundel: de
vergankelijkheid van wat goed was,
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en toch ook wordt meegedragen, kan nog net worden gered, zoals ook wij misschien
behouden blijven. In het eerste deel Oude lucht wordt dat gevoelen verruimd: al
wordt de herinnering aan het goede en ware bedreigd, ze blijft ons ook bij als een
zekerheid die mede ons wezen bepaalt. Wat in de herinnering leven was, kan uitbundig
hernemen of kan vervagen in het onbestemde; wat volmaakt werd geacht, vervaagt
en laat toch ook iets vermoeden van wat was. Of verdwijnt het ‘in het museum van
Vergeten Gebaren’? In het deeltje Houtwerk wordt het thema op een vergelijkbare
wijze geprojecteerd in het beeld van de boom waaraan de mens enige standvastigheid
wil ‘ontvreemden’ om te kunnen blijven zoals bomen dat doen: geduldig, onhoudbaar
en in eindeloze herhaling. Of is het paradijs begoocheling, een Cinema Paradiso die
de werkelijkheid van het familieportret aantast, die de fotograaf tot medeplichtige
bedrieger van de tijd maakt, die op een luchtfoto het leven herleidt tot niet meer dan
een ver, helder overzicht? In het vierde onderdeel Onmiskenbaar bloed worden de
verzen pregnante beelden van een vastberaden hang naar levensvolheid. Maar ze is
moeizaam te bereiken, omdat de mens telkens weer wordt teruggeduwd in een
afstandelijkheid die grenzen moeilijk weet te doorbreken, in het ongrijpbare en
onbegrijpbare van de immanente dood. In het laatste deel Afkoeling verstilt en
verinnigt wat verleden was. De dichter vindt een uitweg in ‘levenslange warmte
zomaar door ons ingelijfd’, in de overgave, gekleurd door ‘ongetemd verdriet’, maar
naar anderen toe gericht. Een mooie bundel die lucide de weemoed verbeeldt om
wat was en de eenvoud van wat is; die uitgaat van het reële en in en door een
melodieuze vormgeving en de suggestieve kracht van beelden uitgroeit tot een
verlangen, blijkbaar een niet te vervullen wensdroom. Gedichten waarin de ervaring
van het onafwendbare voorbijgaan gestalte krijgt, maar die meteen ook worden
gedragen door levensaanvaarding, gericht op een verder bestaan, maar ook onmachtig
dat onaantastbaar existentieel te beleven.
GG

Monique Stockman
Paris Nord - Les Flandres. Gedichten / Poésies, uitg. Sted. Openbare Bibliotheek,
Leiestraat 30, 8500 Kortrijk, 1997, zw.-w.-ill. van Marc Stockman, 260 × 210 mm,
63 blz., genaaid 495 fr. - Een selectie gedichten, een representatieve keuze uit het
oeuvre van Monique Stockman in de originele Franse versie met telkens een
Nederlandse vertaling van het gedicht of meer vertalingen van hetzelfde gedicht. De
vertalingen zijn van Fernand Bonneure, Robert de Leersnijder, Alain Delmotte,
Dominiek De Ruyck, Christiaan Germonpré, Stefan Vancraeynest, Willy Spillebeen
en Jan Vercammen. Stuk voor stuk aansprekende vertalingen, soms dicht bij de
originele tekst, soms vrijere bewerkingen ervan. In elke vertaling beleeft de lezer het
avontuur van de vertaler: zijn beleving, zijn aanvoelen, zijn zoekend tasten naar het
wezenlijke van het origineel dat hij zowel naar het ervaringsgegeven als naar de
vormgeving zo nauwkeurig mogelijk wil benaderen. Een literaire ommegang in
variaties die de genietende lezer op het spoor zet van een accurate, accurater duiding
van de eigen beleving. De eenvoudige en verrassende inventiviteit in Stockmans
verzen, het onopgesmukte, de treffende beelden, het doordachte en doorvoelde spel
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met taalvormen en klanken, met kleuren en associaties zijn zo fris, zo eigen, zo
oorspronkelijk dat ze bijzondere eisen stellen ze in vertaling te kunnen aanbieden.
Daaraan moet beslist worden toegevoegd dat doorheen haar gedichten ook wel eens
een hardere, zelfs licht ontluisterende koelheid trilt (o.a. in Damme, Breendonk, A
Westcapelle). Allicht gaat het hier om verdoken smart om wat zinloos verloren ging.
GG

Jotie T'Hooft
Een pijl in het Niet. Een leven in teksten, uitg. Hadewijch/Houtekiet, Vrijheidstraat
33, 2000 Antwerpen 1, 1997, zw.-w.-illustr., 235 × 150 mm, 320 blz., paperback
790 fr. - Jotie T'Hooft (Oudenaarde 9 mei 1956-Brugge 6 oktober 1977) is vooral
bekend geworden en gebleven door zijn levenswijze en door zijn dood, 21 jaar oud,
door een overdosis cocaine. Dit leven en deze vroege dood zijn uitvoerig aanwezig
in zijn poezie. Twee bundels heeft hij weten verschijnen: Schreeuwlandschap (1975)
en Junkieverdriet (176), zijn beste werk, dat ook met de Reina Prinsen Geerligsprijs
werd onderscheiden. Postuum verschenen dan De laatste Gedichten (1977), voorts
Verzamelde Gedichten (1981) en Verzameld Proza (1982). Dit nieuwe boek, twintig
jaar na zijn dood, bevat een ruime verzameling van zijn teksten, waarvan vele nog
nooit gepubliceerd, artikels die links en rechts verschenen, brieven o.a. aan Daele,
Reve, Van Maele, van Ryssel, recensies van boeken en fonoplaten en een drietal
interviews door Daniël Billiet, Willem M. Roggeman, Luuk Gruwez. Ook gedichten
(‘Nu en dan wurg ik nog eens een gedicht tevoorschijn’ p. 103), waarvan de meeste
evenwel het niveau van de publicaties niet bereiken. De levensloop wordt ook
geïllustreerd: gewetensbezwaarde, nachtwaker, geinterneerde (in Beernem en in het
Rijksopvoedingsgesticht, Ruiselede), lector en werknemer bij de uitgeverij Manteau.
Daarnaast levenslange aandacht voor een bepaald soort muziek, voor
undergroundbewegingen (p. 71-85) die boeiend beschreven worden, voor
doodservaringen, zelfmoordpogingen en vooral voor drugs (‘Het dealen loopt vlot,
zo vlot dat ik hoop er volgende maand voor een tijdje mee te stoppen’ p. 78). Er
komen ontroerende momenten voor in dit boek, zoals de herinnering aan een
grootmoeder, zoals de gedichten als restitutie aan de ouders en ten slotte zeer diepe
ontgoocheling in mensen, vrienden, toestanden. Bij de vroegere poeziebundels vormt
deze uitgave een aanvullende en verhelderende verklaring.
FB

Jean-Paul Mulders & Annick Lesage
Een zeer treurige prins. Het leven van Jotie T'Hooft, uitg. Manteau Antwerpen, 1997,
verspreid door Standaard Uitgeverij, Belgiëlei 147 A, 2018 Antwerpen, geill. met
zw.-w.-foto's, 215 × 130 mm, 280 blz., paperback 750 fr. - Uit een recent uitgevoerd
onderzoek naar ‘Poezie in Vlaanderen’ is gebleken dat Jotie T'Hooft na Herman De
Coninck de meest ontleende dichter is in de Vlaamse bibliotheken. Dit is geen
noodzakelijke, maar wel een voldoende reden om aandacht te blijven besteden aan
leven en werk van dit icoon van de Vlaamse neoromantiek uit de jaren '70. Alle
publicaties van en over T'Hooft moeten met kritische afstand worden bekeken. Het
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is namelijk algemeen geweten dat levensbeschrijvingen van de jonggestorven dichter
vaak naar hagiografie neigen en dat bepaalde Vlaamse uitgeversfilialen geen kans
laten liggen om zowat alles wat T'Hooft ooit aan het papier toevertrouwde zonder
gêne en zonder enige bekommernis om literaire kwaliteit te grabbel te gooien. De
biografie Een zeer treurige prins van de jonge journalisten Mulders en Lesage is
minder saai en lijkt me minder overbodig dan veel ander materiaal rond Vlaanderens
bekendste naoorlogse junkie. Het is vlot geschreven, zet door zijn structuur (beginnen
bij de nogal theatrale zelfmoord) de lezer aan tot meezoeken naar oorzaken voor
T'Hoofts verval en illustreert de meestal overbekende feiten met uittreksels uit
verslagen, brieven en originele interviews. Minpunten zijn dat er te weinig zinvolle
verbanden worden gelegd tussen het dichtersleven en de betere gedichten en dat er
niet echt een originele of nieuwe visie over T'Hoofts leven wordt gepresenteerd. Dit
is ongetwijfeld een geschikt boek voor iedereen die achtergrondinformatie zoekt
over een nog steeds populaire dichter en de al bij al provincialistische hippie- en
drugsscène in het Vlaanderen van 20 jaar geleden. Maar voor de echte
poezieliefhebber blijft het wachten op een volledige kritische studie van T'Hoofts
gedichten.
GM

Hugo Brems (samenstelling)
In mij is onstuitbaar de doodsbloem ontloken. De beste gedichten van Jotie T'Hooft,
uitg. Manteau Antwerpen, 1997, verdeeld door Standaard Uitgeverij, Belgielei 147A,
2018 Antwerpen, 215 × 130 mm, 112 blz., paperback 595 fr. - De vierde druk van
Jotie T'Hoofts beste gedichten wijst erop dat de dichter belangstelling blijft wekken.
Is dat te wijten aan zijn cultstatus of aan de poetische kwaliteit van zijn verzen?
Wellicht spelen de beide redenen een rol. En alleszins zal het blijkbaar niet tanende
succes ook grotendeels te wijten zijn aan het vigerende tijdsklimaat, gekenmerkt
door de soliptische bekommernis van de mens die zich verliest in persoonlijke
frustraties, die geen houvast meer vindt en zich spiegelen wil in een beeld dat
verwantschap vertoont met de eigen onvrede. Deze mens gaat dan wel vlot voorbij
aan de pose, de imago-vorming, de dubbelzinnigheid, de vlucht in de mythe en het
onvoldragen taalspel die de authenticiteit van de gedichten van deze dichter bedreigen
en allicht vaker aantasten dan algemeen wordt aanvaard. Zelfs ‘de beste gedichten’
van Jotie T'Hooft, ongetwijfeld zeer relevant als tijdstekenen, dragen de beperking
dat ze slechts de uitdrukking bieden van ervaringen van een dichter die in zichzelf
opgesloten blijft, die verlangens geen duidelijke richting weet te geven, ze zelfs
koestert en verwarrend op zich laat inwerken. Hugo Brems biedt een te verantwoorden
selectie: poëtisch kwalitatief waardevolle gedichten en gedachten die niet mogen
ontbreken, omdat ze in het totaalbeeld van Jotie T'Hooft een cruciale rol spelen. Hij
laat de selectie bovendien voorafgaan door een rustig gestelde en indringende
benadering van de poetische wereld van de dichter en de problematische verhouding
tussen leven en werk en de mythevorming die ontstond. Hij reikt heel wat sleutels
aan die tot belangrijke inzichten kunnen leiden. Hijzelf opteert ervoor deze gedichten
vooral te benaderen en te begrijpen tegen de achtergrond van een post-romantische
levensvisie, uiteraard de nachtzijde ervan. De inleiding kan de lezer helpen de
innerlijke tegenspraken van deze dichtkunst te erkennen.
GG
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Willem Persoon
Onderzeeer, uitg. EPO vzw, Lange Pastoorstraat 25/27, 2600 Berchem, 1997, 200
× 125 mm, 78 blz., paperback. - Tien jaar na Archeologie is er een nieuwe bundel
van Willem Persoon, waarin ook Getijden voor Mathilde (1993) werden opgenomen.
Zoals in de vorige bundel, drijft ook deze op herinneringen van de dichter, evocaties
van een verleden dat naar het heden wordt doorgetrokken. Vaak ook observeert de
dichter wat zich voordoet en dat leidt hem wel eens tot een enigszins irreele veredeling
ervan of vertolkt hij een zekere berusting die toch ook nog is beladen met een moeilijk
te controleren levensjacht. De kring van wat hem bezighoudt, wordt inderdaad kleiner.
Schulden, schuldgevoelens wil de dichter blijkbaar inlossen, gedeeltelijk inlossen
door een verlangen naar zuiverheid, dat zich echter toch maar in mineurtonen aandient.
Persoon weet poetische effecten te realiseren; maar diepgang, innerlijke bewogenheid
en betrokkenheid moeten wel eens wijken voor het bewuste streven naar een mooie
vormgeving, esthetische verfraaiing. Dan komen er toch nog enkele verzen voor die
moeizaam de eufonie van een voldragen ritmiek volgen. Het beeldgebruik loopt
overwegend in het spoor van de traditie en bezit niet altijd een aansprekende
overtuigingskracht. Behoorlijke poezie, maar niet veel meer.
GG

M. Vasalis
Parken en woestijnen. De vogel Phoemx. Vergezichten en gezichten, uitg. G.A. van
Oorschot, Herengracht 613, 1017 CE Amsterdam, 1997, verdeeld door uitg. C. de
Vries-Brouwers, Haantjeslei 80, 2018 Antwerpen, 250 × 180 mm, 139 blz., gebonden.
- Deze verzamelde poezie van de dichteres M. Vasalis (1909) is het langverwachte
geschenk voor de talloze liefhebbers van haar werk. Ze leverde slechts drie
dichtbundels, geconcentreerd tijdens en het decennium na de Tweede Wereldoorlog,
maar met enkele gedichten eruit haalde zij de meest bekende bloemlezingen. Denk
maar
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aan ‘Sotto voce’, ‘Aan een boom in het Vondelpark’, ‘Duif’ of ‘Avond aan zee’. Het
zijn exponenten van een dichterschap dat intiem is, rustig de werkelijkheid bekijkend,
echter niet meteen opgewekt. De realiteit is haar gegeven, rotsvast zeg maar, en van
daaruit typeert ze, maakt schetsen die die ogenschijnlijk dagelijkse dingen in een
ietwat andersoortig en suggestief verband komen te plaatsen. Haar onbevangenheid
poneert ze vanuit een soort van uitgezuiverd beginsel dat later door mensen was
aangetast. Een deel van de dingen wordt poetisch geladen. Naarmate de dichtbundels
en haar leeftijd opschuiven in de tijd, des te afstandelijker wordt ze tegenover de
werkelijkheid. Ze wordt ook zekerder van haar stuk: de realiteit en haar poezie zijn
deel van een ruimer en geordend verband, een diepere zingeving. M. Vasalis leverde
het sprekende bewijs dat dichtkunst niet a priori moeilijk moet zijn of hermetisch,
maar dat met een eenvoudige en rake zegging net zo goed een charmerende mystiek
in verzen kan worden gelegd. Hoeft het nog gezegd wat men reeds decennia terug
had voorvoeld, namelijk dat dit oeuvre de tijd zal trotseren?
SVDB

J.C. Bloem
De brieven aan Albert Verwey, uitg. Umbra/Maarssen, 1997, verspreid door Maklu
Uitgevers, Somersstraat 13-15, 2018 Antwerpen, 245 × 160 mm, 111 blz., gebonden
Hfl. 49,50/990 fr. - Jakobus Cornelis Bloem (1887-1966) - J.C. Bloem - is een van
Nederlands grootste dichters geworden. De genese van zijn dichterschap gebeurde
langsheen de figuur van Albert Verwey (1865-1937), oprichter en redacteur vanhet
tijdschrift De beweging. Verwey woonde in de kustplaats Noordwijk, waar hij na
zijn De nieuwe gids-periode en na de breuk met Lodewijk van Deyssel was
neergestreken. Bloem was nog een scholier aan de Leidse Hogere Burgerschool toen
hij in juni 1905 zijn eerste verzen aan Verwey ter beoordeling en eventueel ter
publicatie in het tijdschrift voorlegde. Bloems eerste schrijfsels haalden de bladzijden
van De beweging uiteraard niet. De grote ambitie om in het prestitieuze tijdschrift
te publiceren werd nog aangewakkerd door de vriendschap met de dichter P.N. van
Eyck, die op dat ogenblik al enkele dingen in De beweging had geplaatst gezien. De
ambitie was voor de hand liggend, want zowat het gehele nieuwe dichtersgild werd
door Verwey in het tijdschrift verzameld: Aart van der Leeuw, Geerten Gossaert,
Martinus Nijhoff, Victor van Vriesland en in de laatste jaargang ook nog Hendrik
Marsman. De beweging was het voornaamste knooppunt geworden van de nieuwe
poezie. Vanaf eind oktober 1922 mocht de naam van J.C. Bloem aan de lijst worden
toegevoegd: zijn gedichten ‘Futura’ en ‘Walcheren’ werden door Verwey aanvaard.
Er kwam tussen beide literatoren een intrigerende correspondentie op gang, waarvan
quasi uitsluitend de brieven van Bloem aan Verwey bewaard zijn gebleven. Uit de
door Bart Slijper bezorgde brieven van Bloem blijkt hoezeer hij door Verwey werd
beinvloed en bijgestuurd. Later schreef Bloem naar aanleiding van het overlijden
van Verwey: ‘Door Verwey te worden goedgekeurd was als het ware de consecratie
van het dichterschap. (...)’. Verwey werd het ‘dichterlijke geweten’ genoemd van
een generatie. Deze brieveneditie bewijst ten voeten uit hoe belangrijk de
editiewetenschap wel geworden is voor de kennis en beoordeling van onze
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literatuurgeschiedenis. Dit soort bedachtzaam omgaan met schrijvers en met hun
teksten heeft overigens nieuwe impulsen gekregen, ook vanuit Nederland waar het
Constantijn Huygens Instituut hieromtrent voortreffelijk werk heeft geleverd. Het
toonaangevende handboek editiewetenschap van de hand van Marita Mathijsen, Naar
de letter (1995), is mettertijd een belangrijk instrument geworden dat ook voor de
weergave van deze briefteksten van Bloem voor Bart Slijper heeft gediend als basis
voor zijn voortreffelijke uitgave.
SVDB

Charles Ducal e.a.
Een scheur in de Tijd - Een artistiek project rond de beelden van Patrick Van
Craenenbroeck, uitgave (i.e.b.) P. Van Craenenbroeck, Esdoornlaan 1, 1790 Affligem,
1997, (bundel) 140 × 140 mm, geill. met zw.-w.- en kleurenfoto's, 66 blz., genaaid
450 fr. - (cd) stemmen Ugo Prinsen en Lina Iosifidis, muziek & arrangementen Gène
Van den Ostende, 650 fr. (cd + bundel voor 1000 fr.) - Een multi-artistiek project
werd hier gerealiseerd, een samenwerking tussen zes kunstenaars. ‘De schijnbare
vastheid van de sculpturen vermengt zich met het vluchtige van muziek, dans en
poezie tot één bezwering’ zo luidt het in de flaptekst. De sculptuur is van de hand
van Patrick Van Craenen-broeck, het resultaat van het behandelen van klei, vuur en
rook. De bundel bevat twee van deze creaties, beide stammend uit een nostalgische
wereld van koningen en veroveraars. Gène Van den Ostende zorgde voor de muziek,
terwijl ooit ook beweging van dans en ritmiek aan het geheel ten goede kwam. De
bundel plus cd bevat de essentie van dit gebeuren. Lezen en luisteren tegelijk. Lezen
kan met de poezie van vier dichters. Bekend zijn Charles Ducal, die vroeger al eens
teksten schreef bij werk van de beeldhouwer en dichter Rob Goswin, die het
bezwerende taalritme sinds lang in de vingers heeft. Hij schrijft in uitvoerige en
plechtstatige zinnen een wereld neer die bijna uit de prehistorie stamt: ‘Zij zijn de
vierschaar en in de tekens verklaren zij Hem de stand van zaken’. De kwatrijnen van
Ducal raken diepzinnige vragen: ‘Alsof de klei slecht gehoorzaamt / zich niet kneden
laat tot het beeld.’ Bert Lemmes getuigt: ‘In mijn ijdelheid omspan ik de eeuwigheid
/ en vergeet de tijd’. Bij het beluisteren van de cd wordt een wens van Robert
Vollekindt werkelijkheid: ‘Offer een heilwens / nu de stilte luistert / in een kringloop
van tijd.’ Een voortreffelijke samenwerking resulteert in een volledig eensgezind
kunstwerk.
FB

Hoor hoe ik van je hou
50 Liefdesgedichten, verzameld en gelezen door Tine Ruysschaert, uitg. Lannoo,
Tielt, 1998, boekje van 145 × 130 mm, 63 blz., geniet, met cd in één kaft, 495 fr. Tine Ruysschaert bracht op een cd vijftig Nederlandse liefdesgedichten samen onder
de hoede van Renoirs Moulin de la Galette (1876). Er zijn enkele klassiekers bij
(Snoek, Leopold, De Belder) die bij herlezen en her-beluisteren kwaliteit en
gedrevenheid bewijzen. Er zijn minder bekende getuigenissen zoals van wijlen Clem
Schouwenaars: ‘Ik zal schrijven over jou / zo eenvoudig dat het nauwelijks / nog
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schrijven lijkt, zo zuiver / dat kinderen naar me luisteren / en alles navertellen.’ Eros
en thanatos staan ook hier niet ver van elkaar: ‘Als ik doodga / hoop ik dat jij erbij
bent’ (Rempo Campert); ‘Wanneer ik morgen doodga / vertel dan aan de bomen /
hoeveel ik van je hield’ (Hans Andreus); ‘Wees niet bedroefd wanneer het uur zal
slaan’ (Bertus Aafjes); ‘Als dan het koperen keteltje vol as’ (Hugo Claus); ‘Soms
naar de eeuwigheid de zweefvlucht wagen / die een omhelzing geeft’ (Slauerhoff).
Er staan zo veel lessen en aanbevelingen in zo'n klein boekje. Lessen van trouw en
vertedering, van vergeving en deernis. Tine Ruysschaert heeft een voortreffelijke
keuze gemaakt. Maar zij heeft met haar wonderlijke stem aan elk van deze gedichten
een eigen leven gegeven, een apart leven ook, al naar gelang de inhoud, de
klankrijkdom, het ritme. Ook deze variatie illustreert de rijkdom van deze, onze
poezie. Een heerlijk geschenk.
FB

Henk van Zuiden (samenstelling)
Daar waar ik leefde. Nederlandstalige dichters over het landschap van hun jeugd,
uitg. Kwadraat/Utrecht, 1998, verspreid door uitg. C. de Vries-Brouwers, Haantjeslei
80, 2018 Antwerpen, 200 × 125 mm, 95 blz., paperback f 22,90 of 450 fr. - In de
bloemlezing Daar waar ik leefde keren Nederlandstalige dichters even terug naar
het landschap van hun kindertijd. Ze beseffen in hun gedicht dat de tijd onherroepelijk
voortschrijdt. Het beeld dat dichters aan hun jeugd over hebben gehouden, durft
nogal eens varieren: van idyllische landschappen, hoeven en ouderlijke huizen, tot
bijvoorbeeld de verschrikking van de Tweede Wereldoorlog bij J.B. Charles of
gewoonweg een val in de gymzaal van Ingmar Heytzes. Maar typerend en vaak
onvergetelijk blijft toch het landschap: een notelaar (Marcel van Nieuwenborgh),
het Bloemendaalse bos (Marijke van Hoof), het weiland (Johanna Kruit) of de vijver
(A. Roland Holst). Voeg daarbij nog enkele straten, een paar geboortehuizen en een
of ander zicht op de stad, en men krijgt een leuke, nogal verscheiden bloemlezing
gedichten met heel wat namen van dichters die je niet (meer) in bloemlezingen zou
hebben verwacht. En dat - het wat onvoorspelbare - is voor een deel het aardige van
deze selectie.
SVDB

Georg Trakl
Het laatste goud van vervallen sterren. Tweetalige uitgave, geselecteerd en vertaald
door Jan U. Terpstra, ingeleid door C.AO. Jellema, uitg. Umbra/Maarssen, 1998,
verspreid door Maklu Uitgevers, Somersstraat 13-15, 2018 Antwerpen, 245 × 160
mm, 184 blz., gebonden Hfl 49,50 / 990 fr. - Georg Trakl (1887-1914) is een van de
belangrijkste Europese modernistische dichters. Hij werd geboren in de muziekstad
Salzburg; zijn vader stierf vroeg, en van zijn nogal koele moeder dienden de kinderen
zich te bekwamen in muziek: zowel Georg als zijn zus Grete speelden piano, en
Grete werd later concertpianiste. Een eerstgeboren broertje was niet ouder geworden
dan één jaar, en het was dat ‘dode broertje’ dat later ook een rol zou gaan spelen in
Trakls poëzie. De dichter leed aan vlagen van zwaarmoedigheid en identificeerde
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zich met het werk van Baudelaire, Verlaine en Rimbaud. Trakl experimenteerde met
drugs en inspireerde zich op de Parijse ‘poète maudit’. In zijn eerste gedichten vindt
men een synthese van dat alles: bijzonder muzikaal, zwaarmoedig en theatraal,
vereenzaamd en afkerig tegenover conventies, en zwaar romantisch. Pas vanaf 1910
wordt een nieuwe toonaard in zijn werk zichtbaar, vooral onder invloed van Rimbaud,
later van Hölderlin. Zijn eerste en tijdens zijn leven enige bundel werd gepubliceerd
in 1913 onder de titel Gedichte; de tweede bundel, Sebastian im Traum, verscheen
immers postuum. Trakl was werkzaam als vrijwilliger-apotheker tijdens de oorlog.
Met te weinig middelen diende hij te veel gewonde soldaten te verplegen. Hij stierf
op 3 november 1914, waarschijnlijk aan de gevolgen van een overdosis cocaine. De
poezie van Georg Trakl wordt gekenmerkt door een vrij moeilijke, zeer eigengereide
en persoonlijke beeldtaal. Daarin spelen het arcadische landschap en enkele
terugkerende elementen een belangrijke rol: de merel bijvoorbeeld, die in zijn geluiden
wordt verbonden met de tuin uit de kindertijd, maar die staat voor zowel deze
infantiele onschuld als voor het zwarte van de doodsdreiging. Het motief van het
schuld- en strafcomplex wordt in bijvoorbeeld de Elis-gedichten uitvergroot en
geprojecteerd in de bezongen knaap. Trakl brengt in zijn werk de synthese van de
aloude dichterlijke visioenen van harmonie en broederschap. Het is hem te doen om
existentiële drijfveren, zijn ‘Geworfenheit’ (Heidegger) als mens, zijn angsten en
eenzaamheid waardoor hij zich een eigen poeticaal raadselachtig-symboliserend
universum heeft gecreëerd. Maar met verbluffend mooie gedichten tot gevolg.
SVDB

Christina Guirlande
Jaarringen rond een schilderspalet, 21 gedichten bij evenveel schilderijen van Tuur
De Rijbel, Buggenhout: Tuur De Rijbelstichting vzw, 1997, 210 × 295 mm, 13
kleurenreproducties, 8 zwart-wit, losbladig, 600 fr. Inleiding Herman Vos - De
beeldselecties van Tuur De Rijbel zijn vaak folkloristisch en anekdotisch, het picturale
kader is derhalve vaak ontgoocheld. Wel schuilt in het tekenwerk een vormvaste
hand die gestuurd wordt door een treffende opmerkingsgave. De zuivere
natuurimpressies hebben soms een interessant koloriet. Het is een verdienste van
Christina Guirlande deze decors met poetisch leven te be-
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zielen. Ze leeft mee met de schilder en omschrijft zijn impressionistische visie in
verzen zoals: ‘ik hou mij schuil in dit visioen en gooi / de zon met spatten licht de
gouden bomen in’ of vat zijn agrarische thematiek in sobere woorden samen: ‘Terwijl
de dagen over akkers gaan / en aarde roept om uitgelezen water, / berekent men het
deel van stro en graan / als zomer ingepakt zal zijn voor later.’ De dialogen tussen
beeld en woord creeren soms een verrassende spaning die als een blikopener werkt.
Het hele project evenwel (hoe mooi het ook uitgegeven is) is weinig normdoorbrekend
en teert vaak op al te charmante clichés.
JV

J. Bernlef
Aambeeld, uitg. Querido/Amsterdam, 1998, verdeeld door Uitg. Singel 262,
Schuttershofstraat 9, 2000 Antwerpen, 210 × 120 mm, 64 blz., paperback 599 Bfr./f
29,90 - ‘In die ene brandschone, sterheldere seconde / komen alle samenlopen samen
maar maken / geen verbinding...’ (p. 63), dat impliceert de erkenning én de ervaring
van het vluchtige dat de dichter naderbij wil halen, maar waarvan een wezenlijke
eenheid altijd weer ongrijpbaar blijft, oplost in een wat mistige werkelijkheid. Toch
is die ervaring, hoe dan ook, altijd navoelbaar. Is er dan toch ergens een mogelijke,
maar blijkbaar niet te vatten aanwezigheid in het verborgene, in dat wat de dichter
waarneemt, zich eigen wil maken, maar hem telkens weer ontsnapt? In steeds weer
andere combinaties van gegevens, van hoofdzakelijk vrij nuchter geobserveerde
realia peilt Bernlef naar samenhang, ook in de herinnering, naar een uiteindelijk
inzicht in die samenhang ‘de scherven wachtend / op de terugkeer van de fles’ (p.
51). Die samenhang moet er wel zijn, maar ze is duidelijk moeilijk te bereiken. En
toch: ‘één ogenblik maakte hij / deel uit van het grote mozaiek’ (p. 28). Een bundel
die een aanvullend beeld geeft van Bernlefs typische thematiek. Maar wellicht is in
deze bundel ook voelbaarder dan in vorige bundels dat, hoe aards ook gericht, hij de
fundamentele levenservaring van de dichter raakt: een uitzicht op wat religie is of
zou kunnen zijn. In wat niet kan worden gezien, in wat zich in het verlangen ophoudt
en waar alles naar terugkeert maar ‘waarvan het patroon aan het oog / wordt
onttrokken...’ (p. 15), nadert allicht toch iets ‘zonder gezien te zijn’ (ib.). Die
thematiek brengt Bernlef nooit tot somberheid. Een mogelijk tekort vindt een pendant
in het geluk dat hier en nu is gegeven, in het fragmentaire waarin het leven én het
levensmysterie blijkbaar dan toch is geborgen.
GG

Religie
Catherine Cornille
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De wereldgodsdiensten over schepping, verlossing en leven na de dood, uitg.
Davidsfonds, Blijde-Inkomststraat 79-81, 3000 Leuven, 1997, 220 × 140 mm, 128
blz., genaaid 695 fr. - Al wie er zich vandaag de dag aan waagt om met beide voeten
‘in’ de wereld te staan, wordt geconfronteerd met religieus pluralisme: andere religies
en andersdenkenden wonen als het ware om de hoek van de straat. ‘Hoe moeten we
daarmee omgaan?’ is de slotsom en tegelijk het uitgangspunt van dit boek van
Catherine Cornille. Zowel wat het begin en het einde van het leven en van de kosmos
(schepping - dood - hiernamaals) betreft, als wat goed en kwaad, redding en verlossing
betreft, doorkruist de auteur op een boeiende wijze nu eens de Semitische en
Oost-Aziatische tradities, dan weer primitieve en hedendaagse religies, steeds weer
op zoek naar onderlinge verwijzingen, aanknopingspunten, uitersten en gelijkenissen.
Op die manier voelt de lezer aan dat op heel wat terreinen veel religies en tradities
lang niet zo ver van elkaar verwijderd blijven, als hij vaak denkt of meent te moeten
denken. Vanuit deze oprechte en verrassende zoektocht van Catherine Cornille wordt
de vraag naar het religieus pluralisme in het laatste hoofdstuk dan ook beantwoord
met een warm, doch overtuigend pleidooi voor de interreligieuze dialoog.
LDC

Piet Thomas
Klein getijdenboek. Psalmen en andere liederen, uitg. Lannoo, Tielt en Gooi & Sticht,
Baarn, 1997, 215 × 135 mm, 187 blz., paperback 495 fr. - In een hedendaags hertaalde
versie biedt de auteur een selectie van een honderdtal psalmen, soms in een berijmde
en vrije vertaling, waarin hij eigen inzichten en aanvoelen verwerkt. Het is een frisse
aanbreng door iemand die zich over de oude teksten heeft bezonnen. Daarnaast is er
een verantwoorde keuze van liederen en hymnen. De auteur noemt ze ‘andere
liederen’, waarmee hij een merkwaardige brug slaat naar de oude psalmen. Het geheel
is een rijk en verrassend aanbod voor dagelijkse bezinning, de Heer dankend en
lovend, een bundel die adem geeft midden de benauwende sfeer van andere media.
AV

J.R. Porter
De sleutel tot de Bijbel, uitg. Anthos/Amsterdam & Lannoo/Tielt, 1996, geill. met
kleurenreproducties, foto's en kaartjes, 285×220 mm, 288 blz., gebonden f 79,50 /
1495 Bfr. - Dit boek werd gerealiseerd door J.P. Porter, emer. hoogleraar theologie
aan de univ. van Exeter (Engeland) en werd voor ons taalgebied bewerkt door Peter
Schmidt, priester en president van het Bisschoppelijk Seminarie van Gent. Of je er
nu onverschillig voor bent of niet: de bijbel is nog altijd het meest verkochte én meest
gelezen boek, dat tevens de basis vormt voor twee zeer grote religies en waarvan de
invloed op onze westerse cultuur niet te meten is. Vandaar dat voorliggend boek
voor velen een welgekomen gids zal zijn om nog beter de bijbel en alles wat ermee
samenhangt, te begrijpen. De oorspronkelijke Engelse uitgave draagt als titel ‘The
illustrated Guide to the Bible’ en die titel zegt eigenlijk beter dan de Nederlandse
wat het boek inhoudt: d.m.v. meer dan 100 commentaren die in het totaal met meer
dan 300 (kunst)reproducties, foto's, kaarten (alle in kleur!) geïllustreerd zijn, vertelt
dit boek over personen, plaatsen, gebeurtenissen en verhalen uit de Bijbel. Zowel
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het Oude Testament (deel 1), als het Nieuwe (deel 2) worden met en door dit boek
veel toegankelijker en begrijpelijker voor de doorsnee lezer. Ieder hoofdstuk bespreekt
een onderwerp (vb. Mozes, de eerste koningen, Het publiek optreden van Jezus,
Kruisiging en verrijzenis, enz.) in zijn historische en geografische context. Waar
mogelijk wordt de link gelegd met overeenkomstige verhalen uit andere culturen
(vb. de zondvloedverhalen). Achterin het boek worden de diverse boeken van het
Oude en het

Nieuwe Testament ‘boek voor boek’ samengevat en met de nodige kruisverwijzingen
naar de betreffende passages, zoals ze in boek behandeld werden. Verder vinden we
nog een lijst met bijbelse termen, een lijst met afkortingen, 3 bladzijden bibliografie
en een personen- en zakenregister van 10 bladzijden. Een speciaal woord van lof
verdient de lay-out van het boek: met mooie illustraties, gekleurde kaartjes en
raamartikels werd een schitterend en erg aansprekend geheel gecomponeerd, dat spijts het cliché van de woorden - een lust is voor het oog! Voor wie met de bijbel
omgaat, is dit boek een noodzakelijke, maar ook erg aangename aanvulling. Last but
not least feliciteren we de auteur van dit boek, tevens auteur van heel wat bijdragen
in andere boeken en tijdschriften: met dit werk heeft hij zeker een hoogtepunt bereikt.
RD

Literair proza
Karl Vissers
Water wil ik worden, uitg. Manteau, Belgielei 147a, 2018 Antwerpen, 1998, 200 ×
125 mm, 200 blz., paperback 650 fr. - Laten we van meet af aan duidelijk zijn: Water
wil ik worden, het romandebuut van Karl Vissers (‘What's in a name’?) is raak. Van
bij de eerste regels van het boek dompelt de auteur de lezer in een intrigerende en
complexe familiehistorie en levensverhaal waarbij voortdurend teruggrijpt naar het
verleden om situaties uit het heden te verklaren. Hij slaagt erg handig in het opwekken
van de nieuwsgierigheid van de lezer door reeds vroeg een aantal namen van
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personages te laten vallen en die slechts druppelsgewijs - elke hoofdstuk draagt de
naam van een personage - voor te stellen. De ingenieuze structuur van het boek
verplicht de lezer bovendien tot een aandachtige lectuur. De elegantie waarmee
Vissers de metafoor van het water in zijn verhaal brengt, wijst zonder meer op echte
vakkennis. Het water laat de personages toe uit het verleden weg te drijven en doet
de herinneringen verdampen. Tegelijkertijd helpt het water ze opgekropte passies te
blussen. Het zit allemaal ‘rimpelloos’ in het verhaal verwerkt. In een leven kan veel
kapot gaan. Het is in de levens van de hoofdfiguren uit het boek niet anders. Dat het
hoofdpersonage terechtkomt in een familie van restaurateurs - men restaureert er
oude schilderijen met behulp van vele vloeistoffen - zal dan ook geen toeval zijn en
niet zonder symbolische waarde. Is dit een pessimistisch boek over emotionele
nederlagen? Echt vrolijk is het zeker niet. Het is een boek over fouten en over
verlangen naar vergeten. Vissers wordt echter nooit zeurderig, maar blijft het hele
boek door fris schrijven en puntig formuleren. Hij zorgt ook voor vaart in het boek
en slechts af en toe wordt hij m.i. iets te breedvoerig (bijv. bij de naamverklaring
van ‘Esther’). Dit mag echter niet wegnemen dat dit debuut zonder meer als zeer
geslaagd kan bestempeld worden.
FT

Gerard Walschap
Brieven 1921-1950, verzameld en toegelicht door Carla en Bruno Walschap met
medewerking van Harold Polis, Nijgh & Van Ditmar/Amsterdam 1998, 1462 blz.,
gebonden 2500 bfr. - Precies honderd jaar na zijn geboorte is het eerste deel van de
Brieven van Gerard Walschap verschenen. Het beslaat de periode 1921-1950. Zowel
literair als persoonlijk is het een bijzonder belangrijke periode in het leven van Gerard
Walschap. Tussen 1921 en 1951 publiceerde de auteur romans als Adelaide, Trouwen,
Celibaat en Houtekiet. Het is ook in die periode dat hij afstand neemt van de
katholieke kerk en van het geloof van zijn jeugd. De uitgave werd verzorgd door
Carla en Bruno Walschap. De Brieven 1921-1950 tellen 1462 bladzijden en is
opgedeeld in vier delen. Het eerste deel, ‘De jonge Walschap’ (brieven 1921-1931),
opent met de brief aan Paus Benedictus XV waarin de jonge kloosterling Walschap
vraagt hem te ontslaan van zijn eeuwige geloften. In ‘Van God los’ brieven
1932-1939) komt de verwijdering met ge-
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loof en kerk aan bod. Het conflict met pater Emiel Valvekens, zijn mederedacteur
van het tijdschrift Hooger Leven, toentertijd Walschaps voornaamste bron van
inkomsten, heeft de breuk ongetwijfeld bespoedigd. De brieven aan Valvekens
getuigen op schrijnende wijze van het onrecht dat de auteur werd aangedaan. Na ‘De
oorlog’ (brieven 1940-1944) volgt ten slotte deel IV ‘Vechten voor de vrijheid’
(brieven 1945-1950), waarin het hoofdaccent valt op Walschaps strijd om zijn
onkreukbaarheid tijdens de oorlog aan te tonen en op de voortdurende zorg voor zijn
gezin. Het is een onmogelijke taak om binnen de beperkte ruimte waarover ik beschik
écht recht te doen aan dit ongemeen rijk boek. Enkele impressie slechts: inhoudelijk
vond ik de briefwisseling met Zuster Oswalde bijzonder boeiend, omwille van de
authenticiteit waarmee Walschap zijn standpunt tegenover geloof en schrijverschap
verwoordt. Opvallend zijn ook de warmte van zijn correspondentie met vrienden als
August van Cauwelaert, André Demedts e.a., de tederheid tegenover zijn kinderen,
de diepe gevoelens voor zijn broer... De lezer ziet Gerard Walschap doorheen deze
brievenselectie groeien van een wat onderdanige jongeman tot een integer,
compromisloos man, die bijzonder fel van zich af kan bijten, wanneer hij zich
aangevallen voelt. Denk maar aan de brief waarin hij scherp uitvaart tegen Streuvels,
wanneer die zich tekort gedaan voelt door een bespreking van Walschap. Of aan zijn
uitval tegen Hubert Lampo, wanneer Walschap zich zijdelings van collaboratie
beschuldigd voelt. Erg veel informatie over het werk van Walschap bevatten de
Brieven 1921-1950 niet. Wel werken ze door hun levendigheid en intensiteit
aanstekelijk om de boeken van Walschap te hérlezen. We kunnen er de samenstellers
enkel dankbaar om zijn.
GS

Ilse Beyers
De Zuchtfontein, uitg. Bert Bakker/Amsterdam, 1998, verspreid door Standaard
Uitgeverij, Belgielei 146a, 2018 Antwerpen, 200 × 125 mm, 152 blz., paperback 595
fr. - Als recensent kijk je meestal belangstellend uit naar het werk van een debutant.
En als die debutante, in dit geval Ilse Beyers, haar werk dan ook nog in het fonds
van een uitgeverij als Bert Bakker kan onderbrengen, stijgen de verwachtingen.
Helaas, driewerf helaas. Na lezing rest de recensent enkel plaatsvervangende
schaamte. Een onnozel verhaaltje wordt op een al even modieus-onnozele manier
verteld. Het hoofdpersonage heeft door een lichte aardbeving heen geslapen. Zij is
verontwaardigd, omdat ze op die manier hét gespreksonderwerp van de week gemist
heeft en vermoedt dat er een complot achter steekt. Het zal haar niet meer overkomen,
denkt ze. Daarom installeert ze een video-installatie in haar flat en geeft aan vier
bekenden een sleutel van haar appartement. Die moeten bij de geringste schok naar
haar flat rennen en de gebeurtenissen met de videocamera's registreren. Maar wat
als die vier nu eens in het complot zitten? De rest van de roman (?) bestaat uit de
ondervraging van de vier, af en toe onderbroken door cursieve passages waarin
flashbacks haar belevenissen met haar vriend Tom aan bod laten komen.
Pseudo-diepzinnigheden en oninteressante introspectie worden afgewisseld met
modieus-grof-in-de-mond stoerdoenerij. Het kan allemaal niet verhelen dat Ilse
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Beyers niet, maar dan ook helemaal niets te vertellen heeft. Bert Bakker had
waarschijnlijk een off-day toen hij dit manuscript accepteerde.
GS

Bart Plouvier
Het Gemis, uitg. Manteau, Antwerpen, 1998, verspreid door Standaard Uitgeverij,
Belgiëlei 147a, 2018 Antwerpen, 200 × 125 mm, 208 blz., paperback, 650 fr. - Met
Het Gemis is Bart Plouvier, voormalig zeeman, na Het gelag aan zijn tweede roman
toe. Was in zijn veelbelovend debuut een kroeg de ontmoetingsplaats van allerlei
marginalen, dan is dat in Het Gemis een onfortuinlijk, verroest vrachtschip: de
Leukotheia. De roman bevat twee delen en elk hoofdstuk begint met een streepje
poëzie van onder andere Plouvier zelf, M. Vasalis, Willem Elsschot, Hendrik
Marsman, en J.J. Slauerhoff. In het eerste deel, één grote flashback en drie vierde
van het boek, worden de zonderlinge bemanningsleden op een even zonderlinge
wijze voorgesteld. Het ene verhaal is al onrealistischer dan het andere en dat tast de
geloofwaardigheid van deze roman danig aan. Ignazio Mascagni is een Verdi-zingende
eerste machinist die elke storm een Wagner noemt.
Scheepsarts Jan Pronker, alias de Pil, houdt zich meer met poëzie dan met
geneeskunde bezig. Jozef Boonen is matroos eerste klas en zoon van een Antwerpse
hoer. Hij zit met een stukje bot in zijn geslachtsdeel, waardoor hij met een eeuwige
erectie door het leven moet gaan. Zwaargewicht Mugo, negerkok en Masai, houdt
er bedenkelijke culinaire praktijken op na. Zijn zeedieeten zijn meer verbeelding dan
realiteit. Dan zijn er nog John Mac Whirr, de ooit zo gerespecteerde kapitein die
droomt van zijn liefde voor een onbereikbare Braziliaanse en het leven laat in een
stinkende hangmat, Pedro Van de Walle die rotsvast in het bestaan van Moby Dick
gelooft, het hoofdpersonage, Dagobert Van Hemeldonck, afkomstig van een Vlaams
boerendorp aan een rivier en op zoek naar de eeuwige liefde en het kransje passagiers,
zoals een Thaise hoer, een schilderes, een antropoloog en een schrijver uit het
Waasland, Bart Blomme. Dit bizarre gezelschap van dronkaards, vechtersbazen,
halve hekken en bezetenen leidt op de Leukotheia een leven beheerst door zeeën en
onvoorspelbare wallen, met de dood voor de meesten als gevolg. Allen zijn ze
eenzaam en hebben ‘een gemis’ aan liefde. Het schip is volgens dichter-arts Pronker
‘de drijvende metafoor voor het onvervulde menselijke verlangen.’ Plouvier noemt
zijn roman ook ‘een allegorie over onvervulde verlangens’. Met de soms originele,
maar al te vaak belachelijke, onbegrijpelijke en ellenlange vergelijkingen is het boek
inderdaad een allegorie, maar dan ééntje van het hyperbolische soort. Het tweede
deel is aangrijpender. Dagobert, één van de weinige overlevenden van de ramp met
de Leukotheia, heeft de zee voor het vasteland geruild, keert naar zijn geboortedorp
terug, denkt met heimwee aan het zeemansleven en kent in zijn zoektocht naar de
ware liefde kortstondig succes. De beschrijving van het verloren gegane boerendorp
van weleer, ultiem symbool voor de ondergang, is een staaltje knappe literatuur. Het
Gemis is bijwijlen beklemmend, maar zwalpt te veel door ongeloofwaardige, zinloze
verhalen. Het doorgedreven alwetende vertelperspectief - er is geen enkele dialoog
- en de stroeve taal maken de roman loodzwaar. Wie graag in een roman zwoegt, zal
Het Gemis niet als ‘een gemis’ ervaren.
JDD
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Karel Wauters (red.)
Verhalen voor Vlaanderen. Aspecten van het Vlaamse fictionele proza tot aan de
Tweede Wereldoorlog. Vijftien lezingen, uitg. Pelckmans, Kapelsestraat 222, 2950
Kapellen, 1997, 220 × 140 mm, 308 blz., paperback 690 fr. - Verhalen voor
Vlaanderen zijn de schriftelijke neerslag van 15 lezingen, georganiseerd tussen 1995
en 1997 door het Departement Taal- en Letterkunde aan de UFSIA. De ondertitel is
de perfecte weergave van de inhoud van de bundel: Aspecten van het Vlaamse
fictionele proza tot aan de Tweede Wereldoorlog. Vijf lezingen behandelen het
Conscience-tijdperk en naast de meester komen ook Pieter-Frans van Kerckhoven,
Anton Bergmann en Isidoor Teirlinck en Reimond Stijns aan bod. Voor de modale
lezer wat ‘vergeten’ namen, maar juist daardoor interessant omdat het Vlaams proza
van de Van Nu en Straks-generatie er haar wortels in vindt. Het tweede deel van het
boek bevat de neerslag van vijf lezingen over die generatie schrijvers uit het fin de
siècle, onder meer over Streuvels en Buysse. Maar ook Virginie Loveling, Gustaaf
Vermeersch en Herman Teirlinck verschijnen op het appel. Het interbellum bevat
bijdragen over Timmermans, Elsschot, Zielens, Walschap en Gilliams. Verhalen
voor Vlaanderen is om meer dan één reden interessant. Het is vooreerst een beknopte
geschiedenis van de Vlaamse (proza)literatuur tot aan de vooravond van de Tweede
Wereldoorlog. Erg veel is er op dat vlak niet op de markt. Het is bovendien een
interessant boek door de aanpak: niet één auteur, maar negen die onder redactie van
Karel Wauters elk vanuit hun eigen invalshoek, vanuit hun gespecialiseerde
belangstellingssfeer een figuur of een aspect ervan belichten. Dat zorgt voor diepgang
en grondigheid. Dat de bundel de neerslag is van een lezingenreeks verhoogt trouwens
nog eens de leesbaarheid van de teksten, zonder afbreuk te doen aan de
wetenschappelijke degelijkheid. Verhalen voor Vlaanderen verdient dan ook
navolging. Dezelfde aanpak van de Vlaamse poëzie zou ongetwijfeld een even
boeiend boek opleveren.
GS

Bob van Laerhoven
Pendeljaren. Dagboek 1993-1997, uitg. Manteau, Antwerpen, 1998, verspreid door
Standaard Uitgeverij, Belgiëlei 147a, 2018 Antwerpen, 200 × 125 mm, 238 blz.,
paperback 695 fr. - Pendeljaren bevat een selectie uit het dagboek dat Bob van
Laerhoven bijhield tussen 8 augustus 1993 - de dag dat hij veertig werd - en 9 juni
1997. In die periode is Van Laerhoven bijzonder actief. Hij maakt o.m. journalistieke
reizen naar Bombay, Srebrenica, Libanon en Burundi. Tussendoor werkt hij aan een
nieuwe roman, Koperen Gaby. In Pendeljaren blikt de auteur ook terug op het eigen,
soms bewogen leven. Hij tracht inzicht te krijgen in wie hij is, waar hij staat, wat hij
van zijn leven gemaakt heeft. Ook de relatie met zijn vader komt daarbij geregeld
aan bod. Het leidt de auteur tot boeiende psychologisch/filosofische beschouwingen.
Van Laerhoven verliest daarbij de complexiteit van een mensenleven niet uit het
oog. Juist in de verscheidenheid, in het vermengen van bedenkingen bij de actualiteit
met bespiegelingen over het eigen leven en schrijverschap, ligt de aantrekkingskracht
van deze dagboekaantekeningen. En ook in deze dagboekfragmenten kan Van
Laerhoven niet verhullen dat hij een verteller is. Een milde vorm van zelfspot zorgt
er bovendien voor dat Pendeljaren nooit zwaar op de hand wordt. ‘Een dagboek
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moet na de dood verschijnen’, schrijft Van Laerhoven op blz. 109. Gelukkig voor
de lezer heeft hij ons eerder laten delen in zijn ‘zuiveringsritueel’, zoals hij zijn
dagboek wat verder noemt.
GS

De recensies werden geschreven door:
AS: Anne Six
AV: Arthur Verthé
FB: Fernand Bonneure
FT: Frank Tubex
GG: Guido Goedemé
GM: Geert Malfliet
GS: Geert Swaenepoel
JDD: Johan De Donder
JLM: Jean Luc Meulemeester
JV: Julien Vermeulen
KVD Karel van Deuren
LDC: Lieve Decroos
RD: Robert Declerck
RMDP: Raoul M. de Puydt
RN: Robert Nouwen
SVDB: Stefan Van den Bossche

Zoekertje
Te koop: volledige jaargangen van West-Vlaanderen / Vlaanderen vanaf 1952 tot en
met 1992. Deze zijn mooi ingebonden tot en met jaargang 1983. Inlichtingen: telefoon
(050) 33 82 23.
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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

In memoriam
Karel de Busschere
Gezellekenner en taalkundige

Foto: Jos Verheyen

Op 2 oktober 1998 overleed Karel de Busschere in Ieper op 86-jarige leeftijd. Hij
was priester van het Bisdom Brugge en verbleef sinds 1985 in het rusthuis ‘Vrijzicht’
in Elverdinge. Hij werd geboren op 27 juni 1912 in Oostnieuwkerke. Na zijn
priesterwijding in 1939 was hij achtereenvolgens subregent-leraar in het college in
Oostende, leraar in het college in Menen en leraar in de normaalschool en het college
van Torhout. In 1956 werd hij huismeester in het Leo XIII-seminarie in Leuven en
vanaf 1960 diocesaan inspecteur M.O. (Bisdom Brugge) en tegelijk rector van de
Broeders Maristen in Pittem. Na zijn opruststelling in 1976 verbleef hij daar tot zijn
verhuis naar Elverdinge. In al deze opdrachten heeft hij getracht voortdurend
beschikbaar te zijn voor anderen. Een leven lang hechtte hij meer belang aan de mens
dan aan alle theorie. De vrije tijd en vakanties die hem toegemeten waren, werden
besteed aan het werk waarin hij uitblonk: Gezelle en de taal.
Het tijdschrift ‘Vlaanderen’ mocht zich verheugen in talrijke bijdragen van hem
waaronder in het Gezellenummer 85 van januari 1966 een uitgebreid artikel over
Gezelle en zijn taal. Het nummer 178 van Vlaanderen: ‘Gezelle-Rodenbach en de
Westvlaamse school’ werd door hem samengesteld. Uitgerekend nu een derde
Gezellenummer van ‘Vlaanderen’ verschijnt, gedenken wij hem hierin. ‘Biekorf’
was zijn andere passie. Hij was medewerker sinds 1929 en vanaf 1974 lid van Biekorfs
berek. Bekend daarin zijn de enkele duizenden ‘taalaantekeningen’ van zijn hand.
Minder bekend is dat hij voor allerlei vieringen gelegenheidsgedichten maakte. Naast
het zanten van woorden was dit nog een bezigheid in het spoor van de Meester.
Van Karel de Busschere verschenen een achttal werken in boekvorm, vooral
publicaties rond Gezelle. Het voornaamste is wel de uitgave in 1971 van Gezelles
‘Volledige Dichtwerken’, omgezet in hedendaagse spelling, met een inleidende studie
van Bernard Kemp. In 1961 was hij medestichter van het Guido Gezellegenootschap,
waarvan hij jaren secretaris was.
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In al dit werk zal de overledene in herinnering voortleven. Uit gesprekken kon ik
afleiden dat zijn leraarschap aan de Normaalschool in Torhout tot zijn gelukkigste
periode in zijn leven behoorde. ‘Het waren de beste en ook volledigste jaren van
mijn leven’. In één adem werden een aantal oud-leerlingen van de school opgesomd
die vooraanstaande ‘veldwerkers’ zijn geworden. Namen als Windels, Arickx, Pyck,
Deleu, Verbeke en Roelstraete en nog vele anderen noemde hij en daar was hij fier
op. Terecht, want Karel de Busschere behoorde tot die waardevolle mensen die als
leraar door ideaal en werkkracht voor velen een voorbeeld zijn geweest. Hij was een
groot Vlaming. Met overtuiging sprak en schreef hij over Vlaanderen. Vele Vlamingen
die hem hebben gekend, zullen hem ook daarom bewaren in het hart van hun hart.
JOS VERHEYEN

Cultuurprijs van het C.V.K.V. en het tijdschrift Vlaanderen
Enkele weken geleden besliste de Raad van Beheer van het Christelijk Vlaams
Kunstenaarsverbond v.z.w. om voortaan tweejaarlijks een cultuurprijs toe te kennen.
De bedoeling bestaat erin een kunstenaar, een groep, een organisator, een initiatief...
aan te moedigen of een bepaald cultureel initiatief te bekronen.
Daarbij zal geprobeerd worden de verschillende disciplines afwisselend aan bod
te laten komen. Bij de toekenning zal het C.V.K.V. rekening houden met de eigen
doelstellingen: bevordering van alle takken van de kunst in overeenstemming met
een christelijke levensbeschouwing en het stimuleren van de ontplooiing van de kunst
en cultuur in Vlaanderen. De prijs - een nog te creëren kunstwerk - zal voor het eerst
worden toegekend in het jaar 2000. De jury zal bestaan uit de leden van de Raad van
Beheer. Uiteraard komen die zelf, evenals de redactieleden niet in aanmerking om
de prijs te ontvangen. Daarom werd ook een reglement opgesteld dat bij de secretaris
kan worden aangevraagd. Uiteraard komen we op de toekenning en uitreiking, die
moet gebeuren tijdens een Academische Zitting, nog terug.
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[nummer 275]
Luc Decorte
Oorden dus waar dichters en andere schrijvers ooit hun eenzame en
weinig gewaardeerde lees- en schrijfactiviteit hebben uitgeoefend
‘Wie denkt een schrijverschap te kunnen verklaren uit de plek en de dingen,
meent ongetwijfeld ook dat de toekomst voorspeld kan worden uit natte
theebladeren of de ingewanden van een dier.’
RON KAAL

Woord vooraf
Vorig jaar publiceerde het tijdschrift ‘Vlaanderen’ in aflevering 2691 (januari-februari
1998) een eerste overzicht van de ons bekende schrijvershuizen in Nederland en
Vlaanderen, in het Brusselse hoofdstedelijk gebied én in Wallonië. Over 44 bladzijden
gespreid beschreven wij achttien literaire musea, oorden dus waar dichters en andere
schrijvers ooit hun eenzame en weinig gewaardeerde lees- en schrijfactiviteit hebben
uitgeoefend en waar, na hun dood, door de (grote) inzet en met de (kleine) middelen
vanwege particulieren en gemeentelijke of provinciale overheden, hun gedachtenis
levendig wordt gehouden. Enkele van die plekken zijn monumentaal, bijv. het rijzige
Muiderslot waar dichter en historieschrijver P.C. Hooft, drost van Muiden, baljuw
van Gooiland en hoofdofficier van Weesp ('s zomers) bevoorrecht resideerde; andere,
de meeste zelfs, ogen pretentieloos en zijn gebleven wat ze bij leven en welzijn van
de auteur al waren: een schrijfcel (thans kabinet genaamd), één of meer kamers, een
bescheiden huis, zoals dat van (toneel)schrijver Herman Teirlinck op de Uwenberg
in Beersel-Lot. Ach, zoekers van de kunsten, vinders van de bedelzak.
Hier volgt - ik houd niet méér van zeggen dan van doen - een tweede reeks
schrijvershuizen2, van de Willem Bilderdijk-Collectie in Amsterdam tot het Museum
Huize Ernest Claes in Zichem-Scherpenheuvel, twintig museale oorden, acht in
Nederland, twaalf in België.
Omdat niet iedereen ervan overtuigd is dat schrijversoorden met hun inboedel
geconserveerd moeten worden, buigen zich ook dit keer aansluitend, of beter:
tussendoor, zeventien hedendaagse auteurs (Hermine de Graaf, Johanna Kruit, Nelleke
Noordervliet, Harry G.M. Prick, Maarten 't Hart, Mensje van Keulen en anderen)
over de vraag: zullen wij die literaire musea in lengte van jaren openhouden? Ook
nu variëren hun eigenzinnige reacties van ‘ja, natuurlijk’ (C. D'haen) tot een
klaarblijkelijk, manifest ‘neen’ (Gie Bogaert). Margriet de Moor liet me weten: ‘Ik
geloof niet dat ik ooit in mijn leven een schrijvershuis heb bezocht. Het lijkt me mooi
als ze blijven. Het lijkt me mooi dat de plekken waar ooit iets goeds tot stand is
gebracht, blijven. Ik ben toch al erg voor het “blijven” van de dingen.’ Van Gwij
Mandelinck bereikte me de mededeling: ‘Zelden of nooit bezoek ik dergelijke huizen.
In gedachten construeer ik het huis van geliefde dichters. Maar dat wordt gemakkelijk
bouwvallig. Is het schroom die mij verhindert op bezoek te gaan? Vrees ik dat de
verhaalde werkelijkheid de realiteit niet kan evenaren?’ en Leonard Nolens berichtte
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me: ‘Ik moet u eerlijk bekennen dat schrijvershuizen mij niet interesseren, al werk
ik dagelijks in een kamer waar ook Marie Gevers en Paul Willems hun boeken
schreven’... ‘Quot capita, tot sensus’, schreven Horatius en Terentius al.
Ten slotte verlenen wij dit overzicht in zijn geheel een bijkomende toets van
eenheid door de teksten, waar het kan, te larderen met passende Belgische,
Nederlandse, Duitse of Franse postzegels en enige filatelistische informatie. Opnieuw
stellen wij vast hoe bepaalde schrijvers sinds lang door de Nationale Dienst der
Posterijen één of zelfs meer keren (Jules Destrée, Emile Verhaeren) werden
gememoreerd, terwijl anderen, bijv. Cyriel Buysse en Frederik van Eeden,
onbegrijpelijkerwijze nimmer werden herdacht.
Door de veelheid van documentatie hebben wij uiteindelijk moeten besluiten de
gerenommeerde instellingen in Amsterdam, Antwerpen en Hasselt, waar literaire
nalatenschappen in grote hoeveelheid gezamenlijk worden beheerd, niet in onze
inventaris op te nemen. Ook het ‘Centre International de Documentation Marguerite
Yourcenar’ in Brussel en het ‘Emile Verhaeren-Salon’ in Antwerpen ontbreken hier,
daar wij op onze vraag om nadere informatie geen antwoord mochten ontvangen.
Bijgevolg hebben wij in de afleveringen 269 en 275 van ‘Vlaanderen’ 38 literaire
bedevaartsoorden belicht. In Frankrijk zijn er meer dan honderd te bezoeken.

Eindnoten:
1 Schrijvershuizen, deel 1 is nog tegen 300 fr. te verkrijgen op het adres van Adiel Van Daele,
Lindenlaan 18, 8700 Tielt, tel. 051/40.21.22.
2 Een recent verschenen, schitterende publicatie in dit verband is: Canabis J. en Herscher G. (avec
le concours de Michel Baridon), Jardins d'écrivains, Arles, Actes Sud, 1998, 224 blz.
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Luc Decorte
Museale oorden van dichters en andere
schrijvers in België en Nederland.
Deel 2
Amsterdam: Willem Bilderdijk-Collectie*
Adres:
Vrije Universiteit
De Boelelaan 1105
Kamer 1B-41/31
1081 HV Amsterdam
Noord-Holland (Nederland)
Statuut:
Verenigingsbezit
Conservator:
Dr. M. van Hattum
Correspondentieadres:
Fokkerlaan 36
1185 JC Amstelveen
Tel.:
00-31-20-645.43.68
Openingstijden:
• Alleen open als de Vrije Universiteit open is: van maandag tot
vrijdag: 9 u.-11.30 u. en 13 u.-16.45 u.
• Gesloten op feestdagen
Toegangsprijs:
• Gratis

Willem Bilderdijk (1756-1831), verbitterd balling, aartsromanticus en
bevlogen dichter...
In 1906 toonde het Stedelijk Museum in Amsterdam een grote hoeveelheid
documenten, brieven, schilderijen en tekeningen, die betrekking had op een van de
meest markante dichters uit de Nederlandse literatuurgeschiedenis: Willem Bilderdijk
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(1756-1831). Het materiaal was met grote zorg maar vooral met veel moeite
bijeengebracht uit tal van openbare en particuliere collecties. Het tentoonstellen van
Bilderdijks gedrukte werken had echter geen enkele moeite gekost; het was vanaf
het moment van verschijnen in relatief grote aantallen beschikbaar. De vele
handschriften, brieven en andere in hoofdzaak persoonlijke documenten waren na
het overlijden van de dichter vooral bij een kleine groep verzamelaars terechtgekomen,
die ze in de jaren tussen 1832 en 1860 met regelmaat op veilingen hadden verworven.
Daaronder bevonden zich manuscripten van gedichten en prozawerken over de meest
uiteenlopende onderwerpen die Bilderdijk in zijn ongekende veelzijdigheid zo
kenmerkten. Johannes Immerzeel, die vele dichtbundels van Bilderdijk had
uitgegeven, handelde zelfs in Bilderdijkhandschriften.
De tentoonstelling vormde een unieke gelegenheid het bijeengebrachte materiaal
voortaan een permanente huisvesting te bieden. Het was vooral de verdienste van
het selecte gezelschap bestaande uit A.W.G. van Riemsdijk, de neerlandici G. Kalf
en J.F.M. Sterck, en de laatste nog in leven zijnde kleinzoon van de dichter M.W.L.S.
Bilderdijk, dat in 1907 de eerste aanzet gaf tot de oprichting van de Vereniging ‘Het
Bilderdijk-Museum’. Het voornaamste doel van de vereniging, zo vermeldden de
statuten, bestond uit ‘het oprichten, openbaar tentoonstellen, onderhouden en
aanvullen van een verzameling handschriften, boeken, portretten, prenten, documenten
en persoonlijke herinneringen, mr. Willem Bilderdijk, zijn werk en zijn tijd
betreffende’.
Willem Bilderdijk, op 7 september 1756 in Amsterdam geboren, had een
veelbewogen leven gekend. Na een ongeluk aan zijn linkervoet op jonge leeftijd,
was hij gedwongen geweest meer dan tien jaar binnenskamers, met een gemelijke
moeder en een strenge vader door te brengen, afgezonderd van zijn leeftijdsgenoten,
altijd lezend,

Willem Bilderdijk (1756-1831)

altijd lerend.1 Hier ontwikkelde hij zich tot een enigszins wereldvreemde geleerde
met een later spreekwoordelijk geworden encyclopedische kennis. Na een studie
rechten in Leiden vestigde hij zich als advocaat in Den Haag. Zijn orangistische
denkbeelden leidden in de woelige patriottentijd tot een gedwongen ballingschap in
Duitsland en Engeland, waarbij hij zijn vrouw en kind in Nederland achterliet. In
Londen ontmoette hij zijn latere tweede vrouw, de dichteres Katharina Wilhelmina
Schweikhardt2 met wie hij tot haar dood in 1830 ongehuwd samenleefde. Toen in
1806 zijn ballingschap eindigde, ondervonden Bilderdijks opvattingen nog steeds
weerstand. Zijn hypochondrische natuur, die door armoede en persoonlijk leed tijdens
zijn ballingschap alleen nog maar was versterkt, zijn antirevolutionaire denkbeelden
en zijn afschuw van openbare ambten leverden hem tal van conflicten met zijn
tijdgenoten op. Zijn poëzie werd desalniettemin alom gewaardeerd. Toen de dichter
in december 1831 naar zijn graf in de Sint-Bavokerk in Haarlem werd gedragen,
werd hij slechts door een handjevol trouwe vrienden uitgeleide gedaan.
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Bilderdijks ongekend grote literaire nalatenschap verbaasde en verbaast nog steeds
zowel vriend als vijand. Naast zijn gedichten, waarvan tussen 1856 en 1859 een
vijftiendelige editie verscheen, schreef Bilderdijk talrijke werken op de meest
uiteenlopende gebieden als botanie, rechtswetenschap, godsdienst, perspectief,
geschiedenis, architectuur en natuurwetenschappen. Ook was hij een begenadigd
tekenaar.
In het museum, gevestigd in een van de kamers van de Vrije Universiteit in
Amsterdam, zijn - naast een complete verzameling van zijn werken - tekeningen,
portretten, brieven, documenten en persoonlijke bezittingen van de dichter te
bewonderen, die zowel de belangstellende als de onderzoeker een indruk geven van
de verbitterde balling, aartsromanticus en bevlogen dichter die Bilderdijk was. De
jaarlijkse lezingen, meestal in de decembermaand, belichten steeds een ander facet
van diens enorme veelzijdigheid. Onder
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auspiciën van de Vereniging ‘Het Bilderdijk-Museum’ worden met regelmaat
publicaties uitgegeven, waaronder een mededelingenblad waarin de lezingen, de
meest recente literatuur en interessante vondsten worden gepubliceerd. Vanaf de
oprichting van de vereniging wordt tevens Bilderdijks omvangrijke correspondentie
uitgegeven.
TON GEERTS

Literatuur
• Geerts T., Het Bilderdijk-Museum Catalogus van kunstvoorwerpen. Leiden,
Primavera Pers, 1994, 175 blz
• Ramon R., Het reveil van Willem Bilderdijk Museum voor een dubbeltalent in
Kruispunt. Literair kwartaalschrift, 1997, XXXVIII, nr. 172, blz. 15-22.
• Van Zonneveld P, Bilderdijk-museum. Een oog vol welbehagen in Vrij
Nederland, 14 januari 1995, nr. 2, blz 75.
• Zaal W., Geachte leden, in 't verleden ligt het heden Literaire fanclubs in
Nederland in Elsevier, 14 december 1991, nr. 50, blz. 100-102.

Eindnoten:
* P.S. Volgens gegevens via Internet verkregen bevindt er zich ook een Bilderdijk Collectie in
de Universiteitsbibliotheek van de Universiteit van Amsterdam (omvang: ca 500 à 600 banden;
een deel ervan is afkomstig uit de verzameling-Jeronimo de Vries; een ander deel uit de
collectie-Hilman) Bezoekadres Singel 425, 1012 WP Amsterdam. Correspondentieadres Postbus
19185, 1000 GD Amsterdam, tel 00-31-20-525 23.01, fax: 00-31-20-525.23.11. Contactpersoon:
de heer A C. Schuytvlot. Ten slotte bezit ook de Koninklijke Bibliotheek Albert I, Keizerslaan
4, 1000 Brussel een collectie van 109 Bilderdijk-werken (tel.: 02-519-54-75, fax. 02-519.54.54,
contactpersoon: de heer R. De Smedt, departementshoofd)
1 Cf. Van Zonneveld P., Willem Bilderdijk Ellendig leven in De Gids, 1983, CXLVI, nrs. 2-3,
blz 183-188
2 Cf. Schenkeveld-van der Dussen R., Katharina Wilhelmina Schwerkhardt ('s-Gravenhage, 3
juli 1776 - Haarlem, 16 april 1830). De vrouw van Willem Bilderdijk 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 776-780.

Amsterdam: Theo Thijssen-Museum
Adres:
Eerste Leliedwarsstraat 16
1015 TA Amsterdam
Noord-Holland (Nederland)
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Tel.:
00-31-20-420-71.19
Statuut:
particulier
Conservator:
Thijs Wierema
Afdelingshoofd:
Wieneke 't Hoen
Openingstijden:
• Van donderdag tot en met zondag: 12 u.-17 u.
• Gesloten op maandag, dinsdag en woensdag; op 25 december en
30 april.
Toegangsprijs:
• Volwassen: 5 gld.
• Kinderen: gratis
• Groep: 100 gld.

Theo Thijssen (1879-1943), schrijver, onderwijzer, voorvechter van
kinderen in achterstandsituaties, politicus...
Theodorus Johannes Thijssen werd op 16 juni 1879 als oudste van zeven kinderen
in de Amsterdamse Jordaan geboren, waar zijn vader Samuel Jan (†1890, 37 jaar
oud, tuberculose!) een schoenwinkel had. Van 1898 tot 1921 was hij onderwijzer op
School 104 in de Oosterparkbuurt in Amsterdam, van 1921 tot 1939 bezoldigd
bestuurder van de Bond van Nederlandsche

Bergen aan Zee 1938. Theo Thijssen met amandelbroodjes en v.l.n.r. Leida (vriendin van dochter
Geertje), dochter Geertje, schoondochter Rie (van zoon Joop) en Maartje (huishoudelijke hulp).

Onderwijzers, van 1933 tot 1940 lid van de Tweede Kamer en van 1935 tot 1941 lid
van de Amsterdamse gemeenteraad, beide voor de SDAP. Hij overleed op 23
december 1943. Hij liet een oeuvre achter dat tot op vandaag een grote
aantrekkingskracht uitoefent.
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Theo Thijssen1 is vooral bekend geworden als schrijver - in een simpele, heldere
stijl die in literaire kringen nauwelijks erkenning vond - van de roman Kees de jongen2
(1923, 198325), over de fantasiewereld van een twaalfjarig, arm, Amsterdams jongetje.
Daarnaast schreef hij onder meer Barend Wels (1908), een roman over een pedante,
beginnende onderwijzer, Jongensdagen (1909), over de wederwaardigheden van een
paar gewone Amsterdamse jongens, Schoolland (1925) en De gelukkige klas (1926),
het dagboek van een onderwijzer, Het grijze kind (1927), over een kleinburgerlijk
gezin gezien door de ogen van een kind, Het taaie ongerief (1932), een roman over
de universele kledingellende van kinderen (en volwassenen) en, zijn laatste boek, In
de ochtend van het leven3 (1941), Thijssens jeugdherinneringen aan de jaren
1883-1891, toen hij 4 à 13 jaar was.
Theo Thijssen heeft altijd kunnen rekenen op fans van naam: Remco Campert,
Kees Fens en - niet te vergeten - Simon Carmiggelt, die ooit (in 1963) schreef: ‘Er
bestaat naar mijn eigenzinnige, doch niet te schokken overtuiging in de Nederlandse
letterkunde geen treffender en geestiger beschrijving van de bonte denkwereld van
een gewone, bona

Beeld van Theo Thijssen, gemaakt door Hans Bayens, hoek Lindengracht - Brouwersgracht. Foto
Jack de Nijs
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Dan lijkt alles nog even op toen
In een tijd waarin de rechttoe rechtaan huizen als paddestoelen uit de grond verrijzen,
waarin torenflats gebouwd worden en woonwijken er soms als kazernes uitzien, vind
ik het een groot goed wanneer er hier en daar nog huizen mogen blijven staan als
monument voor iets of iemand. En dan gaat het niet eens altijd om de grootte of de
schoonheid van het gebouw, maar meer om wat erin gebeurd is (denk aan het Anne
Frank-Huis) of om wie er geleefd en gewerkt heeft.
Zelf bezocht ik vorig jaar het huis en de tuinen van Claude Monet in Giverny (zie
dagboekfragment) en ik herinner me de ontroering van een paar voorwerpen, van
een uitzicht, de vijver met het bruggetje. Wanneer je zo'n plaats bezoekt, krijg je
vanzelfsprekend ook meer belangstelling voor de persoon die er geleefd heeft en
vooral ook voor zijn werk.
Een aantal jaren geleden ben ik in Brugge in het Gezelle-Museum geweest, en ik
weet nog goed met hoeveel belangstelling ik de voorwerpen heb bekeken van de
oude dichter die hier ooit vertoefd heeft: de boeken, de pen, de pijp, de stoel waarop
hij zat, het bed - misschien - waarin hij sliep.
Ik denk dan ook dat het heel zinvol is dat dit soort huizen in ere wordt gehouden,
want ik moet er niet aan denken dat met de dood van een schrijver of kunstenaar ook
zijn huis gedoemd is om te verdwijnen, later.
Er staan dan ook nog veel huizen op mijn lijstje die ik ooit nog eens wil bezoeken:
het Hans Christian Andersenhuis1 in Odense, het huis van Dylan Thomas2 in
Laugharne, het huis van Lev Tolstoi3 op het landgoed Jasnaja Poljana, het huis van
Karen Blixen4 in Rundstedlung, Denemarken...
Mijn eigen geboortehuis staat er nog, vlak achter het duin in Zoutelande. Er hoeft
na mijn dood geen museum van gemaakt te worden. Dat zal ook wel niet gebeuren,
want zo beroemd ben ik nu ook weer niet. Maar het zou me wel een goed gevoel
geven wanneer het mocht blijven staan. En dat er dan ooit, als ik er al lang niet meer
ben, iemand langs loopt en zegt: ‘Kijk daar, daar zat ze voor het raam te schrijven.
En zie je dat? Dat is het uitzicht waarover ze schreef.’ En wanneer er dan ook nog
wat meeuwen krijsen en je het geluid van de golven achter het duin kunt horen, lijkt
alles nog even op toen, en zal ik me met plezier nog eens in mijn graf omdraaien en
voorzichtig wuiven.
JOHANNA KRUIT (BIGGEKERKE)

Dagboekfragment: 11 oktober 1996.
We rijden langs de Seine naar Giverny waar we het huis en de tuin van Claude Monet
willen bezoeken. Er zijn veel mensen die op hetzelfde idee gekomen zijn, maar
waarschijnlijk is het in de zomermaanden nog veel drukker.
We bekijken eerst de tuin, maar moeten voor de beroemde vijver via een tunneltje
onder de weg door lopen: hilariteit. Vanuit de tuin zie je dan ook boven de borders
en waterpartijen langs, soms een grote vrachtwagen voorbij schuiven.
De tuin is groot en mooi, de perken op kleur aangelegd. Ondanks de herfsttijd
bloeit er nog geweldig veel. Ik geniet vooral van de grote vijver en probeer, wanneer
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ik op het beroemde bruggetje sta, te denken aan Monet die hier heel lang geleden
ook gestaan heeft. Alleen zag hij toen waarschijnlijk niet zoveel mensen schuiven
als ik nu, anders was hij zich vast een bult geschrokken.
Daar is het huis: echt een huis om zelf te willen hebben. Met veel kamers en ramen
vol uitzicht. Er is een grote eetkamer, een paar kleinere kamers, een salon, een
opkamer, trappetjes op en neer en een mooie keuken waar een klein houten eierrekje
ontroert. De vele Japanse prenten (Isha, Hiroshique e.a.) verbazen. Het schijnt dat
Monet zich graag liet inspireren door, en tevens ook een groot bewonderaar was van,
Japanse kunstenaars.
Hij had in ieder geval een grote verzameling aangelegd die de moeite van het
bekijken waard is, en zeker in deze tijd, een kapitaal moet vertegenwoordigen. Hier
en daar staan nog meubels (‘ne pas toucher’) uit de periode dat de grote meester nog
leefde. Het bed van Alice, zijn vrouw, is nog ontroerender dan het eierrekje in de
keuken. Misschien ook omdat het zo klein is. Je probeert je er iets bij voor te stellen,
maar dat lukt niet zo goed.
Als laatste ‘attractie’ mogen we rondkijken in het vroegere atelier dat tegenwoordig
als expositie- en verkoopruimte dienst doet. Er is veel kitsch te zien en er zijn veel
(slechte) kopieën van schilderijen te koop. De mooiste kitsch: de kijkdoosjes van de
slaapkamer of keuken, plus losse potjes, pannetjes en schilderijtjes. Verder een soort
uitvouwbare kaart van ‘de tuin van Monet’, met uitklapbare rozenperken, bruggetjes
en de hele reutemeteut. En o ja, voor wie geïnspireerd is: schorten, dassen en
rugzakken vol waterlelies.
Zo kan-ie dus wel weer: wegwezen nu!
JOHANNA KRUIT
fide jongen, dan Theo Thijssen in Kees de jongen heeft gegeven. Wat mij betreft, is
dit kostelijke, vaak herlezen boek een liefde voor het leven’. In 19704 zette Gerben
Hellinga het verhaal van Kees om in een succesrijk toneelstuk. Thijssen kreeg in
1979 een standbeeld op de hoek van de Brouwersgracht en de Lindengracht5, er werd
een school naar hem genoemd en zelfs een café. Uitgevers sloegen de handen samen
om het Verzameld werk van de schoolmeester-schrijver uit te brengen.
Een Stichting Theo Thijssen werd op 9 september 1987 opgericht om ‘de
nagedachtenis aan de schrijver Theo Thijssen levend te houden’. De eerste activiteit
van de stichting was de plaatsing, op 31 oktober 1987, van een gedenksteen in de
gevel van Thijssens geboortehuis in de Amsterdamse Jordaan. Kort daarna ontstond
het plan om er ook een klein museum te vestigen. Dat plan dreigde evenwel doorkruist
te worden door het besluit van de gemeente om het pand te slopen en te vervangen
door nieuwbouw, als onderdeel van een groot bouwproject. Dank zij een breed
ondersteunde actie van de stichting en dank zij Jan Vrijman († 30 mei 1997) en
oud-wethouder Jan Schaefer werd dit besluit in 1990 teruggedraaid. In de jaren
1991-1994 werd het pand herbouwd in de vorm die het had toen Thijssen er in 1879
werd geboren. De stichting, die voor de exploitatie van het museum en haar
activiteiten geen subsidie ontvangt, het nagenoeg geheel moet hebben van de (lage)
entreegelden, giften en vrijwilligerswerk, kreeg tegen gunstige voorwaarden de
benedenverdieping in
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huur om er een Theo Thijssen-Museum te vestigen. Op 11 maart 1995 werd het
schrijvershuis officieel geopend door burgemeester Schelto Patijn van Amsterdam.
Naast het organiseren van tentoonstellingen, bijv. in 1996 ‘Mijn vriend C.A.J. van
Dishoeck’ (over Theo Thijssen en zijn Bussumse uitgever), streeft de stichting haar
doel onder meer na door het bevorderen van publicaties van en over Theo Thijssen
(een zware man van 1,92 m, met een rossige hangsnor en een grote lading idealisme
op onderwijsvlak), zoals zijn verzameld werk en een biografie.
Het museum is gevestigd op de benedenverdieping van het geboortehuis van Theo
Thijssen, in het hart van de Amsterdamse Jordaan, nabij de Westertoren en schuin
tegenover het Anne Frank-Huis.
In het kleine maar gezellige museum wordt de tijd van Theo Thijssen weer tot
leven gebracht via foto's, tekeningen, boeken, tijdschriften, brieven, handschriften,
postzegels (o.m. de driehoekige zegel van Kaap de Goede Hoop), documenten en
enkele persoonlijke bezittingen van Thijssen, zoals: zijn boekenkast, gemaakt door
collega en vriend Jan Mens, de tafel en vier stoelen afkomstig uit het laatste huis van
Thijssen en zijn wandelstok. Sinds kort is er ook een 20 minuten durende videofilm
te bekijken: ‘Herinneringen aan Theo Thijssen’, bestaande uit interviews met mensen
die Thijssen op heel verschillende manieren gekend hebben: een nichtje, een
schoondochter, een buurjongen, een leerlinge en een collega-Kamerlid.
Naast de vaste opstelling, waarin een algemeen overzicht wordt gegeven van
Thijssens leven en werk, zijn er wisselende tentoonstellingen over specifieke thema's,
die direct of indirect verbonden zijn met Thijssen: zijn favoriete kinderboeken, zijn
eigen boeken, het dagelijks leven in de Jordaan aan het begin van deze eeuw, het
onderwijs in Thijssens tijd, de kledingellende, die van alle tijden is, enzovoort.
In het voorbije jaar heeft het Theo Thijssen-Museum tevens ieder weekend (van
18 mei tot 2 november 1997) wandelingen door het Amsterdam van Thijssens jeugd
georganiseerd, waarbij in de Jordaan en een stukje van de aangrenzende
grachtengordel het decor van een aantal van zijn boeken werd verkend. Op de
Leliegracht, de Nassaukade, de Prinsengracht, in het Vondelpark en op de Dam liep
Kees Bakels immers te fantaseren over heldendaden en wonderen die hem uit zijn
middelmatige bestaan zouden verlossen.
Het museum huisvest ook een kleine gespecialiseerde boekhandel, waarin nieuwe
uitgaven van en over Thijssen worden verkocht, antiquarische uitgaven van zijn
romans, boeken van verwante auteurs, publicaties over de Jordaan en prentkaarten.
LUC DECORTE
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Frederik van Eeden (1860-1932), medicus, psychiater, prozaschrijver,
essayist en toneelschrijver...
De medicus en psychiater dr. Frederik Willem van Eeden behoort als dichter,
prozaschrijver, essayist en toneelschrijver tot de belangrijkste Nederlandse literatoren.
Enkele jaren na zijn dood werd de literaire en wetenschappelijke nalatenschap van
Van Eeden door diens erfgenamen in bruikleen gegeven aan het Frederik van
Eeden-Genootschap, dat de collectie volgens

Frederik van Eeden (1860-1932)
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afspraak als bruikleen onderbracht in de Handschriftenafdeling van de
Universiteitsbibliotheek Amsterdam (UBA). Dit bruikleen ging in op 1 september
1935 en duurt voort tot op de dag van vandaag.1
De Van Eeden-collectie bevat niet alleen de verschillende uitgaven van Van Eedens
werken, maar ook boeken over deze bekende auteur. Het belangrijkste onderdeel
van de collectie bestaat echter uit de handschriften van Van Eeden: de manuscripten
van literaire werken als De kleine Johannes (1887) en Van de koele meren des doods
(1900), manuscripten van lezingen over onderwerpen die Van Eeden bezighielden
(zoals geneeskunde, psychiatrie, filosofie, spiritisme, sociaal-economische
experimenten, enz.). Van grote betekenis zijn verder de dagboeken die hij vanaf zijn
veertiende jaar tot op hoge leeftijd heeft bijgehouden en de omvangrijke verzameling
brieven van en aan Van Eeden (ca. 13.000 brieven). Tot de verzameling iconografisch
materiaal behoren naast Van Eedens fotoalbums ook getekende en geschilderde
portretten, waaronder een verzameling spotprenten op Van Eeden.
Door de jaren heen is de band tussen het Frederik van Eeden-Genootschap en de
Universiteitsbibliotheek zeer hecht geworden. Gewoonlijk vinden de
Jaarvergaderingen van het Genootschap plaats in de UB. Sommige van de leden
publiceren over Van Eeden en zijn daarom geregeld in de handschriftenafdeling te
vinden om de collectie te raadplegen. Andere leden staan garant voor een jaarlijkse
schenking of doen suggesties die soms tot nieuwe aanwinsten leiden. De collectie
groeit dan ook nog steeds.
De collectie mag gebruikt worden voor wetenschappelijke, literaire en andere
culturele doeleinden. In de praktijk wordt de collectie vooral aangewend voor
biografisch onderzoek2, zowel naar Van Eeden en diens familieleden, als naar personen
die met Van Eeden in contact hebben gestaan. Daarnaast wordt de collectie
geraadpleegd voor onderzoek met betrekking tot onderwerpen waarmee Van Eeden
zich bezighield, zoals psychiatrie en allerlei sociale vraagstukken. Uiteraard is de
collectie een rijke bron voor wie de ontstaansgeschiedenis van zijn literaire werken
bestudeert of voor wie een (wetenschappelijke) editie daarvan voorbereidt. Door de
bijzondere positie die Van Eeden in zijn tijd innam en door zijn contacten met vele
anderen bevat de collectie veel materiaal van en over tijdgenoten van Van Eeden.
Daarom wordt de collectie ook intensief gebruikt voor de beeldvorming van de
periode waarin Van Eeden leefde. De brieven zijn toegankelijk via een
geautomatiseerde catalogus (Fenix/Isis), de overige onderdelen zijn ontsloten

Ik pleit dus, in onze massa-toerisme-tijd, voor méér schrijvershuizen...
Ik doorloop even de ‘Overzichtslijst van de Schrijvershuizen’ (Vlaanderen 269) en
lees wat Luc Decorte over die huizen zegt: hij zegt al het noodzakelijke op
voorbeeldige wijze, en het boek is een prachtige aanwinst voor elke bibliotheek. Ik
zie echter hoeveel belangrijke auteurs nog met géén ‘museaal oord’ vereerd zijn. De
grootste lacune betreft Vondel in Amsterdam en Karel Van de Woestijne in Gent.
Van de Woestijne, onze meest vergeten grote dichter! Gent geeft maar één oord te
zien, het Maurice Maeterlinck-kabinet, terwijl het zoveel Franstalige (op herkenbare
Vlaamse basis) auteurs heeft opgevoed. Zelfs aan het mooie huis van de nooit te
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vergeten Vlaamse pionier Jan-Frans Willems (Zandberg) zijn de letters op de
gedenkplaat onleesbaar geworden. Antwerpen heeft buiten het AMVC geen terrein
waar men ál die Antwerpenaren (A. Bijns, H. Conscience, C. Sleeckx, A. Nahon, P.
Van Ostaijen, M. Gijsen, W. Elsschot, M. Gilliams, en ik verwaarloos zóvele anderen)
kan ontmoeten. Nevele heeft een Cyriel Buysse-kamer, maar waar zijn al die andere
19de-eeuwse liberale cultuurdragers: de Lovelings en hun groep? Men kan auteurs
groeperen: tegenover de Oost-Vlamingen, de West-Vlamingen: Verriest, Verschaeve,
De Laey, Rodenbach e.a.. Waar is Charles de Coster, die ons Vlaams epos in het
Frans schreef? Waar zijn de ‘Tachtigers’: Perk, onze lieve Hélène Swarth, Verwey,
Kloos, Van Deyssel, Gorter? Waar is Henriette Roland Holst, zó ooggeschat? Waar
zijn Cats, Staring, Slauerhoff, Marsman, Leopold, Achterberg, Aafjes, Bomans, Ida
Gerhardt? En Bloem en Van Nijlen? Fonteyne en M. Matthijs in Oedelem? Al die
auteurs, die ons dagelijks leven uitmaken!
Ik pleit dus, in onze massa-toerismetijd, voor méér schrijvershuizen, ook musea
voor plastische kunstenaars en musici, omdat zij nu net niet de massa, maar de
piëteitsvolle enkeling aantrekken, de kenner, de dromer.
Brugge heeft één schrijvershuis, het Guido Gezelle-Museum. Zoals iedereen weet,
is de inrichting ervan een bedroevend en beschamend ding. In 1999 ‘vieren’ ze hun
dichter, met bier en kommèrs, maar van het omvormen van hun zgn. museum tot een
volwaardig ‘museaal oord’ (waarvoor dr. Piet Couttenier (Antwerpen/Leuven) een
magistraal ‘draaiboek’ ontwierp), zal niets terecht komen. (Drie miljoen toeristen
per jaar, en ‘er is geen geld’).
Ik droom al van enkele schrijvershuizen van mensen die (gelukkig) nog goed in
leven zijn: Paul de Wispelaere in Maldegem, Claus in Oostakker. Ik ben iemand die
liever leest dan dat ik een huis bezoek. Toch heb ik in mijn reizend bestaan,
inspirerende heilige plaatsen betreden: de woning van Erasmus, Gezelle, Verhaeren,
Streuvels, Timmermans, Hooft, Wolff, Van Zuylen bij ons; Wieland, Goethe, Schiller,
Droste-Hülshoff in Duitsland; Wordsworth, Stevenson in Engeland en Schotland;
Keats in Rome; Sévigné, Rousseau, Chateaubriand, Renan, Sand, Hugo, Balzac,
Mallarmé (alleen aan de buitenkant te zien), Rimbaud (idem) in Frankrijk en heel
wat andere nog. Ook componistenverblijven, schilders- en beeldhouwersateliers - al
zijn wij, zonder auto, zeer beperkt in de mogelijkheden. Heel vaak kom je ook op
plaatsen, waar zij die daar woorden en beelden aan wijden, stonden. Een plaats, die
niet in taal, in kunst, is omgetoverd, heeft minder ‘bestaan’.
Mijn eigen schrijvershuis - waar ik nu helaas haast niet meer schrijven kan - is
mij van paradijs tot hel gemaakt. In deze stad (die de laatste jaren smerig, onbewoond,
onbeplant, versjofeld is), ben ik elke dag van het jaar omsingeld (Groeninge, Nieuwe
Gentweg) door ratelende koetsen, luid trappelende paardenhoeven en luidroepende
koetsiers. Binnenkort zal een gedenkplaat mogen vermelden: ‘In dit huis werd C.D.
en haar gezin tot de dood toe getreiterd door de stad Brugge’.
Als men mij ooit zou wensen te gedenken - ach, geef mij een klein plaatje aan
mijn nederig geboortehuisje, Engelstraat 79 in Sint-Amandsberg.
Daar was het stil.
Dat was een schrijvershuisje.
CHRISTINE D'HAEN (BRUGGE)
door middel van een kaartsysteem in de handschriftenafdeling.
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De Van Eeden-collectie is als zodanig ondergebracht in de Handschriftenafdeling
van de Universiteitsbibliotheek. Deze afdeling beheert ca. 200 middel-eeuwse
handschriften, ca. 70.000 jongere handschriften en ruim 500.000 brieven van
geleerden, kunstenaars, politici, enz. Naast de grote, algemene collecties
handschriftelijk materiaal telt de handschriftenverzameling in de UBA ca. 200 kleinere
collecties, al dan niet in bruikleen. Daaronder bevinden zich bijvoorbeeld de
collectie-Moll (Middelnederlandse handschriften), de Vondel-collectie, de
handschriften en brieven van auteurs als P.C. Hooft, Potgieter, Multatuli
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en Albert Verwey. Verder bevat de verzameling de handschriften van verscheidene
kerkgenootschappen (Evangelisch-Luthers, Remonstrants en Doopsgezind), alsmede
tal van wijsgerige collecties (J.D. Bierens de Haan, G. Heymans, G. Mannoury, H.J.
Pos enz.), collecties van typografen als Jan van Krimpen en S.H. de Roos, en van
geleerden op diverse terrreinen (o.m. van de zeer veelzijdige geleerde en Amsterdamse
burgemeester Nicolaas Witsen, de geneeskundige en natuuronderzoeker P. Camper,
de econoom N.G. Pierson, de historicus J. Presser, de neerlandicus P.J. Meertens,
de slavist Charles B. Timmer). Zwaartepunten binnen de handschriftencollectie zijn
het Nederlands literair erfgoed, het geestelijk en religieus leven, alsmede de wijsgerige
stromingen in de Nederlanden, schrift en typografie, boekverzorging en bibliofilie.
JOS A.A.M. BIEMANS

Literatuur
• Biemans Jos A.A.M., Bruiklenen in de UB Amsterdam: de Van Eeden-collectie
als voorbeeld in Collecties Jaarboek 1995 van de Universiteit van Amsterdam
Amsterdam, Vossiuspers AUP, 1995, blz. 69-71.

Eindnoten:
1 Cf. Van Suchtelen N., De opening van het Frederik van Eeden-museum Toespraak gehouden
op 3 mei 1936 te Amsterdam in Mededelingen van het Frederik van Eeden-genootschap, (april
1937), III, blz. 2-5 (ook opgenomen in de door H.W. van Tricht samengestelde bundel
Onzeekerheid is leeven. Beschouwingen over Frederik van Eeden Leiden, Martinus Nijhoff,
1983, blz. 209-211)
In een brief van 13 oktober 1997 schreef dra. Chantal Keijsper van de afdeling Handschriften
aan de samensteller van dit themanummer het volgende ‘In antwoord op uw schrijven d d 31
juli 1997, waarin u vraagt naar informatie over het Frederik van Eeden Museum, deel ik u
mede dat het Frederik van Eeden Museum eind jaren tachtig gesloten is en de collectie-Van
Eeden sindsdien is ondergebracht in de handschriftenafdeling van de Universiteitsbibliotheek
Amsterdam Deze verandering betekent dat de collectie in het magazijn geplaatst is en de
onderdelen van de collectie alleen afzonderlijk en op aanvraag toegankelijk zijn voor
wetenschappelijke doeleinden; het museale aspect is verdwenen.’
2 De Van Eeden-biograaf is sinds de jaren negentig overduidelijk de Nederlandse neerlandicus
Jan Fontijn, die in 1900 over de gespleten en rusteloze schrijver en wereldverbeteraar bij de
Nijmeegse hoogleraar Kees Fens promoveerde. Twee kloeke en schitterende banden - een
dissertatie die zich als een psychologische roman laat lezen - verschenen, op het omslag telkens
voorzien van een door Fontijns vrouw Charlotte Mutsaers geschilderd portret van Van Eeden,
bij Em Querido's Uitgeverij in Amsterdam, nl Tweespalt Het leven van Frederik van Eeden tot
1901 (1990), 598 blz.) en Trots verbrijzeld. Het leven van Frederik van Eeden vanaf 1901
(1996, 667 blz.).
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Beersel-Lot: Herman Teirlinck-Huis
Adres:
Uwenberg 14
1650 Beersel-Lot
Vlaams-Brabant (België)
Tel.:
02-377.15.57
Correspondentieadres:
Gemeentebestuur Beersel
Domein Rondenbos
1652 Beersel-Alsemberg
Tel.:
02-382.08.32
Fax:
02-382.08.09
Statuut:
Gemeentelijk
Cultuurambtenaar:
Kris Vanhemelryck
Openingstijden:
• Dagelijks, van 11 u. tot 12.30 u. en van 14 u. tot 17 u.
• Gesloten op dinsdag en woensdag en tijdens de maanden juli en
augustus
Toegangsprijs:
• Gratis

Herman Teirlinck (1879-1967), een kameleonachtige veelzijdigheid...
Herman Teirlinck1, die tijdens zijn leven een kameleonachtige veelzijdigheid
ontwikkelde als dichter, romancier, toneelschrijver, regisseur, essayist,
tijdschriftleider, leraar Nederlands, voordrachtgever, directeur van kunstscholen,
kunstcriticus, cultureel raadgever van drie opeenvolgende Belgische koningen (Albert
I, Leopold III en Boudewijn), woonde de laatste 30 jaar van zijn leven in Beersel,
een gemeente in het Pajottenland, gelegen op zo'n 10 km ten zuiden van Brussel.
Naar eigen smaak bouwde de stadsmens Teirlinck er een villa op de Uwenberg, die
uitkijkt op een groene bruegeliaanse vallei, vlak bij de Zenne. Niet dat de schrijver
eigenaar van het gebouw en de 45 are grote tuin werd. Een mecenas stelde grond en
geld voor de bouw ter beschikking (cf. Multatuli die in Nieder-Ingelheim iets
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gelijkaardigs meemaakte). Het huis bleef eigendom van de heer en mevrouw Hess-de
Lilez, maar Teirlinck mocht er gratis wonen, van 1936 tot aan zijn dood in 1967.
Na de dood van Teirlinck werd de villa elf jaar lang verhuurd aan diverse personen
die met de schrijver van Maria Speermalie (1940) geen band hadden. In 1979, honderd
jaar na de geboorte van de auteur, kocht de gemeente Beersel het pand aan met de
bedoeling er een toeristisch-cultureel oord van te maken. Van de inboedel van
Teirlinck was evenwel niets overgebleven, alleen het gebouw was authentiek. Een
werkgroep trok speurend rond en zie, op 23 mei 1981 werden het huis en de tuin,
die door het gemeentebestuur geheel opgefrist en zo goed mogelijk in hun vroegere
toestand hersteld waren, als permanent Herman Teirlinck-museum voor het publiek
toegankelijk verklaard. Twee kamers hangen in toonkasten een beeld op van Teirlincks
betekenis. Twee andere vertrekken zijn tot galerie omgebouwd en functioneren al
sinds jaren als expositie- en ev. verkoopsruimte voor tijdelijke tentoonstellingen

Linoportret van Herman Teirlinck door Karel Maes

(bijv. Jean-Georges Massart van 21 maart tot 20 april 1997, Marthe Guillain van 26
april tot 25 mei 1997), een opzet die volkomen past in de geest van het huis (met
zijn boven- en benedentuin) en zijn voorname bewoner.
Omdat Vlaanderen in 1995 al een bijdrage aan dit schrijversoord wijdde, verwijzen
we de geïnteresseerde lezer naar die bladzijden (XLIV, nr. 1, blz. 4-5).
LUC DECORTE
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Het Herman Teirlinck-huis op de eens arcadische Uwenberg in Beersel-Lot.

Literatuur
• Decorte L. Het Herman Teirlinck-huis in Beersel Vlaanderens vijfde literaire
museum in Vlaanderen, 1995, XLIV, nr. 1 (of nr 254), blz. 4-5.
• Neirinckx H in Literaire gids voor Brabant en Brussel. Schoten, Uitgeverij
Hadewijch, 1986, blz. 83
• P(opeher) B, Het Herman Teirlinckhuis in Kunst & Cultuur, blz. 30-31.
• X, Teirlinckhuis te Beersel, kultureel-toeristisch attraktiepunt in Gazet van
Antwerpen, 28 juli 1981
• X, Herman Teirlinck-huis vijfde Vlaams schrijversmuseum in Het Laatste Nieuws,
23-24 mei 1981.
• X. (J M B.), H Teirlinckhuis vijfde museum van Vlaams auteur in Het Volk,
23-24 mei 1981

Déjà vu, déjà lu...
Meestal maken de museale oorden van dichters en schrijvers niet zo'n overweldigende
indruk op mij. Ze vervelen of ergeren me niet, zeker niet, ik vind er vaak een en
ander dat me bijblijft: de schrijftafel, de stoel waarin de dichter of de schrijver zat,
zijn pijp, zijn handschriften. De sfeer dus. Redenen om er naartoe te gaan.
Toch ontkom ik soms niet aan de gedachte van: déjà vu of déjà lu, in verband met
wat er tentoongesteld is. Neem nu het Gezelle-Museum in Brugge. Door de vele
lectuur over de dichter vind ik er eigenlijk nog weinig nieuws, wat natuurlijk niet
wil zeggen dat het museum niet belangrijk is en dat ik het, bij gelegenheid, niet meer
zou bezoeken. Buitenlanders zullen er allicht meer in vinden dan ik. Voor hen, voor
ons ook, voor velen, lijkt het me noodzakelijk dat onze musea zorgvuldig in ere
worden gehouden.
Van wie ik het geboortehuis (woon- of sterfhuis) zou willen bezoeken? Van Cees
Nooteboom, Anton van Wilderode, Leon Spilliaert, Stefan Hertmans, Henri-Victor
Wolvens. De reden: persoonlijke keuze en beïnvloeding waarschijnlijk.
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Ik durf er niet aan te denken dat iemand voor mij een museum zou uitbouwen. Ik
zou me primo in mijn graf omdraaien, secundo opnieuw levend worden om me rot
te schamen.
Wat ik wel zou willen is een hoekje (of een kapelletje) in, bij voorbeeld, een zaal
van het Provinciehuis, met een of twee van mijn boeken en een fotootje. Samen met
vele andere schrijvers en dichters, met een paar van hun boeken, ook in een nis of
bij een stukje muur. Meer moet het niet zijn.
PAUL BRONDEEL (BRUGGE)

Eindnoten:
1 Cf. Pée W. en Van Schoor J. in Nationaal Biografisch Woordenboek,.., kolommen 765-775.

Brugge: Guido Gezelle-Museum
Adres:
Rolweg 64
8000 Brugge
West-Vlaanderen (Belgie)
Tel./fax.:
050-44.87.66
Statuut:
Stedelijk
Conservator:
Willy Le Loup
Openingstijden:
• April-september: van 9.30 u. tot 12.30 u. en van 13.15 u. tot 17 u.
• Oktober-maart: van 9.30 u. tot 12.30 u. en van 14 u. tot 17 u.
• Gesloten op dinsdag van oktober tot maart.
Toegangsprijs:
• Volwassenen: 40 fr.
• Kinderen: 20 fr.
• Groepen: 20 fr. per persoon

Guido Gezelle (1830-1899), priester, dichter, journalist, volkskundige, ...
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Het museum is ondergebracht in het geboortehuis van Guido Gezelle, maar de tuin
van het museum aan de Rolweg in Brugge lijkt me even belangrijk als het museum
zelf. Guido Gezelle werd in de hovenierswoning geboren op 1 mei 1830 als oudste
zoon van een opgewekte tuinman en een eerder zwijgzame en vrome moeder. Vader
Gezelle werkte en woonde als tuinier op het buitenverblijf van de familie Vande
Walle-Van Zuylen van Nyevelt, dat gelegen was aan de Kruispoort, aan de binnenrand
van de Brugse vesten. De huidige tuin is slechts een fractie van de oorspronkelijke
tuin waarin een boomgaard, een moestuin en een boomkwekerij een plaats hadden.
Thans omvat het museum de paar kamers die de familie Gezelle ter beschikking had
en de vertrekken die als buitenverblijf dienst deden voor de familie Vande Walle,
die op vrije dagen op die manier als het ware buiten woonde. De huidige
conciërgewoning was oorspronkelijk een schuur.
Als men de persoon van Guido Gezelle slechts kort mag typeren, dan moeten zeker
de begrippen priester, dichter, het religieuze, de natuur, de taalkundige, aanwezig
zijn. Maar ook als leraar, volkskundige en journalist was hij belangrijk. Omstreeks
de tijd dat Conscience ‘zijn volk leerde lezen’, volgde Guido Gezelle de lagere school
in Brugge bij een Hollandse meester. Daarna mocht hij aan het nabijgelegen
Duinencollege studeren. Vandaar trok hij naar het Klein Seminarie in Roeselare waar
hij leerling en terzelfder tijd portier was om het schoolgeld, dat zijn ouders werd
aangerekend, te verminderen. Na zijn studie aan het Groot Seminarie en zijn
priesterwijding
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Onze grootste dichter, Guido Gezelle, werd op 15 november 1949, 50 jaar na zijn dood, herdacht
met een zegel (waarde 1,75 fr., toeslag 0,75 fr.), waarop zijn portret naar een schilderij van Henri
De Graer prijkt. Merkwaardig is dat de zegel nauwelijks een jaar later, nl. op 1 oktober 1950, al
buiten gebruik werd gesteld. Oplage: 398.553 ex.

werd hij in 1854 leraar aan het Klein Seminarie, waar hij o.a. de lessen natuurlijke
historie gaf. Hij ontwikkelde er een bijzondere aandacht voor de Engelse leerlingen
en werd goed bevriend met Eugeen Van Oye. De pedagogische aanpak van de jonge
leraar Gezelle werd niet te sterk geapprecieerd en hij werd naar Brugge overgeplaatst.
Eerst werd hij er ‘bestuurder’ van het Engels College en later - in 1865 - onderpastoor
op de St.-Walburgaparochie.
Moeilijkheden allerhande omwille van zijn journalistieke, antiliberale teksten en
roddels vormden de aanleiding voor zijn overplaatsing naar de O.-L.-Vrouweparochie
in Kortrijk in 1872. Op 30 maart 1899 werd

De pijp van mijn grootvader, ja, da's een kostbaarheid...
Je kon moeilijk een slechtere kandidaat voor je auteursbijdrage treffen dan mij. Ik
weet niets te verzinnen over schrijvershuizen, werkelijk niets. Ik bezoek ze nooit,
aangezien het enige schrijvershuis dat me interesseert het boek, het oeuvre is. Ik ben
één keer in het Lijsternest geweest, als leraar op schoolreis, en herinner mij daarvan
alleen maar de opluchting toen heel de bende weer buiten stond en er niets bleek
gebroken, beschadigd of ontvreemd.
Ik kan het niet helpen, maar ik mis het soort ontzag of verering dat nodig is om
zulke panden met vrucht te bezoeken. De pijp van mijn grootvader, ja, da's een
kostbaarheid, maar die van Streuvels is voor mij een doodgewone pijp. Lees hier
a.u.b. geen dédain in, want ik begrijp best dat literaire musea uiteindelijk in dienst
staan van het oeuvre. Alleen, ik maak van die dienst nooit gebruik, mijn omgang met
schrijvers verloopt via andere wegen. Ik kan er dus echt niks over schrijven. Sorry.
Charles Ducal (Heverlee)
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hij opnieuw uit Kortrijk weggehaald en benoemd tot zielzorger van het Engels
klooster in de Carmersstraat in Brugge, waar hij eind november van hetzelfde jaar
(aan suikerziekte en een kwaadaardig gezwel achter het oor) overleed, op een
boogscheut van zijn geboortehuis.
Wat Gezelle als dichter produceerde werd enkele jaren geleden (1980 - 1991)
gebundeld in Guido Gezelle: Verzameld dichtwerk, een uitgave in acht, kloeke
boekdelen, samen een 5.000 bladzijden, en in 1998 n.a.v. het Gezellejaar 1999
overgedaan met de dundrukuitgave van J. Boets, Guido Gezelle: volledig dichtwerk.
Jubileumuitgave 1899-1999 (Pelckmans/Lannoo). Statistiek toepassen op dichterlijke
activiteiten klinkt ongerijmd, maar leert ons dat Gezelle vooral actief was in 1858-60,
zijn Roeselaarse periode, en in 1896-97, toen hij in Kortrijk van zijn ambtelijke taken
ontheven was. De dichtbundels: Kerkhofblommen (1858), Vlaemsche dichtoefeningen
(1858), Kleengedichtjes (1860), Gedichten, Gezangen en Gebeden (1862), Tijdkrans
(1893) en Rijmsnoer (1897), bevatten poëzie die ons in enkele gedichten
allerduidelijkst blijft overtuigen: ‘Het Schrijverke’, ‘Dien avond en die rooze’,
‘Moederken’, ‘Het meezennestje’, ‘O! 't Ruischen van het ranke riet!’, ‘Ego flos’.
Als taalvorser publiceerde Gezelle Loquela en zijn woordentas met zowat 150.000
woordverklaringen werd in Leiden gebruikt voor het intussen voltooide Woordenboek
van de Nederlandse Taal (het zgn. W.N.T.). Gezelle had via zijn tijdschriften Rond
den heerd en Biekorf veel aandacht voor het volksleven. Minder bekend is zijn rol
als journalist bij 't Jaer 30 en de vertaalopdrachten die hij voor zijn bisschop, mgr.
G.J. Waffelaert, maakte.
De stad Brugge kocht het geboortehuis van G. Gezelle en de daarbijhorende grond
in 1926.1 De pas opgerichte vereniging ‘De Vrienden van het Gezellemuseum’ ijverde
voor het verzamelen van handschriften, drukken en authentieke voorwerpen die in
verband staan met de priester-dichter. In 1971 werd ook deze verzameling door de
stad Brugge verworven. Het archief en de bibliotheek van Gezelle werden
ondergebracht in de Stadsbibliotheek. Op 12 juli 1976 werd het gerestaureerde en
heringerichte museum plechtig in gebruik genomen. Hoewel het slechts een viertal
kamers omvat, tracht men een sfeerbeeld te brengen. Er zijn vooreerst de keuken,
de opkamer en het keldertje. In deze ruimte woonde de familie Gezelle, maar de
leefkamer zal er zeker heel wat rommeliger bijgelegen hebben en een rustige plaats
voor Guido met een boekje in een hoekje zal er vermoedelijk niet geweest zijn. In
de andere kamers wordt een beeld opgehangen van de omgeving van de Rolweg;
van de familie Gezelle; de personen waarmee Gezelle in contact stond: vrienden,
kerkelijke overheid, schrijvers; plaatsen waar hij verbleef in Brugge, Roeselare en
Kortrijk; enige van zijn publicaties, een aantal portretten van de priesterdichter en
een kast met enkele realia zoals een pijp, een paternoster2, zijn reiskoffertje en een
steekkaartenbakje. Laat vooral niet na de tuin te bezichtigen, even op een bank te
pauzeren en te kijken naar het enige borstbeeld voor de gevorkte spar dat tijdens het
leven van Gezelle werd gemaakt door Jules Lagae. Je kan er mijmeren bij het ruisen
van de bladeren, het gefluit van de vogels, het klokkengetamp van de St.-Anna-
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kerk of het Engels klooster. Het is gewoonlijk in de stilte dat men de elementen
dieper gaat aanvoelen en misschien tot poëzie komt.
Het museum telt jaarlijks zowat 5.000 bezoekers. Misschien is dat niet veel. Het zijn
wel echt geïnteresseerden die langskomen en zij ervaren het als een ontdekking, als
een verblijven bij Gezelle zelf. De helft van de bezoekers zijn Nederlanders en

Het Guido Gezelle-Museum aan de Brugse Rolweg gezien van aan de voet van de molen waar de
kleme Guido ooit kind was.

wij hebben de indruk dat zij Gezelle beter kennen dan de Vlamingen. Gezelle is door
zijn taalparticularisme voor ons misschien wat verouderd, maar onze eigen jeugd
ontdekt Gezelle op een eigen, creatieve manier opnieuw. Grote schrijvers blijven
boeien en overstijgen de eigen tijd. In 1999 wordt het 100ste jaar van zijn overlijden
met een resem activiteiten herdacht3, maar om echt de sfeer van het Gezellemuseum
te ervaren, is het best vanaf 1 mei 1999 (weer) eens langs te komen in het heringerichte
geboortehuis, dat een vernieuwde opstelling krijgt o.l.v. prof. dr. P. Couttenier en
A. De Ghelder.
WILLY LE LOUP
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• Vermeersch V, Het Guido Gezellemuseum in Alle musea van Brugge. Brussel,
Gemeentekrediet van Belgie, 1992, blz. 118-121.
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Eindnoten:
1 Cf. Devyt C., Het Gezellemuseum van 1926 tot 1974 Commentaar bij een fotoalbum in Biekorf
Westvlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde, 1980, LXXX, nrs
7-10, blz 336-344
2 Cf De Mulder L., De rozenkrans van Guido Gezelle in 't Schrijverke, 1988, XVIII, nrs. 1-2-3,
24 blz
3 Naar aanleiding van het Gezellejaar 1999 worden tal van activiteiten uitgewerkt Het project
‘Sterk zij de tale der woorden’ wil met diverse middelen verzen van Gezelle in de stad
aanbrengen Er komen tentoonstellingen in het Provinciaal Hof (‘Tien reken en een toovertik’,
28 augustus - 28 november 1999), in de Biekorfbibliotheek (‘Reizen in den geest’, 3 mei - 10
juli 1999), in het Museum voor Volkskunde (‘Guido Gezelle en de scheurkalender’, 4 september
- 27 november 1999), in het Engels Klooster (‘De priester Guido Gezelle en het Engels Klooster’,
6 - 27 november 1999), alle in Brugge. Ook in Kortrijk en Roeselare worden diverse exposities
voorbereid, terwijl er in de hele Noordzeegouw lezingen, colloquia, wedstrijden en andere
projecten op het getouw worden gezet Voor meer concrete informatie wendt men zich tot de
Dienst Musea-Gezellejaar 1999 - tel.: 050 - 44.87.84.
Ook het tijdschrift ‘Vlaanderen’ heeft zijn steentje bijgedragen tot de herdenking van G. Gezelle:
het eerste nummer (nr. 274 jan-feb.) van de jaargang 1999 werd integraal aan de dichter gewijd.

Brussel: Michel De Ghelderode-Kabinet
Adres:
Koninklijke Bibliotheek Albert I
Keizerslaan 4
1000 Brussel
Brabant (Belgie)
Tel.:
02-519.53.54 of 02-519.53.55
Statuut:
Openbaar: federaal
Openingstijden:
• Maandag, woensdag en zaterdag, van 14 u tot 17 u.
Toegangsprijs:
• Culturele verenigingen: 1.000 fr
• Scholen: 500 fr.
• Particulieren: gratis
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Op 11 september 1982 werd, in dezelfde ‘culturele reeks’ als Louis Paul Boon, aan de figuur van
Michel De Ghelderode, van wie zes toneelstukken door het Vlaams Volkstoneel in een Nederlandse
vertaling werden gecreeerd, een Belgische zegel gewijd.
De Boonzegel had een oplage van 5,4 miljoen exemplaren, die van De Ghelderode - postfris 12 fr.
waard, thans 25 fr. - bedroeg 2,5 miljoen ex. In 1982 was het 20 jaar geleden dat De Ghelderode zijn zwakke gezondheid door oorlog en repressie definitief geknakt - in Schaarbeek overleed.

Michel De Ghelderode (1898-1962), de Belgische toneelschrijver die ervan
hield zich zowel met waardeloze als met waardevolle voorwerpen te
omringen...
Uit de vele schenkingen die de Koninklijke Bibliotheek Albert I in Brussel in de loop
der jaren mocht ontvangen, worden in een gelijkvloerse hoek van de
wetenschappelijke instelling, nl. in de gang die naar het Boekmuseum leidt, enkele
zgn. ‘schenkingskabinetten’ tentoongesteld. Naast het kabinet dat tegelijk herinnert
aan de schilder, decorateur en architect Henry Van de Velde (1863-1957) en aan zijn
boezemvriend, de dichter Max Elskamp (1862-1931), is - achter glas - de studeerkamer
van de Belgische toneelschrijver Michel De Ghelderode te zien. Die ruimte werd op
sprekende wijze gereconstrueerd dankzij de schenking door zijn echtgenote, in 1968,
van de voornaamste meubelen en voorwer-
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Leve de openlucht. Elf reflecties over het museum
Zouden wij het werk van Jan Van der Hoeven en Leonard Nolens beter begrijpen
als we de kluis waar ze hun gedichten schrijven, hadden bezocht? Zullen we een
schrijver beter begrijpen als wij zijn doopceel lichten? Als wij de ganzenveer van
Van Maerlant, de scherp geslepen potloden van Van Schendel, de 8B van Bonneure
en de PC van Popelier hebben gezien?
Kunnen wij de geheimen van zijn reis naar Friesland ophelderen als wij de
Carette-route hebben gevolgd? Waarschijnlijk niet. Hooguit zouden wij weten waar
de slechts ‘tijdelijke terminus’ was en een vermoeden kunnen formuleren over het
ontstaan van het epitheton ‘het geheime hart van West-Vlaanderen’, dat op Houthulst
slaat.
Waarom trouwens bezoeken wij schrijvershuizen? Uit nieuwsgierigheid of
sympathie - onze moderne ondeugden, volgens Nietzsche.
* De meeste schrijvershuizen die wij kennen, zijn de riante verblijven van
burgerlijke en vrij honkvaste auteurs die enkel verhuisden om zich te verbeteren. En
vaak een merkwaardige mengeling van piëteit en idolatrie.
De interessantste zijn wellicht die van de dubbeltalenten zoals Bilderdijk en
Dostojevski. In Amsterdam (in een paar kamers van de VU) zien wij de minder
bekende aspecten van Bilderdijks tomeloze veelzijdigheid: de miniaturen die hij
schilderde, zijn ontwerpen voor medaillons, zijn architectuurprojecten. En
Sint-Petersburg, misschien de volmaaktste uitdrukking van wat Henri-Joris Jespers
ooit ‘de imperiale gedachte’ heeft genoemd, toont ook de plastische kant van
Dostojevski. Dostojevski tekende niet alleen spitsbogen (hij was opgeleid als
architect), historische figuren, portretten van tijdgenoten en collegae (Toergenjev,
Balzac, Cervantes), maar ook de fysionomie van personages uit zijn romans - wellicht
om ze beter te kunnen zien. Maar waar schreef Riekus Waskowsky? En waar schrijft
Marcel Van Maele, en hoe?
* Een museum om van te dromen is de studeerkamer van l'immortel baron Cuvier
die, volgens de beschrijving van Hannemieke Stamperius, elf stahoge en twee lage
werktafels had ‘elk toegerust met pen, papier, boeken en het manuscript waaraan hij
werkte’.1 Het was Jules Verne die Cuvier onsterfelijk waande en de geschiedenis
heeft hem tot hiertoe gelijk gegeven, al werd de Napoléon de l'intelligence zoals
Viénot2 hem in 1932 nog betitelde, door een latere biograaf tot zijn essentie herleid:
Georges Cuvier, zoologiste3.
Maar zijn museum, zoals hierboven beschreven en voorzien van zijn Mémoires
pour servir à l'histoire de l'anatomie des mollusques en een prachtige installatie met
botten, fossielen en weekdieren op sterk water, heeft nooit bestaan. Cuvier, pair de
France, hield bij leven al niet van pottenkijkers. Geen mooier museum dan een musée
imaginaire.
* Als het waar is, zoals Mario Praz schrijft, dat een huis ‘een projectie is van het
IK’ - en ik geloof dat het waar is, zeker voor wat het interieur betreft, dat toch nooit
helemaal toeval is - dan maakt het bezoek aan bepaalde musea de lectuur van 's
schrijvers oeuvre overbodig. Of ongewenst.
* Mario Praz heeft van zijn leven een museum gemaakt. En van zijn museum een
boek: Huis van het leven. Hij beschrijft (niet altijd even nauwkeurig) de
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indrukwekkende verzameling die hij in Rome in het Palazzo Ricci bij elkaar bracht
als een autobiografie.
* Men kan ook in andermans museum leven. Hoe zou René De Clercq zich hebben
gevoeld in het atelier van de flamboyante schilder Antoine Wiertz? Of Maurice
Roelants in Gaasbeek?
* Heidegger betoogde dat ook het vergeten een vorm van bewaren is. Zeker. En
het bewaren is ook een vorm van vergeten.
* Bijgezet worden in een museum. Een vorm van mummificatie. Het bindt meer
aan de aarde dan aan de eeuwigheid.
* Maar toch, er bestaat ook zoiets als de genius loci, ik weet het. Een schrijver
kan die geest oproepen, zoals Alberto Savinio de geest (en de doden) van Milaan
oproept in Ville, j'écoute ton coeur. De genius loci beïnvloedt de dichter en via de
dichter - toch per definitie een tussenpersoon - zijn lezers. Misschien ook, in zeldzame
gevallen, de bezoekers aan zijn museum.
Als knaap - ik kende toen al, zoals zoveel van mijn generatiegenoten, ‘Het
schrijverke’ uit het hoofd - heb ik een tijd lang het Gezelle-Museum gefrequenteerd.
Het was toen nog gewoon het huis en de tuin van vader Gezelle, de hovenier,
beschermd en geschuurd door een dame die kennelijk de functies van conciërge en
conservatrice combineerde en mij na een paar bezoeken toegang vrij gaf tot het huis
en vrije toegang tot de boekenkast. Ik bladerde in Loquela en in De Bo's Westvlaamsch
Idioticon en spelde Rembertus Dodoens' Cruydeboeck, want ik had in die dagen een
levendige belangstelling voor flora en botanie. Ik heb er toen nooit een andere
bezoeker gezien. Maar ik heb er wel de genius loci ervaren. Misschien was het slechts
een samengaan van stedelijke stilte, een half verwilderde tuin en de opwindende
ontdekking van Tijdkrans en van J.M. Dautzenbergs Beknopte prosodie der
Nederduitsche tael. Ik moet toen al beseft hebben dat deze ervaring volstond en dat
ze eenmalig zou blijven. Toen ik dan ook jaren later, op het Minnewater de act ‘Het
schrijverke’ uitvoerde, was dat niet, zoals de tijdsgeest het wilde, een parodie, maar
een hommage.
* D'un musée à l'autre. Poesjkin in Moskou. Daar ga je voor de schilderijen. Zo'n
museum toont meer een tijd dan een individu. De Geheimrat Goethe in Bonn. Mij
boeit er vooral de morfologie der planten, de Farbenlehre en de voorgeschiedenis
van Faust. En dan die andere schrijver, Herr Doktor Freud, die het zijn biografen
moeilijk wou maken, maar wel een bonte verzameling fetisjen achtergelaten heeft.
Wenen, Berggasse 19. Victor Hugo op de Place des Vosges, het mooiste plein van
Parijs, waaraan Nic Van Bruggen in zijn gelijknamige bundel een mooie
sonnettencyclus wijdde. Vijftien jaar moet l'absolu er hebben gewoond. Je vindt er
wat je overal vindt: meubels, inktpot, portretten, manuscripten, memorabilia en
bestofte nostalgie. Ook: driehonderdduizend verzen en achtenveertig delen verzameld
werk. Maar vooral: honderden tekeningen van een man die ook als schilder groot
zou geworden zijn en die J. Delalande zo terecht een ‘dessinateur génial et halluciné’
heeft genoemd. Dat maakt indruk.4
Maar zijn beste beelden zijn in mijn eigen museum opgeslagen, ik kan ze te allen
tijde oproepen, overal: ‘Mon père ce héros au sourire si doux / suivi d'un seul hussard
qu'il aimait entre tous...’
Men heeft gezegd dat Hugo hélas de grootste Franse dichter van de negentiende
eeuw was. Helaas gebeurt er nooit wat in zijn huis. Er is geen levende ziel. Haalt het
museum de tweeëntwintigste eeuw?
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* ‘Une partie, c'est de la glu’ schreef Cioran. Dat geldt ook voor een huis. Een
kwatrijn op Omar Khayyam parafraserend kunnen wij ons afvragen: zal het lied dan
minder leven, omdat de naam des dichters is vergaan? Ook de schim van de schrijver
moet men niet binden - zelfs niet aan zijn boeken.
Slauerhoff kon alleen in zijn gedichten wonen, een schrijver is slechts thuis in zijn
taal. De besten huizen nergens - of ergens in Nergenshuizen.
RENAAT RAMON (BRUGGE)
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pen uit de werkkamer van de dramaturg in zijn huis aan de Lefrancqstraat in
Schaarbeek. Mevrouw De Ghelderode heeft trouwens zelf op de reconstructie ervan
toegezien. Uit dit kabinet vol maskers, marionetten en mannequins straalt een
eigenaardige geest die het theatrale universum van Michel De Ghelderode
weerspiegelt. Zijn anticlericalisme bracht hem ertoe te gaan zitten op de kazuifel van
een bisschop. Anderzijds was De Ghelderode ook misantroop, terwijl hij ervan hield
zich zowel met waardeloze (cf. de kijkkast links) als met waardevolle (beeldjes en
bas-reliëfs in Romaanse stijl) voorwerpen te omringen.
Staande voor het De Ghelderodekabinet ziet men links een glazen souvenirkast met
daarbovenop een pelikaan in verguld hout, uit een Vlaamse kapel van de vernieling
gered, plus een doek van Maurice Cantens: ‘Hoftafereel’. Tegen de achterwand ziet
men ‘De lezeres’, een doek van Rachel Baes, maskers uit een Oostendse winkel
afkomstig, en opgehangen aan de leegstaande klok: een poesjenel van Toone I.
Verder: (op een oosters tapijt) een sofa, een stoel, zijn jas met calepin, een wandelstok,
diverse zwaarden, een oude koffiemolen, een dito spiegel, heiligenbeelden, een met
een poncho beklede mannequin en ingelijste affiches met betrekking tot
toneelvoorstellingen van De Ghelderodes werk (Marie la Misérable, La balade du
Grand Macabre). Op de ovalen tafel prijken zijn bril en enkele authentieke
voorwerpen. Tegen de wand rechts hangen een ‘Portret van het echtpaar M. en J. de
Ghelderode’, door L. Henno, engelen, kandelaars en een houten retabel, uit verdwenen
kerken afkomstig, ‘Winters karnaval’, een doek van Florimond Bruneau, en
‘Draaimolen’, een schilderij van Marcel Stobbaerts.
Ten slotte kan men er ook een blik werpen op het houten speelgoedpaard ‘Borax’,
De Ghelderodes mascotte.1
LUC DECOKTE
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1 Michel De Ghelderode trouwde op 2 februari 1924 met Jeanne-Françoise Gérard, in wie hij tot
aan zijn dood op 1 april 1962 een toegewijde levensgezellin zou vinden.

Brussel: Emile Verhaeren-Kabinet
Adres:
Koninklijke Bibliotheek Albert I
Keizerslaan 4
1000 Brussel
Brabant (België)
Tel.:
02-519.53.54 of 02-519.53.55
Statuut:
Openbaar: federaal
Openingstijden:
• Maandag, woensdag en zaterdag, van 14 u. tot 17 u.
Toegangsprijs:
• Culturele verenigingen: 1.000 fr.
• Scholen: 500 fr.
• Particulieren: 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 2 fr.), 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, b.g.v. het eeuwfeest van zijn
geboorte, in een oplage van meer dan 11 miljoen ex. een nieuwe Verhaeren-zegel uitgebracht naar
een schilderij van C. Montald (waarde toen: 20 cent, waarde thans: 5 fr.).
In 1963 eerden ook de Franse Posterijen Emile Verhaeren met een zegel van 0,2 fr.

Emile Verhaeren (1855-1916), de ooit bijzonder geliefde en gewaardeerde
dichter...
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In de Koninklijke Bibliotheek Albert I aan de Brusselse Kunstberg bevinden zich
verschillende zogenaamde ‘schenkingskabinetten’, interieurs van beroemde heren
die door hun nazaten via een notaris aan de nationale instelling werden gelegateerd.
Zo wordt achter glas, als in een schrijn, een getrouwe reconstructie van de Parijse
studeerkamer van de ooit bijzonder geliefde en gewaardeerde dichter Emile Verhaeren
getoond.
Het betreft het kabinet van Saint-Cloud, door de vrouw van de dichter Marthe
Massin in 1930 aan de Koninklijke Bibliotheek overgedragen, samen met boeken
en literaire documenten. De afmetingen van de kamer blijken natuurgetrouw, alle
meubelen zijn authentiek, ook de kachel, de schoorsteenmantel, de kroonkandelaar,
drie stoelen en zijn wandelstok. De reconstructie geschiedde overigens op grond van
een plan, schetsen en schilderijen van Marthe Verhaeren-Massin († 1931), evenals
naar foto's.

Op vrijdag 11 december 1998 kreeg E. Verhaeren nabij de kerk van Saint-Séverin in het centrum van
Parijs een nieuw bronzen beeld, dit keer van de hand van de Antwerpse kunstenaar André Goezu,
die al twintig jaar in Parijs woont.
Het oorspronkelijke beeld, in 1927 onthuld, werd twee keer geroofd: een keer door de Duitsers tijdens
W.O. II en een keer in 1992 door tuig van de richel
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Rechts van de schoorsteenmantel hangen een portret van Verhaeren door de
Belgische pointillist Theo Van Rysselberghe (1892) en het schilderij ‘Rode daken’
door Alfred Verhaeren, broer van de dichter. Op de schoorsteen staat ‘De bacchante’
van Bourdelle (1916). Links daarvan kijkt de bezoeker naar een portret van Marthe
Verhaeren door Theo Van Rysselberghe (1899) en naar een portret van ‘de dichter
die zijn

Vlaanderen. Jaargang 48

77

Bijl bij de wortels van de boom...
Huizen die zijn verlaten, geven me een licht gevoel van angst, alsof ik op mijn hoede
moet zijn. Het huis is weliswaar leeg, maar pas op, voor je het weet springt er een
valse geest van een vroegere bewoner te voorschijn, worden ratten in hun rust gestoord
en krijg je de neiging naar de prijs te informeren om het vervolgens in een impuls te
kopen.
In het licht glooiend landschap van de Noord-Limburgse bossen op het hoogste
punt in Swolgen staat zo'n huisje. Het is een voormalig schrijvershuis. Door de
stoffige ramen zie ik een oude sofa die van de wand geschoven is, een Chinese prent
die klam aan de muur plakt en een aangevreten schoen midden op de vloer. Het lijkt
een kluizenaarswoning omgeven door mastbomen die nog nadruppelen van de regen.
Een duistere plaats die nog maar weinig tastbare sporen van de overleden dichter
draagt, al kost het me geen enkele moeite om er in gedachten Bertus Aafjes te zien
dwalen: de banden van zijn tas kruiselings om zijn nek, nu en dan bukkend om een
varen, een paddestoel of een trosje bessen te bekijken. Zijn gedachten dichterlijk ver
weg. Niemand in het dorp zou het in zijn hoofd gehaald hebben hem uit zijn
overpeinzingen te halen met roddels, nieuwtjes of een groet.
Ondanks de gevorderde leeftijd was hij geen schrijver in ruste toen ik hem leerde
kennen. Hij studeerde, las en schreef over kleine zaken, details die iets groters leken
uit te drukken. Eens gevleid en later verguisd, alsof hij uit de tijd gevallen was. Of
zoals de dorpsgenoten het intuïtief uitdrukten: ‘Bij zo eentje lag van jongs af een bijl
bij de wortels van de boom’.
In het werkhuis waren aanvankelijk de wanden met boeken bedekt, op een dag
begon hij zijn boeken plank voor plank in dozen te stapelen. ‘Ik heb ze niet meer
nodig’, verkondigde hij. We dronken witte Bourgogne en ik zat ongemakkelijk op
de sofa, niet alleen omdat het er Siberisch koud was, maar ook omdat hij kennelijk
een begin maakte met het opruimen van wat er een leven lang verzameld was. Op
zijn bureau foto's van de dichter Roland Holst. Jani voor zijn vrienden. Boven de
kachel, die nooit werkelijk warmte gaf, hing een pentekening van Lucebert.
‘Voor het Letterkundig museum. Ze zoeken het zelf maar uit,’ zei hij doelend op
een doos correspondentie met de Vijftigers, bij wie hij zich vaak had verontschuldigd
voor zijn fatale kritiek en beoordelingsfout met betrekking tot hun werk. De dichters
hadden mettertijd zijn excuses geaccepteerd, maar zoals het soms gaat, leidt een faux
pas een oncorrigeerbaar eigen leven in het hoofd van de foutenmaker, terwijl niemand
er meer aan denkt. Voor Bertus Aafjes moet het deze duivelskring geweest zijn die
hem naar de stilte van de Swolgense bossen dreef, waar hij als Franciscus met de
bomen en de dieren sprak, vol liefde voor de schepping van een opperwezen in wiens
bestaan hij niet meer echt geloofde.
Zijn werkhuisje in het sombere bos werd leger en mijn boekenkasten begonnen
in deze laatste jaren uit te puilen. Zoals het schrijvers onder elkaar betaamt, dronken
we wijn. ‘Nee, het is nog te vroeg,’ weerde ik af. ‘Pas maar op, voor je er erg in
hebt, is het te laat,’ antwoordde hij. De koppijnwijn brandde in mijn keel en hij sprak
over dode dichters, de voetreis (die anders gegaan is dan hij gedicht had, maar
waarover ik niets naders kan vertellen, omdat hij me zwijgplicht oplegde), over elf
sonnetten op Friesland, Amsterdamse wandelingen, over de Koningsgraven in Egypte
en Limburg, dierbaar oord.
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Nu is zijn schrijvershuis aan de elementen overgeleverd en houdt zijn spoor abrupt
op bij zijn eenvoudig graf dat aan de rand van het Swolgense kerkhof onder een
mottig boompje ligt. Een literair wandelaar moet ik een voettocht vandaar door het
naargeestige bos naar deze verlaten oase van stilte aanraden, omdat er een oude,
vriendelijke dichter werkte, een wijze kluizenaar die, terwijl hij ooit in Egypte met
een depressie worstelde, een onbezonnen artikel over de Vijftigers naar Nederland
opstuurde... een onbesuisde daad die hij zichzelf niet wilde en kon vergeven. Een
dramatische plek als deze zou voor het nageslacht geconserveerd moeten worden,
omdat er anders geen plaatsen overblijven waar men kan nadenken over tijd, want
wat tijd is, weet niemand, behalve dat het een monotone stroom van voortvloeiende
minuten en uren is.
HERMINE DE GRAAF (BUINEN, DRENTHE)
potlood scherpt’ door James Ensor (1900). Naast de spiegel links tonen drie foto's
Verhaeren, nl. als kind, als student en als 45-jarige. Tegen de achterwand van het
kabinet, zeg maar de werkruimte, prijken ‘Vier personages in een park’ door
Monticelli, een gekleurde prent door Theo Van Rysselberghe: ‘Verhaeren in rode
jas in De Panne’ en een aquarel van Marthe Verhaeren: ‘Le Caillou-qui-bique’. Wie
Verhaerens levensverhaal kent, weet dat dát de naam is van het boerderijtje op de
Frans-Belgische grens in Henegouwen, waar het echtpaar de drukte van Parijs ontweek
(Cf. verder in dit nummer: Maison Emile Verhaeren in Roisin). Verder, op het
ladenkastje, staan twee beelden van adolescenten door George Minne en tegen die
wand hangen een voorstudie van ‘De bedelaar’ door Constant Meunier en ‘De
leeuwerik of de kleine fluiter’ door Constant Montald (1903). Links van de deur ten
slotte, een schitterend schilderijtje van Kees van Dongen: ‘Aux Folies-Bergères’ en
een tekening door Paul Signac (Venetië, 1908).
Kortom, een bezienswaardige, maar niet zo sober ingerichte ruimte.
LUC DECORTE

Literatuur
• Huet L., Een boek is een mijnheer. Koninklijke Bibliotheek en Bibliotheca
Wittockiana in Brussel in De Morgen - Café des Arts, 22 juli 1994, blz. 18.
• Popelier B., Albertina op de Kunstberg. Een kwarteeuw Koninklijke Bibliotheek
Albert I in Kunst & Cultuur, 1994, XXVII, nr. 5, blz. 4-7
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Charleroi: Musée Jules Destrée
Adres:
Hôtel de Ville (troistème étage)
Place Charles II
6000 Charleroi
Henegouwen (België)
Tel.:
071-32.23.66
Statuut:
openbaar: stedelijk
Conservatrice adjointe du musée Jules Destrée:
Patricia Vanerck
Openingstijden:
• Tijdens de kantooruren, van dinsdag tot zaterdag, van 9 u. tot 17
u.
Toegangsprijs:
• Volwassenen: 50 fr.
• Studenten, kinderen, gehandicapten en gepensioneerden: gratis
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Ter herdenking van de 100ste geboortedag van de vooral door zijn uitspraak: ‘Sire, il n'y a pas de
Belges’ bekende Waalse politicus, Jules Destrée, verscheen op 16 november 1963 een postzegel van
één frank met het onjuiste geboortejaar 1864.
Opmerkelijk detail: de oplage van de paarse Destréezegel lag met 3,6 miljoen exemplaren één derde
hoger dan die van de tegelijkertijd uitgekomen groene zegel van één frank voor architect Henry Van
de Velde (2,4 miljoen exemplaren).
Destrée werd nog geportretteerd op Belgische zegels uit 1957 (samen met de volksopvoedkundige L.
De Raedt, een zegel van 2 fr. plus 50 cent toeslag) en 1971 (samen met koning Albert I, een zegel van
7 fr.).

Jules Destrée (1863-1936), dichter, socialist, humanist, minister (voor
kunsten en wetenschappen), man die het Waals bewustzijn wakker heeft
geschud...
Op de zolderverdieping van het Stadhuis in Charleroi wordt, in een keurig museum1
hoog en droog onder de balken, de nagedachtenis aan Jules Destrée, de man van de
legendarische brief aan koning Albert I, in ere gehouden. Aan de hand van voorwerpen
(adreskaartjes, affiches, zijn briefopener en brilletje, zijn diploma en bureau,
exlibrissen, identiteitskaarten), brieven (aan zijn broer, 18.06.1877, aan z'n moeder
16.01.1873), boeken, publicaties (‘Essai sur Diderot’), foto's, beelden en schilderijen
(van Jef Lambeaux (Antwerpen, 1852 - Sint-Gillis, 1908), Constantin Meunier
(Etterbeek, 1831 - Elsene, 1905), Pierre Paulus (Châtelet, 1881 - Brussel 1959) én
via een chronologisch-thematisch parcours kan de bezoeker de historische context
en de evolutie van Destrées ideeën behoorlijk volgen. Achtereenvolgens maakt hij
immers kennis met de dichter (1863-1891), de socialist (1892-1905), de man die het
Waals bewustzijn wakker heeft geschud (1906-1918), de minister voor Kunsten en
Wetenschappen (1919-1921), de humanist (1922-1930) en de grondlegger van een
idee (1931-1936).
Destrée - geboren op 21 augustus 1863 in Marcinelle, in de rue des Hauchies nr. 4
(thans rue Destrée) - was een man van honderd passies en duizend interesses, één
van de kopstukken van de Waalse Beweging, wiens invloed nog steeds voelbaar is.
Hij stamde uit een gegoede familie: samen met zijn broer Olivier-Georges, die vier
jaar jonger was, kreeg Jules een christelijke opvoeding, waarin gedachten als
‘medelijden met de zwakken, liefde voor de schoonheid, afkeer voor onrecht’ centraal
stonden. Vader Destrée was een chemisch ingenieur die in beschaafde, burgerlijke
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milieus thuis was. De jeugd van beide broers werd evenwel overschaduwd door de
dood van hun aanbeden moeder, Clémentine Delafontaine. Door dit tragisch gebeuren
raakte Jules van zijn geloof af, terwijl Georges in datzelfde geloof juist troost en
soelaas vond (later werd hij onder de naam ‘dom Bruno’ benedictijn; ook hij schreef
verzen en essays; hij stierf in 1920). Jules volgde aan de Université Libre de Bruxelles
een studie in de rechten. In 1882 studeerde hij af en tijdens zijn stage bij advocaat
Edmond Picard - cf. de levensloop van Camille Lemonnier - ontdekte hij het artistieke
en literaire milieu van Brussel. Hij sloot zich aan bij ‘La Jeune Belgique’, een kring
waar de moderne kunst in zijn grootste vrijheid werd verdedigd (kunst om de kunst,
cf. het devies van de Tachtigers in Nederland), en raakte in contact met de kunstkring
‘l'Art Moderne’ en de vereniging ‘La Wallonie’. Na zijn kennismaking met beeldend
kunstenaar Constantin Meunier en dichter Camille Lemonnier kreeg hij meer
waardering voor de geëngageerde kunst, waarin het sociale thema centraal stond.
Geleidelijk aan ging hij zich voor een andere wereld interesseren, die van de arbeiders.
Getroffen door de miserie van de bevolking in de Borinage, begaf hij zich in de
sociale strijd. Hij ijverde o.m. voor algemeen stemrecht, meer rechtvaardigheid voor
werknemers, betere arbeidsvoorwaarden (werkdagen van acht uur, een wekelijkse
rustdag en een ouderdomspensioen) en verplicht onderwijs (in 1904 richtte Destrée
de ‘Université Populaire de Marcinelle’ op, die de werkende klasse belangstelling
voor cultuur moest bijbrengen). Als volksvertegenwoordiger - vanaf 1894 zetelde
hij tot aan zijn dood in het parlement - is hij de inspirator geweest van tal van sociale
wetten.
Naast zijn sociale bewogenheid (cf. zijn studie Art et Socialisme, 1896) werd deze
Henegouwse politicus gekenmerkt door een sterk Waalse bewustzijn. In 1911
organiseerde hij van mei tot november, in Charleroi, nadat hij maandenlang kerken,
musea en particulieren had bezocht op zoek naar Waalse beeldhouwwerken en
schilderijen, een grootse tentoonstelling: ‘Les Arts anciens du Hainaut. Salon d'Art
moderne’. Hiermee hoopte hij de Waalse fierheid te bevorderen en aan te tonen dat
er wel degelijk ook van een Waalse School kan worden gesproken. Hij schreef: ‘Wij,
Walen, worden beetje bij beetje uit het gemeenschappelijk patrimonium uitgesloten.
Stilaan is in ons land de idee gegroeid dat wij wel in staat zij om kolen te putten,
glas en ijzer te produceren, maar helemaal niet kunstzinnig aangelegd zijn’. Volgens
Destrée hebben Waalse schilders met elkaar gemeen dat ze erg poëtisch geaard zijn.
Zij schilderen van de werkelijkheid weg. De Vlamingen en de Nederlanders zouden
zeer realistisch schilderen. De tentoonstelling vond in heel Wallonië een enorme
weerklank. Enkele jaren later - in 1919 - werd Jules Destrée minister voor Kunsten
en Wetenschappen, een functie die 37 jaar lang in handen van de katholieken was
geweest. Als dusdanig stichtte hij te Brussel trouwens de ‘Académie de Langue et
de Littérature française’ (de Koninkijke Vlaamse Academie bestond al sinds 1886).
In 1912 schreef hij aan koning Albert I zijn twintig bladzijden tellende brief: Lettre
au roi sur la Séparation de la Wallonie et de la Flandre, waarvan hoofdstuk twee
begon met de beroemd geworden zin: ‘Sire, laat mij u nu de waarheid zeggen, de
grote en afschrikwekkende waarheid: er zijn geen Belgen’. Hij vervolgde: ‘Ik versta
daaronder dat België
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een politieke staat is, op een vrij kunstmatige wijze samengesteld weliswaar, maar
geen natie. België dateert van 1830, wat wel bijzonder kort is. Ik weet dat België al
vroeger bestond, in een latente toestand die bij voorbeeld onder de Bourgondiërs
bijna in een werkelijkheid werd omgezet. Veel belangrijker is het echter om naar de
feiten te kijken. Uit het feit dat twee fragmenten, een van de uiterste rand van het
Germaanse rijk, een ander van de uiterste rand van het Franse koningsschap, afstand
poogden te nemen van het verre gezag dat over hen heerste, en uit een aantal parallel
lopende elementen uit hun geschiedenis, kan toch moeilijk de conclusie getrokken
worden dat zij het gemeenschappelijke leven en de zeden en verzuchtingen van een
volk delen....’
Verder somde Destrée de vele verschillen tussen Vlamingen en Walen op:
‘Wallonië is bebost, heuvelachtig, bezit een rotsachtige bodem. Vlaanderen is plat
en zanderig. Een Kempense boer en een Waalse arbeider zijn twee verschillende
soorten mensen. Vlaanderen is een landbouwland, Wallonië een industrieel gewest.
De Vlaming is langzaam, koppig, geduldig en gezagsgetrouw. De Waal is levendig,
onbestendig, eeuwig tegen het gezag in het verweer. In Vlaanderen is de grote massa
katholiek. In Wallonië is het geloof niet meer dan een gewoonte en vindt men steeds
meer vrijdenkers. Er bestaat echter nog een duidelijker en beslissender bewijs voor
de fundamentele tweeledigheid van Uw rijk, en meer onbetwistbaar dan de bewijzen
die worden afgeleid uit de grond, of het landschap, de activiteit, het temperament
en het geloof: dat is de taal.’ Destrée stelde de koning deze oplossing voor: ‘Een
België bestaande uit twee onafhankelijke en vrije volkeren, een unie aangegaan
omwille van deze wederzijdse onafhankelijkheid, zou dat niet een oneindig steviger
staat zijn dan een België waarin de ene helft zich altijd verdrukt voelt ten opzichte
van de andere helft?’ (Cf. tevens zijn essay Wallons et Flamands. La Querelle
linguistique en Belgique, 1923).
Mede ten gevolge van zijn ijveren werd de eerste Waalse feestdag op 28 september
1913 in alle grote steden gevierd, ook in Brussel. Als vlag werd gekozen voor een
rode haan op een geel veld, afgezoomd met de Belgische nationale kleuren. Het
wapenschild bestond uit een rode stappende haan op een veld van goud met de kreet:
‘Liberté’ en het devies ‘Wallons toujours’. Tijdens W.O.I beschikte Destrée over
een diplomatiek paspoort waarmee hij naar Londen en Le Havre reisde en vervolgens
heel Italië - zijn geestelijk vaderland - doorkruiste en in de winter van 1917 - in volle
revolutietijd - in Sint-Petersburg aankwam. Over zijn contacten met de regering van
Kerenski en later met die van Lenin, Trotski en Stalin was hij ontgoocheld. Daarom
stuurde de Belgische regering hem via de Transsiberische spoorweg naar Peking. In
november 1918 verliet hij China en via Marseille kon hij eindelijk naar zijn geliefde
Wallonië terugkeren. Omdat de gezinswoning bij een Engels bombardement
gedeeltelijk vernield was geraakt, besloot Destrée zich met zijn vrouw - kinderen
hadden ze niet - in de buurt van het Brusselse Justitiepaleis te vestigen - de balie had
hij immers nooit verwaarloosd.
Bij het neerleggen van zijn ambt als minister - op 20 oktober 1921 - brachten talrijke
kunstenaars en intellectuelen een ontroerende hulde aan Destrée en betuigden zij
hem hun bewondering. James Ensor verklaarde: ‘Wij houden van u, edele Destrée...’
Nog rustte Destrée niet: hij schreef zijn memoires, publiceerde allerhande studies,
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o.m. een lijvig werk in twee delen: Roger de la Pasture-Van der Weyden, waarin hij
bewees dat deze schilder die bij de Vlaamse Primitieven wordt gerangschikt, in
werkelijkheid een Waals kunstenaar was. Aan de balie van Brussel bleef hij actief.
Op 20 december 1935 voerde hij - in Bergen - voor de laatste keer het woord in het
openbaar. Twee weken later overleed hij. Op zijn bureau lag nog een bijdrage voor
de krant Le Soir. Overeenkomstig zijn wens werd Jules Destrée in Marcinelle
begraven. Een ontroerde menigte (opvallend veel mijnwerkers, glas- en
metaalbewerkers) bracht een laatste hulde aan de man die de arbeidersrechten zo
lang en zo vurig had verdedigd. Enkele jaren later overleed ook zijn vrouw Marie
Destrée-Danse, dochter van graveur Auguste Danse,

Zijn wandelstok hangt met gebogen hoofd aan een haakje...
Ik bezoek graag woningen waarin kunstenaars hebben geleefd.
Als ik ergens kom waar geboortehuizen, ateliers of cafés van artiesten tot musea
werden omgevormd, ten einde hun nagedachtenis te eren, het toerisme te bevorderen
en de middenstand te dienen, dan kan je mij niet tegenhouden. Ik rén erheen. Ik koop
de catalogus en de prentkaarten, luister naar de uitleg van de huisbewaarder en
schuifel ingetogen naar de kamers. Daar vind ik, naast de ‘Verzamelde Werken’, de
brieven van de Meester, de medailles, de erelinten, de diploma's, de krantenknipsels,
de pijp en de tabakspot. Daartussen en daaronder de meubels, de tapijten, de vele
grote en kleine dingen uit het dagelijkse leven die mee doodgaan als hun zingever
sterft. Zijn pantoffels verzetten geen voet meer, zijn wandelstok hangt met gebogen
hoofd aan een haakje, zijn reiskoffer die eenmaal zijn hemden en zijn zondags
kostuum over de wereld mocht dragen, staat nu naast de kleerkast met zwarte plekken
op zijn bruine bast. Daar word ik lekker weemoedig van.
Er is ook de pen. Ik vind het altijd ontroerend een pen te zien liggen, met haar
oude oog vol gedroogde inkt, dwars over een half beschreven papier, vruchteloos
hopend dat zij haar avonturen ooit nog eens voort kan zetten. Pennen hebben iets dat
andere dingen niet zo hebben. Er zit nog iets in van al wat er is uitgekomen.
Maar het meest boeien mij de foto's, de schimmen van het verleden, zeker als zij
nog ‘lichtdrukmalen’ mogen heten. Ik kijk graag naar oude foto's, van vreemden
zowel als van bekenden. Ik zie graag mensen voor de camera. Door de lens kijken
zij de eeuwigheid in. Eer zij verdwijnen, laten zij een glimp achter van zichzelf en
hun wereld. Zij staren mij aan alsof zij mij iets te zeggen hebben. En daar raad ik
dan naar.
GASTON DURNEZ (ITEGEM)
met wie Jules op 10 augustus 1889 in de collegiale kerk van Sint-Waldetrudis in
Mons was getrouwd. Op hun graf staat te lezen: ‘Eén in het leven, verenigd in de
dood’.
LUC DECORTE
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• Van Dam D., Jules Destrée in Weet je, in Wallonie Leuven, Davidsfonds, 1992,
blz 115-117
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Eindnoten:
1 Het Jules Destrée-Museum in Charleroi werd op 27 september - een symbolische dag - 1988
plechtig ingehuldigd.
Daarvóór berustte de inboedel ervan in een gelijknamig museum in Marcinelle, dat dank zij
een donatie van de heer en mevrouw Armand, de trouwe bedienden van de Destrées, in 1980
was opgericht. Jules en Marie Destrée hadden immers geen erfgenamen en bij de dood van
Marie ging alles naar de Armands. Georges en Martine Armand vestigden zich na Maries
overlijden in 1942, met de relieken van een heel leven (meubels, boeken, schilderijen), in Laken.
Om hun bewondering voor de grote man met anderen te kunnen delen en in de hoop dat volgende
generaties met het patrimonium kennis zouden kunnen maken, schonken zij bij hun dood alles
aan de stad Charleroi met de bedoeling dat die het erfgoed ergens zou exposeren. Aanvankelijk
werd dat een kamer in het gemeentehuis van Marcinelle, thans is dat de nok van het stadhuis
in Charleroi.
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Damme: Literair Museum Tijl Uilenspiegel & Jacob van Maerlant
Adres:
Huyse De Grote Sterre
Jacob van Maerlantstraat 3
8340 Damme
West-Vlaanderen (Belgie)
Tel.:
050-35.33.19
Fax:
050-37.00.21
Statuut:
Stedelijk
Conservator:
Bert Van Haecke
Openingstijden:
• Van 16 april tot 15 oktober: weekdagen van 9 u. tot 12 u. en van
14 u. tot 18 u., zater-, zon- en feestdagen van 10 u. tot 12 u. en van
14 u. tot 18 u.
• Van 16 oktober tot 15 april: weekdagen van 9 u. tot 12 u. en van
14 u. tot 17 u., zater-, zon- en feestagen van 14 u. tot 17 u.
• Gesloten op 1 januari en 25 december
Toegangsprijs:
• Volwassenen: 100 fr.
• Groepen: 50 fr.
• Gezinsticket (ouders + kinderen < 18 jaar): 200 fr.
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Eind mei 1944, nog in oorlogstijd, werd ‘ten bate van de krijgsgevangenen en hun gezinnen’ een serie
postzegels met portretten van 9 beroemde mannen uitgebracht en verkocht bij inschrijving van 1 tot
30 met 1944. Met Jan van Ruusbroec was ‘de vader der Dietsche dichters algader’ de eerste literaire
schrijver die door de Belgische Posterijen met een zegel van 50 cent plus 25 cent toeslag werd geeerd.
Door de Belgische Dienst der Posterijen werd aan de legende van Tijl Uilenspiegel op 25 juni 1944
een bruinzwarte zegel van 60 cent plus 10 cent toeslag gewijd (oplage: 996.575 ex.) In dezelfde reeks
(ter bestrijding van de tuberculose) besteedde men aandacht aan andere legenden, die bijv. van Ros
Beiaard, Brabo, St.-Hubertus en Genoveva van Brabant.
De Deutsche Bundespost herdacht Till Eulenspiegel in 1977 met een veelkleurige zegel van 50 Pfennige
waarop een kwartet van zijn lotgevallen werd uitgebeeld.

Jacob van Maerlant (ca. 1230-ca. 1296), ‘vader der Dietsche dichters
algaeder’, Europeaan avant la lettre...
Het Stadsbestuur van Damme kocht in 1979 op Dammes marktplein de
patriciërswoning Huyse de Grote Sterre aan, met de bedoeling er een culturele functie
aan te geven. De Dienst voor Toerisme werd er onmiddellijk in opgestart en in 1980
werd een mooie tentoonstelling over ‘800 jaar stadsrechten’ georganiseerd. Er werden
maandelijks tentoonstellingen met wisselend succes georganiseerd. In 1981 werd
een aanzet gegeven tot het Uilenspiegelmuseum met de Uilenspiegelcollectie die
van Bert Peleman werd gekocht. Tussen 1990 en 1997 werden de publieksactiviteiten
van de museale werking noodgedwongen stilgelegd, omwille van de restauratie van
Huyse de Grote Sterre. In die periode kon Damme haar Uilenspiegelboeken-collectie
gevoelig uitbreiden door de aankoop van Walter De Deckers Uilenspiegelarchief.
Na de geslaagde tentoonstelling ‘Jacob van Maerlant, de middeleeuwse wereld op
schrift’1, die van 8 februari tot 4 mei 1997 in het pas gerestaureerde pand werd
georganiseerd, onder de kundige leiding van prof. dr. Jozef Janssens van de K.U.
Brussel, werden de unieke handschriften keurig aan de ontleners uit heel Europa
terugbezorgd.

Vlaanderen. Jaargang 48

Nu wordt er koortsachtig gewerkt door een wetenschappelijk comité, bestaande
uit de ploeg van prof. dr. J. Janssens en leden van de Uylenspieghel's Kring onder
de bezielende leiding van prof. dr. Victor Nachtergaele van de KULAK aan een
tentoonstelling rond Uilenspiegel2, die van 5 februari tot 2 mei 1999 in Huyse de
Grote Sterre zal plaatsvinden. Het Maerlantluik van het Literair Museum moet dan
even wijken voor Uilenspiegel. Na afloop van de Uilenspiegeltentoonstelling zal het
definitieve Literair Museum gestalte krijgen, waarbij aan de hand van de literatuur,
toegespitst op Maerlant en Uilenspiegel, het beschavingsoffensief van de stadscultuur
van de Middeleeuwen tot heden aan bod zal komen. In afwachting werd een imaginair
Maerlantmuseum opgezet, waar de bezoeker in Maerlants wereld wegwijs gemaakt
wordt.
Als geleerde Vlaming dichtte Jacob van Maerlant3, op verzoek van Hollands-Zeeuwse
opdrachtgevers, in de tweede helft van de 13de eeuw een indrukwekkend oeuvre bij
elkaar. Hij verbleef dan ook een tijd in het Noorden. Zijn laatste werken schreef hij
echter in Damme, waar hij vermoedelijk onder de kerktoren werd begraven. Hij
oefende in de late middeleeuwen als geen andere grote invloed uit. Al is Maerlant
thans wat in het vergeetboek geraakt, ooit is dat wel anders geweest. Zoals Reinaert
en Uilenspiegel kreeg hij in de loop van de cultuurgeschiedenis een mythische
betekenis en werd hij voor allerlei ideologische wagens gespannen.
Over Maerlants jeugd is niets met zekerheid bekend, tenzij dat hij vermoedelijk
omstreeks 1230 geboren werd in ‘Bruxambacht’, de streek rond Brugge. Al uit zijn
eerste werk blijkt Maerlants grondige vertrouwdheid met Latijnse schoolauteurs. Op
grond hiervan mogen we veronderstellen dat de jonge Jacob een gedegen opleiding
meekreeg, mogelijk in de kapittelschool van Sint-Donaas in Brugge. Die school was
inderdaad een centrum van wetenschap, dat met de grote Vlaamse
cisterciënzerkloosters Ter Duinen (Koksijde) en Ter Doest (Lissewege) nauwe
contacten onderhield. Maerlant zou voor zijn hele latere oeuvre van deze geleerde
driehoek afhankelijk blijven.
Om onduidelijke redenen verliet Jacob het graafschap Vlaanderen en vestigde zich
omstreeks 1260 als koster van de Sint-Pieterskerk op het eiland Voorne (in Maerlant
bij Brielle). Behalve de praktische zorgen voor de kerkgemeenschap, zal hij ook het
onderwijs aan de jonge parochianen uit de hogere kringen behartigd hebben. Daarnaast
vond hij de tijd om zeven werken te schrijven met in totaal tenminste zeventigduizend
verzen, ontleend aan zeker dertig aanwijsbare bronnen. Het eerste boek, Alexanders
Geesten (een biografie over Alexander de Grote, geesten = heldendaden) laat al zien
dat Maerlant gefascineerd is door het koningschap. Ook de andere werken die
Maerlant op Voorne schreef - Historie van de Graal, Torec (een Arthurroman) en
Historie van Troje - gaan over jonge prinsen die in weerwil van grote problemen tot
hoge heerschappij geraken. De vorstenspiegel Heimelijkheid der Heimelijkheden
werd wellicht geschreven voor Floris V ter gelegenheid van diens officiële
regeringsaanvaarding in 1266.
Omstreeks 1270 keerde Jacob, intussen bekend als ‘van Maerlant’, terug naar
Vlaanderen, waar hij zich in Damme vestigde. Dat hij er schepenklerk zou zijn
geweest, is allesbehalve zeker. Daarvoor toonde hij zich een te fanatiek bestrijder
van machtsmisbruik, waaraan het Damse stadsbestuur zich te dien tijde bezondigde.
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Ook in de bloeiende voorhaven van Brugge bleef Maerlant als schrijver uiterst actief.
Hij schreef er zijn grote encyclopedische werken: Der Naturen Bloeme (over alles
wat groeit en bloeit in de natuur, ca. 1270), Rijmbijbel (een beknopte bijbelse
geschiedenis) met de ‘Wrake van Jeruzalem’ (1271) en zijn grote wereldgeschiedenis,
de Spiegel Historiael
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Het standbeeld van de 13de-eeuwse dichter Jacob van Maerlant door Hendrik Pickery op de Markt
in Damme, met op de achtergrond het eeuwenoude Stadhuis en rechts de patriciërswoning ‘Huyse
de Grote Sterre’, waar nog tot 2 mei 1999 de Uilenspiegeltentoonstelling loopt onder de titel ‘De
wereld op zijn kop’.

(een wereldgeschiedenis vanaf Adam en Eva, 1284-88). Tussendoor dichtte hij een
verloren gegane levensbeschrijving van de Heilige Clara en Sinte Franciscus' Leven.
Ook deze werken droeg hij op aan noordelijke mecenassen: Nicolaas van Cats, de
Utrechtse minderbroeders en Floris V zélf. Maerlant liet zijn Spiegel Historiael
onvoltooid: in het vierde deel ervan bekende hij noodgedwongen te moeten rusten.
Een laatste keer nam Maerlant zijn pen op. Na de val van Acco, de laatste christelijke
stad in het Heilig Land, schreef hij in 1291 het bittere strofische gedicht Vanden
Lande van Oversee. Het werd zijn zwanenzang.

Die vind ik toch een stuk onbelangrijker dan componisten...
Over schrijvershuizen heb ik, eerlijk gezegd, nog nooit nagedacht. Dat komt denk
ik, omdat ik zo goed als nooit op reis ga en als ik het al doe toch nooit schrijvershuizen
bezoek. Ik zou dus niet weten wat ik daarover zou moeten schrijven. Het zou niet
gauw in mij opkomen om zulke musea te bezoeken - wel als 't om componisten gaat
overigens, maar ik ben toch ook nog nooit in een componistenhuis geweest. Maar
ik zou bijv. wel graag eens in Leipzig (Bach) of in Wenen (Mozart, Schubert) de
plekken willen zien waar zij gewerkt hebben. Met schrijvers heb ik dat echter niet,
die vind ik toch een stuk onbelangrijker dan componisten. Dus ja, ik kan je helaas
niet aan een tekst hierover helpen. Zoiets is typisch iets voor iemand als Jeroen
Brouwers om over te schrijven.
Ik zou 't ook niet prettig vinden als er na m'n dood voor mij een dergelijk
onderkomen zou worden gemaakt. Nee, hoor, een schrijver bestaat & leeft door zijn
boeken en als die (in bibliotheek of boekhandel) ruimschoots verkrijgbaar zijn, ben
ik tevreden. Van mij hoeven er daarnaast beslist geen schrijvershuizen te bestaan.
Het spijt me zeer dat ik je vanwege dit standpunt dus niet aan een boeiende tekst
over dit onderwerk kan helpen.
MAARTEN 'T HART (WARMOND)
Maerlant heeft over de landsgrenzen heen grote invloed uitgeoefend: een Europeaan
avant la lettre dus, in de Middeleeuwen wellicht enkel overtroffen door de Brabantse
mysticus Jan Van Ruusbroec. Bovendien is hij als popularisator een fenomeen van
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Europees formaat: als allereerste ‘vertaalde’ hij de nieuwste wetenschappelijke
inzichten van de universiteit naar volkstalige kennis op hoog niveau voor een
geïnteresseerd lekenpubliek.
In totaal worden in de tentoonstelling zes grote thema's behandeld, elk voorafgegaan
door een banier met een inleidende tekst en voorzien van een eigen kleur.
1. ‘Maerlant toen en nu’ werpt een licht op de figuur van Maerlant, zoals die is
blijven voortleven na Maerlants eigen tijd. Via een aantal (fictieve) portretten
trachten we de dichter letterlijk in beeld te krijgen. Hier wordt de bezoeker
geconfronteerd met de oordelen (en vooroordelen) die in latere eeuwen over de
figuur van Maerlant tot stand gekomen zijn, gaande van zielloos vertaler tot
groot voorvechter van de ‘Vlaamse Zaak’.
2. In ‘Maerlants wereld’ wordt u binnengeleid in de 13de eeuw. De tijdsband
combineert Europese geschiedenis, geschiedenis van de Nederlanden en
Maerlants eigen leven. In ‘Van kalf tot boek’ krijgt u een beknopt overzicht van
de schrijf- en drukkunst.
3. Op grond van de schaarse gegevens die ons resten, brengt ‘Maerlants leven en
werk’ een reconstructie van Maerlants schooltijd en van zijn latere
werkomgeving. Maerlant bracht zijn jeugd door in het Brugse en een groot deel
van zijn carrière situeert zich in Damme. Vandaar de kaarten met de
West-Vlaamse plaatsen die geassocieerd worden met Maerlant en de aandacht
voor Damme in de 13de eeuw dat toen een belangrijke havenstad was en nadien
door de verzanding van het Zwin stilletjes aan op zijn retour geraakte.
4. In ‘Maerlant op Voorne’ komen Maerlants jeugdwerken aan bod, geschreven
in Maerlant op Voorne: Alexanders Geesten, de Historie van Troje, Heimelijkheid
der Heimelijkheden, Torec en de Historie van de Graal.
5. Op de tweede verdieping staan Maerlants werken die hij in Damme geschreven
heeft centraal: ‘Maerlant te Damme’. Blikvangers zijn niet alleen de
handschriften van Der Naturen Bloeme maar ook de prachtige exemplaren van
de Rijmbijbel. Verder worden het Sinte Franciscus' Leven (waarin Maerlant
schrijft ‘omdat ic Vlaminc ben’) en de Strofische gedichten behandeld. Deze
sectie wordt afgesloten met de Spiegel Historiael4, Maerlants grootste en tevens
ook laatste werk.
6. ‘Literatuur ten tijde van Maerlant’ geeft niet alleen een overzicht van de
literatuur in Brabant en Vlaanderen tijdens de 13de eeuw, maar toont ook hoe
Maerlants eigen werken naderhand ingang vonden en verspreid raakten.
Aan de hand van een tijdsband wordt het literaire werk van Maerlant gesitueerd te
midden van belangrijke literaire werken uit de 13de eeuw in Vlaanderen en in Brabant.
In de kelderverdieping kan men, op aanvraag, de videofilm ‘Omdat ic Vlaminc ben’5
bekijken. Deze realisatie, naar een sce-
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nario en in een regie van Wim Offeciers, duurt 20 minuten en situeert Maerlant op
krachtige wijze zowel in de Middeleeuwen als in Vlaanderen en Nederland, en maakt
komaf met enkele statements.
Een tentoonstellingsgids beschrijft alle voorwerpen op een bevattelijke wijze (iets
uitvoeriger dan de commentaarteksten in de vitrines) en bevat alle teksten die op
panelen of banieren zijn te lezen.
BERT VAN HAECKE

Het woord van de stilte verenigt tijd en eeuwigheid...
De schrijfkamer waarin ik werk, bestaat reeds dertig jaar. In steeds andere ruimten,
steeds andere huizen, werd hij telkens opnieuw ingericht, met dezelfde ingrediënten,
dezelfde ordening, dezelfde schikking, en sinds meer dan twintig jaar ook met dezelfde
meubelen. Of is het de stilte die reeds jaren bestaat, en waarin ik steeds terugkeer?
Is het de stilte die zal blijven?
Het is slechts een opwelling, maar ik poog mij de gevoelens voor te stellen waarin
het bericht me zou brengen dat men de kamer of de resten ervan, heeft teruggevonden
waarin Homerus zijn ‘Illias’ schreef, de kamer waarin Leo Tze zijn tao-teksten
schreef, de kamer waarin Hadewijch haar gedichten schreef, enz... De grote afstand
die ons in de tijd van deze teksten scheidt, zou overgaan in een fysieke vondst, die
bekrachtigt dat de woorden die ik lees, ooit werkelijk geschreven zijn. Ik vermoed
dat de stoffelijke sporen even ontijdelijk en onduldbaar zouden lijken als de teksten
zelf.
Er is iets tegenstrijdigs in deze gevoelens. In wezen houd ik niet echt van
schrijverskamers en heb ze ook zelden bezocht. Pas na jaren ging ik op een doelloos
ogenblik in een Gents museum binnen in de gereproduceerde werkkamer van Maurice
Maeterlinck, maar ik bleef volkomen onbewogen. Enige tijd trachtte ik me de figuur
van Maeterlinck voor te stellen tussen de meubelen, de boeken, de vele voorwerpen,
maar dit beeld wijzigde niets aan de teksten die ik van hem kende. De kamer had
niet de kracht iets toe te voegen of te wijzigen. Ik geloof niet langer dat de kamer
waarin ik werk iets wezenlijks van mijzelf kan onthullen, en dat wat men in mijn
boeken niet vindt, ook niet in mijn kamer kan gevonden worden, zoals men het ook
niet in ontmoetingen met mij kan vinden.
Mijn schrijfkamer is geheel met mij verweven, en lijkt gedoemd om samen met
mij te verdwijnen. Hij is zoals ik hem steeds in mijn verbeelding heb gezien. Het
was reeds in mijn vroegste jeugd één van mijn intiemste dromen een kamer te bezitten
die geheel aan mijzelf toebehoorde, een ruimte waarin de uiterlijke wereld en de
innerlijke wereld een eenheid zijn, de eenheid namelijk die ik om mij heen niet kon
vinden. Toch voelde ik reeds vroeg dat scheidingen tussen subject en object
denkbeeldig zijn, en ik wilde dat mijn kamer deze denkbeeldige scheidingen geheel
zou opheffen. In deze kamer zou de eenheid op mij wachten, als een onzichtbare
aanwezigheid die tot de ziel spreekt met de woorden waarvan ik het meest houd, de

Vlaanderen. Jaargang 48

woorden van de stilte. Want het woord behoort tot de tijd, en de stilte behoort tot de
eeuwigheid, maar het woord van de stilte verenigt tijd en eeuwigheid.
Mijn schrijfkamer heeft de naamloosheid van een archetypisch beeld. Ook in het
kleine huis waarin ik inmiddels achttien jaar woon, is mijn kamer ingericht volgens
essentiële, onwankelbare wetten van absolute soberheid en helderheid. De meubelen
zijn zonder versiering, en zijn volgens Scandinavische vormgeving gemaakt uit blank
hout. Ze geven mij voortdurend het contact met de tekeningen van de nerven. De
tafel staat bij het raam en is kaal en onbedekt. Alleen een pen en een schrift liggen
voor de stoel. In een hoek staan twee fauteuils, een kleine tafel en een leeslamp, van
hetzelfde blanke hout. Achter de leeshoek zijn de boekenrekken van houten planken,
tot aan de zoldering. De boeken zijn geschikt volgens een minutieuze, onverbrekelijke
orde, volgens grootte en kleur. De muren zijn verder wit en kaal. Op de ene muur
hangen de abstracte witte schilderijen van Etienne Van Doorslaer. Op de andere
muur hangen geheel zwarte doeken van een hedendaagse Zen-boeddhist Matsutani.
Dit is alles. Reeds twintig, dertig jaar. Nooit voel ik enige behoefte veranderingen
aan te brengen. Wellicht zal er nooit nog iets in deze ruimte veranderen. Alles is
blijvend geworden, duurzaam. Alles kan niet anders zijn dan wat het is. En langzaam
heeft deze kamer zich losgemaakt van de tijd. In deze kamer zou ik leven, in iedere
andere tijd, in iedere andere ruimte.
Maar toch, als ik mij afvraag of ik wil dat ook na mij, de kamer blijft zoals hij is,
of als een getuigenis van mijzelf moet behouden blijven, weet ik niet wat te
antwoorden.
Het wezenlijke is dat ieder van ons wil dat de dingen waarvan hij houdt, blijven
zoals ze zijn. Het wezenlijke is dat het waarachtige van ons leven niet verdwijnt.
Maar waar is het? En hoe?
Soms denk ik dat het beter is ons over te geven aan een verstuivingsproces waarin
de dingen hun eigen weg gaan en nooit meer binnen dezelfde cohesie zullen bestaan,
zoals een steen erodeert en zijn stofkorrels, atomen en moleculen in de ruimte worden
verspreid, iedere stofkorrel met de herinnering aan het geheel, waarin we steeds
opnieuw kunnen binnengaan, aan de tafel plaatsnemen, en schrijven...
Een ander voortbestaan van mijn kamer is, wat mijzelf betreft, onbelangrijk.
CLAUDE VAN DE BERGE (ASSENEDE)
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Ter herdenking van de 300ste sterfdag van Baruch de Spinoza gaf de Nederlandse PTT 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 dag afstempeling uit.

Baruch (of Benedictus) de Spinoza (1632-1677), Nederlands grootste
filosoof en bevrijd denker...
Dichters en schilders, musici en natuurkundigen uit Hollands Gouden Eeuw weet
iedereen in overvloed te noemen, maar vraagt men naar een wijsgeer uit de 17de
eeuw, dan kent men slechts één naam: Baruch de Spinoza1, die in het huis van zijn
vader Michaël (o 1598) en zijn moeder Hanna Debora (†1638) ‘Bento’ werd genoemd,
maar zijn brieven later met Benedictus ondertekende.
De tegenwoordig wereldberoemde filosoof werd op 24 november 1632 ergens in
de Amsterdamse wijk Vloedenburg (thans in de buurt van het Waterlooplein) geboren.
De jonge Spinoza, die evenals zijn vader een Portugees-joods koopman in Amsterdam
was, werd in 1656 uit de synagoge gebannen, omdat zijn denkbeelden in orthodoxe
kringen voor ketters werden gehouden. Vier jaar later, zo wordt aangenomen, verliet
hij de hoofdstad. Het huis van zijn ouders is niet bewaard gebleven. Wel zijn er twee
huizen bekend, waarvan we weten dat Spinoza er enige jaren heeft gewoond, namelijk
in Rijnsburg (1660-1663) (Zie verder ‘Vlaanderen’ nr 269, blz. 31-33) en in Den
Haag (1670-1677).
In Den Haag bevindt zich de woning (Domus Spinozana), waar de wijsgeer op 21
februari 1677 aan tuberculose is gestorven, nadat hij er in 1670 bij de ‘camerverwer’
Hendrik van der Spijck aan de Paviljoensgracht was ingetrokken.2 Het is in dit oord
dat Spinoza zich aan de herziening van zijn wijsgerig hoofdwerk Ethica heeft gezet,
waarna al in 1665 een driedelige rompversie moet hebben bestaan.
Het Haagse Spinoza-Huis werd in 1927 door de Stichting Domus Spinozana
aangekocht. Tegenwoordig is het bezit van de Stichting Monumentenfonds Den Haag
en Omgeving, die het volledig heeft gerenoveerd, zodat het pand op 21 februari 1977
- 300 jaar na zijn dood - plechtig (onder de 3de secretaris Guido van Suchtelen) kon
worden heropend. De Vereniging heeft daar een sierlijk ingericht vergader- en
studiecentrum uitgebouwd, waar men - na afspraak - zowel tekstuitgaven als 19deen 20ste-eeuwse literatuur over Spinoza kan raadplegen.
In zijn voornaamste werk, getiteld Ethica, ontwierp Spinoza een wereldbeeld, waarin
het traditionele geloof aan wonderen in de schepping plaats had gemaakt voor een
natuurlijke verklaring van alle

Sterfhuis van Benedictus de Spinoza (1632-1677) aan de Paviljoensgracht in Den Haag, waar de
wijsgeer-lenzenslijper spinnen ving en ze niet elkaar het vechten... (hij trok daaruit zijn besluiten).
Thans studiezaal van de vereniging Het Spinozahuis.
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Een blik op een deur, een raam, een brievenbus spreekt genoeg tot de
verbeelding...1
Waarde dames en heren van het schrijversmuseum,
Hartelijk dank voor uw verzoek om een kleinood af te staan aan uw collectie. Als
kind begon ik eens kartonnen verpakkingen te verzamelen. Als ze maar gaaf waren
en eenvoudig dicht te plakken zodat je niet kon zien dat er niks meer in zat, waren
ze bruikbaar. Rijst, maïzena, vanillesuiker, bonen, griesmeel, havermout, macaroni.
Het duurde niet lang of ik bezat een stapel die eruitzag of hij een kilo of tien woog,
maar in werkelijkheid al met een zucht omver was te blazen.
Denkt u nu niet dat ik u iets dergelijks wil schenken! Of dat ik dit vertel om een
parallel te trekken met de schrijver als verpakking! Dat zou, afgezien van het feit dat
u hier als geen ander regelmatig kennis van neemt, nogal flauw zijn, nietwaar. Nee,
ik wil hier juist begrip tonen voor uw verzoek. Er komen nu eenmaal steeds meer
schrijvers, en net zo min als het mogelijk is in het wassenbeeldenmuseum van iedere
bekende een afgietsel te plaatsen, kunt u in de beperkte ruimte van uw museum naast
de nalatenschappen van de dode schrijvers het altoos groeiende archief van al die
levende schrijvers stallen. Bovendien is verzamelen iets vreselijks. Of er komt geen
einde aan, of er is de herhaling.
Zo had ik aanvankelijk veel plezier in mijn verzameling kartonnen verpakkingen,
er was dat heel speciale gevoel als ik naar die kleurige stapel keek. Maar na enige
tijd waren de rijst, maïzena, vanillesuiker, bonen, griesmeel, havermout en macaroni
weer op in mijn moeders keuken en met heel wat minder animo plakte ik de doosjes
dicht, kreeg er op een gegeven moment genoeg van en gooide de hele boel weg. Ik
heb sindsdien ook nooit meer een verzameling aangelegd.
Nee, hiermee zeg ik niet dat ik tegen een museum ben! Musea zijn bij uitstek de
bergplaatsen voor verzamelingen en het aardige is dat ze daardoor evengoed van
niemand als van iedereen zijn. Ik doe daarom mijn best te bedenken welk kleinood
ik u schenken zal. Wenst u een manuscript? De pen waarmee het geschreven is? Er
wordt immers niet zo veel meer op deze wijze geschreven, en aan een toetsenbord
of een diskette kleeft weinig romantiek. Wenst u misschien een van mijn gouden
oorringen of een van mijn krullen? Hoe groot mag het kleinood eigenlijk zijn?
Zelf heb ik niet zoveel voorwerpen als wel plekken gezien die met schrijvers van
doen hadden en mij ontroerden. Zoals het prieel van Flaubert, ooit idyllisch gelegen
en nu omringd door zware industrie. Of het vijf meter diepe huisje van Poe in
Baltimore, waar de kelder door een gesprongen rioolbuis onder water stond.
Maar wat mij onlangs heeft geraakt en dat weer doet als ik eraan denk, bevindt
zich in Edinburgh. Ik zag het nadat ik het Writers' Museum had bezocht. Van dat
museum was de tentoonstelling in het souterrain wegens personeelsgebrek gesloten.
De parterre werd grotendeels in beslag genomen door ‘de kamer van Walter Scott’
waar Scott en een vriend in de gedaante van twee levensgrote poppen een conversatie
voerden die met een druk op de knop te beluisteren viel. Verder waren er wat
snuisterijen en schilderijen, waar ik evenwel snel op was uitgekeken. Ik was de enige
bezoeker en om de dame bij de ingang niet teleur te stellen, besloot ik een paar
ansichtkaarten te kopen. De kaart die in het oog sprong was de foto van het beeld
van een aandoenlijk hondje, Greyfriars Bobby genaamd, dat ik in het museum niet
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had gezien. Ik vroeg de dame bij de ingang waar ik dit beeld kon vinden. Close, quite
close. En inderdaad zag ik na een korte wandeling Bobby staan, dat wil zeggen de
zuil waarop zijn bronzen figuurtje sinds 1873 zit. Maar waar was Bobby zelf, waar
was zijn laatste rustplaats?
Close, very close. Direct achter het hek van Greyfriars Kirkyard, het ernaast gelegen
kerkhof. Daar bij de kerk rust Bobby, de Skye terrier, die veertien jaar, tot zijn dood,
op het graf van zijn baasje heeft gelegen. Ik kon het niet helpen, maar toen ik zijn
kleine grafsteen in het gazon zag, barstte ik in tranen uit.
Nee, het ging niet om het hondje van een schrijver. Maar het heeft wel te maken
met uw verzoek om dat kleinood.
Wat vergaard wordt in uw museum is ongetwijfeld interessant, maar is onderhevig
aan smaak, voorkeur, mode, roem, ruimte en geld. Wat dan ook veel aardiger is,
zowel voor de kunstenaar als de passant, is het bordje dat hier in Nederland veel te
weinig aan de gevel hangt, het simpele bordje dat begint met de tekst: ‘Hier woonde
en werkte’. Het lezen van de naam op zo'n bordje roept al een verhaal, vers,
muziekstuk, schilderij of wat dan ook op en doet dat met meer verve dan wat
ontheemde voorwerpen in een vitrine. Het huis hoeft niet betreden; even een blik op
een deur, een raam, een brievenbus, spreekt genoeg tot de verbeelding. Geld kost dit
buitenmuseum nauwelijks, ruimte kost het in het geheel niet, en hoeveel schrijvers
er ook bij komen, ze kunnen allemaal, zonder onderscheid, te zijner tijd zo'n teken
krijgen aan de pui. Variatie is mogelijk. Zo zou in mijn geval de tekst kunnen beginnen
met ‘Hier woonde Bobbie’ (Dat mijn zestienjarige kater zo heet, is louter toeval. Het
gaat erom dat hij me dierbaarder is dan enig voorwerp, maar Bobbie als kleinood in
uw museum? Nou, nee.) Dus: ‘Hier woonde Bobbie, de kat die het schrijven van
enige boeken intens heeft mee beleefd, omdat hij van 1982 tot... op schoot zat bij
MENSJE VAN KEULEN (AMSTERDAM)
verschijnselen in het universum, met inbegrip van de aandoeningen van de
menselijke ziel. In een ander werk, over de staatsleer, stelde hij de vrijheid van denken
als een voorwaarde voor een veilige maatschappij, waarin de mensen hun
gezamenlijke belangen op een redelijke wijze behartigen.
THEO VAN DER WERF
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1 Cf. Van Suchtelen G, Benedictus de Spinoza. Lelystad, Stichting IVIO, 1977, 20 blz. (AO. nr
1650)
2 In de weinig indrukwekkende entourage van de Paviljoensgracht, dicht bij het huis waar Spinoza
gewoond heeft, staat ook het bronzen standbeeld (een werk van de onbekende kunstenaar F
Hexamer), dat op 14 september 1880 met nogal wat tegenkanting vanwege een opgehitste massa
werd onthuld.
Cf. Kuik C.J, Helden op sokkels Literaire standbeelden in Nederland Baarn, Bosch & Keuning
n v, 1980, blz. 169-170, 188.
1 Tekst van een korte lezing die Mensje van Keulen in februari 1998 voor de S(tichting) L(iteraire)
A(ctiviteiten Amsterdam) schreef, waar onder de titel ‘Het Schrijversmuseum’ 18 auteurs aan
meewerkten en waarvan Vrij Nederland een 4-tal bijdragen heeft afgedrukt
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Elsene-Brussel: Musée Camille Lemonnier/Maison des Ecrivains
Adres:
Waversesteenweg 150
1050 Elsene-Brussel
Brabant (Belgie)
Tel./fax:
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Statuut:
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Emile Kesteman
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• Na afspraak met gids (niet meer dan 20 bezoekers tegelijk)
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De Franstalige Belgische dichter Camille Lemonnier kreeg op 19 maart 1977 in de jaarlijks
terugkerende ‘culturele reeks’ een zegel van vrij groot formaat toebedeeld. Waarde: 10 fr., toeslag:
5 fr., oplage: 811.447 ex.

Camille Lemonnier (1844-1913), ‘le Maréchal des Lettres belges’, de
bekendste naturalistische schrijver van België...
Als vice-president van de ‘Association des Ecrivains Belges de Langue Française’
heeft Emile Kesteman (76) - hij publiceerde in december 1997 een 400 bladzijden
tellend repertorium van Franstalige schrijvers die in België actief zijn - zijn kantoor
in het Camille Lemonnier-Museum in Elsene. Die machtige burgerwoning uit de
19de eeuw, die als ‘Huis van de Franstalige Schrijvers’ fungeert, is een stijlvol oord
van rust in de pittoreske Matonga-wijk, een in meer dan één opzicht kleurrijke
Brusselse buurt. De romancière Françoise Mallet-Joris, die enkele jaren geleden het
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hart van de Parijse linkeroever voor de Belgische hoofdstad ruilde, woont er om de
hoek.
Het Lemonnier-Museum vormt met zijn drie expositieruimtes één schatkamer die
menige bibliofiel aan het dromen moet zetten. Je treft er niet alleen het complete
oeuvre, in alle edities, van Camille Lemonnier aan, de bekendste naturalistische
schrijver van België (als verjaardagsgeschenk kreeg Lemonnier toen hij 50 geworden
was bijv. 50 prachtig ingebonden volumes die telkens eigenhandig door een ander
kunstenaar - Emile Claus, James Ensor, Fernand Khnopff, Eugène Laermans geïllustreerd waren); er is ook het bureau met de bibliotheek (en de manuscripten,
zelfs een schoolschrift met tekeningen van de 12-jarige Lemonnier wordt er bewaard)
van de auteur (Zola stuurde hem van zijn romans telkens een exemplaar met opdracht!)
en diens geraffineerde kunstverzameling: een beeld van Rodin en werken van
Constantin Meunier, tal van tekeningen van Félicien Rops, doeken van Emile Claus,
Theo Van Rysselberghe en andere kunstenaars met wie de auteur van Un Mâle
bevriend was. Je vindt er zeldzame bandjes van Deman en Hetzel en de
correspondentie tussen Lemonnier en Cyriel Buysse, Joris-Karl Huysmans, Emile
Zola en Stephan Zweig. In een vitrinekast getuigen vele brieven van hun intense
contacten. (Lemonniers dochter Marie schonk het hele patrimonium in twee beurten,
nl. in 1946 en bij haar dood, in 1949, aan de gemeente Elsene op voorwaarde dat het
beheer ervan door de ‘Association des Ecrivains Belges de Langue Française’ zou
worden waargenomen.)
Lemonnier moet een demonisch kunstenaar zijn geweest. Met zijn ruige, rode haarbos
en stoere knevel kijkt hij in

Camille Lemonnier, (1844-1913)

het ‘Cabinet de Camille Lemonnier’ vanop een doek van Isidore Verheyden staande
op de bezoeker neer (Lemonnier schreef, als Victor Hugo, het liefst al rechtstaande
en als het enigszins kon: buiten, in de open lucht). Geboren in het hart van de
hoofdstad op 25 maart 1844 was hij de zoon van een advocaat. Een eigen studie in
de rechten zette hij stop om zich uitsluitend aan de literatuur te wijden. Hij begon
als kunstcriticus en tijdschriftredacteur. Na een indrukwekkend rekwisitoor in
reportagevorm over het slagveld van Sedan, onmiddellijk na de nederlaag van het
Franse leger, leerde hij de Franse naturalisten kennen. Lemonniers eerste roman, het
reeds genoemde boek Un Mâle (1881), beschreef - in de liefde van de wildstroper
Cachaprès voor de boerendochter Germaine - de tegenstelling tussen de vrede en
rust in een dorp en het wilde leven in het woud. Het boek maakte hem in één keer
beroemd. De jonge dichters van het ts. La Jeune Belgique zagen in hem een meester
en een raadgever. Toen in 1883 de Prix quinquennal de Littérature aan Lemonnier
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voorbijging, ontstond er beroering in de literaire polder. Georges Rodenbach noemde
hem bij die gelegenheid: ‘Le Maréchal des Lettres belges’. Happe-Chair (1886) - in
hetzelfde jaar gepubliceerd als Zola's Germinal - evoceerde, in Lemonniers bekende
krachtige, maar overladen taal, het ontluikende sociale bewustzijn van een
arbeidersmilieu. In zijn naturalistische schrijftrant ging de auteur evenwel zover, dat
hij zowel in Parijs als in Brussel en Brugge processen wegens zgn. pornografie
uitlokte. Gelukkig ontmoette hij op zijn weg de briljante pleiter en schrijver Edmond
Picard (1836-1924), die zijn verdediging op zich nam.
Het herenhuis aan de Waversesteenweg 150 in Elsene, dat in 1946 als Lemonniers
museum door koningin Elisabeth werd ingehuldigd, heeft de schrijver zelf nooit echt
betreden. Het indrukwekkend pand werd op het einde van de 19de eeuw - 1889 door Oscar baron Jolly gebouwd. Later werd het ‘un institut privé de musique dirigé
par les frères Thibault’. Toen het huis in 1924 in het bezit kwam van de gemeente
Elsene, bracht die er een bibliotheek in onder. Het was burgemeester Eugène Flagey
die de woning na de Bevrijding (de officiële datum luidde 15 september 1946) ter
beschikking van de boven genoemde schrijversvereniging stelde. Sinds 1988 is het
gebouw het eigendom van de Franse Gemeenschap, terwijl het patrimonium-Camille
Lemonnier aan de gemeente Elsene toebehoort.
Wie in de 19de-eeuwse sfeer van het naturalisme als avant-garde van een intel-
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lectuele elite geïnteresseerd is én zich in de artistieke en literaire persoonlijkheid van
Camille Lemonnier wenst te verdiepen, make een afspraak met de ijverige en
enthousiaste Emile Kesteman die zijn schrijversoord wat graag zal toelichten.
RAOUL MARIA DE PUYDT/LUC DECORTE

Rondsnuffelen in de artistieke keuken...
Een kunstenaar woont in zijn werk. En dat is het meest privé in zijn kladversies.
Jacques Brel was zanger en ook schrijver. Op 27 mei 1960 begon hij, met vakantie
in Marokko, aan een dagboek. ‘Il faut croire que voilà la vieillesse qui vient puisque
s'ouvre ce journal’, luidt de eerste zin, op de eerste bladzijde van een spiraalschrift.
Vier dagen later gaf Brel de brui aan het dagboek. ‘Ce pays devrait se cacher lorsqu'il
ne nous offre pas le soleil’, luidt de laatste zin, op de derde bladzijde van het schrift.
Dat was nu afgedankt als dagboek en werd kladpapier.
En zie, vanaf de vierde bladzijde gebeurde er op dat papier een wonder: de
conceptie, ontwikkeling en geboorte van Bruxelles. Je gelooft je eigen ogen niet als
je het ziet en met rode oortjes om zoveel voyeurisme gefascineerd spelt wat daar in
een slordig en veranderlijk handschrift staat - woorden en zinnen die in hun sterke
eindversie overbekend zijn en in hun wankele beginversie ongemeen onthullend
worden. Brel schreef en schrapte en zette wat hij overhield onder elkaar,
‘C'était au temps où Bruxelles chantait
c'était au temps du cinéma muet
c'était au temps où Bruxelles dansait
c'était au temps, au temps de 1900’,

maar dat ‘au temps de dix-neuf cent’ haalde hij door en verving hij door ‘Bruxelles
Bruxellait’ - een van de vondsten die het lied zijn vaart geven. Eerst kreeg het refrein
vorm, althans voorlopig, want later breidde Brel ‘chantait’ en ‘dansait’ uit met
‘rêvait’ en wisselde hij die drie feestelijke werkwoorden af in zijn refrein.
De strofen werden opgebouwd rond het op de Brusselse pleinen terugkerende ‘et
sur l'impériale, le coeur dans les étoiles, y avait mon grand-père, y avait ma
grand-mère’. Die grootouders kregen in elke strofe een ander stukje leven mee. ‘Il
attendait la gloire,’ kwam er over de grootvader te staan. Brel probeerde dat te laten
rijmen op ‘victoire’, maar schrapte dan de glorie en schreef aarzelend neer wat zo
gevat zou gaan klinken: ‘il attendait la guerre, elle attendait mon père’. Hij koppelde
de zo Brusselse ‘caricole’ aan ‘Léopold’ en ‘école’, maar verpakte ze in geen enkele
zin en dus evenmin in het lied. Ook een autobiografisch - zo te zien zelfverzekerd,
onverbeterd neergeschreven - vervolg op ‘mon père’ bleef niet bewaard in het lied
en wel in het schrift: ‘Et dont le fils s'est fait chanteur’.
En wat voor een zanger, schrijver, dichter! Op een dag draaide hij zijn spiraalschrift
om en begon achteraan opnieuw, aan een volgende liedjestekst. Die kreeg eerst
strofen en dan een titel: Les Bourgeois - een chanson dat het voorwaar verder zou
brengen dan een ander probeersel in het schrift dat geen titel meekreeg en over ‘Lola
la cruelle’ ging.
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Jacques Brel was een zwerver en schreef onderweg. In het Brusselse pand waar
La Fondation Brel is gevestigd, heeft hij nooit verbleven. Maar ik kan er wel
rondsnuffelen in zijn artistieke keuken, omdat er dat spiraalschrift wordt bewaard een stuk van zijn inboedel dat er op het eerste gezicht als een prul uitziet en dan
waardevoller blijkt te zijn dan een van zijn gitaren.
Toch loop ik op mijn wegen natuurlijk geen schrijvershuis of -oord voorbij. Maar
liever dan plaatsen te bezoeken waar werd geschreven, bezoek ik plaatsen waarover
werd geschreven. Concreet: liever dan in het Multatuli-Museum in Amsterdam, keek
ik om me heen in Lebak op Java. In het Amsterdamse pand schreef Eduard Douwes
Dekker overigens niets, hij werd er alleen maar geboren. Sterven deed hij in Duitsland,
op een canapé die naar zijn geboortehuis en museum werd verhuisd. Ik aaide het
meubel in memoriam, maar vond dat maar een loos gebaar. De grote schrijver is
immers helemaal niet dood. Wie woont in zijn werk, leeft er ook in.
BRIGITTE RASKIN (OVERIJSE)
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Harlingen: Simon Vestdijk-Kamer
Adres:
Museum Het Hannemahuis Voorstraat 56
8861 BM Harlingen
Friesland (Nederland)
Tel.:
00-31-517-41.36.58
Fax.:
00-31-517-41.26.64
Statuut:
Gemeentelijk
Conservator:
Hugo P. ter Avest
Openingstijden:
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•

Van april tot juni en van half september tot 1 november, van
maandag tot vrijdag: van 13.30 u. tot 17 u.
Van juli tot de eerste helft van september, van dinsdag tot zaterdag:
van 10 u. tot 17 u.; op zondag: van 13.30 u. tot 17 u.
Gesloten van 1 november tot 30 maart

Toegangsprijs:
• Volwassenen: 2,5 gld.
• Kinderen: 1,5 gld.

Een jubileum en twee herdenkingen vormden in 1898 voor de Nederlandse PTT de aanleiding voor
het uitbrengen van drie nieuwe zegels van 80 cent Het jubileum betrof het 200-jarig bestaan van de
Koninklijke Bibliotheek in Den Haag (3 miljoen items, waarvan 45 km boeken, 17 km periodieken en
1 km beeldmateriaal). De herdenkingsmomenten sloegen op de geboortedagen van de graficus Maurits
Cornelis Escher (1898-1972) en van de schrijver Simon Vestdijk (1898-1971) Als bindend element
voor de drie culturele zegels gebruikte de ontwerper, Felix Janssens, het boek, object van een rijke,
nationale collectie: M.C. Escher en S. Vestdijk ieder als een bladzijde van een opengeslagen boek,
de K.B. als een openliggend boek op zich. De Escher- (met een deel van de ‘Metamorphose’) en de
Vestdijkzegel (met een bladzijde van het verhaal ‘Fantoches’) kregen een oplage van 9 miljoen
exemplaren, de K.B.-zegel haalde 8 miljoen ex.

Simon Vestdijk (1898-1971), de man die sneller schreef dan God kon
lezen...
Het geboortehuis van Simon Vestdijk, Voorstraat 61a in Harlingen, midden in het
centrum van de stad, valt niet te bezichtigen. Hierin is een kledingzaak gevestigd.
Wel kan men op een bord aan de zijgevel lezen dat Vestdijk er in 1898 is geboren.
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Pal tegenover het geboortehuis van Vestdijk staat het Gemeentemuseum Het
Hannemahuis. Het museum geeft een beeld van de geschiedenis en kunstgeschiedenis
van Harlingen en is gevestigd in een statig patriciërshuis, dat door Leendert Jacobus
Hannema, de laatste telg uit een Harlinger koopmansgeslacht, bij zijn dood in 1964
aan de gemeente Harlingen werd gelegateerd. Maar het kent ook de Vestdijk-kamer,
een klein museum in een museum, ter nagedachtenis aan een van Nederlands grootste
schrijvers.
Wil je iets meer over Simon Vestdijk te weten komen, dan is een bezoek aan dit
museum zeker aan te bevelen.
De romans van Vestdijk zijn voor veel mensen niet gemakkelijk toegankelijk, je
moet wat literair onderricht zijn, doch zeg dit nooit tegen een Vestdijk-liefhebber,
hij zal niet weten wat je bedoelt. Toch heeft Vestdijk wel een grote naamsbekendheid,
mede doordat twee van zijn romans voor de televisie bewerkt zijn, namelijk De
koperen tuin (1950) en Pastorale 1943. Maar dat Vestdijk in Harlingen is geboren
is voor veel mensen die het museum bezoeken, een verrassing.
Een aantal bezoekers komt doelgericht voor de Vestdijk-kamer. Verscheidenen
hiervan zijn lid van de Vestdijk-kring, een vereniging van Vestdijkfanaten. Deze
vereniging geeft een specifiek blad uit, de Vestdijk-kroniek, die in de Vestdijk-kamer
ter inzage ligt.
Sinds 1984 is het museum deze Vestdijk-kamer rijker. In dat jaar kocht de gemeente
Harlingen, met steun van een aantal bedrijven en fondsen, de complete verzameling
eerste drukken van wijlen Herman Jonker uit Den Haag. Voor de inrichting werd er
een beroep gedaan op het Letterkundig Museum en Documentatiecentrum in Den
Haag. Mevrouw Mieke Vestdijk, de weduwe van de schrijver, stelde bruiklenen ter
beschikking, waaronder de doopjurk en de cappa die hij in 1964 aan de
Rijksuniversiteit Groningen ontving, toen hem een eredoctoraat in de Letteren werd
verleend.
Aan de wanden hangen fotoschilden die een beeld geven van het leven van de
schrijver, en achter glas zijn de eerste drukken tentoongesteld. Het bijzonderste stuk
is een boekje waarvoor de kunstenaar Hendrik Werkman in de jaren dertig het omslag
heeft vervaardigd. Hier zijn destijds slechts tweehonderd exemplaren van gedrukt.
Een Harlinger heeft Vestdijk zich nooit gevoeld. Hij heeft hier alleen zijn jeugd
doorgebracht, tot en met de derde klas van de HBS. Daarna vertrok hij naar
Leeuwarden waar hij nog twee jaar de vijfjarige HBS volgde. Toch kun je aan de
hand van de Anton Wachterromans een literaire stadswandeling maken, waarbij je
de plekken die in zijn boeken een rol spelen, nog duidelijk kunt herkennen.
In de jaren dat hij hier woonde verhuisde het gezin Vestdijk geregeld. Eerst naar
Lanen 82a, vier jaar later naar de Zuid-Ooster Singel 21a en kort daarna naar het nr.
43. Al deze huizen spelen eveneens een belangrijke rol in zijn romans over Anton
Wachter, Vestdijks alter ego.
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Suze Berkhouts gipsmodel van Anton Wachter, het alter ego van de man die sneller kon schrijven
dan God kon lezen: Simon Vestdijk, in de naar hem genoemde kamer in Museum Het Hannemahuis
in het Friese Harlingen.

Simon kreeg, als enig kind van vader Simon Vestdijk en moeder Anna Mulder,
een heel beschermde opvoeding. Zijn ouders waren zeer verschillend van karakter,
zijn vader extrovert, gymnastiekleraar en actief in het sociale leven, zijn moeder
introvert en als Amsterdamse niet zo erg gelukkig in het kleine stadje. Simon herkende
zich in zijn moeder. Hij was een stille, verlegen jongen.
De vakanties bracht hij door in Amsterdam bij de familie van zijn moeder waar
hij zich gelukkiger voelde dan in het kleine Harlingen. Daarom was zijn besluit om
in 1917 in Amsterdam medicijnen te gaan studeren niet zo verwonderlijk. Zijn
artsexamen deed hij in 1927. Tot 1932 nam hij voor collega's waar in velerlei steden
en dorpen.
Inmiddels waren zijn ouders naar Den Haag verhuisd, Harlingen heeft hij nadien
nooit meer bezocht.
Ook heeft hij nog korte tijd aan de Rijksuniversiteit in Leiden filosofie gestudeerd,
met als hoofdvak psychologie, en hij hield zich bezig met astrologie.
Als waarnemend arts voelde hij zich echter niet gelukkig en ging hij, in navolging
van de arts-schrijver Slauerhoff, als scheepsarts varen. Hij vertrok met het schip
‘Kota Inten’ naar Batavia. Na een jaar hield hij ook dit voor gezien. Intussen had hij
als schrijver in De Vrije Bladen zijn debuut gemaakt en besloot hij zich vanaf 1932
geheel aan de literatuur te wijden.
De ‘duivelskunstenaar’ Vestdijk, terecht zo door Menno ter Braak genoemd, heeft
een indrukwekkend oeuvre op zijn naam staan. Van poëzie tot proza, maar ook
vertalingen en bloemlezingen.
Vestdijk had evenwel nog meer talenten. In zijn studententijd heeft hij zelfs even
overwogen om zich in het tekenen te bekwamen, hij kon immers prachtig natekenen,
maar vond toch dat hij niet voldoende niveau haalde. Een zeer knappe tekening die
hij op zijn vijftiende jaar naar een prentbriefkaart met een beeldhouwwerk uit 1814
van ‘Ariadne auf dem Panther’ maakte, hangt in de Vestdijk-kamer. Voor een
bezoekster uit Zuid-Afrika die op Vestdijk afgestuurd was, kwam dit als een grote
verrassing, ze had gemeend alles over Vestdijk te weten.
Zijn kennis van muziek was indrukwekkend. Hij heeft een halfjaar lessen in
harmonie en contrapunt gevolgd met het plan in de muziek door te gaan, maar ook
dat plan weer laten varen. Hij speelde dagelijks piano en was bevriend met de
componist Willem Pijper voor wie hij het libretto voor diens opera Merlijn (1957)
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schreef, waarbij zijn fascinatie voor de astrologie tot uitdrukking kwam door het
gebruik van de twaalf zodiaktekens. Ook heeft hij verscheidene muziekessays op
zijn naam staan.
Er zijn twee schrijvers van invloed geweest voor Vestdijk, namelijk Marcel Proust,
waarvan hij zei: ‘Psychologisch heb ik veel aan Proust te danken, veel meer dan aan
de psychoanalyse’ en James Joyce, ‘een voorbeeld, - een voorbeeld om niet na te
volgen, en daarom des te groter’.
Vestdijk zat in de redactie van verschillende bladen, o.a. van Podium en Forum,
tezamen met Eddy du Perron en Menno ter Braak.
Hij ontving verschillende prijzen, o.a. de P.C. Hooftprijs 1950 en de Constantijn
Huygensprijs voor zijn hele oeuvre.
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Een steen in de gevel metselen is het minste wat men kan doen...
Onze cultuur respecteert zijn literair erfgoed niet. De boeken van dode schrijvers
kun je in de meeste gevallen niet meer lezen, want ze zijn niet meer beschikbaar.
Ook niet in bibliotheken. In Vlaanderen bestaat er geen traditie van ‘verzamelde
werken’, laat staan van herdrukken van de belangrijkste werken van onze grote dode
auteurs. Eerdere projecten (Vlaamse Pockets, Poëtisch Erfdeel der Nederlanden) zijn
mislukt. In Nederland bestaat zo'n traditie al evenmin. Het klinkt dan ook wat
paradoxaal dat de huizen van dode schrijvers zouden bewaard worden als musea
voor het publiek. Vroeger gebeurde dat af en toe. Ik vermoed dat het steeds minder
zal gebeuren. Wie kent de dode schrijvers nog sedert het onderwijs
literatuurgeschiedenis behandelt als geschiedenis tout court? Weg ermee dus. En
geschiedenis, dat is tegenwoordig de vorige generatie al. En een historische roman,
die handelt, zowel over de Tweede Wereldoorlog als over de Middeleeuwen.
‘Prehistorie’ heet het in de media.
Ook de (schaarse) literair geïnteresseerde ‘toeristen’, die schrijvershuizen aandoen,
lezen vermoedelijk het werk van die dode schrijvers niet. Omdat ze niet meer kunnen?
Of omdat ook zij geen oude literatuur (meer) lezen? Misschien vertellen ze wel graag
voort dat ze gezien hebben waar de meesterwerken zijn ontstaan die ze niet gelezen
hebben en ook nooit zullen lezen. En ze staven hun verhalen met foto's en folders.
Toeristen zijn nu eenmaal ingesteld op museumbezoek. En zo'n schrijversmuseumpje
is vaak ontroerend en nostalgisch in zijn schamelheid: de meeste schrijvers, zeker
bij ons, waren niet rijk en ze verzamelden alleen maar veel boeken en soms wat
schilderijen van vrienden.
Ik woon in een streek waar nagenoeg elk dorp zijn museumpje heeft of er eentje
aan het maken is: over de Eerste Wereldoorlog. Privé-initiatief van verzamelaars.
Huizen en musea van schilders zijn overal te bezichtigen en daarbinnen is vaak ook
niet erg zo veel te zien. Waarom dan ook geen schrijvershuizen openstellen? Het
argument dat zulke schrijvershuizen de gemeenschap veel kosten én dat daar (bijna)
geen kat naar toe komt, vind ik geen reden om ze niet te behouden of er geen nieuwe
op te richten. En een steen in de gevel metselen is het minste wat men kan doen. Om
het geheugen te stimuleren, welja. Na zoveel mogelijk te hebben vernietigd, is het
goed dat er eindelijk naar gestreefd wordt om zoveel mogelijk van het verleden te
bewaren. Zo blijft het verleden toch nog een beetje en een tijdlang leven. Daar kan
toch niets op tegen zijn! Zou het Antwerpse AMVC, waar men steen en been klaagt
over plaats-, personeels- en geldgebrek onder zijn supervisie niet een aantal
schrijvershuizen en museumpjes kunnen uitbouwen, waar zoveel mogelijk over die
schrijver te vinden is? Niet alles hoeft toch in het Antwerpse AMVC gecentraliseerd
te zijn...
Of ik zelf ook in dergelijke schrijvershuizen kom? Welja. Als toerist. Of als ik
toevallig in de buurt ben en tijd en zin heb. Naar Streuvels' ‘Lijsternest’ in Ingooigem
gaan we vrij vaak. Niet op bedevaart, maar toch om eens door dat mythisch vergrote
raam van zijn schrijfkamer naar het landschap te kijken, vervolgens om urenlang
door Streuvelsland te dwalen en uiteindelijk om wat te gaan uitrusten in het Vossenhol
in Tiegem. Het landschap errond schept een band met dat huis - Streuvels zou dat
hebben begrepen, denk ik. Het is nauwelijks zo heel anders als we rond ‘Cleenwerck’
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flaneren, het kasteel op de Zwarteberg bij Bailleul waar Marguerite Yourcenar een
tijdje heeft gewoond en dat nu een echt ‘schrijvershuis’ is geworden: een huis waar
schrijvers logeren en werken. Andere schrijvershuizen? Het geboortehuis van René
De Clercq in Deerlijk moet ik bij gelegenheid eens aandoen. Niemand schijnt nog
te weten dat René De Clercq een groot dichter was. En al jaren, al meer dan dertig
jaar - o schande - neem ik me van jaar tot jaar voor eindelijk het Gezelle-Museum
aan de Rolweg in Brugge grondig te gaan bezoeken. En ik moet ook dringend naar
het Verhaeren-Museum in St.-Amands met het landschap aldaar. En naar het
Apollinaire-Museum in Stavelot - ik kom al vijftien jaar voor lange (schrijf)vakanties
in de ruime buurt ervan.
Vlaanderen heeft maar enkele schrijvershuizen. Frankrijk, dat zijn dode schrijvers
eert, het cultuurland waar ik dag na dag op uitkijk, heeft er het patent op. Iedere min
of meer belangrijke auteur heeft daar wel ergens zijn museum, op de plek waar hij
gewoond heeft, geboren of gestorven is. En, belangrijker, zijn werk ligt in
pocketreeksen of als ‘oeuvres complètes’ in de vele boekhandels van vrijwel elk
stadje. De Franse schrijvershuizen zijn weliswaar soms panden op de rand van de
verkrotting, waar een bedaagde dame verbaasd van haar boek of breiwerk opkijkt
omdat er bezoek is. Hoewel ook nogal wat Franse auteurs aardige ‘optrekjes’ hadden
die op zich al het bezoeken waard zijn (Nederlanders als Huygens en Hooft hadden
die ook): Maeterlinck woonde in een heuse abdij, Gide, Sand, Montesquieu,
Lamartine, Colette in bezienswaardige manoirs of kastelen. Niet dat ik die bezocht
heb, al wil ik dat wel eens doen. Ook in Frankrijk heb ik eigenlijk niet zoveel
schrijvershuizen bezocht - en ook daar als toevallig toerist - maar bij vrijwel elk
bezoek aan Parijs gaan we naar Victor Hugo's huis. Voor dat huis zelf met Hugo's
prachtige tekeningen maar vooral met die mysterieuze, melancholiek makende Place
des Vosges. Het ‘Petit Royaume’ van George Sand in Nohant, het onooglijke
museumpje van Gustave Flaubert in Croissy, de moulin van Alphonse Daudet in
Fontvieille: bezocht. Ook Federico Garcia Lorca's museum in Fuente Vaquieros.
Ook het curieuze Georg Trakl-museum in Salzburg. En je kunt Praag toch niet
aandoen zonder de binnenkant van Kafka's huizen te hebben gezien! En in Californië
hadden we de intentie om het huis van Henry Miller en dat van R.L. Stevenson te
bezoeken - maar ze waren allebei ‘closed’.
Eén schrijversmuseum ben ik heel bewust en alleen gaan opzoeken. Jaren geleden.
Vanuit Menen, door onze Ardennen, door de prachtige Franse Ardennen, naar de
tweelingstad Charleville-Mézières. Op zoek naar de kinderjaren van Arthur Rimbaud;
later zouden die van Verlaine dan moeten komen. Een ‘prospectiereisje’ voor een
soort sleutelroman (dacht ik toen, nu niet meer). Charleville was een razend druk
nest. Zaterdagmorgen en marktdag. Urenlang een parkeerplekje zoeken. Daarna
vaststellen dat Rimbaud, die zijn stadje zo geminacht, gehaat, verwenst heeft, danig
door dat stadje is geëerd: zijn borstbeeld in het park voor het station, de gedenkstenen
aan zijn geboortehuis en in het huis waar hij ‘Le Bateau ivre’ zou hebben geschreven,
het ronduit schitterende musée Rimbaud in het gemeentemuseum... Ik heb ze uitvoerig
bekeken en er mijn gedachten de vrije loop gelaten (op papier)... Dat musée Rimbaud
is, dacht ik toen en ik denk het nog, een van de volledigste, mooiste en best gemaakte
schrijversmusea van Frankrijk met tal van foto's, schilderijen, documenten, boeken,
diverse uitgaven van zijn werk, brieven enz., enz. Ik heb die zaterdagmiddag, vrij
laat al en helemaal alleen, rustig twee goed gemaakte documentaires mogen zien. Ik
heb naderhand lange tijd beduusd staan uitkijken op een soort eilandje achter dat
museum, over de Maas heen die daar meer een poel
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dan een rivier lijkt - daar had Rimbaud dus zijn ‘bateau ivre’ te water gelaten. Ik heb
enkele uren door beide stadjes gedwaald - de markt was opgedoekt -, zoals Rimbaud
als kind vaak had gedaan, dacht ik toen. Allemaal voor die te schrijven, nooit
geschreven roman. Ik ben ten slotte naar het kerkhof gegaan, het was al bijna donker.
Ik heb moeiteloos de grafkelder van de Rimbauds gevonden - er lag een ruiker
bloemen op. Ik voelde me onbehaaglijk omdat ik geen bloemen had, maar de winkels
waren dicht. Ik vond mezelf toen wat belachelijk, Rimbaud zou dat ook gevonden
hebben. Jaren later zou ik zo, ook zonder bloemen, in Venetië bij het graf van Ezra
Pound en Igor Strawinsky en recent nog in Ors bij Valenciennes bij het zerkje van
de grootste Engelse oorlogsdichter Wilfred Owen staan. Stiekem heb ik toen verse
bloemen ‘geleend’ van een naburig graf. In het rijk van de doden is alles toch
gemeenschappelijk.
Tot nu toe heeft ook maar één haar op mijn hoofd ooit aan zo'n eigen postuum
onderkomen gedacht. Nu denk ik even: welja, dat zou goed zijn voor mijn boeken,
om die samen te houden... Maar welke functie zouden die dan nog hebben? Maar
een onderkomen voor wat ik maar ‘restanten van mijn leven’ noem? Hoeft niet. In
Menen heeft men in 1992 een tentoonstelling over mij en mijn werk opgezet. Toen
stelde ik vast dat ik, net als mijn moeder, in mijn leven heel veel heb weggegooid.
Ja, toen was een en ander misschien van pas gekomen. Maar wie miste het? Niet
weet, niet deert. Ik zag, met een gevoel van onthechtinig, dat me zelfs niet weemoedig
maakte, bij elkaar liggen wat er van, zeg maar zestig jaar leven, overbleef. Het was
weinig. En in mijn geboortedorp Westrozebeke heeft men in een bosje dat ‘De
Keuneleute’ heet, waar ik zo vaak zat te lezen (en te schrijven) een houten tafel (voor
toeristen) geplaatst met een gedicht erop. Nu, zeven jaar later, is het hout ervan al
bijna vermolmd. Richard Minne heeft gelijk: niets is ‘voor 't heelal en de eeuwigheid’,
alles ‘slechts voor 't heden’. Zo hoort het en zo is het goed. Carpe diem.
WILLY SPILLEBEEN (MENEN)
Vanaf 1957 werd hij door het PEN-centrum Nederland voorgedragen als kandidaat
voor de Nobelprijs, maar die is hem - ondanks internationale steun - tot zijn spijt
nooit toegekend.
In 1939 vestigde Vestdijk zich in Doorn waar hij tot aan zijn dood in 1971 zou
blijven wonen. Daar woonde hij met Anna Koster-Zijp samen, de weduwe van Reijer
Hendrik Koster, tot zij in februari 1965 stierf. In datzelfde jaar trouwde hij in
december Mieke van der Hoeven, bij wie hij twee kinderen kreeg, Dirk in 1967 en
twee jaar later Anna.
Simon Vestdijk was vaak zeer depressief, maar zijn vele depressieve buien hebben
hem er niet van weerhouden naast zijn poëzie en ander werk 52 romans te schrijven.
Bij gelegenheid van zijn vijftigste verjaardag schreef A. Roland Holst in 1948 dan
ook het kwatrijn:
‘Wat mag het raadsel van uw arbeid wezen?
Muur van de Geest, waar die van de Chinezen
te kort bij schiet. - O, tegenpool van Bloem!
O, Gij, die sneller schrijft dan God kan lezen!’
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Vlak voor zijn dood werd hem op 20 maart 1971 in Brussel de Prijs der Nederlandse
Letteren toegekend. Hij overleed op 23 maart en werd bijgezet in het graf van zijn
moeder op de begraafplaats Nieuw Eykenduynen in Den Haag. Op 13 mei werd de
Prijs der Nederlandse Letteren door koning Boudewijn uitgereikt aan zijn vrouw.
Vlak bij het Gemeentemuseum Het Hannemahuis in Harlingen, tussen de Voorstraat
en de Kleine Voorstraat, staat het bronzen Anton Wachterbeeld dat de beeldhouwster
Suze Berkhout in 1973 vervaardigde. Het gipsmodel bevindt zich in het museum.
Eenmaal in de twee jaar wordt in Harlingen de Anton Wachterprijs uitgereikt aan
een veelbelovend schrijver. De prijs bestaat uit een bedrag van 1.500 gulden en een
verkleinde bronzen versie van het Anton Wachterbeeld. Veel schrijvers die de prijs
ontvingen, hebben nadien hun sporen verdiend, zoals A.F.Th. van der Heijden (destijds
onder de naam Canaponi), Tessa de Loo, Arnon Grunberg, maar ook de Belgische
schrijver Paul Verhuyck, geboren in Antwerpen, wonend in Leiden, kreeg de prijs
voor zijn roman De doodbieren (1991).
Op 17 oktober 1998 was het honderd jaar geleden dat Vestdijk werd geboren. Er
werd een nationaal comité gevormd, dat de activiteiten in het kader van honderd jaar
Vestdijk coördineerde.
MAAIKE VAN DER VEEN-BOS

Lier: Felix Timmermans- & Isidoor Opsomer-Huis
Adres:
Netelaan 6
2500 Lier
Antwerpen (België)
Tel.:
03-489.11.11
Statuut:
Openbaar: gemeentelijk
Conservator:
Luc Coenen
Openingstijden:
• Van 1 april tot 31 oktober, van 10 u. tot 12 u. en van 13.30 u. tot
17.30 u. (gesloten op maandag en vrijdag)
• Van 1 november tot 31 maart: open op zondag van 10 u. tot 12 u.
en van 13.30 u. tot 16.30 u.
Toegangsprijs:
• Volwassenen: 40 fr.
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Nadat voor de kerstmiszegel 1972 al een tekening van Felix Timmermans uit En waar de ster bleef
stille staan was gebruikt, kreeg de Fé op 27 september 1986, één jaar na Ernest Claes, een volwaardige
zegel (waarde 24 fr., oplage 2,4 miljoen exemplaren) met - behalve zijn handtekening en een eigen
schets - een tekening naar het portret dat Isidoor Opsomer van hem maakte.

Felix Timmermans (1886-1947), prozaïst, dichter, boekillustrator, schilder,
tekenaar, in elk geval de belangrijkste onder de Lierse schrijvers en
kunstenaars...
‘Waar de drie kronkelende Nethen een zilveren knoop leggen; waar plots het
spekbuikige, overvloedhoornige Brabant zich scheidt van 't mijmerend, magere
Kempenland, daar is het’. Zo begint Felix Timmermans in het boek Schoon Lier
(1925, 19949)1 een onafgebroken lofzang aan het adres van zijn geboortestad Lier.
‘Daar troppelt Lier met zijn rode daken en witte trap- en krolgevelen, met zijn
torentjes, tuintjes, straten en bruggen uit
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het weerspiegelende, olijfgroene water op, eenvoudig, rustig, kleurig, zonnig en
gelukkig als een droom van Vermeer van Delft’. Zelfs Gabriel Marquez, schreef de
betreurde Knack-directeur Frans Verleyen in zijn vlak vóór zijn dood verschenen
eloge aan Timmermans, zou zijn geboortedorp niet zo in beeld hebben kunnen brengen
als de Fé dat met Lier heeft gedaan
Het minste wat Lier kon terugdoen, was Timmermans eren, omwille van de manier

Portret van Felix Timmermans door Isidoor Opsomer

waarop hij zijn stad, de talrijke monumenten, maar ook de Lierenaars zelf, in zijn
romans en verhalen een rol heeft toebedeeld. Uit dankbaarheid noemde de stad niet
alleen een plein naar hem; hij kreeg in 1968 ook een museum: het Timmermans- &
Opsomer-Huis, dat weliswaar niet geheel aan zijn persoon en zijn oeuvre is gewijd.
En in 1986 en 1997 werden mooie tentoonstellingen aan het literaire en beeldende
werk van het dubbeltalent Timmermans gewijd (cf. Max Borke in De
Standaard-Magazine, 30 mei 1997, nr. 22, blz. 18-21: ‘Een hommage van
hedendaagse kunst aan Felix Timmermans’.)
Het Timmermans- & Opsomer-Huis - officieel geopend op 29 juni 19682 - werd
ondergebracht in het huis dat destijds ‘Groote Hofstad’ heette. Een der vroegere
eigenaars verrijkte het pand met uitheemse bomen en planten. Later kwam het domein
in handen van de familie Van Geetruyen. In 1917 kocht de stad Lier het pand en
bracht er achtereenvolgens diverse scholen in onder. Na vele aanpassingen en
herschikkingen krijgt de bezoeker thans een overzicht voorgeschoteld van wat
overleden Lierse kunstenaars zoal gepresteerd hebben op het gebied van de literatuur,
de plastische kusten en de muziek. Het Timmermans- & Opsomer-Huis kan bijgevolg
worden beschouwd als het museaal uitstalraam van het cultuurhistorische verleden
in Lier.
De aandacht van de bezoeker gaat allereerst naar de ‘belangrijkste’ onder de Lierse
schrijvers en kunstenaars. Een uitgebreide verzameling van Felix Timmermans'
boeken, van bijzondere uitgaven van en over hem, van vertalingen3, tekeningen,
foto's en documenten geeft een beeld van Timmermans als letterkundige, maar
evenzeer van zijn betekenis als boekillustrator, schilder en tekenaar.
Een andere zaal is gereserveerd voor de aquarellen, het grafisch werk en de
schilderijen van Isidoor baron Opsomer (1878-1967; in 1940 werd hij door koning
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Leopold III in de adelstand verheven; zijn wapenspreuk luidde: ‘Maar zomeren zal
't’). Dat hij overigens uitblonk in verschillende genres (landschappen, stads- en
strandgezichten, bloemstukken) wordt hier bevestigd. Toch vestigde hij zijn roem
vooral als portrettist van prominente figuren uit de politieke, economische,
wetenschappelijke en culturele wereld. Ook Felix Timmermans heeft verscheidene
keren geposeerd in Opsomers atelier, een sfeer die trouwens in het museum wordt
opgeroepen.
De Lodewijk Van Boeckelzaal toont, sinds 6 juni 1969, behalve een smidse met
blaasbalgen en werktuigen, decoratief kunstsmeedwerk van deze levenslustige en
kunstzinnige smid (1857-1944), een ‘selfmade’ man en vriend van Felix Timmermans.
Het meest treffen ons evenwel de ‘hanen’ en ‘uilen’, de schouwstukken en
bloemstukken en vooral Sint-Michiel met de draak.
In een kleinere zaal wordt de figuur van Anton Bergmann (1835-1874) belicht,
de schrijver van Ernest Staas, advocaat - één van de betere werken uit onze
19de-eeuwse literatuur. Zelfs vader George Bergmann, flamingant en ooit
burgemeester van Lier, wordt in deze tentoonstelling betrokken. Ook aan kanunnik
Jan-Baptist David, taalkundige en historicus, verdediger van de moedertaal en
naamgever van onze grootste cultuurvereniging, wordt de nodige aandacht besteed.
Verder is er ruimte voorbehouden aan Renaat Veremans (1894-1969), componist
van talrijke populaire cantaten, liederen, missen, operetten en oratoria. Hij was
bovendien dirigent tijdens vele IJzerbedevaarten in Diksmuide en op het Vlaams
Nationaal Zangfeest in Antwerpen. Hij schreef i.s.m. de Fé, de opera Anne Marie en
liederen naar gedichten uit Adagio.
Naast Renaat Veremans wordt ook aandacht besteed aan de muzikanten verbonden
aan de Sint-Gummaruskerk, o.a. Willem Gommaar Kennis en verder aan de persoon
en het werk van Frans Boogaerts, Jaak Opsomer en Paul Van Wassenhoven.
Ten slotte werd een aparte letterkundezaal ingericht met biografische panelen over
Beatrijs van Nazareth, Domien Sleeckx, Jan Van Beers, Anton Thiry, Jozef Arras,
Ernest Van der Hallen en J.L. De Belder.
Dat er in dit Lierse museum geen Timmermans-archief of -documentatie-
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centrum is uitgebouwd (zoals eerder werd gepland), komt hierdoor: men blijft deze
taken voorbehouden aan de Stedelijke Bibliotheek in Lier en het A.M.V.C. in
Antwerpen.
WILLY COPMANS/LUC DECORTE

Literatuur
• Borré J., Het Timmermans-Opsomerhuis in Lier. ‘Lot er ons de sijs van aflakke’
in De Morgen - Café des Arts, 9 augustus 1996, blz. 19
• Coenen L, Het Tunmermans-Opsomerhuis in Gegroet, o Lier! Jaarboek 1992
van het Felix Timmermans-genootschap. Samenstelling: Arthur Lens. Lier,
Uitgeverij J. Van In, 1992, blz 135-138
• Daems S, Het land van Pallieter, Leuven, Davidsfonds, 1991, 96 blz.
• Timmermans G., Lampo J. en Lens A., Met Felix Timmermans door Lier.
Leuven, Davidsfonds-Clauwaert, 1997, blz. 103-105.
• Van Egeraat L. in Veertig verkenningen van Vlaanderen. Antwerpen-Weesp,
Standaard Uitgeverij, 1984, blz. 102-103.
• Verstreken F, Het Lier van Timmermans Kapellen, De Nederlandsche
Boekhandel-Uitgeverij Pelckmans-/Antwerpen, VTB, 1986, 64 blz

De geur van een plaats bepaalt mijn verhouding tot die plek...
Geuren zijn de belangrijkste gidsen naar het persoonlijk verleden. De geur van
bloeiende liguster of - prozaïscher - van walmend oliestel verplaatst me in een fractie
van een seconde naar de eerste jaren van mijn jeugd. Er spelen zich niet opnieuw
bepaalde gebeurtenissen af voor mijn geestesoog, evenmin is het een nostalgisch
wentelen in ‘sfeer’. Ik vertel mezelf geen verhaal van vroeger. Ik ben weer toen. Ik
bevind me in het lichaam van het kleine meisje dat ik was, zonder kennis van wat
komen gaat. Zonder vertedering. Vol verwondering om wat voor het eerst zich aan
me voordoet. Ik adem in en ruik de bloeiende liguster - of het oliestel - en ik weet
dat ik het ruik. De herinnering aan een geur is de herinnering aan de eerste
gewaarwording ervan.
Geuren zijn de belangrijkste postiljons d'amour. Wie een slecht reukvermogen
heeft maakt meer kans de verkeerde geliefde te kiezen, zeker als die ook aan dat
euvel lijdt. Geuren waarschuwen voor gevaar, ze maken vrolijk, somber, opgewonden.
Geuren beïnvloeden als bijna niets anders onze stemming. De geur van een plaats
bepaalt mijn verhouding tot die plek. Er zijn steden die me vrijwel onmiddellijk
afkeer inboezemen, en er zijn er waar ik meteen verliefd op ben. Sommige andere
geven niet zo snel hun geheim prijs. Geen wonder dat de geur in een huis me iets
zegt over zijn bewoners. Dat geldt ook voor schrijvershuizen.
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Ik kom er graag. Overal waar ik kom zoek ik in de reisgids naar mogelijk intact
gebleven onderkomens van overleden collega's. Een enkele maal maak ik speciaal
de reis erheen of getroost ik me de moeite van een omweg. Soms moet ik genoegen
nemen met een schild boven de deur of een herdenkingssteen, maar vaak kan ik naar
binnen. En dan eerst maar de neus in de lucht en opsnuiven die atmosfeer. Natuurlijk,
er hangen veel moleculen oud stof en vergaan papier rond, de muffe lichaamslucht
van krakende beheerders en boekenwurmen is in de gordijnen gaan zitten, de hoop
op frisse lentegeuren van de bloeiende grassen in de tuin - die de held toch geroken
moet hebben! - wordt de bodem ingeslagen: alle ramen en deuren zijn hermetisch
gesloten ten behoeve van de conservering van het trijp of iets dergelijks. Uit angst
voor dieven misschien, hoewel ik de culturele insluiper nog wel eens zou willen
tegenkomen die uit is op Betje Wolffs kaarsensnuiter.
En alle passanten hebben er hun geursporen achtergelaten, zodat het in een
drukbezocht schrijvershuis vrijwel onmogelijk is het oorspronkelijke huisparfum te
achterhalen door die dikke laag aangeslibde geuren van bezoekers. Maar toch: het
is mogelijk. Alleen is men zich er niet van bewust. De kans dat er een origineel
molecuul uit de tijd van de auteur ons neusgat bereikt is niet gering. Dat ene molecuul,
hoewel niet bewust geroken, zal toch onze fijnbesnaarde geest treffen als een bom.
Er ontstaat een fontein van beelden, allemaal gegenereerd door dat ene molecuul.
We zien de schrijver staan, zitten, lopen, denken, een boterham eten, in zijn neus
peuteren, we horen hem mompelen, grinniken, snikken. We merken op dat er een
knoop aan zijn vest ontbreekt, dat hij een paar lange grijze haren uit zijn oren heeft
groeien, dat zijn adem een maagkwaal verraadt. We zijn erbij als hij op een mooie
winterdag de ramen van zijn werkkamer opengooit en diep de geur van brandend
loof insnuift en rilt en kippenvel krijgt. We observeren opeens een levend mens. En
als het heel erg meezit zijn we hem of haar.
Het bezoek aan schrijvershuizen in de hoop op een levendige spookverschijning
van de auteur heeft helemaal niets met het werk van doen. Ik geniet niet zozeer van
een huis van een door mij bewonderde als een door mij verafschuwde schrijver. Ik
ben er niet op uit de bewijzen voor mijn oordeel te vinden in de geuren van dat huis.
Zo werken geuren niet. Ze kunnen ons een olfactorische afkeer bezorgen van een
geliefd schrijver en omgekeerd onze neus winnen voor een schrijver die mijn verstand
afwijst.
Gelukkig zijn de meeste schrijvers van wie huizen te bezoeken zijn, al een poosje
dood. Het interieur zegt ons niet zoveel meer over de smaak van de schrijver. De
woninginrichting zou anders een vrij afdoende manier zijn om je respect voor een
schrijver te verliezen. Er zijn veel huizen te bedenken waarin schrijvers aardig gedijen,
maar er zijn er ook een paar waarvan de inhoud ernstig afbreuk doet aan het gezag
dat een schrijver voor ons heeft. Staan er witgelakte meubelen met gouden randen
en/of lederen bankstellen en levensgrote porseleinen dalmatiërs dan is de
schrijver/bewoner in kwestie als auteur niet meer serieus te nemen.
In het buitenland treft me de warmte en de trots waarmee een dorp of een stadje
zijn creatieve zoon of dochter eert. Schrijvers waarvan men buiten de regio nooit
heeft gehoord, worden behandeld als Nobelprijswinnaars. Folders van de plaatselijke
V.V.V. meten breed de verdiensten van de auteur uit. Al komt er in jaren geen
vreemdeling op bezoek: het tuintje wordt aangeharkt, de wegwijzers afgestoft en het
koper van de deurbel gepoetst. Hier liep hij, hier zat hij, hier schiep hij.
In Tsjechië heeft men Franz Kafka niet mogen eren ten tijde van de communistische
kunstverachters. Zijn naam werd gefluisterd. Alleen kenners wisten de weg in Kafka's
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Praag. Nu daarentegen wordt elk huis waar hij maar even heeft getoefd, gesierd met
een steen of geopend als museumwinkel. Cafés en restaurants die hij vermoedelijk
frequenteerde, worden naar hem genoemd. Er is een Kafkarage in Praag uitgebroken.
De intimiteit en de geheimzinnigheid, de absurditeit en de fijnzinnige humor van
zijn werk worden vergroofd. Maar liever dat dan een verbod.
In Nederland is van fierheid op de literatuur weinig te bespeuren. Vlaanderen
steekt beslist gunstig af bij de noorderburen. Het zou me te ver gaan als er bustochten
werden georganiseerd langs de woningen van nog levende schrijvers, maar dood
hoort een schrijver behalve in zijn werk aanwezig te zijn in zijn huis.
Ik alleen niet. Ik bezoek graag de huizen maar behoud me het recht voor mijn huis
privé te houden. Ook na mijn dood.
NELLEKE NOORDERVLIET (AMSTERDAM)

Eindnoten:
1 Cf. Timmermans F., Schoon Lier Leuven, Davidsfonds, 19949, 127 blz
2 De officiele opening gebeurde met een academische zitting in het Museum Wuyts-Van Campen
en Baron Caroly. Ter gelegenheid van de opening werd een literaire Timmermans-prijs
aangekondigd, die evenwel nooit werd uitgereikt.
3 Werk van Felix Timmermans moet in ongeveer alle mensentalen verschenen zijn, zelfs in het
Chinees, het Hindi en het Japans. Over de hele wereld moet hij de meest gelezen Vlaamse auteur
ooit zijn geweest (Cf. Verleyen F., De gezonken goudvis Felix Timmermans en de Moderne
Tijd. Groot-Bijgaarden, Uitgeverij Globe, 1997, 83 blz.).
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Muiden: P.C. Hooft-Museum ‘Muiderslot’
Adres:
Herengracht 1
1398 AA Muiden
Noord-Holland (Nederland)
Tel.:
00-31-294-26.13.25
Fax.:
00-31-294-26.10.56
Correspondentieadres:
Postbus 3
1398 ZG Muiden
Conservator:
Y. Molenaar
Openingstijden:
(om het uur is er een rondleiding voorzien)
• Van april tot oktober, van maandag tot vrijdag, van: 10 u. tot 17
u.; op zaterdag en zondag, van: 13 u. tot 17 u.; laatste rondleiding:
16 u.
• Van november tot maart: alleen op zaterdag en zondag, van 13 u.
tot 16 u.; laatste rondleiding: 15 u.
Toegangsprijs:
• Volwassenen: f 7,50
• Kinderen: f 5
• Groepen (vanaf 20 personen): f 6,50
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De grote tenoren van het literaire leven in Hollands Gouden Eeuw, zeg maar de Renaissance, zijn
in de Nederlandse filatelie behoorlijk vertegenwoordigd: cf. de zegels gewijd aan Joost van den
Vondel (in 1937 en, een tweede keer, in 1979), Constantijn Huygens (in 1987), Maria Tesselschade
Visscher (in 1938), Anna Maria van Schuurman (in 1978). Dichter en geschiedschrijver Pieter
Cornelisz. Hooft werd herdacht met een zgn. ‘zomerzegel’ van 4 cent in 1947, 300 jaar na zijn dood.
Zijn afbeelding werd gegraveerd naar een eigentijds portret, nl. een schilderij van Sandrart. Verkocht
aantal: 876.888 ex.

Pieter Corneliszoon Hooft (1581-1647), muzenzoon, dramaturg,
geschiedschrijver, gastheer voor een met een romantisch waas omgeven
Muiderkring...
De geschiedenis van het Muiderslot begint bij graaf Floris V. Hij bouwde omstreeks
1280 een stenen vesting aan de monding van de rivier de Vecht, de vaarroute naar
Utrecht, in die dagen de belangrijkste handelsstad. Geen wonder dat er bij het
Muiderslot tol werd geheven en dat de Utrechtse bisschoppen met deze situatie niet
erg gelukkig waren. In 1296 werd Floris V tijdens een valkenjacht door zijn edelen
gevangen genomen en in zijn eigen slot opgesloten. Vijf dagen later werd hij in de
buurt van Muiderberg gedood. Bij die gelegenheid werd het Muiderslot door de
bisschop van Utrecht, Willem van Mechelen, en zijn trawanten grondig vernield.
Een kleine honderd jaar later werd het slot door hertog Albrecht op dezelfde plaats
en volgens de oorspronkelijke plattegrond herbouwd. Nog later werd het met een
noordoostvleugel uitgebreid.
Na 1795 raakte het intussen historische kasteel in verval. In 1825 was het zelfs
rijp voor de sloop en werd het te koop aangeboden. Een oproep tot koning Willem
I om het Muiderslot van een definitieve ondergang te redden, wendde de verkoop
af. Toch kwam er eerst in 1895 geld voor een restauratie beschikbaar.
Wie hebben er zo allemaal in dit slot gewoond? 55 slotvoogden! Inderdaad, van 1280
tot 1795 hebben 55 hoge heren, de ene na de andere uiteraard, het pand met hun
gezin en gevolg bewoond. Deze fijne luiden waren niet alleen drost van Muiden,
maar ook baljuw van Naarden en Gooiland. D.w.z. in Muiden werden drie functies
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uitgeoefend: hier werd recht gesproken, de gevangenen werden er opgesloten en de
drost resideerde er. Na 1795 kwamen er nog acht slotvoogden, die echter geen recht
meer spraken en doorgaans ook niet meer op het Muiderslot woonden. Zij waren
(maar) museumdirecteur en droegen de naam ‘slotvoogd’ met een knipoogje naar
het verleden. Ton Koot is wellicht de bekendste geweest: van 1948 tot aan zijn
pensionering in 1972 vond onder zijn leiding een zoveelste restauratie plaats en
werden de vele kamers en zalen op een meer verantwoorde wijze, d.i. met kunst- en
gebruiksvoorwerpen uit de eerste helft van de 17de eeuw, ingericht.
De man die het Muiderslot in de loop van zeven eeuwen het meeste aanzien heeft
gegeven, die het hoge huis, zijn haard en hof, de glans van Hollands Gouden Eeuw
heeft verleend, is ongetwijfeld de dichter, schrijver en historicus Pieter Cornelisz.
Hooft1 (Amsterdam, 16 maart 1581 - 's-Gravenhage, 21 mei 1647) geweest. In 1609
werd hij door prins Maurits als eerste niet-adellijke in die functie benoemd. 38 jaar
lang woonde hij bijgevolg, als drost van Muiden, baljuw van Gooiland en
hoofdofficier van Weesp, 's zomers op het slot. ('s Winters gaf hij de voorkeur aan
zijn huis op de Amsterdamse Keizersgracht.)
Wie een beetje literatuuronderricht heeft genoten, weet van zijn vele verliefdheden,
aanleiding tot geestige, charmante en soms ontroerende lyriek (cf. de sonnet-
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ten ‘Geswinde grijsart’ en ‘Wanneer de Vorst des Lichts’, opgedragen aan Mithra
Granida, zijn eerste vrouw, Christina van Erp)2. Altijd en overal heeft men hem als
een zuiver vertegenwoordiger van de Renaissance in Nederland voorgehouden, een
echte muzenzoon, die de mogelijkheden van taal in poëzie en proza exploreerde, een
meesterlijk beoefenaar van de lied- en sonnetkunst, als dramaturg niet weg te denken
uit de geschiedenis van ons toneel

Het indrukwekkende Muiderslot in Muiden, twintig kilometer ten oosten van de metropool Amsterdam
gelegen, aan het IJ en aan de Vecht die naar Utrecht loopt. Bemerk tevens de tuin, de
pruimenboomgaard en de kruidhof die nog aan het 17de-eeuwse leven in en om de burcht herinneren
Hier zocht P.C. Hooft de rust die hij in het dichtbevolkte Amsterdam moest ontberen. Hier genoot hij
van het groen en waande hij zich, zonder veel pracht van luxe, in Arcadië.

(cf. Geeraerdt van Velsen, 1613 en Warenar, 1616), geschiedschrijver3 - in een
klassieke Tacitus-stijl - van de Nederlandse vrijheidsoorlog (cf. Nederlandsche
historiën, 1642). Een erg aardige man ook, denk ik, wellevend, gemakkelijk in de
omgang, verdraagzaam, onbaatzuchtig en eerlijk (zijn lijfspreuk luidde: ‘omnibus
idem’), zeer geïnteresseerd in maar toch afstand nemend van de politieke en religieuze
dingen van de dag, een stoïsch christen, een humanist in de beste zin van het woord.
Oppervlakkig beschouwd is Hoofts leven, vergeleken met dat van bijv. Constantijn
Huygens (zie ‘Vlaanderen’ nummer 269, onder Voorburg, blz. 41), niet erg boeiend
geweest. Hij heeft van juli 1599 tot maart 1601, toen zijn vader nog dacht dat er wel
een handelsman uit hem kon groeien, een reis naar Frankrijk en Italië gemaakt langs
relaties van de familie (cf. zijn Reisheuchenis). Later is hij nog kort in Parijs en
Brussel geweest, maar voor het overige sleet hij zijn jaren - na een korte studietijd
in Leiden - afwisselend in Muiden en Amsterdam. Het drostambt was zeker geen
sinecure - dat valt uit zijn brieven op te maken - maar anderzijds was het voor een
man met zijn capaciteiten toch ook geen bijzonder veeleisende baan. Wèl was het
werk dat hem de ruimte bood zich intensief met andere onderwerpen, met name
literatuur en geschiedenis, bezig te houden en daarom zal hij zich ook niet meer en
anders gewenst hebben. Geen opwindend bestaan dus - hoeveel meer afwisseling
kunnen wij in ons bestaan inbouwen! - maar toch wel boeiend. Dat was het door de
vele mensen die Hooft gekend heeft, uit de hoogste en laagste kringen van het land,
voor elk van wie hij bij wijze van spreken een eigen toon had. Veelzijdig is Hoofts
leven natuurlijk vooral geweest door alles wat hij dacht, voelde, dichtte en schreef,
allemaal onder het fraaigekozen motief:
‘Nyet sonder Hooft,
Noyt sonder Hart.’
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Ten slotte kent men Hooft wellicht het best als gastheer voor een met een romantisch
waas omgeven Muiderkring, die vooral in de laatste zestien of zeventien jaar van
Hoofts leven heeft bestaan, toen zijn tweede vrouw, (He)Leonora
Bartelotti-Hellemans, uit de kleintjes was en zich aan haar voortreffelijke
gastvrouwschap kon wijden. Men ziet ook wel eens over het hoofd dat de vriendschap
in dat Muidergezelschap niet met het najaar op non-actief ging: het huis aan de
Keizersgracht was even gastvrij als het slot. Uit brieven en verzen weten wij wie de
gasten, behorend tot de culturele elite van Holland, waren: altijd was Maria
Tesselschade (‘Tesseltje’) Visscher4 het middelpunt en bijna altijd was Caspar van
Baerle (= Barlaeus) de uitbundigste. Deze geleerde professor was Hoofts trouwste
vriend, ook toen die oud en gebrekkig werd. Constantijn Huygens en Vossius hoorden
er ook bij, maar hadden weinig tijd. Vaste gasten waren verder: Francisca Duarte
(de Franse nachtegaal), Joost van den Vondel, Joost en Jacob Baak, Daniël Mostaert,
Jan Sweelinck, Laurens Reael. Van een ‘gesloten kring’ was er geen sprake, maar
wie er zich niet thuisvoelde, kwam niet. Wij horen nooit van de ‘beroemde Vischerin’,
Anna Roemer, noch van Jacob Cats. Bekende dichters als Heinsius en Revius stonden
kennelijk te vreemd tegenover de elegante luchtigheid van de Muiderfeesten.
Thans is het Muiderslot weer ingericht zoals het er in Hoofts dagen ongeveer moet
hebben uitgezien. Ook de tuin, de pruimenboomgaard en de geurende kruidhof (met
aromatische, geneeskrachtige en kleurstofleverende kruiden en tal van vruchten)
herinneren de bezoeker, voor of na een rondgang door de burcht, aan het rijke
17de-eeuwse leven. Als ik driejaarlijks met mijn studenten uit de lerarenopleiding
een week door Nederland trek, vormt een bezoek aan dit prachtig gelegen slot, twintig
kilometer ten oosten van Amsterdam, als afsluiter (en dan hebben we eerder al Slot
Loevestein en Slot Zuylen aangedaan!) steevast een waar orgelpunt. Op maar weinig
plaatsen elders kan men immers zoveel gebruiken en voorwerpen uit vervlogen tijden
leren kennen én achterhalen hoe mensen eeuwen geleden gewoond, gewerkt, gegeten
en geslapen hebben.
LUC DECORTE
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Het enige schrijvershuis met een beetje belang staat in nederland...
Wat mij betreft kunnen schrijvershuizen maar beter gesloten blijven. Als de privacy
niet bestond, zouden de schrijvers die hebben uitgevonden. Want schrijven heeft met
afzondering te maken. Met rust en stilte. Met ik alleen en geen mens erbij. Het zou
door de nieuwsgierigheid en het voyeurisme van al te opdringerige lezers en - stel
je voor - bewonderaars worden geschonden. Zelfs wanneer die schrijver al lang het
tijdelijke met het eeuwige heeft gewisseld en van hem of haar nog slechts de oude
schrijftafel en een dichtgeslibde pen overblijven.
Schrijvers moeten geen al te hoge borst opzetten. Ik heb al vaker gezegd dat hun
grote mond, dikke hoofd of uitgezakte buik ze geen enkele legitimatie biedt om zich
in het maatschappelijke discours te mengen. Schrijvers hoeven de wereld niet te
redden. Van hen wordt alleen verwacht dat ze opschrijven hoe ze denken dat die
wereld in elkaar zit. Dat is een opdracht, jawel, maar zeker niet de moeilijkste.
(Rattenvallen zetten bijvoorbeeld lijkt me veel moeilijker.) Schrijvers hoeven dus
ook niet te worden geadoreerd. Hun as hoeft niet te worden bijgezet in een rijtje van
onsterfelijken. Ze kunnen maar beter niet heilig worden verklaard of te veel worden
beweend. En hun huizen hoeven in geen geval voor het nageslacht te worden bewaard.
Ik zou niet weten wat zogenaamd belangstellenden in mijn huis zouden komen
zoeken. Omdat mijn huisgenoten nooit lezers zijn geweest, zijn buiten mijn
werkkamertje in mijn hele huis maar twee boeken te vinden: een gezondheidswijzer
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voor kamerplanten en de handleiding ‘Koken voor elke dag’, die de KAV mijn vrouw
ooit ongevraagd bezorgde. Alle andere boeken bevinden zich in mijn vertrekje van
twee en een halve bij vier meter, waar ik ze tot tegen het plafond heb opgestapeld,
zodat ik nauwelijks nog ruimte overhoud voor een aftandse PC en een tweedehands
matrixprinter en één dakvenster dat uitzicht biedt op de meest troosteloze hemel
boven Antwerpen. Wie het allemaal een keer wil bekijken, hoeft maar te bellen.
Verveling en teleurstelling worden gegarandeerd.
Het huis dat ervoor gezorgd heeft dat ik schrijver ben geworden staat ergens in
een straat aan een park in de Rupelstreek. In dat gebied behoren alleen een paar
steenbakkerijen tot het patrimonium. Terecht overigens. Wie in mijn ouderlijke huis
gaat kijken, zal ook daar maar twee boeken aantreffen: een roman van Barbara
Cartland en een gids voor het huwelijk anno 1949. Hij of zij zal er een serie
meisjespoppen zien die mijn moeder al sinds jaar en dag aan- en uitkleedt met de
kleren die ze ervoor ontworpen heeft. De bezoeker zal er het deurglas kunnen bekijken
waarin mijn elleboog werd gesplitst, toen ik achter mijn broer aan zat. Of het arduin
op het terras waarop ik mijn hoofd heb opengevallen, zodat iedereen zich nu afvraagt
waarom ik met zulk gegroefd voorhoofd door het leven ga. Men zal ook het grasperk
kunnen bewonderen waarop ik mijn Austin Mini parkeerde. En de tuinkabouters die
daar nu in de plaats zijn gekomen. (Ze staan bij een in de grond gegraven oude
wastobbe die een visvijvertje moet voorstellen. De afgelopen jaren zijn er al vier
egels in verdronken.) Allemaal hoogst interessant, lijkt me dat. Daarmee kun je
misschien een neushoorn boeien.
Ach, laten we wel wezen, schrijvershuizen hoeven helemaal niet te worden
geconserveerd. Het levert in het beste geval een soort literair Bokrijk op: een dooie
boel die kunstmatig en tegen beter weten in in leven wordt gehouden. Het enige
schrijvershuis met een beetje belang staat in Nederland. Het is van de Stichting Fonds
voor de Letteren en de subsidiëring van de auteurs wordt er geregeld. Het is een huis
met een legitiem doel: brood brengen op de plank van de schrijver. Laten we afspreken
dat we dat huis goed zullen verzorgen. Want boeken op een plank zijn niet te vreten.
GIE BOGAERT (ANTWERPEN)

Eindnoten:
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Kruizinga J H, PC Hooft Lelystad, Stichting IVIO, 1981, 20 blz. (AO: nr. 1856).
2 Een aantal liefdesliederen van Hooft is in 1981 op elpee vastgelegd door het ensemble ‘Camerata
Trajectina’ onder de titel Oren aan Hooft (VNM R81002)
3 Cf. Groenveld S., Hooft als historieschrijver Twee studies Weesp, Uitgeverij Heureka, 1981,
123 blz.
4 Cf. Smits-Veldt M B., Maria Tesselschade Leven met talent en vriendschap. Zutphen, Walburg
Pers, 1994, 119 blz
B.g v. de 400ste geboortedag van Maria Tesselschade Roemer Visscher (1594-1649) eerde de
gemeente Amsterdam haar met een herdenking en een expositie in de Universiteitsbibliotheek,
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Singel 425 (van 25 maart tot 20 mei 1994). Het maandblad Amstelodanum wijdde het nr 2 van
zijn 81ste jaargang (1994) geheel aan de dichtende en musicerende 17de-eeuwse Amsterdamse
meisjes Anne en Maria
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Nevele: Cyriel Buysse-Kamer
Adres:
Museum Rietgaverstede
A.C. Vander Cruyssestraat 40
9850 Nevele
Oost-Vlaanderen (Belgie)
Tel.:
09-371.51.66
Correspondentieadres:
Cyriel Buyssestraat 26
9850 Nevele
Tel.:
09-371.83.39
Fax:
09-371.46.95
Statuut:
V.z.w.
Conservator:
Jan Janssens
Openingstijden:
• Iedere eerste zondag van mei tot oktober en op aanvraag: telkens
van 14 u. tot 18 u.
Toegangsprijs:
• Volwassenen: 50 fr.
• Kinderen: 20 fr.
• Groepen: 40 fr.

Cyriel Buysse (1859-1932), schrijver van naturalistische romans en
verhalen over de boerenbevolking en het plattelandsleven in
Oost-Vlaanderen...
De gemeenten Nevele, Deurle en Afsnee begrenzen de Oost-Vlaamse driehoek, die
het levensgebied was van de naturalistische schrijver Cyriel Buysse. In Nevele
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Vijftig jaar en meer heeft wijlen conservator Antoine Janssens in dit Rietgaverstedemuseum alles wat
verband houdt met de geschiedenis en de heemkunde van Nevele, inzonderheid de letteren (R. en V.
Loveling, C. Buysse, M. Van Paemel enz.), bijeengebracht en gekoesterd.

werd hij geboren als zoon van een welgestelde cichoreifabrikant die wat graag had
gezien dat zijn zoon (op school een middelmatige leerling) zijn weg in de handel had
gevonden. Op de Molenheuvel in Deurle schreef Buysse in een huisje op palen zijn
vele romans over het plattelandsleven en de boerenbevolking en in Afsnee betrok
hij 's zomers zijn grote villa aan de Leiebocht (de wintermaanden bracht hij door in
Den Haag, waar hij in contact stond met Louis Couperus - Buysse was getrouwd met
een Nederlandse, nl. jonkvrouwe Nelly Dysserinck uit Haarlem).
Nog wordt in Nevele de herinnering aan Buysses rijke leven levendig gehouden in
het Rietgaverstedemuseum van wijlen Antoine Janssens (Nevele, o1922). 50 jaar en
meer heeft hij er, in zijn ordelijke en zorgzame passie, alles wat met de geschiedenis
en de heemkunde van Nevele te maken heeft, bijeengebracht.
In een van de negen afdelingen maakt de bezoeker kennis met belangrijke stukken
(manuscripten, eerste drukken, foto's) uit de literaire nalatenschap van de Nevelse
nachtegalen Rosalie en Virginie Loveling (tantes van Cyriel Buysse), Aldemar Camiel
Vander Cruyssen, Basiel De Craene, Monika Van Paemel en - vooral - Cyriel Buysse.
In 1947 raapte Janssens (hij overleed in de huiselijke kring op 6 augustus 1996, 73
jaar oud) immers uit het oude papier van de cichoreifabriek Buysse-Loveling 24
Buysse-handschriften bijeen. 24! Daarnaast wist de eerste conservator ook, behalve
de ijsschaatsen, een vulpen en de golfstok van de grote (en sportieve) verteller, een
exemplaar van zijn 84 in druk verschenen boekwerken te bemachtigen. De
Buysse-studie blijft veel aan de minzame man verschuldigd.
Aangezien we over dit heemkundig museum, vrucht van een weldadig privéinitiatief,
al eerder hebben bericht, verwijzen we de lezer naar die bladzijden in het ts.
Vlaanderen (1992, XLI, nr. 239, blz. 21-22).
LUC DECORTE
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Nieuw-Vossemeer: A.M. de Jong-Huis
Adres:
Voorstraat 29
4681 AC Nieuw-Vossemeer
Noord-Brabant (Nederland)
Tel.:
00-31-167-50.24.16 of
00-31-167-54.33.23 (tijdens de kantooruren)
Fax.:
00-31-167-50.31.11
Statuut:
Particuliere stichting
Conservator:
Heemkundekring Ambachtsheerlijkheid
Secretaris:
Ad L. de Krom
Openingstijden:
• Van mei tot augustus: elke zaterdag, zondag en feestdag van 14 u.
tot 17 u.
• Elke eerste zondag van de maand: van 14 u. tot 17 u.
Toegangsprijs:
• Volwassenen: 2 gld.
• Kinderen: 2 gld.
• Groepen: 2 gld. (kosteloze rondleiding mogelijk)

A.M. (eigenlijk: Adrianus Michael) de Jong (1888-1943), boeiend verteller,
geëngageerd criticus, door de SS in zijn deuropening doodgeschoten...
In het dorp Nieuw-Vossemeer, de geboorteplaats van A.M. de Jong, Ieiden figuren
als Merijntje Gijzen1, de Kruik, Blozekriekske en, niet te vergeten, Flierefluiter nog
een levend bestaan. In diverse straatnamen wordt immers aan hun bestaan herinnerd.
Op het pleintje voor het gemeentehuis staat sinds 1968 een beeld van Merijntje2.
Maar er is meer! In 1968 werd in Nieuw-Vossemeer, in de westhoek van de
provincie Noord-Brabant, de Stichting A.M. de Jong opgericht, die tot doel heeft de
belangstelling voor het leven en het werk van de schrijver A.M. de Jong in stand te
houden en te bevorderen. In 1974 werd het A.M. de Jong-museum geopend waarin
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verschillende zaken die met de schrijver te maken hebben, worden tentoongesteld.
Het museum kwam in het centrum van het dorp te staan, aan de Voorstraat nr. 29 en
niet op de locatie waar de schrijver is geboren, nl. op de Hooge Dijk. Het geboortehuis
is namelijk met de watersnood van 1953 verloren gegaan. Na 23 jaar bestaan stichting
en museum nog steeds, maar de belangstelling voor de schrijver en zijn werk is
tanende. Vandaar dat de heemkundekring Ambachtsheerlijkheid in 1994 een gedeelte
van het museum tot streekmuseum heeft omgevormd. Naast aandacht voor A.M. de
Jong wordt thans ook de geschiedenis van Nieuw-Vossemeer verteld. Het ontstaan
van de omliggende polders (van Oud- en Nieuw-Vossemeer) wordt verklaard en er
is een oud dorpscafeetje nagebootst dat van 1888 tot 1991 in Nieuw-Vossemeer heeft
bestaan (de inboedel is immers bewaard gebleven en geschonken aan het museum).
Tevens wordt de meekrapcultuur waarmee de meeste inwoners vóór 1900 hun brood
verdienden, toegelicht. Ten slotte is er uitgebreide aandacht voor de oorlogstijd en
de watersnoodramp van 1 februari 1953, die in deze gemeente het leven aan 50
mensen (op een bevolking van 1.600 zielen) heeft gekost. Door het museum een
nieuwe impuls te geven is het voortbestaan ervan in ieder geval voor de komende
jaren gewaarborgd.
Wie was nu A.M. de Jong3? Adrianus Michael de Jong werd op 29 maart 1888 in
een rooms-katholiek gezin geboren in Nieuw-Vossemeer. Vader Melchior de Jong
en zijn moeder, Petronella Hazen, zijn dan ruim zeven jaar getrouwd. Adriaan is hun
zesde kind. Na Adriaan komen er nog zes broertjes en zusjes. In totaal blijven er
evenwel maar drie kinderen in leven. Vader De Jong is borstelmaker van beroep,
maar beoefent dat vak alleen 's winters. De rest van het jaar werken man en vrouw
als dagloners bij de boeren op het land.
In 1896 vertrekken zij, verlokt door verhalen over hoger loon en lichter werk, naar
Rotterdam. Even lijkt het of de welwaartsdroom

Op een pleintje vóór het gemeentehuis in Nieuw-Vossemeer staat sinds 1968 een beeld van Merijntje
Gijzen, een van de bekendste personages uit het werk van de in 1943 tragisch omgekomen streekauteur
A.M. de Jong (Foto: B. Becue)

verwezenlijkt zal worden, maar een economische crisis maakt het gezin brodeloos.
Met kunst- en vliegwerk slaan de De Jongs er zich toch door.
Adriaan is pienter en krijgt de kans om naar de Normaalschool te gaan. In 1907
wordt hij benoemd tot onderwijzer in Vrijenban, een gemeente onder Delft. Daar
ontstaan levenslange vriendschappen, o.a. met Dirk Coster, die zijn literaire mentor
wordt.
In 1915 trouwt A.M. de Jong met Co Koekebacker. Een jaar later verhuizen ze
naar Amsterdam. Dagblad Het Volk haalt hem in oktober 1919 bij het onderwijs weg,
het begin van een schrijverscarrière (De Jong werd een boeiend verteller van
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semiautobiografische romans en verhalen met socialistische signatuur én een
geëngageerd criticus), die in 1943 wreed afgebroken wordt. Op 18 oktober bellen
twee kerels van de hulppolitie, leden van de Germaanse SS, bij A.M. de Jong (hij
woont sinds 1937 in Blaricum) aan met een smoesje over de verduistering. Zij maken
een praatje, roken een sigaret en vertrekken, maar in de deuropening keren zij zich
om en schieten de schrijver neer. Een kogel treft De Jong in de halsslagader en hij
is vrijwel onmiddellijk dood.
Het museum, zoals gezegd opgericht in 1974, besteedt op de tweede verdieping
aandacht aan het leven en het werk van De Jong. Te zien zijn onder andere zijn
geboorteakte, een aantal uitgaven van zijn boeken en foto's van de bioscoopfilm
Merijntje Gijzen's jeugd, die in 1936 (het jaar dat zijn vrouw Co aan een nierkwaal
sterft) is gedraaid. In deze film speelt De Jong zelf de rol van de pastoor. Opnamen
van de film hebben ook in Nieuw-Vossemeer plaatsgevonden. Daarnaast zijn diverse
uitgaven van zijn befaamde stripverhaal: De wereldreis van Bulletje en Boonestaak
(in Het Volk, 1921-1937) te bezichtigen.
In 1974 werd door de VARA een 11-delige televisieserie van de 4-delige roman
Merijntje Gijzen's jeugd (1925-1928)4 in beeld gebracht. De belangstelling voor het
museum was mede daardoor erg groot.
Er bestaan plannen om de bioscoopfilm uit 1936 vanuit het filmmuseum in Haarlem
over te zetten op video, zodat die ook in het museum kan worden bekeken. Vanwege
de hoge kosten is dit plan momenteel nog niet gerealiseerd.
Tevens bestaat de hoop om allerhande uniformen die in het verleden in
Nieuw-Vossemeer werden gedragen, te verzamelen en aan de hand van poppen
tentoon te stellen.
Via Akkermans Recreatie (tel.: 00-31-167-50.26.21) in De Heen is het mogelijk
voor groepen om een arrangement te boe-
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Eigenlijk ben ik, op het punt van schrijvershuizen, te zeer door het leven
verwend geworden...
Toen, in september 1924 bij gelegenheid van de zestigste verjaardag van Lodewijk
van Deyssel (1864-1952), de eerste druk van diens Gedenkschriften uitkwam, trok
daarin het achtste hoofdstuk de meeste aandacht, ook al zullen maar heel weinig
lezers de zeven bladzijden die dit hoofdstuk telde van a tot z in zich hebben
opgenomen. Het betrof immers een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving van de
eetkamer in Van Deyssels ouderlijk huis. Terloops kwam daarin ook ter sprake de
werkkamer van Van Deyssels vader, Jozef Albertus Alberdingk Thijm. Deze
werkkamer, binnen de familie steeds ‘vaders kabinetje’ genoemd, was niet van de
eetkamer gescheiden door een deur maar door, overdag steeds opengeschoven,
gordijnen. Het kabinetje had een geheel glazen dak. Daardoor fungeerde het, samen
met een groot venster in de noord-ooster muur, als lichtbron voor de eetkamer.
Dit achtste hoofdstuk laat zich karakteriseren als een haast uitsluitend
catalogiserende opsomming van de eetkamer-inventaris. Zo iets levert weinig
opwindend proza op, zoals het volgend fragmentje kan duidelijk maken: ‘Vóór het
muurvlak rechts van den schoorsteen een hooge antieke stoel met groene zitting,
genaamd “de groene stoel”. Daarnaast een der acht bij elkaar behoorende stoelen.
Links van den schoorsteen, in den hoek, een theestoof van geribt hout, ingelegd van
gele en bruine verticale banen, met koperen binnenbak en gereedschap. Op den
grond daarachter de knop van de trap-schel naar de keuken’.
In latere jaren zou ik van dit wonderlijke hoofdstuk het nodige profijt hebben,
eerst ten behoeve van mijn in 1977 verdedigd proefschrift over Van Deyssels
‘jongensjeugd-schetsen’, de zogeheten Adriaantjes, twintig jaar nadien met het oog
op In de zekerheid van eigen heerlijkheid. Het leven van Lodewijk Van Deyssel tot
1890. Als jongen van twintig sprak dit achtste hoofdstuk mij totaal niet aan, ja, het
stond mij zelfs tegen. Begin 1946 bracht het mij op het idee Van Deyssel het
betrekkelijk onbelangrijke van zo'n inventariserende beschrijving duidelijk te maken
door hem, geheel in dezelfde door mij gepasticheerde trant, een beschrijving van
zijn eigen werkkamerinterieur te doen toekomen. Anders dan ik gemeend had te
kunnen voorzien, bleek hij buitengewoon in zijn schik over de nauwkeurigheid
waarmee ik mij allerlei bijzonderheden van die werkkameraspecten vermocht te
herinneren. Maanden later liet hij mij weten dat hij de brief met de kamerinventarisatie
nog eens herlezen had: ‘Er zijn drie beminnelijke vergissingen in, de eenige, en die
curieuzenwijze alle drie betrekking hebben op het zelfde voorwerp. En dit voorwerp
is: mijn zwarte wandelstok. Ten eerste heeft deze stok niet een zilveren (of
zilverkleurigen) “handvat”, maar is dat handvat een boogvormige voortzetting van
den stok zelf. Ten tweede, wordt deze stok nooit door een bezoeker gebruikt om er
meê op mijn deur te tikken (zooals wij, inderdaad, wèl op Van Looy's deur deden).
Ten derde is deze stok nooit gebruikt om er overgordijnen meê dicht te schuiven.
Psychologisch is interessant hoe alleen wat dit onderdeel van den kamerinhoud
aangaat het herinneringsbeeld in een phantasievoorstelling is veranderd’.
Meer dan een halve eeuw later vind ik het maar wát gelukkig dat ik mij in 1946
zoveel moeite gaf Van Deyssels werkkamer, zijn laatste, in de Van Eedenstraat nr.
14 in Haarlem, zo gedetailleerd op papier vast te leggen. In het tweede en laatste
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deel van de Van Deyssel-biografie, waaraan ik momenteel nagenoeg dagelijks werk,
zal ik - in het laatste hoofdstuk daarvan - dubbel profijt hebben van die beschrijving,
want deze kamer, die Van Deyssel sedert 1 januari 1945 tot werkkamer strekte, is
tevens het vertrek waarin hij op 26 januari 1952, tussen acht en halfnegen 's avonds,
kwam te overlijden.
Hierboven had Van Deyssel het over het tikken, met zijn wandelstok, op Van
Looy's deur. Zoals bekend vestigde een van Van Deyssels mede-Tachtigers, de
schilder-schrijver Jacobus van Looy (1855-1930) zich in de tweede helft van zijn
leven, samen met zijn echtgenote Titia van Looy-van Gelder (1860-1940), opnieuw
in zijn geboortestad Haarlem. Op 5 oktober 1913 betrok het echtpaar daar een huis
aan de Kleine Houtweg nr. 57 (thans vernummerd tot nr. 103). Dit huis liet Van Looy
bouwen naar eigen inzichten. Het resultaat was ‘een huis (...), dat met zijn voorgevel,
voorpleintje en straathek een toonbeeld van Hollandsche, Haarlemsche stemmigheid
is’, zo schreef Van Deyssel in de ‘Causerie over Haarlem’, waarmee zijn in 1923
verschenen Werk der laatste jaren opent. Na de dood van Kobus en Titia van Looy
bleef het interieur van dit stemmige huis geheel intact, nu echter als het museum
Huis van Looy, met als suppoosten Evert Jansen en Kobus Schepper, ook anderszins
de trouwe huisbewaarders, twintig jaar lang!
In oktober 1945 voerde Van Deyssel mij naar het Huis van Looy. Wij zullen er
zo'n uur of drie in hebben doorgebracht. Omdat ik toen al bijna het gehele oeuvre
van Van Looy, met inbegrip van de drie delen Wonderlijke Avonturen van Zebedeus,
met genot en met bewondering gelezen had, werd dit mijn allereerste bezoek aan
een museaal schrijvershuis een grandioos succes. Hoe kón het ook anders met een
cicerone als Lodewijk van Deyssel, die mij attent maakte op tal van details in Van
Looys picturale werk, waarmee ik toen voor de eerste maal geconfronteerd werd.
Maar hij haalde, aandachtig beluisterd door de beide suppoosten en door mijn persoon,
ook kleurrijke herinneringen op aan de vele bezoeken, tussen 1918 en 1940 afgelegd
bij het echtpaar Van Looy. In de eerste helft van februari 1946 zou Van Deyssel het
museum Huis van Looy opnieuw bezoeken. Dat resulteerde toen in een artikel ‘Bezoek
aan het Huis van Looy’, met de prachtige aanhef: ‘Het Huis van Looy is een pleidooi
voor het leven. Want het is een monument van, en daardoor tot viering en lering van,
menschengeluk. Indien de menschheid hier of daar kan ontbloeyen tot zulke levens,
dan is het de moeite waard een tijdje lid dier menschheid te zijn, met ook de kans
dus, in kleine of grootere mate, op zóo iets, en in elk geval de zékerheid van bij zóo
iets toeschouwer te kunnen zijn.’
Dit artikel, voor de eerste maal - enigszins ingekort - verschenen in Elseviers
Weekblad van 30 maart 1946, werd door mij integraal in facsimile afgedrukt in het
in 1987 verschenen Schrijvers Prentenboek nr. 26, geheel aan Jacobus van Looy
gewijd. Met het museum Huis van Looy was het intussen op z'n allerslechtst
afgelopen. Op 25 januari 1949 werden het huis en de collecties geveild. Godfried
Bomans wijdde daaraan toen een bewogen artikel, ‘Het Huis van Looy onder de
hamer. Een levensdroom vernietigd’. Dit artikel, eerder verschenen in Elseviers
Weekblad van 29 januari 1949, werd recent herdrukt in Bomans, Werken V,
Amsterdam 1998, blz. 239-243. Toen ik het daarna opnieuw onder ogen kreeg, kwam
het mij vanzelfsprekend voor dat mijn ogen opnieuw vochtig werden van verdriet
en dat ik daarnaast opnieuw ging transpireren van ergernis; ergernis omdat de
gemeente Haarlem noch de rijksoverheid zich destijds niet of nauwelijks hebben
ingespannen om alsnog de definitieve teloorgang van het Huis van Looy af te wenden.
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Ergernis over andermans gedrag is natuurlijk weinig vruchtbaar en leidt, in negen
van de tien gevallen, tot niets. Van de zomer nog ben ik in Bonn het Beethoven-Haus
ontvlucht toen mijn bezoek daaraan bleek samen te vallen met dat van tientallen
scholieren, een
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en al schreeuwerigheid, elkaar stompend, elkaar - en mij - opzij duwend van de
vitrines, ginnegappend (met een mond vol kauwgum) over een hoge hoed van de
componist of van een van diens vrienden en daarbij uit het oog verliezend dat hun
eigen slechtgewassen haar bekroond werd door een mallotige baseball-pet!
Zo beleeft een mens ook bitter weinig genoegen aan de bezichtiging van Goethes
woonhuis aan het Frauenplein in Weimar. Je moet je daarvoor nu eenmaal aansluiten
bij een kudde, die zich dan wel niet misdraagt, maar toch aan zo'n rondleiding afbreuk
doet door aan de gids vragen te stellen waaruit vaak op adembenemende wijze blijkt
dat de vraagsteller nauwelijks enige notie heeft van leven en werken van de bewoner
van dat huis. Bij mijn eerste bezoek heb ik meegemaakt dat deze en gene van tijd tot
tijd aan de mededelingen van de gids kracht of luister wilde bijzetten met het hardop
reciteren van een versregel, die dan telkens niet van Goethe, maar van Schiller of
van Heine afkomstig was! Dat eerste bezoek is daardoor tevens mijn laatste gebleven.
Maar geen nood: er bestaan zóveel fotoboeken over Weimar in het algemeen en
Goethes huis in het bijzonder, dat de ware liefhebber door en door aan zijn trekken
kan komen. Favoriet bij mij is momenteel Jochen Klauss, Goethes Wohnhaus in
Weimar. Ein Rundgang in Geschichten mit Aufnahmen von Jürgen Pietsch, een
uitgave van de ‘Klassikerstätten zu Weimar’, waarin merkwaardig genoeg niet het
jaar van verschijning staat afgedrukt, wél het ISBN 3-7443-0097-8.
Eigenlijk ben ik, op het punt van Schrijvershuizen, te zeer door het leven verwend
geworden. In de bijna twintig jaar van mijn conservatorschap van het Nederlands
Letterkundig Museum en Documentatiecentrum in Den Haag beschikte ik over een
werkkamer met, in de vensterbank, het gipsmodel in statuetteformaat van de door
Louis Couperus, naar het woord van diens biograaf Frédéric Bastet, ‘welhaast
aanbeden Eros van Praxiteles’ uit het Vaticaan. Op de bekende interieurfoto van
Couperus' laatste werkkamer in De Steeg, is deze statuette zichtbaar op de ten
linkerzijde zich verheffende boekenkast. Eros werd aldoor door Couperus opgesteld,
tussen zijn fraaie collectie klassieke tekstuitgaven. Op mijn eigen werkkamer in het
museum kon Eros zijn blikken laten rusten op een, eertijds door Willem Witsen aan
Willem Kloos geschonken ets van een rij huizen aan de Amsterdamse Herengracht.
Ook stond er een boekenkast, afkomstig uit de inboedel van de grote dichter Herman
Gorter, met op de planken dáárvan een complete set van Gorters verzamelde werken,
met daarnaast ook een exquise selectie boeken uit Gorters eigen bibliotheek.
Wilde ik in zo innig mogelijk contact komen met een door mij bewonderde prozaïst
of dichter, dan nam ik niet (elders in het museum) plaats in Couperus' leunstoel achter
Couperus' bureau (meubilair dat zich nu al weer enige tijd in durende bruikleen in
het Louis Couperus-Museum bevindt), maar dan legde ik een van zijn manuscripten
vóór mij op tafel. Tentoonstellingen binnen de muren van het Letterkundig Museum
ben ik steeds met geconcentreerde aandacht gaan bekijken op die tijdstippen waarop
ik mij in de tentoonstellingsruimte alléén wist en niet gehinderd door de voetstappen
van ronddrentelende bezoekers die het vaak nodig vonden de bijschriften in de vitrines
hardop aan zichzelf voor te lezen! Onvergetelijk blijft mij dan ook een bezoek aan
het van 1818-1820 door John Keats in Hampstead bewoonde huis. Langer dan een
uur waren mijn vrouw en ik in dit huis heerlijk alleen voordat er, buiten een zich
discreet op de achtergrond houdend suppoost, een zwerm Japanse ‘stoorvogels’ in
dit dichtershuis neerstreek.
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Niet minder onvergetelijk blijven de bezoeken die ik in mei 1971, samen met de
Maastrichtse radio-journalist Fred van Leeuwen, mocht brengen aan al wat aan
Marcel Proust herinnerde in Illiers-Combray, besloten door een zondagmiddagvisite
aan Prousts eertijdse huishoudster, maar weldra vertrouwelinge, Céleste Albaret
(1891-1984) in Méré, bij Montfort l'Anoury. Daarover heb ik 't een en ander losgelaten
in het tijdschrift Maatstaf van mei 1994. Bij leven en welzijn hoop ik dat, meer
uitvoerig, ergens over te doen.
Geen haar op mijn hoofd dat ooit gedacht heeft aan een blijvend onderkomen voor
mijn eigen publicaties. Wanneer ik dáárin nog een jaar of tien ná mijn dood mag
voortleven, zou mij dat genoegen doen: niet voor mijzelf, maar voor die schrijvers
van mijn voorkeur, die mij naar de pen deden grijpen. Eén van die favorieten was
de dichter Pierre Kemp. Als secretaris van de Pierre Kemp Stichting ben ik nauw
betrokken geweest bij tal van niet aflatende pogingen het, lange tijd na zijn dood
intact gebleven, interieur van zijn werkkamer elders (museaal) in Maastricht onder
te brengen. Dat is de Stichting niet mogen gelukken: ik zou dááraan gemakkelijk een
zwartboek kunnen wijden, maar liever besteed ik de tijd en de energie die dáárvoor
weer nodig zou zijn, aan een veelheid van andere, aantrekkelijkere mogelijkheden
om de belangstelling voor Kemps werk en voor diens persoon levendig te houden.
HARRY G.M. PRICK (MAASTRICHT)
ken waarbij ook een bezoek aan het A.M. de Jongmuseum is opgenomen. Men maakt
's ochtends een kanotocht over de Steenbergse Vliet en 's middags fietst men door
het West-Brabantse landschap en komt men bij het A.M. de Jongmuseum langs.
AD DE KROM/LUC DECORTE

Literatuur
• De Jong M A en Van der Bol J, A M de Jong 1888-1973 Biografisch &
bibliografisch. Nieuw-Vossemeer, Stichting A M. de Jong-Secretariaat
Gemeentehuis, z.d., 15 blz.
• Swinkels C in Querido's letterkundige reisgids van Nederland Onder redactie
van Willem van Toorn Amsterdam, Em Querido's Uitgeverij, 1982, blz. 555

Eindnoten:
1 Cf Van Eijk I. en Wester R., Honderd heiden uit de Nederlandse literatuur Amsterdam, De
Bijenkorf, 19853, blz. 183-185.
2 Cf. Kuik C J, Helden op sokkels Literaire standbeelden in Nederland Baarn, Bosch & Keuning
n.v, 1980, blz. 230, 239.
3 Cf. Van der Bol J. en De Jong A M., Kijk, A M de Jong De schrijver in beeld. Amsterdam, Em
Querido's Uitgeverij b v, 1980, 95 blz
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4 In 1931 verscheen, een waar unicum voor Nederland, een dundrukuitgave van de romancyclus
Merijntje Gijzen's jeugd in één deel, bevattende de vier romans Het verraad (1925), Flierefluiters
oponthoud (1926), Onnozele kinderen (1927) en In de draaikolk (1928). Naast de
standaarduitvoering met zwarthnnen band (ontwerp Van Heukelom) was er ook een
luxe-uitvoering in groen marokijnleer en goud op snee (Amsterdam, Em Querido's Uitgeverij,
816 blz)
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Roisin: Maison Emile Verhaeren
Adres:
Centre Provincial ‘Le Caillou’
Rue Emile Verhaeren 23
7387 Roisin
Henegouwen (België)
Tel.:
065-75.93.52 of 065-75.93.59
Fax.:
065-75.03.73
Statuut:
Provinciaal
Conservator:
Guy Cornez
Openingstijden:
• ledere dag van 10 u. tot 12 u. en van 14 u. tot 17 u., (vooraf
afspreken)
• Gesloten op vrijdag
Toegangsprijs:
• Volwassenen: 50 fr.
• Kinderen: • Groepen: op afspraak

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
2 fr.), 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, b.g.v. het eeuwfeest van zijn geboorte, in een oplage van meer dan 11 miljoen
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ex. een nieuwe Verhaeren-zegel uitgebracht naar een schilderij van C. Montald (waarde toen: 20
cent, waarde thans: 5 fr.).
In 1963 eerden ook de Franse Posterijen Emile Verhaeren met een zegel van 0,2 fr.

Emile Verhaeren (1855-1916), ...
‘J'aime l'absurde, l'inutile, l'impossible, l'affolé, l'intense, parce qu'ils me
provoquent.’
Deze uitspraak van Emile Verhaeren klinkt paradoxaal als je de streek kent waar hij
literair en poëtisch tot bezinning kwam en er na een depressie rust en inspiratie vond.
Je zou haast zeggen dat hij de drukte van Parijs (waar hij op een appartement in de
Rue Champiret 206 woonde) ontvluchtte om in de stilte van deze omgeving verder
te kunnen schrijven.
In Roisin1, gelegen op de grens met Frankrijk, ten zuiden van de stad Bergen en
op een tiental kilometer van de ‘duivenlosplaats’ Quiévrain (Lat. Caprinum =
geitenweide), ontdekte de Belgische dichter de auberge du ‘Caillou-qui-bique’. De
streek oogt nog steeds bijzonder groen. De punt van België ligt verscholen halverwege
de Franse steden Valenciennes en Maubeuge.
In zijn ‘Caillou-qui-bique’ - we schrijven 1898 tot 1913 - vond Verhaeren inspiratie
voor het schrijven van een aantal werken, o.m. Heures d'après-midi (1905).
Het huis is momenteel eigendom van de Provincie Henegouwen en op de
benedenverdieping ingericht als museum. Niet groot, wel innnig. De werkkamer met
het bureau van de Franstalige dichter (‘...où des poètes déjà ont trouvé la joie de
créer et de vivre...’) werd zo getrouw mogelijk opnieuw ingericht. In een andere
kamer kan men een videofilm over het leven en het werk van Verhaeren bekijken.
Een film die qua inhoud en weergave een document is, boordevol feiten en gegevens.
Tot voor een paar jaar bestond er ook een Nederlandse versie van. Heden ten dage
is de klankband evenwel zodanig aangetast dat hij niet meer te beluisteren valt.
Jammer natuurlijk voor bezoekers die uit Vlaanderen komen. Niet dat het er veel
zijn. Het museum is nagenoeg onbekend. Hoe te verklaren dat zo weinigen van het
bestaan van dit kleine provinciale museum afweten? Is de afstand te groot? Het
landschap onbekend en - bijgevolg - onbemind? Toch loont het de moeite om na
voorafgaandelijke afspraak aan het huis van Emile Verhaeren een bezoek te brengen.
Met een uitstapje naar Roisin paart men het culturele aan het aangename. Men wandelt
er zo tot in Frankrijk en botst er nog op de historische grenspalen

Op de grens met Frankrijk, ten zuiden van Mons en vlakbij Quiévrain bevindt zich een vierde Emile
Verhaeren-Museum, nl. zijn ‘Caillou-qui-bique’, waar hij o.m. Heures d'après-midi schreef.

die ooit de grens markeerden tussen Frankrijk en Oostenrijk.
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In Roisin zelf staat nog een kerk uit de 17de-18de eeuw, toegewijd aan de heilige
Brixius.
UGO VERBEKE/LUC DECORTE

Literatuur
• Avontuur H., Liefde in brons in Belgie is (te) gek. Een reis langs curieuze
bezienswaardigheden. Baarn, Uitgeverij Mingus, 19922, blz 75

Eindnoten:
1 In een toeristisch foldertje van de provincie Henegouwen heet het: ‘Sis au pays des Deux
Honnelles, aux confins de la Thiérache française et du Borinage, dans les villages champêtres
des Hauts Pays, à proximité de Montignies-sur-Roc, perte de la Région, il abrite également la
maison Verhaeren, où vécut l'éminent poéte.’
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Sint-Baafs-Vijve - Wielsbeke: André Demedts-Huis
Adres:
Sint-Bavostraat 15
8710 Sint-Baafs-Vijve, Wielsbeke
West-Vlaanderen (Belgie)
Tel.:
056-60.79.05
Statuut:
werking: v.z.w.
infrastructuur en personeel: gemeentelijk
Cultuurambtenaar:
Griet Delanghe
Correspondentieadres:
Culturele Dienst
Rijksweg 314
8710 Wielsbeke
Tel.:
056-66.54.41
Fax:
056-66.44.48
Openingstijden:
• Bij tentoonstellingen (± 10 maanden per jaar): vrijdag en zaterdag:
van 14 u. tot 18 u. zondag: van 10 u. tot 12 u. en van 14 u. tot 18
u. (van maart tot oktober), tot 17 u. (van november tot februari)
• Tijdens de week na afspraak (tel.: 056-66.54.41)
Toegangsprijs:
• Gratis

André Demedts (1906-1992), romancier, dichter, essayist en criticus met
een omvangrijk oeuvre...
In 1983 werd de oude, stilaan verkrotte pastorie van Sint-Baafs-Vijve (sinds 1977
deelgemeente van Wielsbeke) verbouwd tot een cultureel centrum, dat - uit eerbetoon
- naar de beroemdste telg van St.-Baafs-Vijve, de schrijver André Demedts, werd
genoemd. In tegenstelling tot wat vaak wordt aangenomen is het André Demedts-Huis
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dus niet het geboortehuis van Demedts, al is het met zijn tuin misschien wel het
mooiste plekje van Wielsbeke; tussen de Romaanse St.-Bavokerk en de oude Leiearm
is het in elk geval een oase van rust en groen. Het eigenlijke geboortehuis van Demedts
ligt, verscholen tussen de bomen, in de Droogebroodstraat. Het huis is nu
gerestaureerd en doet dienst als buitenverblijf, maar toegankelijk is het niet.
André Demedts werd op 8 augustus 1906 in Sint-Baafs-Vijve (een typisch Leiedorp
met een rijk verleden, veel landbouwgrond en tal van bezienswaardigheden, zo bijv.
Kasteel Hernieuwenburg, het Juliaan Claerhout-monument, de St.-Bavokerk, de
nieuwe sluis, het Blauw Kasteelke, enz.) geboren en woonde er tot 1937 op de
ouderlijke hoeve ‘De Elsbos’. In Wakken ging hij naar de lagere school, in Kortrijk
volgde hij middelbaar onderwijs. In 1937 werd hij leraar aan het H.-Hartcollege in
Waregem.
Na zijn huwelijk in 1938 met Germaine Ide vestigde André Demedts zich in
Waregem. Hij bleef aan het college verbonden tot 1949, toen hij - tot 1971 - hoofd
van BRT-Omroep West-Vlaanderen werd. In 1953 verhuisde hij naar Kortrijk. In de
loop der jaren schreef hij als romancier, dichter, essayist en criticus een omvangrijk
oeuvre bij elkaar. Hij verwierf vele prijzen en onderscheidingen, met als bekroning
de Driejaarlijkse Staatsprijs voor Proza in 1990. André Demedts stond tevens aan
de wieg van verschillende culturele tijdschriften (o.a. Ons Erfdeel) en was een
veelgevraagd en boeiend causeur. Na een slepende ziekte overleed Demedts in
Oudenaarde op 4 november 1992. Hij ligt begraven in de schaduw van het André
Demedts-Huis. Hoewel hij in Kortrijk woonde was het zijn uitdrukkelijke wens om
in zijn geboortedorp begraven te worden, op een plek die hij liefhad, dicht bij de
kerk en het Demedts-Huis en kijkend naar de Leie. Zo komt het dat zijn graf anders
georiënteerd ligt dan de overige graven.
Het André Demedts-Huis (het werd op 30 september 1983 plechtig in gebruik
genomen) werd opgevat als een cultureel centrum, met behalve een museaal gedeelte,
ook tal van andere functies, tegen de achtergrond van het gedachtegoed en de
leefwereld van Demedts als christelijk-Vlaams geïnspireerd auteur. De
bovenverdieping bevat het André Demedts-museum met talrijke vitrinetafels waarin
(bijna) alle boeken van de auteur zijn tentoongesteld. Daarnaast zijn er ook
memorabilia te zien: foto's, oude schoolschriften en nieuwjaarsbrieven, enkele
handschriften van zijn romans, typoscripten van hoorspelen en vele eretekens... In
deze kamer zijn ook het bureau en de boekenkasten van Demedts ondergebracht.
Eén vitrinetafel is gewijd aan het werk van de dichteres Gabrielle Demedts
(St.-Baafs-Vijve, o1909), de jongere zus van André, wier poëzie eenzelfde ondergrond
bezit als het werk van haar broer, en aan dat van haar man Lucien Debosschere, die
onder het pseudoniem Jan Boschmans humoristische romans schreef.
In 1986, ter gelegenheid van de 80ste verjaardag van André Demedts, werd in de
museumtuin een borstbeeld onthuld, geschonken door de VTB-VAB. De kunstenaar
Noël Delaplace maakte in 1992 het ‘gedicht in steen’: ‘Lof zij het land waar ik
geboren ben’, dat naast het André Demedts-huis een ereplaats kreeg.
De andere zalen zijn tentoonstellingszalen. Maandelijks is er in het André
Demedts-huis een expositie rond kunst uit binnen- of buitenland. Diversiteit is
belangrijk, waarbij er op gelet wordt dat zoveel mogelijk kunstvormen gepresenteerd
worden. Zo waren er in het verleden reeds projecten rond hedendaagse kunst,
internationale kunstenaarsboeken en mail-art, Russische ikonen, traditionele
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Afrikaanse kunst, fotografie, stripverhalen, kunstambacht (keramiek, tapijten,
glaskunst, meubelontwerp...), kunst van mentaal gehandicapten, illustraties uit
kinderboeken, enz.
In het André Demedts-huis vonden ook de vijf biënnales van Beeldend
West-Vlaanderen plaats. Het pand staat ook

Dit is hoewel niet het geboortehuis van Demedts, het André Demedts-Huis in Sint-Baafs-Vijve, een
voorheen verkrotte pastorie die in 1983 door de gemeente werd verbouwd tot een cultureel centrum,
waar momenteel o.m. de herinnering aan de veelzijdige en verdienstelijke André Demedts levendig
wordt gehouden.

open voor jonge en beginnende kunstenaars, die hier vaak voor het eerst de kans
krijgen om hun werk professioneel aan de wereld te laten zien. Daarnaast worden
jaarlijks projecten opgezet voor en door kinderen.
Nuttig om weten is dat er door het Gemeentebestuur van Wielsbeke ook werk
gemaakt is van een André Demedtswandelpad (11 km lang) en een André
Demedts-fietsroute.
GRIET DELANGHE

Literatuur
• Luts G., Oude pastorie werd André Demedts-liuis Geen gramet maar levende
hulde voor grote Vlaming in De Standaard, 3 oktober 1983.
• X. (V.H.T), Sint-Baafs-Vijve opent het André Demedtshuis in Het Nieuwsblad,
14 september 1983
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Er is hier nog veel werk te doen...
Het is al jaren geleden, maar ik herinner het mij nog zeer goed. Een tocht door de
Lyonnais in Frankrijk, zoekend naar de plaatsen die je anders op de autoweg achteloos
voorbijraast, zigzaggend langs de Rhône en de Saône. Uiteindelijk kwamen we terecht
in het château de Saint-Point (Saône-et-Loire) nabij Mâcon, een van de verblijfplaatsen
van Alphonse de Lamartine. We hadden vooraf gelezen dat de auteur van de
Méditations hier geschreven had en beroemdheden had ontvangen als Hugo, Nodier
en Eugène Sue. En opeens stonden we in zijn werkkamer waar hij in de jaren 1830
het gekende lange gedicht ‘Jocelyn’ geschreven heeft. Niet alleen dit feit of de
authentieke documenten die erin waren ondergebracht, lieten een overweldigende
indruk na, maar wel de inrichting van het werkkabinet. De hele ruime kamer was
van boven tot onder met dikke rode canapéstof gecapitonneerd. Naar we hoorden,
had de dichter die laten aanbrengen om zich optimaal te kunnen concentreren en niet
gestoord te worden door het herhaalde kleppen op de nabije klokkentoren. Zonder
dat ik daar een verklaring voor kan geven, maar dat gegeven, de sfeer en die stoffering
van de werkkamer van de dichter, zijn in mijn herinnering nog altijd onlosmakelijk
verbonden met de tekst van ‘Jocelyn’, en als ik het gedicht lees, zie ik dat kabinet
nog vóór mij.
Het zijn dergelijke details die je bij een bezoek aan een schrijversmuseum kunnen
treffen, zelfs ontroeren: het trapje in de bibliotheek in het onvergelijkbare Goethe-huis
in Weimar, de grote Schillerbuste in zijn geboortehuis in Marbach, het vele rood en
paars in het huis van John Henry Newman in Dublin, de voutekamer in het
Gezelle-Museum in Brugge. Bij een vluchtig bezoek zijn het zulke zaken die in het
geheugen blijven voortleven. Ik herinner mij ook het ouderlijke huis van Cyriel
Buysse in Nevele. Een privéhuis, geen museum, maar wel een omgeving die op zich
al één museumplaats is en zoveel herinneringen oproept. Tijdens een bezoek eraan,
georganiseerd door het Cyriel Buysse-Genootschap, werd ons de weg getoond
waarlangs Grueten Broos, uit het gelijknamige bekende verhaal uit de novellenbundel
Van arme mensen, moet zijn gegaan om de laatste bietenlevering te melden en op
noodlottige wijze te worden geconfronteerd met geuren uit de rijkemanskeuken van
zijn patron. Het bezoek aan een dergelijk huis is geen bedreiging voor het genieten
van literatuur, integendeel. Het versterkt op een ongewoon intense manier de ervaring
die men al lezend heeft opgedaan, ook al is die van een heel andere orde.
De grootste weldaad is natuurlijk wanneer je het voorrecht hebt langer in een
dergelijk huis te kunnen blijven en niet gedwongen bent een gids of een opgelegd
tijdsschema te volgen. Enkele keren is mij dat gelukt. Zo heb ik vele uren doorgebracht
om te werken in de bibliotheek van de London Oratory (Brompton Road) in Londen
waar de Anglikaanse dichter Frederick Faber heeft gewerkt. Het is wel geen echt
schrijvershuis - het is overigens ook geen grote dichter - maar voor mij was dit pas
een ruimte waar de sfeer van de schrijver leefde. Ook heb ik uren doorgebracht in
het huis van Stijn Streuvels toen ik er op een sluitingsdag mocht werken in de
bibliotheek. En al is het ook geen schrijversmuseum, ik weet nog toen ik de eerste
keer heb gewerkt in het archief van het Klein-Seminarie in Roeselare, ondergebracht
in een kamer op de eerste verdieping, om opzoekingswerk te verrichten naar Gezelle.
Ik was voor enkele fracties van een seconde gedompeld in de sfeer van een kamer
waar nu wel een groot dichter omstreeks 1858 brieven en gedichten schreef die de
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Nederlandse literatuur richting gegeven hebben. Voor dergelijke ervaringen bestaat
er voor ons taalgebied nog te weinig gelegenheid. Stel je voor dat we in staat zouden
zijn in schrijvershuizen de wereld te betreden van Van de Woestijne, Van Ostaijen,
Walschap, Boon, Elsschot en vele anderen. In een recent overzicht las ik dat er in
Frankrijk - een record - 109 huizen van beroemde schrijvers te bezoeken zijn (G.
Poisson, Les maisons d'écrivain, Paris, PUF, 1997, Que sais-je?, 3.216). Er is hier
nog veel werk te doen.
PIET COUTTENIER (KESSEL-LO)

Utrecht1: Annie M.G. Schmidt-Huis
Adres:
Biltstraat 162
3500 BN Utrecht
Utrecht (Nederland)
Correspondentieadres:
Postbus 1590
3500 BN Utrecht
Tel.:
00-31-30-239.32.86
Fax:
00-31-30-233.25.15

Annie M.G. Schmidt (1911-1995), vele decennia de ‘first lady’ van de
Nederlandse kinderliteratuur...
Al meer dan tien jaar bestond in Nederland een plan om ergens in het centrum van
het land een ‘kunstencentrum voor kinderen’ uit te bouwen. Bij gebrek aan fondsen
verdween de idee evenwel geregeld in de bureaula om er bij een volgende borrel, in
steeds concretere vormen, weer te worden uitgehaald.
Thans is men volop bezig, in een kapitaal, vrijstaand pand aan de Biltstraat in
Utrecht, waar het voormalige Universiteitsmuseum was gevestigd, een Annie M.G.
Schmidt-Huis te verwezenlijken. Een initiatief van Frits Ferres, regisseur van
kindertheater, en Pan Sok, fotograaf, die vinden dat er op het vlak van kunst en
cultuur voor kinderen veel te weinig aanbod is, en dat er nergens enige accommodatie
bestaat die op hun specifieke behoeften is afgestemd. Ook Flip en Jonathan van
Duijn, resp. zoon en kleinzoon van de geestelijke moeder van Abeltje, Jip en Janneke,
Otje en Pluk van de Petteflet, steunen het initiatief.
De in Kapelle, Zuid-Beveland geboren kinderboekenschrijfster Anna Geertruida
Maria Schmidt2 - vele decennia de ‘first lady’ van de Nederlandse
kinderboekenliteratuur - was het idee zelf bijzonder genegen. ‘Als dat centrum mijn
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naam mag dragen, ben ik zeer vereerd’, zei ze toen ze van het plan hoorde. Een
standbeeld wilde ze immers niet, maar een plek waar kinderen de baas zouden zijn,
stond haar wel aan. Heeft ze niet levenslang de (burgerlijke) gehoorzaamheid
ondermijnd door ervoor te pleiten je tong naar fatsoensrakkers uit te mogen steken,
anders gezegd: op speelse wijze tegen alle gezag en autoriteit te kunnen rebelleren?
Schmidt voelde spontaan waar kinderen van houden of dromen. De doodbrave of
met de dood bestrafte kinderen van vroeger verving ze door ‘lekker stoute’ kinderen
die tegen volwassen bemoeienissen durven in te gaan:
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‘Ik wil niet meer, ik wil niet meer!
Ik wil geen handjes geven!
Ik wil niet zeggen elke keer:
Jawel mevrouw, jawel meneer...
nee, nooit meer in m'n leven!’

In een interview met NRC Handelsblad zei ze in 1977: ‘Kinderen moet je nu eenmaal
amuseren... Het enige wat ik aan kinderen wil leren is, consideratie hebben met je
omgeving. Lekker je gang gaan en toch aardig

Annie M.G. Schmidt (1911-1995)

wezen. Rekening houden met anderen, met beestjes, met mensen, dat is mijn
boodschap. Maar het liefst steek ik de draak met een heleboel dingen.’
Nu A.M.G. Schmidt er niet meer is (begin juni 1995 kreeg ze een feestelijke
begrafenis in het roze; er waren versjes en liedjes en Rudy Kousbroek zei dat hij
trots was dat zo een humorloos land als Nederland een schrijfster van wereldformaat
had voorgebracht), wordt het A.M.G. Schmidt-Huis vanzelfsprekend niet alleen een
huis waar kinderen op hun manier met alle denkbare vormen van kunst en cultuur
kennis kunnen maken, maar ook een levend monument voor de veelzijdige auteur
en literaire duizendpoot die ze was - ze maakte gedichten, liedjes3, cabaretteksten,
columns, kinderboeken, radiofeuilletons, tv-series, enz. - en die vanaf de jaren vijftig
een volstrekt andere wind door het kinderboekenland heeft laten waaien.
In het Annie M.G. Schmidt-Huis komen allerhande kunst- en cultuurvormen aan
bod die geheel op de belevingswereld van kinderen zijn afgestemd. Voor de uitvoering
van het project bestond grote belangstelling. Meer dan 600 scholen hebben een
aandeel van 1.000 gulden gekocht waardoor ze mede-eigenaar van het kunstencentrum
worden en een stem in het kapittel krijgen, kortom: bij de praktische uitvoering
betrokken worden. Er komen ruimten voor concerten, voor film en theater, een
galerie, een bibliotheek met leeszaal, een kinderboekenwinkel, een mediatheek, een
kindercafé en ateliers waar kunstenaars en het jonge volkje aan het werk kunnen. In
de vakantieperiodes worden er jaarlijks grote manifestaties gehouden, die met
thematische programma's worden afgewisseld. Bij grotere evenementen zullen
bezoekers een kaartje moeten kopen, maar voor het overige zal het Annie M.G.
Schmidt-Huis gratis toegankelijk zijn.
LUC DECORTE
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Eindnoten:
1 In Utrecht blijken ook plannen te bestaan voor een Dick Bruna-Museum aldaar B.g v Bruna's
70ste verjaardag schreef Evert-Jan Pol in De Morgen van 30 augustus 1997 ‘Er bestaan plannen
om in Utrecht een Dick Bruna-museum te openen Het gebouw is er, maar nog met al het geld
is bijeen De tekenaar zelf vind (sic) dit idee erg leuk, “maar het moet met overdreven worden”
Zelf ziet hij het liefst een museum voor kinderen waar ze actief bezig kunnen zijn Bovendien
zou er volgens Bruna ook aandacht moeten zijn voor collega's’ Omdat Dick Bruna vooral een
tekenaar is - in 1955 het hij het jonge, witte konijntje Nijn geboren worden - weiden wij over
dit museum-in-de-maak in deze aflevering niet verder uit.
2 Cf. Van Buul T. e a, Altijd acht gebleven Over de kinderliteratuur van Annie M G Schmidt.
's-Gravenhage, N L M.D./Amsterdam, Em Querido's Uitgeverij b.v., 1991, 160 blz (Schrijvers
Prentenboek. nr 31)
X., Kijk, Annie M G. Schmidt. De schrijfster in beeld Amsterdam, Em. Querido's Uitgeverij b.v
/ Nederlands Theater Instituut, 1984, 120 blz
In Wat ik nog weet (Amsterdam, Em. Querido's Uitgeverij b v, 1992, 143 blz.) vertelde Annie
Schmidt over haar Zeeuwse kinderjaren en over haar jeugd. Te midden van rechtgelovige
landbouwers en trouwe kerkgangers groeide de kleine Annie op, die het maar niet kon laten
zich een stadsmeisje te voelen, een vreemde eend in de bijt.
3 Cf. Schmidt A.M G., Tot hier toe. Gedichten en liedjes voor toneel, radio en televisie 1938-1985
Amsterdam, Em. Querido's Uitgeverij b.v., 1986, 19885, 640 blz
PS. Hoewel A M.G. Schmidt bij haar dood zowat 200.000 gld. naliet voor de oprichting van
een naar haar genoemd huis en de voormalige staatssecretaris voor cultuur, Aad Nuis, beloofde
500 000 gld bij te dragen, naast 1.000.000 gld. voor de verbouwing van het pand, lijkt het er
op dat het Annie M.G. Schmidt-Huis er voorlopig niet (direct) komt.

Zichem-Scherpenheuvel: Museum Huize Ernest Claes
Adres:
Ernest Claesstraat 152
3271 Scherpenheuvel-Zichem
Vlaams-Brabant (Belgie)
Tel.:
013-77.20.81
Fax:
013-78.25.54
Statuut:
Gemeentelijk
Diensthoofd:
Harry Beerts
Afdelingshoofd: Openingstijden:
• Dinsdag t.e.m. vrijdag: van 10 u. tot 12 u. en van 13 u.-16 u.
• Van mei tot september: zon- en feestdagen open van 13 u.-18 u.
• Van oktober tot en met april: gesloten op maandag, zaterdag, zonen feestdagen.
Toegangsprijs:
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•
•
•

Volwassenen: 30 fr.
Kinderen: 15 fr.
Groepen: 20 fr.

De 100ste verjaardag van de geboorte van één van Vlaanderens populairste vertellers werd op 5
oktober 1985 herdacht met een Belgische zegel van 9 fr.
(oplage: 4,9 miljoen ex.), waarop P. Deweerdt naast de foto van de gevierde diens grote held De
Witte heeft getekend.

Ernest Claes (1885-1968), een van de meest gelezen en, met Streuvels en
Timmermans, een van de meest vertaalde Vlaamse schrijvers...
Zichem dankt zijn bekendheid in Vlaanderen aan de ooit bijzonder populaire schrijver
Ernest Claes, die in vele van zijn romans en verhalen zijn geboortestreek, op de grens
van de Kempen en het Hageland, nu eens gemoedelijk, vaak grappig en humoristisch
beschreven heeft. Motieven als hardheid en sluwheid, die ook in zijn beroemdste
boek De Witte1 (1920) aan bod komen, treft men nader uitgewerkt aan in De vulgaire
geschiedenis van Charelke Dop (1923), over een oorlogswoekeraar, en in Clementine
(1940).
Het hoevetje waar ‘Nest’ op 24 oktober 1885 is geboren, werd op 18 april 1966 in
de herberg van Nand de Smid in Averbode openbaar verkocht aan de jonge leraar
Jan Van Hemelryck.2 Het was Claes zelf die
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Straks weet niemand meer hoe het eertijds was...
Of het zinvol is dat schrijversoorden in ere worden gehouden? Dat ligt eraan. Van
elk huis dat ooit door een schrijver werd bewoond een museum maken is natuurlijk
onzin. Maar als zo'n huis en de omgeving ervan in iemands oeuvre een belangrijke
rol spelen, dan lijkt het me wèl zinvol. Ik denk dat het goed is dat men in Aalst iets
doet met de Kapellekensbaan en dat men in Bussum een stukje Walden bewaart. Ik
denk dat het interessant is dat men in Zichem het geboortehuis van Ernest Claes als
museum heeft ingericht, want wie het betreedt, krijgt meteen een goed beeld van de
materiële omstandigheden waarin Claes opgroeide.
Ik kom weinig in schrijversoorden, maar dat moet uitsluitend aan mijn luiheid
worden toegeschreven. Ooit bezocht ik Streuvels' ‘Lijsternest’. Daar was ik nogal
van onder de indruk. ‘Dat heeft hij toch maar allemaal mooi bij elkaar geschreven’,
dacht ik. En dat brede raam in zijn werkkamer, dat uitkijkt op het landschap en
waaraan hij de seizoenen zag voorbijgaan, ja, dat zei me ook wel wat. Ik kon niet
aan de verleiding weerstaan om plaats te nemen op zijn stoel. Mijn vrouw heeft daar
toen nog een foto van gemaakt. Wel viel het me wat tegen dat zijn boeken in ijzeren
klemmen waren gevat. Ik had er dolgraag een paar van doorgebladerd om eens te
zien wat voor aantekeningen hij erin had gemaakt. Maar ik begrijp wel dat het niet
anders kan. De toerist in het algemeen en de literaire toerist in het bijzonder kennende
zou die bibliotheek in een mum van tijd zijn leeggeroofd.
Mocht één of andere verplichting mij richting Weimar sturen, dan zou ik
vanzelfsprekend van de gelegenheid gebruik maken om Goethes huis te bezoeken.
Ik zag op de buis de programma's die Büch eraan gewijd heeft, vandaar. En al jaren
wil ik in Wenen het huis van Freud1 in de Berggasse gaan bezoeken. Zowel in Goethes
huis als in dat van Freud gebeurden belangrijke dingen. In het eerste ontstond een
kolossaal oeuvre, in het tweede werd de psychoanalyse uitgevonden. Ik hoop dat de
kamer nog bestaat waarin Freud samen met zijn kompanen van het eerste uur elke
woensdagavond bijeen kwam. En ook - maar dat zal wel helemaal vergeefs zijn dat er nog iets van de eertijdse sigarenrook hangt, want volgens Freuds biografen
werd er in dat kamertje tegen de sterren op gepaft.
Buiten de vermaarde Pot met Drie Oren heeft Olen op toeristisch gebied vrijwel
niets te bieden. Op die pot is de moderne toerist veel te gauw uitgekeken. Wellicht
om hem wat langer op Olens grondgebied vast te houden, heeft men in mijn
geboortedorp het plan opgevat een toeristische Boudewijnroute te maken. Met behulp
van bescheiden weerbestendige plaketjes met citaten uit Brief aan Boudewijn2 wil
men ze markeren. Op die route bevindt zich uiteraard ook mijn geboortehuis. Toen
Tfabriek in de jaren '70 de cité-huizen te koop stelde, wilde ik graag mijn geboortehuis
kopen. Niet om het als museum in te richten, maar veeleer als een soort werkverblijf.
Jammer genoeg had ik er het geld niet voor. Mocht ik ooit in de (financiële)
gelegenheid zijn om het alsnog te verwerven - zoals Multatuli het meemaakte -, dan
zou ik het in zijn oorspronkelijke staat terugbrengen en opnieuw met beukenhagen
omringen. Het zou daardoor een dubbele museale functie krijgen. Enerzijds als mijn
geboortehuis, en anderzijds - en dat vind ik veel belangrijker - als typische citéwoning
uit de jaren twintig van deze eeuw. Want alle andere cité-huizen zijn intussen
verbouwd of afgebroken, en straks weet niemand meer hoe het eertijds was. Dat te
verhinderen was één van de redenen waarom ik Brief aan Boudewijn schreef.
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WALTER VAN DEN BROECK (TURNHOUT)
het museum met eigen meubelen en gebruiksvoorwerpen heeft helpen inrichten
en op 29 april 1967 geopend heeft. Sommige delen van het geboortehuis werden
wegens de bouwvalligheid met de oude steen hermetseld, zo de bakoven, de moosbank
en de zwarte schouw in de beste kamer.
In 1983 werd het museum eigendom van de Provincie Brabant. Sinds 1993 is het
de gemeente Scherpenheuvel-Zichem die het museum (en het omliggende, beschermde
landschap) beheert. In deze voormalige Kempense boerderij zijn in een bijzondere
sfeer, vele boeken van en herinneringen aan een van de meest gelezen en, met
Streuvels en Timmermans, een van de meest vertaalde Vlaamse schrijvers
bijeengebracht.
Omdat het ts. Vlaanderen al eerder aandacht aan dit schrijversoord wijdde, verwijzen
wij de geïnteresseerde lezer naar die bladzijden (1995, XLIV, nr. 1, blz. 33-34).
LUC DECORTE

Literatuur
• Bracke E., Huize Ernest Claes in Zichem. ‘Niet zover meer van pornografie’ in
De Morgen - Café des Arts, 23 augustus 1996, blz. 22
• Daems S., Het land van de Witte. Leuven, Davidsfonds, 1994, 112 blz.
• Gielen G, Doorheen het land van Ernest Claes. Antwerpen, V.T B / Kapellen,
Uitgeverij Pelckmans-De Nederlandsche Boekhandel, 1985, 64 blz.
• Neirinckx H in Literaire gids voor Brabant en Brussel. Schoten, Uitgeverij
Hadewijch, 1986, blz 117
• Oeyen E, Ernest Claesmuseum in Zichem-Scherpenheuvel in Vlaanderen, 1995,
XLIV, nr. 1 (of nr 254), blz. 33-34.
• P(opelier) B., Huize Ernest Claes in Kunst & Cultuur, juni 1990
• X. (EV), Nest Claes' geest leeft in kelder in Het Volk/De Nieuwe Gids, 21
september 1990, blz. 11.

Eindnoten:
1 Cf Van Eijk I. en Wester R., Honderd helden uit de Nederlandse literatuur. Amsterdam, De
Bijenkorf, 19853, blz. 75-77
2 Jan Van Hemelryck heeft Claes bij leven goed gekend. Hij was zelfs kind aan huis in Ukkel,
waar de schrijver een groot herenhuis bewoonde. ‘Ik leerde hem kennen toen ik elf was - ik had
zijn Witte gelezen in het zwart, met een zaklamp onder de dekens, ik mocht niet van vader. Dat
was kort na de bevrijding, ook na Claes' bevrijding uit de gevangenis. De gevangeniskwellingen
en de vervolging zelf hadden Claes getekend. Betrouw geen grote mensen, zei hij me Ze dragen
maskers. Ik heb hem dus vrij goed gekend en ben me in zijn werk gaan verdiepen In april 1966
kocht ik op een openbare verkoop Claes' geboortehuis in Zichem. Tegen de zin van de schrijver
werd het door een nichtje openbaar verkocht Ik had geluk. het kostte me 607 000 frank, ik kon
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het kopen, zoals Claes zelf had gewild Ik heb er het Ernest Claesmuseum ingericht en er zeventien
jaar gewoond, als conservator Tot zestigduizend bezoekers per jaar!’ (Cf. Het Volk, 21 september
1990).
1 Cf. Durnez G., Berggasse 19. Rondkijken bij Sigmund Freud in Standaard der Letteren, 26
augustus 1989, nr. 1.946, blz. 3.
2 Cf. Van den Broeck W., Brief aan Boudewijn Antwerpen-Amsterdam, Elsevier-Manteau, 1980,
237 blz.
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Dichter te gast
Hubert van Herreweghen
Brusselse prenten
Vlaamse poort
Vandaag, als ware't lang geleden,
op de open kade langs de vaart,
betast de wind mijn linkerzij,
't oud pleuriszeer,
het went niet in dit zuur klimaat.
't Bootsmeisje heft de handen hoog
nadat ze zich vooroverboog
en 't is al rose en bloemig vel.
Ze zag mijn oog.
De vrouw met handkar hijgt en praat
tegen een man die haar verlaat,
als elke dag, al zeven jaar.
Hij werd hier vlakbij opgehaald
met dreghaken uit het kanaal.
Van Langendonck over de brug
gaat op bezoek bij Hegenscheidt,
vanuit de Trapstraat en terug,
van Woluwe naar eeuwigheid,
staat stil en kijkt in 't water neer.
Ik ken de hond, ik ken zijn staart.
Een woerdje heeft zijn eend getreden.
Stil staat, en strompelt, een oud paar.
Een eeuw schuift schuldeloos voorbij.
Zo koel, onder een stolp, zo braaf,
leeft hier, vertraagd, de maatschappij.
Doen we dat zomaar voor elkaar,
of voor, daar hoog, de fotograaf,
die 's mensen waardige onzin ziet
en plaatjes voor prentkaarten schiet?

Ninoofsepoort
De klok die uit de voorstad slaat:
Scheut, met dit weer.
Een meeuw boven het sashuis krijst.
De schildersgast met kwast en leer,
enkele Bantoes en een heer,
Doxa, Johan, hij woont vlakbij,
zijn hoedje houdt hij dapper vast
tegen die wester van opzij,
bemannen 't sepia schilderij,
alsof het waar is wat men ziet.
En dat is Bertus die ik zag
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en leidde naar een slijterij.
Met engelen zweefde ik die dag,
want ook de Azuren was erbij.
Daar komen ze getwee gegaan,
verstrooid en zonder pluimen aan,
ze rijzen uit hun koningsgraf:
tijd draait zich om en telt weer af.
Bang zijn wij allen, niet rebels.
De sleeuwe lessen van 't verleden
voorspellen niet wat overschiet.
Hij die in opdracht dit bespiedt,
wat meldt die seraf aan zijn heer?
‘Ik zie geen schuld. Ik pleit hen vrij.’
Weerloze moed. En ingelijst.
Een ansichtkaart van 't Oud Huis

• Johan Doxa: hoofdfiguur van de gelijknamige roman (1917) van Herman
Teirlinck, die in deze omgeving is gesitueerd.
• Bertus: Bertus Aafjes, de dichter van Voetreis naar Rome en Het Koningsgraf.
• De Azuren: kameraadschappelijke naam voor Jos de Haes, de dichter van de
bundel Azuren Holte, evenals het voornoemde werk van Aafjes, een markante
titel in de Nederlandse poezie van de XXe eeuw.
• Nels: bekende uitgever van ansichtkaarten.

Vlaanderen. Jaargang 48

105

Finis terrae
Lichte sneeuw lichte vrouw
dwarrelt over de boulevard
een windvlaag veegt ze bei
naar de Noordgalerij
ze hipt haar schoentjes achterna
rondom het de Brouckèreplein
om prooi te slaan twee keer bijna
dat is een kouwelijk begin
gaat vijf minuten schuilen in
de Finis Terrae bij het beeld
der Lievevrouw die letsels heelt
waar nu honderd jaar geleden
wat naar dichtersmaat niet veel is
de pastoor-poëet Mercelis
zo hartstochtelijk verlangde
naar de Kempen weer te keren
't kinderlijk Wechelderzande
al moest hij tot 't eind der dagen
dat verlangen zien vervagen
en nog anderen gaan die gang en
doen de buigende gebeden
met de lippen met de handen
ogen om na 's levens scha
liefde kinderlijk te leren
de onvervulde die ons deel is
sneeuw of geen sneeuw eeuw aan eeuw
dat wij in het voetspoor treden
van wie 't leven heeft geleden
in het hart der goede stede.

• Mercelis, Jan Lodewijk, priester-dichter (Wechelderzande
1851-Strombeek-Bever 1918), eenvoudig en gemoedelijk dichter van het
landelijk leven en de natuurschoonheid van de Antwerpse Kempen. Was o.m.
onderpastoor van de Finis-Terraekerk in de Nieuwstraat te Brussel. De gemeente
Elsene schonk zijn naam aan een straat die uitgeeft op de Louizalaan.

Op de reling van sinte-goedele
Niet omzien
niemand van de smala
Lot
vergeten het verleden
de solferlucht der rampen
het geile volk
het brandend dal
voorzichtig verder treden
daar pinkt de rode lampe
diep in de berg waar God
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hoorde het hard gebed
als de Melaatse Ziel
geraakt werd door de vonk
die vroegeren heeft gered
die velen redden zal
en op de knieën viel.
Of vluchten wij uit stad en steen,
weg uit het verzamelen
naar 't everwoud in Groenendaal
met stiftje en plankje alleen
onder een moederboom
waar stilte stemt de taal
en leren stamelen?

• smala: (Arabisch) tentendorp van nomaden, onder de leiding van een
familiehoofd.
• H. Teirlinck noemt Prosper van Langendonck in zijn essay over Karel van de
Woestijne, met grote bewondering en deernis overigens, ‘de sombere Melaatse’,
met hoofdletter. P.v.L. schreef in het gedicht Stijgend langs de Sint-Goedelekerk
‘... wat heb ik in uw diepten al / gesmacht, gebeden en verzucht...’, waar
bovenstaand vers naar verwijst. Ruusbroec, kapelaan van Sinte-Goedele, verliet
de stad en trok zich terug in het Zonienwoud.
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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
stumuleren en daarom kunnen vertalingen ter selectie ingestuurd worden naar het
redactiesecretariaat 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

Kenotaph
Streu deine Blumen, Fremdling, streu sie getrost:
du reichst sie den Tiefen hinunter,
den Gärten.
Der hier liegen sollte, er liegt
nirgends. Doch liegt die Welt neben ihm.
Die Welt, die ihr Auge aufschlug
vor mancherlei Flor.
Er aber hielts, da er manches erblickt,
mit den Blinden:
er ging und pflückte zuviel:
er pflückte den Duft und die's sahn, verziehn es ihm nicht.
Nun ging er und trank einen seltsamen Tropfen:
das Meer.
Die Fische stießen die Fische zu ihm?
PAUL CELAN1

Cenotaaf
Strooi je bloemen maar, vreemdeling, strooi ze gerust:
je reikt ze aan de diepte beneden,
de tuinen.
Hij die hier moest liggen, hij ligt
nergens. Toch ligt de wereld naast hem.
De wereld, die haar ogen opsloeg
voor velerlei pracht.
Hij echter koos, nu hij veel had aanschouwd,
de kant van de blinden:
hij ging en plukte teveel:
hij plukte de geur -
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en zij die het zagen, pardonneerden hem niet.
Nu ging hij en dronk een vreemdsoortige druppel:
de zee.
De vissen sloten de vissen zich aan?
VERTALING: LUDO VERBEECK

Du sei wie du, immer
Stant up Jherosalem inde
erheyff dich
Auch wer das Band zerschnitt zu dir hin,
inde wirt
erluchtet
knüpfte es neu, in der Gehugnis,
Schlammbrocken schluckt ich, im Turm,
Sprache, Finster-Lisene,
kumi
ori.
PAUL CELAN2

Jij weze als jij, immer
Stae up iheruslem ende
verhef di
Ook wie de band stuk sneed naar je heen,
ende werde
verlichtet
knoopte het nieuw, in het geheugnis
asgruis slikte ik, in de toren,
taal, duister-streep,
kumi
ori
VERTALING: JOSÉ DE POORTERE
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Eindnoten:
1 Paul Celan (1920-1970) geldt als een van de belangrijkste Duitstalige dichters van de naoorlogse
generatie. ‘Cenotaaf’ staat in de bundel ‘Von Schwelle zu Schwelle’ uit 1955. Het cryptische
beeld van de tombe waar geen dode in rust, verwijst naar de ervaring van de afwezigheid, een
constante in Celans lyriek die ook het schrijven zelf tot een riskante zaak maakt In die zin
preludeert het gedicht op de centrale thematiek van o.a. ‘Die Niemandsrose’ (1963).
2 Paul Celan, Gedichte II, Lichtzwang (1970) p 327, Bibliothek Suhrkamp (1979) Frankfurt am
Main. Paul Celan (ps. van Paul Ancel) is geboren in Schipenitz nabij Tsjernitsjie in Zuid-West
Oekraine. Zijn Duitstalige joodse ouders komen als gevangenen om onder het nazibewind. De
dichter vlucht en komt terecht als vertaler in Parijs. Het vervolgingssyndroom is de vermoedelijke
oorzaak van zijn zelfmoord in de Seine. De drie talen in het gedicht (Duits, Middelhoogduits
en Hebreeuws - een citaat uit Eckharts Preek over Jesaja 60, roepen een geschiedenis op van
vervolging De vertaling kiest voor Nederlands, Middelnederlands, Hebreeuws (qumi ori - op
het worde licht) De streep is de rookzuil boven de toren van de verbrandingsoven.
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In en om de kunst
Art Cologne 1998
Mark Delrue
Galeries uit 21 landen waren aanwezig op Art Cologne (8-15 november). Deze
kunstbeurs gaf een beeld van de internationale markt van hedendaagse kunst. De
Köln-Messe was organisator en B.V.D.G. (Bundesverband Deutscher Galerien)
promotor van dit grootse evenement.
Naast moderne klassieke kunstwerken was er ook veel aandacht voor hedendaags
beeldhouwwerk. Voor deze driedimensionale

kunstvorm: beelden, installaties, video's, was zelfs een aparte naam en opstelling
bedacht: ‘Köln Skulptur’. Dit initiatief is het werk van Karsten Greve, woordvoerder
van de aanvaardingscommissie en bekende galeriehouder in Keulen. Jonge Duitse
en buitenlandse galeries, met nog geen gevestigde naam in het kunstwereldje, genoten
bescherming dankzij de ‘Stiftung Kultur’ (Kulturstiftung der Stadtsparkasse Köln).
Ook jonge artiesten genoten steun. Zij moesten geboren zijn tussen 1960 en 1971.
De 21 geselecteerden waren afkomstig uit Denemarken, Nederland, Oostenrijk,
Zwitserland en Duitsland. De bedoeling hiervan was meervoudig: jonge kunstenaars
kansen geven op de internationale kunstmarkt - de bezoekers de mogelijkheid bieden
betaalbaar werk te kopen (max. 7.000 DM) - de nieuwe trends bij jonge kunstenaars
beter in het licht stellen. Dit initiatief werd gesteund door het federaal ministerie van
binnenlandse zaken, de landstreek Noord-Rijn-Westfalen, de stad Keulen en de
KölnMesse.
Er werd een catalogus incl. CD-ROM samengesteld, 28 DM.
Naar mijn mening is deze beurs andermaal een teken dat een aantal kunstenaars
in een gelaïciseerde wereld hun zoektocht naar spiritualiteit onverminderd
verderzetten. Op deze kunstbeurs zag ik kunstwerken met een thematiek die mij vaak
deed denken aan het joods-christelijke scheppingsverhaal: woeste chaos, tegenstelling
tussen hemel en aarde, licht en duisternis, dag en nacht.
Blijkbaar vindt de hedendaagse kunstenaar, bewust of onbewust, inspiratie in het
scheppingsverhaal tijdens zijn zoektocht naar creativiteit voor zijn artistieke,
mythische vormgeving. Geest en materie, leven en dood, man en vrouw, links en
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rechts, hoog en laag, goed en kwaad, profaan en sacraal, banaal en transcendentaal
zijn begrippenparen die als thematiek in heel wat kunstwerken te bespeuren waren.
Ik had bij het bezoek de indruk dat vele kunstenaars op vandaag blijven zoeken
naar orde en betekenis, naar harmonie uit chaos volgens het oermodel van het bijbelse
scheppingsverhaal.
Met lijnen, kleuren en volumes vertolkt de kunstenaar de droom van een betere
wereld. Hij stelt het liefst alles wat in de weg staat aan de kaak.

Kortrijkse kazuifel van Thomas Becket gerestaureerd
Mark Delrue
De aan Thomas Becket toegeschreven kazuifel van Kortrijk werd gerestaureerd en
wordt nu bewaard in het museum van de Groeningeabdij.
De kazuifel was oorspronkelijk een twaalfde-eeuwse klokkazuifel. De klokvorm
was gebruikelijk in de Middeleeuwen. Uit weefen weefselfouten kon tijdens de
recente restauratie worden afgeleid hoe het weefsel oorspronkelijk geconcipieerd
werd met het doel er een klokkazuifel uit te vervaardigen en hoe de stof versneden
werd tot klokkazuifel. De Becket-kazuifel lijkt van Spaanse oorsprong, uit de tijd
van Thomas Becket. De kazuifel, manipel en stola zijn alle drie vervaardigd uit
dezelfde fijne zijdestof die is opgebouwd uit vergulde lederen lamellen. Deze
samenstelling wordt Pseudo-Lampas genoemd.
De originele twaalfde-eeuwse klokvorm werd in de negentiende eeuw versneden
tot een toen meer modieuze vioolkastvorm. De panden die hiervoor aan de randen
werden weggesneden, werden gebruikt om versleten plekken te herstellen. Deze
kazuifel wordt in tal van historische bronnen vermeld, onder meer op het
zeventiende-eeuwse schilderij dat nu in de Groeningeabdij hangt, waarop de kazuifel
van Thomas Becket als reliek wordt beschreven. Merkwaardig is dat Joseph Bethune
in 1891 in de ‘Handelingen van de 23e vergadering van de Gilde van Sint-Thomas
en Sint-Lucas’ de kazuifel vermeldt in de kerk van de Paters Jezuïeten, Sint-Michiel
in Kortrijk. Hij wijst op de slechte smaak van de mensen uit het begin van de
negentiende eeuw, die de kazuifel verkort en aangepast hebben. De kazuifel was tot
in 1988 in het beheer van de Paters Jezuïeten in het St-Michielsklooster in Kortrijk.
In de plaats van de negentiende-eeuwse vioolvorm opteerden de restaurateurs voor
de twaalfde-eeuwse klokvorm. Omdat een correcte lezing van het weefsel niet meer
mogelijk was, werd eerst besloten tot een

Kazuifel H. Thomas van Canterbury (12de eeuw) Groeningeabdij Kortrijk (foto: A.C.L. Brussel)
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zorgvuldige derestauratie. Het allesbehalve sinecure werk gebeurde onder de leiding
van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (K.I.K.) en met de steun
van de Koning Boudewijn Stichting en de Nationale Loterij.
De kazuifel - stola en manipel werden niet gerestaureerd - wordt thans aan het
publiek voorgesteld, liggend in een geklimatiseerde tentoonstellingskast en voorzien
van een hoes die het zonlicht buiten houdt. Misschien kijken bezoekers wat verrast
naar de gefragmenteerde aanblik van de kazuifel. Dit komt door het feit dat delen
ontbreken door de negentiende-eeuwse ingreep. In juni 1994 werd beslist de kazuifel
te restaureren, met goedkeuring van de Paters Jezuïeten. De restauratiewerken duurden
bijna drie jaar, en werden uitgevoerd in het textielatelier van het K.I.K. zelf door
zelfstandig textielrestauratrice Marie Mones.
De terugkeer van de gerestaureerde kazuifel van Thomas van Canterbury gaat
gepaard met een onderzoek over het thema: ‘Thomas Becket in Vlaanderen: waarheid
of legende?’

Met Claus in Uxmal
Julien Vermeulen
Hugo Claus, op 5 april 1999 zeventig geworden, meet zich graag het imago van een
beweeglijk-veelzijdig auteur aan. Toch kan ook Claus niet aan zichzelf ontsnappen.
Zelfs een randgedicht als Uxmal uit 1961 is in menig opzicht exemplarisch voor zijn
poëtisch werk. De aanleiding voor dit gedicht was de reis die de, toen dertigjarige,
dichter vanaf november 1959 ondernam doorheen de Verenigde Staten, Mexico en
Cuba. Voor de Amerikareis kreeg hij een beurs van de Ford Foundation waarbij hij
in het gezelschap reisde van o.a. Italo Calvino en Claude Simon. In 1961 verdichtte
hij zijn reiservaringen in de Reportage die gepubliceerd werd in De Vlaamse Gids
(1961, 2, 93-102) en die in hetzelfde jaar (met een twintigtal substantiële wijzigingen)
opgenomen werd in Een geverfde ruiter (1961, 45-47). De cyclus maakt ook deel
uit van zijn verzamelbundels (1965: 213-224; 1994: 274-285) en sluit steeds af met
het Mexicogedicht Uxmal, een vers dat Claus in 1986 ook selecteerde voor Mijn
honderd gedichten (47).
De herwerkte editie van Reportage vertoont enkele weglatingen (bijvoorbeeld: de
regels 4 en 5 van het New Yorkgedicht, de regel 2 van het Chicagogedicht),
toevoegingen (het integrale gedicht Taxi nr. 38476), omzettingen (‘stalen schouders’
wordt ‘schouders van staal’, ‘door het gekraai der negers beledigd’ wordt ‘door de
beledigde negers vernederd’) en substituties (‘buikige’ wordt ‘bronstige’, ‘polsen’
wordt ‘gewrichten’, ‘wandelen als in modder’ wordt ‘als de modder van hun tuin’).
Opvallend zijn ook een aantal vervangingen waarbij het behouden klankpatroon
belangrijker lijkt dan het semantische aspect: ‘vensters’ wordt ‘venters’, ‘kerken’
wordt ‘klerken’ en ‘bevolkte zandbak’ wordt (door een dichterlijke slordigheid?)
verscheidene drukken lang
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Hugo Claus (Foto: Hol, Kortrijk)

‘bevolkde zandbak’. Het slotgedicht Uxmal is in de verscheidene edities nauwelijks
gewijzigd: ‘weder’ wordt ‘weer’ en de spelling wordt enigszins aangepast. In januari
1981 reisde Claus opnieuw naar Mexico waar hij, samen met Freddy De Vree, een
reeks BRT-reportages verzorgde (Mexico vandaag, BRT-brochure, 1982). Later nam
hij in Scherven ook nog vier Mexicokwatrijnen op (1994: 745).
Binnen de poëzie van Claus is Uxmal een raadselachtig reisgedicht waarbij de titel
ons alvast een sleutel biedt voor een antropologische lezing. Zoals Claus in ander
werk allerlei artefacten uit diverse culturen binnenhaalt, steunt de dichter hier op een
Mexicaanse achtergrond. Uxmal is een Mayacentrum in het noorden van het
Mexicaanse Yucatan dat zijn cultureel hoogtepunt bereikte in de negende eeuw.
Hoewel er nog bijzonder veel Mayagebouwen overeind gebleven zijn, toch zijn er
ook veel verwoeste en overgroeide ruïnes terug te vinden. ‘De plaatsen die we thans
kunnen bezoeken zijn opgeruimde stukjes terrein uit een vroegere stadskern bewoond
door priesters. Fragmenten van architectuur, hoe geweldig en indrukwekkend ook:
fragmenten.’ (Claus en De Vree, 1982: 32).
De dichter refereert meer bepaald aan het Huis van de Dwerg, ook genoemd de
Piramide van de Waarzegger of van de Tovenaar. Het betreft een ovalen bouwwerk
van 25 m hoog met verschillende niveaus en bovenop een tempel. Dit bijzonder steile
bouwwerk daalt men ‘rugwaarts’ af, meestal hierbij geholpen door de kettingen die
over de trappen heen gespannen zijn.
Langs deze trappen bevinden zich maskers met lange, gekrulde olifantenslurfen
als voorstelling van de regengod Chac. Deze motieven hebben een duidelijke
vruchtbaarheidssymboliek, die in dit gedicht nog versterkt wordt door de
fallusreferentie in de voorlaatste regel. Op de Uxmalsite bevindt zich eveneens een
opmerkelijke fallustempel. Een wezenlijk onderdeel van de Mayastad is de typisch
Meso-Amerikaanse balspeelbaan die in Uxmal evenwel niet intact gebleven is. Over
dit rituele balspel schrijft Claus zelf: ‘... het mysterieuze balspel waarbij de spelers
met omzwachtelde elleboog of knie een soort rubberen bal (door een verticale ring)
moesten jagen. Zoals gezegd, werd of de verliezer of de winnaar na afloop geofferd.
Het is het begin van het samengaan van leven en dood, van een symboliek van
vernietiging en hergeboorte, die de kunst van Mexico verder zal blijven overheersen.’
(1982: 25-26).
In dit gedicht treedt Claus ook op als animalier die zijn ruïnes met dieren bevolkt:
een gier, een miereneter, het aas. De koningsgier is bij de Maya niet enkel het symbool
van de dood, maar ook van de regenererende levenskracht, van een continue
vernieuwingscyclus.
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Hugo Claus op het Huis van de Dwerg in Uxmal (Yucatan, Mexico). Foto: Elly Overzier. (Met dank
aan Georges Wildemeersch van het Studie- en Documentatiecentrum Hugo Claus, Antwerpen).

Vlaanderen. Jaargang 48

109
De miereneter is in de Mayacultuur veeleer een noodlottig wezen dat beladen is met
een occulte kracht. Doorheen een aantal referenties bakent Claus een sacraal domein
af waarbij de tempel, het altaar, de Regengod, het gedode dier, het rituele offerspel,
de heilige blik en de hiëratisch-rugwaartse positie van de bezoeker betekenisvolle
steunpunten zijn. Maar op deze sacrosancte plek voelt deze bezoeker zich niet thuis.
Vanuit ‘gier’ over ‘aas’ loopt een interessant spoor: de toevaUXMAL
Aan de rivier soms wanneer het zonderlinge weer zijn vuur verbrandt
kraakt een gebeente
soms als een meubel of een kwalijk geheeld kaaksbeen.
Dit horen de inboorlingen. En verroeren niet.
Zij laten geen verlangens uit,
zij doen geen vragen snel en ongemeenzaam dicht,
zij leven in een eenvoudige verwoesting.
Over de antracieten weiden waar Maya's bal speelden voor het Huis van
de Dwerg wiekt een gier en duikt naar een miereneter in het loof.
Dit horen wij. En nemen foto's van het aas.
Later dalen wij rugwaarts van het altaar van de Regengod om Zijn blik’
niet te schenden
en landen in netels
(De dames vinden in elke nis een fallische betekenis.)
Wij leven in een meervoudige verblinding.
Hugo Claus
llige bezoeker is een aasgier die banale foto's neemt en zo de gewijde sfeer
desacraliseert. Hij is een indringer die buigt voor de sanctionerende blik van de
Godvader, die vreest te schenden, die omringd is door fallussen en vrouwen en die
meervoudig verblind wordt. Kernwoorden die ons vervaarlijk dicht brengen bij de
latente Oedipale thematiek die zo vaak Claus' jeugdwerk doorkruist.
Uxmal is een sterk picturale diptiek waarbij Claus in het tweede luik optreedt als
de postmoderne sprokkelaar van culturele Mayafragmenten. Maar ook in de eerste
strofe tekent hij een aanverwant beeld uit. En hier wordt de outsider geconfronteerd
met een ruimere kosmische werkelijkheid: water, vuur, zonderling weer en krakende
gebeenten zijn componenten van een mythische schepping. De bezoeker staat hier
tegenover de inboorlingen, de ingeborenen, de ingewijden. De term ‘inboorling’ is
thans misschien niet langer etnisch correct en verraadt het standpunt van het cultureel
evolutionisme dat in de zogenaamde primitieven een prelogische intuïtie projecteerde,
waardoor ze geen gebruik maken van de logische categorieën van de taal (niet
verroeren, geen verlangens uitlaten, geen vragen doen) en daardoor inzicht hebben
in een mythische samenhang. Als roerloze orakelfiguren hebben deze geïnitieerden
toegang tot een werkelijkheid waar de bezoeker een ontheemde vreemdeling is, een
niet-begrijpende balling.
In deze schijnbaar losse compositie in vrije verzen manifesteert Claus zich toch
als een stijlvast dichter die zijn surrealistische beelden subtiel samentrekt. De
geslotenheid van het gedicht steunt op symmetrische contrastwerking (regels 5 vs.
12; 8 vs. 17), anaforen (6, 7, 8) en een verdicht taalgebruik met opvallende associaties
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(gier/aas), binnenrijm (nis/betekenis), assonanties (kraakt een gebeente/kaaksbeen),
inbedding via tijdsbepalende bijzin (regels 1, 2) of plaatsbepalende bijzin (regels 9,
10), vergelijkingen (regel 4) en enjambementen. De slotregels van beide strofen
vormen elkaars contrast én elkaars complement. ‘Zij leven in een eenvoudige
verwoesting’ reveleert Claus' fascinatie voor verwoesting en alles wat ermee
samenhangt (verval, vernietiging, vergankelijkheid, nederlaag, ontbinding, aftakeling,
desintegratie). ‘De eenvoudige verwoesting’ was trouwens ook de voorlopige titel
van Claus' Schola Nostra. Het slotvers ‘Wij leven in een meervoudige verblinding’
suggereert de fragmentarische verwarring van een vervreemde die geborgenheid of
houvast mist: ‘mijn ogen zijn scherven’ schrijft hij elders.
De fundamentele ernst van dit gedicht wordt toch enkele malen doorbroken. In
navolging van het ludiek-groteske werk van Von Hoddis (van wie een citaat de cyclus
inleidt) eindigt het plechtig ritueel ook hier op een relativerende, anekdotische pointe:
de bezoekers landen in de netels. Ook de woorden ‘meubel’ en ‘antracieten’ (in
omringende gedichten heeft hij het over klankverwante woorden peroxyde en
hematiet) lijken de stijleenheid van het gedicht onder spanning te zetten. Door
dergelijke camouflagemanoeuvres (geaccentueerd door het typografische spel van
de haakjes-als-nis in regel 16) probeert Claus zijn openhartigheid wat toe te dekken.
Toch geeft dit enigmatisch gedicht voldoende vrij om te zien dat hij ook hier de
dichter is die op reis gaat in de rand van de mythe, op zoek naar zijn eigen grenzen
en zijn eigen identiteit. En ook hier ziet hij zichzelf als een verweesde buitenstaander
die niet kan doordringen tot een diepere werkelijkheid. Eerder schreef hij reeds: ‘de
ingewijde heeft geen lippen, de kraamvrouw zwijgt.’

Uilenspiegel. De wereld op zijn kop
Fernand Bonneure
Met een tentoonstelling en een boek wordt weer eens de aandacht gevestigd op de
Uilenspiegelfiguur, die sinds eeuwen werd beschreven, getekend, geschilderd, op
toneel en in films verscheen, tot zelfs in stripverhalen en in politieke propaganda.
De
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tentoonstelling in Huyse de Grote Sterre op het Marktplein van Damme (tot 2 mei
1999 - 9 tot 17 uur, toegang 200 Bfr.) is een voorbeeldige organisatie. Men kan er
de hele historiek van de Uilenspiegel-verspreiding volgen aan de hand van educatieve
panelen, maar er zijn ook een aantal bijzonder boeiende en kostbare boeken
geëxposeerd. Onder meer van de 16de-eeuwse Hermann Bote uit Braunschweig, die
voor het eerst gebeurtenissen uit het leven van deze legendarische figuur te boek
heeft gesteld. Uilenspiegel was toen een scabreus en kwaadaardig kereltje en niet de
olijkerd, de grappenmaker, de deugniet, de geus die men er later van gemaakt heeft.
Het was Charles de Coster die in 1867 in het Frans de legende van zijn Uilenspiegel
optekende in een uitvoerig boek, dat pas populair werd na de dood van De Coster,
een bekendheid die nog steeds voortduurt.
Het boek met dezelfde titel als de tentoonstelling (272 pag., geïllustreerd, uitg.
Davidsfonds/Clauwaert, 980 Bfr.) bevat een aantal boeiende essays. Jozef Janssens
gaat terug naar de jaren 1500 en beschrijft de merkwaardige lotgevallen van een
Nederduitse schalk. Erik de Bruyn beschrijft de uil als spiegelbeeld en de uilsymboliek
in de middeleeuwse iconografie. Veerle Uyttersprot schrijft over Uilenspiegel in de
drukken van Straatsburg en Antwerpen in de 16de eeuw. Patricia Visser situeert
Uilen-
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spiegel in volksboek en prent vanaf de 16de tot de 20ste eeuw. Jan Hutsebaut
onderzoekt waarom Damme een Uilenspiegelstad zou genoemd worden. Vic
Nachtergaele heeft het over Charles de Coster, zijn ‘Légende d'Ulenspiegel’, de nar,
de geus, de boodschap, de vele vertalingen, bewerkingen voor toneel,
muziekcomposities. Het laatste hoofdstuk gaat over de receptie van Uilenspiegel in
de 20ste eeuw. Guy Segers belicht de duivelse schalk, de nationalist, de belgicist, de
satiricus, de grapjas, de zoethouder, Tijl in de jeugdliteratuur, het poppenspel, als
televisie en filmheld, als kluif voor tekenaars, schilders, beeldhouwers.
Tentoonstelling en boek zijn beide uiterst verzorgd gebracht en zullen zeker een
groot publiek aanspreken. (Informatie: Toerisme Damme, Jacob van Maerlantstraat
3, 8340 Damme, tel. (050) 35 33 19).

Vlaams proza '98. Een terugblik
Geert Swaenepoel
Een jaaroverzicht houdt altijd een waardeoordeel in. Het stelt de vraag naar de waarde
van het Vlaams proza dat in 1998 op de markt werd gebracht. Hebben de auteurs en
de werken die ik uit het aanbod van vorig jaar naar voor schuif een blijvende waarde?
Daar een oordeel over uitspreken is een hachelijke onderneming. Ooit waren auteurs
als Ruyslinck, Lampo of Vandeloo coryfeeën van onze Vlaamse letteren. Nu wordt
er meewarig geglimlacht als hun naam valt. Ook de literaire kwaliteiten van sommige
staatsprijswinnaars worden soms in vraag gesteld. Zelfs het proza van onze eeuwige
kandidaat-nobelprijswinnaar Hugo Claus wordt niet meer op eensgezind gejuich
onthaald. De tendens bestaat om over de Vlaamse literatuur klaagzangen aan te
heffen. En toegegeven, er is veel treurnis in de boekhandel te koop. Maar of dit een
hedendaags en/of typisch Vlaams verschijnsel is, durf ik toch betwijfelen. Wie al
eens op rommelmarkten en in de tweedehandsboekhandel komt weet wel beter. Mijn
oogst uit '98 wil ik beperken tot zes boeken, samen goed voor ruim 1600 bladzijden.
Veel leesgenot!
Zes jaar hebben we na de tetralogie Het beleg van Laken (1985-1992) moeten wachten
op een nieuwe roman van Walter van den Broeck. Het boek opent met een briefje
van de schrijver aan zijn uitgever. Hij stuurt een ongelezen manuscript door. De
auteur is een zekere Siebens. Eerder had Van den Broeck de tweede dichtbundel van
Siebens, die voor de helft geëngageerde verzen bevatte, genadeloos afgekraakt. Nu
wil hij het goedmaken. De brieven waaruit Verdwaalde post voornamelijk is
samengesteld, vertellen verschillende verhalen die pas langzamerhand in elkaar
passen. Van Siebens weduwe, Martine Vervoort, vernemen we dat Siebens na een
baantje als leraar als copywriter in de reclamewereld verzeild raakte, daarna journalist
bij ‘De Standaard’ is geweest en uiteindelijk als freelance journalist voor allerhande
pulpbladen is geëindigd. Ook Martine heeft het manuscript niet gelezen. In de derde
brief verneemt de lezer
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van Siebens, dat het afkomstig is van een vriend van vroeger, ene Florian Dedecker,
met wie Siebens ooit op een reclamebureau heeft gewerkt. Centrale tekst in
Verdwaalde post is de novelle ‘De woordbreuk’ van Blanca L'Aimée, het doorzichtige - pseudoniem waarachter Emma Leblanc schuil gaat. Het is het verhaal
over de liefde tussen Erik, begiftigd met een groot verteltalent, en Gemma. De
gelukservaring die ze als kind ervaren hebben willen ze vasthouden. Ze beloven
elkaar elk jaar op hemelvaartsdag te ontmoeten op een spoorwegberm. Dat lukt jaar
na jaar, ook wanneer beiden een andere relatie hebben gevonden. Tot Erik, die
intussen dichter is geworden, de lier aan de wilgen hangt en de afspraak verbreekt.
Gemma pleegt zelfmoord en veroorzaakt een treinongeluk. Of Erik, die in de
ontspoorde trein zat, omgekomen is, wordt in het midden gelaten. Florian Dedecker
krijgt een exemplaar van de novelle in handen tijdens een onderzoek dat hij samen
met de commissaris van de gerechtelijke politie Max Veldeman voert naar de
raadselachtige dood van acht ingeweken Vlamingen in het Waalse plaatsje Trignolles.
Verder navertellen van de thrillerachtige intrige zou onrecht doen aan het boek.
Walter van den Broeck toont zich ook in deze roman duidelijk een sociaal
geëngageerde schrijver. Het boek getuigt net als Brief aan Boudewijn (1980) van
een grote betrokkenheid bij het wel en wee van de mensen van wie hij het leven
beschrijft. Hij ent Verdwaalde post op de politieke actualiteit. De affaire Dutroux,
de hormonenzwendel, omkoopschandalen, de impact van de reclamewereld (dé
woordenmanipulator bij uitstek), de nieuwe politieke cultuur... komen allemaal ter
sprake. Het laat de auteur toe zijn ideeën over de (on)macht van het woord én het
misbruik van die macht te verwoorden. Maar met zijn groot verteltalent slaagt Walter
van den Broeck erin het boek boven dat actuele en documentaire niveau uit te tillen
en in een breder thematisch perspectief te plaatsen: de opkomst van de
individualistische maatschappij en het verbrokkelen van het cement van de
samenhorigheid.
Met Steden sluit Stefan Hertmans aan bij een genre dat de jongste jaren sterk in
opmars is: het reisverhaal. Toch behoort zijn boek duidelijk niet tot de gewone soort.
Hertmans legt eigen accenten. 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
er zich thuis; de stad is zijn natuurlijk biotoop. ‘Wat onze cultuur werkelijk is, ligt
in even zovele steden verstrooid’, stelt hij in het inleidend hoofdstuk. Hertmans heeft
duidelijk een hart voor steden. Dat blijkt stuk voor stuk duidelijk uit elk van de
veertien teksten waaruit het boek bestaat. Reizen stimuleert het kijken, scherpt de
aandacht. In het lexicon achteraan in zijn boek omschrijft hij steden als plaatsen
‘waar over muurtjes kan worden gesprongen’. Het is die sfeer van het andere, van
verruiming, waardoor Stefan Hertmans geboeid wordt in het fenomeen stad. 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
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het werk van auteurs als Elfriede Jelinek, Peter Handke en Christoph Ransmayr. Een
enkele keer vormt een stadsbezoek het alibi om een 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 plaatsen de
reiziger ook voor de vraag naar de eigen identiteit, naar de plaatsbepaling. De reiziger
wordt tijdens het reizen hevig geconfronteerd met wat hij dacht te hebben thuisgelaten.
In de ontmoeting

met vreemde plaatsen en andere mensen leert hij iets over hun identiteit, maar
doorheen de confrontatie met het andere. Vooral de hoofdstukken gewijd aan de
steden die Hertmans het best van binnen uit kent, zijn bijzonder
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goed geslaagd. Hij is zowel met Amsterdam als met Brussel goed vertrouwd. Het
anders zijn van beide grootsteden tracht de auteur te verklaren, inzichtelijk te maken
vanuit het hemelsbreed verschil in omgaan met de taal. Een taal die in Amsterdam
evident aanwezig is, terwijl in Brussel de verbrokkeling op taalvlak weerspiegeld
wordt in het weefsel van de samenleving. En in de teksten die hij wijdt aan zijn
thuisbasis Gent, verwoordt Stefan Hertmans de essentie van thuis zijn, thuis voelen
en thuis komen: de rust van het niet meer hoeven te kijken, de rust van het
vanzelfsprekende. Elke stad roept bij Hertmans ook herinneringen op: aan de eigen
jeugd, een geliefde, een voorbije episode uit het leven... Maar dat persoonlijk karakter
van Steden is tegelijk sterk versluierd. Hertmans ‘etaleert’ zijn persoonlijke
belevenissen nergens of nooit. Maar ze zijn er altijd wel. Op de achtergrond. Ze
kleuren mee de blik waarmee hij naar steden en mensen kijkt. 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 dit niveau. Het bevestigt
andermaal dat Stefan Hertmans een van onze belangrijkste auteurs is.
Met Een lastig portret is Leonard Nolens na Stukken van mensen (1989), Blijvend
vertrek (1993) en De vrek van Missenburg (1995) aan het vierde deel van zijn
dagboekuitgave toe. Samen bieden de vier delen een overzicht van de periode
1979-1996. Ook deze keer blijft Nolens bij het beproefde recept, waarbij de
gebeurtenissen uit zijn persoonlijk leven en zijn proza en poëzie één geheel vormen.
Gave formulering en scherpzinnige observatie gaan hier andermaal hand in hand.
En ook nu weer blijft de gedrevenheid waarmee Leonard Nolens dag na dag als een
ambachtsman verder bouwt aan zijn oeuvre mij bekoren. Bij dat alles ontziet Nolens
zichzelf niet. Zijn zelfanalyse getuigt van een pijnlijke oprechtheid. Toch wijst hij
er de lezer op dat totale openheid en eerlijkheid een illusie is. ‘Er is in ieder
mensenleven zoveel onverdraaglijks en zoveel buitensporigs dat het woord en het
boek en de mens die het schrijft zouden ontploffen van werkelijkheid’. ‘Ik geef mij
aan de mensen’, schrijft hij ergens. Overstijgt die gave het stadium van het
voyeurisme? Wat is, met andere woorden, dan de waarde van dit etaleren van het
eigen intieme leven? Het is een vraag die bij elk autobiografisch schrijven gesteld
kan worden. De dagboeken van Nolens bieden meer dan een voyeuristische inkijk
in zijn leven. De auteur verliest zich niet in anekdotiek. Er zijn natuurlijk de vele
verwijzingen naar zijn eigen leeservaringen. Dat is leerzaam voor de lezer, maar niet
het belangrijkste. Wel dat de intieme dagboekbladzijden voor de lezer confronterend
werken, de lezer doen nadenken over het eigen bestaan. Er is een mate van
herkenbaarheid. Sommigen hebben het lastig met die herkenbaarheid en verwijten
de auteur zelfbeklag. In feite weigeren zij in Nolens' spiegel te kijken en de eigen
klein(zierig)heid te herkennen. Een lastig portret bestrijkt de periode van 1994 tot
en met 1996. Het ‘lastig’ uit de titel verwijst zowel naar de problemen waarmee de
schrijver in die periode te kampen heeft als
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naar de last die het verwoorden met zich meebrengt. In de dagboekbladzijden uit
1994 zijn de hartproblemen waarmee Nolens opeens geconfronteerd wordt, heel
belangrijk. Maar belangrijker is wellicht de angst voor het opdrogen van de
dichterlijke inspiratie. ‘Angst. De angst dat samen met mijn zieke hart mijn poëzie
ten dode is opgeschreven. Zoveel maanden zonder verzen. Al zoveel maanden dit
platte proza’. Maar terzelfdertijd is ook hier weer de dubbelheid aanwezig. Angst,
ja, maar toch ook een altijd aanwezige ondertoon van het geluk dat Nolens in zijn
gezin beleeft, van het geluk ook dat de erkenning van zijn werk hem biedt. Die
spanningslijn tussen geluk en angst is ook in dit dagboekdeel weer prominent
aanwezig. Tussendoor brengt Nolens gedeeltelijk verslag uit van enkele van zijn
lezingen en interviews. Hij brengt zijn vertaalwerk en de kopbrekens die dat
meebrengt krijgen aandacht. Hij doorweeft zijn mijmeringen met verwijzingen en
citaten uit het werk van auteurs die hem dat moment bezig hielden: Schopenhauer,
John Cheever, Simone Weil, Montale, Gombrowicz,... Het jaar 1994 vormt in deze
dagboekuitgave de hoofdmoot en opent met Nolens' herinneringen aan de dood van
zijn moeder, negentien jaar eerder. Daarbij blikt hij terug op zijn jeugdjaren in Bree.
In de bladzijden uit 1995 beperkt Nolens zich tot het verslag van een zomervakantie
in Spanje. Zijn anders zijn, zijn apart zijn is daarin een essentieel onderdeel. Daarnaast
bevat het de weergave van de eerste Paul van Ostaijenlezing die Nolens in Leuven
ten beste gaf. 1996 is het schraalst. Slechts een 30-tal bladzijden zijn aan dat jaar
gewijd. Donkere bladzijden overigens waarin de auteur opnieuw met zijn drankzucht
af te rekenen krijgt. Ook dit dagboek van Leonard Nolens tonen overduidelijk dat
de auteur eerst en vooral een dichter is en wil zijn en dat naar zijn aanvoelen zijn
poëzie en proza onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.
Voor De Sater zocht Paul Claes inspiratie bij de laat-Griekse roman. En in De Zoon
van de Panter pasticheert hij de taal van de evangelies. In zijn jongste roman leeft
de auteur zich in in de manier van denken en voelen van de renaissancemens. De
Phoenix is een filosofische detective. Paul Claes situeert zijn roman in Florence en
wijde omgeving. Hoofdpersonage is graaf Giovanni Pico della Mirandola, Prins van
Concordia, een van de grootste filosofen uit de Renaissance. Geboren in 1463 werd
Pico met 14 jaar het wonderkind van Bologna. Volgens de overlevering schijnt hij
ruim twintig talen te hebben gekend, waaronder Grieks, Hebreeuws en Arabisch.
Paul Claes laat het verhaal voorafgaan door een beschrijving van het overbekende
schilderij van Sandro Botticelli, ‘De Lente’. Het is een bijzonder levendige
beschrijving, maar meteen ook een sleuteltekst in het begrijpen van het boek. Pico
della Mirandola was een kind van zijn tijd, maar die renaissancementaliteit sluit ook
wonderwel aan bij onze eigen tijd. Als volbloed eclecticus wil Pico de wijsbegeerte
van de klassieke oudheid met die van zijn eigen tijd verzoenen. Sterker, hij wil niet
kiezen tussen Plato en Aristoteles, noch de middeleeuwse filosofen laten vallen. Hij
wil een synthese maken waarin het antieke denken, de christelijke wijsheid en de
joodse kabbala tot verzoening komen. Op 29 september 1494 sterft in een villa bij
Firenze zijn vriend, de dichter Angelo Poliziano. De man is als dichter en filoloog
een Europese beroemdheid, onder andere omwille van zijn vertaling van de Odyssee
in het Latijn. Als Poliziano op een mysterieuze manier om het leven komt, wil Pico
het raadsel ontrafelen. Hij voert zijn onderzoek op een ogenblik dat zijn eigen leven
bedreigd wordt en Firenze aan de vooravond van gewelddadige omwentelingen staat.
Pico della Mirandola kan niet verhinderen dat ook hij slachtoffer wordt, maar ontrafelt
op zijn sterfbed alsnog wie er achter de moord op zichzelf zit.
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Doorheen dit verhaal laat Claes de lezer

met Pico meedenken over de zin en betekenis van geloof en liefde, dood en
wederopstanding, waarvan zowel de lente als de feniks het symbool zijn. Paul Claes'
nieuwe roman laat doorheen de boeiende figuur van de renaissancedenker ook een
boeiende

Vlaanderen. Jaargang 48

112
periode en het ontstaan van een mentaliteit uit de as oprijzen als een ‘Phoenix’.
Van Luuk Gruwez verscheen in de prestigieuze auto-biografische Privé-Domeinreeks
Het land van de wangen, een verzameling brieven, dagboekfragmenten,
reisherinneringen en bedenkingen. Het ‘land van de wangen’ waarvan sprake in de
titel verwijst naar Limburg, waar Gruwez sinds jaren verblijft. Het is een land van
zachtaardigheid, van begrip en mededogen. Dat land

staat in schril contrast tot het ‘land van de handen’: het land van wroeters en
commercie, zijn geboorteland West-Vlaanderen. ‘Dit is het westen, waar de cowboys
wonen en de dichters zich verschansen. Het is geen zachtzinnige volksstam waartoe
ik behoor. West-Vlaanderen is het land van de handen. Daarmee kan men wurgen,
daarmee kan men strelen, daarmee kan men vooral zijn centen tellen. Limburg,
waarnaar ik geëmigreerd ben, is het land van de wangen. Daar glimlacht men,
onophoudelijk.’ Die glimlach, die de wangen rondt, staat voor begrip en mededogen.
Dat Gruwez voor deze titel kiest is illustratief voor de ingesteldheid, de mentaliteit
waarmee hij in deze brieven, herinneringen, portretten en dagboeken de wereld
benadert die hij verloren heeft.
Het land van de wangen omvat drie delen. Het eerste deel, ‘East of Eden’, bevat
een achttal lange brieven aan collega-auteurs als Eriek Verpale, Hester Knibbe, Joke
van Leeuwen en Toon Tellegen. Het boek opent met twee brieven aan een zekere
Linda uit Deerlijk. Als jonge knaap schreef Luuk Gruwez haar een liefdesbrief. Zij
liet zijn brief onbeantwoord, maar 27 jaar later heeft de auteur Gruwez toch haar
amoureuze belangstelling gewekt. De brieven bieden een eerste inkijk in Gruwez's
leven. Zo schrijft hij aan Toon Tellegen hoe hij zijn ziekte (multiple sclerose) verwerkt
heeft.
‘All quiet on the western front’ is de wat ironisch-cynische titel van het middendeel.
In ruim 135 bladzijden schetst de auteur eerst een indringend portret van zijn jong
gestorven ouders. De hoofdmoot van dit deel wordt benomen door de
dagboekbladzijden waarin Gruwez de aftakeling van zijn hoogbejaarde grootouders
schetst, bij wie hij om de 14 dagen tijdens het weekeinde ging oppassen. De rust in
de Westhoek is bedrieglijk: zijn vader en moeder sterven kort na elkaar, even de 50
voorbij. De grootvader Knor en grootmoeder Liesje, die hun kinderen overleven,
glijden langzaam weg in de dementie en takelen af. Het portret dat de auteur in zijn
dagboek van hen maakt bestrijkt de jaren 1993 tot 1997 en is indrukwekkend én hard
in zijn soberheid en eerlijkheid. Luuk Gruwez beschrijft tot in de kleinste details de
‘resten’ van hun huwelijk. Hij dringt diep binnen in de intimiteit van zijn grootouders'
bestaan. Maar toch is zijn portret in al zijn hardheid ook doortrokken van een groot
inlevingsvermogen en mededogen.
In het derde deel voert de auteur de lezer mee naar een andere windstreek. De
reisverslagen en reisherinneringen kregen als titel ‘Goodbye south, goodbye’ mee.
Dat ‘zuiden’ is voor Gruwez vooral Kreta en de Griekse eilanden en in het slotverhaal
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Zuid-Frankrijk waar de auteur een onhandig-ontroerende jeugdliefde beleeft. Het
land van de wangen is niet hét grote prozawerk geworden. Daarvoor is de kwaliteit
van de fragmenten soms te ongelijk. Maar de portretten van ouders en grootouders
blijven lang nazinderen en maken van dit boek naar mijn gevoel het beste van het
voorbije jaar.
Naast Van den Broeck, Hertmans, Nolens, Claes en Gruwez wil ik toch ook De
Schaduw van de Adelaar onder de aandacht brengen. Deze historische thriller van
Staf Schoeters, heeft niet die grote literaire pretentie, maar is met grote vakkennis
geschreven.
De proloog speelt zich af in Parijs in december 1800. Eerste Consul Bonaparte
overleeft de bomaanslag in de rue Nicaise. De moordaanslag kost wel het leven aan
de compagnon van Beaumont en aan een meisje van elf. De dood van het meisje
tekent hem voor de rest van zijn leven. Dan verlegt het verhaal zich stukje bij beetje
naar Antwerpen en het Departement der Beide Neten, zoals Vlaanderen toen genoemd
werd. Onder impuls van de Fransen groeit de haven van Antwerpen heel sterk. De
handel met aartsvijand Engeland wordt verboden. Niet te verwonderen dat de
smokkelhandel opbloeit. Spionage en contraspionage gedijen in dit klimaat
wonderwel. Via een groots opgezette smokkelhandel onder leiding van Jozef Küpke,
een Oostenrijks diplomaat en dubbelspion, wordt getracht de Franse economie en
hegemonie te dwarsbomen door via Engeland goedkoper producten op de markt te
brengen. Het aanvankelijk enthousiasme voor de idealen van de Franse revolutie ebt
op die manier snel weg. De gehate conscriptie, de constante oorlogsdreiging en de
Police Générale zijn daar niet vreemd aan. Schoeters' roman brengt een aantal
historische figuren voor het voetlicht. Zo zijn er politiecommissaris Bellemare,
burgemeester Jean-Etienne Werbrouck en de prefecten van de departementen. Daar
tussenin defileren dan zijn romanpersonages zoals redacteurverslaggever Charles
Melgers, zijn vrouw Elvira, hogergenoemde Küpke, Fanshaw en
varkensslachter-koopman Fé Verdonck. De schaduw van de Adelaar is geen ‘vlak’
verhaal. Het personele vertelstandpunt wisselt voortdurend. En Schoeters wisselt het
verhaal af met dagboekfragmenten, briefuittreksels,
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krantenartikels uit de ‘Gazette d'Anvers’, geheime rapporten en politienotities. Door
die aanpak moet de lezer gedeeltelijk zelf verbanden leggen en haast actief deelnemen
aan het in elkaar passen van de puzzel. Verhalen en personages die ogenschijnlijk
naast elkaar staan krijgen geleidelijk aan toch raakpunten.
Het verleent aan zijn boek een haast documentair karakter. Dat komt de spanning
niet altijd ten goede. Maar het vergroot wel samen met de levendige stijl waarmee
Schoeters zijn personages neerzet, de geloofwaardigheid van De schaduw van de
adelaar. Fred Braeckman noemt Schoeters in zijn recensie in Café des Arts (De
Morgen, 31 juli 1998) ‘...de wellicht veelzijdigste thrillerschrijver van Vlaanderen
(...)’. Ik kan dat alleen maar beamen.
Terugblikkend op het Vlaams proza jaargang '98 en op mijn selectie daaruit kan je
toch enkele interessante vaststellingen doen. Opvallend is het ontbreken van
debutanten deze keer. Jammer, maar 1998 kende geen echt sterke Vlaamse
prozadebuten. Internationaal gezien is er hernieuwde belangstelling voor een goed
verhaal. Toch bevat mijn prozaselectie uit 1998 twee autobiografische geschriften
en eentje dat balanceert op de rand van essay en egodocument. Autobiografisch
schrijven is in Vlaanderen nog niet op zijn retour. En vier van de zes auteurs uit mijn
selectie zijn ook als dichter actief. Ook dat is blijkbaar een tendens. Toch blijft de
belangrijkste indruk als je het proza-aanbod - Vlaams, Nederlands én vertaald werk
- overschouwt er een van verscheidenheid. Sommigen noemen het een overaanbod.
Ik beschouw het eerder als een teken van rijkdom.
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Anton van Wilderode Een beeld, drie boeken
Patrick Lateur
Een half jaar na het overlijden van Anton van Wilderode werden nog een paar
projecten gerealiseerd die voor zijn tachtigste verjaardag waren gepland. Kunst in
de Stad plaatste een beeld van de dichter in de schaduw van de kapel van het
Kleinseminarie
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in Sint-Niklaas waar Van Wilderode een leven lang leraar was. Het beeld vormde
ook de aanleiding tot de publicatie van een kunstmap en een boek. Bovendien
verscheen een herwerkte uitgave van de bioen bibliografie door Jozef Smet en in
opdracht van het bisdom Gent bezorgde Piet Thomas een bloemlezing van religieuze
gedichten van Van Wilderode.
De opdracht voor het bronzen beeld gaf de Stichting Kunst in de Stad aan Wilfried
Pas die vroeger al voor Antwerpen beelden heeft gecreëerd van Willem Elsschot en
Paul van Ostaijen. In zijn heel eigen brokkelige stijl en in een samenhang van
monumentaliteit en anekdotiek is de beeldhouwer erin geslaagd een bijzonder
expressief beeld te maken van Van Wilderode. Over wat hij wou uitdrukken zegt
Pas zelf: ‘De vermenging van karaktervastheid en dichterlijke melancholie. Ik heb
hem pas aan het eind van zijn leven leren kennen, maar hij maakte toen nog die
indruk: tegelijk streng, beginselvast en zachtaardig, zelfs toegeeflijk.’ Het getuigenis
is te lezen in Het Beeld van de dichter van uitgeverij Jef Meert in samenwerking met
de Internationale Vriendenkring (03/658.72.41). De publicatie bevat naast
fotomateriaal en vertalingen van Het echtpaar o.m. ook de tekst van het referaat van
Prof. em. Marcel Janssens, een van de sprekers tijdens het massaal bijgewoonde
huldebetoon aan de overleden dichter in de stadsschouwburg van Sint-Niklaas op
12 december 1998. Uitgeverij Meert gaf tegelijk een kunstmap uit met vier
zeefdrukken naar de ontwerpen voor het beeld en met nieuwe kwatrijnen van Van
Wilderode rond het thema ‘stad’ (03/218.42.92).
Ook in december organiseerden de Stedelijke Openbare Bibliotheek, de Bibliotheca
Wasiana en de Internationale Vriendenkring een herdenkingstentoonstelling rond de
dichter. Bij die gelegenheid publiceerde Jozef Smet in offsetdruk de tweede,
gewijzigde en uitgebreide druk van zijn Bio- en bibliografie Anton van Wilderode
uit 1993. Op 127 bladzijden brengt de auteur een haast exhaustieve primaire en
secundaire bibliografie van werken in boekvorm, brochures en kunstmappen en
bovendien een selectieve bibliografie van artikels van en over Van Wilderode. De
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rubricering is misschien op een paar punten voor discussie vatbaar, maar de grote
verdienste van Jozef Smet bestaat erin een overzicht te brengen van de
indrukwekkende activiteit die Van Wilderode als auteur heeft ontwikkeld. Het is een
onmisbaar naslagwerk voor de verkenning van zijn oeuvre. Deze uitgave is te
verkrijgen in de bibliotheek van Sint-Niklaas (03/776.14.82).
‘We wilden zo onze waardering en onze bewondering voor de auteur en zijn werk
uiten’, schrijft bisschop Luysterman in het woord vooraf op de bloemlezing Reizend
naar het Licht, verzameld en ingeleid door Piet Thomas (Lannoo, 1999). De
bloemlezer opteerde voor een duidelijk herkenbare christelijke thematiek en ordende
de selectie in zeven afdelingen: gebeden, heilige plaatsen, (afbeeldingen van) heiligen,
bijbelse verzen, figuren uit verleden en heden die voor Van Wilderode een
voorbeeldfunctie hadden door hun geloofsbeleving, zichtbare tekens van een
transcendente wereld en ten slotte de dienstbaarheid van de Kerk aan de wereld. De
bloemlezing geeft door haar instructieve inleiding en haar efficiënte indeling een
goed beeld van de gelovige Van Wilderode die ook dat aspect van zijn leven in zijn
verzen betrok en op dat vlak ook soms dienstbare poëzie heeft geschreven. Piet
Thomas heeft uit gelegenheidspublicaties en privé-archieven ook een aantal praktisch
onvindbare gedichten opgevist. De vertaling van het Vexilla Regis en het gedicht De
tijd van God zijn evenwel geen archiefstukken zoals het register aangeeft, maar zijn
te vinden in Dienstbaar het Woord en in Apostel na de Twaalf. In een verhoopte
tweede druk kan dat worden rechtgezet. Intussen wordt door Hildegard Coupé en
ondergetekende gewerkt aan het eerste deel van de Verzamelde Gedichten dat in het
najaar verschijnt en alle gebundelde gedichten, ongeveer 1700, bevat. De
ongebundelde en nagelaten gedichten zullen in een tweede, later te verschijnen deel
worden opgenomen. Verzen die Anton van Wilderode in opdracht van particulieren
schreef naar aanleiding van geboorten en overlijdens en van vieringen allerhande
worden nu al met dank aanvaard door Hildegard Coupé, Heirweg 80, 9180
Moerbeke-Waas. Een fotokopie (desgevallend recto én verso van het document) en
eventueel een beknopte verklarende notitie volstaan.
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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 Kunstschilder André Penninck 75

Deze Brugse kunstenaar is zonder twijfel een boeiende persoonlijkheid. Alhoewel
artiest geboren kon het wisselvallige van een louter artistiek beroep hem niet bekoren.
Zijn zin voor realiteit dwong hem (met de ongunstige oorlogsjaren nog fris in het
geheugen) te kiezen voor het zekere van een vaste administratieve loopbaan bij het
Provinciebestuur van West-Vlaanderen, zonder nochtans zijn jeugddroom te
verloochenen. Als een volleerd equilibrist bestendig en behendig balancerend op een
slappe koord zocht hij een harmonieus evenwicht tussen de artificiële ambtenaar en
de kunstenaar van natuur, een minnelijke schikking tussen het verstand en het hart,
zodanig dat de twee parallelle functies in een vreedzame coëxistentie zich konden
ontplooien en elkaar aanvullen.
De oogst van die evenwichtsacrobatie stemt hem tot tevredenheid. Als ambtenaar
beklom hij geduldig de bureaucratische ladder en eindigde als afdelingschef. De
kunstschilder verzamelde verscheidene prijzen en onderscheidingen en ontving
meerdere vererende uitnodigingen.
In zijn werk is hij eenvoudig gebleven. De natuur en de mens waren zijn
geliefkoosde inspiratiebronnen. Hij liet zich niet verleiden tot een kunst die enkel
voor een elitekring van ingewijden verstaanbaar en genietbaar is. Zijn grote
tekenvaardigheid, zijn uitmuntende technische bekwaamheid, zijn koloristisch
vermogen met een voorliefde voor warme kleuren en zijn zin voor een soliede
compositie waren de fundamenten waarop hij een interessant oeuvre vol afwisseling
opbouwde. Zijn werk omvat talrijke thema's: landschappen, bloemen, figuren,
portretten, marines en dieren.
Het lijkt paradoxaal, maar sinds vijftien jaar geleden de Siamese tweeling
ambtenaarkunstenaar door het op rust gaan van de functionaris succesvol werd
gescheiden, is de artiest, nochtans bevrijd van een keurslijf, ook uit de actualiteit
verdwenen. Hij werkte echter voort, bijna geheel buiten de schijnwerpers van pers
en publiek. Slechts sporadisch dook zijn werk nog op in een paar
groepstentoonstellingen en één enkele individuele expositie was onvoldoende om
op ruime interesse te kunnen rekenen. Het behalen van nog een eerste prijs in Brugge
in 1994 vond ook maar een beperkte weerklank. Toch is hij nog ambitieus gebleven
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en zijn 75ste verjaardag wil hij niet onopgemerkt laten voorbijgaan. In zijn
hoedanigheid van ere-afdelingschef bij het Provinciebestuur van West-Vlaanderen
geniet hij het voorrecht een retrospectieve tentoonstelling te mogen organiseren in
het Provinciaal Hof, Markt in Brugge van 13 tot en met 27 juni a.s. Bij die gelegenheid
zal er ook een stijlvolle en rijk geïllustreerde autobiografie verschijnen, die uitsluitend
bij de kunstenaar verkrijgbaar zal zijn.
Wij wensen hem nog veel gelukkige jaren vol vruchtbaar schildergenot.
(Diksmuidse Heerweg 100, 8200 Brugge - Sint-Andries)
G. DELEU

Kunstschilder Edgard Van der Herten 75

Een rasechte kunstenaar die altijd rustig zijn weg ging, zonder aan de baan te timmeren
of betrachtte door lawaai de aandacht op zich te vestigen, mag bij zijn 75ste verjaardag
even belicht worden. Zo iemand is Edgard Van der Herten, een man die geboren en
getogen is (en nog steeds woont) in de (eens) rustige Antwerpse polders, maar zijn
naam en faam vestigde tot ver buiten zijn eigen streek. Hij werd geboren in
Berendrecht op 2 april 1924. In zijn prille jeugd tekende hij al veel en dit vloeide uit
tot een opleiding aan de Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen. Onder de
algemene leiding van Isidoor Opsomer kreeg hij er o.a. les van René De Coninck,
Albert en Carl De Roover, Pieter Rottie, Jan Van der Loo en Pol Van Esbroeck. Na
de academie in Antwerpen volgde Lurgan, nabij Dublin, in Ierland waar hij zich
vervolmaakte in de Engelse aquareltechniek. Om de haverklap exposeren werd het
bij hem echter nooit, doordat hij zijn werk eerst wou laten bezinken vooraleer het te
confronteren met het publiek. Maar toch kwamen er meerdere belangrijke
tentoonstellingen tot stand. Na eerst een plaatselijk aftasten naar de reacties van de
kunstliefhebbers met o.a. tentoonstellingen in Berendrecht, zijn geboortedorp, en
Zandvliet, zijn woonplaats, volgde Ekeren en daarna Antwerpen zelf in de ‘Studio
Hendrik De Braekeleer’ waar hij meermaals exposeerde, Gent in de ‘Jan van
Eyckgalerij’, enz. Over de grenzen werd dit o.a. Soest in Duitsland. Een meer recente
tentoonstelling vond plaats in het ‘Kunstcentrum Hof de Bist’ in Antwerpen.
Onderscheidingen bleven evenmin uit. Zo werd hij laureaat of finalist van de ‘Prijs
der Scheldeloodsen’ in Antwerpen, de ‘V.T.B. Sint-Lutgardisprijs’ en de wedstrijd
‘Wilde Zee’ eveneens in Antwerpen. Zijn werk vindt men, naast in talrijke
privéverzamelingen, terug in het bezit van de gemeente Kapellen, de stad Diksmuide
en het Prentenkabinet in Antwerpen.
Edgard Van der Herten bleef als kunstenaar en mens steeds zichzelf en is zeker
geen slaafse volgeling van een van zijn leermeesters. Zowel inzake onderwerp als
techniek vergast hij op een diversiteit, zodat hij in afwisseling zowel de natuur, dieren,
stillevens als de mens brengt en dit in tekeningen, grafiek, olieverf, pastel en aquarel.
Door heel zijn werk loopt echter één lijn en dit is zijn zin voor afwerking en details
die tot in de finesse verzorgd zijn. Of hij nu alledaagse thema's tekent of schildert,
verhevene zaken, naar het symbolisme zwemende onderwerpen, steeds kenmerken
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ze zich door een gevoelige weergave, een poëtische verfijning en een evenwicht in
vorm en kleur. Wat Edgard Van der Herten brengt, is dan ook volwaardige kunst,
gesteund op een sublieme technische beheersing.
(De Keyserhoeve 36, 2040 Zandvliet)
LUC LEKENS
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Kunsten en Letteren
Gelieve uw berichten voor deze rubriek te sturen aan het Redactiesecretariaat van
het tijdschrift ‘Vlaanderen’, ‘Ter Hoogserlete’, Hondstraat 6, 8700 Tielt of te faxen
op het nummer (051) 40 81 64. Berichten voor het volgend nummer (nr. 276: mei-juni
1999) kunt u insturen tot 15 mei 1999.
Met dank voor uw medewerking.

Antwerpen
Antwerpen - Letterkunde
Poëtische Atlas der Nederlanden Bert Bevers en Albert Hagenaars zijn op zoek naar
gedichten die ofwel in de titel, ofwel expliciet in de tekst naar een Vlaamse en
Nederlandse plaatsnaam verwijzen. De kopij voor deze ‘Poëtische Atlas der
Nederlanden’ waarin alle namen van (deel)gemeenten zullen voorkomen, wordt
afgesloten in de zomer van dit jaar. Info en bijdragen faxen/sturen/emailen op dit
adres:
Bert Bevers, Bourlastraat 15/13, 2000 Antwerpen, Fax: 03/231 35 57, email:
bbe-vers@west-brabant.net

Oost-Vlaanderen
Gent - Boeken
Beurs voor boekwerken en bibliofiel drukwerk Op 24 en 25 april 1999 (van 11 tot
18 u) heeft de tweede editie van beurs ‘DRUKsel 99’ plaats in het voormalig
schoolgebouw, Sint-Theresiastraat 3, Gent. Er wordt een staalkaart aangeboden van
traditioneel bibliofiel werk op handgeschept papier tot werk dat het begrip boek zelf
ter discussie stelt.
Info: DRUKsel, Johan Velter, Gentbrugge-straat 106, 9040 Gent, tel. 09/228 56
70, email: johan.velter@gent.be

West-Vlaanderen
Zonnebeke - Letterkunde
Boon in Zonnebeke
‘Hoezo een Kapellekensbaan in Zonnebeke’ heeft plaats op 23/4 vanaf 18 uur.
Het is een audiovisuele evocatie, gevolgd door een causerie van Bert Vanheste (Vijf
manieren om Boon te lezen), daarna leest Tom Van Dyck voor uit ‘De
Kapellekensbaan’, met als slot een laatavondvoorstelling met audiovisueel materiaal
rond Louis Paul Boon. Er loopt eveneens een tentoonstelling van 24/4 tot 9/5 in het
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Kunstencentrum ‘De Poort’. Volgende literaire activiteiten hebben plaats op 3/10
(Monika Van Paemel en Hugo Bousset), 22/10 (voorstelling poëziebundel Gie Devos,
7/11 (Koen Peeters en Jeroen Overstijins) en 4/12 (voorstelling kinderdichtbundels).
Info: Kunstencentrum ‘De Poort’, C.C. Kasteel, leperstraat 5, 8990 Zonnebeke,
tel. 051/77 04 41.

Wakken - Letterkunde
Viering Luc Verbeke
Op 24 april 1999 wordt de uit Wakken afkomstige dichter en gedurende ruim
vijftig jaar secretaris van het ‘Komitee voor Frans-Vlaanderen’, Luc Verbeke, in zijn
geboortedorp gevierd ter gelegenheid van zijn 75ste verjaardag. De academische
zitting begint om 16 uur in het Wakkense cultuurcentrum Hondiuspark, Oostdreef.
Er wordt ook een plaket onthuld en er is een tentoonstelling over leven en werk van
de gevierde vanaf 25/4.
Inlichtingen: Luc Verbeke-comité, André Desmet, Mandelvijver 20a, 8720 Wakken,
tel. 056/60 69 57.

Alle provincies
Musea
Gratis naar Vlaamse musea
Op zondag 2 mei kan iedereen gratis op ontdekkingstocht langs de vaste collecties
van de musea in Vlaanderen. Net als vorig jaar roept de Vlaamse Museumvereniging
de musea op om hun deuren één dag gratis open te stellen en het publiek op die dag
een bijzondere activiteit aan te bieden. Daarmee wil ze een Vlaamse invulling geven
aan de internationale museumdag, die traditioneel tijdens de maand mei plaatsvindt.
Info: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Geertrui Pas, museumconsulent
publiekswerking, tel. 02/553 68 36, fax 02/553 68 43, email:
geertrui.pas@wvc.vlaanderen.be.

Taalkunde
Spellingsoefeningen Nederlands op Internet De spellingsbrochure ‘De nieuwe
spelling...’ is aangevuld met een interactief oefenprogramma te vinden op het internet.
Wie deelneemt aan een oefening en goed scoort, kan in de top-100-lijst terechtkomen.
Surf naar het Internetadres:
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Taaladviesdienst van het ministerie,
Stefaan Croon, email: stefaan.croon@coo.vlaanderen.be, homepage:
http://www.vlaanderen.be/cultuur

Buitenland
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Vlaardingen, Nederland - Muziek
Internationale orgelweek
Op het programma van deze zevende Internationale Orgelweek zal het werk van
François Couperin tijdens het openingsconcert op 9/8 centraal staan. Er is een lezing
over klavierinstrumenten op 10/8, er zijn diverse concerten op 11/8, 12/8 en op 13/8;
op 14/8 is er een wandelconcert. Er wordt ook een cursus georganiseerd en er loopt
een fototentoonstelling van 9 tot 14/8. Aanmeldingen en info:
‘Stichting Internationale Orgelweek Vlaardingen’, Sweelinckstraat 2, 3131
Vlaardingen, Nederland, tel. 010/435 61 77, fax 010/434 36 91.

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. 276 (mei-juni 1999) moeten die
berichten ons bereiken vóór 15 mei 1999.
Met dank voor uw medewerking.

Antwerpen
Antwerpen - Beeldende kunsten
Tech-Art prijzen
De ‘Tech-artprijs 1999’ wordt voor de derde keer georganiseerd door de ‘Vlaamse
ingenieurskamer’ en wil kunstenaars aanmoedigen die vernieuwende technische
realisaties en een innoverende artistieke creatie brengen. Er is o.m. een geldprijs van
100.000 frank. Personen (vanaf 18), groeperingen en firma's kunnen meedingen vóór
15/4. Volledige omschrijving met illustraties en foto's opsturen naar het info-adres
waar ook het volledige reglement kan opgevraagd worden.
Info: ‘Vlaamse Ingenieurskamer’ vzw, Van Putlei 11, 2018 Antwerpen, tel. 052/46
17 82, fax 052/46 37 84.

Bornem - Beeldende kunsten
Provinciale prijs voor industriële vormgeving 1998
Laureate van deze prijs werd Nedda El-Asmar
Info: Cultureel Centrum Ter Dilft, Sint-Amandsesteenweg 41-43, 2880 Bornem,
tel./fax 03/889 01 69.

Deurne - Beeldende kunsten
Eerste prijs aquarel
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Mark Cannoodt behaalde de eerste prijs Aquarel in de internationale wedstrijd ‘Le
Grand Prix International de la Peinture à l'Eau 1998’, Trégaste (Frankrijk). Er waren
441 schilderijen ingediend.
Info: Mark Cannoodt, Palinckstraat 10, 2100 Deurne.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Brussel - Vormgeving
Prijzen hedendaagse vormgeving
Ieder jaar bestemt het VIZO 500.000 frank om een aantal eminente ontwerpers of
bedrijven te lauweren voor hun activiteiten in de hedendaagse vormgeving. In 1998
werden deze prijzen, die men ter ere van een van onze belangrijkste landgenoten op
gebied van vormgeving de ‘Henry van de Velde Prijzen’ noemt, voor de zesde keer
toegekend door een vakjury. De prijs voor een loopbaan werd toegekend aan Piet
Stockmans, een van de meest toonaangevende keramisten van België. De prijs voor
jong talent ging naar Hilde De Decker, een jonge juweelontwerpster. Het
meubelbedrijf ‘Spijker’ uit Kruibeke was de winnaar van de ‘Henry van de Velde-Prijs
voor een Bedrijf’. Ten slotte werd de ‘Henry van de Velde-Prijs voor het Beste
Product’ toegekend aan de glaskunstenaar Jan-Willem van Sijt, voor zijn schaal
‘Noorderlicht’.
Info: VIZO-galerij, Greta Laermans, Brussel, tel. 02/227 49 60, email:
info@vizo.be, homepage: http://www.vizo.be

Limburg
Beringen - Letterkunde
Cultuurprijs van Beringen
De zevende cultuurprijs van de stad Beringen ging naar Edith Oeyen.
Info: Edith Oeyen, Hanebergstraat 75, 3581 Beverlo-Beringen.

Oost-Vlaanderen
Nevele-Landegem - Letterkunde
Basiel de Craeneprijzen 1999
Niet-gepubliceerde gedichten insturen voor 28/8. Er is de ‘Poezieprijs van
Merendree’ (30.000 frank) voor een dichtbundel van minimum tien gedichten, voor
de Basiel de Craeneprijs voor debutanten (20.000 frank), en de Anton van
Wilderodeprijs, voorbehouden aan leerlingen van de derde graad secundair onderwijs
(15.000 frank).
Reglement en info: ‘Basiel De Craene’ vzw, Evrard Ronald, Heiste 46, 9850
Nevele-Landegem, tel. 09/371 68 47.

Vlaanderen. Jaargang 48

Vlaams-Brabant
Averbode - Letterkunde
John Flandersprijs 1999 en Junior 1999
De ‘John Flandersprijs 1999’ voor een onuitgegeven, boeiend verhaal voor kinderen
vanaf 10 jaar (70.000 frank) wordt voor de 27ste keer uitgeschreven. Inzendingen
voor 21/5. In 1999 verschijnt het 3000ste nummer en bestaat de reeks 70 jaar. Er is
voor het eerst ook een kinderjury die de John Flandersprijs Junior toekent (eveneens
70.000 frank).
Info: Uitgeverij Averbode - VF-redactie, John Flandersprijs & Junior 1999, Théo
Lenaerts, Abdijstraat 1, 3271 Averbode, tel. 013/78 01 73, fax 013/77 68 37, email:
vf@averbode.be.

Leuven - Letterkunde
Max Wildiersprijs voor Walter van Reusel Walter van Reusel, professor filosofie en
ethiek aan de Hogeschool voor Wetenschap en Kunst, wint de eerste Max Wildiers
Prijs (250.000 frank) voor het essay met ‘Leven of dood. Over moeilijke grenzen’.
Het werk wordt gepubliceerd bij uitgeverij Davidsfonds/Leuven en zal verschijnen
op 22/4.
Info: Secretaris van de jury Katrien de Vreese, Blijde-Inkomststraat 10, 3000
Leuven, tel. 016/31 06 00, fax 016/31 06 08.
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Leuven - Letterkunde
‘De Tijd in Vers’
In de poeziewedstrijd ‘De Tijd in Vers’, een initiatief dat kaderde in het project
‘Tijd’ van KBC-Verzekeringen, ging de jongerenpoezieprijs ging naar Kris Pint
(Sint-Pieters-Leeuw) met zijn bundel ‘Ozymandias’. De volwassenenwedstrijd ging
naar Jos Stroobants (Leuven) met ‘Alle tijd is tijd genoeg’.
Info: Uitgeverij P., Sint-Antoniusberg 5, 3000 Leuven, tel. 016/23 12 45, fax
016/23 90 95.

West-Vlaanderen
Avelgem - Letterkunde
Scholierenpoeziewedstrijd: laureaten Ter gelegenheid van de boekenbeurs in Avelgem
werd voor de 16de keer een poeziewedstrijd georganiseerd voor jongeren tussen 15
en 18 jaar. Laureaten werden Hannah Desauw, Otegem (eerste graad), Maarten
Crappé, Zedelgem (tweede graad) en Debora Van Durme, Bottelare (derde graad).
Info: Sint-Jan Berchmans, Kasteelstraat 12, 8580 Avelgem, tel. 056/64 42 12, fax
056/64 82 69.

Brugge - Architectuur
Prijzen van West-Vlaanderen
De Provinciale Prijs voor Architectuur - 1998 ging (ex aequo) naar Ralf Coussée
o
( Roeselare, Assebroek) en Johan Laethem (oBeernem, Tielt).
Info: ‘Provincie West-Vlaanderen, Dienst voor Cultuur, Afdeling Architectuur’,
Mevrouw Chr. Minten, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries-Brugge, fax
050/40 31 00.

Brugge - Cultuur
Prijs voor geschiedenis 1998
Deze provinciale prijs werd ex aequo toegekend aan Hendrik Defoort (Gent) voor
zijn werk ‘Mijnheer Slunse. Het socialisme van August Debunne 1872-1963’ en aan
Jan Dumolyn uit Brugge voor zijn werk ‘De Brugse Opstand 1436-1438’. In de
categorie niet-academisch gevormden ging de prijs naar Pieter Jan Verstraete
(Kortrijk) voor zijn werk ‘Reimond Tollenaere’.
Info: Provincie West-Vlaanderen, Proosdij, Burg 2, 8000 Brugge, tel. 050/33 06
41, fax 050/33 06 49.

Vlaanderen. Jaargang 48

Brugge - Muziek
36ste Festival Musica Antiqua
De 13de editie (24 juli tot augustus) van het Festival Musica Antiqua staat in het
teken van ‘De Latijnse Wereld - De Eeuw van de Verlichting’. Er zijn dertig
internationale producties, tentoonstellingen. Kaarten bij de Dienst Toerisme tel.
050/44 86 86, fax 050/44 86 00. Info en programma:
Festival van Vlaanderen vzw, Collaert Mansionstraat 30, 8000 Brugge, tel. 050/33
22 83, fax 050/34 52 04.

Eernegem - Letterkunde
Poezieprijs Concept
De jaarlijkse poezieprijs van ‘Concept’ wordt tijdens de culturele ontmoetingsdag
op 29/5 in het cultureel centrum ‘De Ster’, Engelstraat 54, 8480 Ichtegem, uitgereikt.
Er is ook een onthulling van het monument Roger Wastijn (†). Info en inschrijvingen:
‘Concept’, Kerkhofstraat 2, 8480 Eernegem, tel. 035/621 34 62, fax 035/621 68
42.

Ieper - Letterkunde
‘Ambrozijnwedstrijd 1999’
De ‘Culturele Kring Ambrozijn’ en het ‘Artistiek Tijdschrift Ambrozijn’
organiseren de Internationale Ambrozijnwedstrijd voor Poëzie 1999, de Internationale
Ambrozijnwedstrijd voor het Kortverhaal 1999 en de Ambrozijnjeugdwedstrijden
voor Kortverhaal en Poezie 1999. Afsluitdatum: 1/11. Het reglement dat verplicht
is aan te vragen is te bekomen bij:
‘Kulturele Kring Ambrozijn v.z.w.’, Mevrouw Marleen, tel. 057/20 97 71.

Oostende - Letterkunde
Poeziewedstrijd ‘James Ensor’
De tweejaarlijkse poëziewedstrijd van de stad Oostende kreeg het thema ‘Ensor’
mee. Uiterlijk tegen 30/9 insturen. Er zijn voor 175.000 frank prijzen. Reglement en
info:
Stadhuis, Cultuurdienst, Vindictivelaan 1, 8400 Oostende, tel. 059/80 55 00, fax
059/80 65 47.

Thematentoonstellingen
Gelieve uw berichten voor deze rubriek te sturen aan het Redactiesecretariaat van
het tijdschrift ‘Vlaanderen’, ‘Ter Hoogserleie’, Hondstraat 6, 8700 Tielt of te faxen
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op het nummer (051) 40 81 64. Berichten voor het volgend nummer (nr. 276, mei-juni
1999) kunt u insturen tot 15 mei 1999. Met dank voor uw medewerking.

Antwerpen
Antwerpen - Beeldende kunsten
Van Dyck 1999
‘Antwerpen Open’ vzw is een onafhankelijke kunstenorganisatie die tot doel heeft
de internationale culturele uitstraling van Antwerpen te bevorderen. Rond Van Dyck
zijn heel wat manifestaties en tentoonstellingen opgezet: Antoon van Dyck 1599-1641
(Koninklijk Museum voor Schone Kunsten); Van Dyck - Inspirerende
landschapstekeningen (Rubenshuis), Van Dyck - Begenadigd prentkunstenaar
(Museum Plantijn-Moretus/Stedelijk Prentenkabinet), Zilver voor Sir Anthony
(Provinciaal Museum Sterckshof, Zilvercentrum), Na & naar Van Dyck (Hessenhuis),
Een vorstelijk Imago (Koningin Fabiolazaal), Diamond High Council Awards '99
(Provinciaal Diamantmuseum), Trouble Spot, Painting (NICC en Museum van
Hedendaagse Kunst), Laboratorium 99 (diverse locaties), Enku 1621-1695
(Etnografisch Museum), Henry Moore 1889-1986 (MUHKA), Laus Polyphoniae
(Festival van Vlaanderen-Antwerpen), Zomer van Antwerpen 99 (diverse pleinen
en straten).
Info: ‘Antwerpen Open’ vzw, Wapper 2, 2000 Antwerpen, tel. 03/224 85 00, fax
03/224 85 01, email info@antwerpenopen.be, homepage
http://www.antwerpenopen.be.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Brussel - Kant
1900 Vaarwel bloesemvrouw
Deze tentoonstelling, in samenwerking met het archief van de Stad Brussel, loopt
nog tot 30/10.
Info: ‘Museum voor het Kostuum en de Kant’, Violetstraat 4-6, 1000 Brussel, tel.
02/512 77 09.

Limburg
Hasselt - Beeldende kunsten
Industriële kunst
De tentoonstelling van werk van de leerlingen ‘Industriele Kunst’ van de Stedelijke
Academie voor Schone Kunsten loopt nog tot 30/4 (di, do, vr van 18.30 -21.30 u,
wo van 14-21.30 u, za 10-17 u). Gesloten tijdens de paasvakantie.
Info: Stedelijke Academie voor Schone Kunsten, Kunstlaan 12, 3500 Hasselt, tel.
011/22 78 32.
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Oost-Vlaanderen
Hamme - Varia
Van Ensor tot landschapsschilders
Nog tot 25/4 loopt de thematische tentoonstelling ‘Met een knipoog naar Ensor’,
van 8/5 tot 28/5 ‘Internationale grafiekparade’, een collectieve tentoonstelling en
van 4/6 tot 3/7 ‘Het landschap anders’. Open: do en vr van 16-19 u en za en zo van
14-18 u.
Info: ID+, Contemporary ART center, Sint-Jansstraat 27, 9220 Hamme, tel. 052/99
99 00, fax 052/47 12 60.

Buitenland
Köln - Beeldende kunsten
Art Cologne
Van 7 tot 14 november 1999 heeft de Internationale Kunstmarkt ‘ART Cologne’
plaats in Koln, in een organisatie van KolnMesse. Info: tel. (02 21) 821-0, fax (02
21) 8 21-2574.
Info: KolnMesse, Messeplatz 1, D-50679 Koln, email: 220@koelnmesse.de,
homepage http://www.artcologne.de.

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. 276: mei-juni 1999) 15 mei 1999.
Eventueel kunnen de berichten ook via onze fax 051/40 81 64 doorgestuurd worden.
Met oprechte dank voor uw medewerking.
Udo Achterhold
Schilderijen, Art Gallery De Muelenaere & Lefevre, Polderstraat 76, 8670
Oostduinkerke, van 9/5 t/m 16/6, open op vr., za, zo en feestdagen van 14-18
u en na afspraak tel. en fax 058/51 47 57.
Ricci Albenda
Schilderijen, Van Laere Contemporary Art, Verlatstraat 23-25, 2000 Antwerpen,
nog tot 10/4, open van di t/m za van 14-18 u. Info tel. 03/257 14 17, fax 03/257
14 25.
Pierre Alechinsky
Schilderijen, Galerie Ronny Van De Velde, IJzerenpoortenkaai 3, 2000
Antwerpen, nog tot 30/5, open van di t/m za van 10-18 u, gesloten op 1/5. Info
tel. 03/216 30 47 of 216 26 97, fax 03/237 25 16.
Arie Berkulin
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Beelden, Museum van Bommel van Dam, Deken van Oppensingel 6, 5911 AD
Venlo, nog tot 11/4, open van di t/m vr van 10-16.30 u, op za en zo van 14-17
u. Info tel. 077/351 34 57.
Dirk Braeckman
Schilderijen, Museum Dhondt-Dhaenens, Museumlaan 14, 9831 Deurle, nog
tot 16/5, open op wo, do en vr van 14-18 u, za, zo en feestdagen van 10-12 en
van 14-18 u. Info tel. 09/282 51 23 en fax 09/281 05 53.
Katrien Caymax
Schilderijen en grafiek, Galerij Exelmans, Zandbergerstraat 10, 3680
Neeroeteren/Maaseik, nog tot 18/4, open za & zo van 14-18 u en na afspraak
tel. 089/86 45 58.
Baer Cornet
Grafisch werk, Museum van Bommel van Dam, Deken van Oppensingel 6,
5911 AD Venlo, nog tot 11/4, open van di t/m vr van 10-16.30 u, op za en zo
van 14-17 u. Info tel. 077/351 34 57.
Jef Couck & Koedam Welmoed
Schilderijen, Krommedelle 31, 1652 Alsemberg, i.s.m. het ‘Centrum voor
Amateurskunsten’, van 30/4 t/m 9/5, open van 13-19 u (gesloten op ma 3/5 en
vr 7/5). Info tel. 02/380 23 21 en 02/555 06 12.
Tony Cragg
Schilderijen, Museum Dhondt-Dhaenens, Museumlaan 14, 9831 Deurle, van
23/5 t/m 18/7, open op wo, do en vr van 14-18 u, op za, zo en feestdagen van
10-12 en van 14-18 u.
Info tel. 09/282 51 23, fax. 09/281 71 34.
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Hendrik De Leeuw
Beeldhouwwerk, Electrabel, Mechelsesteenweg 271, 2018 Antwerpen, nog tot
2/4, open op weekdagen van 8-17 u, op za en zo en feestdagen gesloten. Info
tel. 03/206 03 50.
Jef De Leeuw
Overzichtstentoonstelling, Kunstcentrum ‘Hof De Bist’, Veltwijcklaan 252,
2180 Ekeren-Antwerpen, van 8 t/m 30/5, open op wo en vr van 14-16 u, op za
van 14-17 u, op zon- en feestdagen van 10-12 en van 14-17 u.
Joz De Looze
Sculpturen, Galerij Exelmans, Zandbergerstraat 10, 3680 Neeroeteren/Maaseik,
nog tot 18/4, open op za en zo en op Paasmaandag van 14-18 u en na afspraak
tel. 089/86 45 58.
Ignace Deruwe
Schilderijen, Galerij theater van het Psychiatrisch Centrum St.-Amandus,
Reigerlostraat 10, 8730 Beernem, nog tot 28/4, open van ma t/m vr van 8-17 u
en na afspraak. Info tel. 051/79 95 00.
Dominique d'Orange
Schilderijen, Galerij 't Hof te Puttens, Wichelse-straat 20-22, 9340 Lede, nog
tot 11/4, open op za en zo van 12-22 u en na afspraak tel. 053/80 51 30.
Christian Dotremont (1922-79)
Logogrammen (woordschilderijen), Galerie Rossaert, Nosestraat 7, 2000
Antwerpen, nog tot 30/4, open van wo t/m za van 10-18 u. Info tel. 03/213 26
32, fax 03/213 26 30.
Irénée Duriez
Brons & tekeningen, Galerij 't Hof te Puttens, Wichelsestraat 20-22, 9340 Lede,
nog tot 11/4, open op za en zo van 12-22 u en na afspraak tel. 053/80 51 30.
James Ensor
‘Ensors illustraties bij de poëzie van Stephane Mallarmé’ en ‘De volledige
verzameling van het Museum voor Schone Kunsten Oostende’, Museum voor
Schone Kunsten, Feest- en Cultuurpaleis, Wapenplein, 8400 Oostende, van 15/5
t/m 30/6, open dagelijks van 10-12 en van 14-17 (niet op dinsdag). Info tel.
059/80 53 35 en fax 059/80 28 91.
Christian Estrade
‘Hommage’, schilderijen, Gallerie ‘De Peperbusse’, Prins Boudewijnstraat 7,
8400 Oostende, van 9/4 t/m 2/5, open do en vr van 15-18 u, za en zo van
10.30-12 en van 15-18 u.
Info tel. 059/70 28 80 en fax 059/80 83 73.
Veerle Fonteyne (Fove en Ropo)
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Schilderijen en beeldhouwwerken, Galerij ‘Straffe Hendrik’, Walplein 26, 8000
Brugge, van 3/4 t/m 18/4, open van ma t/m zo van 10.30-12 en van 13.30-18
u. Info 050/38 29 82.
Arthur Grosemans
Gouaches, Galerie J. Bastien Art, Magdalena-steenweg 61, 1000 Brussel, van
31/3 t/m 30/5, open van di t/m za van 11-18.30 u en op zo van 11-13 u. Info tel.
02/513 25 63 en fax 02/512 48 38.
Jonathan Horowitz
‘Project Room’, Van Laere Contemporary Art, Verlatstraat 23-25, 2000
Antwerpen, nog tot 10/4, open van di t/m za van 14-18 u.
Info tel. 03/257 14 17, fax 03/257 14 25.
Jan Jacobs
Sculpturen, Art Gallery De Muelenaere & Lefevere, Polderstraat 76, 8670
Oostduinkerke, van 9/5 t/m 16/6, open op vr, za, zo en feestdagen van 14-18 u
en na afspraak tel. & fax 058/51 47 57.
Michel Szulc Krzyzanowski
‘De verlaten stranden van Mexico’, foto's, Noordbrabants Museum, Tuingalerij,
Verwersstraat 41, 5200 BA 's Hertogenbosch, nog tot 2/5.
Info tel. 073/687 78 07 of 073/687 78 08.
Theo Kuijpers
Schilderijen, Museum van Bommel van Dam, Deken van Oppensingel 6, 5911
AD Venlo, nog tot 11/4, open van di t/m vr van 10-16.30 u, op za en zo van
14-17 u. Info tel. 077/351 34 57.
Herman Maes
Schilderijen en tekeningen, KBC Galerij, hoekgebouw Diestsevest-Diestsestraat,
3000 Leuven, nog tot 14/4, open op werkdagen van 9-16 u, op za van 14-17 u.
Info tel. 016/24 37 35, fax 016/24 37 24.
Jacques Moeschal
Recent werk, Galerie J. Bastien Art, Magdalena-steenweg 61, 1000 Brussel,
nog tot 16/5.
Info tel. 02/502 25 63 en fax 02/512 48 38.
Corrie Olthof
Schilderijen, Art Gallery De Muelenaere & Lefevere, Polderstraat 76, 8670
Oostduinkerke, nog tot 2/5, open op vr, za, zo en feestdagen van 14-18 u en na
afspraak tel. 058/51 47 57.
Erwin Peeters
Sculpturen, Art Gallery De Muelenaere & Lefevere, Polderstraat 76, 8670
Oostduinkerke, open op vr, za, zo & feestdagen van 14-18 u en na afspraak tel.
058/51 47 57.
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André Penninck
Retrospectieve n.a.v. de 75ste verjaardag van de schilder, Provinciaal Hof,
Markt, 8000 Brugge, van 13 t/m 27/6, dagelijks open van 10-12.30 en 14-18 u
(ook tijdens weekends).
Info 050/38 91 51.
Pias
Schilderijen, beelden en foto's, Gallerie ‘De Peperbusse’, Prins Boudewijnstraat
7, 8400 Oostende, van 14/5 t/m 6/6, open do en vr van 15-18 u, za en zo van
10.30-12 en van 15-18 u.
Info tel. 059/70 28 80 en fax 059/80 83 73.
Larry Rivers
Pastels, Stichting Veranneman, Vandevoordeweg 2, 9770 Kruishoutem, nog
tot 24/4, open iedere dag van 14-18 u, behalve op zo, ma en feestdagen. Info
tel. 09/383 52 87, fax 09/383 82 15.
Jean-Claude Ruggirello
‘In-Out’ video's en installaties, MUHKA, Leuvenstraat 32, 2000 Antwerpen,
nog tot 11/4, dagelijks open van 10-17 u (behalve op ma).
Info tel. 03/238 59 60, fax 03/216 24 86.
Danny Saey
Schilderijen, Galerij Theater van het Psychiatrisch Centrum St.-Amandus,
Reigerlo 10, 8730 Beernem, van 3/5 t/m 11/6, open van ma t/m vr van 8-17 u
en na afspraak. Info tel. 050/79 95 00 (Dienst vrije Tijd)
Sorina
Olieverven, pastels, houtskool en aquarellen, Galerij 't Kapelleke, Oever 27,
2000 Antwerpen, van 3 t/m 19/4, open elke dag van 11-18 u, za en zo van 10-18
u. Info tel. 03/239 28 06.
Elly Strik
Recent werk, MUHKA, Leuvenstraat 32, 2000 Antwerpen, nog tot 11/4,
dagelijks open van 10-17 u (behalve op maandag).
Info tel. 03/238 59 60.
Malou Swinnen
‘Surface’, foto's, Galerie Mercator, Mercator & Noordstar n.v., Desguinlei 100,
2018 Antwerpen, nog tot 11/4, open op werkdagen van 9-17 u, op zo van 14-17
u (gesloten op za en op 5/4).
Manolo Valdes
Schilderijen, Stichting Veranneman, Vandevoordeweg 2, 9770 Kruishoutem,
nog tot 24/4, dagelijks open van 14-18 u (behalve op zo, ma en feestdagen).
Info tel. 09/383 52 87.
Jef Van Campen
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Schilderijen, 't Elzenveld, Sommézaal, Lange Gasthuisstraat 45, 2000 Antwerpen,
nog tot 11/4, open van do t/m zo van 12.30-17.30 u (gesloten op Paaszondag)
Greet Van Dyck
Grafiek, Atelier Jacques Gorus, Venusstraat 52, 2000 Antwerpen, van 8 t/m
30/5, open op za en zo van 14-17 u. Info tel. 03/322 83 85 of 03/235 71 09.
Annie Vanlerberghe
Beelden en kunstpoppen, Galerij van het theater van het Psychiatrisch Centrum
St.-Amandus, Reigerlo 10, 8730 Beernem, nog tot 28/4, open van ma t/m vr
van 8-17 u en na afspraak.
Info tel. 050/79 95 00.
Wim Van Remortel
Grafiek, Atelier Jacques Gorus, Venusstraat 52, 2000 Antwerpen, van 3 t/m
25/4, open za en zo van 14-17 u. Info tel. 03/322 83 85 of 03/235 71 09.
Judy Van Vliet
‘Via cricis’, tekeningen, eigentijdse kruisweg, Galerie Ruach Hedendaagse
religieuze kunst, Papestraat 31, 2513 AV 's Gravenhage, nog tot 3/4, open do,
vr, za van 11-17 u.
Info tel. & fax 070/345 16 54.
Willy Verhasselt
Schilderijen, Kunstgalerij Axpoele, Oudleike-straat 20, 8755 Ruiselede, nog
tot 25/4, open op vr en za van 15-18.30 u, op zo van 10-12 en van 14-18 u en
na afspraak. Info tel. 051/68 62 43 en fax 051/68 66 30.
Robert Vollekindt
‘Tussen nu en later’, fotografie, poezie en assemblage, Romaans kerkje in
Ettelgem-Oudenburg, van 4/7 t/m 1/8, dagelijks van 15-19 u; op 24, 28 en 29/8
in Staden ‘Kunst in de Brouwerij’; van 1/10 t/m 1/11 in Kortrijk ‘Kunstenaars
geven uitsluiting geen kans’ (AZG); van 8/10 t/m 21/11 in Amsterdam
‘Koppelingen’.
Info tel. 050/35 55 46.
Roeli Willekes
Schilderijen, Galerie Ruach ‘Hedendaagse Religieuze Kunst’, Papestraat 31,
2513 AV Den Haag, van 15/4 t/m 19/6, open van do t/m za van 11-17 u. Info
tel. en fax 070/345 16 54.
Adrian Wiszniewski
‘Well Hung’, schilderijen, Galerie Fortlaan, Fortlaan 17, 9000 Gent, nog tot
17/4, open van wo t/m vr van 14-18 u, op za van 10.30-18.30 u. Info tel. 09/222
00 33, fax 09/221 63 27.
Rik Wouters (1882-1916)
‘De menselijke figuur’, CC Mechelen, Melaan, Mechelen, nog tot 11/4, open
van 10-18 u (behalve op ma). Info tel. 015/29 40 00.
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Groepstentoonstellingen
- ‘Met een knipoog naar James Ensor’, confrontatie tussen de Ensoriaanse
fantastiek en ironie en het werk van 13 hedendaagse kunstenaars als P.
Alechinsky, Constant, Lucebert, Reinhoud, B. Lindstrom, W. van Hecke, R.
van Praet, J. van den Driessche, A. Maris en A. Pauwels, M. Everaert, A.
Verschelden en V. Muyllaert, ID + contemporary ART center, St.-Jansstraat
27, 9220 Hamme, nog tot 18/4, open op do, vr van 16-19 u, op za en zo van
14-18 u.
Info tel. 052/49 99 00 en fax 052/49 99 11.
- Kunstkring Wenghina (Wingene) met 19 deelnemers, diverse technieken, hal
van het St.-Andriesziekenhuis Krommewalstraat, 8700 Tielt, nog tot 8/4,
dagelijks toegankelijk. Info 051/40 19 33.
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- Hedendaagse kunst met werk van Leo Rombouts (lichtsculpturen), Piet
Vandecasteele (boeken, collages) en Dorothea Van De Winkel (textielkunst),
Galerij Theaxus, Ommegangstraat 3, 9690 Kluisbergen-Kwaremont, open op
za, zo, ma van 14-19 u en na afspraak tel. & fax 055/38 60 53.
- ‘Aquarel’, Kunstgalerij Ernest Verkest, leperstraat 45, 8700 Tielt, nog tot 11/4,
open van di t/m do en op za van 10-12 en van 14-18.30 u, op zo van 10-12.30
en van 15-18.30 u. Info tel. 051/40 16 33, met werk van Marc Cannoodt, Paul
Decq, Lieve Dobbelaere, Slava Korobeynicov, Lucienne Nijsters, Paul
Quaghebeur, Xavier Swolfs, Luc VanCauter, Nadine Vande Kerckhove, Harold
Van de Perre, Rogier Vandeweghe en Viktor Zadanov.
- Tania Bruguera & Los Carpinteros (van Cuba), recent werk, Vera Van Laer
Gallery, Hoogstraat 11-13, 2000 Antwerpen, nog tot 1/5, open van wo t/m za
van 14-18 u. Info tel. 03/227 32 42, fax 03/227 32 41.
- Volvo Pro Arte 50, met werk van Jean-Pierre Belaen (sculpturen), Jürgen
Declerck (schilderijen) en Trien (schilderijen), nog tot 15/5, VCEI, John
Kennedylaan 25, Gent, vernissage in aanwezigheid van de kunstenaars op za
17/4, van 15-19 uur, daarna na afspraak tel. 09/250 22 20 (Fons Schippers)
RD

Bibliotheek
Jeugdliteratuur
Anton Powell & Philip Steele
De Romeinse Tijd / De Griekse Tijd, uitg. Gottmer/Haarlem en H.J.W.
Becht/Bloemendaal, 1997, verspreid door Uitgeverijen Singel 262, Schuttershofstraat
9, 2000 Antwerpen, reeks ‘De Krant van Gisteren’ geill. met gekleurde tekeningen
en kaarten, 335 × 260 mm, 32 blz., gebonden 530 Bfr. - De auteursnamen wijzen
erop dat het hier om een Engelse uitgave gaat die in 1996 bij Walker Books Ltd in
Londen verscheen en voor het wetenschappelijk advies van deze ‘historische’
jeugdboeken staat de University of Wales, Institute of Classics borg. In september
jl. zijn weer honderden jongens en meisjes in het middelbaar onderwijs aan de
studierichting ‘Klassieke Studien’ begonnen en ze hebben intussen ook al
kennisgemaakt met het deelvak ‘Antieke Cultuur’. O.m. voor hen zijn voorliggende
boeken een uitstekend en boeiend hulpmiddel. Maar ook andere leerlingen met
interesse voor Grieken en Romeinen zullen met deze boeken aangenaam verrast
worden. De auteurs stellen het voor alsof ze een pak oude ‘kranten’ uit het Oude
Rome en Griekenland gevonden hebben en die ‘nieuwsberichten’ hebben ze
herschreven voor de jongeren van vandaag. Uit de ‘grote historie’ van beide volkeren
halen ze enkele ‘keerpunten’ aan (bv. voor Rome: het ontstaan, de inval van Hannibal,
de aanslag op Caesar, de verwoesting van Pompeii en keizer Constantijn...). Verhalen
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die ze telkens met mooie illustraties verluchten. Het grootse deel van elk boek is
gewijd aan ‘het dagdagelijkse leven’ met o.m. (voor Griekenland bv.) de economie
(slavenhandel), de Olympische Spelen, de plaats van de vrouw, de eredienst (orakel),
het onderwijs (zowel voor jongens als voor meisjes), het theater, de bouwkunde
(tempels, maar ook de gewone huizen), het werk van de ‘dokters’, het eten, het
plattelandsleven en de mode. Voor Rome komt daar nog bij het Colosseum en de
gladiatorengevechten, de paardenrennen, de politieke vraag naar ‘republiek’ of
‘keizerrijk’, het leger en de veldtochten, het stadsleven, wegenbouw en het typische
Romeinse ‘badceremonieel’ in de openbare badhuizen. Tussendoor vinden we nog
heel wat ‘raamartikeltjes’ die nader ingaan op interessante details uit het dagelijkse
leven. Ieder boek wordt afgesloten met een ‘historisch overzicht’ (met de grote data)
en een trefwoordenregister. Zonder twijfel dergelijke boeken bezorgen de jongeren
uren kijk- en leesplezier en wie weet gaan ze door die lectuur het vak geschiedenis
met heel andere ogen bekijken en liever studeren! Met belangstelling kijk ik uit naar
de andere delen in de reeks ‘De Krant van Gisteren’
RD

Dirk Bracke
Het uur nul, uitg. Davidsfonds/Infodok, Blijde-Inkomststraat 79-81, 3000 Leuven,
19962, 220 × 145 mm, 85 blz., gebonden 595 fr. - Een 16-jarige tiener - Ben - leidt
een onbezorgd leven. Hij hangt veel rond op straat, rookt af en toe een joint en houdt
ervan om de meisjes achterna te lopen. Hij wordt tot over zijn oren verliefd op Diana.
Zij beleven hun eerste seksuele ervaringen. Tot Ben van de dokter verneemt dat hij
seropositief is. Hij voelt zich steeds slechter en moet steeds andere mensen erbovenop
helpen, terwijl hij eigenlijk zelf geholpen zou willen worden. Door de vlotte vertelstijl
en het gebruik van de typische jongerentaal met veel dialogen, krijgen we een
beklemmend verhaal dat heel geloofwaardig overkomt. Het verhaal eindigt dramatisch
- een echt ‘leuk’ boek is het dus niet - maar wel erg interessante literatuur voor
jongeren vanaf 14 jaar.
DVDB

Piramiden
Toen en nu. Egyptenaren, Nubiers, Maya's, Azteken, uitg. Gottmer, Haarlem, 1996,
verspreid door Uitgeverijen Singel 262, Schutterhofstraat 9, 2000 Antwerpen, geill.
met kleurenfoto's, -tekeningen en kaartjes, 310 × 250 mm, 64 blz., gebonden 550 fr.
- Heel wat oude beschavingen bouwden piramiden. Vooral in Egypte en
Midden-Amerika vinden we deze bouwwerken terug. Ook andere culturen bouwden
er, zij het dan als tempels en niet zozeer als graven. Ook hedendaagse architecten
wagen zich aan piramidevormige bouwsels. De bouw van de piramiden leert ons
veel over de samenleving van de volken uit vroegere tijden. De functie van de
bouwwerken en het tot stand komen ervan, maar ook de decoratie en niet het minst
de dodencultus zijn van onschatbare waarde voor het bijbrengen van inzicht in deze
rijke culturen. Dit fraai geïllustreerde boek is niet echt een leesboek maar veeleer
een kijkboek dat een verhelderende kijk brengt op de piramiden en de levenswijze
in die tijd.
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DVDB

Sally Keehn
Ik ben Regina, uitg. Luc Vanhaecke, Boeveriestraat 78, 8000 Brugge, 1996, 215 ×
140 mm, 143 blz., gebonden. - In de tweede helft van de 18de eeuw woedden er tal
van conflicten tussen indianen en de Europese kolonisten die in Amerika een nieuwe
toekomst wilden opbouwen. De familie Leininger - blanke Duitse kolonisten - vestigen
zich in Pennsylvania. Regina krijgt een indiaanse naam en moet zich als indiaanse
gedragen. Gevoelens van woede en haat maken plaats voor vriendschap dankzij de
jonge indiaanse vrouw Nonschetto. Zo kan Regina zich aanpassen aan het harde
leven vol ontberingen en gaat ze op in de indiaanse samenleving. Nadat ze negen
jaar bij de Indianen heeft doorgebracht, wordt zij bevrijd door het leger van de
blanken. Ze blijft zich meer indiaanse dan blanke voelen. Dit enigszins geromantiseerd
levensverhaal berust op historische feiten. Het boek schetst een waarheidsgetrouw
beeld van het leven van kolonisten en indianen. Het verhaal wordt door Regina zelf
verteld, wat de lezer het gevoel geeft in het verhaal zelf terechtgekomen te zijn.
Bijzonder aangename lectuur.
DVDB

De recensies werden geschreven door:
DVDB Danny Van Den Bussche
DVK. Denijs Van Killegem
RD Robert Declerck
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[nummer 276]
Jean Luc Meulemeester
Woord vooraf
Op 22 maart 1599 werd in het huis ‘Den Berendans’ op de Grote Markt in Antwerpen
Antoon van Dyck als zevende kind van Franchois en Maria Cuypers geboren. Dit is
vierhonderd jaar geleden. Een dergelijke verjaardag kon zo maar niet voorbijgaan.
De Scheldestad viert in 1999 dan ook terecht feest. Het gamma aan prestigieuze
tentoonstellingen, polyfone concerten en andere hoogstaande culturele manifestaties
in dit kader lijken onuitputtelijk. Het commerciële aspect ontbrak er niet aan: bier
en pralines, eigentijdse gadgets, T-shirts en sjaals, alles geïnspireerd op Van Dyck
en zijn oeuvre. Op zich is dit niet nieuw. In het recente verleden hebben
cultuur-managers, in binnen- en buitenland, eveneens deze merchandising, meestal
met succes, bespeeld. Niet iedereen kan instemmen met soortgelijke ontwikkeling,
al moet het gezegd dat publiciteit, advertising en reclamecampagnes willens nillens
soms noodzakelijk zijn voor de propaganda en het financieel welslagen van een
cultureel evenement. De vraag blijft of cultuur mag gekoppeld worden aan
economische activiteiten? Ook het verkopen van tentoonstellingen aan bedrijven
voor exclusieve bezoeken kunnen we in vraag stellen.
Wie de Vlaamse kunst tijdens de zeventiende eeuw bestudeert, wordt voortdurend
geconfronteerd met drie namen: Rubens, Van Dyck en Jordaens. En dan nog steeds
in die volgorde. Zij hebben niet alleen de schilderkunst in de Zuidelijke Nederlanden
in die periode grotendeels bepaald, maar oefenden meteen een grote invloed uit op
de kunstproductie in Europa. Wie schreef ook weer dat bij het overlijden van Rubens
de Vlaamse schilderkunst langzaam doodbloedde?
Tussen Rubens en Van Dyck bestond er ongetwijfeld een vroegtijdige relatie. Dit
kan op verschillende manieren worden bewezen. Circa 1617 coördineert Rubens een
opdracht van schilderijen rond het thema van de Rozenkrans voor de Sint-Pauluskerk
in Antwerpen en betrekt daarin o.a. Van Dyck. Een jaar later heeft Van Dyck zeker
een aandeel in de kartons van een reeks wandtapijten waarvan de leiding bij Rubens
lag. Het onlangs door de stad Antwerpen aangekochte portret van de ongeveer
vijftienjarige Van Dyck wordt door kunstkenners aan Rubens toegeschreven. Ook
dit onderstreept de vroegtijdige contacten tussen beide meesters. Het werk hangt nu
in het Rubenshuis. En in 1620-1621 penseelde Van Dyck de echtgenote van Rubens,
Isabella Brant, voor de architecturale arcade die de binnenplaats en de tuin van hun
woning scheidt. Het schilderij diende als afscheidsgeschenk voor de grootmeester
toen Van Dyck naar Italië vertrok.
Antoon van Dyck genoot tijdens zijn leven al een grote waardering en was zelf snel
vrij bewust van zijn uitzonderlijjk talent. Het wat arrogante opschrift op een portret
van een zeventigjarige man, dat hij op veertienjarige leeftijd konterfeitte, toont dit
uitdrukkelijk aan: Aetatis. Sue. 70. Anno. 1613. AVD. F. Aeta. Sue. 14 (In de leeftijd
van 70 jaar. In het jaar 1613. Antoon van Dyck maakte het op de leeftijd van 14
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jaar.). Ook zijn eerste zelfportret, nu in de Gemäldegalerie der Akademie der
bildenden Künste in Wenen, illustreert dit nadrukkelijk. In al zijn zelfportretten komt
dit ten andere tot uiting. Naast enkele godsdienstige taferelen in het kader van de
Contrareformatie en een aantal mythologische voorstellingen, verwierf Antoon van
Dyck wereldfaam met zijn adellijke portretten van het Engelse hof, waar hij jarenlang
verbleef. Daarin valt ons vooral zijn zoektocht naar het innerlijke van de mens op.
Met een vlotte penseelvoering weet hij als geen ander de tactiele waarde van de
kledingstoffen weer te geven.
Dit nummer van Vlaanderen probeert hem als portretschilder te situeren. Daarom
wordt de portretkunst zowel voor als na Antoon van Dyck behandeld. Centraal wordt
de feestvierende kunstenaar uitvoerig toegelicht. Als samensteller dank ik van harte
alle medewerkers en wens de lezers een aangename kennismaking met deze thematiek
toe in dit Van Dyck-jaar.

Zelfportret van Antoon van Dyck, paneel 22,5 × 19,4 cm, ca. 1615-1616. Wenen, Gemäldegalerie
der Akademie der bildenden Kunste.

Zelfportret van Antoon van Dyck, doek 82,5 × 70,2 cm, ca. 1621. Munchen, Pinacotheek.

Detail uit een schilderij met het portret van Sir Endymion Porter en het zelfportret van Antoon van
Dyck, doek 110 × 144 cm, ca. 1635. Madrid, Museo del Prado.
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Cyriel Stroo
Het 15de-eeuwse portret in de Zuidelijke Nederlanden: realiteit en
illusie
Hans Memling profileert zich als een vernieuwer van het portrettype in
de Zuidelijke Nederlanden.
De eerste echte portretten ontstonden in de loop van de 14de eeuw, mede als gevolg
van de realistische stroming die de laatmiddeleeuwse schilderkunst van de Zuidelijke
Nederlanden blijvend heeft beïnvloed. Na eeuwenlang het voorwerp te hebben
uitgemaakt van gewilde abstrahering, werd de mens meer en meer uitgebeeld als een
concrete persoonlijkheid, een bezield individu. Ook in de eigentijdse literaire en
pseudo-historische geschriften maakte de clichématige typering van personen plaats
voor levensechte beschrijvingen van unieke persoonlijkheden. Op het einde van de
14de eeuw wordt de realistische uitbeelding van de fysionomie, die beschouwd werd
als de spiegel van de ziel, het merkteken van de nieuwe portretmodus.
De noodzaak van een perfecte gelijkenis beantwoordde aan de gediversifieerde
functies en doelstellingen van het laatmiddeleeuwse portretgenre dat omstreeks 1400
een steeds ruimer aantal gegadigden aansprak. Zowel de private context van de
devotionele, commemoratieve beeltenis als die van het publieke, vaak politiek
gemotiveerde portret vroegen om een duidelijk herkenbaar en uniek beeld van de
geportretteerde persoon. In het eerste geval werd het ontstaan van een religieus
kunstwerk meer en meer een individuele aangelegenheid. De opdrachtgever, een
concreet individu, wilde zich het sacrale toe-eigenen, zijn zieleheil veilig stellen en
zijn prestige verhogen. Door het invoegen van zijn portret, vaak vergezeld van wapens
en opschriften, werd voor iedereen en voor altijd duidelijk wie het kunstwerk had
laten vervaardigen. Ook bij vorstenportretten, die voordien eerder geïnspireerd waren
op een algemeen vorstenideaal en opgevat waren als emblematische sjablonen van
het ambt of het gezag, ging een toenemende aandacht uit naar het natuurgetrouwe
beeld van de gezagsdrager als een onverwisselbare persoon.
De Vlaamse Primitieven experimenteerden met verschillende technieken en
formules om te voldoen aan de vereiste van een realistisch, waarheidsgetrouw portret.
Het profieltype, dat in Italië toonaangevend bleef tijdens de 15de eeuw, werd verlaten

1a. Jan van Eyck, Portret van Kardinaal Albergati (tekening), detail. Dresden, Kupferstich-Kabinett.
1b. Jan van Eyck, Portret van Kardinaal Albergati, detail. Wenen, Kunsthistorisches Museum,
Gemaldegalerie.
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ten voordele van een driekwart vooraanzicht en bijgevolg een toegenomen indruk
van daadwerkelijke aanwezigheid. Het schilderij zelf werd opgevat als een venster,
waarbij de lijst fungeert als een vensterraam dat de wereld van de toeschouwer
verbindt met die van de uitgebeelde persoon. De ontwikkeling van de
olieverfschildering op paneel, die toeliet personen en voorwerpen gedetaillieerd en
haast tastbaar uit te beelden - een techniek die gepreciseerd werd door Jan van Eyck
en eigenlijk nooit meer werd geëvenaard - bood hiervoor een uiterst geschikt medium.
Het Eyckiaanse portret belichaamt als geen ander deze realistische tendens. Hoe
nauwkeurig Jan van Eyck een gelaat observeerde ter voorbereiding van een
geschilderd portret, kan bestudeerd worden aan de hand van een getekende voorstudie
van het gezicht van kardinaal Albergati (Dresden, Kupferstich-Kabinett) (afb. 1a),
waarvan ook de geschilderde uitvoering bewaard bleef (Wenen, Kunsthistorisches
Museum) (afb. 1b). De tekening is uitermate scherp en gedetailleerd, volledig
toegespitst op de registratie van de individuele gelaatstrekken, tot en met de kleinste
onvolkomenheden van de huid. Bovendien voegde de kunstenaar geschreven en zeer
genuanceerde kleurennotities toe met het oog op de uitwerking van de geschilderde
versie:... Dat onderste vanden vorhoefde tusschen den augen sanguinachtig, boven
ten hairwair bleicachtig. Die wratte purperachtig... die stoppelen vanden barde wal
grysachtig... die kinne roodachtig.
Het is niet bekend of de methode van de uitgewerkte tekening als voorstudie van
het geschilderde portret de gangbare praktijk was bij 15de-eeuwse kunstenaars, maar
zekere bevindingen uit de technische analyse van portretten lijken wel in die richting
te wijzen. In dit verband is het interessant te constateren dat van de vijf autonome
portretten van Rogier van der Weyden die werden onderzocht met behulp van
infraroodtechnieken, vier werken een erg summiere onderliggende tekening
presenteren, terwijl bij het vijfde geen onderte-
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kening kon zichtbaar gemaakt worden. Dit fenomeen werd ook geconstateerd in
enkele portretten van Petrus Christus. De gehele of gedeeltelijke afwezigheid van
enige ondertekening, spreekt deze werkwijze dus niet tegen. Indien de schilder kon
terugvallen op een gedetailleerde tekening, hoefde hij slechts enkele omtreklijnen
ter situering op het paneel aan te brengen. Voor de schildering kon hij zich behelpen
met het getekende model.

2. Jan van Eyck, Portret van Jan de Leeuw. Wenen, Kunsthistorisches Museum.

Jan van Eyck bereikt in zijn portretten de buitengewone illusie van een echte,
fysieke aanwezigheid. Zijn personages stelt hij voor zoals ze zich presenteren voor
het oog van de schilder. Hij registreert de zichtbare oppervlakte met microscopische
precisie, niet als een vage impressie of een subjectieve interpretatie, maar eerder
substantieel. In het Portret van Jan de Leeuw (Wenen, Kunsthistorisches Museum)
(afb. 2) demonstreert Van Eyck zijn bekwaamheid om licht en schaduw te manipuleren
bij de weergave van de luminositeit van de huid en de scherp geobserveerde interactie
tussen transparantie en densiteit van de materie. Naargelang de textuur der dingen
wordt het licht gereflecteerd, verstrooid of geabsorbeerd.
Afgezien van de haast perfecte illusionistische schilderstechniek zijn er
verschillende indicaties dat een portret van Jan van Eyck nog iets meer beoogde te
zijn dan ‘slechts’ een geschilderde nabootsing. De lijsten en de achterkant van de
panelen zelf werden eveneens beschilderd, meestal als een simulatie van marmer,
porfier of een ander kostbaar materiaal. Hetzelfde geldt voor de opschriften eveneens
volledig aangebracht in trompe l'oeil, als waren ze gebeiteld in steen of gegraveerd
in metaal. Het Portret van Jan de Leeuw is gevat in een lijst waarop de volgende
inscriptie staat: Jan de (pictogram van een leeuw) op sant orselen dach - dat claer
eerst met oghen sach. 1401. - Gheconterfeit nu heeft mi - Jan van Eyck wel blijckt
wanneert bega(n). 1436. Nauwkeurig, als in een officieel geschreven document,
verneemt de toeschouwer hier de identiteit van de geportretteerde (Jan de Leeuw),
zijn geboortedatum (feestdag van Sint-Ursula, 21 oktober), zijn geboortejaar (1401),
de naam van de kunstenaar (Jan van Eyck) en het jaar van de uitvoering (1436). Deze
informatie staat ‘gegraveerd’ op een imitatiegouden of koperen lijst, die niet langer
de indruk wekt van een beschilderd houten paneel, maar van een ander, kostbaar en
duurzaam materiaal. Bovendien lijkt het alsof Jan van Eyck dit portret ook een stem
gegeven heeft: ‘Jan van Eyck heeft mij geportretteerd...’, woorden geformuleerd
alsof ze van de geportretteerde zelf afkomstig zijn, van een persoon die leeft en
spreekt. Op die manier werd het geschilderde portret getransformeerd tot een teken
van iets anders, als ware het bezielde materie, of gematerialiseerde geest.
Het Portret van Antoon van Bourgondië (Brussel, Koninklijke Musea voor Schone
Kunsten van België) (afb. 3), een werk dat toegeschreven wordt aan Rogier van der

Vlaanderen. Jaargang 48

Weyden, kan model staan voor de rigoureuze code die het portretgenre beheerste in
de eerste helft van de 15de eeuw. Kenmerkend is de halflijfse uitbeelding in driekwart
profiel tegen een neutrale, donkere achtergrond. Schijnbaar rust de hand met de pijl
op de lijst van het schilderij. De serene gelaatsuitdrukking van de geportretteerde
draagt bij tot een sfeer van waardigheid en voornaamheid. Het gelaat is ongetwijfeld
geïndividualiseerd, maar de gelaatstrekken weerspiegelen een uitgebalanceerd patroon
van zacht-vloeiende curven. Typerend voor deze gestileerde benadering zijn ook de
lange, spitse vingers met de overdreven gebogen duim. Men kan vermoeden dat de
reële trekken van de man enigszins geschematiseerd werden, een vereenvoudiging
die resulteert in een al te harmonieuze en daardoor ietwat rigide gelaatsuitdrukking,
maar die juist de indruk van voornaamheid in de hand heeft gewerkt. Ook de diffuse
belichting van het gezicht heeft hiertoe bijgedragen.
Daarnaast komt het vakmanschap van de schilder tot uiting in de subtiele weergave
van de textuur der dingen, in het bijzonder van de huid, gekenmerkt door eindeloos
zachte nuanceringen van de kleurtonaliteit. Toch is dit realisme niet vergelijkbaar
met de uiterst nauwkeurige, objectieve registratie van de werkelijkheid die de
Eyckiaanse portretten kenmerkt. Eén belangrijk punt van verschil bij Jan van Eyck
betreft de gecontrasteerde belichting van het gelaat, een sterk clair-obscur dat de
details en de oppervlakte van de huid bijzonder scherp definieert, daar waar de
Rogeriaanse belichting bijdraagt tot het effect van idealisering. Kortom, Rogier van
der Weyden heeft de figuur gemodeleerd volgens een idee, een ideaalbeeld, maar
met behoud van de individualiteit.

3. Rogier van der Weyden, Portret van Antoon van Bourgondië. Brussel, Koninklijke Musea voor
Schone Kunsten van Belgie.

Deze werkwijze kwam allicht overeen met de wensen van de opdrachtgever zelf,
die naast een waarheidsgetrouw portret evenzeer belang scheen te hechten aan de
perfecte weerspiegeling van zijn maatschappelijke positie, zijn status en zijn rang.
Antoon van Bourgondië (ca. 1430 - 1504) was de buitenechtelijke zoon van Filips
de Goede en Johanna van Prelle. Deze edelman vervulde belangrijke militaire en
adviserende functies aan het Bourgondische hof onder Filips de Goede en Karel de
Stoute. Zijn vertrouwenspositie blijkt ondermeer uit het feit dat hij opgenomen werd
in de Orde van het Gulden Vlies tijdens het kapittel dat plaatsvond in 's-Gravenhage
op 2 mei 1456. Bij deze gelegenheid ontving hij de gouden ketting waarmee hij
geportretteerd is. Het sierraad symboliseert de persoonlijke band met Filips de Goede,
het hoofd en de stichter van de ridderorde, en met diens opvolgers, maar het drukt
ook de instemming of vereenzelviging uit met de politiek-ideologische aspiraties
van de Bourgondische leiders. Vuurijzers, vuurstenen en vonken, de persoonlijke
emblemen van Filips de Goede, vormen de schakels
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van de ketting. In het midden hangt de ramsvacht, een motief dat ontleend is aan het
mythologische heldenverhaal van Jason, maar dat ook verwijst naar Gedeon, de
bijbelse, door God uitverkoren strijder. Het betreft twee archetypische figuren
waarmee de Bourgondische leiders zich wensten te vereenzelvigen en van wie de
heldendaden door hen werden gecultiveerd. De betekenis van de pijl in de hand van
de edelman is nog niet volledig opgehelderd, maar alles wijst in de richting van een
teken van een ambt, een speciale waardigheid of verdienste, of een bijzonder attribuut.
Bovenal belichaamt het Portret van Antoon van Bourgondië perfect het aloude
ridderideaal dat in hofkringen werd gecultiveerd, als een soort pronkgewaad van de
Bourgondische macht.
Het devotionele portretdiptiek met de plaatsing van een halflijfse Maria met Kind
tegenover een figuur in aanbidding, zoals op het Portretdiptiek van Laurent Froimont
(linkerluik: Caen, Musée des Beaux-Arts; rechterluik, Brussel, Koninklijke Musea
voor Schone Kunsten van België) (afb. kaft) wordt beschouwd als een creatie van
Rogier van der Weyden. Eigenlijk betreft het een nieuwe combinatie van traditionele
motieven en structuren. De kunstenaar herbruikt het Byzantijnse concept van de
halflijfse Madonna met Kind en voegt dit samen met het portrettype dat in de 15de
eeuw gebruikelijk is. Het devotioneel gehalte blijkt uit de gevouwen handen van de
geportrettteerde, analoog aan de gebedshouding van geknielde donateurs op tal van
religieuze taferelen.
De keuze van de diptiekvorm kan geïnspireerd zijn op meer dan één prototype.
Misschien combineerde de kunstenaar

4. Hans Memling, Diptiek van Maarten van Nieuwenhove. Brugge, Sint-Janshospitaal
(Memlingmuseum).

het bestaande type van het dubbelportret met de halflijfse Christus- en
Maria-diptieken. Een andere mogelijkheid wordt gedemonstreerd door het
Wilton-diptiek (Londen, National Gallery) van ca. 1395, waarbij de schenkersfiguur
ten voeten uit en vergezeld van heiligen gepresenteerd wordt aan de H. Maagd op
het tegenoverliggende luik. Deze configuratie herinnert op haar beurt aan identieke
iconografische formules in bepaalde verluchte handschriften. Veelbetekenend in dit
opzicht zijn Bourgondische inventarissen die sommige schilderijen omschrijven als
boeken: ‘tableau en fourmes d'une heures, fermant’ of ‘tableaux, faiz en manière
d'un livre’. Tot in de late 15de eeuw wordt de creatie van Rogier van der Weyden
nagevolgd, soms in een gewijzigde vorm zoals in het Diptiek van Maarten van
Nieuwenhove (Brugge, Sint-Janshospitaal - Memlingmuseum) (afb. 4) van Hans
Memling.
De traditie van het tweeluik in religieus perspectief is nauw verbonden met ideeën
omtrent de zorg voor het zieleheil, intercessie en devotie. Zoals bij drieluiken biedt
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het functioneel de mogelijkheid het hoofdtafereel aan het gezicht te onttrekken. Men
kan dus vermoeden dat de binnenzijde niet permanent geëxposeerd werd, maar
misschien enkel op het ogenblik van het gebed. De relatief kleine afmetingen,
gekoppeld aan het intieme karakter van de half-lijfse compositie, suggereren
bovendien een privaat gebruik. Bijgevolg vervult het devotiediptiek bij uitstek een
zinvolle functie in de context van de private meditatie en devotie. Het ‘biddend
portret’ kan het gebed van de geportretteerde gelovige oriënteren tijdens zijn leven,
maar ook dat van zijn nakomelingen na zijn dood. In het eerste geval is het tweeluik
te begrijpen als een Andachtsbild, in het andere als een epitaaf. In beide gevallen
geldt het als een soort permanent gebed voor de eeuwigheid. Ten slotte geldt de
dialoog van de geportretteerde met de H. Maagd in zekere zin als een certificaat van
vroomheid. De eigenaar kon het devotionele portretdiptiek met zijn beeltenis, devies,
wapen en patroonheilige beschouwen als een soort stichtingsoorkonde, een uiterlijk

5. Petrus Christus, Portret van een Kartuizer. New York, The Metropolitan Museum of Art, The Jules
Bache Collection.

garantieteken voor een innerlijk religieus voornemen of ideaal. Om die reden
functioneert de epitaaf van Laurent Froimont ook als een spiritueel testament.
Omstreeks het midden van de 15de eeuw blijven de conventies van het genre in
gebruik, maar de neutrale achtergrond wordt meer en meer verlaten ten voordele van
de situering in een herkenbare ruimte. Deze nieuwe ontwikkeling werd geëxploreerd
door Petrus Christus. Het Portret van een Kartuizer (New York, The Metropolitan
Museum of Art, The Jules Bache Collection) (afb. 5) van 1446 respecteert volledig
de Eyckiaanse praktijk van het halflijfse portret in driekwart profiel, waarbij de
geportretteerde schijnbaar heeft plaatsgenomen achter de stenen omlijsting van een
vensterraam die een inscriptie draagt met de naam van de kunstenaar en de datum
van de uitvoering van het portret. Het illusionisme wordt nog in de hand gewerkt
door de toevoeging van de vlieg onderaan op de borstwering in trompe-l'oeil, een
motief dat in-
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houdelijk als een talisman of een memento mori kan worden opgevat. Nieuw is de
suggestie van de hoek van een ondiep, roodgekleurd interieur dat een zekere
bewegingsruimte verleent aan de anonieme lekenbroeder. In het Portret van Edward
Grimston (Londen, National Gallery), eveneens van 1446, heeft de kunstenaar het
interieur zeer duidelijk gedefinieerd, ondermeer met behulp van de balken van de
zoldering, het ronde venster in de muur dat de lichtinval bepaalt, en de houten
lambrisering van de achterwand die het wapenschild draagt van de edelman. Dirk
Bouts zette nog een stap verder door het interieur te voorzien van een openstaand
venster met zicht op een weids landschap, zoals in het Portret van een Man (Londen,
National Gallery) van 1462.
Voor zover bekend is Hans Memling de eerste Zuid-Nederlandse kunstenaar
geweest die het motief van het landschap als unieke achtergrond introduceerde, een
ruimtelijke setting die de geportretteerde geheel in de open lucht situeert. Het Portret
van een Man in Frankfurt (Städelsches Kunstinstitut) van ca. 1467-1470 en het Portret
van een Man in New York (The Frick Collection) misschien van ca. 1470-1472
zouden als de vroegste voorbeelden in dit verband kunnen gelden. Ook in zijn latere
werken bleef Memling dit motief hanteren, zoals in het Portret van een Man met een
Munt (Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten) (afb. 6) van ca. 1480.
Het zou kunnen gaan om een gebruik van Italiaanse origine zoals dit voor het eerst
duidelijk werd toegepast door Piero della Francesca in de Portretten van Federico
da Montefeltro en Battista Sforza (Florence, Uffizi) van ca. 1465-1470, maar het is
nog de vraag of het laatstgenoemde werk zelf niet schatplichtig was aan
Zuid-Nederlandse voorbeelden. Rogier van der Weyden had deze formule reeds
gehanteerd in een religieuze context, namelijk in de Braque-triptiek (Paris, Musée
du Louvre) van ca. 1450. Op de binnenzijde van het drieluik plaatste hij vijf heilige
personages in het halflijfse portretformaat tegenover een doorlopend panoramisch
landschap op de achtergrond. Het is bijgevolg niet uitgesloten dat Memling, die
vermoedelijk enige tijd doorbracht in het atelier van Van der Weyden, dit concept
daar heeft ontleend en toegepast in de portretkunst. Bovendien lijkt Memling in de
genoemde portretten een band te willen behouden met een vorm van imaginaire
architectuur. Meestal laat hij de positie van een der handen van de geportretteerden
ongeveer samenvallen met de onderste rand van het schilderij, waardoor het lijkt
alsof de hand rust op een denkbeeldige borstwering of eventueel op de lijst van het
werk.
Hans Memling profileert zich als een vernieuwer van het portrettype in de
Zuidelijke Nederlanden. Zijn portretbustes zijn meestal gevat in een eng beeldvlak,
waarvan de randen de schouders en de armen oversnijden, en waardoor de
geportretteerden in close-up naderbij worden gebracht. Hij combineert deze vernauwde
beelduitsnit met een nieuwe, landschappelijke setting en een opvallend sculpturaal
realisme. De gezichten lijken steeds erg authentiek, minder analytisch dan de
portretten van Jan van Eyck, maar enigszins gepolijst en waarschijnlijk een beetje
geïdealiseerd, echter
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6. Hans Memling, Portret van een Man met een Munt. Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone
Kunsten

zonder dat de veristische weergave van het model aan geloofwaardigheid hoeft in te
boeten.
De Vlaamse Primitieven legden ongetwijfeld de grondslagen voor het ‘moderne’
portret. Men mag echter niet uit het oog verliezen dat het 15de-eeuwse portretrealisme
eerst en vooral de werkelijkheid toont van een sociaal en religieus gedefinieerde
norm. Bovendien opereerden de kunstenaars steeds binnen de enge grenzen van de
genregebonden codes en conventies.
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Karolien De Clippel
De Vlaamse portretkunst in de zestiende eeuw. Enkele
sleutelmomenten van een succesverhaal
Ondanks het opmerkelijke conservatisme bij het begin van de 16de eeuw
getuigt de portretkunst van iconografische en vormelijke vernieuwing.
Zowel de kunst van de Vlaamse Primitieven als die van de Barok bracht in het
verleden heel wat pennen in beweging. De zestiende-eeuwse kunstpraktijk van de
Zuidelijke Nederlanden daarentegen bleek een minder geliefd onderzoeksobject. Dit
geldt ook voor een subcategorie als de portretkunst. Middeleeuwse portretten en ook
die van de zeventiende eeuw werden voldoende belangrijk bevonden om er diepgaande
studies aan te wijden, niet alleen onder de vorm van overzichtspublicaties maar ook
van monografische studies gewijd aan gespecialiseerde portretschilders. De
zestiende-eeuwse portretkunst werd, op eerder impliciete wijze, zowat afgedaan als
een overgangsperiode tussen twee grote era en kreeg bijgevolg een stiefmoederlijke
behandeling. Noch een globaal overzicht, noch afzonderlijke kunstenaarsmonografieën
geraakten tot nog toe van de grond, niet zozeer door een gebrek aan portretten integendeel - maar veeleer door het relatief grote aantal ongeïdentificeerde schilders
en geportretteerden. Bovendien is men de mening toegedaan dat deze periode weinig
baanbrekend werk heeft afgeleverd. Te vaak worden zestiende-eeuwse portretten
omschreven ofwel als uitlopers van de vorige eeuwen, ofwel als een aanloop tot dé
portretschilders bij uitstek: Rubens, Van Dyck en hun tijdgenoten.

De krachtige traditie
Het is wel degelijk zo dat portretschilders in de eerste decennia van de zestiende
eeuw krampachtig vasthielden aan types en compositieschema's die al in de vijftiende
eeuw hun succes bewezen hadden. Dat deze archaïsche tendens zich vooral in Brugge
doorzette, hoeft uiteraard niet te verbazen en vindt zijn oorsprong in de sterke
artistieke traditie en het rijkelijk erfgoed dat de Ars Nova er nagelaten had. Jan
Provoost (ca. 1465-1529), Ambrosius Benson (†vóór 12 jan. 1550) en Adriaen
Isenbrandt (†vóór 21 juli 1551) voorzien er de burgerlijke elite van de ingetogen
portretten ten halve lijve die hun voorouders bij Hans Memling en Gerard David
bestelden1.
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1. Meester van de Magdalenalegende, Portret van Margaretha van Oostenrijk. paneel, 31 × 22 cm.
Parijs, Musée du Louvre, inv. nr. R.F. 2259

Nog steeds bevindt dit genre zich op het snijpunt van twee werelden, de seculiere
en de gewijde. De devotionele ijver uit zich in het bijzonder in de zogenaamde
stichtersportretten, waar opdrachtgevers in biddende houding een heilige of religieuze
voorstelling flankeren of zelfs direct in het devotiestuk betrokken zijn. Soms laten
levende personen zich uitbeelden als toeschouwer bij een religieus tafereel in het
‘verscholen portret’, waarvan bijvoorbeeld de biddende zuster augustines op de
Triptiek met de opdracht in de tempel (Brugge, Sint-Salvatorskathedraal, 1510-11)
van Adriaen Isenbrandt getuigt. Vaak nemen ze de gedaante aan van heiligen en van
bijbelse figuren met wie zij zich graag geïdentificeerd zien, in het zogenaamd
‘identificatieportret’2. Tot die laatste categorie behoort Nicholas Brömse, burgemeester
van Lübeck vanaf 1520, afgebeeld als één van de Drie Koningen, neergeknield bij
het Jezuskind op de Brömsetriptiek, ook van Isenbrandt.
Traditioneel van inslag zijn eveneens vele vroegzestiende-eeuwse historische
portretten die de Habsburgse vorsten en de vooraanstaande hofwereld in beeld
brengen. Een groot aantal van die ‘Habsburger-portretten’ werden toegeschreven
aan de Meester van de Magdalenalegende (actief tussen ca. 1490 en 1526), hetgeen
laat veronderstellen dat deze schilder nauwe banden onderhield met het hof, eerst in
Brussel, nadien in Mechelen. Zeker van zijn hand is het Portret van Margaretha van
Oostenrijk in het Louvre in Parijs (afb. 1). Het konterfeitsel leunt sterk aan bij de
oud-Vlaamse traditie door zijn conventionele pose ten halve lijve, de effen
achtergrond, de voorstelling van de minuscule handjes tegen de benedenrand van
het beeld, en vooral, door de beperkte lichamelijkheid en het expressieloze gelaat
met een blik in het ijle. Frappant is dat de enge staatsieportretten van de koninklijke
familie vervaardigd door een kunstenaar als Bernard Van Orley (ca. 1488-1541),
hofschilder van de regentes, qua compositie veel traditioneler aandoen dan de breed
opgezette en face beeltenissen in significante setting die diezelfde kunstenaar in
dezelfde periode schilderde van staatsambtenaren en geleerden. Het volstaat hier om
het Portret van Karel V in het Museum voor Schone Kunsten in Boedapest te
vergelijken met het Portret van de geneesheer Joris van Zelle (Brussel, Koninklijke
Musea voor Schone Kunsten van België). De idee om gespecialiseerde
portretkunstenaars zoals Van Orley aan te werven als gesalarieerde hofkunstenaars
ontstaat in de Lage Landen pas vanaf de zestiende eeuw, precies onder de regering
van Margaretha van Oostenrijk. Net als Van Orley zal ook Jan Cornelisz. Vermeyen
(ca. 1500-ca. 1559) na de dood van Margaretha van Oostenrijk in hofdienst blijven
werken en levensechte konterfeitsels afleveren die zich onderscheiden door de driftig
gesticulerende handen. De taak van die kunstenaars bestond erin afzonderlijke
portretten te creëren die dan in een soort van dynastieke portretgalerij, met een
specifieke politieke agenda, het
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belang van de Bourgondisch-Habsburgse familie en haar aanverwanten moest
benadrukken3. In dienst van Maria van Hongarije werkten zelfs enige schilders van
wie geen gesigneerd werk is overgeleverd, maar van wie bekend is dat zij routinematig
kopieën naar portretten uit de verzameling van de landvoogdes vervaardigden.
Dat vele van de overgeleverde historische portretten een middelmatige indruk
nalaten, heeft wellicht veel te maken met het feit dat de meeste van deze portretten
helemaal niet in opdracht van het hof zelf gemaakt werden. Uitgaande van de
zestiende-eeuwse boedelbeschrijvingen lijkt het erop dat ook de burgerij en het
patriciaat hun huizen graag getooid zagen met de afbeeldingen van de heersende of
vroegere gezaghebbers - een praktijk die trouwens nog steeds vrij actueel is, getuige
de foto's van de koninklijke familie in sommige interieurs. Dit fenomeen verklaart
dan ook de grote aantallen middelmatige portretten die tot ons gekomen zijn. Wellicht
werden dergelijke historische portretten ‘en masse’ vervaardigd door dozijnschilders,
met als bestemming de vrije markt. Binnen het huisinterieur bevonden de meeste
van die historische portretten zich in de voorste kamers aan de straatkant. Zij waren
met andere woorden onmiddellijk zichtbaar voor eventuele bezoekers en etaleerden
de politieke sympathieën van de bewoners4.

Een nieuwe aanpak in Antwerpen
Ondanks het opmerkelijk conservatisme in bepaalde artistieke milieus bij het begin
van de zestiende eeuw, ontbreekt het de portretkunst niet aan innoverende impulsen,
zowel iconografisch als vormelijk vlak. Centrum van de vernieuwingsbeweging is
Antwerpen. Meerdere factoren waren hier in het geding.
Essentieel voor de ontwikkeling van de schilderkunst in het algemeen en de
portretkunst in het bijzonder, is de doorbraak van het humanisme en van de Italiaanse
ideeën over kunst en kunstenaar. Binnen het levendig debat over de paragone, de
rivaliteit tussen de schilderkunst en de poëzie, beweerden sommige humanisten dat
enkel het geschreven woord de zieleroerselen van een persoon kan blootleggen. Een
geschilderd portret daarentegen zou een getrouwe fysische getuigenis bieden, maar
ook niet meer dan dat. Leonardo da Vinci, die - uiteraard - de superioriteit van de
schilderkunst bepleitte, pareerde dit vooroordeel door in zijn schilderijen allerhande
retorische strategieën te hanteren die precies de grotere diepgang van deze kunstvorm
- versus de poëzie - moeten onderstrepen. De voornaamste hulpmiddelen om de
communicatieve kracht van portretten te suggereren zouden het sprekend gebruik
van gebaar en blik5, evenals het nadrukkelijk uitstallen van bepaalde accessoires
zijn6. Het is Quinten Metsys (1466-1530) die als eerste in de Zuidelijke Nederlanden
blijk geeft op de hoogte te zijn van dit poëtisch dilemma op Italiaanse bodem en
kennis te hebben van Da Vinci's kunst. De typisch Vlaamse zin voor detail is nog
steeds voelbaar, maar Metsys adapteert de nieuwe benadering door de geportretteerde
te tonen als betrapt in een momentane actie, in
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2. Quinten Metsys, Portret van een geleerde. 1520-22, paneel, 68,8 × 53,3 cm. Frankfurt, Stadelschen
Kunstinstitut, inv. nr. 766

een frontale houding, die ostentatief afstand neemt van de oude vorm van het
stichtersportret en zijn spirituele connotaties. De geportretteerde richt zich niet meer
naar het aangrenzende devotiestuk, maar verlegt zijn aandachtspunt naar de
toeschouwer of naar een onbestemd punt buiten het schilderij. Dat Metsys in
humanistische kringen vertoefde tonen niet enkel de stilistische kwaliteiten van zijn
schilderijen. Ook de geportretteerden getuigen daarvan. Vaak gaat het namelijk om
mannen die dankzij hun attributen als intellectuelen te typeren zijn, zo bijvoorbeeld
in één van Metsys' meesterstukken: het Portret van een geleerde (afb. 2).
De dynamiek van de kunst in Antwerpen wordt niet enkel bepaald door de frisse
wind vanuit Italië, maar ook door de opmerkelijke economische bloei die deze stad
beleeft en de nieuwe marktsituatie die daaruit resulteert. Aangetrokken door de
verlokkelijke toekomstmogelijkheden van de Antwerpse markt, stromen ambachtslui
en kooplieden uit alle windstreken samen in de Scheldestad. Het afzetgebied van de
portretkunst blijft niet langer beperkt tot de hoge clerus, vorsten en
hoogwaardigheidsbekleders. Gretige afnemers zijn de rijke kooplui, die maar al te
graag hun ambities en uitzonderlijke welvaart gevisualiseerd zien7.
Jan Gossaert (ca. 1478-1532), die in dienst van de Italiëminnende Filips van
Bourgondië werkte en ook opdrachten van buiten het hof mocht aanvaarden, speelt
perfect in op de wensen van dit cliënteel.

3. Jan Gossaert, Portret van een koopman. ca. 1530, paneel, 63,6 × 47,5 cm.
Washington, D.C., National Gallery of Art, inv. nr. 1967.4.1

Anders dan voor Metsys het geval was, reikt zijn kennis van Italië verder dan da
Vinci en de Lombardische school. Uiting hiervan is de opmerkelijke plasticiteit van
de afgebeelde figuren. Zijn Portret van een koopman (afb. 3) belichaamt op
overtuigende wijze de humanistische topos van het ‘sprekende portret’, van de
beeltenis die ‘enkel nog een stem mist’. Het portret weerspiegelt tevens de ambivalente
moraal die de zestiende-eeuwse burgerij kenmerkte: enerzijds pronkten zij met hun
rijkdom, anderzijds waren zij zich ten volle bewust van de onchristelijke praktijken
als gierigheid en woeker die met hun materialistische instelling gepaard gingen.
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De populariteit van ‘desen sijdwegh der consten’
Tegen de jaren veertig van de zestiende eeuw is het portret volledig ‘ingeburgerd’.
In de boedelinventarissen van de laatste decennia van de eeuw zijn dan ook in de
meeste gevallen portretten aan te treffen van de man en de vrouw des huizes, van de
voorouders en andere familieleden,

Vlaanderen. Jaargang 48

128
en vaak ook van wereldlijke en kerkelijke gezagsdragers. Globaal gesproken
vertegenwoordigen portretten zelfs de grootste groep van de profane schilderijen8.
Het succes van deze kunstvorm hangt samen met de drang naar zelfpresentatie van
de opkomende burgerij. Het portret biedt een podium waar deze homines novi hun
professionele en sociale opgang kunnen illustreren, en waar uiteraard ook de
nagedachtenis en de deugden van de geportretteerde

4. Frans Floris, Portret van de zogenaamde familie van Berchem, 1561, paneel, 130 × 225 cm. Lier,
Museum Wuyts- van Campen-Baron Caroly, inv. nr. 52

in ere kunnen gehouden worden. Een brede waaier van types is voorhanden. Naast
de veel voorkomende echtpaarportretten in pendantvorm en individuele portretten,
is één van de fraaiste uitingen van de Nederlandse portretkunst het groepsportret in
de breedte van een gehuwd koppel met hun kroost.
Eveneens omstreeks die tijd krijgt de opdeling in de verschillende genres en de
hiermee gepaard gaande specialisatie, die zich aankondigde bij het begin van de
eeuw, vastere vorm. Met de rationalisatie van de kunst onder impuls van het zich
uitbreidende humanisme worden de genres geordend volgens een hiërarchisch
principe. De historieschilderkunst spant de kroon. Onder aan de ladder staat de
portretkunst. Reden van deze geringe waardering is het louter mimetisch karakter
van dit genre, dat de erudiete inbreng of inventio mist waarvan elk visueel artefact
in die tijd diende te getuigen. Deze afwijzende houding tegenover portretkunst vond
weerklank bij Frans Floris (1519/20-1570), die als eerste in onze contreien
beantwoordde aan het statuut van de pictor doctus en zich consequent instelde op de
kunsttheoretische principes van de Italiaanse hoogrenaissance. Het valt dan ook niet
te verwonderen dat deze schilder, als hij zich al verwaardigde een portret te penselen,
baanbrekend werk verrichtte om gestalte te geven aan de hooggeroemde
inventiogedachte. Met het Portret van de zogenaamde familie van Berchem (afb.4)
gaf de kunstenaar een beslissende impuls aan de ontwikkeling van het groepsportret
in de Nederlanden. Door de gezinsleden in onderlinge betrokkenheid samen te brengen
rondom het portret van de overleden pater familias, en door hun een voor die tijd
uiterst ongebruikelijke spontaneïteit te verlenen, geeft hij op originele wijze vorm
aan de heersende morele opvattingen over huwelijk en familieleven9. Frans Floris is
echter een atypische figuur, wiens voorbeeld nauwelijks navolging zal kennen.
Veel representatiever voor de situatie van het burgerportret in Antwerpen in die
periode is de Meester van de jaren veertig, een anoniem, maar vakbekwaam kunstenaar
van wie zowat 30 portretten gedateerd tussen 1541 en 1551 bewaard zijn. Anders
dan Floris speelde hij gretig in op de grote vraag naar portretten vanwege de hogere
middenklasse, en maakte er, niettegenstaande de geringe waardering van het genre,
zijn beroep van. Behalve individuele portretten, bleek de schilder een voorkeur te
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hebben voor een portrettype dat alom in trek was en waarbij twee gehuwden naar
elkaar toegewend zijn in pendanten, van een kleinschalig formaat. De portretten van
Gilbert van Schoonbeke en Elizabeth Heyndrickx (afb. 5a-b) tonen man en vrouw,
ten halve lijve afgebeeld tegen een neutrale achtergrond, terwijl ze de toeschouwer
aankijken. Frappant zijn de minutieuze afwerking en detailweergave, evenals de
afstandelijkheid en geringe psychologische betrokkenheid van de geportretteerden.
Het echtpaar weerspiegelt perfect het maatschappelijk rollenpatroon, waarbij de
lichamelijk en geestelijk zwakkere vrouw een zekere gereserveerdheid vroeg, terwijl
haar superieure mannelijke partner zich het liefst gekarakteriseerd zag als een
zelfbewust heerser. Tevens beantwoorden de konterfeitsels nog steeds aan de
eeuwenoude portretcode die haar oorsprong vond in het stichtersportret en die de
man heraldisch rechts en de vrouw heraldisch links plaatst.
Dat Brugge in die tijd over zijn economisch hoogtepunt heen was, impliceerde
daarom niet meteen dat de uitgaven voor luxeartikelen niet meer op het budget
stonden. Ook daar was het burgerlijk segment van de bevolking tuk op de modieuze
formalistische portretten. Voornaamste leverancier was Pieter Pourbus
(1523/24-1584). Qua typologie en compositie toont zijn werk een sterke verwantschap
met de Antwerpse portretpraktijk. Zijn bloeitijd valt iets later dan die van de
Antwerpse Meester van de jaren veertig. Dit tijdsverschil weerspiegelt zich dan ook
in zijn oeuvre, dat zich kenmerkt door een groter verticalisme en een uitgesproken
emblematische duiding, twee karakteristieken die trouwens hét handelsmerk bij
uitstek worden van de gehele portretproductie in de tweede helft van de eeuw.

‘Wacht nog even en Antonis Mor spreekt’
Bakermat van deze nieuwste portretmode was niet het burgerlijk milieu, maar de
vorstelijke en aristocratische sfeer. Feitelijke trendsetter was Anthonis Mor van
Dashorst (1516/20-?1567). Nauwelijks had die schilder zich geprofileerd in het
artistieke landschap of hij maakte furore in de hoogste sociale kringen met een
portretstijl die geheel beantwoordde aan de formalistische geest van de eigentijdse
hofetiquette. Tot de meest significante schilderijen van Mors carrière behoort het
Portret van Mary Tudor (afb. 6). De compositie van het portret gaat terug op Titiaans
portretten van Isabella van Portugal, de echtgenote van Karel V, zodanig dat Mary
Tudor, als eega van Karels erfgenaam, nadrukkelijk herkenbaar gemaakt is als
opvolgster van Karels eigen eerbiedwaardige gemalin. Door de overtuigende
combinatie van aristocratische austeriteit met een scherp geobserveerde weergave
van de persoonlijkheid, stijgt het portret onder het penseel van
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deze geniale artiest ver uit boven het doorsnee staatsieportret. De beeltenis was reeds
opzienbarend in de tijd van ontstaan en viel zodanig in de smaak dat Filips II nog op
de dag zelf van de ‘levering’ Anthonis Mor beloonde met een officiële erkenning
als hofschilder. Vier jaar na zijn aanstelling levert Mor in zijn Zelfportret (Firenze,
Uffizi, 1558) een visueel verslag van zijn verhouding tot Filips II. Zelfbewust als hij
was, werpt hij zich op als de evenknie van Apelles,

5a. De meester van de veertiger jaren, Portret van Gilbert van Schoonbeke, 1544, paneel, 59 × 44
cm. Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, inv. nr. A. 218

5b. De meester van de veertiger jaren, Portret van Elizabeth Heyndrickx, 1544, paneel, 59 × 44 cm.
Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, inv. nr. A. 127

6. Anthonis Mor van Dashorst, Portret van Mary Tudor, 1554, paneel, 109 × 84 cm. Madrid, Prado,
inv. nr. 2108

dé Griekse portretschilder bij uitstek én hofschilder van Alexander de Grote. Zijn
humanistische aspiraties reiken echter verder dan dat. Door zichzelf te tonen in een
branieachtige pose en in de voorname outfit van een cortegiano, steekt Mor het genre
waarvan hij de levende incarnatie is in een voornaam kleedje. Hij maakt met andere
woorden duidelijk dat hij zichzelf ziet als een pictor doctus die niet louter objectieve,
ambachtelijke reproducties van personen aflevert, maar goed beredeneerde
kunstwerken met een welbepaalde semantische dimensie10. Toegegeven, ijdelheid
siert niet. Toch was Mors provocerende houding niet geheel onterecht. Zijn
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portretrepertoire, evenals zijn droge, analytische stijl zullen immers lang nazinderen
aan de Europese hoven..., tot de intrede van Antoon van Dyck.

Eindnoten:
1 Brugge en de Renaissance Van Memling tot Pourbus, tent. cat., Brugge, 2 dln, 1998.
2 Maryan W. Ainsworth, ‘Portraiture A meeting of the sacred and the secular worlds’, From Van
Eyck to Bruegel Early Netherlandish painting in the Metropolitan Museum of Art, tent cat, New
York, 1998, pp. 139-145
3 Dagmar Eichberger en Lisa Beaven, ‘Family members and political allies. The portrait collection
of Margaret of Austria’, The Art bulletin, LXXVII, nr. 2 (1995), pp 225-248.
4 Bert Hendrickx, Het schilderijenbezit van de Antwerpse burger in de tweede helft van de
zestiende eeuw een socio-economische analyse, onuitgeg. licent. verhandeling, K U. Leuven,
1997, pp 96-97; p. 161
5 Keith Christiansen, ‘The view from Italy’, From Van Eyck to Bruegel Early Netherlandish
painting in the Metropolitan Museum of Art, tent. cat., New York, 1998, pp. 57-59
6 Petra Kathke, Potrat und Accessoire: Eine Bildnisform im 16. Jahrhunderts, Berlijn, 1997, pp
13-14.
7 Bert Hendrickx, op cit, pp 29-45, pp 93-94
8 Ibidem, p. 79, p. 95
9 Katlijne Van der Stighelen, ‘Das Portrat zwischen 1550 und 1650: Die Emanzipation eines
Genres’, Von Bruegel bis Rubens: Das goldene Jahrhundert der flamischen Malerei, uitg. dr.
E Mai en H. Vlieghe, tent cat Keulen, 1992, p 173.
10 Joanna Woodall, ‘Honour and profit: Antonis Mor and the status of portraiture’, Nederlandse
portretten: Bijdragen over de portretkunst in de Nederlanden uit de zestiende, zeventiende en
achttiende eeuw (Leids Kunsthistorisch Jaarboek VIII, 1989), 's-Gravenhage, 1990, pp. 69-89
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Jean Luc Meulemeester
Portretten aan tafel Over een schilderij uit de Brugse stedelijke
verzameling
Rijke families lieten zich graag met veel symboliek aan tafel portretteren.
Op het einde van de zestiende en in het begin van de zeventiende eeuw lieten
godsvruchtige families zich dikwijls portretteren aan tafel. Op die manier werd de
eendracht van een gezin toen het gemakkelijkst weergegeven. Het bood tevens de
mogelijkheid om andere aspecten uit het gezinsleven te symboliseren: vroomheid,
vruchtbaarheid en een correcte opvoeding. Symbolische elementen zijn in die werken
nooit ver weg. Ze vertonen een statische opstelling in een renaissancesfeer. In de
Noordelijke Nederlanden behoorden dergelijke familievoorstellingen tot de
geliefkoosde onderwerpen uit die periode. Het zou ons verwonderen, mochten Brugse
schilders dergelijke portretten niet hebben gekonterfeit.
Inderdaad, de stedelijke Brugse verzameling bezit een paneel (108 × 213 cm; inv.
nr. 0.1618) (afb. 1), 1583 gedateerd, met

1. Portret van de familie Adolf van Meetkerke - Margaretha van Lichtervelde, paneel 108 × 213 cm,
1583. We menen dit schilderij aan Antoon Claeissens te kunnen toeschrijven. Brugge, Stedelijke
Verzameling. (Foto: Brussel, K.I.K)

een voorstelling die lange tijd als een anonieme protestantse familie werd omschreven.
Alfons Dewitte kon de personages op dit intrigerend schilderij onlangs identificeren
als Adolf van Meetkerke, voorzitter van de Raad van Vlaanderen, die in (1582 of)
1583 in het huwelijk trad met Margaretha van Lichtervelde. Beiden worden er
afgebeeld met de vijf kinderen van Adolf uit zijn eerste huwelijk (Nicolaas, Antone,
Boudewijn, Adolf en Anna) en met twee meiden, waarvan één in de keuken. Het
gaat dus waarschijnlijk om een huwelijksportret, wat betekent dat er geen reden is
om de benaming Protestantse familie aan tafel te blijven aanhouden. Het schilderij
blijft een boeiend kijkstuk. Historici, die zich bezig houden met het tafelen, gebruiken
het om de eetgewoonten uit de late zestiende eeuw uit te leggen: het perfect geplooide
witte (mogelijk damasten) tafellaken, de tinnen schalen, borden en schenkkannen,
het glaswerk, een zoutvat en de scherpe messen. Het ontbreken van gaffels toont aan
dat men hier nog met de handen at. De feestelijke waaier aan spijzen (gevogelte,
citroenen, druiven, pasteien, sinaasappelen, brood, pruimen, bessen, gebraad...) werd
tegelijkertijd opgediend. Dit betekent dat de gerechten toen nog door elkaar werden
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gegeten. Moralisten wenden de Nederlandstalige psalmteksten, waarvan twee in het
renaissancistische rolwerk bovenaan werden neergeschreven en een onderaan, aan
om te wijzen op de godsvrucht, op de pedagogische kwaliteiten en op de typische
eigenschappen van een christelijk gezin. Deze verzen werden nagenoeg letterlijk
uitgebeeld: de boom aan de beek (links) voor de man, de wijnstok (achteraan) voor
de vrouw en de olijftakken in de tot gebed gevouwen handen van de kinderen. Het
gevaarlijke dier, achter de zetel van de
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man des huizes, symboliseert het kwaad. Misschien wordt met het eten niet alleen
een huwelijksmaaltijd bedoeld, maar ook wel spijs voor de ziel! Een vergelijking
met het Pascha en/of het Laatste Avondmaal ligt hier eveneens voor de hand. Er
steekt ongetwijfeld nog meer symboliek in dit schilderij: het brandende haardvuur,
de hand met de roede die uit de lucht komt, de kledij, de op lagere tafeltjes staande
kruik en schotel met bessen, enz. Ook de duidelijke aanwezigheid van zout kan niet
alleen als een

2. Dit schilderij uit 1585 stelt een biddende familie aan tafel voor en wordt toegeschreven aan Antoon
Claeissens. Stratford-upon-Avon, Shakespeare Birthplace Trust at Hall's Croft. (Foto: Norwich,
Jarrold and Sons)

dure specerij worden beschouwd, maar dient evenzeer in verband gebracht te worden
met een vers uit de bijbel (Leviticus 2:13 en 2 Koningen 2: 19-22). Het is een
bindmiddel tussen God en Zijn volk, verwijst naar onvergankelijkheid en zou door
demonen worden verafschuwd.
In verschillende collecties worden gelijkaardige composities bewaard. Vooral het
paneel in de verzameling van de Shakespeare Birthplace Trust in Stratford-Upon-Avon
wekte onze aandacht (afb. 2). Dit werk, van ca. 1580-90, vertoont niet alleen dezelfde
ingrediënten als het hierboven besproken schilderij (een gezin met acht kinderen in
gebedshouding aan tafel, een meid die gebraden gevolgelte aanbrengt, een
gelijkaardige symboliek), maar wordt er toegeschreven aan Antoon Claeissens uit
Brugge. Wij menen nu op stilistische gronden te mogen stellen dat het familieportret
in de stedelijke verzameling eveneens van deze kunstenaar is. Dit wordt ten andere
door de gepubliceerde kunsthistorische literatuur niet tegengesproken.
Antoon (ca. 1536 - 1613) behoort tot het in de Brugse kunstkringen vrij bekende
schildersgeslacht Claeissens. Deze familie was vooral werkzaam in de tweede helft
van de zestiende eeuw tot zelfs vooraan in de zeventiende. De stamvader was Pieter
de Oudere. Uit zijn huwelijk met Marie Meese werden vijf kinderen geboren. Drie
ervan zetten het schildersgeslacht verder: Pieter (de Jongere), Gillis, waarvan er bitter
weinig geweten is, en de hier aangehaalde Antoon. Samen met zijn tweede vrouw,

Vlaanderen. Jaargang 48

3. Detail uit een triptiek met het portret van bisschop Karel-Filips de Rodoan, paneel, 100 × 44,5
cm. Dit schilderij werd in zijn opdracht geschilderd in 1609 voor de Brugse Sint-Donaaskathedraal.
Brugge, Sint-Salvatorskathedraal. (Foto: Brussel, K.I.K.)

Elisabeth Roelants, en hun drie dochters woonden ze in een huis op de hoek van de
Augustijnenrei en de St.-Jorisstraat. Net zoals heel wat andere kunstenaars uit die
periode vond Antoon Claeissens het niet minderwaardig allerlei restauraties en meer
ambachtelijke taken uit te voeren, zoals het polychromeren van kerkmeubels.
Daarnaast bleven er van die kunstenaar ook enkele portretten en panelen met profane
onderwerpen bewaard, zoals een Feestmaal met stadsfunctionarissen uit 1574 en
Mars, omringd door de Kunsten en Wetenschappen, triomfeert over de Onwetenheid
uit 1605, beide in het Groeningemuseum. Uit 1593 dateert Het Laatste Avondmaal
in de Brugse Sint-Gilliskerk. In 1609 kreeg hij van de toenmalige Brugse bisschop,
mgr. Karel-Filips de Rodoan, de opdracht een triptiek met de Kruisafneming te
schilderen voor de Sint-Donaaskathedraal. Dit werk hangt nu, met mogelijk nog
enkele andere schilderijen van hem, in de Brugse Sint-Salvatorskathedraal. (afb. 3)
Het oeuvre van Antoon Claeissens werd eigenlijk nog nooit grondig bestudeerd.
Toch valt het op dat hij in zijn religieuze voorstellingen een aparte stijl hanteert ten
opzichte van zijn portretten. Die laatste vertonen een veel koelere en realistische
manier van schilderen, wat in beide panelen duidelijk opvalt. Het meer fantasierijke
in de godsdienstige taferelen maakt er plaats voor realiteit, voor een correctheid. Dit
valt zeker op als we de luiken van de hierboven aangehaalde Kruisafneming
vergelijken. Het portret van de schenker-prelaat dat een duidelijk stilistische gelijkenis
met het familiehoofd op werk in Groot-Brittannië vertoont, is anders gekonterfeit
dan de voorstelling op het middenluik. Analoge stijlkenmerken zijn eveneens op het
Brugse kunstwerk aan te wijzen. Uiteraard dient onze hypothese verder onderzocht
en moeten we toegeven dat de kwaliteit van dit schilderij ons niet kan laten spreken
van kunsthistorisch topniveau.
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Katlijne Van der Stighelen
Antoon van Dyck, 1599-1999: het portret als passie
Van Dycks prestige als portretschilder, getoetst aan zowel Engelse als
Italiaanse opdrachtgevers, bereikt kort na 1630 een eerste hoogtepunt.
Gods werck, dat ick begaen, besien, besitten kan, Daer hoef ik geen ‘Copij
uyt menschen handen van?
Een deeltje van de kunst kan mij te recht verblijden:
Dat deeltje, dat de hand op 't rad leght van de tijden,
En stelt my Grootevaer syn overgroote Vaer Voor ooghen, of het volck
van he of gist'ren waer,
En sal myn kinderen kinds kinderen doen erven Myn aensicht, dat met mij
gaet sterven en bederven,
Is niet die wetenschap meer meester dan de tijd?
't is, het verderffelick ick in d'Olij geconfytt’.
Portretten zijn niet meer wat ze ooit zijn geweest. De dichterdiplomaat Constantijn
Huygens maakt in 1656 een gedicht op het genre. Hij geeft het de titel Dienstighe
Schildery. Portretten zijn nuttig en nodig want enkel het portret legt de hand op het
rad van de tijd, laat hem toe een tête à tête te hebben met zijn voorvaders en bewaart
zijn gelaat voor het nageslacht. Het vergankelijke ‘ik’ overleeft enkel ‘in d'Olij
geconfytt’. Portretschilders zijn steunpilaren van het maatschappelijk bestel. Zij
veruiterlijken menselijke ambitie door de tijd een stap voor te blijven. In de naar
twintigste-eeuwse normen ‘beeldarme’ cultuur van de zeventiende eeuw, is de
geschilderde beeltenis vervult van betekenis. Elk portret is in de kiem
‘magisch-realistisch’, omdat het door ‘gezichtsbedrog’ een afwezige aanwezig stelt.
Levenloze materie bezorgt in twee dimensies het substituut van driedimensionale,
warme lichamelijkheid. Die paradox inspireert in de barok tot menig beeldgedicht.
De al geciteerde Huygens schrijft ‘Songe à Madame la duchesse de Lorraine tardant
de me donner son portrait(...): ‘Beau tableau, si jamais il en fut sur la terre, Mais
tableau qui pour lors ne peut me satisfaire’. Het portret wordt enerzijds gekoesterd
als ‘trompe l'oeil’ en anderzijds bekritiseerd omwille van het ‘niet-zijn’. De artistieke
expressie wordt immers geëvalueerd in functie van levensechtheid.
Het opzet van deze bijdrage bestaat erin na te gaan hoe Antoon van Dyck in zijn
eigen omgeving met portretten wordt geconfronteerd en hoe hij in Antwerpen,

1. Portret van een zeventigjarige man. Brussel, KMSK.

Vlaanderen. Jaargang 48

Genua en Londen een vernieuwend portretschilderen heeft geïntroduceerd. Het
overzicht wordt opgesplitst in de vier perioden die Van Dycks artistieke loopbaan
faseren.

De eerste Antwerpse periode, 1599-1621
Portretten aan de wand: bron van inspiratie?
In 1599, geboortejaar van Antoon van Dyck, zijn zijn ouders welstellende
Antwerpenaars. Het gezin Van Dyck woont aanvankelijk in bij grootmoeder Cornelia
Van Dyck-Pruystinck in het huis geheten Den Berendans aan de Antwerpse Grote
Markt. Van het huis en de bezittingen van Antoon van Dycks grootmoeder is een
boedelstaat bewaard. De beschrijving is interessant, omdat men een zeer precies
beeld krijgt van de materiële leefwereld waarin de jonge Van Dyck opgroeit. Veel
portretten hangen er bij zijn oma langs vaderszijde niet aan de wand. In de tweede
voorkamer zijn er ‘VIII cleyn mans tronien ende twee vrouwen tronien elck apaert
op paneel in lysten’ evenals ‘Een Romeynsche vrouwen tronie op paneel in lysten’
te vinden. Een andere ‘vrouwentronie op paneel in lysten’ decoreert de tweede
achterkamer en ook op de scheerzolder is een ‘Romeynsche vrouwen tronie’ gedropt.
Het gebruik van de on-persoonlijke term ‘tronie’ wijst erop dat het om de voorstelling
van ‘types’ gaat die men evenmin identificeert. Hoewel in de inventaris niet aan enig
portret van de weduwe van Antoon van Dyck wordt gerefereerd, is in de Galleria
Estense in Modena een portret bewaard dat mogelijk Cornelia van Dyck-Pruystinck
in beeld brengt. Het schilderij wordt toegeschreven aan Frans Pourbus de Oude en
draagt het 17de-eeuwse opschrift ‘Ju. Cornelia Pruijstincx’. Het is een sober
busteportret dat allicht rond 1580 is gemaakt. In het huis van Catharina Cuypers,
moeder van Antoons moeder Maria, is zelfs een familieportret op te merken. In 1607
vermaakt ze aan haar schoonzoon Franchois van Dyck bij testament immers volgend
groepsportret: ‘Item laet ende maect aen Sr. Franchoys van Dijcke haren behouden
sone een stuck schilderye op panneel in lysten daerinne de voirghenoemde testatrice
met haren manne ende dochter gecontrefait staen, op conditie dat tselve stuck
schilderije naer dafflyvicheyt desselffs Van Dijcke sal toecommen ende volgen aen
synen outsten sone oft dochter die alsdan in leven wesen sal ende doutste sal wesen’.
Het portret is zeker gemaakt vóór het huwelijk van dochter Maria in 1590 en behoort
dus nog tot de 16de-eeuwse traditie. De afbeelding van drie leden van een burgerlijke
familie op één drager verraadt evenwel de artistiek-progressieve smaak van het
ouderpaar. De knaap Van Dyck is ongetwijfeld gefascineerd geweest door het tafereel
dat na de dood van zijn grootmoeder naar het huis van zijn vader is verhuisd. Het
biedt hem de unieke gelegenheid zijn in 1607 gestorven moeder - als meisje
geportretteerd - opnieuw voor de geest te halen.
De aanwezigheid van portretten en andere schilderijen in zijn huiselijk milieu
stimuleert Antoon van Dyck in de voetsporen van zijn grootvader te treden die ooit
in Antwerpen als schilder aan de kost is geko-
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men. In 1610 - hij is dan elf jaar - wordt hij leerjongen bij de op dat ogenblik zeer
gerenommeerde Hendrik van Balen. De man is in 1608 deken van de Sint-Lucasgilde
geweest en is vooral vermaard voor het maken van maniëristisch aandoende
kabinetstukken. Niettemin maakt Van Balen af en toe ook portretten. Zo schildert
hij een niet meer bewaard groepsportret op paneel van zijn kinderen en heeft hij voor
zijn epitaaf in de Antwerpse Sint-Jacobskerk een dubbelportret

2-3. Portret van de schilder Frans Snijders en zijn vrouw. New York, The Frick Collection.

van zichzelf en zijn vrouw voorzien. Tussen 1610 en 1614/15 blijft Van Dyck zo
goed als zeker als leerjongen in Van Balens atelier aan de slag. Af en toe zet hij ook
reeds een eigen compositie op. Het schilderijtje met het portret van een zeventigjarige
man (Brussel, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, afb. 1) past
typologisch perfect in de bestaande traditie. Hij schildert zoals anderen hem hebben
voorgedaan, maar experimenteert met de drager. Het ‘oubollige’ paneel wordt
vervangen door een ovaalvormig doek. Het portret heeft alle kenmerken van het
jeugdwerk van een getalenteerde leerling. De contouren zijn onvast uitgelijnd en het
bovenlichaam verschijnt nogal vaal tegen een monochrome achtergrond. De sterkte
van het portret schuilt in de uiterst subtiele lichtwerking in het gelaat en op de kraag.
Boven het model prijkt in kapitalen het opschrift AETATIS SUE..70.
ANNO.1613.AVD.F.AETA. SUE.14. Hij signeert met een monogram en noteert
scrupuleus de leeftijd van de artiest, nauwelijks veertien jaar. Van een heel ander
niveau is het branieachtige Weense zelfportret (Wenen, Akademie der bildenden
Künste, afb. p. 121) dat naar mijn mening moeilijk vroeger dan ca. 1614/15 kan
worden gedateerd. Tussen het Brusselse en het Weense portret - formeel erg goed
vergelijkbaar ligt immers een wereld van verschil. Het zelfportret toont een veel
meer rabiate close-up van het jongensgezicht hoewel in beide portretten het model
oogcontact zoekt met de potentiële bekijker. De onzekere lijnvoering van het begin
is vervangen door drieste penseelstreken die zonder aarzeling op het paneel zijn
gezet. Van Dycks techniek heeft een revolutionair nieuwe wending genomen: de
materie van de verf wordt expressiemiddel par excellence. De verftoetsen bepalen
de vorm, omdat de vorm niet langer de verfstreken bedwingt. Geleidelijk slaagt de
jonge Van Dyck erin het silhouet van de Antwerpse burgers te vernieuwen en tracht
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hij tevens hun kijk op de mogelijkheden van de schilderkunst te veranderen. Verf is
niet langer alleen een middel om een beeld te vormen, maar wordt doel op zich. Zijn
vaardige hand beweegt in de zogeheten ‘eerste Antwerpse periode’ haast driest over
paneel en doek. Hij gebruikt de verf in zijn materialiteit en getroost zich niet de
moeite de boogvormige sporen van het penseel te verdoezelen. In Antwerpse context
is dit ongezien. Hierin schuilt zijn prille originaliteit. Mogelijk laat Antoon van Dyck
zich in zijn vrijmoedige penseelslag inspireren door het voorbeeld van de zowat
vijftien jaar oudere Frans Hals. Hals' ouders zijn afkomstig van Antwerpen en
meerdere bronnen tonen aan dat Hals er in 1616 enige tijd verblijft. In hetzelfde jaar
voltooit Hals zijn eerste belangrijke schuttersstuk (Haarlem, Frans Halsmuseum).
Er is echter niets bekend over zijn concrete uitstraling in het toenmalige Antwerpen.
Het is misschien niet helemaal toevallig dat de twee oudst bekende werken van
Van Dycks hand tot het portretgenre behoren. Vanaf 1618, het ogenblik waarop hij
als meester-schilder aan de slag gaat, blijft hij veelvuldig portretten maken. Hierbij
valt op dat Van Dyck er de voorkeur aan geeft mensen te portretteren die op één of
andere manier ook met Rubens een relatie onderhouden. Zo schildert hij o.m. de
portretten van Rubens' medewerker, de dierenschilder

4. Portret van Cornelis van der Geest. London, The National Gallery.

Frans Snijders en zijn vrouw Margaretha de Vos (New York, The Frick Collection,
afb. 2-3), van de verzamelaar Cornelis van der Geest (Londen, The National Gallery,
afb. 4) en van de buitenburgemeester Nicolaas Rockox (Sint-Petersburg, Hermitage).
Hij varieert de typologie en kiest aanvankelijk vooral voor het individuele portret.
Of hij nu opteert voor driekwart portretten of inzoomt op head and shoulders, steeds
slaagt hij er in de persoonlijkheid van het model te reveleren. In vergelijking met
Rubens geeft hij veel meer de indruk de door hem geportretteerden psychisch te
benaderen. De context, barokke stoffering met brede balustrades en fluwelen
draperieën incluis, ontwikkelt hij in functie van het individuele model. De fijnzinnige
Snijders verdraagt bijzonder goed het barokke decor en het uitgelezen boeket achter
zijn glimlachende vrouw zou wel eens door hemzelf kunnen zijn geschilderd terwijl
de persoonlijkheid van Van der Geest zo indringend en overtuigend in evidentie
wordt gesteld dat elk bijkomend accessoire tot overbodige franje is geworden.
Rubens bezorgt hem blijkbaar geregeld portretopdrachten en biedt hem de
mogelijkheid in zijn atelier te leren kennen

Vlaanderen. Jaargang 48

134
wat teamwork inhoudt. Tussen 1617 en 1620 participeert hij tenminste driemaal aan
grootscheepse projecten die door Rubens worden gesuperviseerd. Al weten we niet
precies wanneer Rubens de jonge Van Dyck voor het eerst heeft ontmoet, vast staat
dat er contacten zijn geweest vóór de leerling zijn meestertitel (1618) heeft verworven.
Hoewel Van Dyck in deze periode reeds een productief meester is van
historietaferelen, lijkt zijn spontane voorkeur uit te gaan naar het portretgenre. Op
erg korte tijd experimenteert hij met zowat alle registers van het gamma. In functie
van de wensen van de opdrachtgever zoekt hij naar het gepaste ‘segment’ voor de
portrettering van het individu. De al genoemde Cornelis van der Geest registreert hij
haast in ‘macro-close-up’ waardoor we als kijker tot een onwaarschijnlijk intieme
confrontatie worden uitgenodigd. De fysionomie van de man is zo indrukwekkend
dat elke referentie aan stand of status overbodig wordt. Daarnaast portretteert hij in
dezelfde periode (ca. 1619/20) een drieledig gezin op één drager. Rubens heeft het
hem zowat zeven jaar eerder voorgedaan. Zijn portret van het gezin van Jan Bruegel
(Courtauld Institute Galleries, Princes Gate Collection, Londen, ca. 1612/13) - een
ouderpaar met hun twee kinderen compact poserend binnen een rechthoekige lijst wordt tot toetssteen van het eigen kunnen. De jonge Antoon van Dyck moet met dit
portret goed vertrouwd zijn geweest, omdat hij als boezemvriend van Jan Bruegel
junior, de knaap op Rubens' schilderij, geregeld bij de ‘Fluwelen Bruegel’ te gast is
geweest. Het (nog) niet geïdentificeerde portret van een jong echtpaar met dochtertje
in Sint-Petersburg (Hermitage, afb. 5) verwijst compositorisch naar Rubens' prototype,
maar oogt veel minder formeel. Voor beide portretten is de halflijfse pose toegepast.
Rubens benadrukt de ‘gezinsconcordia’ door de maniëristisch geïnspireerde
verstrengeling van handen in het centrale blikveld te situeren. Bij Van Dyck ontmoet
de toeschouwer op dezelfde plaats een stuk speelgoed. Het kind omvat met beide
handen een houten pop: de ouders buigen zich over het kind, zoals het kind het
speeltuig met zorg omringt. Man en vrouw trotseren gewillig de blik van de
toeschouwer, terwijl het kind de ogen richt op haar vader. Het kleine meisje geeft
daardoor de indruk niet echt te poseren. In het Londense portret wordt het begrip
‘nucleair gezin’ expliciet gemaakt; het schilderij uit de Hermitage suggereert subtieler.
Man en vrouw komen elkaar letterlijk meer nabij en de heer des huizes heeft zijn
hoed en mantel afgelegd, waardoor ook ‘vestimentair’ de intimiteit van het tafereel
wordt verhoogd.
In deze periode heeft Van Dyck nog geen eigen sjablonen ontwikkeld maar hij
experimenteert veelvuldig naar inhoud én vorm. Rond 1620/21 bereikt zijn portretstijl
technisch gezien een eerste hoogtepunt. Zo combineert hij in Laat de kinderen tot
mij komen (Ottawa, National Gallery of Art) het religieuze historiestuk met het
portretgenre. Hoewel het thema van Christus en de kinderen reeds populair was in
16de-eeuwse
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5. Portret van een jong echtpaar met dochtertje. Sint-Petersburg, Hernutage.

context, lijkt Van Dyck de eerste te zijn geweest die Jezus afbeeldt in gezelschap
van kinderen en ouders van één en hetzelfde gezin. Van Dyck houdt ervan een familie
te portretteren en ervaart het als een uitdaging levende modellen te confronteren met
‘fictieve wezens’. Tot dusver is het gezin niet sluitend geïdentificeerd geworden.
Een vroegere hypothese suggereert dat het portret het konterfeitsel zou zijn van Pieter
Pauwel Rubens en Isabella Brant met hun oudste kinderen, wat echter op zuiver
biografische gronden valt uit te sluiten.
De schilder kiest voor een horizontale compositie die evenwichtig in twee helften
wordt opgedeeld. De in rood gehulde rechterarm van Christus vormt het inhoudelijke
koppelteken. Christus en de apostelen houden hun blik gericht op de knaap, terwijl
beide ouders in Christus' richting kijken. Rekening houdend met de leeftijd van de
twee kleinste kinderen, laat Van Dyck hen de toeschouwer aankijken. Alleen zij
beseffen (nog) niet de sacraliteit van het ogenblik. Christus verschijnt zittend en is
in profiel afgebeeld wat Hem tot belangrijkste protagonist maakt. Zo wordt ook Zijn
aureool tot een overbodig attribuut.
Het schilderij geeft een momentopname weer waardoor het statisch karakter, dat
eigen is aan het medium van de schilderkunst, wordt getemperd. En er is meer. Van
Dyck ontwikkelt een aparte gebarentaal. Zoals eerder is gezegd, gebruikte ook Rubens
verstrengelde handen als motief. Deze handenparen zijn echter steeds massief,
sculpturaal en statisch. Van Dyck ontwikkelt een nieuw idioom waarbij gezicht en
handen in haast dezelfde mate de expressie van de figuur bepalen. Aangrijpend in
zijn innovatieve beeldtaal is de manier waarop hij handen laat bewegen. De meeste
handen bij Van Dyck hebben een zekere vormeloosheid en zijn ongewoon lang en
slank. Bij hem is gestiek geen kwestie van etiquette of decorum maar exponent van
emotionaliteit. De vingers bewegen ongeduldig en raken aan. De jonge moeder
introduceert met de rechter hand haar oudste zoon, terwijl ze met de linker de baby
tegen zich aandrukt. De rechter hand van de pater familias wijst naar zijn hart; de
vingers van de andere hand komen even in contact met de naakte schouder van het
kind op het voorplan. Het oudste dochtertje verschuilt zich achter de rug van de knaap
die wordt gezegend. Zo wordt de affectie die de verschillende gezinsleden met elkaar
verbindt indirect verbeeld. Van Dyck slaagt er steeds in emotionaliteit impliciet
aanwezig te stellen. Wie ook de opdrachtgever van het stuk is geweest, het lijdt geen
twijfel dat het schilderij als schouwstuk voor een privé-woning van welstellende
Antwerpenaars is gemaakt. De portretteerstijl is modieus en het appèl aan de
persoonlijke devotie dat erin aanwezig is, past

6. Portret van Sir George Villiers en echtgenote Lady Catherine Manners. Londen, Kunsthandel.
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perfect in het kader van het contrareformatorisch reveil.

Antwerpen versus Londen
Rond 1620 is Van Dycks naam en faam reeds ten dele gemaakt. Dit blijkt o.m. uit
de belangstelling voor de jonge schilder die vanuit Engeland wordt betoond. Al is
het niet zeker wie Van Dyck in de winter van 1620/21 in Londen gastvrijheid bood,
hij is meteen in het juiste milieu terechtgekomen. Op 28 oktober 1620 schrijft Thomas
Locke aan de Britse agent in Brussel: ‘The young Painter Van Dyke is newly come
to the town and brought me letters from Signor Rubens; I am told my lord of Purbeck
sent for him hither’. Als we dit citaat kunnen geloven, is het de broer van de hertog
van Buckingham die Van Dyck naar Engeland heeft uitgenodigd. Uit andere bronnen
kan worden afgeleid dat ook de graaf van Arundel een beslissende rol heeft gespeeld
om de overtocht te bespoedigen. Op 28 februari 1621 verleent men hem een paspoort
om te gaan reizen. De toelating komt van James I, maar is ondertekend door Thomas
Howard, de graaf van Arundel. Hij treedt tijdens deze maanden ook het meest
nadrukkelijk naar voor als Van Dycks opdrachtgever. Zo laat hij het portret maken
dat hét ‘historische gelaat’ bij uitstek is geworden van de graaf (Malibu, J. Paul Getty
Museum). Met de linkerhand toont hij nadrukkelijk het medaillon van de Orde van
de Kouseband. Er is dus sprake van het doorgeven van een boodschap waardoor de
communicatie met de toeschouwer intenser wordt. Het portret dat hij schildert van
Sir George Villiers, de latere eerste hertog van Buckingham, en zijn vrouw Lady
Katherine Manners vormt een uitzondering op elke ‘Antwerpse’ regel. Het gaat om
een ongezien voorbeeld van een portrait historié waarbij het koppel als Venus en
Adonis verschijnt (Londen, Kunsthandel, ill. 6). Het paar is in mei 1620 gehuwd en
ze poseren ten voeten uit en halfnaakt in een open landschap. Het portret is pas recent
ontdekt en toont aan op welke revolutionaire wijze Antoon van Dyck vanaf zijn
eerste bezoek aan Engeland de Britse portretkunst een nieuwe wending heeft gegeven.
Al kan men vermoeden dat de kunstzinnige opdrachtgever aan de basis ligt van de
wel erg onconventionele iconografie, het is Van Dyck die erin slaagt het concept
gestalte te geven. Ook toen moeten de meest vooraanstaande connaisseurs dit voor
de slaapkamer bedoelde portret als avant-gardistisch hebben ervaren.
Tijdens zijn verblijf in Londen ontvangt hij van de Engelse koning een jaarsalaris
van 100 £ en twee weken voor zijn vertrek naar Antwerpen, wordt hem hetzelfde
bedrag uitbetaald voor een niet nader te bepalen ‘speciall service’. Voor het Engelse
hof is Van Dycks naam gemaakt. Het is niet duidelijk of de jonge meester Engeland
verlaat met de bedoeling er nog vaak terug te keren. Voor de aankomende schilder
heeft de excursie de kans geboden kennis te maken met een aristocratische hofcultuur.
Deze eerste confrontatie heeft hem ongetwijfeld mentaal voorbereid op zijn iets latere
intrede bij de Italiaanse adel.
Het portret van Isabella Brant (Washington, National Gallery of Art, Andrew W.
Mellon Collection) illustreert op een andere manier Van Dycks experimenteerlust
en ‘post-Londense’ acribie. De Franse kunsttheoreticus André Félibien verhaalt in
1666 de ontstaansgeschiedenis van een portret van Isabella Brant dat Van Dyck bij
zijn vertrek naar Italië op 3 oktober 1621 als afscheidsgeschenk aanbiedt aan Pieter
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Pauwel Rubens. Het architecturaal decor van het portret bevestigt eveneens de
identiteit van de jonge vrouw als de echtgenote van de grootmeester. Zij poseert
immers voor de drieledige arcade die de scheiding vormt tussen de binnenplaats en
de tuin van de riante woning die Rubens rond 1620 aan de Antwerpse Wapper laat
oprichten. Dit verband brengt de datering van het doek op ca. 1620/21, wat ook vanuit
stilistisch oogpunt ten volle kan worden bijgetreden. Van Dycks techniek is er sinds
1615 nog flamboyanter op geworden en hij durft zijn modellen meer contextueel te
presenteren, hoewel hij nog niet kiest voor de afbeelding ten voeten uit. De bogenrij
rechts

7-8. Portret van een Genuees echtpaar op leeftijd. Berlijn, Staatliche Museen Preussischer Kulturbesitz.

in beeld verwijst naar de realiteit van het ogenblik terwijl de schilder op het achterplan
met gemak het oudste deel van het huis vervangt door een monumentale balustrade.
Zo mengt hij opnieuw feit en fictie en brouwt hij uit beide een oogstrelend decor.
De aanwezigheid van de ten dele ontsloten tuin op het achterplan bepaalt in sterke
mate de sfeer van het schilderij. Het is zomer en de vrouw des huizes schikt zich
minzaam in haar status van echtgenote van de beroemde schilder. Zij kijkt in de
richting van het atelier waar Rubens dagelijks aan het werk is. Isabella Brant is in
driekwart naar rechts geportretteerd, wat laat vermoeden dat het portret niet als
pendant is opgevat, aangezien vrouwen dan meestal heraldisch links zijn afgebeeld.
Zuiver formeel gezien betreedt Van Dyck met dit portret geen echt nieuwe paden,
maar het bonte palet met de goudgele en roodgroene accenten en bovenal de fluïde,
haast preimpressionistische penseelvoering, maken het portret tot een avant-première
van zijn Italiaanse gamma. Het lijkt geen toeval dat van Dyck in het najaar van 1621
precies dit portret van Rubens' vrouw bij de grootmeester achterlaat. Het riante portret
vormt een bloemlezing van zijn artistieke mogelijkheden. Dankzij de identiteit van
het model kan hij er zeker van zijn dat het nieuwe schilderij een ereplaats zal krijgen
in het huis aan de Wapper. Een staaltje van barokke zelfpromotie?
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De Italiaanse periode, 1621-1627
Met aanbevelingsbrieven van Rubens op zak arriveert Antoon van Dyck in de loop
van november 1621 in de havenstad Genua. Aanvankelijk woont hij in bij de
Antwerpse schilders Lucas en Cornelis de Wael. Op één of andere manier slaagt hij
erin op korte tijd de favoriete portrettist van de Genuese adel te worden. Hij komt
uit het ‘buitenland’ en weet als geen ander in te spelen op de sociale gevoeligheden
van de ‘upper class’. Hij beeldt de plaatselijke notabelen af zoals zij zichzelf wensen
te zien: voornaam, hautain en rijk. De eigentijdse barokke palazzi vormen het decor
van hun dagelijks leven en worden binnen de lijst van het portret tot een gepast ‘pars
pro toto’ van aristocratische pracht en praal. Van Dyck treedt in het voetspoor van
Rubens die met zijn portret van Brigida Spinola (Washington, National Gallery of
Art) de trend van de Italiaans-Vlaamse ‘cocktail’ heeft voorbereid. Rubens gebruikte
een ‘stand-in’ model voor zijn dame en registreert het silhouet tot even beneden de
knieën. Van Dyck opteert meteen voor een portrettype ten voeten uit. Zo zijn de
magistrale pendanten van een Genuese senator en zijn vrouw (Berlijn, Staatliche
Museen Preussischer Kulturbesitz, Gemäldegalerie; ill. 7-8) iets meer dan levensgroot
en full-length in beeld gebracht. Modellen op gevorderde leeftijd vormen een nieuwe
categorie in zijn oeuvre. De smaak van de ‘patronen’ blijft aanvankelijk wat
oudmodisch. Het is vooral het pendantportret dat - in de lijn van wat Rubens twintig
jaar eerder deed - triomfeert.
Waar Rubens tijdens zijn Italiaanse periode (1600-1608) in portretten nog vaak
een bont koloriet toepast, kiest Van Dyck uitdrukkelijker voor de Italiaanse
tonaliteiten. Zijn palet wordt stemmig donker, haast monochroom en de
penseelvoering verwijst eerder naar meesterwerken van de Venetiaanse Titiaan dan
naar Rubens. Contourvastheid en een gelikte penseelvoering zijn aan hem niet besteed.
Voor de Italiaanse opdrachtgever leunt Van Dyck voldoende aan bij de hoogbloei
van de Italiaanse Renaissance en distantieert hij er zich net genoeg van om zijn
onrustige geaardheid en Vlaamse inspiratie tot uitdrukking te laten komen. Zijn
modellen zijn niet langer statisch en hebben zelden of nooit een massieve
persoonlijkheidsstructuur: Van Dyck peilt intuïtief naar de menselijke ziel die zich
onder de huid verstopt. Zo speelt hij met de theatraliteit van een sociale klasse en
illustreert hij inventief hun verwoede conspicuous-spending ambitie. Naar de vorm
wijken Van Dycks Genuese portretten niet af van de traditie maar naar sfeer
preluderen ze op het portretidioom van de romantiek.

Exotisch, kinetisch en extravagant
Als Van Dyck in februari 1622 vanuit Genua naar Rome vertrekt, zijn de portretten
van de senator en zijn vrouw zo goed als zeker al voltooid. In Rome ontwikkelt hij
een meer decoratieve portretstijl, wat hij overtuigend demonstreert in de
pendantportretten van Sir Robert Shirley en Teresia, Lady Shirley (The National
Trust, Petworth House, ill. 9-10). Shirley is Perzisch ambassadeur in Rome en verblijft
er

Vlaanderen. Jaargang 48

9-10. Portret van Sir Robert Shirley en Teresia, Lady Shirley. The National Trust, Petworth House.

in juli en augustus 1622 op een ogenblik dat ook Van Dyck er aan het werk is. Het
blijft een echtpaarportret verdeeld over twee verschillende dragers hoewel het exotisch
cachet de doeken een eigentijdse look bezorgt.
Venetië boeit hem eveneens als stad en in de nazomer van 1622 schildert hij er
o.m. het portret van de rijke koopman en geëmigreerde Antwerpenaar Lucas van
Uffel (New York, The Metropolitan Museum of Art). Het portret is door de halflijfse,
vibrerende pose en de rijke stoffering erg Titianesk van inspiratie. En toch voegt hij
er als portrettist nog iets aan toe: voor het eerst slaagt een schilder erin een
snapshot-effect te realiseren. De reder Van Uffel zit noch staat en heeft pas een fractie
van een ogenblik geleden zijn hoofd naar de schilder toegewend. Dit is kinetische
kunst avant la lettre.
Terwijl Antoon van Dyck zich in Italië geleidelijk aan meer een plaats verovert
als avant-gardekunstenaar, overlijdt zijn vader, Franchois van Dyck, op 1 december
1622 in Antwerpen. Ondertussen maakt zijn zoon in Genua vooral furore met
levensgrote portretten van de plaatselijke aristocratie. Wie de adellijke dame is die
met haar kind poseert op het portret in The Cleveland Museum of Art, is niet langer
te achterhalen. Haar identiteit is, gezien de algemeen menselijke diepgang van het
doek, grotendeels bijkomstig geworden. Zij incarneert het prestige van een hele
sociale klasse en blijft tegelijkertijd een beminnelijke moeder. Vooral in Genua heeft
Van Dyck zich ontwikkeld tot een uitzonderlijk vaardig portrettist van kinderen. Hij
heeft oog voor kinderlijke eigenheid en weet deze in pompeus-barokke composities
te integreren zonder het cachet van het volwassen medemodel te schaden. Het maken
van dubbelportretten appelleert ook dubbel aan de persoonlijke inventiviteit van de
kunstenaar. De 23-jarige schilder blijft nog langer in Italië en verkent Turijn, Mantua,
Milaan, Florence en Bologna waar hij het portret schildert van Kardinaal Guido
Bentivoglio (Florence, Palazzo Pitti). Het haast monochrome portret met zijn
ongekende veelheid van rode tinten vormt door de langoureuze compositie en de
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unieke psychische ontleding één van de hoogtepunten van de Westerse
portretschilderkunst.
Het is alsof de Italiaanse aristocratie het onstuimige en hoogst moderne talent
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van een Vlaming nodig had om het eigen aangezicht te doen beklijven. Men kan
vermoeden dat Van Dyck tijdens zijn verblijf in Italië zowat honderd portretten moet
hebben geschilderd. Alleen al in Genua zijn in de late 18de eeuw, nog steeds een
zeventigtal portretten van Van Dycks hand te zien. In Italië is de schilder in eerste
instantie portretschilder geworden. Deze evolutie heeft hem ongetwijfeld niet bekoord,
omdat het portretgenre in het kunsttheoretische vertoog slechts minimaal wordt
gewaardeerd. Karel van Mander beschrijft in zijn Schilder-boeck van 1604 dat het
portretschilderen slechts ‘een zijdwegh der konsten’ is voor kunstenaars die vooral
op geld uit zijn. Wellicht is het mede om deze ‘blaam’ van zich af te werpen, dat hij
in 1627 naar Antwerpen terugkeert. Bovendien sterft op 18 september 1627 zijn
zuster Cornelia, begijn in Antwerpen. Haar dood biedt een concrete aanleiding om
in Italië op te breken. Voor zover bekend, keert hij er nooit terug.

De tweede Antwerpse periode, 1627-1632/34
Terug thuis in Antwerpen ontbreekt het Van Dyck niet aan opdrachten. Hij wordt
aangezocht voor het maken van monumentale religieuze taferelen. Hij schildert
metershoge altaarstukken en kleinere devotietaferelen bestemd voor de privé-kapel
of de eigen woning. Tussen 1629 en 1632 ontwikkelt hij tevens een voorkeur voor
de uitbeelding van mythologische taferelen of literaire thema's. Zijn vermaardheid
in dit genre moet groot zijn geweest. In december 1629 levert de schilder aan de
Engelse koning Charles I een doek met de uitbeelding van het amoureuze paar Rinaldo
en Armida, een thema ontleend aan de Gerusalemme Liberata van Torquato Tasso.

De luister van de eenvoud
En daarnaast maakt hij portretten. Aanvankelijk keert hij - vanuit strikt formeel
standpunt - enigszins terug op zijn schreden. De pose ten voeten uit en een imposante
architecturale setting behoren niet meer tot de vaste ingrediënten van het genre. In
1627 en 1628 portretteert Van Dyck een jong paar. Hij is de bekende
aal-moezenier-kunstverzamelaar Pieter Stevens; zij is de dochter van een rijke Engelse
koopman. Stevens laat zich enkele maanden vóór het huwelijk portretteren door
Antoon van Dyck. Het iets jongere portret van de vrouw ontstaat zo goed als zeker
ter gelegenheid van het huwelijk op 12 maart 1628. De pendanten (Den Haag,
Mauritshuis) zijn veel soberder van opzet - meer bescheiden van aanpak - dan de
Genuese varianten. Het gaat om heupstukken tegen een donkere achtergrond. De
attributen zijn beperkt aanwezig maar subtiel in hun appèl. Koloristisch gaat het om
twee variaties op eenzelfde thema: zwart en wit op bruine grond. Toch imponeren
ze, enerzijds door de onorthodoxe plaatsing van de vrouw heraldisch rechts en haar
gedurfde blik uit het beeldvlak en anderzijds door de innemende betrokkenheid en
galante gestiek van Stevens. De contacten met de buitenwereld verlopen via de vrouw
en niet via de kersverse ‘pater familias’ zoals men zou verwachten. Ook Stevens'
ouders zijn door van Dyck geportretteerd. Als de oudaalmoezenier en zijn vrouw in
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1663 een testament opstellen, vermaken ze ‘vier portretten geschildert door den
vermaerden schilder Van Dyck te wetene van hen testateuren mitsgaders van syns
testateurs vader ende moeder’ aan hun zoon Leonel Stevens. Dit gebeurt ‘op conditie
dat den voorseyden Leonel Stevens de voorseyde vier portretten nyet en sal mogen
vercoopen’.
In het jaar waarin het portret van Anna Wake wordt gemaakt, ontvangt de schilder
een uitzonderlijk eerbewijs. In december 1628 schenkt Aartshertogin Isabella aan
Van Dyck, in ruil voor een portret dat hij van haar heeft gemaakt, een gouden ketting
ter waarde van 750 gulden. Kort nadien begunstigt de landvoogdes hem met een
jaarlijkse uitkering van 250 gulden. Hoewel hij zich vanaf dat ogenblik ‘Anthonio
van Dijck, schilder van Heure Hoocheyd’ of ‘hofschilder’ kan noemen, blijven zijn
opdrachten in die functie erg beperkt. Voor zover bekend, blijft hij in Antwerpen
wonen wat eveneens op een losse band met het Brussels hof kan wijzen.
Het schilderen van portretten blijft tijdens Van Dycks verblijf in Antwerpen de
meest arbeidsintensieve opdracht. Naast het echtpaar Stevens-Wake portretteert hij
rond 1628 ook Jan van Montfort (Wenen, Kunsthistorisches Museum), muntmeester
en raadsheer van aartshertogin Isabella. Hij is ruim halflijfs en zonder veel accessoires
afgebeeld. Letterlijk en figuurlijk een ‘gewichtig’ man. In 1625 is hij door Filips IV
in de adelstand verheven. Hij viseert de potentiële kijker niet maar uit zijn retorisch
handgebaar blijkt dat hij uit is op conversatie. Het portret biedt een goed voorbeeld
van Van Dycks sobere registratiestijl. Enkel de achteloos tussen de gordel gestoken
sleutel refereert aan zijn professionele opdracht. Van Dyck portretteerde ‘naar het
leven’. In het kunstkabinet van Cornelis van der Geest (Antwerpen, Rubenshuis) dat
in 1628 door Willem van Haecht is geschilderd, is Van Monfort eveneens aanwezig.
Hoewel er natuurlijk enige wisselwerking kan zijn geweest tussen beide portretten,
herkent men de gezette muntmeester meteen. Hij maakt deel uit van het petit comité
in de nabijheid van het aartshertogelijk paar en is - op Van Haechts paneel - in gesprek
met niemand minder dan Van Dyck zelf. De gevestigde Antwerpse schilder is aan
het woord; zijn rechterhand maakt een retorisch gebaar. Van Montfort heeft zijn hand
in de zijde gezet en luistert aandachtig.
Wat de opbouw betreft, is Van Dycks portret van de man goed vergelijkbaar met
het portret van Pieter Stevens. Beide heren zijn weergegeven tot even boven de knie
en poseren in driekwartwending voor een vrij egale achtergrond. Beide doeken
vertonen opvallend veel pentimenti of vormhernemingen. Telkens is het silhouet ter
hoogte van de schouder - en armlijn herwerkt en de schilder heeft zich niet de moeite
genomen de veranderingen te verdoezelen. De molensteekkraag van Van Montfort
is haast transparant en de onderliggende verflagen laten uitschijnen dat aanvankelijk
mogelijk een ander type van kraag was voorzien. Het is niet uit te sluiten dat Van
Dyck in functie van zijn model dergelijke kostuumaccessoires aanpaste. De hoekige
molensteenkraag van de muntmeester onderstreept de autoriteit van het ietwat
zelfingenomen gevulde gelaat terwijl de vloeiende kadans van de spoele plooikraag
van Stevens de romantische melancholie van een timide persoonlijkheid reveleert.
De globale dunne verftoets van de portretten uit de tweede Antwerpse periode wijst
op de haast waarmee is geschilderd. Van Dyck productiviteit is ongezien hoog wat
een zekere ‘nonchalance’ in de afwerking verklaart. Vraag is tevens of het de
opdrachtgevers zijn die kiezen voor een sobere ‘setting’ of komt de suggestie van
de meester zelf die liever geen kostbare tijd investeert in detailbelust bijwerk van
stage properties en doorkijkjes?
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Af en toe komt hij nochtans tegemoet aan de wensen van ambitieuze bestellers.
Rond 1628/29 schildert Antoon van Dyck een indrukwekkend portrettenpaar in
Italiaanse trant. De twee doeken (Parijs, Musée du Louvre) zijn meer dan twee meter
hoog en brengen heraldisch links een vader met zoon, heraldisch rechts, een moeder
met dochter in beeld. Dit ‘verkapte’ familieportret is tot dusver niet geïdentificeerd.
De opdrachtgevers moeten uitzonderlijk welstellend en artistiek ontwikkeld zijn
geweest. Hun voorkeur gaat uit naar Italiaanse prototypes waarbij een contextuele
presentatie een noodzaak is geworden. In de lijn van wat Van Dyck heeft toegepast
in het dubbelportret van Pieter Stevens en Anna Wake, ruimt hij de hiërarchisch
meest belangrijke plaats in voor de mater familias. Een onconventionele keuze die
wordt gemilderd door de zittende pose van de echtgenote en de ‘manwaarts’ gerichte
blik. De heer des huizes viseert de kijker en intro-
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duceert met de retoriek van de linkerhand zijn hele gezin. Vader en zoon gesticuleren,
voeren het woord. De vrouw en haar dochtertje houden de handen stil, ondergaan de
van de man uitgaande activiteit waaraan zij geen deel hebben. Het decor is groots
en getuigt van Italiaanse inspiratie. Waar bij de Genuese edellieden de aanwezigheid
van een indrukwekkende zuilbasis op het achterplan een reële referentie aan hun
residentiële architectuur inhoudt, wordt hetzelfde motief voor de Antwerpse burger
tot gratuit rekwisiet. Van Dycks uitvoering van het achterplan getuigt dan ook van
een zekere gehaastheid. Voor hem is enkel de schijn van belang: hij produceert op
verzoek. Ondanks de grote afmetingen en de barokke theatraliteit charmeert dit paar
- naar mijn mening - niet even overtuigend als de veel soberdere Antwerpse
voorgangers die een ander soort van authenticiteit incarneren. De vader en zijn zoon
pronken als would be aristocraten terwijl Stevens en Van Monfort zelfbewust zichzelf
lijken te zijn.
De eerlijke levensechtheid van het individuele model treft maximaal in een portret
uit precies dezelfde periode. In 1629 poseert de bekoorlijke Maria Louisa de Tassis
voor Van Dyck op verzoek van haar vader, de schatrijke kanunnik-mecenas Antonio
de Tassis (Vaduz, Verzameling van de Prins van Liechtenstein, ill. 11). Zijn enige
dochter is het mooiste wat hij bezit en dat wordt door de schilder beaamd. De jonge
vrouw huwt pas in 1636 en overlijdt twee jaar later, allicht in het kraambed. De
compositie van het portret is pretentieloos; de

11. Portret van Maria Louisa de Tassis. Vaduz, Verzameling van de Prins van Liechtenstein.

jonge vrouw staat heraldisch links - een portret van haar vader fungeert als pendant
- en houdt enkel een waaier met struisvogelveren soepel in de hand. Het lijkt of
vingers en veren samen op en neer gaan. De kracht van het portret schuilt vooral in
de blik die niet ontwijkt en op understatements uit is. Het glittereffect van haar
mondaine kledij onderstreept haar natuurlijke sensualiteit. Zo maakt de schilder elk
verder decor overbodig. Er is reden genoeg om Maria Louise de Tassis tot covergirl
van het Antwerps-Londense tentoonstellingsinitiatief uit te roepen.

Van Brussel naar Den Haag: de uitdaging van het continentale hof
Van Dycks prestige als portretschilder, getoetst aan zowel Engelse als Italiaanse
opdrachtgevers, bereikt kort nà 1630 een eerste hoogtepunt. Hij is een welvarend
man geworden. Als de stad Antwerpen twee dagen voor zijn eenendertigste verjaardag
een lening uitschrijft van 100.000 gulden tekent de kunstenaar in voor een bedrag
van 4.800 gulden. Het verwondert dan ook niet dat Maria de’ Medici bij haar bezoek
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aan Antwerpen in 1631 door Antoon van Dyck haar portret laat maken. Bij dezelfde
gelegenheid poseert ook haar zoon Gaston d'Orléans voor hem. De secretaris van de
koningin, J.P. de la Serre, noteert nadien in zijn reisverslag dat hij het cabinet de
Titien van Van Dyck heeft bezocht. De benaming voor zijn collectie is niet slecht
gekozen omdat deze zowat twintig werken van Titiaans hand bevat naast een aantal
kopieën naar Venetiaanse meesters. De schilder heeft er voor gezorgd zijn
inspiratiebronnen in eigen huis onder te brengen. Toch blijft het verwonderen dat
zijn woning met atelier en verzameling in contemporaine bronnen niet vaker ter
sprake komt. Het pand kan totnogtoe niet precies worden gelocaliseerd.
Tijdens de winter van 1631 vertrekt hij naar het Noorden. Hij werkt in Den Haag
voor Frederik Hendrik en Amalia van Solms. Deze Prinsen van Oranje fungeren op
dat ogenblik als gastheer en -vrouw voor Frederik van de Palts, de verbannen
‘Winterkoning’, zijn echtgenote Elizabeth Stuart en hun groot gezin. De schilder
ontmoet de dichter-diplomaat Constantijn Huygens en maakt ook zijn portret. Tot
de aantrekkelijkste exemplaren uit de Haagse periode behoort het portret van Prins
Ruprecht van de Palts (Wenen, Kunsthistorisches Museum). Hij neemt een officiële
portretpose aan en heeft post gevat in een ambitieus decor dat erg Genuees van
inspiratie is. Ondanks de op het eerste gezicht ‘volwassen’ ambitie van de jongeman
registreert van Dyck de psyche van de adolescent van zowat twaalf jaar oud. Met
het penseel tast hij af wat er achter het gelaat van de uit zijn land verdreven jonker
schuilgaat.
Het aanbod van het Haagse hof blijkt beperkt en wanneer Antoon van Dyck in
december 1631 in Brussel is, overweegt hij naar Engeland te reizen. Tien jaar eerder
heeft hij er al wat ervaring opgedaan. Als tweeëndertigjarige voelt hij zich opgewassen
om en nieuwe confrontatie met het Londense hofmilieu aan te gaan. Charles I heeft
geld, een eigentijdse artistieke smaak en houdt van galanterie: waar kan de schilder
in Europese context beter terecht? Of heeft de koning zelf het initiatief genomen hem
naar Engeland uit te nodigen?

De Engelse periode: 1632/34-1641
Over de concrete aanleiding voor van Dycks vertrek, weet men niet veel. Aanvankelijk
woont hij in bij de kunstenaar Edward Norgate, miniatuurschilder en auteur van
Miniatura, The Art of Limning (1627/28). Charles I overlegt al vlug met Inigo Jones
hoe men de schilder aan een huis kan helpen. Van Dyck krijgt een woning aangeboden
in Blackfriars en de koning verleent hem toegang tot zijn zomerresidentie in Eltham,
Kent. Nauwelijks vier maanden na zijn aankomst in London wordt hij met de grootste
eerbewijzen omringd. Op 5 juli 1632 wordt hij tot ridder geslagen in St. James's
Palace en krijgt hij de eretitel ‘Principalle Paynter in ordinary to their Majesties’.
Vanaf oktober 1632 kan de schilder rekenen op een jaarsalaris van 200 pond.
Daarnaast wordt hij afzonderlijk vergoed voor losse opdrachten. Zo krijgt hij op 7
mei 1633, 444 pond voor negen portretten die hij maakt van Charles I en zijn
vrouw-Henriëtta Maria. Tijdens zijn tweede verblijf in Engeland incasseert hij in
totaal meer dan 3000 ponden als bijkomende vergoedingen. Van de Engelse koningin
maakt Van Dyck vijfentwintig verschillende portretten. Zij is katholiek zoals de
schilder en is hem blijkbaar gunstig gezind. In augustus 1633 poogt ze zelfs Antons
broer, Theodorus of Dierick van Dyck, als kapelaan naar Londen uit te nodigen.
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Tijdens hetzelfde jaar 1633 ontstaat het indrukwekkendste portret dat Van Dyck van
de koningin schildert (Washington, National Gallery of Art, afb. 12). Hij omringt
haar met een aantal accessoires die haar zonder meer lief zijn. De koningskroon is
naar het uiterst rechtse zijplan verwezen. De aanwezigheid van de dwerg, Sir Jeffrey
Hudson, draagt bij tot het informeel karakter van de bonte enscenering. De dwerg
wordt in 1625 ontdekt door de hertog van Buckingham die hem ‘served up to the
table in a Cold pye’ als geschenk aanbiedt aan de koningin. Sir Jeffrey wordt haar
privé-secretaris en is onaf-
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scheidelijk van ‘Pug’, de aap die eigenlijk Henrietta Maria's huisdier is. Hoewel de
aap een reëel attribuut vormt van de vorstelijke entourage, is het niet uit te sluiten
dat het dier ook een symbolische functie vervult. Geketende apen refereren aan
geketende of beheerste driften waardoor het onschuldig ogend huisdier voor de
koningin een specifiek moraliserende betekenis kan hebben gekregen. Ook het
sinaasappelboompje is te lezen als een geschikt accessoire voor de koningin die een
passie heeft voor tuinieren en uit Frankrijk exotische planten en bomen laat
overkomen.
In vergelijking met andere portretten van Henriëtta Maria geeft Van Dycks versie
de indruk de fysionomie van de vrouw te hebben geflatteerd. Hoewel ze klein van
gestalte en niet bijzonder mooi is geweest, maakt hij van haar een rijzige verschijning
door haar te plaatsen naast een dwerg en door de toepassing van het kikkerperspectief.
Het gelaat oogt haast transparant. Haar donkere krullen met de obligate lovelock
contrasteren gedurfd met de blanke huid. De plooiing van haar zijden jurk verraadt
enige beweging. Het is alsof ze elk ogenblik de kleine trede kan afwandelen om de
toeschouwer nog meer nabij te komen. Van Dyck ontwerpt aldus een nieuwe
portretcanon die niet langer statisch maar dynamisch is. De vlammende
schetsmatigheid van de uitvoering sluit aan bij de kinetica van het ontwerp. Beweging
veronderstelt levensvatbaarheid: de koningin schrijdt voort en streelt ondertussen de
vacht van Pug. We horen de zijde van haar brede rok ritselen en in de loggia ruikt
het naar sinaasappelen: op haast speels verkapte wijze introduceert Van Dyck de
kwintessens van een nieuw, contextueel portretgenre. Het levensgrote konterfeitsel
van de koningin fungeert in Londense hofkringen ongetwijfeld als een uitstekend
referentiepunt voor het talent en de modieusheid van de schilder. Ondanks de fluïde
toets moet de uitvoering een arbeisintensieve opdracht zijn geweest. Afhankelijk van
het sociale prestige van de klant bepaalt Van Dyck zijn verdere inzet. Zijn aandeel
in de uitvoering, zijn artistiek engagement en zijn daadwerkelijke tijdsbesteding
zullen voortaan worden gewikt en gewogen. Als (te) veel gevraagd portrettist dient
hij keuzes te maken: zo zal hij tot aan zijn dood in 1641 proberen de eisen van de
kwantiteit te verzoenen met de uitdaging van de kwaliteit.

Een blik in het Londense atelier: het ontstaan van het ‘Van Dyckisme’
De kunsthistoriograaf Bellori vertelt dat de kunstenaar er in Blackfriars een riante
levensstijl op na heeft gehouden. Hij ontvangt er graag bezoekers en vergast hen op
poseersessies waarbij overvloedig wordt gegeten en gedronken terwijl muzikanten
voor wat afleiding zorgen.
Een ooggetuige van Van Dycks Londense atelierpraktijk is de Keulse bankier
Eberhard Jabach. Via de 17de-eeuwse theoreticus Roger de Piles vernemen we wat
zijn ervaring was tijdens een poseersessie bij Antoon van Dyck. Jabachs portret
dateert van rond 1637 en is bewaard in de Hermitage in Sint-Petersburg. Zijn relaas
is
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12. Portret van Koningin Henrietta Maria, echtgenote van Charles I. Washington, National Gallery
of Art.

uitzonderlijk interessant omdat we van hem horen op welke wijze Van Dyck zijn
atelierpraktijk heeft georganiseerd. Het spreekt voor zich dat Jabachs relaas enkel
relevant is voor Van Dycks Engelse periode. Vanaf zijn ‘meer definitieve’ verblijf
in Engeland wordt Van Dyck een uitzonderlijk gegeerd portretschilder. Het
vorstenpaar geeft het goede voorbeeld en in aansluiting bij hun smaakpatroon opteert
de Londense adel voor de Antwerpse meester. Voor het eerst in zijn carrière
ontwikkelt de schilder een portretgenre dat exclusief met zijn naam is verbonden.
Hij gooit de eerdere inspiratiebronnen niet over boord maar metamorfoseert de
schatplichtigheid. Elk facet van het portret, zoals het model, de pose, het koloriet,
het kostuum, de achtergrond, het doorkijkje, draagt zijn stempel terwijl de ‘mix’ van
de ingrediënten een sfeer reveleert die enkel met een ‘stijl’ of een ‘-isme’ kan worden
omschreven. Niet eerder dan in Engeland neemt het Van Dyckisme zo een hoge
vlucht. Onder druk van de alsmaar toestromende bestellingen wordt hij een echte
‘konterfeiter’. Als portretschilder is hij ‘eersterangs’ en daarvoor moeten andere
opdrachten - zo die er al zijn geweest - grotendeels wijken. Hij maakt bijna uitsluitend
portretten en hij wil er steeds meer maken op kortere tijd. Het genre wordt
uitzonderlijk lucratief. In functie van een optimalisering van zijn atelierbedrijvigheid
stimuleert hij ultieme taakverdeling. De idee is niet nieuw: Van Dyck heeft in Rubens
atelier nog voor 1620 mogen ervaren hoe het productieproces van schilderijen
economisch kan worden geoptimaliseerd. Het ooggetuigeverslag van Jabach illustreert
precies deze fase in Van Dycks loopbaan: ‘Après avoir legerement ébauché un
portrait, il faisoit mettre la personne dans l'attitude qu'il avoit auparavant méditée,
et avec du papier gris et des crayons blancs et noirs, il dessinoit en un quart d'heure
sa taille et ses habits qu'il disposoit d'une maniere grande, et d'un goût exquis. Il
donnoit ensuite ce dessein à d'habiles gens qu'il avoit chez lui, pour le peindre d'après
les habits mêmes que les personnes avoient envoyés exprès à la priere de Vandeik.
Ses élèves ayant fait d'après nature ce qu'ils pouvoient aux draperies, il repassoit
legerement dessus, et y mettoit en très-peu de temps, par son intelligence, l'art et la
vérité que nous admirons. Pour ce qui est des mains, il avoit chez lui des personnes
à ses gages de l'un et de l'autre sexe qui lui servoient de modèle’.
Als we de woorden van Jabach kunnen geloven, werkt Van Dyck niet langer dan een
kwartiertje aan een portretstudie met wit en zwart krijt. Nà de eerste observatiesessie
waarbij een schets op papier ontstaat, overhandigt de schilder het eerste ontwerp aan
één van zijn leerlingen die het ontwerp overbrengen op doek en er vervolgens de
kostuums aan toevoegen die de modellen speciaal op verzoek van Van Dyck hebben
bezorgd. Na uitvoering door de leerlingen zorgt de meester zelf voor de finishing
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touch. Volgens dezelfde bron voert Van Dyck zelfs de handen van geïndividualiseerde
portretten uit naar voorbeeld van ietwat lukraak gekozen modellen in zijn atelier.
Handen worden blijkbaar niet aangezien als een belangrijk fysiek onderdeel van een
persoonlijkheid maar worden op stereotiepe wijze toegevoegd op basis van een schets
van een willekeurig handenpaar. De Keulse bankier ergert zich niet aan het beperkte
aandeel van de meester, maar bewondert zijn zin voor organisatie en bovenal zijn
virtuositeit. Het gemak waarmee hij alles doet en de snelheid van uitvoering bevestigt
Van Dycks sprezzatura, een esthetische categorie die reeds door Vasari geas-
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socieerd werd met de grootmeesters van de hoog-Renaissance. Dankzij zijn
intelligentie verbindt Van Dyck in hun spoor, vlug en lichtvoetig, kunst en waarheid:
‘(...)il repassoit legerement dessus, et y mettoit en très-peu de temps, par son
intelligence, l'art et la vérité que nous admirons’.

Over en weer naar Antwerpen: het ontstaan van de ‘Iconografie’
Heeft Antoon van Dyck een jaar later last van heimwee of drijven financiële belangen
hem opnieuw naar Antwerpen? In maart 1634 verwerft hij een aandeel in de residentie
‘Het Steen’ in Elewijt, een hof van plaisantien waarvan Pieter Pauwel Rubens
ongeveer een jaar later de nieuwe eigenaar wordt. Ook in Antwerpen wordt hij als
schilder alom gewaardeerd. Op Sint-Lucasdag (18 oktober) 1634 ontvangt hij van
de Antwerpse schildersgilde de titel deken honoris causa. Opdrachten voor portretten
zijn er ook in Antwerpen genoeg. Op basis van een tekening (Parijs, Musée du Louvre,
Cabinet des Dessins) die de datum 1634 draagt, kan ook het portret van de verzamelaar
Jacomo Cachiopin (Wenen, Kunsthistorisches Museum) in hetzelfde jaar worden
gesitueerd. De Spaanse edelman heeft geen belangstelling voor het type van de meer
op glamour gerichte contemporaine Engelse portretten. Hij houdt het sober en kiest
voor een eenvoudig heupstuk in driekwart tegen een monochrome achtergrond. Het
pendantportret van zijn vrouw is niet bewaard gebleven. Schilder en model hebben
samen overleg gepleegd en het smaakpatroon van de opdrachtgever primeert. De
schilder distilleert een uiterst pure beeldtaal waaraan zelfs nauwelijks kleur te pas
komt. Alle aandacht wordt opgeëist door het sensibel getekende gezicht met de zware
oogleden. Als Cachiopin in 1642 sterft, beschrijft men hem als een droefgeestig en
zwaar melancholieke persoonlijkheid. De schilder analyseert de fysionomie en ervaart
als ‘psycholoog’ de diepste zielenstrijd.
Terwijl hij in Antwerpen verblijft, vat de schilder het plan op een virtuele
portrettengalerij samen te stellen van honderd illustere personages die tot de 16de-en
vooral 17de-eeuwse elite op politiek, intellectueel, literair of artistiek vlak behoren.
De editie staat bekend onder de naam Iconografie en bevat aanvankelijk slechts
tachtig kopergravures en etsen die grotendeels teruggaan op getekende of geschilderde
portretten van Van Dyck zelf. De Antwerpse ‘constvercooper’ Martin van den Enden
is verantwoordelijk voor de uitgave terwijl ook Van Dyck een deel van de kosten
draagt. De schilder is reeds bezig met het project in 1634 maar het duurt tot begin
1641 voor een eerste editie verschijnt. De historiek van het hele opzet is bijzonder
complex. Zo is onbekend waarom Van den Enden enige jaren later niet langer als
uitgever optreedt en de taak overlaat aan Gillis Hendrickx, een handelaar die het
aantal portretten verhoogt tot honderd. Op de frontispice van de tweede editie (1645)
verschijnt als titel ‘Icones Principum Virorum Doctorum Pictorum Chalcographorum
Statuariorum Pictoria Artis ab Antonio Van Dyck Ad Vivum Expressae’. Zo wordt
van Dyck in één klap de beroemde auteur van honderd grafische portretten. De 16de
en 17de-eeuwse artistieke, intellectuele en politieke elite van Europa dankt haar
concrete uitzicht aan de Antwerpse koopmanszoon.
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‘London revisited’
In de loop van 1635 reist Van Dyck opnieuw naar Londen. De relatie met de koning
blijft goed. In 1635 wordt er op de Thames een aanlegsteiger voorzien en een weg
aangelegd waarlangs de koning het atelier van Van Dyck kan bezoeken. Rond 1635
schildert hij Le Roi à la chasse’, een imposant portret van een eigentijdse vorst die
poseert voor een open landschap. (Parijs, Musée du Louvre). De koning poseert
schijnbaar achteloos hoewel zijn houding zin voor decorum verraadt. Op het eerste
plan is er enkel plaats voor de vorst en zijn paard. De twee knechten situeren zich
op het middenplan en beklemtonen door hun handelingen het momentane van het
hele gebeuren. Een troon of wapenschilder zijn er niet te zien maar de schilder kroont
de protagonist door de manier waarop hij hem psychisch superieur maakt. Het
landschap ligt letterlijk en figuurlijk aan zijn voeten; het heeft geen autonomie maar
ontleent zijn functie aan de presentie van het model. Zo wordt het groene kader rond
de geportretteerde een verlengstuk van zijn persoonlijkheid. Van Dyck creëert aldus
een nieuw portrettype dat op zeer korte tijd tot een mode uitgroeit en eeuwen lang
de Europese portretkunst zal blijven inspireren.
Hovelingen van Charles I bestellen eveneens portretten met uiterst subtiel
iconografisch bijwerk. Een mooi voorbeeld biedt het dubbelportret van Thomas
Killigrew and William, Lord Crofts (Verzameling van H.M. Koningin Elizabeth II).
Het portret is voluit gesigneerd en draagt de datum 1638. Killigrew, een dichter, laat
zich portretteren in het bijzijn van de broer van zijn overleden vrouw. De idee om
te kiezen voor het type van het Freundschaftsbildnis is mogelijk geïnspireerd door
het dubbelportret van Sir Endymion Porter met Antoon van Dyck (Madrid, Prado)
dat een drietal jaren eerder is ontstaan. Allerlei details verwijzen naar het te delen
leed. De droeve weduwnaar heeft de trouwring van vrouw Cecilia Crofts aan de
rouwband geregen die hij om de linkerpols draagt. Het kruisje op zijn borst draagt
haar initialen. In zijn rechterhand heeft hij een ontwerptekening met schetsen voor
funeraire monumenten. Met de linkerhand steunt hij het zware hoofd als teken van
melancholie. De gebroken zuil kan gelden als metafoor voor het vroegtijdig
afgebroken leven van de jonge vrouw. Lord Crofts tracht te troosten en wijst suggestief
op een blanco blad dat allicht aan de ‘nog te schrijven’ toekomst refereert. Zoals het
verkleurde vel het spiegelbeeld vormt van het iets hoger in het vlak gesitueerde
blanke blad, zo vullen ook beide mannen elkaar aan. De compositie is haast chiastisch
opgebouwd. De met leder beslagen stoelen waarop beide heren zitten, staan
kruisgewijs tegenover elkaar en de frontale positie van de eerste wordt afgewisseld
met de ruggelingse plaatsing van de tweede. Thomas Killigrew zoekt oogcontact
met de toeschouwer die hij tot deelgenoot maakt van zijn pijn. William Crofts heeft
de blik troostend gericht op de man van zijn gestorven zus. Lord Killigrew zoekt nog
de bescherming van het riant gedecoreerde interieur op terwijl Lord Crofts het open
vergezicht aan zijn zijde heeft liggen. Dezelfde ‘dualiteit’ treft men aan in het koloriet:
wit, zwart en okerbruin wisselen elkaar af op de tonen van een ‘marche funèbre’. Zo
blijkt dat in het late portretoeuvre van Van Dyck inhoud en vorm steeds meer door
elkaar gaan lopen omdat de inhoud de vorm genereert en elke vorm een eigen inhoud
draagt. Het net beschreven dubbelportret gaat over dood, troost en vriendschap en
overstijgt precies daardoor het anekdotische karakter van het quasi toevallige
evenement. Van Dyck slaagt erin zijn portretten tot metaforen te maken van
menselijke emotionaliteit.
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Af en toe voegt hij nadrukkelijk een allegorisch element aan de compositie toe.
Zo schildert Van Dyck rond dezelfde tijd een ander dubbelportret. Hij portretteert
ditmaal Lady Elizabeth Thimbleby en Dorothy Savage, markgravin van Andover
(Londen, The National Gallery). Het gaat om twee vrouwen die samen in beeld zijn
gebracht, een tot dusver ongekend thema. Zirka Zaremba Filipczak spreekt in relatie
tot het Londense portret over een ‘unprecedented type of friendship portrait, that of
women’. De sfeer is niet bedrukt omdat het tevens om een amoureuze allegorie gaat.
De zittende vrouw, Dorothy Savage, is in april 1637 gehuwd en ontvangt uit handen
van Cupido een mandje gevuld met rozen. De naast haar staande Elizabeth Thimbelby
is op dat ogenblik wellicht nog ongetrouwd. De houding van haar hand waarmee ze
de sluier aanhaalt, kan als een verwijzing naar haar maagdelijkheid worden opgevat.
De schilder respecteert de ge-
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ijkte hiërarchische opvattingen en daarom plaatst hij de gehuwde dame zittend op
het voorplan. De introductie van de Cupidofiguur is essentieel om de moraal van het
verhaal te verduidelijken: zijn aanwezigheid maakt het portret tot een portrait historié.
Zoals in het dubbelportret met Lord Crofts, overstijgt de poëzie van het tafereel het
persoonlijke evenement. In een semistatisch beeld vat Van Dyck de levensverwachting
van jonge vrouwen samen. Van Dyck associeert vrouwen graag en vaak met bloemen,
met vruchten of met liefdesallegoriek en introduceert daarmee in al zijn portretten
van vrouwen een specifieke sfeer. Als schilder speelt Van Dyck in op de
sociaal-maatschappelijke verlangens van een kleine elite en heeft hij als geen ander
het historisch gelaat van het prachtlievende Stuart-hof bepaald. Vanaf 1640 begint
het tij te keren. Antoon Van Dyck voorvoelt de nakende politieke catastrofe van de
burgeroorlog en verlaat Engeland. In het najaar van 1640, enkele maanden na de
dood van Rubens, is hij terug in Antwerpen van waaruit hij op zoek gaat naar nieuwe
en meer grootschalige projecten. Zo poogt hij tevergeefs de stoffering met schilderijen
van de Grande Galerie du Louvre in de wacht te slepen. Helaas wordt het Nicolas
Poussin, zopas benoemd tot Premier peintre ordinaire du Roi die de geambieerde
taak op zich zal nemen. Ontgoocheld keert Van Dijck terug naar Engeland. Eind
augustus 1641 is hij opnieuw onderweg naar het continent. Even later blijkt de schilder
ernstig ziek te zijn en op 16 november 1641 vraagt hij een paspoort aan om naar
Engeland te kunnen terugkeren. Bij aankomst belooft de onthutste koning Charles I
aan zijn lijfarts de som van 300 £ als hij zijn hofschilder weer gezond kan maken.
Ook de vorst begrijpt dat het einde van Van Dyck een macabere voorbode zou kunnen
zijn van het einde van zijn ‘imperium’. Op 9 december 1641 sterft Antoon Van Dyck.
Op 30 januari 1649 wordt Charles I onthoofd.
Opgeleid in Antwerpen, waar Rubens toetssteen is van zijn artistieke vermogens,
laaft Anton van Dyck zich aan de Italiaanse erfenis om vervolgens voor de Europese
aristocratie een nieuw zelfbeeld te creëren. Zijn invulling van het portretgenre, waarbij
het portret een antwoord formuleert op het empatisch en intuïtief vermogen van de
kunstenaar, wordt richtinggevend voor de komende eeuwen. Zo wordt Van Dyck dé
schilder van een sociale klasse die zich voor het oog van anderen vermaakt.
Typologisch loopt hij vooruit op het midden-zeventiende-eeuwse conversation piece,
een portretgenre dat aan hem schatplichtig zal blijven. Een schilder als Gonzales
Coques (1618-1684) blijft een carrière lang parafraseren op door Van Dyck
aangereikte patronen. Zijn creativiteit blijkt echter van een andere orde te zijn dan
die van de Antwerpse grootmeester. Paradoxaal genoeg zet de traditie zich veel
minder in de Nederlanden dan in de Angelsaksische wereld verder. Geen Philippe
Mercier (1689-1760), William Hogarth (1697-1764), Arthur Devis (1712-1787),
Joshua Reynolds (1723-1792), Thomas Gainsborough (1727-1788), Johann Zoffany
(1733-1810), Samuel Woodforde (1763-1817), William Owen (1769-1825) of Thomas
Phillips (1770-1845) zonder Van Dycks inspirerende voorbeeld. Tot in de portretkunst
van de Amerikaanse John Singer Sargent (1856-1925) blijft Antoon van Dyck als
referentiepunt aanwezig. Zelfs de hedendaagse Lucian Freud (o1922) kan zich nog
aan hem spiegelen. Sinds Van Dyck dient het portret niet meer om te beschrijven of
te registreren maar om het aura van een concrete persoonlijkheid te incarneren. Elk
model ontlokt hem een sfeerbeeld dat het tijdelijke individu overstijgt om aan
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metaforische kracht te winnen. In zijn schilderijen competeert de vergankelijkheid
met de eeuwigheid waardoor die expliciet barok en impliciet modern aandoen. Als
Europees kunstenaar loopt hij eeuwen vooruit op zijn generatie:
‘Tu triomphes, Van Dyck, prince des gestes calmes,
Dans tous les êtres beaux qui vont bientôt mourir,
Dans toute belle main qui sait encore s'ouvrir; Sans s'en douter - qu'importe? elle te rend les palmes!
(Marcel Proust)

Bibliografie:
Boeken en bijdragen in boeken en tijdschriften:
Baudouin, Frans, ‘Van Dyck's Last Religious Commission: An Altarpiece for
Antwerp Cathedral’, Journal of The Warburg and Courtauld Institutes, 57,
1994, pp 175-190
Bellori, Giovanni Pietro, Le vite de pittori, scultori et architetti moderm, Rome,
1672
Barnes Susan J, en Arthur K Jr. Wheelock (Eds.), Van Dyck 350, Washington,
1994
Brown, Christopher, ‘Allegory and Symbol in the Work of Anthony Van Dyck’,
in Herman Vekeman en Justus Muller Hofstede (Eds.), Wort und Bild in den
Niederlandischen Kunst und Literatur des 16 und 17 Jahrhunderts, Erftstadt,
1984, pp 123-135.
Idem, Van Dyck, Oxford, 1982
Idem, ‘Van Dyck's Collection: a Document Rediscovered’, Revue d'Art
Canadienne/Canadian Art Review, 10, 1983, pp. 69-72
Essays on Van Dyck National Gallery of Canada. Galerie Nationale du Canada,
Ottawa, 1983.
Filipczak, Zirka Zaremba, Picturing Art in Antwerp 1550-1700, Princeton, 1987.
Gluck, G, Van Dyck Des Meisters Gemalde, Klassiker der Kunst, 2e herz uitg.,
Stuttgart-Berlijn, 1931.
Jaffé, Michael, Van Dyck's Antwerp Sketchbook, 2 dln, Londen, 1966.
Mauquoy-Hendrickx, Marie, L'iconographie d'Antoine Van Dyck, 2e herz. uitg,
2 dln, Brussel, 1991
Moir, Alfred, Anthony Van Dyck, New York, 1994.
Van den Branden, Frans-Jozef, Geschiedenis der Antwerpsche Schilderschool,
Antwerpen, 1883.
Van der Stighelen, Katlijne, ‘Cornelia Pruystinck en Lynken Cuypers: over de
grootmoederlijke erfenis van Anton Van Dijck’, Koninklijk Museum voor Schone
Kunsten Antwerpen Jaarboek 1995, pp 243-287
Idem, ‘The Provenance and Impact of Anthony van Dyck's Portraits of Frans
Snijders and Margaretha de Vos in the Frick Collection’, Mercury, 5, 1987, pp,
37-48
Idem, ‘Young Anthony Archival Discoveries Relating to Van Dyck's Early
Career’, in Susan J Barnes en Arthur K Jr Wheelock (Eds), Van Dyck 350,
Washington, 1994, pp 17-46

Vlaanderen. Jaargang 48

Idem, Van Dyck, Tielt, 1998
Vlieghe, Hans, Rubens Portraits of identified Sitters Painted in Antwerp. Corpus
Rubemanum Ludwig Burchard, XIX 2, Londen-New York, 1987
White, Christopher, Anthony van Dyck Thomas Howard The Earl of Arundel,
Getty Museum Studies on Art, Malibu, 1995

Tentoonstellingscatalogi:
Antoon Van Dijck (1599-1641) en Antwerpen Museum Plantin-Moretus en
Stedelijk Prentenkabinet Antwerpen, Antwerpen, 1991
Barnes, Susan J, Piero Bocardo, Clario Di Fabio, Laura Tagliaferro, Van Dyck
a Genova. Grande pittura e collezionismo, Palazzo Ducale Genova, Milaan,
1997
Howarth, David, Patronage and Collecting in the Seventeenth Century Thomas
Howard Earl of Arundel, The Ashmolean Museum Oxford, Oxford, 1985
Exposition Van Dyck à l'occasion du 300e anniversaire de la naissance du
maître./ Van Dyck Tentoonstelling ter Gelegenheid der 300e Verjaring der
Geboorte van den Meester, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten
Antwerpen, Antwerpen, 1899.
Martin, John Rupert en Gail Feigenbaum, Van Dyck as a Religious Artist,
Princeton University. The Art Museum, Princeton, 1979.
McNairn, Alan, The Young Van Dyck / Le jeune Van Dyck, National Gallery of
Canada / Galerie Nationale du Canada, Ottawa, 1980.
Millar, Oliver, Van Dyck in England, National Portrait Gallery London, Londen,
1982
Sumner, Ann (Ed.), Death, Passion and Politics Van Dyck's Portraits of Venetia
Stanley and George Digby, Paintings in their Context V, Dulwich Picture Gallery
London, Londen, 1995.
Sutton, Peter C, The Age of Rubens, Museum of Fine Arts Boston, Toledo
Museum of Art, Boston, 1993
Van Dyck. Tentoonstelling, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten
Antwerpen, Antwerpen, 1949
Vaughan, William, Endymion Porter and William Dobson, The Tate Gallery
London, Londen, 1970.
Wheelock, Arthur K Jr, Susan Barnes, Julius Held, Anthony Van Dyck, National
Gallery of Art Washington, Washington, 1990.

Vlaanderen. Jaargang 48

142

Beatrijs Wolters van der Wey
Portretkunst door 17de-eeuwse ‘Van Dyck-epigonen’ in Antwerpen:
een schets in schakeringen
Het individueel portret, waarop één persoon is voorgesteld, bleef
gedurende de hele 17de eeuw een veel gebezigd type.
Ondanks de grote portretproductie in Antwerpen in de 17de eeuw, zijn
verhoudingsgewijs toch maar weinig kunstenaars specifiek voor hun portretkunst
bekend. Een eerste reden is dat vele portretten ondertussen in het anonimaat zijn
vervallen: wie ze maakte, kan niet meer worden achterhaald. Verder is het ook
duidelijk dat een aantal schilders, door het simpele feit dat ze nog onvoldoende
bestudeerd zijn, niet ten volle naar waarde kunnen worden geschat. Ten slotte en
vooral moet men ermee rekening houden dat behalve Antoon van Dyck en zijn iets
oudere collega Cornelis de Vos (1584/5-1651), geen andere kunstenaars in Antwerpen
zich dermate in de portretkunst hebben gespecialiseerd. Dit had zeker te maken met
de lagere appreciatie van het portretgenre binnen de toenmalige kunsttheoretische
opvattingen: niet alleen vroeg het schilderen van een portret minder inventiviteit in vergelijking met vooral de hoger gewaardeerde historiestukken - maar er was ook
minder technisch kunnen vereist, aangezien men over het algemeen niet met
ingewikkelde composities werd geconfronteerd. Het waren bijgevolg schilders van
in hoofdzaak historiestukken, die op bestelling ook wel portretten hebben gerealiseerd.
In het vervolg brengen wij enkele 17de-eeuwse Antwerpse kunstenaars ter sprake
die in de kunsthistorische literatuur gemeenlijk als ‘Van Dyck-epigonen’ worden
aangeduid. Voor de meesten stelt zich het probleem dat van hun werken nog geen
corpus werd samengesteld, waardoor het moeilijker is zich een juist beeld te vormen
van hun stijl, van een eventuele stijlevolutie, en dus ook van de invloeden die zij
mogelijk vanwege Van Dyck en/of anderen hebben ondergaan. Daarenboven
ontbreken meestal archivalische gegevens over hun vroegste levensjaren, en meer
in het bijzonder betreffende hun opleiding vóór zij zelfstandig meester werden. Of
zij toen persoonlijk contact hebben gehad met Van Dyck kan dus niet met zekerheid
worden bevestigd. Uitlatingen in deze zin vinden we wel bij een aantal
kunstenaarsbiografen als Cornelis de Bie (1661), Descamps (1753-1764) en een
anoniem 18de-eeuws handschrift

1. Cornelis de Vos, Portret van Antonia Canis, echtgenote van Johannes van Eversdyck. Paneel, 122,5
× 92 cm Lugano-Castagnola, verz Thyssen-Bornemisza
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(nu bewaard in het Louvre) over het leven van Van Dyck; maar deze moeten, zoals
trouwens de rest van hun beschrijvingen, met kritische zin worden benaderd.
Merken wij wel op dat het in het artistieke milieu van die tijd ‘niet ál Van Dyck
was wat de klok sloeg’. Van Dyck heeft, evenals Rubens vóór hem, onmiskenbaar
een grote invloed in de ontwikkeling van de 17de-eeuwse portretkunst gehad, maar
een zekere nuancering is hier toch wel nodig. Vooreerst moet men vaststellen dat de
schilderwijze die door Van Dyck werd ontwikkeld - gevoelsgeladen voorstellingen
in een elegante en zwierige, soms naar sentimentalisme neigende vormentaal gedragen werd door een meer algemene tendens in de Vlaamse kunst naar levendige
en theatrale expressie; dit wil dus zeggen dat ook andere kunstenaars volgens deze
smaak of stijl konden schilderen zonder dat zij daarom aan Van Dyck in persoon,
schatplichtig hoefden te zijn. Vervolgens zijn blijkbaar toch ook heel wat kunstenaars
buíten deze smaaksfeer gebleven: zij hebben

2 Pieter 1 Thijs, Portret van aartshertog Leopold Willem als veldheer Doek, 127 × 86 cm Wenen,
Kunsthistorisches Museum, inv nr 370.

niet zo'n vernieuwende, maar daarom niet minder hoogstaande en fijne portretten
afgeleverd. Alles had natuurlijk ook te maken met de vragende partij: blijkbaar
bestond er een publiek dat nog genoegen nam met de meer traditionele portrettypen,
of dat zich gewoonweg geen ‘modieus’ portret in barokstijl kon veroorloven. Deze
meer bescheiden werken vormen wellicht het gros van wat er in de 17de eeuw aan
portretten werd vervaardigd.
Het individueel portret, waarop één persoon is voorgesteld, al dan niet in combinatie
met een pendant, bleef gedurende de hele 17de eeuw een veel gebezigd type. Het
traditionele, vrij stereotiepe schema had Van Dyck reeds in zijn eerste Antwerpse
periode (1618-1621) weten te verlevendigen. Hij plaatste zijn model meer in een
ruimtelijke omgeving, en trok de achtergrond open door middel van een dóórkijkje
op een tuin of een landschap. Vaak voegde hij ook een drapering toe. Een kunstenaar
die zich op dit gebied wellicht als eerste door Van Dyck heeft laten inspireren zonder dat hij
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daarom bij de Van Dyck-epigonen in strikte zin wordt gerekend -, was Cornelis de
Vos1. Hij was tot ongeveer 1627 (jaar van de terugkeer van Van Dyck uit Italië) in
Antwerpen de toonaangevende portrettist, voornamelijk in opdracht van de gegoede
burgerij. Vanaf ca. 1620 ging Cornelis de Vos in een hele reeks damesportretten het
vernieuwde portretschema toepassen zoals hij dat bij Van Dyck moet hebben gezien
in diens portret van Margaretha de Vos, echtgenote van de dierenschilder Frans
Snijders en zus van Cornelis zelf (ca. 1620, New York, Frick Collection). De invloed
van Van Dyck blijkt onder andere in De Vos' Portret van Antonia Canis (afb.1), dat
1624 gedateerd is. Van Dycks invloed op De Vos liet zich ook merken in een
veranderende techniek. Van een oorspronkelijk beschrijvende techniek met dekkende
verfopbreng, evolueerde Cornelis de Vos in de jaren twintig naar een meer
transparante schilderwijze, gekenmerkt door een minder pasteuze, vrijere toets.
Eveneens onder invloed van Van Dyck ging De Vos vanaf ongeveer 1628 zijn model
soms ten voeten uit weergeven. Deze voorstellingswijze was aanvankelijk
voorbehouden voor mensen uit de adel, maar in de loop van de 17de eeuw zorgde
het aristocratiseringsproces van de burgerij ervoor dat ook de welstellende burgers
zich op deze wijze wilden laten portretteren. De portretten van Cornelis de Vos
schitteren vaak door hun frisse expressie, hun warme kleuren en een gevoelige
stofuitdrukking. We missen bij hem echter de elegantie en zwierigheid die Van Dyck
wel in zijn portretten heeft weten te ontwikkelen.

3 Gonzales Coques, Portret van een familie in een landschap Doek 118 × 175 cm Brussel, Koninklijke
Musea voor Schone Kunsten van Belgie, inv.nr.4986 (Foto. Brussel, K I.K.).

Een ander Antwerps schilder, van de volgende generatie, die in het anoniem
18de-eeuws handschrift van het Louvre als een van de beste leerlingen van Van Dyck
wordt vermeld, is Pieter I Thijs (1624-1677)2. Hij ging zich, aldus het manuscript,
vanaf 1639 in Engeland bij Van Dyck voegen. Dit wordt in het huidige onderzoek
naar Thijs, betwijfeld, al wordt wel een invloed vanwege Van Dyck in het werk van
Thijs erkend. In zijn bijdrage Thoughts on Van Dyck's Early Fame and Influence in
Flanders voor het symposium Van Dyck 3502, heeft Hans Vlieghe de thesis naar
voren gebracht dat Thijs mogelijk via Thomas Willeboirts Bosschaert (1613/14-1654)
met Van Dycks stijl vertrouwd is geraakt. Deze schilder, over wie straks meer, wordt
als een van de talentvolste Van Dyck-epigonen beschouwd. Hij zou Thijs onderricht
of op zijn minst sterk beïnvloed kunnen hebben bij gelegenheid van de opdrachten
die beide kunstenaars voor het hof van Den Haag en van Brussel hebben uitgevoerd.
Een mooi portret dat duidelijk de inspiratie toont van Van Dycks stijl, is het kniestuk
van aartshertog Leopold Willem als veldheer (afb.2). Thijs heeft het naar alle
waarschijnlijkheid geschilderd in de jaren 1647-'56, toen Leopold Willem als
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stadhouder van de Nederlanden in Brussel verbleef. Aartshertog Leopold Willem is
in het portret krachtig getypeerd. Hij staat vóór een brede drapering, die het
monumentaal karakter van de setting vergroot. De ruimtelijke weergave wordt
verhoogd doordat links achter een dóórzicht wordt geboden op een lager gelegen
vlakte, waar een veldslag aan de gang is. Het harnas en de sjerp over de borst, zijn
schildertechnisch zeer mooi behandeld. Leopold Willem lijkt vastgelegd in een
momentopname: hij kijkt als het ware om naar iets dat rechts van hem gebeurt. De
levendigheid die aldus wordt bekomen, laat denken aan bijvoorbeeld het portret van
een Genuese veldheer (Cincinnati, Ohio, Cincinnati Art Museum) dat Van Dyck
schilderde in zijn Italiaanse jaren (1621-'27) en waarop het model eveneens - zij het
in een andere pose - in een snapshot gegrepen lijkt. Opmerkelijk is wel dat vóór
Thijs, reeds een andere kunstenaar aartshertog Leopold Willem in precies dezelfde
pose - met zijwaartse wending van het hoofd - had geportretteerd, zodat men zich
de vraag kan stellen of Thijs voor zijn portretschema wellicht op hém is teruggegaan.
Het gaat om de hofschilder Jan Van den Hoecke (Antwerpen 1611-1651), die in de
jaren 1640 in dienst was van Leopold Willem. Pieter Thijs en Jan Van den Hoecke
hebben elkaar alleszins aan het hof in Brussel ontmoet, vermits Thijs er naar
ontwerpen van Van den Hoecke, kartons voor een tapijtenreeks heeft geschilderd.
Naast het individuele portret blijft in de 17de eeuw ook het groepsportret een veel
gevraagde voorstellingswijze. Omstreeks 1640 ontstaat zelfs een nieuw soort van
groepsportretten als zelfstandig type: het gaat om de zogenaamde ‘genreportretten’,
ook wel ‘conversation pieces’ of ‘conversatiestukken’ genoemd, waarin twee of
meer figuren samen in een erg detaillistisch uitgewerkt interieur of in een park of
ruimer landschap worden weergegeven, terwijl ze met elkaar aan het keuvelen of in
een gemeenschappelijke handeling verwikkeld lijken. Kenmerkend voor deze
genreportretten is dat ze van klein formaat zijn en dat de omgeving waarin de (ook
kleinschalige) figuren worden uitgebeeld, even belangrijk voor de voorstelling wordt
als de figuren zelf. Het conversatiestuk ontstond uit een combinatie van de
16de-eeuwse portretstukken van adellijke families - voorgesteld op een informele
manier, vóór een idyllisch parkachtig decor of binnenskamers in bijvoorbeeld een
balscène - en de grote gezinsportretten van burgers uit de eerste helft van de 17de
eeuw3. Waarom nu precies de kleinschaligheid de grote voorkeur kreeg, moet
waarschijnlijk louter als een smaak-fenomeen worden verstaan. Inderdaad waren
ondertussen ook de kleine kabinetstukken in zwang geraakt, zodat men mag
veronderstellen dat het kleinschalige op zich, erg werd gewaardeerd, en dit mogelijk
omwille van de grote verfijndheid en van het technisch kunnen dat hiervoor was
vereist. Algemeen wordt aangenomen dat Rubens' Zelfportret met Helena Fourment
in de tuin van ca. 1630/31 (München, Alte Pina-
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kothek; 97,5×130,8 cm), de eigenlijke voorbode was van het nieuwe type in de
Zuidelijke Nederlanden. Gonzales Coques (vermoedelijk 1618-1684) was de eerste
Zuid-Nederlandse schilder die het type systematisch heeft beoefend, en die daarmee
een traditie heeft ingezet die nog in de volgende eeuwen zou doorlopen4. Coques in oorsprong ‘Cocx’, maar de schilder verspaanste zijn naam kort nadat hij, in het
jaar 1640/41 zelfstandig meester werd - kreeg zijn opleiding bij Pieter Bruegel de
Jonge (in 1626) en was later leerling van David II Ryckaert (Antwerpen 1586-1642).
In de vele portretten die hij schilderde, blijkt bovendien de invloed van Antoon van
Dyck. Die uit zich, om het met Van den Branden te zeggen, in het feit dat Coques
‘gelijk deze [namelijk Van Dyck] ook het karakter zijner modellen’ liet ‘weerspiegelen
in hun sprekend gelaat en in de glinsterende ogen. Coques was ook een van onze
prachtige koloristen, die fijn en malsch penseelde’ - al durfde hij de verf ook in licht
reliëf opbrengen - ‘helder, warm en prachtig kleurde...’. Tevens ging Coques wat de
poses van de geportretteerden betreft en hun omgeving die nu volledig werd
uitgewerkt, duidelijk terug op de portretcomposities van Van Dyck. Dit bezorgde
hem de bijnaam van ‘de kleine Van Dyck’. Coques' stilistische verwantschap met
Van Dyck, gekoppeld aan het feit dat hij pas veertien jaar na aanvang van zijn leertijd,
als zelfstandig meester in de St.-Lukasgilde werd geregistreerd, heeft sommige
kunsthistorici doen veronderstellen dat hij in de tussentijd nog bij Van Dyck in
Londen leerling is geweest. Hoewel dergelijk verblijf van Coques in Engeland,
wegens gebrek aan bewijzen alweer werd afgewezen, achtte Hans Vlieghe het niet
uitgesloten dat Coques ergens tijdens de periode 1627/32, in Van Dycks atelier in
Antwerpen heeft meegewerkt. Het Portret van een familie in een landschap (afb.3)
toegeschreven aan Gonzales Coques, is zo'n voorbeeld van het nieuwe type van
kleinschalige groepsportretten.
De al eerder genoemde Thomas Willeboirts Bosschaert (1613/14-1654), geboortig
van Bergen-op-Zoom, kwam in 1626 in de leer bij de Antwerpse historieschilder
Gerard Seghers (1591-1651)5. In 1641 werd hij opgemerkt door de Hollandse
stadhouder Frederik Hendrik. Die was zo van Willeboirts' werk onder de indruk, dat
hij hem aan zijn hof in Den Haag wilde hebben. Hier kreeg de schilder tussen 1641
en 1654 opdrachten voor tientallen voorstellingen met mythologische en bijbelse
inhoud, en schilderde hij ook portretten. Dat Willeboirts Bosschaert zo goed bij
Frederik Hendrik in de smaak viel, had mogelijk te maken met de sterk Van
Dyckiaanse stijl waarin hij schilderde. In de ogen van de stadhouder en zijn echtgenote
Amalia van Solms heeft zijn werk wellicht als een soort van Ersatz gefungeerd voor
dat van Van Dyck, die zelf portretopdrachten voor het Haagse hof had uitgevoerd
maar ondertussen overleden was. Het meest opvallend leunt Willeboirts bij Van
Dyck aan wat betreft zijn sierlijk-elegante figuren - die hij, net als Van Dyck, vaak
wat uitlengt - en door een zeker ‘langourisme’ of sentimentele geladenheid in zijn
voorstellingen. Op

4
5

Cf. J. VAN DEN BRANDEN, De Antwerpsche schilderschool, dl 2, Antwerpen, 1883, p 484-488,
H VLIEGHE, art.cit.
Cf. H VLIEGHE, art.cit..Axel Heinrich werkt voor de universiteit van Gottingen aan een
doctoraal proefschrift over de kunstenaar en zijn werk
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4 Thomas Willeboirts Bosschaert, Louise Henriette, dochter van Frederik Hendrik, en de keurvorst
van Brandenburg als Dido en Aeneas in de liefdesgrot Doek 297 × 255 cm. Potsdam, Bildergalerie
Sanssouci, inv nr GK I6291

grond hiervan mag misschien in de late jaren 1620 of het begin van de jaren 1630,
een leertijd in het atelier van Van Dyck verondersteld worden, maar archivalische
gegevens ontbreken hiervoor. De stijlverwantschap tussen Willeboirts en Van Dyck
kan mogelijk ook ten dele via Gerard Seghers verklaard worden. Die laatste was niet
alleen de leermeester van Willeboirts, maar is ook voor Van Dyck een inspiratiebron
geweest. Toen Van Dyck uit Italië terugkeerde, was Seghers in Antwerpen al een
gevestigd kunstenaar. Zijn religieuze composities van tussen 1620-1630 werden
reeds bevolkt door elegante, fijn-gesneden figuren, die door hun blik, gebaar en
lichaamshouding nadrukkelijk uiting gaven aan hun diep-godsdienstige gevoelens.
Hoewel het lijkt dat Willeboirts Bosschaert zich het meest van al zijn
generatiegenoten, de geest van Van Dyck heeft weten eigen te maken, zijn toch nog
andere invloeden in zijn schilderwijze merkbaar. In de verfijnde uittekening van de
gezichten, blijft hij eerder bij Seghers aansluiten. In een soms volplastische weergave
van de lichaamsvormen, bijvoorbeeld voor de putti, toont hij dan weer de inspiratie
van Rubens, van wie hij trouwens ook een aantal motieven heeft overgenomen.
Daarenboven ontwikkelt hij een heel eigen koloriet, dat helderder is dan dat van Van
Dyck, met frisse blauwe en groene tonen. Dit alles kan worden geïllustreerd aan de
hand van een ‘portrait historié’ dat Willeboirts Bosschaert in 1646 in opdracht van
Frederik Hendrik schilderde (afb.4): het gaat om een voorstelling van Dido en Aeneas
in de liefdesgrot, waarin de gelaatstrekken van beide figuren overeenkomen met die
van Louise Henriette, de dochter van Frederik Hendrik, en haar verloofde, de keurvorst
Friedrich Wilhelm van Brandenburg. Het genre van het gehistorieerd portret - waarbij
één of enkele personen worden vereenzelvigd met een bijbelse, mythologische,
historische of literaire figuur, en dan in de overeenkomstige gedaante worden
geportretteerd - was ontstaan in het laatste kwart van de 16de eeuw, en werd vóór
Willeboirts onder andere door Rubens en Van Dyck beoefend. De pose van Dido
ofte prinses Louise Henriette op Willeboirts' schilderij, lijkt bijna letterlijk
overgenomen van Rubens' Hélène Fourment au carosse (Parijs, Louvre). Rubens
zelf had zijn tweede echtgenote trouwens al eerder in een portrait historié uitgebeeld,
met name in ‘Het Pelsken’ (Wenen, Kunsthistorisches Museum), waar zij verschijnt
als de liefdesgodin Venus. Wellicht ook onder invloed van Rubens heeft Willeboirts,
in vergelijking met de voortekening, de vormen op het uiteindelijke schilderij
verzwaard.

Eindnoten:
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1 Cf KATLIJNE VAN DER STIGHELEN, De portretten van Cornelis De Vos (1584/5-1651). een
kritische catalogus (Verhandelingen van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren
en Schone Kunsten van Belgie Klasse der Schone Kunsten, 52, nr.51), Brussel, 1990, passim,
IDEM, The Provenance and Impact of Anthony van Dyck's Portraits of Frans Snijders and
Margaretha de Vos in the Frick Collection, in Mercury, 1987, 5, p 37-47; IDEM, Anton van
Dyck et Cornelis de Vos Face à Face, 1615-1621, in L'Art et les révolutions, 1992, p 63-73.
2 Het anonieme handschrift van het Louvre werd gepubliceerd door E LARSEN, La vie, les ouvrages
et les élèves de Van Dyck, Brussel, 1975 Over Pieter I Thijs, cf meest recentelijk H. VLIEGHE,
Thoughts on Van Dyck's Early Fame and Influence in Flanders, in S Barnes en A K Wheelock
Jr. (ed), Van Dyck 350 (Studies in the History of Art, 46), Washington, 1994, p 199-220
2 Het anonieme handschrift van het Louvre werd gepubliceerd door E LARSEN, La vie, les ouvrages
et les élèves de Van Dyck, Brussel, 1975 Over Pieter I Thijs, cf meest recentelijk H. VLIEGHE,
Thoughts on Van Dyck's Early Fame and Influence in Flanders, in S Barnes en A K Wheelock
Jr. (ed), Van Dyck 350 (Studies in the History of Art, 46), Washington, 1994, p 199-220
3 Cf. MARJORIE E. WIESEMAN, Het conversatiestuk het zeventiende-eeuwse genreportret in de
Zuidelijke Nederlanden, in De eeuw van Rubens, o.l.v. P.C. SUTTON, Boston, 1994 (19931), p
183-193.
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Jean Luc Meulemeester
De voornaamste portretschilder van het zeventiende-eeuwse Brugge:
Jacob van Oost de Oudere
Bij Jacob van Oost de Oudere constateren we in zijn portretten - in
tegenstelling tot zijn religieuze taferelen - een duidelijke evolutie.
Na een enorme bloeiperiode van de kunstproductie tijdens de late veertiende en
vijftiende eeuw creëerde Brugge tijdens de volgende honderden jaren niet meer het
economische en culturele kader waarin de kunst welig kon tieren. In de loop van de
zestiende eeuw kwamen er wel nog enkele kunstenaars uit verscheidene streken naar
Brugge werken, omdat de roem van de stad eventjes doorzinderde: Jan Provoost uit
Bergen, Jan de Hervy uit Valenciennes, Ambrosius Benson uit Lombardije, Simon
Bening uit Gent, Lanceloot Blondeel uit Poperinge, Pieter Pourbus uit Gouda,
Hegghebaert Gheeraersts uit de Noordelijke Nederlanden, Adriaan Isenbrant, Hugo
Provoost en Albert Cornelis, allen van een onbekende herkomst. Toch bezat Brugge
op dit gebied geen leidinggevende rol meer. Op zich was dit niet uitzonderlijk. Ook
in de late Middeleeuwen hadden bekwame kunstenaars dikwijls een weg naar Brugge
gezocht om er in de omgeving van het Bourgondische hof en van rijke adellijke
families en geestelijken opdrachten uit te voeren. Dit gebeurde niet meer in de
zeventiende eeuw. Brabant nam voortaan de fakkel over. Wel valt het op dat voor
belangrijke opdrachten Brugse instellingen een beroep deden op vooral
Antwerpenaren. Het verschil is dat zij zich niet meer in Brugge vestigden, maar hun
kunstwerken per kar of boot lieten overbrengen. Een schoolvoorbeeld in dit verband
is de preekstoel van de voormalige jezuïetenkerk, de huidige Sint-Walburgakerk.
Die werd in 1667 ontworpen door pater-architect Willem Hesius. De kansel werd in
Antwerpen in eikenhout uitgevoerd door beeldhouwer Artus Quellinus de Jongere.
Ook een resem communiebanken, altaren en doksalen werden door ‘vreemde’
kunstenaars opgetrokken: Hans en Cornelis van Mildert, Pieter en Hendrik
Verbrugghen, Lucas Faydherbe, Jacob Cocx, Artus Quellinus de Jongere... Anderen
mochten er schilderijen uitvoeren: Jacob Jordaens, Gerard Seghers, Gaspar de Crayer,
Theodoor van Thulden, Erasmus Quellinus, Jan Cossiers, Thomas Bosschaert, Jan
van Boeckhorst, Gilles Backereel...
Het zou onterecht zijn, als we zouden stellen dat er in de Zwinstad geen eigen
kunstenaars werkten. Dat hun oeuvre stilistisch ondergeschikt blijkt aan dat van grote
Brabantse meesters uit die tijd, zal wel voor iedereen duidelijk zijn. Dit betekent
evenwel niet dat er onvoldoende opdrachten waren. Het kerkmeubilair diende aan
de noden van de tijd, aan de mode, aan de contrareformatorische gedachte aangepast
en families, geestelijken, koningen van schuttersgilden, voogden van gasthuizen
wilden zich voor de eeuwigheid laten konterfeiten. Om financiële redenen konden
ze daarvoor soms moeilijk een beroep doen op grote Antwerpse schilders en hielden
het bij meesters van ter plaatse. Ook de afstand gekoppeld aan de slechte wegen en
het moeizame vervoer speelden hier ongetwijfeld een even essentiële rol. Het valt
ten andere op dat de vreemde kunstenaars alleen godsdienstige taferelen voor Brugse
instellingen schilderden en dat de Bruggelingen hun portretten bijna uitsluitend
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bestelden bij schilders van ter plaatse, kunstenaars die ze beter kenden en als het
ware dagelijks konden ontmoeten.
Vooral de schildersgeslachten Claeissens en Pourbus domineerden de Brugse
kunstproductie op het einde van de zestiende en het begin van de zeventiende eeuw.
Beide kunstenaarsfamilies penseelden ettelijke portretten van vooraanstaanden. De
Bruggeling die ongetwijfeld het merendeel van de opdrachten in het vervolg van
deze baroktijd in de wacht sleepte, is Jacob van Oost de Oudere. Terecht werd gesteld
dat in geen enkel Brugs convent of kerk een werk van deze meester ontbreekt. Zijn
vrij uitgebreid oeuvre munt vooral uit op het gebied van portretten en van
godsdienstige taferelen die hij grotendeels voor portiekaltaren en voor kloosters
penseelde. Hierbij is hij bovenal schatplichtig aan een aantal grootmeesters uit die
tijd: Caravaggio, Carracci, Manfredi, De Craeyer, Rubens en Van Dyck. Hij heeft
ten andere enkele schilderijen van die twee laatsten zo goed als letterlijk gekopieerd,
misschien naar gravures of tekeningen. Ter illustratie verwijzen we hier naar het
werk met de voorstelling van De kroning van de H. Rosalia (Brugge,
O.-L.-Vrouwekerk) dat Van Dyck al in 1629 schilderde voor de Antwerpse sodaliteit
van ‘bejaerde jongmans’ en nu in het Kunsthistorisches Museum in Wenen hangt.
Ook het werk met het bekende thema van de H. Martinus, die zijn mantel verdeelt,
kopieerde de Bruggeling (Brugge, Groeningemuseum) bijna letterlijk naar een van
de versies van Van Dyck (Zaventem en Windsor) of naar het gelijknamige werk van
De Craeyer. Deze opdrachten bezorgden de Bruggeling in elk geval voldoende
financiële armslag om met een vrij grote familie van een zevental kinderen
gemakkelijk te kunnen leven en hem het nodige aanzien in de Zwinstad te bezorgen.
Jacob van Oost de Oudere werd op 1 juli 1603 gedoopt in de Brugse
Sint-Walburgakerk als zoon van Jan en Gheeraerdyne Weyts. Na zijn opleiding en
het verkrijgen van de titel van meester op 18 oktober 1621 trok hij naar Italië. Daar
leerde hij het werk van Caravaggio kennen. Hij was zeker in 1628 terug in Brugge
en bracht de rest van zijn leven in zijn geboortestad door. Twee jaar later huwde hij
met Jacquemyne van Overdille die hem een zoon, Martinus, schonk. Hun geluk
duurde maar kort, want al op 30 oktober 1631 overleed zijn vrouw. Intussen werkte
hij zich op in het ambachtsbestuur van de beeldenmakers en bekleedde er verschillende
functies. Op 12 januari 1633 werd in de Sint-Walburgakerk zijn tweede huwelijk
ingezegend. De bruid was Maria Tollenaere. Ze kregen zes kinderen waaronder Jacob
de Jongere en Willem die eveneens als schilders werkzaam waren. Zijn atelier was
waarschijnlijk gevestigd in het huis ‘De Carmingnole’ op de hoek van de
Predikherenstraat en de Zwarte Leertouwersstraat. Hij overleed er op
achtenzestigjarige leeftijd.
Van Oost is een schilder van personages. Zelfs zijn godsdienstige taferelen
kenmerken zich door raak weergegeven figuren, die hij vermoedelijk in zijn atelier
liet poseren. Landschappen en interieurs waren blijkbaar niet aan hem besteed. De
achtergrond van zijn schilderijen blijft beperkt tot enkele monumentale kolommen,
een gedrapeerd gordijn of gewoon een donkere fond. Wel slaagt hij erin hier en daar,
naar het voorbeeld van Caravaggio, een stilleven
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met een koperen bekken, een tapijt of een schrijfstel weer te geven. Het zijn meestal
attributen met een symbolische betekenis of noodzakelijk om het onderwerp te
begrijpen, te illustreren of om het in een bepaalde context te plaatsen. Het schilderij
met een anonieme theoloog en zijn jonge secretaris of leerling in het
Groeningemuseum vormt daar een schoolvoorbeeld van (afb. 1). Het werk is
afkomstig uit de Spermalieabdij. Het toont een geestelijke in een studeervertrek

1. Portret van een jezuiet en zijn secretaris (doek 116 × 222 cm) door Jacob van Oost de Oudere, uit
1668, Brugge, Groeningemuseum. (Foto: Brussel, K.I.K.)

met een rijk gevulde bibliotheekkast vol godsdienstige literatuur, een schrijfstel, een
wereldbol en een lezenaar sculpturaal versierd met een calvarie en gevleugelde
engeltjes. Tussen beide personages lijkt een aangename conversatie bezig. Van Oost
inspireerde zich voor de compositie op het dubbelportret van graaf Thomas Wentworth
en zijn secretaris, sir Philip Mainwaring, dat Antoon van Dyck in 1640 uitvoerde
(afb. 2). Ook Titiaan Vecellio maakte omstreeks 1536-1538 een gelijkaardige
opstelling. Tot nu toe slaagde er niemand in de man op het werk van Van Oost te
identificeren. Waarschijnlijk gaat het om een jezuïet. Het schilderij is 1668 gedateerd
en volgens het opschrift bereikte de geestelijke toen de leeftijd van 47 jaar. De stijl
komt overeen met die van Van Oost Senior in die periode: een donkere achtergrond,
lossere toets, belichting van de voornaamste delen en de tactiele weergave die vooral
in het kleurrijke Turkse tapijt op de tafel tot uiting komt.
Nog zo'n probleemschilderij, althans wat de identificatie betreft, is de zgn. Brugse
familie in hetzelfde Stedelijk Museum (afb. 3). Heel wat (kunst)historici ondernamen
pogingen om het voorgestelde gezin van een naam te voorzien, toch slaagde daar tot
nu toe niemand in. Van Oost zette ons hier nochtans duidelijk op het spoor door op
bepaalde details van de kleding of van attributen, die de familieleden dragen, hun
leeftijden aan te brengen. Misschien zijn er juist daar fouten in geslopen die de
identificatie bemoeilijken of in het geheel onmogelijk maken. We sluiten niet uit dat
het om leden van de familie Rapaert gaat, in wiens verzameling het destijds werd
bewaard. Mogelijk is het zelfs een huwelijksportret. Toch behoort dit gesigneerde
werk uit 1645 stilistisch tot de topproducten van deze Brugse grootmeester. Dit komt
niet alleen door de harmonische compositie, de fraaie kleurenafwisseling en de
correcte en gedetailleerde weergave van de personages, maar ook door de poses, het
zichtbare statuskarakter en omdat de gezelligheid van de familie op een terras met
een kijk op een luxueus aangelegde tuin ons voortdurend blijft boeien. Het is ten
andere het enige bekende werk van deze kunstenaar met een gezicht op de skyline
van de voormalige wereldstad. Het werd dan ook geregeld afgebeeld en gebruikt als
illustratie voor 17de-eeuwse kostuumgeschiedenis, voor historische artikels over die
periode en zelfs voor kunsthistorische studies over Brugge. Op zich is de voorstelling
natuurlijk niet nieuw. Al voor Van Oost hebben zowel Vlaamse als Hollandse meesters
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gelijkaardige gezinsportretten in een tuin of tegen lover afgebeeld. Ze bleven nog
lange tijd, zeker in de Noordelijke Nederlanden, geliefkoosde opdrachten. Van Oost
maakte ten andere nog zo'n boeiend kijkstuk met leden van de familie De Grass-Pardo,
dat in 1982 door de stad Brugge werd aangekocht. In beide werken valt de houding
van de man op. Hij maakt een sprekend handgebaar en wijst fier op zijn landerijen,
op zijn tuin. In beide gevallen probeert de man zijn vrouw blijkbaar parmantig de
rijkdom van zijn bezittingen te tonen en zij staat of zit er vrij gedistantieerd bij. De
glimlach wordt er onderdrukt, want volgens 17de-eeuwse geschriften stond lachen
gelijk aan dwaasheid, zeker wanneer het onmatig en zonder reden gebeurde. En net
zoals in de andere portretten - wat als zeer logisch overkomt - dragen ze hun allerbeste
‘zondagse’ kledij. Die kledij, hun houding, de manier van presenteren en het kader
illustreren op voortreffelijke manier rijkdom en status. Ook hun meiden en/of

2. Antoon van Dyck schilderde in 1640 deze portretten die Thomas Wentworth, graaf van Strafford,
en zijn secretaris voorstellen (doek 123,5 × 139,7 cm), mogelijk geinspireerd op een werk van Titiaan.

knechten werden er meestal bij gekonterfeit. Dikwijls gebeurde het ook dat het
gezelschap al musicerend werd weergegeven. Dit verwijst naar de eendracht tussen
echtgenoten, naar de eensgezindheid, naar de harmonie zoals dat ook in de muziek
noodzakelijk is. Van Oost penseelde in 1667 eveneens zo'n kleurrijke groep (Brussel,
KMVSK), die al even aangenaam is om te bekijken.
Vooral in de portretkunst van Jacob van Oost vinden we een stilistische evolutie,
veel minder of niet in zijn godsdienstige taferelen. Die ontwikkeling kan vooral aan
de hand van alleenstaande figuren worden getoond. Het gaat meestal over geestelijken,
lokale schutterskoningen of voogden van de Brugse gasthuizen. Van die laatsten
hangt een bekoorlijk overzicht in het Sint-Janshospitaal en in de huidige raadzaal
van het O.C.M.W. Meestal beheerst de monumentale persoon het volledige doek.
Het lichaam staat driekwart gekeerd, maar het personage kijkt de toeschouwer aan.
Dit compositorisch element paste Van Dyck eveneens geregeld toe. Een voorbeeld
daarvan is het ‘Portret van Gillis Useel’ dat Van Oost ca. 1631-1632 schilderde
(Brugge, O.C.M.W.). Deze pater Hyacinthus staat tegen een lichte monotone
achtergrond waardoor de omtreklijnen van zijn habijt duide-
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lijk te onderscheiden zijn. Langzaam zal nu de detailafwerking verminderen en
penseelt Van Oost met bredere, lossere maar meteen met kordate toets. Als illustratie
vermelden we hier het dubbelportret van Everard Tristam en zijn vrouw Wilhelmine
Bezoete uit 1646 in het Ackland Art Museum van de University of North Carolina
(V.S.A.). En hij evolueert verder: minder hoekigheid, zachtere schaduwen, meer
soepelheid en het aanbrengen van attributen. Verder valt de

3. Portret van een rijke Brugse familie (doek 150,5 × 255,5 cm) door Jacob van Oost de Oudere, uit
1645. Brugge, Groeningemuseum. (Foto: Brussel, K.I.K.)

donkere achtergrond op, zoals in het portret van Pieter vanden Driessche uit het
Sint-Juliaansgasthuis, dat in 1664 kan worden gedateerd. Kleurrijker, met meer
beweging en levendiger is dan weer de voorstelling van Taelmans Pauwels in de
koningsgalerij van de Brugse schuttersgilde Sint-Sebastiaan. Met dit werk uit 1667
breekt een nieuwe fase aan: zijn palet is opgeklaard, de achtergrond is frisser en het
licht laat ons genieten van het uitgebreid gamma tonen die in zijn luxueus pak werd
verwerkt. Toch sluit Van Oost zijn oeuvre somber af. Stilistisch keren zijn laatste
werken terug naar de periode 1660-65. Fovin de Hasque (Brugge, Groeningemuseum),
die op het einde van de jaren zestig werd gekonterfeit, is donkerder weergegeven
waardoor de omtreklijnen zich minder duidelijk aftekenen. Gelukkig bezorgen het
van rechts belichte gelaat en de grote witte bef en dito handschoenen lichtende
accenten. Tevens slaagde Van Oost erin eventjes dieper door te dringen in het karakter
van deze schermmeester.
De hier besproken portretten geven ons de indruk van routine, van een vlugge
afwerking, zonder veel inspiratie, onpersoonlijk en schatplichtig aan de grootmeesters
van die tijd. In enkele van zijn schilderijen duikt juist een andere Van Oost op. Het
gaat meestal om voorstellingen van jongens, mogelijk zijn eigen kinderen. Het leukste
hangt in de National Gallery in Londen (zie kaft) en dateert uit 1650. Volgens de
conservators aldaar zou de postkaart ervan de beste verkochte zijn van het museum.
Dit strekt de kunstenaar en het werk tot eer. Het stelt een rechtstaande driekwart
gedraaide knaap van elf jaar voor, zoals het opschrift verraadt. Mogelijk gaat het dus
om Jacob van Oost de Jongere die inderdaad op 11 februari 1639 werd gedoopt. De
figuur werd met grote zekerheid, met een brede toets en krachtig op het doek
aangebracht. In het vorig jaar uitgegeven overzicht van Le portrait (zie bibliografie)
wordt het schilderij uitermate lovend beschreven (p. 205): ‘On notera l'harmonie des
couleurs, la simplicité d'exécution, la psychologie qui ressort de l'expression.’ Zeker
dient ook de tactiele waarde aangehaald: het bont van de mof en de muts, het fluweel
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van de jas en het witte ondergoed dat hier en daar uitsteekt en meteen voor een
aangenaam lichtend element zorgt. Ook de bruine kleurschakeringen boeien ons,
evenals het inhoudelijke: zijn zachte glimlach, de weergave van het dromerige, eigen
aan de leeftijd, gekoppeld aan de indiepe gedachten waarin hij verzonken blijkt. Van
deze kunstenaar bleven er nog een aantal gelijkaardige composities bewaard.
Het is onmogelijk om in Brugge het volumineuze oeuvre van Jacob van Oost de
Oudere te negeren. Ook zijn portretkunst niet. Dat deze werken niet steeds als
stilistische hoogtepunt kunnen worden omschreven doet eigenlijk niet zoveel af van
zijn verdienste als kunstenaar. Deze schilderijen hebben voor de Zwinstad namelijk
ook nog dikwijls een historische betekenis en dit wordt al te vaak vergeten.
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Alain Jacobs
Het portret in de achttiende eeuw
In de 18de eeuw is de invloed van Van Dyck op het portretschilderen niet
meer aanwijsbaar.
Zoals elders in Europa is het portret ook in onze contreien erg in trek in een
maatschappij die in de 18de eeuw blaakt van zelfgenoegzaamheid. Het portret vindt
men niet langer uitsluitend in vorstelijke huizen of bij de hoge adel, maar ook meer
en meer bij de burgerij die er op uit is haar ‘beeld’ te vermenigvuldigen en voor het
nageslacht te bewaren. Ondanks de overvloed van bestellingen zijn in de Zuidelijke
Nederlanden van de tweede helft van de 18de eeuw de schilders die zich naar het
voorbeeld van een Nicolas de Largillière in Frankrijk in het portretgenre
gespecialiseerd hebben, eerder zeldzaam. Het zijn dikwijls de schilders van grote
tableaus met religieuze en historische onderwerpen, die zich met groot succes aan
het portretschilderen wagen en er een stevige bron van inkomsten in vinden. In de
loop van de eeuw is het Frankrijk die de voorbeelden levert, maar de Vlaamse
schilders weten er een bijzondere kleurschakering aan toe te voegen die het gevolg
is van hun eigen nationale traditie, maar ook van de constante invloed vanuit
Nederland. Wat de invloed van Van Dyck betreft, in de 18de eeuw is die niet meer
aan de orde van de dag.

Zelfportret van Pieter-Jozef-Celestin François, doek 50 × 43,5 cm. Privéverzameling. (Foto. Machelen,
Roger Begine)

Door de noodzaak om in alle openbare gebouwen portretten van keizers en
gouverneurs-generaal op te hangen, is de vermenigvuldiging ervan het logische
gevolg. Toch heeft het feit dat de vorsten niet lijfelijk in het land aanwezig zijn en
dus geen kwaliteitseisen kunnen stellen, voor gevolg dat de kwaliteit van die
vorstelijke portretten daaronder geleden heeft. Precies door de afwezigheid van de
vorstelijke personen wordt er geschilderd naar bestaande modellen, geschilderde
kopieën of gravuren. De schilderijen zijn dan ook meestal anonieme replica die niet
bepaald getuigen van een grote picturale smaak. Toch zijn er een klein aantal
gesigneerd, zoals het Portret van Karel VI in het stadhuis van Turnhout dat de naam
van Frans Stampaert draagt. Ook het Portret van Prins Eugène de Savoie in het
stadhuis van Brussel is door Jan van Orley gesigneerd. Het groot en weelderig Portret
van keizerin Maria-Theresia in het stadhuis van Brugge, geschilderd door de
Bruggeling Mathias de Visch, gaat terug op een imitatie van een groot staatsieportret
van Meytens dat in Wenen wordt bewaard en waarvan een kopie in het stadhuis van
Gent hangt. De strikte regels van dergelijke officiële voorstellingen stammen nog
uit de barok. En hoewel het vorstelijk portret enkel een documentaire waarde heeft,
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kent het toch tijdens het bewind van Karel-Alexander van Lotharingen een zekere
vernieuwing. Door zijn persoonlijke aanwezigheid in het land weet hij tussen 1750
en 1780 de sfeer aan het Hof in Brussel nieuw leven in te blazen. De manier waarop
men aan het Hof in Wenen vorstelijke portretten schildert, is ook hier van toepassing.
Een duidelijk voorbeeld daarvan is het portret van de gouverneur-generaal, geschilderd
door Jean-Pierre Sauvage. Het is een staatsieportret - enigszins academisch geschilderd
- dat verwijst naar de traditie van het militair portret met een gevechtsscène op de
achtergrond (1753, coll. Bonaert, Brussel). Even traditioneel in de presentatie zijn
de twee ruiterportretten van keizer Frans I en keizerin Maria-Theresia door François
Eisen (1757, Nancy, Musée historique lorrain). Het zijn verfijnde portretten met
levendige en heldere

Portret van Charles-Nicolas van Hove door G.J. van Opstal, doek 100 × 80 cm. Antwerpen, Kon.
Museum voor Schone Kunsten (Foto: Brussel, K.I.K)

tonaliteiten. Soms tracht de geest van de eeuw de strengheid van de etiquette wat te
verdoezelen. Naar het voorbeeld van het Franse hofportret schildert Bernard Verschoot
Anne-Charlotte in de intimiteit van haar tuin. Ze zit in de tuin aan de voet van een
stenen buste van Karel-Alexander, haar broer (1769/70, privé-collectie). De
koninklijke dame wordt voorgesteld zonder veel opsmuk en zonder overdreven
gemaaktheid, met enkel een roos in de hand. Aan haar voeten zien we een hark en
een gieter, voorwerpen die de smaak voor tuinbezigheden en -spelen die toen in de
mode waren in Versailles, in herinnering brengen. Dit portret van Verschoot dat
getuigt van goede smaak en verfijning, brengt een ongedwongener en natuurlijker
beeld van de koninklijke hoogwaardigheid.
De geest van de ‘Verlichting’ die zegeviert onder het bewind van Jozef II,
introduceert opnieuw een strengere opvatting in het schilderen van hofportretten die
zich weer voegen naar de iconografie en de formules van de 17de eeuw. Het gaat
eens te meer en in de meerderheid van de gevallen om kopieën van Oostenrijkse
voorbeelden (bv. Portret van Albert Casimir van
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Saksen-Teschen van Leclercq naar Roslin, Brussel, stadhuis). W. Herreyns laat meer
originaliteit blijken bij het schilderen van een Portret van Jozef II (1781, Brussel,
stadhuis), waarbij hij levendiger en kleurrijker te werk gaat. Zo schildert ook J.J.
Lens een Portret van Leopold II (omstreeks 1793, Brussel, KMVSK) met pompeuze
allure, veel elegantie en aristocratische gekunsteldheid. A.C. Lens van zijn kant slaagt
erin in een gepolijste opbouw de trotse elegantie en

Portret van A.C. Lens in zijn atelier door G.J. Herreyns, doek 116 × 96 cm. Antwerpen, Kon. Museum
voor Schone Kunsten. (Foto: Brussel, K.I.K.)

denkbeeldige autoriteit van de jonge keizer Frans II te vertalen (omstreeks 1793,
Brussel, stadhuis) en meteen schildert hij met dat werk het meest aansprekende
vorstelijk portret in de Oostenrijkse Nederlanden op het einde van het Ancien Régime.
Pierre-Joseph Lion (Dinant) en Gertrude de Pelichy (Brugge) hebben - mede door
hun verblijf in Wenen - met succes en talent gevoelsvolle portretten van de koninklijke
familie en de hogere kringen gekonterfeit (Brugge, stadhuis).
Het kerkelijke portret - zowel het individuele als het groepsportret - kent gedurende
de 18de eeuw heel wat succes door een heropleving van het monnikenwezen in het
Westen. Inderdaad zijn er weinig pastorieën, abdijen of kathedralen die niet een of
ander van de hier bedoelde portretten van religieuzen uit de 18de eeuw kunnen tonen.
Ook zijn ze talrijk aanwezig in de reserves van de Belgische musea. Deze portretten
zijn vaak anoniem door de religieuzen van de orde zelf geschilderd en de kwaliteit
ervan is doorgaans middelmatig. In dit domein loont het wel de moeite te verwijzen
naar schilderijen van W.J. Herreyns (Mechelen), J.A. Garemeyns (Brugge) en P.J.
Verhaghen (Leuven). Van de hand van deze laatste is het zeer fraaie Portret van abt
Simon Wouters (Leuven, Premonstratenzerabdij van 't Park), een werk dat getuigt
van een reële en uitdrukkingsvolle intensiteit, met een rijk koloriet en een levendige
penseelvoering. We mogen in het domein van het kerkelijk groepsportret zeker niet
nalaten te verwijzen naar het - weliswaar ietwat academisch - schilderij De monniken
van de abdij van Baudeloo, geschilderd omstreeks 1730 door de Gentenaar Robert
van Audenaerde. De onbetwistbare bekoring van dit schilderij is te danken aan de
statische en plechtige houding van een dertigtal monniken, die de toeschouwer met
vriendelijke maar toch eerbiedige ernst aankijken.
Het is echter in het domein van het burgerlijke portret dat we de meest geslaagde
voorbeelden van de portretkunst van de 18de eeuw terugvinden: familieportretten,
portretten van echtparen, kinderen, vrouwen, mannen... geschilderd op doek, paneel
of in miniatuurformaat. Het genre wordt veelzijdiger en is in volle evolutie. In het
begin van de eeuw zetten J. van Oost de Jongere, Jean-Baptiste Herregoudts in
Brugge, G.J. II van Opstal, Jacob de Nys (of Denys) in Antwerpen het individuele
portret in de barokstijl van de vorige eeuw verder. Het zijn plechtige portretten van
mannen halflijfs voorgesteld, terwijl ze een grote pruik met krullen dragen, nu eens
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tegen een neutrale en sombere achtergrond, dan weer tegen een achtergrond met
accessoires die de waardigheid van het personage verheerlijken, zoals zware
wandbekleding, voetstukken van zuilen e.d. Toch evolueert het individuele portret
stilaan naar een meer verfijnde kunst, die naarmate zij verliest aan weelderigheid,
wint aan eenvoud en oprechtheid. De portretkunst van de tweede helft van de eeuw
is duidelijk Frans van inslag. Er zijn nu heel wat voortreffelijke portretschilders op
te sommen. In Brussel is Charles Le Clercq, zoon van een Frans schilder, de ontwerper
van heerlijke, kleine portretten die met een delicate toets en een elegante
penseelvoering geschilderd zijn en er ons aan herinneren dat de schilder geruime tijd
in Parijs verbleef (Portret van een jonge vrouw, Parijs, Musée des Arts décoratifs).
De reeds vermelde Pierre-Joseph Lion, leerling van Vien in Parijs, is een reizend
schilder die succes oogst in Wenen en in Engeland, vooraleer hij zich bij het einde
van het Ancien Régime in Brussel vestigt. Hij beheerst zowel de techniek van het
pastel, de olieverf als de miniatuur en met succes weet hij de spontaneïteit en het
intieme en natuurlijke karakter van zijn personages weer te geven. J.B. Suvée (Brugge
1743-Rome 1807) heeft zijn uitzonderlijke kwaliteit in de portretkunst ten dele te
danken aan zijn artistieke vorming in Parijs en in Italië. Suvée is zonder twijfel één
van onze beste portretschilders in de 18de eeuw en vindt navolgers in Brugge (zie
het volgend artikel in dit nummer). Tussen zijn eerste rivalen noteren we Gertrude
de Pelichy die een duidelijke Hollandse oorsprong heeft. Haar Portret van Helena
de Weert (Brugge, Museum van het Heilig Bloed) demonstreert het waardevolle en
gevoelige talent van deze portretschilderes die ook het Hof in Wenen wist te bekoren.

Portret van baron Fréderic Magnus de Buddenbroek door P.J. Lion, doek 81 × 64 cm. Namen,
Museum Croesbeeck de Croix. (Foto: Machelen, Roger Begine)

Van de Antwerpenaar Anton Schoonjans zijn weinig of geen allegorische of
mythologische portretten bekend, een genre dat nochtans grote furore maakte in
Frankrijk en in de Germaanse landen. Het is trouwens in Berlijn waar hij aan het Hof
van Frederik I werkt, dat hij in 1702 het opzienbarend Portret van Frederik Wilhelm
I als David realiseert (Berlijn, Charlottenburg). Het is een typisch voorbeeld van de
barokgeest in Duitsland in het begin van de eeuw. Het rococoportret met weelderige
draperieën of ook nog het portret met vrouwen in huisgewaad zijn nauwelijks beter
onthaald in de Nederlanden, tenzij dan in het Gentse milieu met François Delyn,
schepper van een luxueus portret van de Franse beeldhouwer Guillaume Coustou en
van het al even opmerkelijke portret van de schilder Nicolas Bertin (beide in
Versailles, Musée national du Château). Het zijn werken die geschilderd zijn in de
trant van Hyacinthe Rigaud en die voor Delyn de deuren van de Acadedmie openen.
Pieter
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Johannes van Reysschoot - genaamd ‘de Engelsman’, omdat hij een aantal portretten
in Engeland onder invloed van de lokale traditie aldaar realiseerde (vb. het Portret
van Prins Henry Benedict Stewart, 1732, Esslemont, verz. Capt. R. Wolrige-Cordon)
- toont zich even gevoelig voor de rocailleesthetiek die bijzonder in Gent in trek was.
Later combineert de Brusselaar François-Louis Lonsing die zijn geluk probeert in
Bordeaux, het krachtige koloriet van de Vlamingen met de onstuimige penseelvoering
van de rococokunst (Portret van luitenant-generaal Jozef-Sebastiaan de Larose,
raadgever aan het Parlement van Bordeaux, Brussel, KMVSK).
Het feit dat het gezin zich in de burgerij als gesloten groep manifesteert, verklaart
de bloei van het familieportret. In Antwerpen zien we Ignace van der Beken
(Kopenhagen, Statens Museum for Kunst) in het begin van de eeuw, gevolgd door
Pieter Snyers, de Horremans en B. Beschey, in het midden van de eeuw, het type
van het Hollandse familieportret en het zeer geprezen genre van het ‘conversation
pièce’ aanpassen aan de mode van die dagen. Hun familieportretten - met zwijgzame
en plechtstatige figuren die voorgesteld worden met een tuin als achtergrond, in een
patio of in een salon - flatteren met een toon van intieme tevredenheid de sociale
stand van de personages, zonder zich zorgen te maken over de psychologische
werkelijkheid. Een aantal van deze schilderijen bezit een hoge kwaliteit. Het Portret
van de familie de Goesin van de hand van Pieter Frans de Goesin-Verhaeghe (Gent,
verz. Jhr. H. de Smet de Naeyer) legt getuigenis af van een sobere sfeer en is een
werk dat gekenmerkt

Augustijn van den Berghe schilderde dit anonieme portret van een meisje als ex-voto. Brugge, Museum
O.L.-Vrouw-ter-Potterie. (Foto: Brussel, K.I.K.)

is door de nieuwe gestrengheid van een fin-de-siècleburgerij, die erop uit is de
vruchten van haar arbeid en haar waarden te demonstreren tegenover een maatschappij
uit het Ancien Régime die volledig ontwricht raakt. De Antwerpenaar M.I. van Brée
zal deze Noord-Europese traditie aanpassen aan de nieuwe smaak in zijn prachtig
schilderij Adellijke familie bedelend in een park, geschilderd in 1793 (Stockholm,
The National Swedish Art Museums), een werk

Deze adellijke familie in een park werd geschilderd door M.I. van Brée (doek 56 × 84 cm, 1793).
Stockholm (Zweden), Statens Konstmuseer - The National Swedish Art Museums. (Foto: Stockholm,
Statens Konstmuseer)

vol charme dat een nieuwe richting aan de burgerlijke familie toewijst.
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Nochtans verovert op het gebied van het familieportret de Franse invloed heel
duidelijk Brussel. Het wordt vertaald in het beperken van het veld tot enkel de figuren
zonder verwijzing naar het leven, een facet dat zo duidelijk aanwezig was in de
Noord-Europese traditie. Daarvan getuigen de twee portretten van de familie Vinck
(Laarne, kasteel), gekonterfeit omstreeks 1783 door Pierre-Joseph François. De
nadruk ligt op de genegenheid en de gevoelsband die de leden van de familie
verenigen. Het opgewekte en guitige Portret van de heer en mevrouw Maréchal de
Mouchy door François-Joseph Lonsing (Bordeaux, Musée des Beaux-Arts) is eveneens
een exponent van diezelfde esthetiek, waarbij men enkel interesse heeft voor de
gevoelsmatige relaties van de personages. Nog waardevoller en verfijnder ten slotte
is het zeer fraaie Portret van France en Lucy Carpenter, dochters van generaal
Benjamin Carpenter, dat in Engeland werd geschilderd door Lion. Deze portretten
verwijzen duidelijk naar de esthetische opvattingen van het Franse portret aan het
hof van Marie-Antoinette, dat dan toonaangevend was voor de andere Europese
hoven.
Maar heel wat schilders stellen er ook prijs op zichzelf in beeld te brengen en te
vereeuwigen met zelfportretten, zoals de Antwerpenaar Jacques Ignace de Roore
(1727, Hamburg, Kunsthalle) en de Gentenaar Bernard Paul (omstreeks 1790, MVSK).
Het tijdperk is dus rijk aan zelfportretten, te meer omdat het in bepaalde academies
- vooral in die van Antwerpen - de gewoonte was dat de directeurs hun zelfportret
aan de instelling schonken. De opmerkelijkste zelfportretten in die context zijn die
van Marten Josef Geeraerts (omstreeks 1765) en van Balthasar Beschey (1763), beide
in het KMVSK in Antwerpen. Het zijn sobere en gedistingeerde portretten van
kunstenaars op het toppunt van hun roem. Ze staan in contrast met het Portret van
Andrie Cornelis Lens van de hand van W.-J. Herreyns (idem), dat weelderiger is op
het gebied van esthetische uitwerking en bewust Romeins geïnspireerd. De wens om
portretten van directeurs van academies te verzamelen gaat natuurlijk terug op de
corporatistische traditie van beroepsverenigingen die zowel individuele als
groepsportretten liet aanmaken: een traditie die stamt uit de 15de eeuw. Maar de
18de eeuw kent de geniale ruimtelijke vernieuwingen en de gewaagde penseelvoering
van een Frans Hals niet. R. van Oudenaerde uit Gent was zeker een vakbekwaam
portretschilder, maar zijn composities overtuigen niet. In Antwerpen daarentegen
tonen H. Goovaerts, B. van den Bossche en Frans Xaverius Hendrik Verbeeck zich
veel vindingrijker en stoutmoediger in hun schilderijen met weelderige decors van
fantasiearchitectuur, waarin de personages echter, geïndividualiseerd, slechts
figuranten zijn.
Tot slot vermelden we nog dat de portretkunst in Vlaanderen in de 18de eeuw
grondig het portret als ex-voto - geschonken als bedanking voor een verkregen genade
in bedevaartskerken - beïnvloedt. Op dit (laatste) domein lijkt het kinderportret te
overheersen. De meeste van deze portretten die soms volledige muren van bepaalde
kapellen bedekken, hebben eerder een culturele waarde. Niettemin vindt men hier
en daar echt verdienstelijke kinderportretten. Dit is o.m. het geval met het portret
van de kleine Marie-Catherine de Villegas de Borsbeke, geschilderd door A.C. Lens
(1761, Mechelen, Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijk). Achter de enigszins
academische stijfheid van het model merkt men de spanning en de ongerustheid van
het kind. Evenzo het vrolijker portret van een meisje dat het vurige hart van de
goddelijke Liefde vasthoudt, een werk geschilderd op het einde van de eeuw door
Angustin van den Berghe uit Brugge (Brugge, Klooster O.-L.-Vrouw-van-de-Potterie).
VERTALING SABINE LOBELLE
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Alain Jacobs
Het portret tijdens het neoclassicisme
De bloei van het portret neemt na 1800 een zeer grote vlucht met F.-J.
Navez als voornaamste vertegenwoordiger.
In het domein van het geschilderd portret is - net zoals in de andere genres van de
schilderkunst - de Franse invloed op het einde van de achttiende eeuw duidelijk. Dit
is vooral het geval voor de Brugse en de Brusselse school. De eerste door toedoen
van Suvée, de tweede door de aanwezigheid van een schitterend vorstelijk hof dat
bereidwillig als mecenas optreedt. Omstreeks 1870 vestigt de Antwerpenaar A.C.
Lens zich in Brussel. Als theoreticus van het neoclassicisme leidt hij er een atelier destijds zeer actief. Uit dit atelier stammen de belangrijkste schilders die de overgang
van de 18de naar de 19de eeuw markeren. Uit (levens)noodzaak beoefenen zij het
portretgenre: een genre dat als minderwaardig wordt beschouwd, maar dat het enige
is dat hun toelaat in hun levensonderhoud te voorzien.
‘U heeft de beste keuze gemaakt, die er in uw geval te maken viel’, schrijft Lens
in 1817 aan zijn leerling Corneille Cels. ‘De grootste schilders hebben de portretkunst
beoefend. Van Dyck is er een meester in en het is het winstgevendste genre van alle.’
De verzorgde

Portret van een man door C. Cels, omstreeks 1815, paneel 17,5 × 15 cm. Privéverzameling. (Foto:
Machelen, Roger Begine)

en kleurrijke portretten van Pierre-Joseph-Célestin François, geschilderd tijdens het
laatste kwart van de eeuw, bevinden zich dan wel op de kruising van Italiaanse,
Franse en Engelse invloeden, maar toch dringt het moderne type van het
neoclassicistisch portret zich op, met zijn strenge en geïdealiseerde uitbeelding van
notabelen in geklede jas en van hun vrouwen in een kleurrijke japon, alleen of in
familieverband voorgesteld tegen een achtergrond die bewust neutraal is gehouden
en die is opgebouwd met sombere tonaliteiten. Zelden verschijnen de personages in
hun sociaal kader. De bloei van het portret neemt na 1800 in die mate toe dat het
genre de meerderheid van de toen ontworpen schilderijen vertegenwoordigt. De
periodieke tentoonstellingen die in de voornaamste steden van het land gehouden
worden, eerst in Gent, dan in Brussel en in Antwerpen in het bijzonder, bevestigen
de kwantitatieve belangrijkheid van het portret. Miniaturisten zoals Louis Marie
Autisser of Alexandre Delatour in Brussel, Jean-Baptiste van Acker en
François-Joseph van der Donckt in Brugge realiseren per dozijnen
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Portret van familie van graaf Louis-René des Courtils, 1808, doek, 161 × 134 cm. Privéverzameling

kleine portretten van leden van de nieuwe burgerij. De meeste schilders uit die tijd
hebben hun opleiding voltooid in Parijs, de stad die toen het centrum van het Europese
artistieke milieu werd. In Brussel wedijveren Corneille Lens (Lier 1778-Brussel
1859), Pierre François Jacobs (Brussel 1780-Rome 1808) en ook nog Ferdinand-Marie
Delvaux (Brussel 1782-Bologna 1815), allen leerlingen van Lens, met enkele
specialisten van het portret, zoals daar is Charles-Pierre Verhulst (Antwerpen
1774-Brussel 1820), een vakbekwaam en gevoelig artiest, die treffend het karakter
van zijn personages weet weer te geven. Ook al is de opbouw van deze portretten
van de Vlaamse school conform aan de mode van de tijd, toch geven ze een
chromatische densiteit weer die ze verbindt met de nationale picturale traditie.
Terwijl Brussel in het begin van de 19de eeuw heel wat artiesten uit de rest van
het land aantrekt, wordt Brugge, die de meeste van de talentvolle schilders niet binnen
zijn muren kan houden, het centrum van een bijzonder levendige artistieke vorming.
J.B. Suvée (Brugge 1743-Rome

Zelfportret van Jozef Geirnaert, doek 75 × 62 cm. Gent, Kon. Museum voor Schone Kunsten.
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1807), de beste portretschilder van het land bij het einde van de 18de eeuw, dankt
de uitzonderlijke kwaliteiten van zijn portretschilderkunst aan zijn artistieke vorming
in Parijs, daarna nog vervolledigd door een verblijf in Italië. Hij heeft navolgers in
Brugge en vormt meteen een belangrijke schakel op het gebied van de vernieuwing
van de individuele portretkunst. In dat opzicht toont François Joseph Octave van der
Donckt (Aalst 1757-Brugge 1813) zich het nauwst verbonden met Suvée. Hij is in
ieder geval de beste en actiefste portretschilder van Brugge rond de eeuwwisseling.
De andere rivalen van Suvée, o.m. Joseph-François Ducq (Ledegem 1762-Brugge
1829) en Joannes-Bernadus Duvivier (1762-Parijs 1837), willen carrière maken in
Parijs. Duvivier blijkt echter een ambivalente portretschilder te zijn. Terwijl bepaalde
van zijn alleenstaande portretten (Portret van een man, 1783, Brugge,
Groeningemuseum) verwijzen naar de sobere, eerlijke en directe stijl van Suvée,
vinden we die kenmerken eigenaardig genoeg niet terug in het schilderij Portret van
de familie de Villers, geschilderd in 1790 (Brugge, Groeningemuseum). Zowel door
de stille atmosfeer die er heerst als door de zeer geometrische, bijna abstracte manier
waarop hij de ruimte van het salon uitbeeldt en de personages met academische
allures er een plaats in geeft, sluit het werk beter aan bij de traditie van het Hollandse
familieportret uit de 18de eeuw en dit in navolging van een Wijbrand Hendriks.

Portret van de familie Gaspard Moeremans door Frans-Jozef Navez, doek 252 × 190 cm. Minneapolis,
Minnisota, The Minneapolis Institute of Arts.

In ieder geval gaat het - omwille van de helderheid van het licht en de weerschijn
van de opgewekte kleuren - om één van de belangrijkste werken van het
neoclassicistisch ‘predavidiaans’ Brugse portret. De loopbaan van François-Joseph
Kinsoen (Brugge 1771-1839) speelt zich ook voornamelijk in Frankrijk af, zonder
dat de banden met Brugge volledig verbroken worden. In Parijs bereikt Kinsoen,
eerst onder invloed van David, daarna van Gérard,

Portret van Juffrouw Kinsoen door Frans-Jozef Kinsoen, doek 65 × 54 cm. Brugge, Groeningemuseum.
(Foto: Brussel, K.I.K.)
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een mooi meesterschap in het domein van het portret waarvan de geraffineerde en
elegante stijl strikt blijft en de evolutie van het genre naar het romantisme volgt.
Joseph-Denis Odevaere (Brugge 1775-Brussel 1830) van zijn kant kan zijn grote
droom om een groot historieschilder te worden niet waarmaken en het is voor hem
dan ook een troost dat hij een goed portretschilder is geworden, hoewel hij op een
ietwat naïeve manier de Parijse stereotypes toepast als waarborg voor het succes (cf.
Napoleon Bonaparte eerste consul en baron de Croeser, burgemeester van Brugge,
1807, Brugge, stadhuis). Met duidelijk meer talent voor het individueel portret,
realiseert Odevaere een opmerkelijk werk met zijn befaamd Drievoudig portret
(Brugge, Groeningemuseum, 1805), opvallend door de opbouw, de te enge afmetingen
van het doek en de sentimentele verhouding van de personages (zie afb.).
Het dynamisme van de Academie voor Schone Kunsten in Gent, ondersteund door
de directeurs en de secretarissen, zoals een Charles van Hulthem of een Liévin de
Bast, maakt het mogelijk dat er bij het begin van de 19de eeuw een wedergeboorte
plaatsvindt van de plaatselijke school voor schilderkunst, waar de persoonlijkheid
van Joseph Paelinck (Oostakker 1781-Brussel 1839) algemeen erkend wordt. Zijn
Portret van Koning Willem I der Nederlanden (1818, Brussel, stadhuis) verheft zich
weliswaar nauwelijks boven het cliché van het officieel portret. Het Portret van de
familie Snoy (1818, Bois-Seigneur-Isaac, Château de Snoy) echter lijkt één van de
ambitieuste pogingen van het Davidiaans familieportret in België (geschilderd), ook
al slaagt de artiest er niet in om in een en dezelfde picturale ruimte het decor en de
personages te laten samensmelten. In Gent gooit ook Antoine-Pierre Steyaert grote
ogen op het gebied van het portret. Pierre van Hanselaere (Gent 1786-1862) en Josse
Sébastien van den Abeel (Gent 1797-1855) introduceren in hun portretten een
(pre-)romantische gevoeligheid door aandacht te schenken aan de gemoedstoestand
van het model. Van Hanselaere bereikt dat door het gebruik van een vrijere toets en
gezochte belichting. Van den Abeel doet dit door het individu te isoleren in een
emtioneel geladen landschap (cf. Zelfportret, Gent MVSK). Jean-Baptiste-Louis
Maes-Canini (Gent 1794-Rome 1865) verstuurt vanuit Rome, waar hij zich gevestigd
heeft, heel kleurrijke, maar fijngevoelige portretten.
De situatie van het portret in Antwerpen is nauwelijks beter dan die van de andere
genres die door de schilders van die stad worden beoefend. De invloed van Guillaume
Jacques Herreyns de oudere (of

Zelfportret van Antoine-Pierre Steyaert, omstreeks 1818, doek 48,5 × 37,5 cm. Gent, Museum voor
Schone Kunsten (Foto: Brussel, K.I.K.)
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bedoeld de auteur met ‘vieil’ de ‘bejaarde’?) staat elke poging tot modernisme in de
weg. Mathieu Ignace van Brée (Antwerpen 1773-1839) verspilde dikwijls zijn talent
door toegevingen te doen in verband met zijn stijl. Zijn portretten van notabelen
geven over het algemeen blijk van betreurenswaardige zwakke punten in de tekening.
Toch is zijn klein zelfportret vol rustige energie. Dit laat veronderstellen dat

Jozef Odevaere schilderde in 1805 dit driedubbel portret: F.J. Wynkelman (Voorzitter van de Joint
van de Academie), J.A. Van der Donckt (Directeur van de Academie) en aan de muur hangt een
zelfportret, doek 256 × 132 cm. Brugge, Groeningemuseum. (Foto: Brussel, K.I.K)

Van Brée fijngevoelige werken kan creëren wanneer hij zichzelf blijft. Maar we zijn
nog ver van de onbetwistbare virtuositeit van de grootste Belgische portretschilder
uit het neoclassicisme, nl. François-Joseph Navez, die uit Charleroi afkomstig is,
maar zich later in Brussel vestigt (Charleroi 1788-Brussel 1869). De portretten die
hij als jeugdige artiest schept voor hij naar Parijs vertrekt, leunen sterk aan bij het
conformisme van de Brusselse predavidiaanse school. Maar de portretten die hij
realiseert tussen 1813 en 1817, onder de rechtstreekse en langdurige invloed van
David, maken van Navez de voornaamste portretschilder van ons land, een
superioriteit die hij zeker zal behouden gedurende een groot deel van de eeuw. David
himself had bewondering voor zijn werk, hij die in Brussel zijn laatste meesterwerken
realiseert in een

Portret van de familie Snoy door J. Paelinck, doek, 180 × 250 cm. Privéverzameling. (Foto: Machelen,
Roger Begine)

genre waarin zijn genie uitblonk (cf. Portret van E.J. Siéyès, 1816, Cambridge, Fogg
Art Museum). De Davidiaanse portretten uit die tijd, zoals dat van mevrouw Fabre
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(Gent, MVSK), dat van David (Brussel, KMVSK en Valenciennes, Musée des
Beaux-Arts), of nog het beroemde portret ten voeten uit van de familie de Hemptinne
(Brussel, KMVSK) nemen de voornaamste plaats in het werk van portretschilder
Navez in. Opmerkelijk door hun plastische kwaliteiten, op een directe manier
geschilderd, zonder opsmuk en getuigend van een geïdealiseerd realisme, dwingen
deze portretten met een natuurlijke directheid respect af. Rijk aan ervaring, opgedaan
bij de grootste klassieke schilders van die tijd, David in Parijs en Brussel, Ingres in
Rome, weet Navez met een buitengewone volharding de belangrijkste kwaliteiten
van zijn kunst te bewaren in de talrijke portretten die hij in een periode van bijna
veertig jaar heeft geschilderd. Maar wat vandaag de meeste aandacht trekt in het
werk van Navez, is niet zozeer zijn handigheid waarmee hij de eigenheid van de
materie, de typische kleuren van de stoffen weet weer te geven, maar de uiterste
verfijning van de chromatische harmonieën, waardoor Navez beslist tot de meest
‘Vlaamse’ onder de portretschilders van de hele periode van het neoclassicisme mag
gerekend worden. Meer dan om het even welke andere schilder in het land is Navez
- die op zijn beurt een groot aantal schilders vormt, onder wie A. Stevens - duidelijk
een centrale schakel tussen de klassieke traditie en de moderne Belgische
schilderkunst.
VERTALING SABINE LOBELLE
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Herwig Todts
Over de emancipatie van het portret en de devaluatie van de
persoonlijkheid in de 19de-eeuwse portretschilderkunst in ons land
In navolging van de Franse realisten verkondigen Camille Lemonier en
Louis Dubois de suprematie van het portret.
De portretschilder Antoon Van Dyck werd ook door de 19de-eeuwse kenners en
liefhebbers beschouwd als een van de allergrootste kunstenaars. ‘Hij heeft, na Rubens,
meer volbracht dan wie ook. Hij heeft Rubens aangevuld door bij diens oeuvre
portretten te voegen, die niet alleen absoluut gelijkwaardig, maar zelfs beter zijn dan
de zijne. Hij heeft in zijn land een oorspronkelijke kunst geschapen en heeft bijgevolg
deel aan de schepping van een nieuwe kunst.
Daarenboven heeft hij nog meer gedaan, hij heeft een buitenlandse school
voortgebracht: de Engelse. Reynolds, Lawrence, Gainsborough, en ik zou er bijna
alle genreschilders aan toe kunnen voegen, zijn rechtstreeks aan Van Dyck en door
Van Dyck indirect aan Rubens ontsproten.
Dat zijn belangrijke aanspraken. Het nageslacht, altijd rechtvaardig in zijn
instincten, ruimt dan ook aan Van Dyck een bijzondere plaats in tussen de mannen
van de eerste en van de tweede rang. Men heeft nooit goed de rang omschreven,
welke hem toekomt in de stoet van grote mannen, maar sinds zijn dood schijnt hij,
gelijk ook gedurende zijn leven het voorrecht

François-Joseph Navez, Portret van de expert E. Le Roy, 1857, olie op paneel, 100 × 79 cm. K.M.S.K.,
Brussel.

Lieven de Winne, Portret van Leopold I, olie op doek, 225 × 120 cm. K.M.S.K, Brussel.

bewaard te hebben, naast tronen te kunnen staan en er een goed figuur te slaan.’
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Aldus de beroemde Franse criticus Eugène Fromentin in zijn in 1876 verschenen
‘Les Maîtres d'autrefois’.1 Noch de uitzonderlijke waardering van Van Dycks talent,
noch de obligate vergelijking met Rubens zullen de hedendaagse liefhebber verrassen.
Merkwaardig is wel de ongereserveerde aard van Fromentins waardering. Sommige
tijdgenoten zouden een portretschilder niet zonder meer tot de allergrootsten durven
rekenen: was Van Dyck een groot kunstenaar dan was hij dat ondanks zijn
specialisatie. Sir Joshua Reynolds vergeleek de portretschilder met de schilders van
stillevens en landschappen, kunstenaars die enkel het uiterlijk van de dingen imiteren,
kunstenaars die vaak in de smaak van het publiek vallen maar geen aanspraak kunnen
maken op de faam en waardigheid van een echte kunstenaar. Nabootsing van de
werkelijkheid was volgens Reynolds en de aanhangers van de klassieke kunsttheorie
ondergeschikt aan de waardigheid van een schilderkunst die aanspraak maakt op de
titel ‘kunst’ en de zuster wil zijn van de poëzie. De ware kunstenaar richt zich niet
tot het oog, maar tot de geest van de toeschouwer. Om het bewustzijn van de
toeschouwer te verruimen en te verheffen en zijn hart te raken, moet de kunstenaar
de ‘gusto grande’ of de ‘great style’ beoefenen. Hij moet m.a.w. roem nastreven als
schilder van belangwekkende historische drama's.2
De opvattingen van Reynolds werden tijdens de eerste helft van de 19de eeuw niet
fundamenteel betwist. Integendeel de hiërarchische rangschikking van de verschillende
genres werd vooral door Franse critici verder ontwikkeld. Ondanks de geringe
waardering voor het vak van de portretschilder kon hij aan waardigheid winnen
naarmate hij het ideaal van de

Théo van Rysselberghe, Les soeurs du peintre W. Schlobach. Luik, Musée des Beaux-Arts.

1
2

Dr H. Van de Waal, Eugène Fromentin, De Meesters van Weleer, Rotterdam 1976, p 90.
Discourses on art, San Martino (USA) 1959 (heruitgave van de tekst van 1797), p. 138-139
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‘grootse stijl’ ook in zijn portretten benaderde. Critici waardeerden in de portretten
van Louis Gallait of Nicaise De Keyser dan ook ‘de adel en distinctie’ van de stijl
en het feit dat dergelijke kunstenaars de natuur ‘idealiseerden’ zonder de waarheid
geweld aan te doen.3
De portretten van Gallait, De Keyser of François Navez sluiten aan bij het klassieke
recept voor een staatsieportret. De bescheiden expressiviteit van het gezicht, de

Alfred Cluysenaar, Een roeping. K.M.S.K., Brussel.

handen en de pose, het ‘appeal’ van de kleding, de aristocratie van enkele rekwisieten,
de onberispelijke vormgeving en uitvoering en een vleugje romantiek voldeden
volledig aan de smaak van de toonaangevende critici. Daarnaast schilderde Gallait
af en toe, maar vooral Lieven de Winne, portretten waavan we de algemene eenvoud
misschien burgerlijk mogen noemen. In het portret van kolonel Hallard ontbreken
precieze verwijzingen naar zijn rang en stand en zelfs in het portret van Koning
Leopold I reduceerde De Winne de onvermijdelijke bestanddelen van het
staatsieportret tot een minimum.
In de 19de eeuw zal de burger de belangrijkste opdrachtgever van de portretschilder
zijn. De vraag naar grootste historiestukken was beperkt en in feite waren het
landschap en het genretafereel in kwantitatief opzicht de belangrijkste genres. In de
driejaarlijkse tentoonstellingen of salons die beurtelings in Brussel, Antwerpen en
Gent werden georganiseerd, bedroeg het aandeel van de portretten ongeveer 10%.
Onder welstellende burgers, zoals diegenen die Jean-Baptiste Madou in ‘De
aquarellen’ voorstelde, genoot het eenvoudige burgerlijke portret misschien de
voorkeur. Dergelijke portretten flankeren de grote deur die uitgeeft op een weelderige
landschapstuin. En de modellen, de heer en de vrouw des huizes, bekijken met liefde
de aquarellen die de meisjes van hun wandeling hebben meegebracht.
In de loop van de jaren '60 ondergaat de opvatting aangaande het portret een
fundamentele wijziging. In navolging van de Franse realisten zullen Camille Lemonier
en Louis Dubois de suprematie van het portret verkondigen: ‘De portretschilder is
de enige ware historieschilder’. Zij spotten met de kunst van de ‘officiële’
portretschilders, die geloven dat een portret ‘stijlvol’ is omwille van de machtige
plooienval van een neerhangende drapering, het eindeloos zoeken naar zuivere
3

O.m over de receptie van de portretschilderkunst in de 19de eeuw. H Todts, Het realistisch
portret in de negentiende-eeuwse Belgische schilderkunst, (onuitgegeven
licentiaatsverhandeling), Gent 1983 Verder P. Lambotte, Les peintres des portraits, Brussel,
Parijs 1913 - J. Muls, Een eeuw portret in Belgie, Diest 1944 - Le portrait belge au XIXième
siècle, (tentoonstellingscatalogus), Brussel 1910. - L Haesaerts, Histoire du portrait de Navez
à Ensor, Brussel 1942 A Moerman, Een eeuw voor de spiegel. Portret en figuur van Navez tot Evenepoel,
(tentoonstellingscatalogus), Brussel 1967.
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contouren, de gedistingeerde pose en de levensloze uitvoering. ‘Wat is er voor een
romancier of schilder interessanter dan het gelaat van een mens vue dedans et dehors’,
zo vraagt Emile Leclerq zich af. Arthur Stevens, kunsthandelaar en broer van de
schilder Alfred, vergelijkt het werk van de moderne historieschilders met de portretten
van Velázquez. Waar de moderne historieschilder er niet in slaagt uitdrukking te
geven aan ‘de geest van zijn tijd’, blinkt de portretschilder uit. Portretschilders zoals
Louis Dubois, Edouard Agneessens, Alfred Cluysenaar of Theo Van Rysselberghe
nemen dan ook geen genoegen meer met de burgerlijke eenvoud van De Winne. Zij
breken radicaal met de verheven pretenties van het klassieke portret, en geïnspireerd
door 17de-eeuwse Hollandse modellen, zoeken zij naar een onconventionele
voorstelling van hun modellen en een uitvoering die openhartig getuigt van het

Jean-Baptiste Madou, De aquarellen, 1837, papier/penseel in sepia en kleuren, zwart krijt gehoogd
met wit, 23,1 × 32 cm. Amsterdams Historisch Museum (Legaat C.J. Fodor).

belang dat zij hechten aan louter picturale kwaliteiten. Enerzijds benaderen zij aldus
de genreschilderkunst. De expressie van het gelaat, de handen en de pose is vaak
ondergeschikt aan een specifieke en tijdelijke situatie, waardoor de persoonlijkheid
als het ware een devaluatie ondergaat. Anderzijds hechten zij bijzonder veel belang
aan de realisatie van een mooi, doorwrocht stuk schilderwerk, waarin het onderwerp,
‘een droge haring of een prins’ (naar het woord van Louis Dubois) van ondergeschikt
belang is. Tijdens de tweede helft van de 19de eeuw zal het aandeel van de
portretschilders in de driejaarlijkse tentoonstellingen dan ook dalen van 10 tot 5%.
In tegenstelling tot hun voorgangers zijn de laat-19de-eeuwse portretschilders geen
gefrustreerde historieschilders, die om den brode portretten schilderen. Het probleem
van de hiërarchie van de diverse genres is ondergeschikt geworden aan de esthetische
problematiek van het impressionisme en het symbolisme.
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Fernand Bonneure
Over het portret, vooral het zelfportret, in de hedendaagse
schilderkunst
Vandaag zijn portret en zelfportret een biecht, een statement of een
afrekening geworden, veel meer dan de projectie van een model.
Het ontstaan en de vlugge ontwikkeling van de fotografie vanaf 1820 hebben ervoor
gezorgd dat het portret, geschilderd, getekend, in steen of brons, een gedeelte van
zijn relevantie en zijn documentaire waarde verloor. Het portret werd steeds minder
de weergave van een individu en meer en meer een op te lossen plastisch probleem.
Vreemd blijft intussen dat de fotografie uiteindelijk het geschilderde of
gebeeldhouwde portret nooit heeft kunnen verdringen.
Voor kubisten en fauvisten werd het portret slechts een proefterrein. De artiest
mocht gelaat en gestalte naar eigen gril uit elkaar halen en wedersamenstellen. Voor
de abstracte kunst werd het portret alleen alibi, voor de surrealisten een welgekomen
symbool.
Grote expressionisten zoals Kokoschka, Kirchner, Modigliani, Rouault, Nolde,
Jawlensky zochten in het portret het drama van de mens tegenover zijn lot te
ontraadselen. Het expressionisme leek bovendien bijzonder geschikt, omdat de
innerlijke beleving primeerde. Voor expressionisten was de mens altijd het boeiendste
van alle objecten.
Het zelfportret kreeg nog een eigen rol en plaats. Het onthult immers de relatie
tussen de kunstenaar en het eigen spiegelbeeld. Deze relatie biedt de beste kansen
voor reflectie en emotionele ontlading. Voor zichzelf is de kunstenaar eerlijker, soms
ook strenger dan voor anderen. Er zijn voorbeelden van artiesten die zichzelf onfraai,
zoniet wanstaltig hebben vereeuwigd. De zelfportretten van Karel Appel, Francis
Bacon, Peter Blake, Otto Dix, Egon Schiele, Maurice de Vlaminck, Paul Gauguin,
Henri Matisse, Claes Oldenburg, José Orozco liegen er niet om. Ze wijken zelfs
beduidend af van de stijl van andere werken in hun oeuvre. Sommige zelfportretten
hebben kunstenaars gebruikt als oefening om in het gelaat diverse emotionele
expressies uit te proberen. Bovendien hebben schilders zich voor hun zelfportret wel
eens vermomd als matroos, als militair of als geraamte, of schilderden zij een
zelfportret met model, in het atelier, met pijp, met pet. Of ze gaven

Paul Cézanne, Zelfportret, ca 1880-1881, 26 × 15 cm. Parijs, Louvre.
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zichzelf een plaats en veelal een bijrol in grotere thematische werken.
Vandaag zijn portret en zelfportret zelfs een biecht, een statement of een afrekening
geworden, veel meer dan de projectie van een model. Zo ontstonden immers de brute
karikaturen van Jean Dubuffet, de monsters van Willem de Kooning of Francis Bacon,
de antropomorfe levensgrote gipsmodellen van George Segal, de groteske maskers
van Karel Appel of de hallucinante monochrome beelden van Jacques Monory. In
al deze zelfverkenningen zoeken kunstenaars vandaag eigenlijk naar het waarom en
het hoe van het schilderen. Af en toe tonen zij toch nog duidelijk dat ze steeds op
zoek zijn naar het weergeven van figuren of gestalten. En als ze dan eens een gelaat
suggereren is het hun niet zozeer te doen om het herkenbare, maar om iets diepers,
dat voorzeker ook iets waars en werkelijks bevat. Tot en met de concepten hebben
kunstenaars aldoor hun voorstellingen gestoffeerd met het onthullen van
verborgenheden en het ontsluieren van het ondenkbare, het utopische. Deze ideeën
bleken duurzaam, ook als de vormelijke canons zich wijzigden.
‘Ik zou van het impressionisme iets stevigs en duurzaams willen maken, zoals de
kunst in de musea’, zei Paul Cézanne (1839-1906), die men later terecht ‘de vader
van de moderne kunst’ heeft genoemd. Hij wilde de instinctieve impulsen
overschrijden door het ontleden van de visuele sensatie tot een extreme intensiteit.
Doel was de absolute eenheid van vorm en kleur in het kunstwerk. Zijn schilderkunst
is door de empirische meetkunde en door de structuuranalyse groot geworden. Zo
ontstonden de klassiek geworden stillevens, figuren, naakten, landschappen. De hele
moderne kunst, van expressionisme tot abstractie, heeft hem als een pionier erkend.
Hij kreeg zijn leven lang tegenkanting. Georges Rivière schreef in 1877 in het
tijdschrift ‘L'Impressionniste’: ‘Er is geen beledigende kenschetsing, welke men niet
met zijn naam associeert en zijn werken hebben een reusachtig lachsucces, dat nog
steeds voortduurt.’ Geringe interesse kon Cézanne niet deren. Door de erfenis van
zijn vader-bankier was hij financieel onafhankelijk. Zijn ‘Zelfportret’ uit 1880-81
toont hem met volle donkere baard. De blik laat weinig gevoelens los, hoogstens
enige ironie. Cézanne schilderde een veertigtal zelfportretten; men zou ermee een
biografie van zijn inwendig leven kunnen illustreren.
De heilige onrust heeft zich in het geslacht Rupp-Schmidt, waaruit Käthe Kollwitz
(1867-1945) ontsproot, voor het eerst gemanifesteerd bij grootvader Julius Rupp,
die in 1846 de Lutherse staatskerk verliet en in Königsberg, Oost-Pruisen, de eerste
vrij-religieuze gemeente van Duitsland stichtte en er predikant werd. Kathe werd
een begaafde tekenares, trouwde met Karl Kollwitz en volgde hem in 1891 naar
Berlijn, waar hij arts van de armen werd.
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Edgard Tytgat, Mijn portret en mijn dorp, 1909, 73 × 52 cm. Antwerpen, Koninklijk Museum voor
Schone Kunsten.

Käthe werd van 1918 tot het fatale jaar 1933 de eerste vrouwelijke lerares van de
Berlijnse kunstacademie. Haar levensidealen waren het feminisme en de
sociaal-democratie. Haar kunstexpressie staat helemaal in het teken van menselijk
leed, armoede, verdrukking, oorlog, sociaal onrecht. Bekend is haar beeldhouwwerk
‘Het treurende Ouderpaar’ op het Duitse oorlogskerkhof in Vladslo/Diksmuide.
Tekenen en grafische kunst heeft zij levenslang beoefend. Het ‘Zelfportret’ toont
een diep nadenkende vrouw, door het zien en meemaken van ellende smartelijk van
uitzicht. Het ronde gelaat, met wat sluik haar omringd, liet zij in deze houtsnede als
een geest verschijnen uit een zwarte, onbegrensde achtergrond.
‘In 1917, toen ik vijftig werd, kreeg ik het gevoel dat ik op documentaire wijze mijzelf
moest schilderen... Voor het zelfportret heb ik echter nooit veel gevoeld.’ Emil Nolde
(1867-1956) schreef deze bekentenis neer in zijn getuigenis ‘Wereld en
Geboortegrond’. In hetzelfde kroonjaar 1917 schilderde hij niettemin een heel
merkwaardig en voortreffelijk ‘Zelfportret’. De kunstschilder en even bedreven
graficus was korte tijd lid van ‘Die Brücke’ en onderging enige invloeden van Van
Gogh, Munch en Ensor, wat uitmondde in een hevig koloriet en ver doorgevoerde
deformaties. Alhoewel hij een vroeg lid van de partij was geweest, werd zijn kunst
als ‘ontaard’ bestempeld. Meer dan duizend schilderijen werden in beslag genomen
en

Leon Spilliaert, Zelfportret, s.d., 52 × 67 cm. Brugge, privéverzameling.

in 1941 kreeg hij verbod nog te schilderen en te exposeren. In die periode ontstond
zijn meesterwerk, de zogenaamde ‘ungemalte Bilder’ (niet geschilderde werken),
dertienhonderd schitterende kleine aquarellen.
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Met enkele trekken riep hij de vijftigjarige op: ruime deukhoed, mager ovaal gelaat,
donker omrande ogen. Elke achtergrond ontbreekt, evenals elk ander rekwisiet.
Alleen vorm en kleur verheffen dit werk tegen de grijze diepte.
De Zwitser Paul Klee (1879-1940) was tweeëndertig toen hij zijn zelfportret tekende
met de rietpen. In 1911, het jaar van de tekening, was hij in München in contact
gekomen met Kandinsky, Macke en Marc, die behoorden tot de groep ‘Der blaue
Reiter’. Klee heeft van alle vormen van beeldende kunst geproefd, ook als theoreticus,
maar hij was vooral bedrijvig als kunstschilder en graficus.
Het getekende ‘Zelfportret’, hoewel in zwart-wit, is niet alleen gelijkend, maar
ook typisch voor Klee's repetitieve streep- en puntjestechnieken, waardoor hij een
persoonlijke beeldtaal en een eigen schriftuur wist te veroveren. Dit komt hier des
te vreemder naar voren door de plaatsing van het hoofd. Hij kijkt de beschouwer aan
met wijdopen, vragenstellende ogen, noch vriendelijk noch onthalend. De gecrispeerde
hand lijkt eerder op een klauw die het hoofd ondersteunt. Hoewel de kunstenaar hier
van zichzelf wellicht een beeld van broosheid wilde brengen, komt het geheel over
als een meelijwekkende aanklacht. Met zijn postuum verschenen hoofdwerk ‘Das
bildernische Denken’ werd hij de grote theoreticus van de artistieke creativiteit. In
het rampjaar 1933 was hij naar zijn vaderland teruggekeerd.
In 1909 schilderde Edgard Tytgat (1879-1957) zijn zelfportret: ‘Mijn portret en mijn
dorp’. Na zijn kinderjaren in Brugge, waarover hij prettige herinneringen neerschreef,
studeerde hij in Brussel met weinig bemoedigend resultaat. In Oudergem, later in
Watermaal, vestigde hij zich als kunstschilder, houtsnijder, lithograaf - het beroep
van zijn vader - en boekillustrator. Hij sloot vriendschap met Rik Wouters; de
scheiding kwam met de Eerste Wereldoorlog. Wouters trok naar Nederland waar hij
in 1916 overleed, Tytgat naar Engeland, waar hij in 1920 zijn eerste tentoonstelling
hield en in hetzelfde jaar naar België terugkeerde.
Het ‘Zelfportret’ is een indrukwekkend schilderij van de figuur met jas en hoed
en in de verte een wat onduidelijk doorkijkje, Watermaal. Gelaat en handen kregen
duidelijk een voorkeursbehandeling. De korrelige, vibrerende verflagen wijzen op
langdurige arbeid. De zwarte kledij en de witte sjaal zorgen voor een goed contrast.
Het werk laat een indruk na die voortdurend varieert.
De Franse auteur François Jollivet-Castelot ontmoette in 1909 in Oostende de
kunstschilder Leon Spilliaert (1881-1946). In
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dat jaar had Spilliaert zijn eerste tentoonstelling gehouden in Brussel. De Fransman
was vol lof en werd een van de eersten die een grondige studie wijdde aan deze
schilderkunst. Hij heeft ook de kunstenaar zelf beschreven: ‘...een benig gelaat met
uitspringende jukbeenderen, die enige vastberadenheid verraden... Hij had blauwe,
vriendelijke en dromerige ogen en een blik die soms kon lijken op een mistige zee
in de herfst. Zijn hoog, open voorhoofd was bekroond met een wilde dot blond haar.’
Spilliaert was een boeiende kunstenaar die bovendien nog veel raadsels oproept.
Hij hield het bij een eenvoudige thematiek, op zeer typische wijze behandeld. Hij
schilderde op papier en het liefst met waterverf, gouache, pastel. Hij week ook af
van de kleuren die zijn tijdgenoten gebruikten, beperkte bewust zijn koloriet en kon
een of twee kleuren ten uiterste uitlengen tot vertederende contrasten. Op zijn
‘Zelfportret’ zit hij alleen en netjes aangekleed in zijn werk- of leefruimte. Deuren
en ramen spelen goed mee in de structurering. Het licht valt vooral op het haar,
waardoor de ogen in donkere holten verdwijnen en het beeld een hallucinante aura
uitstraalt.
Het ‘Zelfportret met zwarte ooglap’ (1915) is een van de mooiste maar meest
aangrijpende schilderijen van Rik Wouters (1882-1916). Hij werd voor beeldhouwer
opgeleid, begon pas in 1908 ook te etsen en exposeerde in 1911 voor het eerst naast
sculpturen ook schilderijen en tekeningen. Wouters was tijdens de Eerste
Wereldoorlog in Nederland. In 1915 werd hij in Utrecht geopereerd, ging met zijn
vrouw en enig model Nel in Amsterdam wonen, waar hij een tweede oogoperatie
onderging,

Rik Wouters, Rik met zwarte ooglap, 1915, 102 × 85 cm, Privéverzameling.

in 1916 een derde en waar hij overleed, 34 jaar oud.
Dit ‘Zelfportret’ zou hij in 1915 in een paar dagen geschilderd hebben, met alle
laatste kracht die overbleef. Hij had al een oog verloren, ziet er gelaten en afgemat
uit, zit in een veel te wijde pyjama, die goed contrasteert met het bloedrode gordijn
in de achtergrond. Dit schilderij is zowat een laatste ode aan het leven, dat Wouters
op zo een aantrekkelijke wijze in zijn kunst heeft geïllustreerd. De diagonalen
gevormd door het neerhangende gordijn en de rechtop zittende figuur geven aan dit
schilderij een eigen spanning.
Als er één schilder, tekenaar of beeldhouwer van portretten geweest is, dan wel
Amadeo Modigliani (1884-1920), de Italiaanse jood uit Livorno die begin 1906 in
Parijs neerstreek. Hij gooide zich in het kosmopolitisch bohémienleven, leerde veel
modellen en kunstenaars kennen (zijn vrienden: Max Jacob en Constantin Brancusi)
en Jeanne Hébuterne, die de moeder werd van zijn dochter. Hij raakte ten prooi aan
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absint en hasjiesj, hem toegestopt door een arts, die zich met schilderijen en
tekeningen liet vergoeden. Een onmatig leven en tuberculose bespoedigden zijn dood;
de dag nà zijn dood pleegde zijn vrouw zelfmoord.
‘Om te werken’, zei hij, ‘heb ik een levend wezen nodig, dat ik voor me moet
zien’. Hij werd de meester van de sierlijke, overkoepelende arabeske, waarmee hij
zijn gegeven omvatte en zijn vormen opbouwde: hiëratische naakten, ovale gezichten,
buisvormige halzen, scherp afgelijnde ogen, die soms hol blijven, een lange,
driehoekige neus, een pruilmondje met dunne lippen - details van een aristocratische
schilderkunst. In 1919 ontstond een ‘Zelfportret’. In die tijd had hij weelderig
hoofdhaar en een donkere baard. Op het portret is zijn gelaat glad en egaal. Wellicht
heeft het aspect ‘kunstenaar’ doorgewogen bij ontwerp en uitvoering. Hij zit neer,
kijkt wat gemaakt naar buiten en houdt in zijn hand een veelkleurig palet. Het werd
een zelfportret voor de galerie, voor de toekomst, voor de geschiedenis.
In het Bulletin van het Museum Boymans (1957, nr. 1) verschenen fragmenten van
de briefwisseling tussen Paul Citroen (1896-1983) en de grote Duitse schrijver
Thomas Mann (1875-1955). Citroen was een in Berlijn geboren kunstenaar, die vanaf
1927 in Nederland woonde en werkte, en een van de begaafdste portrettekenaars in
de hedendaagse kunst werd. Het contact ontstond via Thomas' dochter Erica
(1905-1969) die vanaf 1935 met haar antifascistisch cabaret ‘Die Pfeffermühle’ ook
in Nederland optrad. Zij zocht iemand die haar portret wilde tekenen; zij wilde het
aan haar vader schenken voor zijn zestigste verjaardag. De schrijver was in zijn
nopjes; hij vond zijn dochter er ‘aartsengelachtig’ uitzien en wilde de tekenaar leren
kennen. Dit gebeurde pas in juni 1939 toen de Manns in Noordwijk-aan-Zee met
vakantie waren. Thomas Mann, zei Citroen, had voor een portrettist een zeer moeilijk
gezicht. Toch maakte Citroen talrijke portretten en schetsen van de auteur van ‘De
Toverberg’ en ‘Dood in Venetië’. Ook het laatste in 1955, toen de schrijver in
Noordwijk ziek te bed lag. Citroen tekende hem niet pathetisch, maar vervuld van
menselijke tragiek. Het werd een strenge tekening, de eerste ook die Thomas en zijn
vrouw met-een geslaagd vonden. Mann werd daarna per vliegtuig overgebracht naar
Zürich, waar hij drie weken later overleed. Citroen schonk Manns laatste portret aan
het Boymans museum in Rotterdam.
In 1971 verscheen het boek van André Demedts ‘Stijn Streuvels. Een terugblik op
leven en werk’. Het werd een fors boek van bijna 400 pagina's, geïllustreerd met
twintig geschilderde en getekende portretten van Streuvels, o.a. een donker, recht
voor zich uitkijkend portret, getekend door Paul Citroen op 27 oktober 1962 en door
Streuvels mede gesigneerd, net zoals Thomas Mann had gedaan voor zijn portret
door dezelfde kunstenaar in 1955. In dit boek staan ook twee geschilderde portretten
door Rik Slabbinck (1914-1991), een uit 1957 en een uit 1960. In het oeuvre van
Slabbinck heeft het portret een eigen rol. Tussen het portret van zijn moeder (1938)
en dat van zijn vader (1948) speelde zich de merkwaardige en definitieve evolutie
of ommekeer af die deze kunstenaar zowel vormelijk als picturaal doormaakte tijdens
dat decennium.
Slabbinck trok naar ‘Het Lijsternest’ waar Streuvels voor hem zou poseren. De
kunstschilder zelf heeft er enkele pittige notities over neergeschreven. Bijvoorbeeld
hoe Streuvels zwijgend en stokstijf bleef zitten zonder verpinken. Toen Slabbinck
voorzichtig opmerkte dat dit nu precies niet noodzakelijk was, kwam de norse repliek:
‘Ik ken dat van die schilders! Ze zeggen dat allemaal en nadien trekt het op niks!’.
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Een hele tijd later kwam de schrijver toch eens over de schouder van de schilder
loeren, haalde een sigaar en een borrel boven en zei: ‘ik zie dat het goed zal worden’.
Het portret van 1957 werd geschilderd in drie, vier bruine tinten, die allemaal
geconcentreerd worden en aangetrokken door het oranjegeel van het gelaat: een
schuin wegkijkende Streuvels, kloek en krachtig als zijn beste proza. De tekens van
de leeftijd,
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Roger Raveel, Confrontatie met de toeschouwer, 1993, 190 × 68 × 68 cm. Machelen-Zulte, Stichting
Roger Raveel.

het humeur van de dag, de nadenkende ogen: in dit portret kan men ze volgen, een
zeldzame door een kunstschilder geschreven biografie.
In 1642 schilderde de Brusselaar, jansenist en latere Franse hofschilder Philippe de
Champaigne het beroemd geworden driedubbel portret (National Gallery Londen)
van Armand Jean du Plessis, alias kardinaal Richelieu. De staatsman kijkt de
beschouwer recht in de ogen, terwijl hij in

Jan Burssens, Zelfportret, ca 1976. Privéverzameling.

profiel links en rechts nog eens zichzelf bestudeert. Zo speurde ook Roger Raveel
(1921) naar zichzelf in zijn kunstwerk ‘Confrontatie met de toeschouwer’. Hij
ontwierp een witte zuil met vier zijkanten, waarop hij viermaal afgebeeld staat, in
voor- en achteraanzicht en in profiel, eenmaal naar links en eenmaal naar rechts
kijkende. Hij realiseerde aldus een volkomen afgerond zelfportret, uniek in zijn
oeuvre. En zoals zijn 17de-eeuwse voorganger een curiosum onder de zelfportretten.
Men ziet er allereerst zijn manier van schilderen, zowel veelkleurig als zwart-wit,
zowel met de spiegel als met het lege, witte vierkant als focus en ijkmerk. Raveel
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heeft zichzelf vaak in schilderijen en tekeningen geïntroduceerd, o.a. breeduit en
dramatisch in ‘Een moment zonder einde: 10 mei 1940’ (1983-1988). Het zuilportret
‘Confrontatie’ is een schitterende prestatie, een nauwkeurig gelijkend en gevoelig
geschilderd zelfportret. Het kunstwerk straalt rust en een bepaalde zekerheid uit.
Illusie en werkelijkheid hebben elkaar gevonden in de vaste eenheid van een unieke
creatie.
Jan Burssens (1925) kan een hele tentoonstelling monteren alleen met zelfportretten.
De getalenteerde kunstschilder heeft heel wat vormen van schilderkunst verkend en
bedreven. Hij heeft ook zeer veel tekeningen en schilderijen gemaakt naar Rembrandt,
Ensor, Modigliani e.a. en evenveel portretten geschilderd van bekende figuren over
de wereld, van Ella Fitzgerald tot Che Guevara. Burssens is een specialist van het
portret.
Hij begon zijn loopbaan onder invloed van het expressionisme, was korte tijd
materiekunstenaar, kende in de jaren vijftig een abstracte periode, was medestichter
van de groep ‘Art Abstrait’. Hij keerde naar de figuratie terug via de dynamische
expressie van zijn eigen wereld en belandde in een persoonlijke versie van het abstract
expressionisme.
Zijn ‘Zelfportret’ draagt de sporen van dit circuit. De figuur staat alleen tegen een
wolkige eenkleurige achtergrond. Hij is kunstschilder, getuige de penselen als
ontleedmessen grijpklaar. Alleen hoofd en schouders compact en massaal vullen het
geheel. Maar de kern van alles, waarnaar onze blik wordt aangetrokken is het hoofd
met de exact en scherp getekende ogen achter de bril. Eigenlijk kijken wij naar elkaar.
Want Burssens zei ooit: ‘Wanneer de mens zichzelf niet herkent in mijn zelfportretten,
ben ik mislukt.’
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Samenstelling Edmond Ottevaere en Piet Thomas
Transit
Een jaar na het overlijden van Anton van Wilderode maakt ‘Transit’ éenmalig een
uitzondering en brengt een vertaling van oorspronkelijk Nederlandstalig werk naar
een andere taal drie gedichten van Van Wilderode in het Frans vertaald door Paul
Joret († 1998), hoogleraar aan het Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken in
Antwerpen

Nacht
Nachtwind beweegt de toegevouwen kelken
van slaaploos hoge tulpen in de tuin,
de rozen, kort voor zij weldra verwelken,
knikken gehoorzaam ja en neen met elke
beweging van de bries die uit de kruin
der appelbomen daalt. Een zwarte merel
wordt opgeschrikt en rept zich op de vlucht
onder het roerloos purper van de hemel.
Het uur slaat zacht, net of een slaper kucht.

Terug
De stille zondag die geen marmer ziet,
geen zuilen of gevallen architraven
noch woekergroei van geurloze agaven,
geen aquaduct op het verwaasd verschiet,
gewoon een trage zondag als vanouds:
de tempelrijen van de kanadassen
waarlangs ik loop met ingetogen passen,
de bosrand tegen die mij tegenhoudt.
Daarachter ligt het land dat ik verliet
maar in gepeinzen altijd blijf betreden,
een overregend marmergroen verleden
is alles wat van ginds nog overschiet.

Portret
Ben ik de man die lijkt op het portret
met zachte viltstift vaardig aangezet,
terwijl ik denk en denk: er is een ander
die met nog scherper ogen op mij let.
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ANTON VAN WILDERODE

Nuit
La brise, au jardin sombre, agace le sommeil
D'un haut plant de tulipes aux corolles closes;
Sur le point de faner, le parterre des roses
Acquiesce d'un oui, d'un non quasi pareils,
Au moindre mouvement de vent qui lui descende
Des cimes des pommiers. Un merle, pris de peur,
A tire-d'aile a fui sous le ciel aux rougeurs
Immobiles; puis il n'est plus rien qu'on n'entende
Que l'heure sonnant doux comme toux d'un dormeur.

Retour
O jour sans marbres, toi, dimanche silencieux,
Sans colonnades ni défuntes architraves
Jonchant les massifs d'inodores agaves Sans aqueducs donnant sur de vagues cieux;
O dimanche si lent et comme d'autrefois:
Haut fûts de peupliers, religieuse enfilade;
Mon recueillement y mène sa promenade
Qu'arrêtera bientôt la lisière du bois.
La terre dont je viens se situe au-delà,
Qu'encore aujourd'hui je foule en rêverie Un passé vert comme marbre lavé de pluie
Seul est demeuré de ce qui s'étend, là-bas...

Portrait
‘Suis-je bien l'homme qui ressemble à ce portrait
Dont un doux feutre, expert, sut rehausser les traits?’,
Pensai-je, mais aussi: qu'il est un spectateur
Qui mieux encor me sonde - à l'oeil mieux scrutateur.
VERTALING: PAUL JORET
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In en om de kunst
De Vlaamse poëzie van 1998 Een vergeten jaar
Stefan van den Bossche
De weeklacht is al langer gekend: weinig behoorlijke Vlaamse uitgevers van
gedichten, de sedert enkele decennia veelbesproken vlucht benoorden de Moerdijk,
een zekere vorm van bloedarmoede in de Nederlandse (en dus ook de Vlaamse)
poëzie, te lang zoeken naar valabele prijswinnaars, weinig inspirerende bloemlezingen,
onwaarschijnlijke déjà-vu's die vervaarlijk op de raaklijnen van authenticiteit en
eclectische afschrijverij balanceren. Een afzichtelijk kluwen daarenboven van kleine
prijzen en wedstrijden, en nog kleinere prijswinnaars die door hun winst menen te
moeten worden bijgezet in de galerij der groten, en daartoe ook alle extra-literaire
middelen willen aanwenden. Hun kracht schuilt in hun ego, niet in hun gedichten.
Maar dat was genoegzaam bekend. Velen die zich geroepen voelen, weinigen die
zijn uitverkoren... De Vlaamse poëzie snakt naar haar tweede adem. In afwachting
van de bespreking van enkele intussen al in 1999 verschenen dichtbundels (waaronder
de me dunkt bijzonder aardige debuten De papegaaienziekte van Paul Demets en
Nagelaten sonnetten van Jan Lauwereyns), grasduin ik eens te meer in de naar mijn
bescheiden mening toch wel berooide akker van onze Vlaamse poëzie, enkele schrale
uitzonderingen niet te na gesproken. Ik wil me nu tot die enkele hoogtepunten
beperken, met plezier, want men bewijst ‘de’ poëzie geen dienst met het optillen van
pseudo-reputaties, evenmin met het kraken van reputaties die er nauwelijks een zijn.
Een poging dan maar.
Van Adriaan de Roover (1923), de zo goed als vergeten maar misschien wel een van
de meest authentieke experimentele dichters in ons taalgebied, werden de Gedichten
1953-1998 verzameld (Antwerpen, Antiquariaat Demian, 287 p.). Zijn werken zijn
inmiddels zo goed als onvindbaar geworden: Woordschurft, Testvliegen, Als een mes
in een huis vol gekken of Ik ruik de sterren al, dichtbundels van vroeger die nu worden
uitgebreid met de nooit eerder verschenen reeks Mijn eiland mallarmé. Zijn gedichten
dienen gesitueerd in de richting van de zogenaamde organisch-experimentele
dichtkunst, waarin de metafoor met surrealistische technieken wordt uitgewerkt en
versterkt. Naarmate de jaren vorderden en de eerder schaarse publicaties mekaar
opvolgden, werd de poëzie van De Roover beter gestructureerd, zuiverder, en steeds
meer aanleunend bij experimentele tradities. Met deze verzameling van zijn ook van
een bijzondere en rake speelse zintuiglijkheid getuigende gedichten werd een
dichterschap voor de tijd en de literatuurgeschiedenis vastgelegd, door niet echt een
uitgever, maar bij deze krijgt René Francken met zijn Demian alle lof toegezwaaid:
omwille van de idee, omwille van de durf, en niet in het minst voor het fraai verzorgde
en toch sober gestileerde boek dat qua lay-out het perfecte verlengstuk vormt voor
de gedichten die er in werden verzameld. Verzameld werden ook de verzen van
Staatsprijswinnares Miriam van hee (1952), onder de titel Het verband tussen de
dagen. Gedichten 1978-1996, (Amsterdam, de Bezige Bij, 247 p.). Ook haar lezers
zijn vaak op zoek naar sommige van de zes dichtbundels die al te dikwijls niet meer
te vinden zijn. Van hee zoekt niet naar verheven woordgebruik, fluistert haar woorden
toe binnen een kader dat door verlangen, weemoed, onzekerheid, teleurstelling en
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verwachting wordt bepaald. Bewust heeft de dichteres twee decennia gebouwd aan
eenzelfde precieus idioom, gebaseerd op een bedachtzame omgang met de
werkelijkheid, een beleving die na jaren echter wel wat intiemer, rustiger en ook
meer berustend is geworden. Het blijven vreedzame gedichten, met hun eigen
specifieke fluistertoon, niet zoekend naar nadrukkelijkheid of overdreven
zeggingskracht, hoewel precies daar haar kracht ligt verscholen: in
onnadrukkelijkheid, terloopsheid en verzachting wordt de poëtische zegging en de
omzichtige suggestie meer doorleefd en een stuk authentieker. Eenvoudige
bevindingen en gewaarwordingen, zintuiglijke en andere, worden erin verhevigd en
verlevendigd, meer geprononceerd, hoewel toch niet al té expliciet uitgesproken of
klankrijk klinkend.

Zeventigers

Ben Cami (1920) publiceerde Ten westen van Eden (Tielt, Lannoo, 55 p.). De uit de
Tijd en Mens-generatie afkomstige dichter benadert nu eens liefdevol, dan weer sterk
ironiserend zijn natuurlijke omgeving.
De mythologische contouren van deze bundel doen denken aan Cami's bekendste
werk, Het land Nod, uit 1954. Zijn natuurbeleving heeft een vitalistische inslag, en
precies daardoor gaan de verzen op een merkwaardig en volumineus spanningsveld
drijven. Het onzegbare wordt daarbij benoemd als het niet meer bestaande, het
onomschrijfbare, kortom: de dood als een weerbarstig thema. De overleden ouders
van de dichter kijken door zijn ogen naar de wereld, reizen met hem mee, en verlenen
zijn bestaan een ultieme betekenis. Niettemin is de relatie met het begrip tijd
problematisch geworden. Het momentane laat angsten opduiken die tijdruimtelijk
werden bepaald. De mild-ironische toonaard van deze verzen verleent de voornoemde
tragiek van begrenzing en vergankelijkheid een gedegen poëticale waarde.
Een generatiegenoot van Cami was de onbekend gebleven, in februari 1995
overleden Pieter Aerts, met de bundel Bijna postuum (Tielt, Lannoo, 64 p.). Deze
dichter is meer dan een decennium blijven steken in de anonimiteit van marginale
uitgeverijtjes, tot een dertigtal gedichten van hem in de handen kwam van Herman
de Coninck, die met hem in correspondentie trad en de gedichten waar mogelijk
bijstuurde. Enkele ervan werden gepubliceerd in het Nieuw Wereldtijdschrift. Pieter
Aerts noemde hij ‘een dichter van vondsten’ en ‘tot zijn laatste snik een vitalistisch
dichter’. Door een na zijn dood ontdekte aanbevelingsbrief
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van De Coninck aan Lannoo (die als inleiding bij de gedichten werd opgenomen),
kwam de bundel van Pieter Aerts ook in dat fonds terecht. De Coninck wees onder
meer op de opvallende gelijkenis met de bundel Hercules van Paul Snoek, die echter
jonger is dan de bewuste verzen van Aerts. Meteen werd duidelijk waar Snoek zijn
‘sprookjesachtige beeldendurf en zijn adamische natuurerotiek vandaan had’, aldus
De Coninck. Aerts zegt veel met weinig woorden, werkt dus sterk suggestief. In hun
eenvoud vormen de beelden een subtiel verband, gelieerd met de bewuste vondsten,
maar zonder het gezegde poëticaal te ontladen. Een dichtersleven dus dat niet de tijd
en de middelen werd gegund om zich volledig te ontbolsteren.
Christine D'haen (1923) publiceerde de dubbele bundel Dodecaëder/Dantis
meditatio (Amsterdam, Querido, 36 + 19 p.), een eigenaardig boek dat in twee
richtingen moet worden gelezen. Het gedeelte ‘Dodecaëder’, verwijzend naar de
gelijknamige ruimtelijke figuur die uit twaalf regelmatige vijfhoeken bestaat, bevat
twaalf twaalfregelige gedichten waarin op hun beurt twaalf beroemde beeldende
kunstwerken reflecteren. Samen vormen de verzen een soort zelfportret van de
dichteres. Eenzelfde reflecterende en meditatieve teneur heeft ook het andere gedeelte,
‘Dantis meditatio’, maar daar is het dan weer de Divina commedia die haar structuur
en inhouden verleent aan de gedichten die er in confrontatie mee gaan. Het leverde
een rijk, maar hermetisch dubbelportret op.

Dichters van nu
Bij de gevestigde namen van de Vlaamse poëzie springt alweer de naam van Charles
Ducal (1952) in het oog, met zijn jongste bundel Naar de aarde
(Amsterdam/Antwerpen, Atlas, 63 p.). Deze dichter ervaart een soort onmacht om
de werkelijkheid te lijf te gaan, om er een deel van te worden. Hij creëerde daartoe
sedert zijn eerste bundels een zogeheten ‘cultus van de tekst’, van een andere orde
dan de voelbare werkelijkheid, gemaakt om andere dingen en stemmingen in zich
tot uiting te kunnen laten komen. In

deze Naar de aarde wordt een sociale dimensie toegevoegd, naast een sprookjesachtig
en mythisch ingekleurd kader waaruit zich een ambivalente houding ontwikkelt
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tegenover de wereld en het bij Ducal aloude thema van het zich pogen los te schrijven
van de gezagsdragende figuren die zijn leven hebben bepaald. Hoewel in deze recente
bundel meer afstand tegen de op zichzelf - of beter: op de eigen persoonlijkheid en
schrijfact - gerichte verdichting wordt genomen.
Naast Ducal waren er het afgelopen jaar ook enkele andere, min of meer gevestigde
of nog net niet gevestigde dichters die een lovenswaardige poging hebben gedaan
om eerder verschenen poëzie te bevestigen. Het was een beetje het jaar van dit soort
outsiders die vaak niet aan bod komen in de circuits van grote literaire
podiumevenementen of de interviewpagina's halen van de grootste literaire bladen.
Maar niet getreurd. Sommigen van hen genieten het voordeel van de leeftijd en de
- relatieve - literaire maagdelijkheid. Namen noemen is echter meteen ook dichters
vergeten en keuzes maken.
Van de in Zuid-Frankrijk wonende, hoofdzakelijk als prozaïst actieve schrijver en
eertijds mede-oprichter van de Pink Poets Patrick Conrad (1945) verscheen de
dichtbundel Annalen (Gent, Poëziecentrum, 72 p.), een poëtische terugblik op zijn
eigen leven, aan de hand van één gedicht voor elk levensjaar. De tot verzen gestolde
memoires werden telkens rond een bepaalde locatie geconcipieerd die voor de auteur
belangrijk is geweest: Antwerpen, Kalmthout, en - in een latere levensfase - Cascaïs,
Cannes, Venetië, Porto Alegre of Montevideo en, naar het einde toe van de bundel,
een vijfdelige cyclus over Les Vignères, lange tijd zijn woonplaats in de Provence.
Conrad presenteert in zijn gedichten een heldere kijk op de werkelijkheid en de
figuren die haar bevolken.
Ook terug als dichter is Ivo van Strijtem (1953), met Een rode sjaal
(Amsterdam/Antwerpen, Atlas, 63 p.). Speelse, lichtvoetige gedichten zijn dat, met
een ironiserende toets eraan toegevoegd en daardoor een heel aparte kijk gevend op
thema's als liefde, vergankelijkheid, de generaties en een en ander sterk relativerend
gepresenteerd. De natuur en de elementen die dit natuurlijke kader bevolken en vaak
zelfs tot leven wekken doen somtijds gedurfde en eigenaardige dingen,

alles achteloos en eenvoudigweg, maar altijd mikkend op een zekere, soms ook
kinderlijkonschuldige verwondering die deze verzen iets van grote waarheden
versterkt die in prettige en aardig leesbare en toch tegelijkertijd heerlijk onzekere
doosjes worden verpakt. Met zijn jongste bundel is Van Strijtem dan ook helemaal
terug, wat men ook moge beweren. Zijn poëzie zal altijd iets hebben van tederheid
en vertedering, van een milde ironie zonder woorden die op de barricaden kunnen
worden gescandeerd of op podia vertolkt. Daarvoor blijven deze gedichten te intiem.
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Het steeds schaarser wordende uitgeverslandschap voor poëzie wordt, naast de
uitgeverijen Atlas en Lannoo, in Vlaanderen ook ingekleurd door de Leuvense
uitgeverij P. Zij zorgt voor verscheidene dichtbundels per jaar, zet nieuwe en vaak
gedurfde projecten op, alles ter promotie van een artikel dat nauwelijks de weg naar
de koper schijnt te kunnen vinden. Uit dit aanbod verdient een drietal bundels te
worden gelicht, ook weer van dichters die niet echt wakker liggen van een grote
reputatie, maar desondanks verdienstelijke en dikwijls fraaie gedichten voortbrengen.
Lucienne Stassaert en Claude van de Berge zijn auteurs die eertijds onderdak vonden
bij de grootste uitgevershuizen - Houtekiet, Manteau - en nu terecht kwamen in
Leuven om daar samen met nog een paar andere dichters de pijlers te vormen van
een steeds steviger wordend poëziefonds. Stassaert (1936) doet dat ook nu, met haar
jongste bundel Tussen water en wind (Leuven, P. 47 p.). De thematiek is verdeeld:
over reisimpressies, naar een cyclus over de nachtelijke, donkere kant van het bestaan,
tot gedichten bij foto's en een afdeling rond de schrijver Stanislas Przybyszweski.
Alles staat in het teken van een verharde realiteit waarin de hulpeloze mens vertwijfeld
en vaak fatalistisch zich een weg poogt te zoeken. Ook nu staan taalexperimentele
middelen de dichteres daarbij ten dienste.
Met een vergelijkbare, zij het op andere elementen gebaseerde en naar taligheid
strevende werkelijkheid, werkt ook de dichter Claude van de Berge (1945), die met
zijn bundel Asland (Leuven, P, 64 p.) een waardige opvolger schreef voor het eerder
verschenen IJsland. De Vatnajökull is een ijshoogvlakte boven een losgebarsten,
IJslandse vulkaan. Een en ander zorgde voor een nieuw, intrigerend en hallucinant
landschap van ijs en as. Tegelijkertijd is Asaland de plaats van herkomst van de
noordelijke volkeren en betekent het: God, kern, wezen, essentie, terwijl het
Oudnoorse woord ‘asa’ verwijst naar de liefde, en aan het geheel ook van deze verzen
een andere, transpsychische dimensie toevoegt. Van de Berge schrijft poëzie over
het essentiële, over ziel en mysterie en transcendentie, en laat de lezer daarin ook
visueel steun zoeken bij de schitterende foto's van Arlette Walgraef, waardoor eens
te meer wordt onderlijnd dat het poëtische project van deze
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dichter gebaseerd is op een sterke zintuiglijke beleving van een intrigerend gedeelte
van de natuurlijke wonderlijkheden, dat meteen ook functioneel is voor de
dieperliggende zingeving ervan.
Een dichter die steevast voor boeiende confrontaties zorgt met de beeldende
kunsten, is Johan van Cauwenberge (1949). Hij doet dat nu met zijn fraai uitgegeven
bundel De metamorphose van Dr. Tulp (Leuven, P, 31 p.), gedichten bij etsen van
Roeland Kotsch, naar aanleiding in feite van het beroemde doek van Rembrandt,
waarbij hij de anatomieles van de medicus Nicolaes Tulp visualiseert, dat in opdracht
van de Amsterdamse chirurgijnsgilde, in het jaar 1632 werd geschilderd. Beide
actuele kunstenaars gebruikten dit vroege werk van de meester als aanleiding ter
illustratie van de idee dat de werkelijkheid niet kan worden gevat zonder ze aan te
tasten of te vernietigen.
De poëzie hier levert een gefragmenteerde compositie op, gebaseerd op een spel
van verwijzingen en symbolen. Van Cauwenberge hanteert daarbij aardige
enjambementen en een bijzonder rijke beeldentaal en gedurfde associaties en
verbindingen. Het is meteen een van zijn sterkste bundels tot nu toe geworden.

Debutanten
Relatief weinig aandacht in de literaire kritiek kreeg de debuutbundel Dat zij mij
leest (Amsterdam/Antwerpen, Atlas, 48 p.) van Koenraad Goudeseune, die eerder
al de verhalenbunel Vuile was publiceerde bij dezelfde uitgever. In zijn gedichten
gaat Goudeseune op zoek naar het essentiële dat vrouwen en dichterschap met elkaar
in verbinding stelt. Op zich blijft dat vrij schaars als thematiek, en op het eerste
gezicht worden de activiteit van het schrijven, de kinderlijke onschuld, en een soort
vrouwelijke lieflijkheid in deze poëzie ten voeten uit geëtaleerd. Maar met een
vereenvoudigde zegging, een bestudeerde versobering bij het aanwenden van beelden
en een suggestiviteit die aan de verzen een bijzondere spankracht verleent, komt deze
poëzie op kousenvoeten op haar lezers af: intiem, durvend ook, narratief af en toe,
en vooral met een niet anders dan poëtisch te noemen vertwijfeling. Daardoor krijgen
deze gedichten toch weer meer karakter geeft dan eerst zou durven blijken. Een
geslaagd debuut dus.
En niet minder geslaagd was de eerste dichtbundel van de hand van Peter
Holvoet-Hansen (1960), met Dwangbuis van Houdini (Amsterdam, Prometheus, 56
p.). Meer zelfs: de dichter laat meteen voluit zijn naam klinken in het poëzielandschap
door middel van een werk waarin humor, ontroering en een intrigerende
vreemdsoortigheid met elkaar een verbond zijn aangegaan. Water, effecten, stunts,
onwaarschijnlijke verhalen, maar ook: verrassende zinswendingen, toespelingen,
vondsten, verrassende vertellingen en bevreemdende beelden. Een recept dat er mag
zijn, en alles oplosbaar in water, erin ondergaand, een volkomen of gedeeltelijke
onderdompeling waardoor de gedichten worden bevolkt door drenkelingen, matrozen
en scheepslui allerhande, naast vissen en zeezoogdieren. Alles wordt uitgeschreven
tegen een achtergrond
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van historische feiten en feitjes, faits divers die het hele zaakje nog vreemder maken,
maar tegelijk ook boeiender. De dichter streeft op een of andere manier naar een
soort herleidbaarheid, oplosbaarheid, een poging tot gemene deler die naar een unieke
visie op de dingen moet leiden. Ook weer geen gemakkelijke poëzie is dit, men raakt
al vlug de kluts erin kwijt, als een drenkeling die alle begane grond onder de voeten
heeft verloren, overweldigd door stormachtige, maar tegelijk ook minzame beelden
van water in al zijn transformaties. Het plezier van de onderdompeling dus. Ook in
poëzie. En meteen is dit zonder meer een van de beste dichtbundels van de laatste
jaren.
Vraag mij niet wat er moet gebeuren in het zelfgenoegzame vat van de Vlaamse
poëzie, want ik moet het antwoord op die vraag schuldig blijven. De te schaarse
hoogtepunten van jongere dichters als Miguel Declercq, Paul Bogaert en Peter
Holvoet-Hansen verlichten een te klein gedeelte van onze poëzie, en het moet gezegd:
ook Nederland zit niet echt verveeld met een te veel aan talent. Het is wachten
geblazen: op nieuwe namen, op bevestigingen, op een nieuwe jonge garde die weer
eens de literair vastgeroeste boel op losse schroeven durft te zetten, zoals dat destijds
gebeurde toen de postmoderne jonge dichters als Dirk van Bastelaere en Erik Spinoy
hun neus aan het venster staken. Met alle gevolgen vandien. En het hoeft alles ook
niet op onleesbaarheid en cerebrale constructies uit te draaien. Misschien mag uit de
grote literaire kring vandaag ook wel eens een dichter opstaan die toegankelijke
verzen fabriceert. Moet zeker kunnen.

Maurits Smeyers (1937-1999)
Ludo Vandamme
Op maandag 26 april 1999 overleed professor Maurits Smeyers onverwacht in
Lissabon. Hij was gewoon hoogleraar kunstgeschiedenis aan de K.U. Leuven,
directeur van het Studiecentrum Vlaamse Miniaturisten en een wereldautoriteit op
het vlak van de Vlaamse schilder- en miniatuurkunst van de late Middeleeuwen.
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Maurits Smeyers werd geboren op 12 juni 1937 in Kessel-Lo. Hij volgde oude
humaniora aan het Sint-Pieterscollege in Leuven en studeerde vervolgens geschiedenis
en middeleeuwse studies aan de Katholieke Universiteit Leuven. Zijn academische
loopbaan aan dezelfde universiteit begon hij in 1964 als assistent. In 1986 werd hij
hoogleraar. Intussen, in 1970, was hij doctor geworden in de letteren en de
wijsbegeerte. Smeyers' studiedomein was de laatmiddeleeuwse miniatuurkunst in de
Zuidelijke Nederlanden. Op dat vlak richtte hij een studiecentrum van wereldformaat
in, leidde hij een jonge school kunsthistorici op en organiseerde hij een aantal
spraakmakende, internationale tentoonstellingen. De miniatuurkunst kaderde in een
hoogwaardige, bloeiende stedelijke cultuur in de Lage Landen tijdens de late
Middeleeuwen. Het was een exponent van hoog en verscheiden vakmanschap, ingebed
in levendige handelsnetwerken en ondersteund door een bloeiend mecenaat.
Op 1 januari 1983 richtte Maurits Smeyers aan de K.U. Leuven het Centrum van
de studie van het verluchte handschrift in de Nederlanden (nu: Studiecentrum Vlaamse
Miniaturen) op. Dit gebeurde met steun van het Nationaal Fonds voor
Wetenschappelijk Onderzoek en kreeg onderdak in lokalen van de Leuvense
universiteitsbibliotheek. Het centrum werd in korte tijd het kloppend hart van elk
studieonderzoek naar Vlaamse miniaturen: het bemiddelde tussen vorsers wereldwijd
en verrichtte
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baanbrekend nieuw onderzoek. Jonge (kunst)historici werden er opgeleid.
Wetenschappelijke dossiers met documentatie en iconografie namen jaar na jaar toe
in omvang en in aantal en de resultaten van dit vele onderzoek werden neergelegd
in colloquia, tentoonstellingen en in de eigen wetenschappelijke reeks ‘Corpus of
Illuminated Manuscripts’. Dit ‘Corpus’ begon met een veelzijdige studie van een
uniek handschrift, een Middelnederlands typologisch traktaat, verlucht door de
Meester van de Goudranken. Het achtste deel bevat de teksten van het groot Leuvens
colloquium over verluchte handschriften omstreeks 1400: ‘Flanders in European
perspective: manuscript illumination around 1400 in Flanders and abroad’.
Jarenlang onderzoek zorgde ook voor bijstelling van de onderzoeksmethode en
schaalvergroting. Smeyers en zijn centrum hielden eraan de Vlaamse miniaturen te
bestuderen vanuit een ruime context. Zo gaat aandacht naar materiële boekstructuren
(codicologie), stijlstudie, illustratiesystemen en picturale tradities. Ook de
sociaal-economische achtergronden en het bekende drietal productie, distributie en
consumptie vormen voorwerp van onderzoek. Nieuw archivalisch onderzoek wordt
niet uit de weg gegaan. Ten slotte werkte het Centrum ook normatief op het vlak van
de terminologie.
Steeds opnieuw en onvermoeibaar engageerde Maurits Smeyers zich op vraag van
universiteiten, wetenschappelijke instellingen en musea. In 1981 werkte hij mee aan
de tentoonstelling ‘Vlaamse kunst op perkament’ in Brugge; later volgden
tentoonstellingen over de heilige Bernardus, cisterciënzers, enzovoort. In 1996 werden
de mooiste verluchte handschriften 1450-1550 samengebracht in een schitterende
tentoonstelling die in Antwerpen, Sint-Petersburg en Firenze te zien was. Maurits
Smeyers en zijn Centrum waren een schitterende Cultureel Ambassadeur van
Vlaanderen.
De kunsthistoricus Smeyers verloor nooit de nauwe verwantschap tussen de
Vlaamse miniaturisten en de laatmiddeleeuwse kunstschilders uit het oog. Ook op
het vlak van de Vlaamse meesters verrichtte hij vernieuwend onderzoek. Vorig jaar
had hij de wetenschappelijke leiding van de tentoonstelling ‘Dirk Bouts, een Vlaams
primitief te Leuven’.
Zijn magnum opus verscheen vorig jaar: Vlaamse miniaturen van de achtste tot
het midden van de zestiende eeuw. Dit kunsthistorisch monument werd uitgegeven
door het Davidsfonds die hiermee zijn 125ste verjaardag alle luister meegaf. Vlaamse
miniaturen was meteen de meest indrukwekkende publicatie die deze Leuvense
uitgeverij uitbracht tot nog toe. In dit boek bracht Maurits Smeyers een breedvoerige
synthese van zijn meer dan dertigjarige studie: Vlaamse miniaturen van de vroegste
sporen in de achtste eeuw tot omstreeks 1550, met een bescheiden appendix over de
neogotische miniatuurkunst in onze vorige eeuw.
Vlaamse miniaturen is chronologisch opgebouwd en biedt aldus een eigenzinnig
panorama van de middeleeuwse wereld in onze gewesten. Het is het eerste volledige
referentiewerk over het onderwerp. Vooral de overvloed aan kleurenafbeeldingen
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waaraan trouwens alle zorg werd besteed, is nooit eerder gezien en bouwt mee aan
de status van dit meesterwerk. Niet minder dan 645 miniaturen uit 131 verschillende
instellingen wereldwijd worden getoond.1
Met Maurits Smeyers verliest Vlaanderen een wetenschapper van internationaal
formaat. Eigen aan grote wetenschappers is dat ze de voorwaarden creëren waarbinnen
het werk kan worden verdergezet. Bij Maurits Smeyers is dit in ruime mate het geval.

Mark Rothko
Mark Delrue
Mensen liepen in het voorjaar storm voor de grote retrospectieve van Mark Rothko
in het Museum van Moderne Kunst in Parijs. Een 70-tal werken uit 1936 tot 1969
werden er getoond. In deze overzichtstentoonstelling werd de evolutie, de vooruitgang
van het oeuvre van deze kunstenaar duidelijk. Mark Rothko is een van de grootste
abstracte kunstenaars

Mark Rothko, 1951, Olie op doek, 295,3 × 256,9 cm

van deze eeuw, ofschoon hij niet tot de avantgarde van de niet-figuratieve kunst mag
gerekend worden. Hij behoort tot de latere groep van na de Tweede Wereldoorlog.
Deze jongere beweging kende vooral succes in Frankrijk en in de Verenigde Staten.
De tentoonstelling opende met figuratief werk uit de jaren 30: een zelfportret, een
verstilde straat, metrobeelden. Schilderkunst is vorm en kleur. Na een periode waarin
de kunstenaar onduidelijke biologische vormen schilderde koos Rothko midden de
jaren '40 definitief voor abstracte vorm en kleur.
1

Maurits Smeyers, Vlaamse miniaturen van de achtste tot het midden van de zestiende eeuw.
- Leuven: Davidsfonds, 1998 In foedraal, gebonden, vollinnen band, 528 bladzijden, 4995
BEF (ISBN 90-6152-598-5).
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Tot aan zijn dood maakt hij niets anders dan monumentale doeken met kleuren
die als wolken op, naast en over elkaar liggen. Bij Rothko word je ondergedompeld
in een bad van kleuren die zo mooi ogen dat ze je voldoende lijken. Je kan er puur
naar kijken en genieten van die sensuele kleuren.
Is dit alleen maar kleur, of zit er meer in? Rothko beweerde dat er betekenissen
schuilen in zijn taferelen, dat zijn kunst iets tragisch vertolkt. Inderdaad, zijn abstracte
kleurencomposities willen niet dit of dat zeggen of tonen, maar zetten je aan tot
meditatie.
Zijn schilderijen zijn een medium tot contemplatie. Ze helpen je om eigen
gedachten opzij te schuiven en op te gaan in het mysterie van leven en dood.
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Wat mij fascineert bij Rothko is zijn evolutie als kunstenaar. Waarin ligt deze
vooruitgang? Gaandeweg groeit er een crescendo naar klaarheid. Zijn werk wint aan
licht. Zijn abstracte vormen en kleurenpalet worden zo puur dat hij alle hindernissen
elimineert tussen de kunstenaar en het idee, tussen het idee en de toeschouwer. Op
een moment kiest hij voor doeken van groot formaat. De kunstenaar is zich nochtans
goed bewust dat, historisch gezien, monumentale doeken meestal aan de grote kunst
voorbij gaan, omdat ze pompeuze onderwerpen kiezen als veldslagen of groot vertoon
van materiële rijkdom. Toch kiest hij voor monumentale doeken, omdat hij de mens
in zijn diepste gevoelen nabij wil zijn. ‘Een klein tafereeltje schilderen zou voor mij
betekenen: mij buiten mijn gevoelens plaatsen,’ zegt Rothko. ‘Je kan dit zelf ervaren
wanneer je door een verkleinlens een landschap bekijkt. Alle gewaarwordingen
vluchten mee naar een vluchtpunt in de verte. Pas als ik een groot abstract schilderij
maak, zit ik er volop in. Niemand kan de diepste menselijke gevoelens vertolken in
herkenbare realistische vormen. Dat is illusie.’
Volgens Rothko kunnen schilderijen twee karakteristieken tonen: ofwel gaat het
doek open en verbreedt zich naar alle kanten, ofwel trekt

Mark Rothko, 1960, Olie op doek, 266,7 × 239,2 cm

het doek samen en sluit zich in alle richtingen. ‘Tussen deze twee polen, bekent
Rothko, vind je alles wat ik met mijn schilderkunst te zeggen heb.’
Er is ook nog een kwalitatief-inhoudelijke evolutie waar te nemen. Naarmate hij
ouder wordt, verwijst zijn werk steeds beter naar de diepte van de menselijke passie.
Het menselijk drama capteert en temt hij in kleur en vorm. ‘In mijn doeken wil ik
het meest absolute geweld vangen in elke vierkante centimeter.’
Bij het einde van zijn korte loopbaan wordt het licht gedoofd. Zwart en grijs zijn
de tinten die overblijven voor zijn laatste werken. Op het toppunt van zijn roem
beëindigt de kunstenaar zijn leven in februari 1970. De sombere kleuren hebben daar
iets mee te maken. De grote abstracte schilder Sean Scully heeft bij les Editions de
l'Echoppe onlangs een essay gepubliceerd: ‘Mark Rothko, corps de lumière.’ Scully
beschouwt Rothko als een van zijn grote meesters. Hij laat duidelijk in zijn boek
uitkomen dat Rothko's kunst gebaseerd is op de aanwezigheid en de uitstraling van
de geest.
Ik meen ten slotte dat wij eerlijkheidshalve Mark Rothko niet te gemakkelijk met
het etiket religieuze kunstenaar mogen benoemen. De kunstenaar heeft steeds
geweigerd te willen behoren tot een beweging van religieuze kunst, ofschoon hij zelf
de schilder is van de wereldberoemde ‘Chapel Paintings’ in het ‘Institute of Religion
and Human Development’ in het Texas Medical Center in Houston. Deze kapel is
toegankelijk voor alle godsdiensten. Rothko noemde de veertien schilderijen die hij
ontwierp zijn belangrijkste werk. Jeffrey Weiss vat in de catalogus van de
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tentoonstelling Mark Rothko kernachtig samen met: ‘l'Absence de toute figuration,
qualité de plénitude et de profondeur.’

Kaap Sunion, zoals de dichters die zagen
Jules van Ackere
Van vele plaatsen beweert men: ‘de mooiste plek ter wereld’. Als dat voor eenmaal
geen gemeenplaats is, dan is het wel over Kaap Sunion, minder dan zeventig kilometer
bezuiden Athene. De kustweg er naar toe bereidt de bezoeker geleidelijk tot het
adembenemende schouwspel. Op een hoge in zee vooruitspringende klip staan de
ruïnes van een tempel aan Poseidon gewijd. Het is de wijnpurperen zee waarop de
Cycladen drijven.
Van de tempel van Sunion uit de tijd van Pericles (5de eeuw v.Chr.), op de plaats
waar een vroeger heiligdom door de Perzen werd verwoest, blijven een aantal zuilen
overeind van een verblindend witte schoonheid. Het marmer is niet uit Paros
afkomstig, maar uit het nabijgelegen Agrizila-gebergte. Ooit was de rotskruin rond
de tempel een bos met struiken waartussen geurende en kleurige bloemen bloeiden,
witte affodillen, rode Parnassica-pioenen, de goudgele rhododendron luteum,
onbekend in onze streken. Nu liggen daar op de kale vlakte nog enkel met mos
begroeide steenblokken.
Langs kaap Sunion voeren al eeuwen lang vaartuigen met troepen, wapens en
logistieke steun die het moederland verlieten voor de oostelijke gebieden. Langs hier
keerden de zegevierende Griekse helden terug van de Trojaanse oorlog. In de
omgeving van de tempel werden zowel wapenschouwingen als sportwedstrijden
gehouden. Het is ook bekend dat Plato en zijn volgelingen hier discussiërend hebben
gewandeld. Heerlijk is het hier de zon haar weg te zien bewandelen terwijl ze haar
dagelijks gedicht schrijft met het licht als pen op het perkament

Kaap Sunion met de tempel van Poseidon (ruine)
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van het watervlak dat telkens andere tinten aanneemt. Het is het water dat de borsten
van Afrodite streelde en van haar lokken druppelde toen ze ergens tussen dobberende
eilanden uit het schuim van de zee rees. Maar soms zijn Poseidon en Aiolos in een
kwade bui. Als het hier stormt en de golven tegen de kusten beuken is het alsof de
eilanden verplicht worden mee te dansen.
De tijd is voorbij dat koeroi en korai, meisjes en jongens van wie de stenen
tegenbeelden in de tempel stonden, hier in de vallei rond de tempel stoeiden. De
mooiste koeros die uit Sunions tempelcomplex bewaard bleef, bevindt zich nu in
Athene's Nationaal Museum. Het is een geschonden reliëf in Parisch marmer van
omstreeks 460 v.Chr. De knaap heft de rechterhand naar het hoofd. Is het een groet
aan Athene die hij brengt of wil hij de overwinningskrans herschikken die zijn hoofd
tooit? De koeroi zijn vervangen door luidruchtige toeristen van wie de meesten het
heerlijke gebied meer door de lens van hun onafscheidelijk fotoapparaat dan met het
blote oog zien. Nog een geluk als ze niet op de zuilen hun naam krassen. Maar daarvan
heeft de dichter Byron het slechte voorbeeld gegeven. Kaap Sunion heeft verschillende
dichters geïnspireerd, allereerst de Grieken zelf.
Homeros vermeldt tot tweemaal toe in zijn Odyssee Kaap Sunion. Sofokles hunkert
in Ajax (vv. 1217 en vgl.) melancholisch naar Sunion, om vandaar de blik in de
richting van Athene te werpen:
O was ik dáár, waar
de rots met het donkere woud
oprijst, door de golven omruist
op Sunions steile hoogte
zó dat ik je eindelijk groeten kan,
heilig Athene...

Friedrich Hölderlin is nooit in Sunion geweest. In een gedicht dat vreemd genoeg
aan Der Main is gewijd zoals de titel het aanduidt, evoceert de Duitse dichter op
smachtende wijze zijn nooit vervuld verlangen naar Kaap Sunion:
Ach! mocht ik ooit daar éénmaal
landen aan Sunions kusten, Olympeion!
De zuilen ondervragen nog eer de
noorderstorm
binnen het puin van Athena's tempel
en haar godenbeelden, ook jou begraaft;
zolang reeds sta je eenzaam, 's werelds trots,
die niet meer is! - en o die heerlijke
eilanden van lonië, waar de koele luchten
van de zee langs de warme stranden waaien,
als onder de pittige zon de druive rijpt,
ach! waar een gouden herfst de zuchten
van het schamele volk in gezangen omzet,
wanneer de citroengaarde en de granaatboom
vol paarse vruchten bedroefden troosten,
zoete wijn en trom en citer
tot wisselvallig dansen nopen -
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Eilanden, ooit geraak ik bij u!
Ik, landloze zanger; zwerven moet ik
van 't vreemde naar 't vreemde
op d'aarde, de vrije, zo moet het, helaas!

Crotone. Capo Colonna Doorzicht op de tempelzuil.

Lord Byron, de minnaar van Griekenland, heeft in verschillende werken over Kaap
Sunion gedicht, het puin betreurd en geroemd wat bleef, o.m. in Don Juan en in The
Pilgrimage of Childe Harold (II,8). In dat laatste werk komt het beklemmend distichon
voor:
Waar niets, tenzij de golven en ik
onze wederzijdse zuchten horen kreunen.

Gabriele d'Annunzio maakte in 1895 op zijn boot een kruisvaart langs de kusten en
eilanden van Griekenland. De poëtische cyclus Maia, Laus Vitae is voor een deel
door deze reis ingegeven. Meer dan eens wordt Kaap Sunion omzeild, maar
d'Annunzio kan er niet veel van genoten hebben, want hij lag in zijn kajuit met een
zware zeeziekte overhoop:
Promontorio, boven alle andere
te vereren, hooghartige nek,
het lijkt of je tempel ineensmelt
als trage, trage blijvende sneeuw
in de lentes van de zee.
Het bijtend zout veegt
de gleuf van de dorische zuil af,
in de gespleten blokken
van de kroonlijst
vreet je de ruggen van de kentauren
en de hoorns van de Maratonische stier
getemd door de Attische kracht.
(Laus Vitae, vv. 4789-4801)

Elders groet hij, zoals Sofokles:
en de Sunion en de Laurion en zij,
ziel van mij, die jouw geliefde is,
die ik niet bezingen zal
omdat ik anders te fel beroerd word.
(Laus Vitae, vv. 4112-4116)

Giosuè Carducci, enigszins de poëtische tegenvoeter van d'Annunzio, heeft in zijn
gedicht Per la rivoluzione di Grecia ook de historische betekenis van de kaap
opgeroepen:
Vrolijk tussen de Sunion en de eilanden
lief aan Homeros en Apollo's gevolg
deint de Egeïsche Zee
op wie hem voorbijvaart,
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befaamd om grote feiten.

Maar evenmin als Hölderlin zette Carducci ooit een voet in Griekenland.
Jean Moréas - hij was uit Griekse ouders geboren en heette eigenlijk
Papadiamantopoulos - schreef ook nog nadat hij zich in Frankrijk had gevestigd
gedichten over Griekenland in het Frans, onder meer het geestdriftige gedicht Sounion,
Sounion, sublime Promontoire.
De Venetianen noemden Kaap Sunion ‘Capo Colonna’. Later gaven de bewoners
van Calabrië dezelfde naam aan een in de Ionische Zee vooruitgeschoven rif bezuiden
Crotone, de stad waar Pythagoras doceerde. Ooit stond daar een prachtig
tempelcomplex uit de 6de eeuw v.Chr. ter ere van Hera, waarvan nog een enkele
verweerde zuil overblijft. Ze staat overeind in een bijna beklemmende eenzaamheid
en stilte. Hier kan men mijmeren over de vergankelijkheid van beschavingen.
Odysseus heeft tijdens zijn zwerftochten dichtbij de Calabrische oostkust gevaren.
Het zijn dezelfde wateren die Capo Colonna en Kaap Sunion omspoelen, de Ionische
en de Egeïsche Zee zijn dezelfde. Men kan van de ene kaap naar de andere in rechte
lijn varen met even een ombuiging door het Kanaal van Korinthe. De zuil bij Crotone
is als een huldezuil voor de Griekse cultuur die tot verre westelijke gebieden
doordrong, zodat deze streken de naam verdienden van Magna Graecia.
OPROEP VAN DE PAUS TOT DE KUNSTENAARS
In de lijn van de ‘Brief tot de kunstenaars’ die de paus onlangs publiceerde, worden
de kunstenaars uitgenodigd om een brug te zijn naar de religieuze ervaring. De
verbondenheid tussen de kunstenaars en de Kerk zal vooral in de plaatselijke
gemeenschap zichtbaar moeten zijn, maar ook in Rome wordt op 18 februari 2000
een bijeenkomst voor kunstenaars gepland, met in de voormiddag een
eucharistieviering, gevolgd door een symposium. Kunstenaars die een uitnodiging
voor deze dag wensen te ontvangen, worden verzocht zo spoedig mogelijk hun naam
en adres aan het Secretariaat van de Bisschoppen-conferentie, Guimardstraat 1,
1040 Brussel (tel. 02/509 96 93) mee te delen. De kunstenaar mag vergezeld zijn
van enkele familieleden.

Vlaanderen. Jaargang 48

167

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. 277 sept.-okt. 1999) 15 augustus 1999.
Eventueel kunnen de berichten ook via onze fax 051/40 81 64 doorgestuurd worden.
Met oprechte dank voor uw medewerking.
Charif Benhelima
Fotografie ‘Tussen stompzinnigheid en waanzin’, PMMK, Museum voor
Moderne Kunst, Romestraat 11, 8400 Oostende, nog tot 18/7, dagelijks van
10-12 en van 14-17 u (niet op dinsdag). Info tel. 059/50 81 18 of 059/50 19 79,
fax 059/80 56 26.
Maurice Brams & Claudi Gielszynski
Respectievelijk sculpturen en schilderijen, Art Gallery De Muelenaere &
Lefevere, Polderstraat 76, 8670 Oostduinkerke, van 26/6 t/m 8/8, open op vr,
za, zo en feestdagen van 14-18u. Info tel. en fax 058/51 47 57.
Anthony Cragg
Schilderijen en grafiek, Museum Dhondt-Dhaenens, Museumlaan 14, 9381
Deurle, nog tot 18/7, open van di t/m za van 13-17 u en op zon- en feestdag van
11-17 u. Info: tel. 09/282 51 23, fax 09/281 08 53.
Sandra De Clerck
Glaskunst, Galerij Theaxus, Ommegangstraat 3, 9690 Kluisbergen-Kwaremont,
nog tot 14/6, open op za, zo en ma van 14-19 u en na afspraak. Info tel. en fax
055/38 60 53.
Jos Delbroek & André Nullens
Respectievelijk sculpturaal werk en een reeks foto's ‘Mémoires d'une Carrière’,
C.C. Hasselt, Kunstlaan 5, 3500 Hasselt, nog tot 27/6, open van di t/m zo van
10-17 uur, gesloten op ma en op 13 en 14/5. Info tel. 011/22 99 31 en fax 011/24
32 07.
James Ensor
Retrospectieve, Museum voor Oude Kunst, Regentschapsstraat 3, 1000 Brussel,
nog tot 13/2/2000, open van di t/m zo van 10-12 en van 13-17 uur (gesloten op
ma). Info tel. 02/508 32 11 en fax 02/508 32 32.
Fedor
Fotografie, Stichting Veranneman, Vandevoordeweg 2, 9770 Kruishoutem, nog
tot 17/7, dagelijks open van 14-18 u, behalve op zo, ma en feestdagen. Info: tel.
09/383 52 87 en fax 09/383 82 15.
Folon
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Schilderijen, Elzenveld vzw, St.-Jorispand, St.-Jorispoort 29, 2000 Antwerpen,
nog tot 18/7, open van do t/m zo van 12.30-17.30 u (gesloten op 13, 23/5 en
11/7).
Paul Gentils
Recent werk, Galerie Mercator, Desguinlei 100, 2018 Antwerpen, nog tot 13/6,
open op werkdagen van 9-17 u, op zo van 14-17 u (gesloten op za, op 13, 14
en 24/5).
Hilda Kleyn
Schilderijen, Gallerie ‘De Peperbusse’, Prins Boudewijnstraat 7, 8400 Oostende,
van 25/9 t/m 17/10, open op do & vr van 15-18 u, op za & zo van 10.30-12 en
van 15-18 u. Info tel. 059/70 28 80 en fax 059/80 83 73.
Luc Ledene
‘Ambulatio Sculptorum’-beeldenroute in 8660 De Panne, nog tot 26/9. Info tel.
058/42 16 16 en fax 058/42 16 17.
Chantal Maes
Foto's ‘Inward Whispers’, Museum voor Fotografie, Waalse Kaai 47, 2000
Antwerpen, nog tot 15/6, dagelijks van 10-17 u (niet op maandag).
Pol Mara
Retrospectieve, C.C. Antoon Spinoy, Minderbroedersgang 5, 2800 Mechelen,
nog tot 29/8, dagelijks open (behalve op maandag) van 10-18 uur (ingang
Melaan). Info: tel 015/29 40 00.
Henry Moore
Tekeningen, MUHKA, Leuvenstraat 32, 2000 Antwerpen, open van di t/m zo
van 10-17 u (gesloten op ma) en sculpturen, openluchtmuseum Middelheim,
Middelheimlaan 61, 2020 Antwerpen, open van di t/m zo van 10-20 u in mei
en augustus en van 10-21 u in juni en juli, beide expo's nog tot 15/8. Info tel.
03/827 15 34, fax 03/825 28 35.
Gio' Pomodoro
Aquarellen, sculpturen en juwelen, Stichting Veranneman, Vandevoordeweg
2, 9770 Kruishoutem, nog tot 17/7, dagelijks open van 14-18 u, behalve op zo,
ma en feestdagen. Info: tel. 09/383 52 87, fax 09/383 82 15.
Marc Renard
Schilderijen, Stichting Veranneman, Vandevoordeweg 2, 9770 Kruishoutem,
nog tot 17/7, dagelijks open van 14-18 u, behalve op zo, ma en feestdagen. Info:
tel. 09/383 52 87, fax 09/383 82 15.
Félicien Rops
Grafisch werk, Rossaert, Nosestraat 7, 2000 Antwerpen, nog tot 30/7, open van
wo t/m za van 10-18 u. Info: tel. 03/213 26 32, fax 03/213.26.30.
August Sander & Jeff Wall
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‘Landschappen’, foto's, Nederlands Foto Instituut, Witte de Withstraat 63, 3012
BN Rotterdam, Grote Zaal, nog tot 27/6, open van di t/m zo van 11-17 u. Info
tel. 010 2132011 en fax 010 414 3465.
Serse - Van Eyck
Schilderijen, S.M.A.K., Citadelpark, 9000 Gent, nog tot 27/6, dagelijks van
9.30-17 u (gesloten op maandag). Info: tel. 09/221 17 03.
Kiki Smith
Schilderijen, tekeningen, sculpturen, Galerie Fortlaan 17, Fortlaan 17, 9000
Gent, nog tot 26/6, open van wo t/m vr van 14-18 u, op za van 10.30-18.30 u.
Info: tel. 09/222 00 33, fax 09/221.63.27
Stadius
Schilderijen en sculpturen, Casino Art Gallery, Oosthelling Kursaal, 8400
Oostende, nog tot 27/6, open op za en zo van 14-19 u en na afspraak. Info tel.
09/236 40 47, GSM 075/66 80 44.
Tonny Strouken
‘Eddy's Tour '69’, fotografie, Museum voor Fotografie, Waalse kaai 47, 2000
Antwerpen, nog tot 15/6, dagelijks van 10-17 u (niet op ma).
Serge Vandercam
Retrospectieve, PMMK, Museum voor Moderne Kunst, Romestraat 11, 8400
Oostende, nog tot 18/7, dagelijks van 10-12 en van 14-17 u (niet op dinsdag).
Info tel. 059/50 81 18 of 50 19 79, fax 059/80 56 26.
Elisabeth Vandeweghe
Keramiek, juwelen en pastels, galerij theater van het Psychiatrisch Centrum
St.-Amandus, Reigerlo 10, 8730 Beernem, open van ma t/m vr van 8-17 uur,
van 16 t/m 29/7. Info tel. 050/79 95 00 (dienst Vrije Tijd).
Dorothea Van de Winckel
Textiele kunst, Galerij Theaxus, Ommegangstraat 3, 9690
Kluisbergen-Kwaremont, nog tot 14/6, open op za, zo en ma van 14-19 u en na
afspraak. Info tel. en fax 055/38 60 53.
Marguerite Van Reempts
Schilderijen, C.C. Anto Diez, Bosduivestraat 22, 8450 Bredene, nog tot 13/6,
open van di t/m za van 14-19 uur, op zo van 10.30-12 en van 14-18 u (gesloten
op ma). Info tel. 059/33 91 91.
Jozef van Ruyssevelt
Retrospectieve, Mercatorgalerij, Desguinlei 100, 2000 Antwerpen, van 25/6
t/m 26/9.
Jozef Van Ruyssevelt & Hugo Heyens
Grafiek, Kunstkring Jacques Gorus, Venusstraat 52, 2000 Antwerpen, nog tot
27/6, open op za en zo van 14-17 u. Info tel. 03/322 83 85 en 03/235 71 09.
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Yves Velter
‘Fremdkörper’, Gele Zaal, Nonnemeersstraat 26, 9000 Gent, nog tot 15/6, open
op de concertdagen van 14-23 u.
Emile Verhaeren
‘Emile Verhaeren en Europe’, Prov. Museum Emile Verhaeren, E.
Verhaerenstraat 71, 2890 St.-Amands-aan-de-Schelde, nog tot 31/10/99, open
op za, zo en feestdagen en van 1 juli t/m 15 september ook op di, wo en do,
telkens van 12-19 u. Info tel. 052/33 08 05 en fax 052/34 05 35
Alex Vermeulen
‘States of humanity’, project rond het leven in een metropool, MUKHA,
Leuvenstraat 32, 2000 Antwerpen, nog tot 13/6. Info tel. 03/238 59 60 en fax
03/216 24 86.
Victor Verougstraete
Schilderijen, Kunstgalerij Ernest Verkest, Ieperstraat 45, 8700 Tielt, nog tot
27/6, open op zo van 10-12.30 en van 15-18.30 u, op andere dagen van 10-12
en van 14-18.30 u (gesloten op ma en vr). Info 051/40 16 33.
Taf Wallet
Schilderijen, Art Gallery De Muelenaere & Lefevere, Polderstraat 76, 8670
Oostduinkerke, van 15/8 t/m 26/9, open op vr, za, zo en feestdagen van 14-18
u. Info tel. en fax 058/51 47 57.

Groepstentoonstellingen
- ‘Attack! Photography on the edge’, Holland Festival, Arti et Amicitiae, Rokin
112, Amsterdam, nog tot 26/6, open van 12-20 u. Info tel. +31 20 - 530 7132.
- ‘Overbruggen’ openluchttentoonstellingen in Willebroek en Boom op en langs
de beide oevers van de Rupel, nog tot 27/6, installaties (mixed media) van 10
Vlaamse kunstenaars: G. Bisschop, E. Ceulemans, F.J. Jacobs, S. 't Jolle, R.
Verhaeghe, L. Reymer, A. Vermeulen, F. Verreyke, J. Voordeckers en S. Zhou.
Voor een geleid bezoek: C.C. De Ster, tel. 03/860 97 91 of Cultuurdienst Boom
tel. 03/844 31 34.
- Keramiek van Anima Roos, Mieke Selleslagh en Patty Wouters en etsen van
Els Vos, Kunstgalerij Axpoele, Oudleikestraat 20, 8755 Ruiselede, nog tot 11/7,
open op vr en za van 15-18.30 u en op zo van 10-12 en van 14-18 u. Info tel.
051/68 62 43 en fax 051/68 66 30.
- ‘Bomen, Bloemen, Tuinen’ op oude en moderne schilderijen, Kunstgalerij Ernest
Verkest, Ieperstraat 45, 8700 Tielt, nog tot 16/5, open op zo van 10-12.30 u en
van 15-18.30 u, op andere dagen van 10-12 en van 14-18.30 u (gesloten op ma,
vr en 13/5). Info tel. 051/40 16 33.
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- ‘ARTia’, expo van 3-dimensionale kunstwerken in de voortuinen van de
woonwijk Haezeldonck in Hoogboom, 2950 Kapellen, van 21/8 t/m 30/10,
wandelroute (ca. 2 km, met gids) vanaf ‘De Ark’, Lobelialaan 14. Info tel.
03/664 66 86. Kunstenaars kunnen nog contact opnemen.
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- ‘Beelden in de Abdij’. Kunst uit het noordelijk deel van het Hertogdom Brabant,
Museum voor Religieuze Kunst, Vorstenburg 1, 5401 AZ Uden, nog tot 22/8,
open van di t/m vr 10-17 u, za en zo van 13-17 u. Info tel. 0413-26 34 31.
- ‘Exposanten van 1998’, Gallerie ‘De Peperbusse’, Prins Boudewijnstraat 7,
8400 Oostende, van 3/7 t/m 29/8, 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 en fax 059/80 83 73.
- ‘Sculpturen '99’ in de beeldentuin en ‘Zomersalon '99’ in Galerij Exelmans,
Zandbergerstraat 10, 3680 Neeroeteren/Maaseik, nog tot 5/9, open op za en zo
van 14-18 u en na afspraak tel. 089/86 45 58, met werk van vele en zeer diverse
kunstenaars.
- Atelier Schilderkunst van de Sted. Academie voor Schone Kunsten, Kunstlaan
12, 3500 Hasselt, nog tot 30/10, open op di, do en vr van 18.30-21.30 u, op wo
van 14-21.30 u, op za van 10-17 u, gesloten op zo en ma en tijdens
vakantiemaanden.
- ‘De nieuwe Oogst’, toegepaste kunst in Vlaanderen, Galerie van het VIZO,
Kanselarijstraat 19, 1000 Brussel, nog tot 22/6, open van di t/m vr van 10-18 u
en op za en zo van 13-17 u (gesloten op ma en feestdagen). Info: tel. 02/227 63
93, fax 02/217 46 12.
- ‘Ontmoetingen in Hof ter Weyden’, n.a.v. het Gezellejaar beeldhouwwerk,
schilderkunst, muziek, podiumkunsten, mime, kalligrafie en fotografie
geinspireerd door poëzie van G. Gezelle, op za en zo 11 en 12/9, van 11-18 u,
Hof ter Weyden, Greefstraat 1, 2910 Wildert/Essen. Info: tel. en fax 03/677 22
74.

RD

Prijzen, wedstrijden, onderscheidingen
Berichten voor deze rubriek sturen aan. Redactiesecretariaat van het tijdschrift
‘Vlaanderen’, ‘Ter Hoogserlete’, Hondstraat 6, 8700 Tielt of faxen op het nummer
(051) 40 81 64.
Om te kunnen gepubliceerd worden in het nr. 277 (sept.-okt. 1999) moeten die
berichten ons bereiken vóór 15 augustus 1999.
Met dank voor uw medewerking.

Antwerpen
Antwerpen - Letterkunde
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Gouden Uil
Gerrit Komrij won voor Non-fictie, Rita Verschuur voor Kinder- en Jeugdboeken
en Frans Denissen de Jonge Gouden Uil voor Non-fictie.
Info: Standaard Uitgeverij, Belgielei 147 a, 2018 Antwerpen, tel 03/285 72 00,
fax 03/285 72 99

Antwerpen - Letterkunde
Matildaprijs 2000
Deze schrijfwedstrijd (77 777 fr., geschonken door De Gouden Gids) voor en door
de jeugd tot 18 jaar heeft als doel het bekronen van een jeugdroman. Reglement op
dit adres:
Info: Uitgeverij Houtekiet, Vrijheidsstraat 33, 2000 Antwerpen, tel. 03/238 12 96,
E-mail veerle.weverbergh@houtekiet.com, fax 03/238 80 41

Antwerpen - Muziek
Jeugd en Muziekprijs voor Piet de Volder
De ‘Jeugd en Muziekprijs 1999 voor muziekwetenschap’ werd toegekend aan
componist Piet de Volder.
Info: ‘Jeugd en Muziek Vlaanderen’, Koningstraat 10, 1000 Brussel, tel 02/507
84 35, fax 02/507 84 37

Limburg
Hasselt - Letterkunde
Poezieprijs Gerard Michiels 1999
Deze prijs (25 000 fr.) wordt voor de zesde keer uitgeschreven en richt zich
uitsluitend tot Vlaamse dichters. Alle oorspronkelijke dichtbundels, verschenen
tussen 1/11/94 en 1/11/99 komen in aanmerking. Inzenden voor 15/11.
Info + reglement: ‘Lavki-comité’, Volderslaan 7, 3500 Hasselt, tel. 011/27 16 49

Vlaams-Brabant
Bekkevoort - Letterkunde
Proza Prijs
De ‘Literaire Culturele Kring Apollo’ organiseert voor de tweede keer deze prijs.
Het thema is het jaar 2000. Inzenden voor 1/8. De Apollo Poezie Prijs 99 ging naar
Mark Meekers. Cor Rosbeek won de Grafische Cultuurprijs 1999. Info en reglement
op dit adres (gefrankeerde envelop toevoegen):
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Info: ‘Literaire Culturele Kring Apollo’, Koningsbos 18, 3460 Bekkevoort, tel.
013/33 39 94

Leuven - Letterkunde
Beste Jeugdboek Knokke-Heist
De Prijs Knokke-Heist Beste Jeugdboek 1999, de grootste manuscriptenprijs voor
jeugdboeken in het Nederlandse taalgebied, gaat naar een nog niet uitgegeven werk
voor jongeren van 12 tot 16 jaar. De laureaat ontvangt een bedrag van een half miljoen
frank. Wie wil meedingen, stuurt zijn manuscript in voor 30/11. De prijs is een
samenwerking tussen het Cultureel Centrum Knokke-Heist en uitgeverij
Davidsfonds/Infodok.
Info: ‘Davidsfonds/Infodok’, Blijde-Inkomststraat 79-81, 3000 Leuven, tel. 016/22
45 64, fax 016/29 12 15

Londerzeel - Letterkunde
Seghers-Literatuurprijs Gerard Walschap
N.a.v. de honderdste geboorteverjaardag van Gerard Walschap schreef de gemeente
Londerzeel een literatuurprijs (300 000 fr.) voor verhalend proza uit. Er werden twee
auteurs genomineerd: Barber van de Pol en Robert Anker. De volgende twee
genomineerden worden in september bekendgemaakt. Na twee jaar duidt de jury de
laureaat aan uit de acht genomineerden.
Info: Gemeentelijk sportcentrum, dienst cultuur, Lijsterstraat 1, 1840 Londerzeel,
tel. 052/30 03 00, fax 052/30 53 84

West-Vlaanderen
Bredene - Beeldende kunsten
Anto Diezprijs 1999
Deze wedstrijd die beurtelings bestemd is voor schilderkunst en grafiek, wordt dit
jaar opnieuw uitgeschreven voor schilderkunst. Alle Vlaamse kunstenaars tussen 21
en 45 jaar kunnen deelnemen. Drie werken binnenbrengen tussen 14 en 17/9.
Info: Gemeentebestuur, Dienst Cultuur, Centrumplein 1, 8450 Bredene, tel. 059/33
91 91, fax 059/33 00 36

Bredene - Beeldende kunsten
Logowedstrijd Gemeentelijke POB
Het gemeentebestuur van Bredene schrijft een wedstrijd uit voor het ontwerpen
van een logo (10 000 fr.) De wedstrijd staat open voor iedereen die ouder is dan 16.
Inzenden tot 31/7.
Reglement van de wedstrijd op dit adres:
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Info: Gemeentelijke POB Bredene, ‘De Leestuin’, Centrumplein, 8450 Bredene,
tel. 059/33 91 91, fax 059/33 00 36

Oudenburg - Textielontwerpen
Kalligrafievoordrachten
Deze voordrachten hebben plaats op 6/10 (Frank Missant over ‘Elke tijd zijn
letters’), 14/10 (Brody Neuenschwander ‘Tussen woord en beeld’), 20/10 (Joke Van
den Brandt ‘Uit liefde voor het alfabet’) en op 27/10 (Maud Bekaert ‘Letters in steen,
op glas en op papier’).
Info: Provinciaal Comité voor Kunstambachten en Industriele Vormgeving in
West-Vlaanderen, Y. De Roo, Warrenplein 3, 8310 Brugge, tel. 050/36 01 62

Kunsten en Letteren
Gelieve uw berichten voor deze rubriek te sturen aan het Redactiesecretariaat van
het tijdschrift ‘Vlaanderen’, ‘Ter Hoogserlete’, Hondstraat 6, 8700 Tielt of te faxen
op het nummer (051) 40 81 64. Berichten voor het volgend nummer (nr 277: sept.-okt.
1999) kunt u insturen tot 15 augustus 1999. Met dank voor uw medewerking.

Antwerpen
Antwerpen - Muziek
Festival van Vlaanderen
Luca Marenzio (†1599) en Antoon van Dyck (o1599) vormen de centrale thema's
waarrond dit jaar het programma van het Laus Polyphoniae-festival (21.08-01.09)
is opgebouwd. ‘Dirigent in residence’ is de befaamde Duitse luitist Konrad Junghanel.
Meer dan 20 concerten worden omkaderd door talrijke randactiviteiten: lezingen,
workshops, masterclasses, inleidingen, rondetafelgesprekken en voor het eerst ook
dagelijks een activiteit voor kinderen. Het festival besluit met 2 scenische uitvoeringen
van een vroege barokopera (La Catena d'Adone van Domenico Mazzocchi). Bij de
herfstconcerten ligt het accent op hedendaagse muziek en jong talent.
Info: Festival van Vlaanderen-Antwerpen, Hessenhuis, Falconrui 53, 2000
Antwerpen. Kaarten: De Singel, Desguinlei 25, 2018 Antwerpen. Tel. 03/248 28 28.

Boom - Muziek
Vlaanderen in Europa - Europa in Vlaanderen
Dit concert heeft plaats op 27/7 in de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Boom (om 20
u). Er worden 28 verschillende Europese volksliederen gebracht, bewerkt door 28
verschillende hedendaagse Vlaamse componisten. Uitvoerders: VRT-koor, Gemengd
koor Musica Nova (Boom), Urbain Boodts, piano. Algemene leiding: Roger Leens.
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Info: ‘Gemengd koor Musica Nova’ vzw, J.B. Corremansstraat 146, 2850 Boom,
tel. 03/888 27 82

Oost-Vlaanderen
Berlare - Muziek
Foundation Paul Gilson
Met de bedoeling partituren en documenten omtrent het leven en werk van deze
belangrijke toondichter te verzamelen, zijn muziek opnieuw onder de aandacht van
musici en muziekliefhebbers te brengen, het musicologisch onderzoek te stimuleren,
werd op 26/2 deze stichting opgericht.
Info: Jaak Van Holen, Lekestraat 37, 9190 Stekene; Foundation Paul Gilson vzw,
Dorp 101, 9290 Berlare, tel. 03/779 95 59

Vlaams-Brabant
Gooik - Muziek
21ste stage Volksmuziek
Deze stage loopt van 21 tot 26/8 (Uiderij, Bronnenweg 2 in Gooik). Er zijn
cursussen draailier, (mond-)harmonica, fijfer, doedelzak, viool, gitaar, hommel, harp,
instrumentenbouw, dans, kalligrafie, en er zijn kinder- en jeugdsessies, het maken
en bedienen van standpoppen. Info en inschrijving:
Info: Ontmoetingscentrum De Cam, Dorpsstraat 67, 1755 Gooik, tel. 02/532 28
38, E-mail volksmuziekgilde@planetinternet.be, fax 02/532 28 38
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West-Vlaanderen
Gijverinkhove - Beeldende kunsten
Stichting George Grard
Toen George Grard in 1984 stierf, liet hij een groot aantal bronzen en gipsen
beelden na. Het vissershuisje waar hij sedert de jaren '30 woonde en werkte blijft
door de familie bewoond en is te klein om alle beelden op een veilige manier te
bewaren. Daarom besloot mevrouw Francine Grard-Van Mieghem een ander
onderkomen te zoeken. Dit werd de Stichting Grard. De Stichting werd in 1994
opgericht door Francine Grard-Van Mieghem en Franz Trenchant ter gelegenheid
van de tiende verjaardag van het overlijden van George Grard. Het uitgangspunt van
de Stichting was het werk van de beeldhouwer zo goed mogelijk tentoon te stellen
en te conserveren. Er werden herdenkingstentoonstellingen georganiseerd en men
zocht een veilig onderkomen voor de grote nalatenschap van gipsen en bronzen
beelden, tekeningen en het archief. Het vissershuisje in Sint-Idesbald kon onmogelijk
onderdak bieden aan dit alles en het publiek ontvangen. In Gijverinkhove werd een
hoeve aangekocht en gerestaureerd. Alle originele gipsen beelden werden
bijeengebracht en indien nodig onder handen genomen. Tegelijkertijd werkte men
aan een oeuvrecatalogus die een grondig overzicht zou brengen van alle beelden. De
monografie verscheen in december 1995 en in juni 1996 opende de Stichting George
Grard haar deuren voor de vele vrienden en geinteresseerden: de gastvrijheid waarvoor
het vissershuisje indertijd bekend stond kon op een nieuwe manier gestalte krijgen.
De Stichting zorgt er niet enkel voor dat het oeuvre van Grard samenblijft, maar de
verzameling biedt bovendien een unieke kijk op een creatief proces. Het publiek kan
het ontstaan van projecten zoals de ‘Zittende vrouw’ voor de Nationale Bank in
Brussel, ‘De waternimf’ in Doornik, ‘De kwartel’ in Kortrijk of ‘De zee’ in Oostende
en andere beelden stap voor stap volgen: vanaf de allereerste kleine schetsen in
gedroogde klei of gips, via de herwerkingen op groter formaat tot het definitieve
beeld op soms 3 à 4 meter. Doorheen een bezoek aan de verzameling wordt duidelijk
dat Grard iemand was die zijn vormen langzaam liet rijpen. Hij bewerkte en herwerkte
een beeld tot het zijn strenge oordeel kon doorstaan. De Stichting beschikt over een
bronsgieterij: bezoekers die dit wensen, kunnen inzicht krijgen in de technische
aspecten van het gieten via het verloren-was-procédé. Naast dit alles wil de Stichting
een levendig creatief centrum zijn via de organisatie van allerlei manifestaties rond
beeldende kunst. (Vaste tentoonstelling open elke dag van 11 tot 19 u; tijdelijke
zomertentoonstelling van 26/6 tot 15/9)
Info: Stichting George Grard, Ekestraat 1, 8691 Gijverinkhove, tel. 058/29 82 19

Oostende - Varia
Schilderen en boetseren naar model
De ‘Zomeracademie’ organiseert creatieve cursussen tijdens de zomervakantie:
boetseren, tekenen en schilderen (met aquarel, acrylverf) naar levend model. De
cursussen hebben plaats van 12 tot 17/7, en van 19 tot 23/7. Van 2 tot 6/8 is een
schilderhappening in en om het kasteel d'Aertrycke (Torhout).
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Info en inschrijven op dit adres: ‘Zomeracademie’, Prinses Clementinaplein 42,
8400 Oostende, tel. 058/31 35 86, fax 058/31 57 40

Oudenburg - Muziek
Concerto's uit de barok
Dit concert door het ensemble Montparnasse, in het kader van het Festival van
Vlaanderen, heeft plaats op 23/10/99 om 20.30 u in de O.-L.-Vrouwekerk. Er staat
een waaier klassieke composities op het programma.
Info: Dienst Cultuur van de Stad Oudenburg, Weststraat 24, 8460 Oudenburg, tel.
059/26 60 27

Buitenland
Rotterdam - Christelijke kunst
De grenzen van tolerantie
De ‘Christian Artists Europe’ organiseert van 14 tot 20/8 het ‘19de Christian Artists
Symposium’ in het conferentiecentrum SBI in Doorn. Het symposium is bedoeld
voor christenen die actief zijn op het artistieke vlak en afgevaardigden van organisaties
in politieke, sociale, artistieke, culturele en educatieve sectoren. Het thema is ‘De
grenzen van tolerantie’. Er zijn diverse lezingen.
Info: ‘Christian Artists Europe’, Postbus 81065, 3009 GB Rotterdam, Nederland,
tel. 010/456 86 88, fax 010/455 90 22

Thematentoonstellingen
Gelieve uw berichten voor deze rubriek te sturen aan het Redactiesecretartaat 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. 277, sept.-okt.
1999) kunt u insturen tot 15 augustus 1999. Met dank voor uw medewerking.

Antwerpen
Antwerpen - Diverse disciplines
TroubleSpot. Painting
Het NICC en MUHKA organiseren nog tot 20/8/99 deze tentoonstelling met een
overzicht van recente ontwikkelingen binnen de schilderkunst. Er zullen een zestigtal
kunstenaars vertegenwoordigd zijn. (di t/m zo van 10 tot 17 u)
Info: MUseum van Hedendaagse Kunst Antwerpen (MUHKA), Leuvenstraat 32,
2000 Antwerpen, tel. 03/238 59 60, fax 03/216 24 86
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Zoersel - Beeldende kunsten
Kunst in Zoersel '99
Deze openluchttentoonstelling in het Kasteelpark, een driejaarlijkse expo voor
beeldende kunst, loopt van 5/7 tot 15/9. Er werden voor het eerst ook buitenlandse
artiesten uitgenodigd.
Info: ‘Kunst in Zoersel’, Kaatje Caignie, Monnikendreef 5, 2980 Zoersel, tel.
02/227 24 70

Limburg
Hasselt - Varia
Letters in tenten
Jongeren kunnen deze zomer kamperen in het Literair Museum. Ze vinden er
boeken, briefjes met opdrachten en er is een vakantiewedstrijd. Speciale aandacht
voor jeugdauteur Mieke Vanpol. Voor volwassenen zijn er de tentoonstellingen
‘Limburgers over Kongo’, ‘De steenkoolmijnen in de literatuur’ en ‘Jeugdauteurs
en -illustratoren’. Van 14/7 t/m 30/9: wo t/m za van 14 tot 17 uur. Gesloten zon- en
feestdagen.
Info: Literair Museum, Bampslaan 35, 3500 Hasselt, tel. 011/26 17 87, fax 011/23
22 97

Oost-Vlaanderen
Lokeren - Varia
Oude brillen en optische hulpmiddelen
Deze tentoonstelling geeft een beeld van de ontwikkeling van de bril tot circa 1945
aan de hand van originele stukken uit de collectie van Frans De Bondt. Er zijn ook
longuevues en stereoscopen te zien. Het geheel is didactisch onderbouwd met heldere
teksten en tekeningen.
Info: ‘Stedelijk Museum’, Markt 15a, 9160 Lokeren, tel. 09/340 50 59, fax 09/340
50 53

Vlaams-Brabant
Leuven - Muziek
De Schatkamer van Alamire
Deze kunsttentoonstelling met als ondertitel ‘Muziek en miniaturen uit Keizer
Karels tijd (1500-1535) loopt van 25/9 tot 5/12. Het is een organisatie van de stad
Leuven, de K.U.Leuven en het Davidsfonds dat kadert in de initiatieven van Keizer
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Karel 2000. Er worden meer dan veertig Vlaamse muziekhandschriften samengebracht
die composities bevatten van grootmeesters uit de Vlaamse polyfonie.
Info: Cultureel Centrum Leuven, Brusselse-straat 63, 3000 Leuven, tel. 016/22 45
64, fax 016/29 12 15

Leuven - Varia
DEMARCHES
Dit tentoonstellingsproject rond hedendaagse kunst brengt negen binnenlandse en
buitenlandse kunstenaars samen die met uiteenlopende vormen van ambiguiteit
werken. Het project loopt nog tot 20/6.
Info: Cultureel Centrum Leuven, Brusselsestraat 63, 3000 Leuven, tel. 016/23 84
22, fax 016/29 12 15

West-Vlaanderen
Oudenburg - Tentoonstelling
Vlaanderen in kaarten
Van 3/7 tot 3/10/99 loopt deze tentoonstelling waarin een overzicht gebracht wordt
van de geschiedenis en de evolutie van de kaarten over het graafschap Vlaanderen.
(Stedelijk Archeologisch Museum van Oudenburg, Abtsgebouw, Marktstraat 25,
alle dagen van 14 tot 18 u).
Info: Dienst Cultuur van de Stad Oudenburg, Weststraat 24, 8460 Oudenburg, tel.
059/26 60 27, fax 059/26 54 06

Buitenland
's-Hertogenbosch, Nederland - Varia
's-Hertogenbosch Binnenskamers
Van 10/6 tot 23/10 loopt deze tentoonstelling over stedelijke wooncultuur tussen
1580 en 1830.
Info: ‘Noord-Brabants Museum, Verwersstraat 41, 5200 BA 's-Hertogenbosch,
tel. 073/87 78 77, fax 073/87 78 99
DIRO

Zoekertje
In de tijdschriftencollectie van het PoezieCentrum, Hoornstraat 11, 9000 Gent (tel.
09/225 22 25, fax 09/225 90 54) ontbreken nog enkele vroegere nummers van
‘Vlaanderen’. Wie een of meerdere van die nummers aan het centrum gratis kan/wil
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bezorgen, is bij voorbaat van harte bedankt. Gelieve vooraf contact op te nemen met
de heer Willy Tibergien, afgevaardigd bestuurder. Het betreft: jrg. 1 t.e.m. jrg. 4,
jrg. 5, 1956, nr. 1 en 3,
jrg. 6, 1957, behalve nr. 4,
jrg 7, 1958, behalve nr. 4,
jrg 8, 1959, nr. 44, 46 en 47,
jrg. 9, 1960, nr. 49,
jrg. 10, 1961, nr. 55, 56, 58 en 59,
jrg. 11, 1962, nr. 61, 63 en 65,
jrg. 12, 1963, nr. 69,
jrg. 13, 1964, nr. 76.
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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 Kunstschilder Jef De Leeuw 75
‘Poëta nascitur’ of ‘dichter wordt men geboren’.

Meer dan waarschijnlijk geldt die regel ook voor de schilder. Voeg er nog bij:
‘oefening baart kunst’ en de stelling is rond. Jef De Leeuw is een natuurtalent met
vorming.
We hebben Jef geruime tijd geleden leren kennen in zijn atelier in Ekeren. Hij is
een artiest die trouw gebleven is aan de figuratie. Hij heeft respect voor de materie
en houdt vast aan de authenticiteit van de kunst. In hem is geen wartaal aanwezig.
Alles staat in het teken van de plastische identiteit, van de integere plasticiteit.
Jef De Leeuw is zeer ervaren in het tekenen en het schilderen. Hij beheerst en
respecteert de plastische kunst in hoge mate. Hij bezit de nodige ambachtelijke
zelfzekerheid. Hij mag terecht de woorden van Antonio da Correggio herhalen:
‘Anch'io sono pittore’ (‘Ook ik ben een schilder’). Jef De Leeuw schildert met ziel
en met stiel, met vakkennis en met enthousiasme. Deze uitzonderlijk spirituele man,
zeer vaardige tekenaar en zeer goed schilder, is een sieraad van onze plastische kunst.
(De Beukelaerlaan 12, 2180 Ekeren)
ROGER GEERTS (†)

Adiel Van Daele 70 Penningmeester C.V.K.V. Administrator Vlaanderen
Adiel Van Daele heb ik leren kennen zo'n vijftien jaar geleden tijdens één van mijn
eerste redactievergaderingen van het tijdschrift Vlaanderen in Gent. Net als Winston
Churchill rookte hij toen een dikke sigaar en dronk hij een whisky met enkele
ijsklompjes.

Vlaanderen. Jaargang 48

Maar hij kon evengoed en met smaak een paar ‘duvels’ verteren. Nu is hij zeventig...
En nog steeds bestelt hij een whisky of een ‘duvel’ en haalt hij geregeld sigaren van
de beste kwaliteit boven.
Al jaren zorgt Adiel Van Daele met grote nauwkeurigheid voor de administratie
van ons tijdschrift en voor de financiën van het C.V.K.V. Als een goede huisvader,
en ongetwijfeld gesteund door zijn vrouw Mariette, waakt hij over de uitgaven, maar
vooral over de inkomsten en omzeilt hij als een kwikke boekhouder de moeilijkste
fiscale problemen. Iedere vergadering van de Raad van Beheer en van het Dagelijks
Bestuur verrast hij ons met een uitvoerig financieel verslag, netjes geklasseerd in
een mapje en steeds met wat bijkomende documentatie, zoals nieuwe posttarieven,
subsidiereglementen, agenda's... en de nodige commentaar. Niets is hem teveel, want
zodra een bestuurslid van de vereniging hem iets vraagt, wordt dit nauwkeurig
opgetekend in een notitieboekje en wordt het gevraagde binnen enkele dagen bezorgd.
Met volle overgave is hij de ‘stille werker’, een man achter de schermen die zich
meer dan nuttig maakt. Nuttig blijft hij ook nog steeds bij de uitgeverij Lannoo in
Tielt, waar hij jaren werkte, om er het rijke boekenarchief te klasseren. Hij houdt ten
andere van mooie boeken. Al degenen die zijn huisbibliotheek, verdeeld over
verscheidene kamers, kennen, weten dat. Hij bewaart ze met schroom, met een stukje
vertedering, geboeid door iedere letter en alle illustraties.
De getuigenis van zijn werkkracht vinden we ook terug in het ‘Register op
Vlaanderen 1952-1987’ dat hij samenstelde en dat in 1988 door het C.V.K.V. werd
uitgegeven. De toenmalige voorzitter van de redactieraad, prof. dr. A. Keersmaekers,
schreef terecht in het woord vooraf: ‘Dat is monnikenwerk’. 218 nummers heeft
Adiel doorgenomen en systematisch geregistreerd. Honderden namen van kunstenaars,
van schrijvers, van auteurs... worden er nauwkeurig in aangehaald. Een dergelijke
uitgave is noodzakelijk en maakt opzoekingen gemakkelijker. We kunnen er Adiel
alleen maar dankbaar om zijn. Dankbaar zijn we ook om het vele accurate werk dat
hij voor het C.V.K.V. en voor Vlaanderen verzet heeft en nog doet.
Adiel, ad multos annos!
(Lindenlaan 18, 8700 Tielt)
JEAN LUC MEULEMEESTER

Cultuurmanager en dichter Luc Verbeke 75
De Waregemnaar Luc Verbeke werd op 24/2/99 vijfenzeventig en hij behoort tot de
schare onderwijzers die een onuitwisbare

stempel op de Vlaamse Beweging gedrukt hebben. Gedurende vijftig jaar was hij de
onvermoeibare secretaris van het Komitee voor Frans-Vlaanderen (KFV). Samen
met André Demedts lag hij in juli 1948 aan de basis van de allereerste Frans-Vlaamse
Begroetingsdag in Waregem, waaruit het KVF ontstond. Jarenlang stond Luc Verbeke
er haast moederziel alleen voor om jaarlijks een Frans-Vlaamse Kultuurdag in
Waregem en in Ekelsbeke (een tijdlang ook nog in Zeeuws-Vlaanderen) op touw te
zetten, vrije cursussen Nederlands te organiseren en morele en financiële steun te
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verlenen aan het Volkstoneel voor Frans-Vlaanderen van Flor Barbry. Honderden
spreekbeurten met dia's gaf hij (vaak samen met André Demedts) in Nederland en
Vlaanderen over het thema dat hem zo nauw aan het hart ligt. Tegelijkertijd werkte
Luc mee aan een rist tijdschriften zoals Ons Erfdeel, Notre-Flandre-Vlaams Heem
en Vlaanderen. In 1970 verscheen van zijn hand Vlaanderen in Frankrijk: een boek
dat
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nog steeds een standaardwerk vormt over de geschiedenis van de Frans-Vlaamse
regio. Hier willen we ook graag vermelden dat hij voor het tijdschrift Vlaanderen,
waarvan hij redactielid is, een Frans-Vlaanderen-nummer (1980/nr.190) samenstelde.
In 1973 werd Luc de stichter-uitgever van KFV-Medelingen dat thans aan zijn 26ste
jaargang toe is, en in 1988 een huldenummer wijdde aan Luc Verbeke. Als kroon op
zijn werk en inzet verscheen in 1997 een jubileumboek, dat handelde over Een halve
eeuw werking voor en in Frans-Vlaanderen. Voor het boek schreef de gewezen
schooldirecteur (tot 1984) en inspecteur (tot 1989) een ruim overzichtsartikel over
vijftig jaar werking vanhet KFV. Hij kon hiervoor een beroep doen op zijn zorgvuldig
bijgehouden archief en rijke bibliotheek. Voor zijn onbaatzuchtig werken en streven
kreeg hij een aantal onderscheidingen. We vermelden hier enkel de Visser
Neerlandiaprijs (1965), de André Demedtsprijs (1970) en zijn benoeming tot Ridder
in de Orde van Oranje-Nassau (1989). Bij dit huldeartikel moeten we ook zijn
echtgenote, Maria, betrekken. Zij zorgde er o.a. voor dat Luc van heel wat
dagdagelijkse beslommeringen gespaard bleef. Aan de Torhoutse normaalschool
waar Luc Verbeke in 1944 afstudeerde, ontwaakte bij hem een liefdevolle genegenheid
voor de poëzie. Hij is een gevoelig dichter die vooral belijdenislyriek met religieuze
inslag schrijft. In deze gedichten zijn de stem van de twijfel en de noodlotsgedachte
steeds latent aanwezig. Daarnaast heeft hij zich ook met succes aan strijd- en
sociaalbewogen gedichten gewaagd. Tevens schreef Luc heel wat gedichten voor
familieleden en Vlaamse vrienden. Drie oorspronkelijke dichtbundels verschenen
van zijn hand: Gezangen in de deemstering (1951), Van donker naar licht (1965) en
Nescio Quid (1978). Naar aanleiding van zijn 70ste verjaardag verscheen in 1994
onder de titel Terugblik een selectie uit zijn poëtisch oeuvre, aangevuld met enkele
nieuwe gedichten. De mens Luc Verbeke staat steeds open voor zijn vrienden,
kenissen en exleerlingen. Aan zijn huisdeur in de Platanendreef 46 in Waregem zal
men nooit tevergeefs aankloppen.
PIETER JAN VERSTRAETE

In memoriam Marc(el) Boey
Hoogbejaard (oBrugge 30.10.1905) overleed Marc Boey op oudejaarsdag 1998 in
Sint-Michiels. In 1925 behaalde hij het diploma van ‘regent wetenschappen’ aan de
Rijksmiddelbare Normaalschool in Gent. Hij werd leraar in Lokeren, Zelzate,
Maldegem, Tielt en Brugge. Hoewel leraar wetenschappen, voelde hij zich
aangetrokken tot de letteren, die hij zelf ook ging beoefenen. In Maldegem verzorgde
hij een literaire rubriek in 't Getrouwe Maldeghem en in de jaren 1934-1940 was hij
medewerker van Nieuw Vlaanderen. Zijn voornaamste werk is dat over Dr. Jules
Persyn. Zijn leven, zijn werk uit 1939, dat trouwens bekroond werd. Andere
geromanceerde biografieën zijn: Prins Willem (1941), Moeder (1945), Paul Krüger
(1948), Van Fernando die Antonius werd (1953), De voedstervader
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(1955), Riddertrouw (1948). Op zijn oude dag (1983) schreef hij nog een
repressieroman De Geus. Hij was vrij vroeg actief in de Vlaamse Beweging, als
voorzitter van de studentenkring Klimop, van De Kerels, van de Davidsfondsafdeling
in Zelzate en als VTB-vertegenwoordiger. In de jaren dertig leerde Marc Boey Flor
Grammens kennen, zodat hij deelnam aan de bekende Grammensactie. Zijn
Vlaams-nationale gezindheid en zijn activiteit bij Winterhulp gedurende de Tweede
Wereldoorlog werden hem na de bevrijding kwalijk genomen en hij werd vanaf
september 1944 tot februari 1945 geïnterneerd. Tot 1951 bleef hem ook een
leraarsbaan ontzegd, ook al was hij lid geweest van de Heel-Nederlandse en
anti-Duitse verzetsvereniging Nederland. Zijn internering inspireerde hem later nog
(1982) tot de verzenbundel Wollestraat. Maar die negatieve ervaringen konden zijn
Vlaamse overtuiging niet afremmen. In 1954 stichtte hij samen met Flor Grammens
en Paul Daels de Vlaamse Volksbeweging. Jarenlang was hij hoofdredacteur van
Doorbraak. Als algemeen ondervoorzitter werd hij op 29 november 1975 gehuldigd
n.a.v. zijn zeventigste verjaardag. Toen ik er in mijn tafelrede (zie Nu Nog 1976,
1-3) op gewezen had dat het gebruik van de standaardtaal een belangrijker wapen
was in de Vlaamse strijd dan een mars op Brussel en daarmee op enkele lange
Vlaamse tenen had getrapt en wat protest had uitgelokt, sprak Marc Boey in zijn
dankwoord - op de hem eigen wijze - verzoenende woorden. Verder was hij lange
tijd lid van het IJzerbedevaartcomité en voorzitter van het 11-julicomité in Brugge.
Maar Marc, zoals Marcel Boey liever genoemd werd, was geen enge Vlaamse
nationalist. Hij zag het politieke en sociale belang in van de standaardtaal en van
verzorgd taalgebruik voor Vlaanderen in de Belgische context. Hij stichtte in 1954
de West-Vlaamse afdeling van de Vereniging voor Beschaafde Omgangstaal (VBO,
de latere Vereniging Algemeen Nederlands of VAN) en werd spoedig
hoofdbestuurslid, wat hij zou blijven tot 1988. Toen ik in 1958 in Brugge aankwam,
leerde ik Marc Boey - van op een afstand nog - kennen als de gedreven organisator
van en spreker bij politieke en culturele activiteiten. In 1962 leerde ik hem van nabij
kennen, toen hij me uitnodigde om secretaris van VBO-West-Vlaanderen te worden.
In 1988 had ik als algemeen voorzitter de eer om hem vanwege zijn leeftijd uitgeleide
te doen. Zolang zijn fysieke krachten het hem mogelijk maakten, bleef hij actief in
talloze verengingen. Hij streed voor outer en heerd, bleef zijn hele leven trouw aan
zijn twee grote idealen, volk en godsdienst. Ik zal hem af en toe wel ontgoocheld
hebben, omdat ik geen lid was van de VVB of van een andere vereniging die hij me
aanprees of niet graag ging betogen. Maar hij was verdraagzaam genoeg om te
aanvaarden dat niet iedereen de zaken zag zoals hij ze zag. Als mens was hij een
spiritualist en asceet van het zuiverste water. Het woord ‘levensgenieter’ sprak hij
uit met de grootst mogelijke afkeer. Met Boey verdwijnt een van de laatste
flaminganten vieux style.
FRANS DEBRABANDERE

Enquête over uw tijdschrift Vlaanderen
In dit nummer zult u, naast een uitnodiging voor de volgende provinciale activiteiten,
ook een enquêteformulier vinden. In ons streven steeds de beste kwaliteit aan onze
lezers en leden aan te bieden, kadert deze vragenlijst volledig in onze zorg ook in de
volgende eeuw hoge eisen te blijven stellen. Wij zijn er ons echter ook van bewust
dat wij een tijdschrift brengen voor u, lezer. Wij stellen geen themanummers samen
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die enkel ‘gedragen’ worden door de samensteller. Het grootste plezier van een
samensteller is dat zijn nummer gelezen - ik zou bijna zeggen - gekoesterd wordt...
In de besprekingen tijdens de vergaderingen van de Raad van Beheer en de
Redactieraad wordt de toekomst van het C.V.K.V. en het tijdschrift Vlaanderen
bepaald. Er wordt geen enkel debat uit de weg gegaan. De enquête zal dan ook voor
een belangrijk deel bepalend zijn voor de verdere uitbouw van uw en ons tijdschrift.
Wij doen dan ook een oproep om de vragen te beantwoorden. Wij hebben deze
vragenlijst zo opgesteld dat het slechts enkele minuten vergt om ze in te vullen. U
begrijpt dat een grote respons de draagkracht van deze enquête alleen maar versterkt.
Bij het bespreken van de resultaten zullen wij de ‘hartklop’ van onze lezers en leden
voe-
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len. U zult bijna letterlijk aanwezig zijn op onze vergaderingen...
Een tijdschrift zonder lezers is overbodig, tenzij misschien voor het ego van de
makers. In het verleden zijn nummers verschenen die momenteel tegen hoge prijzen
in antiquariaten aangeboden worden.
Vlaanderen is geen massaproduct en wil het ook niet worden. Wat wij bieden, is
geen zaplectuur. Wij willen nadrukkelijk reflecteren over kunst. U eist dit van ons,
anders zou u geen lezer zijn van Vlaanderen.
Deze enquête invullen is mee nadenken over de toekomst van uw tijdschrift,
Vlaanderen.
DIRK ROMMENS
C V.K. V-SECRETARIS
Door onvoorziene omstandigheden kunnen we het register op de jaargang 1998 van
Vlaanderen niet met dit nummer meesturen. Dat zal zeker gebeuren met het
september-oktober-nummer.

Bibliotheek
Jeugdliteratuur
Karel Verleyen
Prins van de leegte, uitg. Davidsfonds/Infodok, Blijde-Inkomststraat 79-81, 3000
Leuven, 1998, omslagillustr. van Marijke Meersman, 220 × 145 mm, 168 blz.,
gebonden 595 Bfr. - Karel Verleyens ‘Prins van de Leegte’, misschien te omschrijven
als een roman-in-toneelbedrijven, is vooral geschikt voor leesvaardige adolescenten
met, bij voorkeur, belangstelling voor toneel en klassieke cultuur. Dit geïnspireerd
geschreven gewrocht schildert de passie van een ambitieuze jonge acteur, een Theseus
tussen tragische werkelijkheid en toneelspel. Deze jeugdroman kan in hoge mate als
psychologisch gelden door de vrijwel schizofrene schildering van de hoofdpersoon
die ten slotte in de val van zijn eigen ziekelijke ambitie loopt. Dit bekroonde werk
van een ervaren auteur lijkt ons bovendien een prachtige brug tot de echte (?)
volwassenenliteratuur.
CAW

Jan de Boever
De fontanel van Marc de Bel, uitg. Davidsfonds/Infodok, Blijde-Inkomststraat 79-81,
3000 Leuven, 1997, geill. met zw.-w.-tekeningen en -foto's, 230 × 160 mm, 85 blz.,
genaaid 445 Bfr. - Een boekje over Marc de Bel op kindermaat is het minste wat we
over deze biografie kunnen schrijven. Na ettelijke slapeloze nachten en tal van
interviews kwam deze wel erg originele ‘levensbeschrijving’ tot stand. In vijf
hoofdstukken worden de belangrijkste periodes geschetst uit het leven van jeugdauteur
Marc de Bel. Saai is deze autobiografie zeker niet. De originele, speelse lay-out is
daar zeker niet vreemd aan. De talrijke kattenkwaadverhaaltjes, leuk bijgewerkte

Vlaanderen. Jaargang 48

foto's, ontwerpen voor illustraties en krantenartikels ‘verluchten’ het geheel. Bij de
eerste oogopslag lijkt de biografie wat rommelig en druk, maar bij nader toezien is
alles bijzonder goed gestructureerd. Een beknopte bibliografie sluit dit leuke
hebbeding voor Marc de Bel-fans af.
DVDB

Pieter Aspe
Bloedband, uitg. Standaard Uitgeverij, Belgielei 147a, 2018 Antwerpen, 1998, reeks
‘Standaard Jeugd’, 250 × 140 mm, 162 blz., paperback 495 Bfr. - Deze misdaadroman
met als thema de speurtocht naar video-opnames van oorlogsgruwelen in Srebernica
is, door zijn structuur (bruuske onderwerpwisselingen, heel wat flashbacks...) eerder
geschikt voor ervaren jonge lezers. De belevenissen van de hoofdpersonages raken
soms aan het ongeloofwaardige en veel technische details, o.m. in verband met
videoopnametechniek, stremmen bijwijlen de begrijpelijkheid. Voor, zoals gesteld,
geroutineerde jonge lezers - en zeker voor de liefhebbers van misdaadhistories - is
‘Bloedband’ niettemin een zeer spannend, vaak meeslepend, boek met een vrij
origineel uitgewerkte thematiek.
CAW

Ina Stabergh
Maskers, uitg. Zuid & Noord vzw, p.a. Edith Oeyen, Hanebergstraat 75, 3581
Beverlo-Beringen, 1998, Krokusreeks nr. 11, 210 × 145 mm, 104 blz., genaaid 495
Bfr. / f 29 - Ina Staberghs roman schetst een episode uit het leven van Vicky die,
gekweld door een ‘voorhistorische’ opvoeding, het ouderlijke huis ontvlucht. Nare
maar ook positieve ervaringen en de diverse aspecten van de kennismaking met
andere vluchters (en redders!) beheersen vanaf dat ogenblik Vicky's turbulente
levensfase... De schrijfster getuigt van een zeer groot inlevingsvermogen in de leefen denkwereld van een puber. Vicky leeft in de wereld van haar eigen maskers en
ligt permanent overhoop met zichzelf; een tweestrijd, zelfs meer-strijd, die Stabergh
geslaagd weet te konterfeiten tot een vrij wrange psychologische compositie met een
apart ‘happy end’. Een voortreffelijk boek dat we beslist durven aanraden aan eerder
realistische jongeren met zin voor sociaal engagement.
CAW

Klassieke letterkunde
Vitruvius
Handboek bouwkunde, uitg. Athenaeum-Polak & Van Gennep, Amsterdam, 1997,
verdeeld door Singel 262 Uitgeverijen, Schuttershofstraat 9, 2000 Antwerpen, vertaald
door Ton Peters, geill. met zw.-w.-tekeningen, 220 × 145 mm, 393 blz., gebonden
1700 Bfr. - Vutruvius leefde in de 1ste eeuw voor Chr. en was leeftijdsgenoot en
aanhankelijke bewonderaar van Keizer Augustus. Hij was een bouwmeester die
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vooral de architectuur theoretisch eerder dan praktisch heeft gediend: hijzelf zegt
maar één bouwwerk (een basilica) te hebben gebouwd. Maar anderzijds is het belang
van zijn literair werk ‘de architectura libri decem’ (Tien boekrollen over de
architectuur) voor zijn eigen tijd en die van het verre nageslacht moeilijk te
overschatten. Het werk werd vooral in de Renaissance bestudeerd en uitgeprobeerd
(o.m. door Leonardo Da Vinci, Michelangelo, Rafael, Durer,...) Maar ook aan de
moderne lezer die zich interesseert voor de architectuur (in het bijzonder) of voor de
Romeinse en Griekse Oudheid (in het algemeen) zal dit boek veel aangename uren
leesgenoegen bezorgen. Vitruvius beschrijft o.m. de opleiding van de architect, het
bouwen van een stad (ligging, stadsmuren, orientering van de straten, inplanting van
marktpleinen, tempels), de bouwmaterialen, de Griekse tempels (Ionische, Korintische
en Dorische), de openbare gebouwen (theaters, basilica, de kerker, het raadhuis, de
badinrichtingen, het worstelperk, de haven), de particuliere gebouwen
(klimatologische invloeden, evenwicht in de verhoudingen, orientering, huizen op
het platteland, funderingen,...), de wand- en vloerdecoratie (stuc, wandschilderingen,
kleuren, marmer,...), de watervoorziening (kwaliteit van het water, het testen van
water, waterleiding,...), de uurwerken (planeten en sterren, de baan van maan en zon,
astrologie, soorten uurwerken,...), de machinebouw (machines en werktuigen,
hijskranen, waterschepmachines, waterpomp, waterorgels, katapulten,
belegeringswerktuigen,...). Met dit werk was Vitruvius de eerste die een compleet
handboek over de architectuur schreef en meteen is zijn werk het enige in dat soort
dat bewaard is gebleven. Ton Peters, de vertaler van het boek, verdient alle lof: hij
is er ten volle in geslaagd het moeilijke, technische Latijn - vaak doorspekt met
Griekse termen - in een vloeiend en boeiend Nederlands om te zetten. We zijn hem
des te meer dank verschuldigd, daar zijn vertaling de eerste en enige in het Nederlands
is sinds de vertaling van J. Mailaret uit 1914. Het boek werd verlucht met een 60-tal
verklarende tekeningen. Achterin het boek vinden we nog een lijst met (Rom.) maten,
munten en bouwkundige termen, een bibliografie en een register (23 blz.) met
verklaring van historische namen en termen.
RD

Vincent Hunink, Mark Pieters, Patrick De Rynck (red.)
Oude keizers, nieuwe kleren Griekse en Latijnse vertalersvondsten, uitg.
Athenaeum-Polak & Van Gennep, Amsterdam, 1997, verdeeld door Singel 262
Uitgeverijen, Schuttershofstraat 9, 2000 Antwerpen, geill. met zw.-w.-tekeningen,
260 × 195 mm, 109 blz., paperback 500 fr. - Dit boek bevat zevenenveertig nieuwe
vertalingen van gerenommeerde Nederlandse en Vlaamse vertalers en biedt een rijke
schakering van klassieke auteurs en teksten uit verscheidene genres die worden
afgewisseld met enkele bijzonder leesbare essays. De samenstellers zijn er in geslaagd
het boeiende in de klassieke literatuur te accentueren. Verscheidene teksten bezitten
bovendien een hoge amusementswaarde. Ik veroorloof mij er enkele voorbeelden
uit te pikken zonder hierdoor de andere medewerkers onrecht te willen aandoen.
Puntig is de vertaling van Carmen LIII van Catullus door P. Verstegen (p. 58).
Bijzonder mooi vind ik hoe in Godegelijk A. Van Wilderode verzen van de Griekse
dichteres Sapho hertaalt (p. 73). Verrassend en verheugend is de keuze van het
uittreksel uit Mosella van Ausonius door P. Lateur (p. 40). ‘Ad usum Delpnim’ van
P. Claes heb ik, als voormalig leerling uit het vrij onderwijs, met bijzonder veel
plezier gelezen. De publicatie in haar geheel is een schitterend antwoord op de vraag
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naar de zin en de nuttigheidswaarde van de klassieke talen. De Griekse en Latijnse
literatuur getuigt van een ongelooflijke rijkdom die zich bovendien ook vertaalt in
de talloze antieke motieven in de Nederlandse literatuur (R. van der Paardt, Ernstig
spel, p. 25 sqq.).
RN

Bart Pattyn
Het verlaten gevoel. De actuele betekenis van Plato's bekommernissen, uitg.
Pelckmans, Kapelsestraat 222, 2950 Kapellen, 1998, 220 × 140 mm, 138 blz.,
paperback 550 Bfr. - Van waar komt het huidige vrijheidsdenken? Is dit een gevolg
van het afwerpen van het juk van oude religieuze en aristocratische waarden? Of
heeft dit veeleer te maken met het vacuum dat ontstond omdat juist dat referentiekader,
dat zijn wortels had in de religieuze tradities en aristocratische idealen, verloren ging
ten gevolge van externe gebeurtenissen zoals de economische expansies, migraties,
enz.? Het is deze laatste gedachte die B. Pattyn in Het verlaten gevoel wil uitwerken.
Hij wil dit doen met een verwijzing naar de Homerische epen en de filosofische
teksten van Plato, in het bijzonder naar diens Phaedo. Met name deze teksten
illustreren de overgang van een familiale en aristocratische samenleving naar een
democratische staat met individuele burgerrechten. In feite toont de auteur hoe Plato's
tijd sterk verwant was aan de onze. Talrijke tradities waren ook toen niet langer meer
vanzelfsprekend. Het religieuze kader was grotendeels weggevallen. De ‘zekerheid’
van een aristocratisch bewind bestond niet meer. Het startpunt van B. Pattyn is Plato's
dialoog Phaedo. Hierin verhaalt de filosoof hoe de vrienden van Socrates zich 's
morgens vroeg in de cel verzamelden. Er ontwikkelt zich een discussie over de
onsterfelijkheid van de ziel. Socrates ontkent hierin de tragiek van zijn naderende
dood, hij drinkt de gifbeker en sterft. In dit verhaal zet Plato zijn opvattingen over
de onsterfelijkheid
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van de ziel uiteen. Tegelijk zoekt hij ook naar ‘datgene wat er voor zorgt dat iemand
zichzelf kan blijven’ (p. 11). Hiermee is ook de toonaard gezet van het boek waarin
de auteur zijn bekommernissen, die ook Plato's bekommernissen zijn, aangeeft. Hoe
kan een individu zich ontwikkelen tot een authentieke persoon binnen een
verdraagzame gemeenschap van mensen? Het zoeken naar een antwoord op die vraag
blijkt een boeiende speurtocht. Die speurtocht leidt naar respect voor onzekerheid
en kwetsbaarheid, naar het streven naar een cultuur waarin ieder zich realiseert dat
‘onvermogen, broosheid en vergankelijkheid’ een fundamenteel deel van het zijn
uitmaken.
RN

Varia
Jan Renkema (projectleider) e.a.
Spellingwijzer Onze Taal. Op basis van de officiele spellingregels, uitg. Contact,
Amsterdam/Antwerpen, Elsbos 33/1, 2650 Edegem, 1998, 170 × 120 mm, 623 blz.,
gebonden 495 Bfr. - ‘Alweer een nieuw spellingboek?’, hoor ik je zuchten. Inderdaad
én terecht dit keer meen ik. Immers wie geregeld gebruik moet maken van het ‘Groene
Boekje’ (officieel: Woordenlijst Nederlandse taal, 1995) heeft wellicht ook reeds
geconstateerd dat er heel wat tegenstrijdigheden, ja zelfs fouten tegen de regels van
de (nieuwe) spelling in die woordenlijst staan. Een troost... je bent niet alleen en met
onderhavig (wit!) boekje (het ligt in de hand als een bijbeltje!) krijg je voor de meeste
spellingproblemen een adequate oplossing. Nu is het in de praktijk zo dat je bij de
meeste woorden geen twijfels hebt in verband met de spelling. Daarom is men bij
het redigeren van het ‘witte boekje’ op zoek gegaan naar de woorden die voor de
doorsnee taalgebruiker ‘spellingproblemen’ opleveren. Daardoor heeft men de ca.
110.000 woorden van het Groene Boekje kunnen reduceren tot ca. 35.000.
Daartegenover staan er in het ‘witte’ boekje ‘moeilijke’ woorden die niet in het
‘groene’ voorkomen, omdat ze te weinig frequent gebruikt worden. Hoe zou je bijv.
‘ossobuco’ spellen? ‘ossobucco? osso-buc(c)o? of met hoofdletter misschien? Het
staat niet in het ‘groene’, wel in het ‘witte’. En wat met de aardrijkskundige namen?
Het ‘groene’ neemt ze niet op, het ‘witte’ maakt een selectie van die aardrijkskundige
namen die ‘spellingproblemen’ opleveren. Zo vind je bv. Maasmechelen,
Majorca/Mallorca, Malakka, Maleisie (Maleisiër), Manhattan, Manila/Manilla,
Mantsjoerije, Marrakesch/Marrakesj, Martinique (Martinikaan)... om maar enkel die
met een ‘m’ op te sommen. Ook heel wat eigennamen en zelfs afkortingen en
letterwoorden zijn opgenomen: Mata Hari; Mastroianni, Marcello; Mascagni, Pietro;
Marley, Bob; max.; m.b.t.; MBA (Master of Business Administration); Mcal
(megacalorie); M.M.H.H. (Mijne Heren); mr. (meester in de rechten)... om bij die
‘m’ te blijven. Telkens stond de vraag voor: waarmee zal de persoon die schrijft
problemen hebben? De gebruiksvriendelijkheid is dus dé stelregel geweest bij de
selectie van de woorden in het ‘witte’ boekje! Maar er is méér! De regels van de
nieuwe spelling in het Groene Boekje, opgesteld door Jan Renkema, blijken niet
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altijd de nodige uitleg te geven bij spellingtwijfel en omvatten ook niet álle
spellingvoorschriften. Jan Renkema heeft in het ‘witte’ boekje zijn werk overgedaan
en/of vervolledigd: in 124 regels heeft hij (en zijn team) geprobeerd voor alle
spellingproblemen een adequate oplossing te geven én bij ieder woord in de
woordenlijst wordt met cijfers naar een of meer van die regels verwezen en daar vind
je dan nog vaak tal van woorden (als voorbeelden), die niet in de woordenlijst zelf
voorkomen. Op die manier wordt spellen steeds meer doorzichtiger en dus
gemakkelijker. Vandaar dat ik graag het ‘witte’ boekje aanraad aan ieder die correct
én doordacht wil (leren) spellen. In ieder geval, ik gebruik het omzeggens dagelijks
met een heel hoge graad van tevredenheid over de (spelling) hulp die het boek me
biedt. Vermelden we ten slotte nog dat deze ‘Spellingwijzer Onze Taal’ gemaakt
werd door medewerkers van het Genootschap ‘Onze Taal’, de Letterenfaculteit van
de Univ. Brabant en een team van vooraanstaande spellingdeskundigen uit Nederland
én Vlaanderen.
RD

The Low Countries
Arts and Society in Flanders and the Netherlands 1998-99, uitg. Stichting Ons Erfdeel,
Murissonstraat 260, 8931 Rekkem, 1998, geillustreerd, 235 × 175 mm, 320 blz.,
genaaid 1500 Bfr./f85/andere landen 2.500 fr. - Sinds enkele jaren publiceert ‘Ons
Erfdeel’ ieder jaar weer een ‘jaarboek’ dat het Vlaamse en Nederlandse kunst- en
cultuurlandschap in het buitenland bekend maakt én promoot. Daarom kiest de
Stichting resoluut voor een editie in het Engels! Het jaarboek 1998-99 trekt opnieuw
de aandacht door zijn kunstzinnige lay-out en royale illustratie met kleuren- en
zw.-w.-foto's. Het is alvast prettig bladeren in deze uitgave en de ruim 60 bijdragen
bestrijken de gehele waaier van onze kunst- en cultuuractiviteiten (in de ruimste zin
van het woord). Een overzicht van de artikels zou de beschikbare ruimte van deze
bespreking te ver overschrijden, maar de artikels in de hoofdmoot van het boek
handelen over letterkunde (vb. War Poetry and the Flemish Frontline; Louis Couperus
in English; Stefan Hertmans; Elisabeth Eybers), schilderkunst (vb. Anthony van
Dyck; Léon Spilliaert), beeldhouwkunst (Marijke van Warmerdam, Rik Poot), muziek
(vb. Jan van Vlijmen), architectuur (vb. Hendrik Petrus Berlage), film (Johan van
der Keuken), maatschappelijke aangelegenheden (de monarchieen in België en
Nederland; maatschappelijke hervorming in Belgie; het juridisch systeem in Belgie),
portretten van beroemde figuren (Justus Lipsius, Pater Damiaan), enz. In het tweede
gedeelte ‘Chronicle’ verschijnen dan nog korte(re) bijdragen nauwer aan de actualiteit
gekoppeld i.v.m. architectuur, film en theater, politiek, geschiedenis, taal, literatuur,
muziek, filosofie en wetenschap en maatschappijproblematiek. Buitenlanders die dit
boek in handen krijgen, kunnen er niet meer om heen: de ‘Lage Landen bij de zee’
leven en presteren! Al bij al een boek waarover zowel Vlamingen als Nederlanders
fier mogen zijn en dat een gedroomd geschenk kan zijn voor buitenlandse vrienden
en relaties.
RD

Frans Depuydt (eindredactie)
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Atlas van alle landen, uitg. Lannoo, Tielt & Gottmer, Haarlem, 1997, oorspronkelijke
titel ‘The Dorling Kindersley Geography of the World’, zw.-w.- en kleurenillustr.,
280 × 220 mm, 304 blz., gebonden 1295 Bfr. - Dit boek brengt op aantrekkelijke en
overzichtelijke wijze alle landen van de wereld in kaart. Het biedt de lezer een bondige
en eigentijdse eerste kennismaking met een doordachte selectie van de meest typische
kenmerken van een land. De logische opbouw en heldere structuur enerzijds en de
mooie illustraties en prachtige foto's anderzijds, maken er een vlot leesbaar en erg
levendig geheel van. In de inleiding wordt aandacht besteed aan de fysische geografie
van de aarde, het bewegen van de continenten, klimaat en vegetatie, wereldbevolking
en staatkunde. De zes continentale delen Noord-Amerika, Midden- en Zuid-Amerika,
Europa, Azië, Afrika, en Austraal-Azië en Oceanie, vormen de ruggengraat van het
boek. Elk deel wordt ingeleid met een kaart voor het hele continent en een beschrijving
van de volkeren die er wonen. De landen of groepen landen hebben vervolgens een
eigen kaart met de steden en belangrijkste geografische gegevens. Ten slotte wordt
op de landenpagina's gedetailleerd ingegaan op het leven in al zijn aspecten. Het
naslaggedeelte geeft essentiele informatie over algemene onderwerpen zoals politieke
systemen, religie en onderwijs. Achteraan in het boek vinden we een verklarende
woordenlijst, een algemeen en een geografisch register. Een belangrijke inspanning
werd geleverd om het werk zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.
Elementen die hiertoe bijdragen zijn de begrijpelijke taal, de verzorgde lay-out en
het gebruik van kopregels, gekleurde kaders, informatieblokken en ‘kijk ook
bij’-blokken. Dit alles stelt de lezer in staat om snel en accuraat de gewenste
informatie te vinden. De ‘atlas van alle landen’ is een waardevol en mooi geillustreerd
boek dat met zijn bondige en thematische beschrijvingen vooral een jeugdig publiek
zal aanspreken.
EB

Luc Duerloo (eindredactie)
Van evers en heiligen. Wapens en vlaggen van de gemeenten in de provincie
Antwerpen, uitg.
Bestendige Deputatie van de Provincieraad van Antwerpen, Provinciehuis, Kon.
Elisabethlei 22, 2000 Antwerpen, 1998, 290 × 160 mm, kleurenillustraties, 178 blz.,
gebonden 635 Bfr. (+ 100 Bfr. verzendingskosten) - Sedert de fusies van de gemeenten
dienden ook de wapens en vlaggen ervan opnieuw te worden bekeken. Dit vergde
meestal een grondig historisch en heraldisch onderzoek. De meeste werden dan ook
hertekend op basis van wetenschappelijke studies.
Sommige kregen een hedendaagse, maar meestal verantwoorde vormgeving. Nu
bezorgde de provincie Antwerpen in boekvorm een overzicht van deze ‘nieuwe’
gemeentewapens en -vlaggen. Het werd uiteraard een kleurrijk geheel. De gemeenten
komen alfabetisch aan bod, telkens met de juiste heraldische beschrijving en met de
afbeeldingen van het wapen en de vlag. Ook de data van de officiele aanvaarding
werd genoteerd. Misschien ontbreekt wel een historische situering per gemeente. Dit
gebeurde echter wel voor het provinciewapen en dito vlag. Deze bijdrage van Piet
Baudouin en Luc Duerloo werd eveneens rijkelijk geillustreerd met afbeeldingen
van het wapen door de eeuwen heen. Het ware nuttig dat ook de andere provincies
dit initiatief volgen.
JLM
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Janet Tabinsky
De mooiste dorpen van Frankrijk, uitg. Lannoo, Kasteelstraat 97, 8700 Tielt, 1998,
geïll. met kleurenfoto's en veelkleurige kaartjes en plattegronden, 305 × 235 mm,
224 blz., gebonden 1495 Bfr. - Zonder enige twijfel een uniek naslagwerk. Frankrijk,
verdeeld in negentien streken, elk voorzien van een kleurencode. Per streek werden
ook alle departementen met hun eigen kengetal opgenomen. Deze gegevens vinden
we terug op de overzichtskaart vooraan in het boek. Elk deel begint dan nog eens
met een detailkaart van de streek waarop de geselecteerde wandelingen met een
symbool zijn weergegeven. Een uitvoerige beschrijving van wetenswaardigheden
van ieder dorp volgt. Bij elke dorpswandeling hoort alweer een kaart met een beknopte
- genummerde - beschrijving. Ook nuttige details over afstand, terrein, openingstijden
van langs het parcours gelegen bezienswaardigheden en consumptiegelegenheden.
werden vermeld. Minder belangrijk geachte wandelingen werden beschreven zonder
begeleidende kaart wat dan weer uitnodigt om zelf op verkenning te gaan. Aan acht
streken zijn thema-artikelen gewijd waarin bijzondere kenmerken worden belicht
zoals kunsten, ambachten, gastronomie of landelijk waardevols. Ten slotte worden
de andere interessante dorpen uit de streek kort beschreven. Het geheel is bijzonder
fraai geïllustreerd. De oorspronkelijke uitgave van de Engelse ‘Automobile
Association’ werd voortreffelijk uit het Engels vertaald door Pieter Janssens. Dat
Lannoo overging tot uitgave van ‘de mooiste dorpen’ bewijst andermaal hun liefde,
niet enkel voor het mooi-ogende, maar ook voor hoogstaande toeristische
kwaliteitsboeken. Commercieel wordt dit beslist een bestseller. Dit is inderdaad een
heerlijk boek om thuis bij weg te dromen.
DVDB
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Literair Proza
M.A. Schenkeveld-Van der Dussen
(hoofdredacteur)
Nederlandse Literatuur, een geschiedenis, uitg. Contact, Amsterdam/Antwerpen,
1998, verspreid door Veen Uitgevers Groep, Santvoortbeeklaan 21-25, 2100 Deurne,
240 × 160 mm, 940 blz., genaaid 900 Bef/f 45,00. - In dit boek is resoluut gekozen
voor team-work. De tijd dat één man zoals Knuvelder de geschiedenis van onze
literatuur in kaart kon brengen licht klaarblijkelijk ver achter ons. De felle kritieken
waarop het laatste eenmansproject - dat van Freddy De Schutter - werd onthaald
logen er dan ook niet om. Honderd en negen auteurs uit noord en zuid hebben voor
onderhavig boek een bijdrage geleverd. Een greep uit de vele namen: Frits van
Oostrom, Herman Pleij, K. Porteman, J. Smeyers, P. Couttenier, Jaap Goedegebuure,
Ton Anbeek... Elke bijdrage vertrekt vanuit een min of meer precieze datum van een
literaire gebeurtenis. Dat levert voor de geschiedenis van de Nederlandse letterkunde
150 momenten op. Daarbij komen individuele auteurs aan bod, maar ook belangrijke
literaire werken, stromingen en genres krijgen ruime aandacht. Elke auteur is een
specialist. Dat komt de levendigheid van de bijdragen sterk ten goede. Het geheel
vormt dan ook een levendig beeld van de Nederlandse literatuurgeschiedenis vanaf
1100 tot in de jaren negentig van deze eeuw. Typisch postmodern is wel de aandacht
die besteed wordt aan de context van de literatuur: de lezer, de uitgeverij, de
boekhandel, de maatschappelijke ‘omgeving’ waarin een literair werk tot stand komt.
Als er één kritiek op dit boek mogelijk is dan is het deze: het zicht op het geheel, de
synthese, wordt wat uit het oog verloren. Maar dat is ongetwijfeld inherent aan deze
aanpak. De twintigste eeuw is met 50 bijdragen waarvan de helft betrekking hebben
op de periode na Wereldoorlog II misschien ook wat ruim vertegenwoordigd. Is er
misschien nog te weinig afstand om het écht belangrijke van het minder interessante
te onderscheiden. Maar laten we duidelijk zijn. Het zijn slechts randbedenkingen,
die geen afbreuk doen aan de kwaliteiten van dit boek. Vermelden we nog dat elk
hoofdstuk summiere maar interessante literatuurverwijzingen bevat voor wie verder
wil lezen. Een uitvoerige inhoudsopgave, een register en een chronologisch overzicht
van 1100 tot heden ronden het boek af. Dat alles maakt van Nederlandse literatuur,
een geschiedenis een boek dat niet mag ontbreken in de bibliotheek van een
literatuurliefhebber. Het boek verscheen oorspronkelijk in 1993. De paperback-editie
brengt dit interessant werk door de aantrekkelijke prijs binnen het bereik van een
breder publiek. Een extra motivatie om zich het werk aan te schaffen!
GS

Stijn Streuvels
Klassieken uit Vlaanderen, deel 4: Stijn Streuvels, uitg. Manteau/Antwerpen, 1998,
verspreid door Standaard Uitgeverij, Belgielei 147a, 2018 Antwerpen, samengesteld
en uitgeleid door Piet Thomas en ingeleid door Walter van den Broeck, 210 × 135
mm, 272 blz., paperback 795 fr. - Voor veel lezers die jonger zijn dan pakweg 45,
is Stijn Streuvels letterlijk een illustere onbekende. Illuster, want als kind waren wij
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vertrouwd met het beeld van de hoogbejaarde schrijver Stijn Streuvels (1871-1969).
En op de middelbare school werd hij naar voor geschoven als een van onze
belangrijkste prozaschrijvers. Onbekend ook, want wat wij van hem lazen, bleef
dikwijls beperkt tot enkele bladzijden in een bloemlezing. Of in het beste geval
hooguit misschien een novelle of verhaal als verplichte lectuur. Was hij tijdens zijn
leven uitgegroeid tot een levende legende, dan deemsterde na zijn dood de
belangstelling voor zijn werk snel weg: Streuvels was ‘out’. Met deze bloemlezing
biedt samensteller Piet Thomas aan iedere lezer de gelegenheid om zélf te ervaren
hoe springlevend en sprankelend het proza van Streuvels nog steeds is. Voor mij was
het alleszins een openbaring. Het boek kreeg als titel De ogen en het raam mee en
omvat twee delen: verhalen en autobiografische stukken. Drie van de vier verhalen
komen uit Streuvels' debuutbundel Lenteleven (1899): ‘De witte zandweg’, ‘Op de
dool’ en ‘Lente’. Het verhalenkwartet wordt volgemaakt met de novelle ‘De oogst’
uit Zonnetij (1901). De autobiografische fragmenten komen uit Herinneringen, Op
de Vlaamse binnenwateren, Avelgem, Ingooigem I en Kroniek van de familie Gezelle.
Dé uitschieter uit de bundel is voor mij ‘Lente’. Het verhaal van Horieneke, met haar
verwachtingen die niet uitkomen, voor wie na de feestelijke eerste communie slechts
de realiteit van hard labeur wacht, maakt ook nu, bijna honderd jaar later, diepe
indruk. De ongerepte naiviteit, haar dromen over haar eerste communie, haar ernst...
het wordt allemaal beheerst en zonder zweem van vals pathos in woorden gegoten.
Maar tussendoor laat Streuvels subtiel de lezer de komende ontgoocheling reeds
voorvoelen. Wat een debuut! Er zijn in Vlaanderen auteurs die voor veel zwakker
werk de staatsprijs gekregen hebben. De samensteller hoopt met deze bloemlezing
een nieuwe generatie lezers voor het werk van Streuvels te vinden. Om de titel te
parafraseren: wie met Streuvels' ogen door zijn raam wil kijken zal het zich geen
moment beklagen.
GS

Gerard Walschap
Klassieken uit Vlaanderen, deel 6. Gerard Walschap, uitg. Manteau/Antwerpen,
1998, verspreid door Standaard Uitgeverij, Belgielei 147a, 2018 Antwerpen,
samengesteld en ingeleid door Jos Borré, 210 × 135 mm, 232 blz., paperback 795
fr. - Als zesde deel in de reeks ‘Klassieken uit Vlaanderen’ verscheen een selectie
uit het werk van Gerard Walschap. Het kreeg als titel Losgetrokken en in de wereld
geworpen mee. De samenstelling was in handen van Jos Borré, die ook de inleiding
voor zijn rekening nam. Hij noemt Walschap ‘een echte held van het humanisme’
en schetst in zijn inleiding de ontwikkeling die de auteur doorgemaakt heeft als mens
en schrijver. Met deze bloemlezing krijgt één van de belangrijkste Vlaamse auteurs
van de 20ste eeuw de plaats die hem toekomt. Jos Borré selecteerde vooreerst de
roman Trouwen, de vitalistische roman over het huwelijk van Rik van Oepstal, halve
intellectueel en mislukkeling, met de simpele, sterke volksvrouw Mie Zaterdag. De
bundel bevat verder de lange novelle De graaf en wat fragmenten uit
Voorpostgevechten, waarin de auteur zijn opvattingen over kunst in het algemeen
en literatuur in het bijzonder, verwoordt. Ook het bekende Genezing door aspirine,
waarin het hoofdpersonage zijn keelpijn tracht te bedwingen met een grote dosis
aspirine en, half ijlend, zijn frustraties en innerlijke kwellingen uitspreekt, ontbreekt
niet. Uit De dood in het dorp is Die van Cuypers geselecteerd. De minder bekende
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verhalen Het gele huis te huur en Een droevig ongeval sluiten de bundel af. Het
geheel biedt een evenwichtig overzicht van Walschaps kunnen: zijn grote
verhaalkracht en zijn bedrieglijk eenvoudige, expressief-krachtige stijl.
GS

Herman Brusselmans
Nog drie keer slapen en ik word wakker, uitg. Prometheus/Amsterdam, 1998, verspreid
door Standaard Uitgeverij, Belgielei 147a, 2018 Antwerpen, 200 × 125 mm, 295
blz., paperback 695 fr. - Ruim 10 jaar geleden betekende de publicatie van De man
die werk vond de zowat definitieve doorbraak voor Herman Brusselmans in
Vlaanderen en Nederland. De auteur beschrijft in dat boek op een lapidaire toon het
monotone leven van de bibliothecaris Louis Tinner. Zijn anonieme ambtenarenbestaan
inspireert hem tot het bespotten van iedereen die met hem in contact komt en drijft
hem tot drank en sigaret. Brusselmans dankte zijn succes toen vooral aan het vrij
gedurfde, zelfs uitdagende personage dat hij schilderde en de gevatte stijl die hij
daarvoor gebruikte. Nu is er dus de opvolger en alleen reeds de titel van het boek Nog drie keer slapen en ik word wakker - duidt aan
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dat dezelfde caustische stijl blijft aangehouden. Ook inhoudelijk is er weinig
veranderd. De ambtenaar-bibliothecaris Louis Tinner is intussen een kleine
zelfstandige boekhandelaar geworden en leeft onregelmatig samen met een vrouw
waarvan hij niet echt weg is. Voor de rest is het hoofdpersonage dezelfde vervelende
etter gebleven die mateloos drinkt en rookt en op de meest onhebbelijke manier zijn
klanten en kennissen voortdurend schoffeert, bedriegt, verraadt, enz. Het moet gezegd
dat Brusselmans daarbij een vlotte pen hanteert en in zijn verhaal handig zijn eigen
visie op onderwerpen als opvoeding, huwelijk en maatschappij ventileert. Dat hij
daarbij soms erg oppervlakkig redeneert of goedkoop argumenteert moet de lezer
erbij nemen. Wellicht is het nooit Brusselmans' bedoeling geweest echt een grondige
analyse te maken. Erger wordt het als de auteur vervalt in zeurderig gezwets dat het
lezen niet langer aangenaam maakt. Daarbij dient aangestipt dat na ruim 150 blz. de
roman ineenzakt. De vaart is er dan uit, de 1-dimensionale personages zijn gekend,
de auteur is zijn adem kwijt. Slechts op het einde, wanneer de problematiek van
zwangerschaphuwelijk-abortus aan bod komt, krijgt het terug karakter, maar zonder
de zwier uit het eerste deel. Een boek zoals alleen Brusselmans ze maakt, vlot in zijn
betere passages maar net iets te lang.
FT

Jos de Wit
Herinneringen van een tomatenkweker, Manteau/ Antwerpen, 1998, verspreid door
Standaard Uitgeverij, Belgielei 147a, 2018 Antwerpen, 200 × 125 mm, 160 blz.,
paperback 595 fr. - Deze roman, de eerste van Jos de

Vlaanderen. Jaargang 48

Wit, vertelt de laatste dagen van een aan kanker lijdende oorlogsveteraan. Hij probeert
in dit boek zijn verleden als oostfronter te reconstrueren. Dit onderwerp is in het
verleden al vele malen aangesneden en nog vaker werd de toon daarbij die van een
‘oratio pro domo’ dat bitter treurde om het vijandige onbegrip voor zoveel
oorlogsidealisme in het thuisland bij de terugkeer. Bij De Wit is dat niet het geval.
Hij brengt in zijn verhaal voldoende invalshoeken aan om zijn tekst zo breed mogelijk
te houden. Hij werkt daarbij met enkele tegengestelde polen waarrond zijn verhaal
draait. Een eerste tegenstelling wordt gevormd door het dagboek van zijn broer. De
confrontatie van de twee uiteenlopende belevingen van dezelfde oorlogservaring
relativeert voor de lezer de eventuele waarheidsgetrouwheid van zulke getuigenissen.
Een andere confrontatie is die tussen heden en verleden van de tomatenkweker. Die
confrontatie belichaamt De Wit in de 2 vrouwenfiguren uit het boek. Zijn eerste
vrouw waarvan hij gescheiden leeft, blijkt totaal anders geweest te zijn dan zijn
huidige, veel jongere, partner. Terugkeren naar het verleden - toch de essentie van
alle memoires - plaatst het hoofd personage onvermijdelijk voor die tegenstelling en
brengt hem in verwarring. Alsof die verwarring nog niet voldoende groot is, komt
er nog een hallucinante invloed bij van de verdovende morfine tegen de pijn van de
kanker die op haar beurt voor een nieuwe oppositie tussen droom en werkelijkheid
zorgt. De Wit verwoordt die thema's in een heldere taal en presenteert ze in een mooie
constructie met zinvolle flashbacks en vlotte overgangen die de lectuur van het boek
aangenaam maken en de aandacht van de lezer vasthouden. Toch overtuigt het boek
me niet helemaal. Daarvoor mist het nog te veel ziel die de lezer de indruk kon geven
dat dit boek ‘moest’ geschreven worden. We wachten op het volgende boek.
FT
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CAW Christian-A. Wauters
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FT Frank Tubex
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[nummer 277]
Kamiel D'Hooghe
Ten geleide
Er zit muziek in dit Vlaanderennummer, gewijd aan de Hedendaagse artisanale
Muziek-instrumentenbouw in Vlaanderen en dit in Relatie met de musiceerpraktijk.
Dit origineel, boeiend en klankrijk verhaal wordt hier aangereikt in gedegen
wetenschappelijke en meer praktisch gerichte bijdragen, geschreven door binnenen buitenlandse deskundigen uit universiteiten, conservatoria en instrumentenmusea.
Ook de instrumentenbouwers en musici plaatsen hun activiteiten in een ruim historisch
perspectief en laten ons delen in hun betrachtingen en ervaringen.
In het inleidend essay wordt nagedacht over de menselijke nood aan rituelen,
klanken en muziek. Welke innerlijke drang beweegt de mens om vanuit hout, leder,
lijm en metaal een ongrijpbare, vluchtige, subtiele klankenwereld te creëren?
Muziek en muziekinstrumenten zijn van alle tijden en culturen. Vanaf de vroege
Middeleeuwen tot vandaag zijn in Vlaanderen vele muziekinstrumenten gemaakt.
Zij vormen het klankbord van een levendige muziekcultuur en tonen de grootheid
van de muziekkunst. De strijk-, klavier- en blaas-instrumenten reiken de hand aan
de orgels, de beiaarden en de volksinstrumenten. Verder is er aandacht besteed aan
de elektronische en akoestische instrumenten, naar eigen ontwerp, los van de
massaproductie.
Instrumenten komen tot leven in muziek. De instrumentenmaker en de
instrumentalist vormen een tweespan. De maker concentreert zich met passie op de
klank. De vertolker streeft met eenzelfde passie naar de zuiverheid van klank in de
muziek.
Tijdens de 19de eeuw werden een paar duizend historische instrumenten
gecollectioneerd in het Instrumentenmuseum van het Koninklijk Conservatorium in
Brussel. Vandaag leveren zij het studiemateriaal voor de hedendaagse
instrumentenmakers, vertolkers en kunsthistorici. De wereldberoemde bibliotheek
van ditzelfde Conservatorium is een andere voedingsbodem voor onderzoek en
verleent kennis en inzicht in het onderzoek van de muziekpraktijk. Nieuwe publicaties
van Alamire en anderen actualiseren deze kennis.
Het Festival van Vlaanderen in Brugge organiseert vanaf 1964 tentoonstellingen
gewijd aan nieuwe muziekinstrumenten in binnen- en buitenland. Daar werd reeds
in 1965 ervaren dat de wereld van de meer industrieel gebouwde klavecimbels het
moest afleggen tegen de ambachtelijk geconcipieerde instrumenten waarbij de makers
alle onderdelen van het ontwikkelingsproces bezielen en behandelen vanuit
vakmanschap. Hieruit komt een gevarieerd klankbeeld naar voor, verschillend per
stijlperiode en per land of regio.
In wisselwerking met de internationale uitstraling van heel wat Vlaamse musici
hebben verschillende hedendaagse Vlaamse instrumentenmakers een meer dan lokale
faam. Sommigen kunnen bogen op een ruime lijst van internationale contacten en
bestellingen.
Zij delen hun bevindingen mee en nemen ons mee op hun zoektocht. Vanuit visie,
vakmanschap en innerlijk voorstellingsvermogen, aangevuld met een degelijk inzicht
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in de materialen en de werking van de verschillende geledingen, willen zij komen
tot de optimale realisatie van een instrument.
De synthese tussen het ambacht, de kunst en het gedegen functioneren van een
muziekinstrument vereist grote kennis en veel ervaring. Een mooi klinkend instrument
is het ook aan zichzelf verplicht visueel goed te ogen.
Het maken van muziekinstrumenten is daarom uitermate complex, gediversifieerd,
veeleisend en rijk aan creativiteit.
Alerte en getalenteerde Vlaamse musici schrijven hier vanuit hun eigen ervaringen
en laten ons delen in hun inzichten in de praktijk van de zogenaamde ‘oude’ muziek
die zij met krachtige impulsen een nieuw leven gegeven hebben dat wereldwijd
natrilt.
Zij zijn samen met andere Vlaamse vertolkers van de historische muziek, ‘actors’
in de realisatie van een succesvol droomverhaal vol levendige klanken.
Op basis van de kruisbestuiving met het werk van de instrumentenmakers zorgen
de vertolkers voor een nieuwe frisse klankvorming, nieuwe speeltechnieken en meer
gedifferentieerde articulaties.
Berust de grote eerbied voor de beroemde Italiaanse en andere oude violen tijdens
de Koningin Elisabethwedstrijden op een misverstand of is het een uiting van
fetisjisme? Deskundigen analyseren de specifieke kenmerken van de instrumenten
van Stradivarius, Maggini, Guarneri, e.a. uit de grote vioolschool van Brescia,
Cremona of elders.
Deze bewondering slaat evenwel niet op de authentieke historische instrumenten,
want zij zijn allen min of meer grondig gewijzigd, getransformeerd.
Deze transformaties worden goedgepraat. Gebeurt het met de juiste argumenten?
Robin Stowell ligt een tipje van de sluier en laat ons meekijken in de smeltkroes
van zakelijke belangen en van de grote kwaliteiten van de
meesters-instrumentenmakers.
Terwijl organologen en organisten hun grote bewondering uitten voor het genie
van de over vier generaties gespreide orgelbouwersdynastie Van Peteghem kregen
hun instrumenten zware aanslagen te verwerken.
Intussen is heel wat ten goede gekeerd, vele Vlaamse orgels zijn geïnventariseerd.
De Dienst Monumenten- en Landschapszorg heeft gedurende meer dan 25 jaar een
degelijk beleid gevoerd waardoor onze historische instrumenten beschermd en
gerestaureerd worden. Toch klinken er ook dissonanten.
Over moderne piano's en postmoderne pianisten, over de vreugde en de fierheid
van de jonge violist die een zelf gemaakte viool gebruikt voor het verklanken van
een virtuoos repertoire, over de opleidingen voor instrumentenbouw, over de
levenskracht van de volksmuziek en over de beiaardcultuur in Vlaanderen wordt
vanuit deskundige hoek boeiende informatie aangereikt.
Gent is een centrum waar creatieve geesten in de meest diverse gebieden werkzaam
zijn, ook in de muziekwereld. Twee instituten worden in de kijker gezet.
IPEM is er het bekende centrum voor elektronische muziek waar Louis De Meester,
Lucien Goethals en vele anderen ingingen tegen de burgerlijke muziekvormen en
vernieuwende muziek creëerden.
In aanvulling hiervan reikt de Studio LOGOS dagdagelijkse gebruiksvoorwerpen
aan als geluidsbronnen die stimuleren tot het spelen met klanken.
Als coda dient gesteld dat deze publicatie een spiegel wil voorhouden van
Vlaanderens muziekinstrumentenbouw en musiceerpraktijk, zonder evenwel
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volledigheid te beogen. Een veelstemmige polyfonie wisselt af met expressieve
klanken in cantabile-stijl, soms aangevuld met fellere accenten en emoties.
Dit beeld schetst de vitaliteit van deze sector die, geworteld in een ver verleden
en geplant in een actief heden, verder bouwt aan een steeds regenererende toekomst.
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Pieter Bergé
De organisatie van de sonore ruimte Over de esthetische status van
het muziekinstrument
Van klank- naar muziekinstrument
De mens heeft zich doorheen zijn geschiedenis opgeworpen als ‘de meester en de
bezitter van de natuur’ (Descartes). Door zijn specifieke mogelijkheid om zijn
intelligentie en zijn handelen op een uiterst verregaande en geraffineerde wijze op
elkaar af te stemmen, is hij erin geslaagd om zijn werkelijkheid in indrukwekkende
mate aan zich te onderwerpen. Zijn intelligentie - de mens als animal rationale biedt hem de mogelijkheid om ten aanzien van zijn werkelijkheid die afstand in te
bouwen die noodzakelijk is om haar op een prospectieve wijze te kunnen manipuleren;
zijn handigheid - de mens als homo faber - maakt het hem mogelijk om de daad bij
de gedachte te voegen en op een feitelijke wijze zijn wereld in te richten.
Om de bemeestering van zijn wereld te realiseren, is de mens aangewezen op de
creatie van middelen die hem in staat stellen om zijn fundamentele onaangepastheid
aan zijn omgeving te compenseren. In tegenstelling tot de dieren, die op een
instinctmatige en dus directe wijze op hun leefwereld betrokken zijn, wordt de mens
gekarakteriseerd door een hulpeloosheid ten aanzien van zijn ongemanipuleerde
omgeving. Daar waar de dieren zich reflexieloos trachten te schikken naar de
eigenheid van hun omgeving (en daarbij eventueel het leven laten), tracht de mens
eerder zijn omgeving te herschikken in functie van zijn eigen noden en zwakten
(waarbij overigens niet zelden die omgeving ‘het leven laat’).
Deze algemene antropologische conditie weerspiegelt zich tot op zekere hoogte
ook in de wijze waarop de mens de sonore ruimte (als deel van zijn leefwereld) heeft
trachten te manipuleren en in te richten. Veeleer namelijk dan zich te vergenoegen
met de beperkte reikwijdte van zijn eigen stem, is hij technieken gaan ontwikkelen
die zijn sonore bereik uitbreidden en die aldus ook de oorspronkelijke functie van
zijn stem - het uitzenden van signalen die rechtstreeks of onrechtstreeks zijn
zelfbehoud moesten bewerkstelligen - ten dele overnamen en verbeterden. De creatie
van deze middelen staat derhalve in een strikt functioneel verband: ze zijn ontworpen
ter verbetering van andere, reeds bestaande, doch als insufficiënt ervaren middelen.
Daarnaast echter is de mens door zijn eerder aangehaalde vermogen om zijn
intelligentie en zijn concrete handelen idealiter op elkaar af te stemmen ook in staat
om zijn nooddruftigheid gedeeltelijk en tijdelijk te overstijgen. Aldus kan hij ruimte
scheppen voor de creatie en de ontwikkeling van het - (in strikt functionele zin) ‘overbodige’. Paradoxalerwijze ligt juist in de mogelijkheid van ‘het overbodige’ de
essentie van de menselijke bestaanswijze vervat. Een menswaardig bestaan is immers
een bestaan dat zich niet laat limiteren door de hoogdringendheid van primaire noden,
maar waarin een verder reikende vrijheid kan ontwikkeld worden. De cultuur als de
totaliteit van niet-louter-functionele projecten is de ruimte van deze vrij- en
overbodigheid en als zodanig ook de menselijke bestaansruimte bij uitstek: zij schept
de context waarin het menszijn in zijn waardig- en waarachtigheid gerealiseerd kan
worden.
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Zoals de natuurlijke ruimte is ook de culturele ruimte ingericht met een veelheid
aan middelen en instrumenten. Doch veeleer dan dat de middelen in deze context als
compensaties voor een menselijke insufficiëntie fungeren, geven ze juist uitdrukking
aan de menselijke mogelijkheid om zich temporeel boven zijn basale behoeften te
stellen. De middelen die in de culturele ruimte ontwikkeld worden bevatten altijd
minstens partieel een aspect van overbodigheid. Ze compenseren niet, maar stellen
een surplus aanwezig.
Vanzelfsprekend vindt ook dit algemeen antropologisch gegeven zijn weerslag in
de wijze waarop de mens in de loop van zijn geschiedenis de hem omringende,
ongedifferentieerde sonore ruimte tot een geordende klankenwereld heeft trachten
te organiseren. Wellicht reeds vanaf de vroegste fasen van zijn culturele ontplooiing
heeft hij zijn stem en de door hem ontworpen klankinstrumenten namelijk niet
uitsluitend gehanteerd als elementaire signaal-middelen, maar ze tevens geïntegreerd
in veel complexere betekeniscontexten (riten, ceremoniën, ...). In dergelijke contexten
fungeren de ‘instrumenten’ vanzelfsprekend nog wel degelijk als middelen in zoverre
ze ‘dienen om’ bepaalde klanken te produceren, doch tegelijkertijd verwerven ze, in
de mate dat ze niet in strikte zin ‘nuttig’ en ‘functioneel’ zijn, een merkwaardige
vorm van eigenstandigheid. Ze genereren vormen van betekenis die niet louter
pragmatisch zijn maar die binnen een nog

Italiaans orgel gebouwd door Jan Boon in Mechelen 1992, naar Domenico Caccioh, Lucca, einde
17de eeuw (Bijlokemuseum Gent, opdracht: Koninklijk Muziekconservatorium Gent).

steeds als functioneel te beschouwen context een verder reikende betekenisvorming
en zingeving impliceren.
Een verdere defunctionalisering van het klankinstrument (waaronder in deze
context ook nog steeds de ‘stem’ begrepen wordt) vindt plaats, wanneer de
gegenereerde klank als het ware als doel op zich gaat functioneren, d.w.z. wanneer
de organisatie van klank werkelijk als een autonoom artistiek project geconcipieerd
wordt waarin niet de dienstbaarheid maar de klankschoonheid zelf centraal komt te
staan. Vanzelfsprekend is er in de ontwikkeling van een ‘meer functioneel’ naar een
‘meer autonoom’ statuut van het klank/muziek-instrument geen stringente demarcatie
aan te brengen, des te meer omdat de verschillende types probleemloos naast of met
elkaar kunnen bestaan. Doch anderzijds is het wel betekenisvol dat in de westerse
muziekgeschiedenis gedurende zeer lange tijd de pragmatisch ingebedde
muziekproductie zeer dominant geweest is
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- met name in de allesoverheersende religieuze muziekcultuur - en dat bovendien de
religieuze overheid niet heeft nagelaten om de steeds toenemende complexiteit,
abstractie en techniciteit van de compositiekunst af te remmen teneinde te voorkomen
dat de initiële woord-versterkende en aldus godverheerlijkende functie van de muziek
uiteindelijk in het gedrang zou komen (cfr. Concilie van Trente, 1545). In concreto
betekent dit dan ook dat de instrumentale muziek - in de strikte zin van
tekst-onafhankelijke muziek - zich in feite pas definitief is beginnen doorzetten vanaf
die periode waarin het Humanisme expliciet een ruimte creëerde voor een andere
dan een louter belijdende culturele ontplooiing (16de eeuw), en zelfs dan heeft het
nog tot diep in de 18de eeuw geduurd vooraleer de instrumentale muziek in strikt
kwantitatieve zin de bovenhand zou nemen op de vocale muziek. In de 19de eeuw
zou de instrumentale muziek dan ten slotte ook steeds vaker als esthetisch superieur
worden beschouwd. Kortom, het muziekinstrument als ‘autonoom artistiek fenomeen’
is bij uitstek een esthetisch concept dat thuishoort in de muziekhistorische context
van de Klassiek, de Romantiek, en - althans tot op zekere hoogte (cfr. infra) - de
20ste-eeuwse muziek.

Kunstmuziek en autonomie
Uit het voorgaande is gebleken dat de defunctionalisering van het klank-genererende
instrument grotendeels parallel verloopt aan de toenemende bejegening van ‘klank’
als een autonoom artistiek ‘object’. Interessant is dat een aspect van diezelfde globale
ontwikkeling zich in feite nog eens opnieuw aftekent binnen een specifiek segment
ervan: binnen de culturele context waarin de klankschoonheid nadrukkelijk als
esthetisch fenomeen erkend en nagestreefd werd (i.e. vanaf het Humanisme) is er
namelijk zelf een ontwikkeling van toenemende defunctionalisering waarneembaar.
Concreter gesteld: de meest fundamentele esthetische tendens van de barok over het
classicisme naar de romantiek is de gestage emancipatie van de kunstenaar (en
daardoor ook het kunstwerk) ten aanzien van de context waarbinnen hij werkte. Waar
heel wat barok- en klassieke composities bijvoorbeeld nog ondubbelzinnig bedoeld
waren als ‘gebruiksmuziek’ en als zodanig ook ingebed waren in een systeem waarin
componisten als loonarbeiders afhankelijk waren van de specifieke wensen van hun
broodheren, zien we in de 19de eeuw meer en meer het beeld opduiken van de
geïsoleerde, als ‘genie’ getypeerde kunstenaar die als het ware creëerde ondanks zijn
omgeving. In extremis leidde deze ontwikkeling zelfs naar een voorstellingswijze
van een in volkomen zelfbetrokkenheid verzeilde kunstenaar voor wie de feitelijke
uitvoering van zijn werken eigenlijk geen relevantie meer had. Met andere woorden,
het is een evolutie die culmineert in een extreem ‘ab-solute’, i.e. op zichzelf staande
muziek, een muziek die à la limite als louter conceptueel gegeven bestaat en die als
zodanig vanzelfsprekend ook factisch instrumentenloos is - een muziek kortom
waarvoor de dove Beethoven als ultieme metafoor fungeert.
Essentieel in deze context is vanzelfsprekend het feit dat de algemene, al dan niet
geëxpliciteerde esthetisch bepaaldheid van een epoche natuurlijk ook een weerslag
heeft op de esthetische betekenis van haar deelaspecten, in casu de esthetische status
van ‘het muziekinstrument’. In die zin is het dan ook geenszins verwonderlijk dat
de algemene tendens van autonomisering parallel verloopt aan de toenemende
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nauwgezetheid en precisie waarmee componisten omgingen met het muziekinstrument
als artistiek fenomeen. In concreto stellen we namelijk vast dat in de 17de- en een
deel van de 18de-eeuwse compositiekunst er vaak nog een sterke dissociatie bestond
tussen de compositie als abstracte muzikale structuur enerzijds en de wijze waarop
die structuur concreet - d.w.z. door middel van instrumenten - diende te worden
uitgevoerd anderzijds: zeer vaak bijvoorbeeld was er überhaupt geen specifieke
instrumentatie voorzien, vaak ook konden en mochten composities door sterk
uiteenlopende bezettingen gespeeld worden; en veelbetekenend is zeker ook dat
bestaande composities niet zelden herwerkt werden in functie van het beschikbare
instrumentale potentieel of van de specificiteit van de situatie. In de 19de eeuw
evenwel groeide er een esthetiek waarin de uniciteit van ieder instrument steeds
sterker beklemtoond werd. Instrumenten werden steeds stelliger in hun specificiteit
gewaardeerd en aangewend. De ‘sonoriteit’, i.e. de specifieke klankkleur van een
toon, verwierf als het ware een eigen autonomie, groeide uit tot een volwaardige
muzikale parameter en werd als zodanig een even wezenlijke muzikale constituent
als bijvoorbeeld de melodie of het ritme. Vooral in orkestrale werken valt de acribie
op waarmee tal van componisten de instrumentatie verzorgden: niet alleen immers
werden alle bezettingen sowieso strikt vastgelegd, maar geregeld werden ook zeer
specifieke speeltechnieken voorgeschreven (waardoor de sonoriteit nog
karakteristieker werd) en in enkele gevallen hebben componisten zelfs nieuwe
instrumenten ontwikkeld of laten ontwikkelen teneinde een aanvankelijk louter ideële
sonoriteit alsnog een concrete gestalte te geven.

De problematisering van het traditionele instrument-concept
In de loop van de 20ste eeuw zet de exploratie van de sonore ruimte zich grotendeels
voort in de lijn van de 19de-eeuwse ontwikkelingen: instrumentaties en orkestraties
blijven meestal minutieus voorgeschreven, de manipulatie van bestaande
muziekinstrumenten leidt naar een steeds frequenter niet-idiomatisch gebruik ervan,
en de zoektocht naar nieuwe klankbronnen opent nieuwe sonore perspectieven.
Binnen het kader van deze uiteenzetting blijkt vooral dit laatste aspect erg interessant
te zijn, aangezien zich in deze context enkele fenomenen hebben opgedrongen die
de traditionele betekenis van ‘het muziekinstrument’ grondig op de helling hebben
gezet.
Eerst en vooral is er natuurlijk de totstandkoming van de elektronische muziek,
die de ontwikkeling van een hele nieuwe sonore ruimte met zich meebracht. Essentieel
is evenwel dat deze ontwikkeling niet zozeer (of zeker niet alleen) belangrijk was
omwille van het feit dat zij een aanzienlijke uitbreiding inhield van het absolute
toonbereik en van de compositorische mogelijkheden, maar vooral omdat ze
aanleiding heeft gegeven tot een volledige herinterpretatie van traditionele parameters
zoals vorm, melodie, metrum, ritme en dergelijk meer. De fundamentele andersheid
van de door deze nieuwe klankbron gegenereerde klank, evenals de verregaande
beheersbaarheid ervan introduceerden met andere woorden op een blijkbaar
noodzakelijke wijze een nieuw paradigma in de westerse muziekcultuur - een
paradigma namelijk waarin concepten als determineerbaarheid en complexiteit
richtinggevend werden. Vanzelfsprekend impliceerde deze ontwikkeling ook een
ingrijpende verschuiving met betrekking tot de esthetische betekenis van het
muziekinstrument: de hechte, vaak als intiem (want uitgesproken fysiek) beschouwde
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band tussen de musicus en zijn instrument wordt in deze context namelijk verdreven
door een veel minder directe omgang, die in extremis zelfs kan overgaan in een totale
dissociatie waarbij het ‘instrument’ als zelfregulerend systeem het initiatief van zijn
‘bespeler’ overneemt.
Waar de ontplooiing van de elektronische muziek desalniettemin nog traditioneel
kan worden genoemd in de mate dat ze de verdere differentiatie van de klankwereld
nastreeft en deze differentiatie vervolgens ook in functie stelt van een artistiek proces,
is er daarnaast in de tweede helft van de 20ste eeuw nog een andere - vrij geïsoleerde
maar wel erg significante - tendens die veel radicaler is in haar afwijzing van
traditionele artistieke waarden. Met name de vooral door John Cage geïn-
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troduceerde intentie om de exclusieve klankbehandeling van de westerse kunstmuziek
te laten opgaan in een eerder kosmisch geconcipieerde sonore context, impliceert
een nog extremere problematisering van het traditionele ‘instrument’-concept.
Wanneer Cage in zijn bekende (de)compositie 4′33″ het ostentatief aanwezige
klassieke-muziek-instrument namelijk reduceert tot een klankloze brok materie, om
aldus de aandacht van de luisteraar te vestigen op alle willekeurige geluiden die zich
in de toevallige omgeving voordoen, dan trekt hij daarmee vanzelfsprekend op een
provocatieve wijze van leer tegen een traditionele cultuur die op een actieve wijze
de sonore wereld tracht te organiseren en te bemeesteren in relatief kleine, als ‘werken’
bestempelde klankconstructies. De verstomming van het instrument symboliseert
hier paradoxalerwijze niet zozeer een beperking als wel de potentiële herwinning
van de oneindigheid aan klanken die door het aanhoudend proces van cultivering uit
het oog en oor verloren dreigden te worden. Een dergelijke radicale stellingname
impliceert vanzelfsprekend een volkomen andere esthetiek - een esthetiek namelijk
die ons in zekere zin terugbrengt naar de oersituatie waarin zich vanuit een
ongedifferentieerd klankuniversum geleidelijk aan de evolutie van klank- naar
muziekinstrument begon te voltrekken.

Jos van Immerseel
De pianoforte, de hemel ingeprezen en ter helle gejaagd Een topje
zonder ijsberg?
De rijkdom van de diversiteit
In het gerenommeerde en objectief geschreven ‘Lehrbuch des Pianofortebaues’ van
1872 beschrijven de auteurs Heinrich Gretschel en Julius Blüthner op p. 152 tot 166
niet minder dan dertien verschillende mechanieken, waaronder die van Steinway en
Erard. Over Erard zegt het boek dat het mechaniek zeer ingewikkeld is en een
hoogwaardige behandeling vraagt en dat het door geen enkel ander systeem
overtroffen wordt. Op p. 139 en 140 gaan de auteurs in op de vleugels van Steinway
en relativeren verregaand het lovende juryrapport van 1867.
Een professioneel pianist kon in de 19de eeuw kiezen tussen tientallen pianomerken
en tientallen mechanieken (vergeten we niet dat het mechaniek grotendeels het
karakter en de kwaliteit van de concertvleugel bepaalt).
Door de groei van de industrie kwam echter ook de concurrentiestrijd. De firma's
die zich vooral met de kwaliteit van de productie bezighielden, verdwenen uiteindelijk
van het podium. De firma's die zich op de moderne verkoopsmethoden concentreerden,
hielden wel stand. Vandaag zijn het drie firma's die het grootste gedeelte van de
markt beheersen: Steinway met strategisch geplaatste winkels in New York en
Hamburg, Bösendorfer, zich vooral beroepend op de ‘Weense traditie’, en de sinds
het einde van de 19de eeuw opkomende Yamaha met ankerplaatsen wereldwijd.
Zonder de kwaliteit van deze vleugelpiano's hier in vraag te stellen, moeten we
vaststellen dat ze wel zeer op elkaar gelijken. Sterder nog, als we de criteria uit de
negentiende eeuw hanteren, kunnen we zeggen dat er slechts één standaardpiano
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overgebleven is. Deze standaardpiano wordt zo goed mogelijk geïmiteerd door de
digitale piano, de eigenlijke hedendaagse piano.
Zo'n standaardinstrument heeft voordelen voor de pianist en de luisteraar, want
Boulez, Brahms en Beethoven worden gespeeld op hetzelfde instrument, in de meeste
gevallen met één techniek, en meestal in één klankideaal. Walter Legge en Herbert
von Karajan hebben de ontwikkeling van deze eenheidscultuur bewust in een
stroomversnelling gebracht en hun opvolgers werden zeer geholpen door het
opengooien van de grenzen en de toenemende invloed van de media op zoek naar
hogere luister- en kijkcijfers. We vinden gelijkaardige verarmingsprocessen op andere
gebieden: honderden planten en kruiden zijn verloren gegaan, honderden dieren zijn
uitgestorven, talen verdwijnen.
In de muziek is het verdwijnen van instrumententypes en uitvoerdersstijlen wel
bijzonder dramatisch, omdat de muziek nog uitgevoerd wordt, maar dan met
oneigenlijke middelen. Daardoor wordt een sterk gereduceerd, gestandaardiseerd en
gefilterd beeld geboden van het muzikale erfgoed, waarbij de interessante en voor
de kunst noodzakelijke tegenstellingen teruggedrongen worden door het afwijzen
van de diversiteit.
Alhoewel een deel van het pianorepertoire geschikt is voor de ‘moderne’ vleugel,
wordt dit deel eerder uit de weg gegaan door de meeste pianisten. Met andere
woorden, de meeste pianisten (en de meeste instituten en concoursen) kozen enerzijds
voor een instrument waarvan ze het evidente repertoire grotendeels verwerpen, en
anderzijds voor een repertoire waarvan ze het evidente instrumentarium negeren.

Piano versus pianoforte, de grote verwarring
Piano is de afkorting van pianoforte, één van de oorspronkelijke namen van het
cembalo met hamertjes. Strikt genomen zijn alle piano's dus pianofortes en zijn alle
pianofortes piano's. Maar de spraak heeft haar gebruiken en op het gebied van de
piano heeft dat na enkele eeuwen geleid tot een Babelse spraakverwarring. In
Vlaanderen zeggen we vandaag piano voor het instrument van vandaag, zonder
specifiek onderscheid tussen akoestische en digitale piano's, of tussen vleugelpiano's
of ‘buffetpiano's’, maar in Nederland is een piano steeds een ‘rechte’ piano en het
concertinstrument heet ‘vleugel’. Toch wordt de vleugel niet bespeeld door een
vleugelist,
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maar door een pianist. Een historisch pianotype, nieuw of oud, noemen we in
Vlaanderen vandaag pianoforte en in Nederland fortepiano. Maar er is niet
afgesproken waar de zogezegde ‘overgang’ te situeren valt. Want velen denken nog
steeds dat Chopin en Schumann de ‘moderne’ vleugel zouden gekend hebben, terwijl
anderen een Erard met parallelbesnaring van 1910 of een vleugel met Weens
mechaniek uit 1930 nog een pianoforte noemen. Italianen noemen inmiddels alle
piano's pianoforte, en daarmee bedoelen ze in principe de moderne vleugel. De
Engelsen noemen het historisch type Fortepiano, maar de ‘bijbel’ van Rosamond
Harding uit 1933 heet dan weer ‘The Pianoforte, its History traced to The Great
Exhibition of 1851’. De Duitssprekende landen hebben het graag over het
Hammerklavier of de Hammerflügel, terwijl sommigen deze termen uitsluitend voor
de oudste types gebruiken. Tot welke verwarring dit alles kon leiden blijkt uit het
volgend voorval. Enkele jaren geleden hoorde ik een pianoleraar zeggen: ‘dat men
de Hammerklavier-sonate van Beethoven op pianoforte speelt, is nog te begrijpen
want hij wou het zo, maar de andere sonates moeten toch op een normale piano!’ In
het onderhavige artikel noem ik alle historische pianotypes, oud of nieuw, pianoforte.
Voor sommige progressieve ateliers geldt dat tot zowat 1920, voor sommige
conservatieve geldt dat zelfs tot 1950.

De belangstelling voor historische instrumenten vanaf Fétis
Vanuit de negentiende eeuw ontwikkelden zich op het gebied van de
uitvoeringspraktijk twee stromingen, die ik hier wat simplistisch de stroming Fétis
en de stroming Mendelssohn noem. Beide waren geïnsteresseerd in ‘oudere’ muziek,
en als componist begrepen ze de onlosmakelijke eenheid van de compositie, de tekst,
het instrument en de uitvoeringspraktijk. Beide verdedigden ze een oplossing voor
het probleem dat zich stelt als men oudere muziek in een ander tijdperk wil uitvoeren.
Mendelssohn adapteerde de muziek aan de (nieuwe) instrumenten. Fétis verdedigde
het gebruik van de oorspronkelijke instrumenten. De Mendelssohn-richting, hoe
muzikaal ook, zou vastlopen, want elke generatie stond voor een nieuwe adaptatie
en dat leidde uiteindelijk tot onherkenbare versies. De Fétis-richting kende
belangstelling in de 19de eeuw (Anton Rubinstein, Brahms, Joachim) en in de 20ste
eeuw (Hindemith, Britten) en zou in onze tijd definitief doorbreken.
In de 19de eeuw kon men deze belangstelling ook terugvinden in de nieuw
opgerichte conservatoria. De studie van de historische muziek en de oude instrumenten
werd in menig instituut belangrijk geacht en vele conservatoria bouwden een
instrumentenverzameling uit. De beroemdste en grootste verzamelingen groeiden in
Parijs, Berlijn en Brussel. Vaak waren de conservators zelf musici, zoals bv. Berlioz.
Ook in de eerste helft van de 20ste eeuw was het nog gebruikelijk verzamelingen uit
te bouwen in de schoot van de conservatoria en ze te integreren in het
muziekonderwijs (Basel en Antwerpen). Al werd er vaak op
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historische instrumenten gespeeld en werden er ook zgn. kopieën gebouwd, van een
echte ‘vanzelfsprekende’ muziekcultuur kon men toen nog niet spreken. Wat de
pianoforte betreft, kwam zo'n cultuur langzaam op gang vanaf omstreeks 1955,
grotendeels vanuit privé-initiatieven. Gelukkig werd er veel op lp vastgelegd, zodat
we nu goed gedocumenteerd zijn over deze periode. Een mooi overzicht vinden we
in ‘The Sound of the Fortepiano, a Discography of Recordings on Early Pianos’ van
Ann Basart (1985, Berkeley) met over de 900 lp-opnamen uit de jaren 1960-1984
en meer dan 100 fortepianisten!
Maar, hoe liefdevol ook bespeeld, de instrumenten waren vaak niet in goede
conditie of gerestaureerd met elementen die er niet bij hoorden.

De pianoforte in een stroomversnelling vanaf 1974, 25 jaar geleden
Begin 1970 kwam er verandering in de situatie, vooral door het werk van Derek
Adlam, de restaurateur van de gigantische Colt-verzameling en van de
Finchcocks-collectie van Richard Burnett. Adlam vormde vele leerlingen onder wie
Christopher Clarke, de huidige primus van de pianofortebouw en -restauratie. De
restauratietechniek was eindelijk op niveau gekomen, de conservatoria konden
eindelijk hun verzamelingen revaloriseren en de relatie pianocompositie-uitvoering
beter bestuderen. Maar op een zeldzame uitzondering na, gingen de conservatoria
nu juist hun verzamelingen afstoten. De meest tragische voorbeelden zijn Parijs en
Brussel, waar de verzamelingen opgenomen werden in ‘nieuwe’ musea met politieke
benoemingen, een ingrijpende afvloeiing van bekwaam personeel, en een ‘beleid’
waarbij de instrumenten vooral beschouwd worden als aantrekkingspool voor
eendagstoeristen. Hier en daar bleef de relatie bewaard. In Vlaanderen gebeurde dat
in Antwerpen. De instrumenten van het conservatorium werden in 1967 overgebracht
naar het Museum Vleeshuis, waar een restauratiebeleid op gang kwam onder impuls
van dr. Jeanine Lambrechts-Douillez en het Ruckersgenootschap. Voor de pianoforte
leverde dat in 1974 de restauratie op (door Adlam en Clarke) van de prachtige Conrad
Graf uit 1826, een instrument dat nu reeds 25 jaar inspirerend middelpunt is van
concert- en studie-activiteiten. Op dit ogenblik bouwt Christopher Clarke een facsimile
van deze Graf op initiatief van het Ruckersgenootschap. Deze kopie zal, geplaatst
naast het origineel, verdere studie mogelijk maken.
Tijdens dezelfde 25 jaar vonden in Vlaanderen andere belangrijke en waardevolle
gebeurtenissen plaats, met op kop de driejaarlijkse tentoonstelling van o.m. pianofortes
tijdens het Festival Musica Antiqua in Brugge onder impuls van Robrecht Dewitte.
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De eerste pianoforte die daar tentoongesteld werd, was een kopie van een Mathaeus
Heilman van ca. 1785, gebouwd door het atelier Adlam-Burnett, en dat gebeurde in
hetzelfde symbolische jaar 1974!
Het congres ‘Antverpiano’ in het Elzenveld (1989, 1991, 1993) bracht driemaal
zowat 100 bouwers, restaurateurs, musicologen en spelers samen en toonde enkele
tientallen nieuw gebouwde pianofortes en gerestaureerde originele vleugels. Deze
congressen intensifieerden de samenwerking tussen de verschillende specialisten en
konden de algemene knowhow vergroten.
Vandaag biedt de cd-markt een grote hoeveelheid opnamen op pianofortes, zowel
op oude als nieuwe instrumenten.
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De gedreven melomaan is er misschien blij mee, maar het is en blijft helaas een
schijncultuur. Want te weinig historische pianofortes zijn in goede toestand
bespeelbaar, er zijn te weinig goede nieuwe instrumenten, gebouwd volgens de regels
van de kunst. En van deze oude en nieuwe instrumenten zijn er te weinig in het bezit
van musici. Vele zgn. professionele pianofortespecialisten bezitten niet eens een
instrument en bedienen zich voor opnamen en concerten van gehuurde instrumenten.
Deze situatie zet een domper op wat een mooie evolutie zou kunnen zijn, want de
spelers kennen de geheimen van hun instrument onvoldoende. Daardoor spelen ze
vaak op instrumenten van onvoldoende kwaliteit, omdat er geen referentiekader is
en omdat de spelers overgeleverd zijn aan enkele verhuurders, die het niet steeds zo
nauw nemen.
Maar het ergste is wellicht, dat de meeste pianisten de pianoforte nog steeds
onvoorwaardelijk afwijzen, ik denk, omdat onbekend onbemind is, en omdat de
studie van de pianoforte veel van de huidige speelgewoonten in vraag stelt.
Inderdaad, als de pianoforte niet in goede conditie is, niet goed geregeld en vaak
niet goed gestemd is en de pianist speelt met een techniek en een esthetiek die bij
een ander instrumententype past, kan dat moeilijk tot een goed resultaat leiden. Een
eerste vraag is dus:

Wat is een goede pianoforte?
Een goede pianoforte is representatief voor de oorspronkelijke optimale situatie in
uitvoering en afstelling, en ideaal voor de muzikale taak die de componist en de
uitvoerder er aan toevertrouwd hebben.

De originele exemplaren
Oude instrumenten van goede kwaliteit die bewaard bleven kunnen we als volgt
indelen:
- instrumenten in een toestand waarbij restauratie niet meer mogelijk is, door een
te sterk natuurlijk verouderingsproces, door beschadiging, door parasieten, door
torsing of lijmloslating, door het ontbreken van vitale onderdelen
- instrumenten die niet meer in hun oorspronkelijke conditie verkeren door
modernisering of onoordeelkundige reparaties of restauraties
- instrumenten die niet bespeelbaar zijn, maar in een dermate gezonde toestand,
dat een restauratie op hoog niveau overwogen kan worden
- instrumenten die een zachte restauratie ondergingen en nog kunnen getuigen
van hun oorspronkelijke glans.
De begrippen authentiek en origineel spelen vaak een verblindende rol in het
beoordelen van oude instrumenten. Daarbij primeert vaak de kunstmatige marktwaarde
van ‘antiek’ ten onrechte boven de kunstwaarde en de historische waarde van het
muziekinstrument.
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Als we onze gotische kathedralen bekijken, zien we ofwel verweerde en bezoedelde
stenen ofwel nieuwe stenen. De nieuwe zijn niet origineel, maar kunnen, als er aan
vele voorwaarden voldaan is, een origineler beeld opleveren dan de ‘versleten’ stenen.
Inderdaad, een kathedraal werd niet gebouwd met verweerde stenen. Trouwens, de
verweerde stenen die we nu zien, zijn vaak ook al niet meer de originelen. Bij
pianofortes lijkt de situatie eenvoudiger, want ze zijn veel jonger dan onze kathedralen,
veel kleiner, en ze staan niet op straat. Maar in werkelijkheid is de situatie veel
problematischer, want een pianoforte is kwetsbaar (hout, leder, doek, lijm), de
bouwtraditie is onderbroken en de pianoforte is een machine die mechanisch perfect
moet functioneren. Bovendien is een pianoforte ook een klinkend lichaam dat zijn
kwaliteit moet bewaren. En ten slotte moet een pianoforte de muzikale en menselijke
boodschap kunnen doorgeven die de componist via de uitvoerder meende te moeten
creëren.
Het restaureren van een pianoforte is daardoor uiterst complex. In het kader van
dit artikel moet ik mij beperken tot slechts enkele gedachten:
- Een restauratie die geen blijvend succes is, levert te weinig op, en vermindert
de documentaire waarde voor het onderzoek.
- Elk instrument is een apart individu met een persoonlijke geschiedenis en
weinig instrumenten lijken ook zelfs maar een klein beetje op elkaar.
- Het corpus moet nog voldoende gezond zijn, zodat het instrument op een
normale manier gebruikt kan worden; zoniet kan een restauratie niet overwogen
worden. Een ernstige torsing kan tijdelijk weggehaald worden, maar komt terug,
zodat het instrument na korte tijd onbruikbaar wordt.
- Het stemblok moet nog in goede conditie zijn, want een pianoforte die niet
perfect gestemd kan worden binnen het uur, is geen inzetbaar instrument.
- Het is soms moeilijk uit te maken welke onderdelen origineel zijn en welke
kort na de bouw gewijzigd werden (en misschien door iemand anders dan de
bouwer).
- Kan men een restaurateur vinden die de kennis en de kunde van de
oorspronkelijke bouwer evenaart? Een extra probleem stelt zich, omdat
pianofortes in de 19de eeuw vervaardigd werden in ateliers van 10 tot 100
vaklieden, allen gespecialiseerd in een onderdeel. Kan men van één restaurateur
eisen, tientallen ambachten te beheersen?
- Leder, doek en snaren zullen in de meeste gevallen vernieuwd moeten worden.
Beschikken we nu over vergelijkbaar hoogwaardig materiaal? Er zijn een groot
aantal materialen die niet meer gecultiveerd of niet meer op dezelfde manier
gecultiveerd worden.
- Zal het instrument na de restauratie in goede condities bewaard worden
(temperatuur, vochtigheid) en vooral, zal het geregeld, indien mogelijk dagelijks
goed bespeeld worden, zodat het instrument zich kan ontwikkelen tot een
intensief trillend lichaam?
- Elke restaurateur staat bij elke handeling voor een dilemma. Kiest hij voor
een relikwie of vervangt hij het onderdeel (zoals de oorspronkelijke bouwer
ook zou doen)? Wat doet hij met een jengelende snaar, met te hard geworden
hamerkopleder, met veren die breken wanneer men ze probeert af te stellen?
Wanneer hij de problemen niet oplost, speelt het instrument slecht en geeft het
een vals beeld van het oorspronkelijke beeld. Maar als hij de onderdelen
vervangt, neemt hij een stuk originaliteit weg.
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Elke restauratie moet omkeerbaar zijn. Dat zijn we verplicht aan de volgende
generaties.

Originele pianofortes kunnen slechts beperkt ingezet worden in de muziekcultuur,
ofwel omdat ze in een museum staan en niet uitgeleend worden, ofwel omdat ze bezit
zijn van een privé-persoon die er erg zuinig op is. Uitzondering op de regel zijn de
pianofortespelers die met hun eigen instrument(en) reizen. Als dat goed georganiseerd
wordt, kost het de musicus echter enorm veel tijd, geld en zorgen. In de meeste
gevallen zullen de ‘kopieën’ de taak moeten overnemen.

De zgn. kopieën
Uit de orgelwereld en de klavecimbelwereld kennen we reeds de paradox: de beste
en zorgvuldigste kopiebouwers beweren dat ze geen kopieën bouwen, ja, dat het
zelfs onmogelijk is een kopie te vervaardigen; de minder goede en minder
nauwkeurige bouwers beweren eerder dat hun instrument een perfecte kopie is van
‘het’ origineel en sommigen voegen daar fier aan toe dat ze wel enkele ‘verbeteringen’
uitvoerden. Ronduit teleurstellend is de vaststelling dat vele kopiebouwers het
origineel nooit gezien hebben, of onvoldoende bestudeerd hebben, en slechts van
een bouwtekening werken. Inmiddels is minutieus kopiëren ook niet voldoende: hout
en leder zijn niet reproduceerbaar, en de kopiebouwer zal een enorme dosis knowhow,
feeling en historisch inzicht moeten bezitten om tot een goed resultaat te komen.
Bovendien is bij een pianoforte de afstelling van het mechaniek van het grootste
belang. En hoe kan men een reglage van 150 jaar oud kopiëren? Een ander probleem
is de
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klankbodem. Een plank kan men niet kopiëren en hout met exact dezelfde
eigenschappen kan men niet vinden. De kopiebouwer moet dus begrijpen hoe de
originele bouwer werkte, maar vooral, wat hij nastreefde, zodat de kopiebouwer een
passend alternatief kan vinden. Het ontwikkelen van een oor met smaak en een
cultureel kader kunnen hier helpen.
Ten slotte nog een behoorlijk probleem: wat moet het volume zijn van een bepaald
pianofortetype, hoe draagkrachtig en percutant moet de toon zijn, hoe lang de
resonantie? Beter gezegd, hoe moet de nieuwe pianoforte zich verhouden tot andere
instrumenten uit dezelfde periode (in kamermuziekverband), en zelfs tot het orkest
uit die tijd? Terwijl volume de allesoverheerser is, moet het instrument ook zijn
cantabiletaak aankunnen. De kwaliteit van de discant zal dus vaak bepalend zijn voor
de algehele appreciatie van het niveau.

Wat is een goede pianofortestemmer?
Een goede stemmer is een beetje instrumentenbouwer, want hij begrijpt de functies
van het instrument en het waarom van de verschijnselen. Ook weet hij om te gaan
met een pianoforte, kent de geheimen van de stempennen, van het optimaal
functioneren van een snaar (spanning, positionering, enz.) en van de problematiek
van de dempers.
Hij is ook een beetje muzikant, want hij moet kunnen inschatten hoe zijn stemming
in het komende muzikale proces zal functioneren. Stemmen is harmonie brengen en
de muzikale eruditie zal daarbij het laatste woord spreken.
Hij is ook een beetje acousticus en stemt de pianoforte naar omstandigheden
volgens de lengte van de nagalm, het overwicht van onder- of boventonen in de zaal,
in functie van de eventuele andere instrumenten, meer introvert of juist zeer briljant.
Hij kiest voor betere tertsen of kwinten, of voor bepaalde tertsen of kwinten, en weet
doelbewust de discant-stretch te kiezen volgens het boventoonpalet en de eventueel
hoog meespelende instrumenten.
Maar de stemmer is ook een koelbloedig realist. In de concertpraktijk moet
stemmen altijd razendsnel gebeuren, vaak in lawaai en stress én de stemming moet
zo gefixeerd worden dat het instrument zo lang mogelijk goed gestemd blijft. Hij zal
dus anticiperen op mogelijke veranderingen van vochtigheid en temperatuur en weten
hoe het betreffende instrument daarop zal reageren.
De goede stemmer is ook stoïcijns van karakter en staat boven domme
opmerkingen. In de pauze zal hij enkele bassen en enkele unisono's corrigeren, ook
al heeft niemand het probleem gehoord, en ook al denken de meesten dat de vleugel
niet deugt, of de stemmer ondermaats was ‘als er al zo snel bijgestemd moet worden’.
Ten slotte is de stemmer als een renwagenmechanicus: hij bepaalt de lengte van het
leven van de performer. Daarom verkiezen de beste pianofortespelers zelf te stemmen
of zijn ze zeer veeleisend als het over de keuze van een stemmer gaat. Want de
stemmer bepaalt mee de klankkleur van de
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Een ‘fascimile’ van het J. Horn-klavechord naast origineel uit 1785, gebouwd door Joris Potvlieghe.

vleugel en de goede speler benut een mooie stemming in het muzikale proces en in
de timing van zijn voordracht.

Wat is een goede pianofortespeler?
a) Hij is om te beginnen een goed musicus
- Hij weet kennis en gevoel in evenwicht te houden.
- Hij luistert en pre-luistert naar zijn collegae in relatie tot zijn begrip en concept
van de partituur en baseert zich op zijn ervaring en ontwikkelde antennes.
- Hij bezit een grondige zelfkritiek om te kunnen evolueren en is tegelijk enigszins
tevreden op het moment zelf om depressies geen kans te geven.
- Hij houdt de bedoeling van de compositie steeds voor ogen en weet zichzelf
totaal ten dienste te stellen van de goede voordracht.
- Hij speelt steeds voor een veeleisende meester, die in de zaal wellicht stiekem
luistert.
- Hij leert door bescheidenheid, maar vertolkt met autoriteit.

b) Hij is vervolgens een goed pianist
- Hij kent de mogelijkheden en de grenzen van de klankontwikkeling van de
piano die hij op dat moment bespeelt.
- Hij dirigeert elke toon vierdimensionaal:
1) het profiel en de kwaliteit van de toon ontstaan in het
voorstellingsvermogen geholpen door het muzikale geheugen
2) dit beeld wordt omgezet in een technisch gebaar (snelheid van de
roterende vinger, de richting van deze beweging parallel aan de
toets, de lengte van de aanraking met de toets, het precieze moment
waarop de toets verlaten wordt - ongeacht de klinkende lengte van
de toon)
3) hij controleert het resultaat
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4)

en slaat het gebeuren op in het geheugen, bepalend of deze manier
al dan niet gereproduceerd moet worden, en in welke
omstandigheden.

Dit gaat over één toon en de lezer weet dat de pianist soms tot tien tonen per fractie
van een seconde speelt.
- Hij toont eerder de positieve kanten van het instrument, in zoverre die
overeenkomen met de eisen die het werk stelt.
- Hij weet op geraffineerde wijze om te gaan met de reglage van het mechaniek
en met de klankprojectie in de zaal.
- Hij is een tovenaar met het pedaal.
- Hij bezit een perfecte balans in oren en handen.
- Hij doet de luisteraar vergeten dat er een piano is.

c) Hij is uiteraard een goed pianofortist
- Omdat zijn instrument veeleisender is dan de moderne piano, zowel muzikaal
als technisch, heeft hij zijn gehoor en techniek nog sterker ontwikkeld.
- Omdat elke pianoforte weer verschillend is van een ander, bezit hij een duivels
aanpassingsvermogen.
- Bij het bespelen van een Weens mechaniek weet hij, dat het comfort vrijwel
nihil is, maar dat de expressiemogelijkheden onbeperkt zijn.
- Hij gaat waardig om met de registers en gebruikt het fortepedaal als een extra
resonator, zonder dat dit het klankbeeld en de harmonie stoort.
- Enerzijds past hij zich aan bij het instrument, anderzijds gaat hij tot het uiterste
door het instrument alles te vragen wat het te bieden heeft.

d) Ten slotte is hij een groot muziekkenner
- Hij plaatst zijn voordracht in het kader van het werk en de bijpassende esthetiek.
- Hij weet precies welke elementen in de compositie nieuw of bijzonder waren
bij het ontstaan, en weet die frisheid ook vandaag terug op te wekken.
- Hij doet niet aan Hineininterpretation, zelfs niet aan Interpretation, maar draagt
het werk voor volgens de regels van de voordrachtkunst.
- Hij wendt zijn gevoel aan om de juiste voordracht een diepere belevenis te laten
zijn en niet om de muziek te veranderen.
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Opdrachten voor morgen
- Onze tijd heeft sterke nood aan herbronning. Dit mag echter niet ten koste gaan
van de bron zelf.
- Door de pianofortecultuur te leren kennen zullen spelers en luisteraars deze
schatkamer gaan koesteren en beschermen.
- We bezitten vandaag nog originele instrumenten door de halsstarrigheid en de
koppigheid van de pioniers die ze bewaarden. Wij moeten vandaag minstens
zo halsstarrig zijn om dit culturele patrimonium te kunnen doorgeven en bekend
te maken.
- Nieuwsgierigheid en geduld zijn onze partners in onze zoektocht naar de juiste
verhoudingen.
- De conservatoria moeten de pianoklassen alle kansen geven om de opgelopen
achterstand die minstens 25 jaar bedraagt, weg te werken. De studenten moeten
de informatie krijgen waarop ze recht hebben. De conservatoria moeten dus
instrumenten aankopen en goed verzorgen.
- Bouwers en spelers moeten zo intens mogelijk samenwerken, om op die manier
maximaal van elkaar te leren.
- Aspirant-bouwers moeten aangemoedigd worden het vak werkelijk te leren (er
is sinds kort een goede opleiding voor pianofortebouwers aan het Conservatorium
van Gent).
- Instellingen met grote invloed via de media, zoals de Koningin
Elisabethwedstrijd, kunnen de pianoforte en de historische uitvoeringspraktijk
niet langer ignoreren, en zullen naar oplossingen moeten zoeken.
- De muziekkritiek kan zich beter informeren over de specificiteit van het
onderwerp en daardoor komen tot een professionele benadering van het
fenomeen.
- Er moet meer informatie komen, gebaseerd op betrouwbare bronnen, zodat de
legendes in vraag gesteld kunnen worden (Beethoven-Liszt).
- Het wordt tijd dat men beseft, dat het spelen op een pianoforte niet zomaar het
wisselen van instrument is, maar het openen van een deur tot een hele wereld
die het ontdekken waard is, ook al is een mensenleven er veel te kort voor.

Intermezzo voor de finale
- In mijn artikel zijn alle bouwers, spelers en stemmers een hij. Ik hoop dat het
overbodig is hier te stellen dat er op het terrein ook bijzonder sterke vrouwelijke
persoonlijkheden actief zijn.
- Het bovenstaand artikel kan ook geschreven worden over het orkest in de 19de
eeuw. Het inzicht dat het romantisch orkest maar weinig overeenkomst vertoont
met het orkest van het einde van de 20ste eeuw, heeft zich nog maar kort geleden
gevormd. Een herziening dringt zich op, want de hoogst gesubsidieerde orkesten
voeren het repertoire van de 19de eeuw uit met instrumenten en speeltechnieken
die ongeschikt zijn voor deze muziek.
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Hoe profileert Vlaanderen zich op het gebied van de pianoforte?
De pianoforte staat er in sommige landen beter voor, in andere landen minder goed.
Maar kan men wel zo spreken?
Nergens is er sprake van een landelijk beleid en op sommige plaatsen gebeurt er
veel op laag niveau, op andere plaatsen gebeurt er weinig, maar op hoog niveau. De
pianofortecultuur is verspreid over heel de wereld, en overal zijn er fervente
aanhangers te vinden. Als men de aanwezigheid van de pianoforte bekijkt van regio
tot regio op het gebied van de concertpraktijk en onderwijs, scoort Vlaanderen wellicht
nog het best. Nederland en Frankrijk komen op de tweede plaats. In tegenstelling tot
wat men meestal denkt, scoren Engeland en Duitsland echter slecht.
Zwakke punten in Vlaanderen zijn:
- de afwezigheid van een gerichte sensibilisering van de pianisten voor de
pianofortecultuur in de muziekinstituten van hoog naar laag
- het ontbreken van een ondernemende geest
- het ontbreken van overheidssteun voor pianofortebouwers.
Sterke punten in Vlaanderen zijn:
- de aanwezigheid van pianofortebouwers en restaurateurs, meer dan in andere
regio's van vergelijkbare grootte of bevolkingsdichtheid: Claude Kelecom, Chris
Maene, Jan van den Hemel
- de aanwezigheid van de Grafvleugel in het Museum Vleeshuis en de
activiteiten rond dit instrument
- het driejaarlijks festival van Brugge met concerten, tentoonstelling, cursussen
en referaten en het Mozart-concours
- het starten van de bouwcursus in het Conservatorium van Gent
- de cursussen pianoforte van het Conservatorium van Antwerpen (Claire
Chevalier en Jos van Immerseel)
- de jaarlijkse zomeracademie van het Ruckersgenootschap met een
pianoforteluik
- de aanwezigheid van enkele privé-verzamelingen waarvan die van
Heirseele-Schweiger in Oostende de belangrijkste is
- de aanwezigheid van de concert-instrumentenverzameling
Chevalier/Immerseel, een relatief kleine verzameling (8 vleugels) maar
kwalitatief behorend tot de wereldtop.
De instrumenten uit deze verzameling zijn trouwens pertinent aanwezig op de
concertpodia en bij cd-opnames.
- de activiteiten van pianofortespelers die optreden met eigen instrumenten: Jan
Vermeulen, Kimiko Nishi en de eerder geciteerde
- de aanwezigheid van musici die goede pianofortes bezitten zoals Sigiswald
Kuijken (meestal bespeeld door Luc Devos)
- de recente oprichting van de vzw Labo 19 die met de steun van de Vlaamse
regering een onderzoeksproject en pedagogische projecten uitwerkt over de
uitvoeringspraktijk van de 19de eeuw.
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Mia Awouters
Artisanale instrumentenbouw in Vlaanderen
De ambachtelijke muziekinstrumentenbouw in Vlaanderen heeft na de Tweede
Wereldoorlog geleidelijk een hoge vlucht genomen. Alhoewel nooit helemaal
uitgedoofd, was de artisanale bouw van muziekinstrumenten op het einde van de
18de eeuw haast volledig stilgevallen. Na 1830 had in België de industriële revolutie
ook op dit domein haar greep en werden klavieren, koperblazers en violen in groten
getale ingevoerd vanuit centra of firma's die op grote schaal en systematisch werkten.
Zelfs meer volkse instrumenten als accordeons en mandolines ontsnapten niet aan
deze trend. Sterk lokaal verankerde instrumententypes als hommels, fluitjes,
doedelzakken,... bleven in de huisgemaakte traditie verder leven. Voor wat de
klassieke muziek betreft, is het viooltype op beide polen blijven verder werken: naast
industrieel vervaardigde strijkers bleef de traditie van het volledig handgemaakte
instrument altijd in voege, omwille van de enorme impact die de klassieke 17de- en
18de-eeuwse vioolbouw op uitvoerders en melomanen is blijven behouden.
De hernieuwde belangstelling voor oude muziek heeft in hoge mate bijgedragen
tot het heropenen van traditionele bouwtradities. In de jaren 1960 ontwikkelde zich
in Vlaanderen een dynamiek die aan verschillende zijden bevrucht werd. Festivals
van oude muziek, historisch en technisch onderzoek op bewaarde instrumenten, het
bestuderen van traktaten over de technische opbouw van het vroege instrumentarium,
het herontdekken van een repertorium en van oude speelwijzen waren elk op zich
een voedingsbodem voor historisch verantwoorde nabouw.
De verzamelingen van historische muziekinstrumenten zijn de laatste dertig jaren
intensief geëxploreerd door bouwers, muzikanten en onderzoekers. De vraag naar
historische concerten werd alsmaar groter. Zo werd in de jaren 1960 in de
museumwereld en het privé-domein intensief gerestaureerd om - in hoge mate klavierinstrumenten terug bespeelbaar te maken. De kennismaking met andere timbres
en met het oude repertoire was voor het merendeel van de melomanen een revelatie.
Dit verschijnsel heeft zich herhaald in de recente uitbreiding van het repertoire naar
de vroege 19de eeuw.
Omwille van de beperkte beschikbaarheid van oude instrumenten en om museale
redenen werd tien jaar later al meer naar alternatieven gezocht. Het hergebruik van
het historisch instrumentarium is een heikel en controversieel discussiepunt. Ondanks
het vele en degelijke studiewerk hebben deze instrumenten nog niet al hun geheimen
prijsgegeven en elke interventie of restauratie brengt ons een stap verder van het
origineel. In een te enthousiaste benadering van oude klavierinstrumenten schuilt
het gevaar dat men enkel met het sonore aspect van het historisch object bezig is en
dat de globale studie en de correcte conservering ervan verwaarloosd worden.
Zowel de schaarste als de historische interesse en de zorg om oude verzamelingen
hebben een nieuwe trend doen ontstaan. Enthousiaste melomanen die ook hout kunnen
bewerken, of ebenisten die van muziek houden, hebben zich verdiept in de technische
studie van het historische muziekinstrument. Het herontdekken van oude
vergaartechnieken, dierlijke lijmsoorten, oude vernissen, de legeringen van snaren,
het materiaal voor plectra, enz. zijn even essentieel als de kennis van het repertorium
en van de oude speelwijzen. De systematische studie van bepaalde instrumententypes,
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de bouwwijzen van bepaalde centra of bouwers, het situeren van de instrumenten
aan de hand van hun repertoiremogelijkheden en archiefonderzoek omtrent de
bouwers, hebben een uitgebreid bronnenmateriaal ter beschikking gesteld. De
klavecimbeltypes van Hans Ruckers en zijn nakomelingen uit Antwerpen en hun
uitstraling in Europa zijn vrij gedetailleerd bekend1. Initiatieven van talrijke
conservators om degelijke technische tekeningen van historische muziekinstrumenten
uit hun collectie ter beschikking te stellen van bouwers, werden internationaal
gebundeld2.
Het contact met de instrumenten in verzamelingen en de voorbereidende studie
voor hun restauratie, heeft de interesse doen ontluiken om de kwaliteit van deze
instrumenten opnieuw te ontdekken in het nabouwen. Na twee generaties is de
kwaliteit van de hedendaagse ‘Vlaamse’ instrumenten degelijk en overwogen. Ook
internationaal worden zij gewaardeerd. Het intensifiëren van deze activiteiten kan
de economie alleen maar ten goede komen en getalenteerde en dynamische mensen
een verrijkend beroep brengen dat de culturele uitstraling van Vlaanderen bevordert.
Onze muzikanten concentreren ver over de grenzen, de instrumenten zijn hen gevolgd3.
Het talent om historisch verantwoorde instrumenten na te bouwen is duidelijk in
Vlaanderen aanwezig. Het consequent stimuleren van deze ambachtelijke en artistieke
activiteit met een duidelijke culturele uitstraling is nog een taak voor de overheid.
De diverse opleidingen in Puurs, Boom en aan het Conservatorium in Gent hebben
al voldoende bewezen dat vanuit degelijk onderricht een grote impuls kan gegeven
worden aan een bestaande beweging. De zorg voor deze diverse opleidingen, de
steun aan talentvolle beginners en het attent maken van het melomane publiek op
deze vrij onbekende economische sector, zou de leefbaarheid van dit creatief beroep
duidelijk ten goede komen.

Reconstructie van een klavecimbel van Albert Delin uit de verzameling van het
Muziekinstrumentenmuseum van Berlijn door Jan van den Hemel.

Eindnoten:
1 Vgl. de talrijke publicaties van J Lambrechts-Douillez over de Antwerpse klavecimbel-bouwers
(o m. uitgegeven door het Ruckersgenootschap)
2 List of technical drawings of musical instruments in public collections of the world, ed. R. van
Acht, Haags Gemeentemuseum, 1995, 59 p.
3 M Awouters, La fabrication artisanale d'instruments de musique, in: La Flandre, 17, 1998, p.
34-37

Vlaanderen. Jaargang 48

186

Robin Stowell
Beroemde violen - authentiek, gerestaureerd of getransformeerd?
Weinig topviolisten spelen tegenwoordig tijdens concerten op instrumenten die door
hedendaagse luthiers gebouwd werden. De meesten geven de voorkeur aan antieke
instrumenten, meer bepaald exemplaren van Antonio Stradivarius (1644-1737),
Bartolomeo Giuseppe Guarneri del Gesù (1698-1744) of andere Italiaanse
meesterluthiers, die ze zelf aangeschaft hebben wanneer ze het zich konden
permitteren, of waarvan ze het geluk hadden ze in permanente bruikleen te hebben.
Dit is geen recente trend. Terecht of ten onrechte werd lange tijd verondersteld dat
het klankpotentieel van de meeste violen rijpt met de jaren en het bespelen ervan.
De Duitse violist, componist en dirigent Louis Spohr (1784-1859) beaamt: ‘Elke
nieuwe viool, zelfs één van het oudste hout, heeft in het begin een ruwe, onaangename
toon, en verwerft pas een klank van fijne kwaliteit, nadat er een aantal jaren op
gespeeld is. Enkel door de tijd en het gebruik gerijpte oude violen zijn geschikt voor
solospel.’1
Spohr betreurde het feit dat de uitmuntende instrumenten van ambachtslieden als
Stradivarius en Guarneri ‘over heel Europa verspreid’ waren, en daarbij nog meestal
in ‘de handen van rijke dilettanten’ gevallen waren. ‘Ze zijn bijgevolg zeldzaam en
duur,’ gaat hij voort, ‘en jammer genoeg wordt dit van jaar tot jaar erger.’ Helaas is
deze situatie sedert Spohrs tijd er enkel op verslechterd. Beroemde oude violen
werden meer en meer als investering beschouwd, met het resultaat dat de prijzen uit
de pan gerezen zijn. Tot 84.000 pond (of ca. 5.200.000 Bfr.) werd in 1971 bij Sotheby
voor de ‘Lady Blunt’-Stradivarius geboden, meer dan het dubbele van de geschatte
verkoopprijs. De ‘Greffuhle’-Stradivarius klom in 1977 in New York boven die prijs
uit en de ‘Gillot’-Guarneri werd later in dat jaar voor 115.000 pond (ca. 7.100.000
Bfr.) verkocht. In 1990 werd de ‘Mendelssohn’ -Stradivarius bij Christie's voor
902.000 pond (ca. 56.000.000 Bfr.) verkocht, en de ‘Kreutzer’-Stradivarius haalde
in 1998 in hetzelfde veilingshuis 947.000 pond (ca. 59.000.000 Bfr.).
Natuurlijk worden de prijzen voor instrumenten tegenwoordig bepaald door het
samenspel van onderhoudskosten, verzekering, belastingen, inflatie, zeldzaamheid
en kwetsbaarheid, samen met de investeringswaarde; en het heeft zijn reden dat zowel
Stradivarius en Guarneri hoog in aanzien staan, zelf al zijn er getuigenissen die
bevestigen dat de toonkwaliteit van de hoog bespannen modellen van de familie
Amati en van de Oostenrijker Jacob Stainer (?1617-83) tijdens hun leven over het
algemeen de voorkeur hadden.2 De door Stradivarius en Guarneri ontwikkelde violen
verwierven enkel het hoogste gezag, nadat ze, samen met de meeste andere bewaard
gebleven instrumenten van de vioolfamilie, tegen het eind van de achttiende eeuw
talloze interne en externe aanpassingen ondergaan hadden. Deze aanpassingen waren
het gevolg van de vraag naar een grotere klanksonoriteit, een groter volume en een
grotere projectie, die door de toenemende trend van publieke concerten ontstond.
Parallel met de ontwikkelingen in de boogbouw, die (omstreeks 1785) door toedoen
van François Tourte (1747-1835) tot een standaardisatie van boogmodel, afmetingen,
gewicht en materiaal leidde, eisten violisten een voldoende krachtige klank en
briljantheid van hun instrumenten om de concertzalen te kunnen vullen en om met
de toenemende kracht van het orkesten van die tijd te kunnen rivaliseren.
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De uiterlijke basisvorm van de viool en de lengte van de romp (in het typegeval
ca. 35,6 cm) bleven in essentie onveranderd, maar aan de wens naar een meer briljante,
krachtigere klank werd meestal voldaan door de instrumenten aan behoorlijk wat
grotere spanning te onderwerpen. De meest fundamentele verandering die door
bouwers aangebracht werd, was het verlengen (met 0,64-1,27 cm tot de hedendaagse
standaard van 12,86-13,02 cm) en versmallen (met zo'n 3,18 mm) van de hals, die
in een hoek van 4-5 graden ten opzichte van de romp aangebracht werd (met het
niveau van de brug net onder dat van het blad). Dit schakelde de noodzaak van een
bijzonder omslachtige wig tussen toets en hals uit, die het moest mogelijk maken dat
de toets omwille van een zuivere toonproductie de hoek van de snaren nauw volgde.
Dit leidde ook tot een verlenging van de vrije lengte van de snaar (tot 1,25 cm) en
de tonale voordelen die daaruit voortkwamen.
Typisch voor de meeste barok- en vroegklassieke violen is de praktisch rechte
hoek ten opzichte van de ribben waarmee de hals vanuit het instrument te voorschijn
komt; die hals was aan de romp vastgelijmd en met drie spijkers vanuit de binnenkant
van het blok bevestigd. De nieuwe halsconstructie maakt het mogelijk de hele

Een bijzonder mooie Italiaanse viool vervaardigd door Antonius Stradivarius genaamtekend met de
woorden ‘Antonius Stradivarius Cremonensis/Faciebat Anno 1727’. Ze werd door Kreutzer uitgekozen
en als M754 genummerd.
Geschatte waarde: £ 650.000-850.000. Verkocht voor £ 974500... een wereldrecord. (Foto: Christie's
South Kensington, Londen)

scala van mogelijkheden van het instrument uit te buiten; in de meeste gevallen hield
het ook het behoud in van de originele krul die op een nieuwe hals geënt werd. Die
werd dan door een spiegat in het bovenste blok bevestigd, met het oog op extra
stevigheid om de verhoogde spanning op het instrument te kunnen weer-
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staan; die spanning werd nog versterkt door de noodzaak van een beetje hogere (zo'n
3 mm), dunnere en scherper gebogen kam. De vorm daarvan was verschillend, maar
werd gaandeweg gestandaardiseerd.
De positie van de kam is wellicht ook gestandaardiseerd, maar pas in de tweede
helft van de achttiende eeuw. In vele zeventiende- en achttiende-eeuwse schilderijen
en gravures is de kam veel dichter naar het staartstuk van de viool toe afgebeeld dan
tegenwoordig3. Dit is een te vaak voorkomende element om slechts als artistieke
vrijheid of inaccurate weergave afgedaan te worden, te meer daar op violen van die
periode vaak ‘voetsporen’ van kammen te vinden zijn, die op een reeks verschillende
vrije lengtes van de snaar wijzen. Nochtans kan er geen sluitende conclusie over de
echtheid hiervan gemaakt worden zonder meer positieve informatie over de relatieve
plaatsing van de stapel. Indien de kam zelfs maar ongeveer daar stond waar hij
afgebeeld is, dan zou het praktisch onmogelijk zijn de stapel te plaatsen op een manier
zoals hij in een moderne verhouding staat.4 Het lijkt er inderdaad op dat sommige
uitvoerders op instrumenten gespeeld zouden hebben, waarvan de kam achter de
stapel was geplaatst. Deze opbouw moet zonder twijfel een warme, zoete klank
voortgebracht hebben, maar zonder het volume en potentieel voor projectie die door
laat-achttiende-eeuwse uitvoerders geëist werd.
Om oude instrumenten bestand te maken tegen de hogere spanningen waaraan ze
onderhevig waren - en dat was nog meer het geval toen de toonhoogte gaandeweg
gestandaardiseerd werd - werd de zangbalk verlengd en solider gemaakt. De zangbalk
bestond uit een stuk vurenhout dat perfect gespleten werd en in de lengterichting aan
de onderkant van de baszijde van het instrument, bij de linker voet van de kam
bevestigd werd. Hij leverde de nodige sterkte om de neerwaartse druk van de snaren
op de poten van de kam te weerstaan. Er waren in de zeventiende en achttiende eeuw
geen vaste afmetingen voor en verschillende scholen raadden verschillende groottes
aan.5
Bewaard gebleven voorbeelden en het voorhanden bewijsmateriaal suggereren
dat de doorsnee-afmetingen van de zangbalk bij Stradivarius als volgt waren: lengte,
50 mm verwijderd van de bovenste en onderste uiteinden van het bovenblad; hoogte,
6-7 mm onder de kam; breedte, 5 mm. Deze maten zijn klein in vergelijking met de
standaardafmetingen van de ‘moderne’ zangbalk, zoals die vanaf ca. 1800
geïntroduceerd werd: lengte, 7/9de van de romplengte (ongeveer 39,5 mm verwijderd
van de bovenste en onderste uiteinden van de buik); hoogte, 10 mm; breedte, 5,5
mm. De stapel, dat kleine staafje van dennenhout dat het bovenblad met het achterblad
verbindt, werd ook solider gemaakt om efficiënter zijn structurele en akoestische
functie te kunnen waarmaken.
De langere, smallere hals van het laat-achttiende-eeuwse instrument beïnvloedde
op zijn beurt de vorm van de toets, in die tijd gaandeweg meer van ebbenhout dan
van een fineer van hardhout. Hij werd aan de kant van de schroevenkast ook versmald
en wat verbreed naar de kam toe; hij werd over de hele lengte meer uitgesproken
gerond om overeen te komen met de typische radicale boog van de aangepaste kam.
Bovendien werd hij met ongeveer 5,08-6,35 cm verlengd tot een gemiddelde lengte
van 26,67 cm6, zodat het bereik van het instrument tot boven de zevende positie
uitgebreid werd en het de violisten gemakkelijker gemaakt werd om in de hoge
registers te spelen.
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De romp van het instrument bleef grotendeels ongewijzigd gedurende deze
overgangsperiode, hoewel volgens Spohr talloze andere experimenten verricht werden
om de klank te verbeteren. Het ‘schrapen’ van bepaalde instrumenten, meer bepaald
van Guarneri-violen, werd blijkbaar standaardpraktijk. Dit proces, waar vooral de
gebroeders Mantegazza uit Milaan befaamd voor waren, bestond uit het reduceren
van de dikte van het boven- en achterblad met de bedoeling het instrument directer
te doen aanspreken. De ijverige verzamelaar van Cremona-violen, graaf Cozio di
Salabue (1755-1840), prees voortdurend het werk van de Mantegazza's, maar in
dezelfde periode leden vele uitstekende instrumenten klaarblijkelijk onder de handen
van onbekwame of naïeve herstellers.
Het is moeilijk vast te stellen wie nu werkelijk de aanzet gaf tot de bovengenoemde
aanpassingen op de meeste bewaard gebleven snaarinstrumenten. De prikkel schijnt
te zijn geleverd door bouwers die in Parijs verbleven7, waaronder vooral Nicolas
Lupot (1758-1824) en François-Louis Pique (1758-1822) prominent waren. Deze
luthiers toonden een bijzondere belangstelling voor het ‘klassieke’ model uit
Stradivarius' ‘gouden periode’, waarvan het relatief vlakke (weinig gebogen) bovenen achterblad waarschijnlijk geïnspireerd zijn op de compacte, krachtige instrumenten
van Giovanni Paolo Maggini (ca. 1581-ca. 1632) uit Brescia. Stradivarius' ‘platte’
model bleek het best te reageren op de aanpassingen en begon al gauw de instrumenten
van Stainer en de Amati's te overschaduwen omwille van zijn klankpotentieel,
flexibiliteit en dynamisch bereik.
De Italiaanse violist Giovanni Battista Viotti (1755-1824), de voornaamste inspiratie
achter de befaamde negentiende-eeuwse Franse vioolschool, had een grote invloed
op het veroveren van de bevoorrechte positie die Stradivarius' instrumenten vandaag
de dag nog steeds innemen.8 Zijn klank had klaarblijkelijk een schoonheid, adem en
kracht, die zijn tijdgenoten als nieuw beschouwden, en het is waarschijnlijk geen
toeval dat een verslaggever voor The London Chronicle (1794) deze kwaliteiten aan
zijn ‘veranderde vioolstructuur’ toeschreef, die een grotere klankprojectie bood. De
violen van Guarneri del Gesù, befaamd voor hun massief opgebouwde, krachtige
klank en een zekere ongepolijstheid in hun karakter en afwerking, namen hun
prominente positie pas wat later in, nadat ze aanvankelijk naam gemaakt hadden met
Gaetano Pugnani (1731-98), maar meer beslissend met Nicolò Paganini (1782-1840),
Henri Vieuxtemps (1820-81) en Henryk Wieniawski (1835-80), terwijl Ole Bull
(1810-80) en Charles-Auguste de Bériot (1802-70) respectievelijk de zaak van de
Bresciaanse bouwers Gasparo da Salò (1540-1609) en Maggini bepleitten.
Afgezien van enige herstelling, restauratie of van algemeen onderhoud dat ze
onvermijdelijk in de loop van de jaren ondergingen, zijn de instrumenten die vóór
ca. 1800 gebouwd werden, onderworpen aan een substantieel transformatieproces.
Wanneer de verscheidene accessoires die door hedendaagse violisten gebruikt worden,
en die geen deel uitmaakten van het zeventiende- of achttiende-eeuwse vioolspel,
zoals kinhouders, schoudersteunen, fijnstemmers en metalen of metaalomwikkelde
snaren9, mee in rekening gebracht worden, dan zijn de instrumenten die door onze
moderne virtuozen gebruikt worden verre van authentieke producten van hun bouwers.
In werkelijkheid hebben diegenen die op een veiling of bij een privéverkoop de boven
vermelde opgeblazen prijzen betaalden voor een Stradivarius, Guarneri of een viool
met een gelijkaardige status die voor een modern concert opgesmukt is, een instrument
verworven waarvan men kan beweren dat het nauwelijks meer dan de helft ‘origineel’
is. Dat de instrumenten van Stradivarius en Guarneri uiteindelijk echter vele jaren
na hun dood succes hebben typeert op een wonderlijke wijze hun visie,
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vooruitziendheid en vakkundigheid en rechtvaardigt terdege de hedendaagse verering
en waardering van hun creaties.
Het is interessant vast te stellen, dat vele gevierde twintigste-eeuwse muzikanten
en uitvoerders compleet vergeten schijnen te hebben dat er ooit aanpassingen aan de
vioolfamilie gebeurden. De gevierde Oostenrijks-Hongaarse violist Joseph Joachim
(1831-1907) bijvoorbeeld beweerde argeloos, toen hij toelichting gaf bij de uit-
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voering van werken van Giuseppe Tartini (1692-1770), dat ‘de viool zoals we ze nu
bespelen toen al als een voltooid instrument bestond, waarop alle latere technische
verworvenheden hadden kunnen worden uitgevoerd, indien iemand had geweten
hoe.’10
De zogenaamde oude-muziek-revival in deze eeuw heeft een tweede revisie in de
montage van enkele oude instrumenten teweeggebracht, en de historische
uitvoeringstheorie en -praktijk heeft zich ontwikkeld tot een belangrijk onderdeel
van de voornaamste tendensen in het muziekleven. Hoewel de doelmatigheid van
een dergelijke uitvoeringspraktijk nog steeds de muziekopvattingen verdeelt, zijn de
waarde en betekenis ervan toch duidelijk. De Duitse componist, altvioolspeler en
dirigent Paul Hindemith legt het als volgt uit: ‘Alle eigenschappen die de muziek uit
het verleden aantrekkelijk maakte voor zijn toenmalige uitvoerders en toehoorders
waren onlosmakelijk verbonden met de klanksoort, zoals die toen bekend en
geapprecieerd werd. Indien we deze klank vervangen door de klanken die typisch
zijn voor onze moderne instrumenten en hun procédés, dan vervalsen we de muzikale
boodschap die verondersteld werd door de originele klank overgebracht te worden.
Bijgevolg zou alle muziek uitgevoerd moeten worden met de productiemiddelen die
in zwang waren toen de componist haar aan zijn tijdgenoten aanbood.’11 In
overeenstemming met een dergelijke visie is er behoorlijk wat belangstelling gegroeid
voor het verwerven van instrumentale technieken en uitvoeringsstijlen uit het verleden
en voor het bespelen van instrumenten in een toestand en montage die overeenkomt
met de periode (en soms met de nationaliteit) van de muziek die men wil uitvoeren.
‘Historische instrumenten’ zijn tegenwoordig routine in de concertzalen en op cd en
zijn heden ten dage praktisch verplicht in substantiële gebieden van het repertoire,
vooral in muziek van vóór 1750.
De ironie wil dat de zeldzaamheid van echte historische snaarinstrumenten van
goede kwaliteit de uitvoerders ertoe verplicht heeft een goed zeventiende- of
achttiende-eeuws instrument vanuit zijn gewijzigde staat van ca. 1800 terug zo
getrouw mogelijk om te vormen naar zijn originele conditie, of bij een voortreffelijk
bouwer een historisch accurate moderne kopie van een origineel instrument te
bestellen.12 Velen hebben voor de eerste mogelijkheid geopteerd, niettegenstaande
de algemene opvatting dat het omwille van de klank en de investering wel eens niet
verstandig zou kunnen zijn met een waardevol instrument te knoeien. Desondanks
bleken de Stainer- en Amati-modellen, die het meest onder het achttiende-eeuwse
verbouwingsproces te lijden hadden, de hoofdkandidaten voor een dergelijke
heraanpassing. Dietrich Kessler, de Londense restaurateur en expert op het gebied
van historische instrumenten, herinnert zich enigszins geamuseerd hoe hij zich de
eerste vijfentwintig jaar van zijn loopbaan bezighield met instrumenten om te vormen
van hun originele naar moderne specificaties, om zich daarna een even lange periode
te wijden aan het herstellen van andere in hun originele conditie!13
De relatie tussen moderne kopieën en hun originelen blijft tot op heden een
controversiële kwestie, want er bestaat niet zoiets als een ‘wet van Stradivarius’ die
uit zichzelf op een betrouwbare wijze garant staat voor een superieure
instrumentenbouw. Ondanks de aanwending van moderne technologie,
wetenschappelijk onderzoek naar de karakteristieken van hout, vernis en andere
materialen en pogingen om te komen tot een zo precies mogelijke reproductie van
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de dikte van de bladen, van de hoogte van de welving (door middel van
gipsafdrukken), van de breedte van de krul en iedere andere denkbare afmeting van
Stradivarius' bewaarde instrumenten, is er voor de bouwers geen garantie dat hun
inspanningen diens prestaties kunnen evenaren. Dit geldt zowel wanneer ze een
‘historisch instrument’, dan wel een ‘moderne’ uitvoering op het oog hebben. Hoewel
precieze afmetingen van bewaard gebleven instrumenten onmisbare richtlijnen kunnen
verschaffen, kunnen ze ook misleidend werken, aangezien een oud instrument, dat
door statische druk en eeuwenlang gebruik vervormd is niet direct als mal kan dienen
voor een nieuw dat zou klinken als het oude. Bovendien is de beste hedendaagse
wetenschap eenvoudigweg niet in staat om de onvoorspelbaarheid te elimineren die
inherent is aan ordinaire materialen als hout en lijm. Niettemin voelen moderne
bouwers zich voortdurend gesterkt door de theorie dat de prestaties van vroegere
meesters geëvenaard kunnen worden, en dan nog tegen een kostprijs die heel wat
meer binnen de financiële mogelijkheden ligt dan de hamerslag voor een beroemde
oude viool, of die nu in zijn oorspronkelijke staat verkeert, gerestaureerd is, dan wel
getransformeerd.
VERTALING: FRANK TRAVERS

Eindnoten:
1 L Spohr, Violmschule (Wenen, 1932), p. 15.
2 Cfr bijvoorbeeld J Hawkins, A General History of the Science and Practice of Music (2 delen,
Londen, 1776 herdruk 1853/R1963), vol. 2, p 688, en G.S. Lohlein, Anweisung zum Violinspielen
(Leipzig, 1774), zoals geciteerd in W H., A.F & A.E. Hill, Antomo Stradivari, His Life and
Work (1644-1737) (Londen, 1902, 2/1909/R1963), p.253
3 De titelplaat van Leopold Mozarts Versuch emer grundlichen Violinschule (Augsburg, 1756)
geeft een achttiende-eeuws voorbeeld, terwijl David D Boydens The History of Violin Playing
from its Origins to 1761 (London, 1965) verscheidene voorbeelden uit vroegere bronnen bevat
(zie vooral afbeeldingen 8, 9, 10, 11, 14, 20 en 23).
4 De gebruikelijke plaats van de stapel in onze tijd is op één lijn met en lichtjes (ca. 6-7 mm)
achter de rechter voet (discantzijde) van de kam
5 Voor een interessante vergelijking van verschillende montages van vroege violen en meerbepaald
van acht zangbalken die uit instrumenten komen die tussen 1777 en 1894 gemaakt werden, zie
G. Stradner, ‘Eine Ausstellung zur Entwicklung der Geige’, in V. Schwarz (ed.), Violinspiel
und Violinmusik in Gescluchte und Gegenwart (Wenen, 1975), pp. 314-23.
6 Volgens de gebroeders Hill varieerde de lengte van Stradivarius' originele toets van 19,05 tot
21,59 cm Zie W H., A.F & A E. Hill, op cit., pp 204-5.
7 Lancetti rapporteert (1823) dat de hals van Italiaanse violen verlengd werden ‘volgens de in
Parijs heersende mode’. Zie G Hart, The Violin, its Famous Makers and Imitators (London,
1875), p. 151
8 Een Stradivarius-viool is in Viotti's testament vermeld tussen zijn meest waardevolle en kostbare
bezittingen. Zie A Pougin, ‘Le Testament de Viotti’, Le Ménestrel 38 (1902), p 371
9 Alle snaren waren in de regel van darm tot ca 1700, toen zilver- of koperomwikkelde G- (en
in sommige gevallen D-) snaren geintroduceerd werden. In Italie echter was een volledige
darmbesnaring algemeen tot een eind na 1800
10 J Joachim & A. Moser, Violinschule (3 vol, Berlijn, 1902-5), pp 167-8.
11 P. Hindemith, A Composer's World (Cambridge, Mass,, 1952), pp. 167-8.
12 Alle bewaard gebleven Stradivarius-violen bijvoorbeeld hebben externe en interne veranderingen,
zoals hierboven beschreven, ondergaan.
13 R. Dawes (ed.), The Violin Book (Londen, 1999), p 61.
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Ghislain Potvlieghe
Vlaanderen en zijn orgels... nu
Dankbaar in herinnering aan wijlen Johan Fleerackers, kabinetschef van
de minister van Cultuur.

... uit de orgellaboratoria...
Zonder een park hout- en metaalbewerkingmachines aangedreven door een forse
hoeveelheid elektriciteit, elektronisch geprogrammeerde apparatuur, fijnregelaars
gekoppeld aan de soldeerbouten, computers met allerlei rekenkundige programma's
en een AutoCad als tekenapparatuur, meterslange melkwitte buislampen en boeketten
lichtbundelende halogeenlampen, fotokopieerapparaten, video's en fototoestellen,
faxen en telefoons; en zonder vak- en databoeken, boekenrekken gevuld met
organologische publicaties, en vrachten administratie te verwerken door bureaus
bestuurd door deskundigen, en zonder de geregeld aan te vullen boekdelen over
werkreglementeringen die bepalen van welk ogenblik af personeel fris is, opstaat,
zijn behoeftes doet, honger heeft, moet ophouden met werken, moet denken en
stoppen met denken, moet rusten en op vakantie gaan, zonder indrukwekkend
uitgebouwde media-communicatiemogelijkheden via internet en e-mail met
apestaartjes zoals dat heet, zonder transportmogelijkheden door gespecialiseerde
bedrijven, eigen vrachtwagens en lichtere vehikels en vliegtuigen... Zonder maar iets
van al dat industriële snoepgoed bouwden 18de-eeuwse orgelmakers, zoals de Van
Peteghems, soms zeven grote orgels per jaar.
Met zo'n hagelvlaag van hulp- en afremmingsmiddelen slagen we er bijgevolg
maar nauwelijks in, een paar orgels over de tijdsspanne van een vijftal jaren te
restaureren. Wegens een administratie die zich in stand houdt omwille van zichzelf?...
Het vak zelf, gedegradeerd tot een nevenactiviteit?... Of restauratie louter als een
zachtjes sudderende wetenschappelijke bezigheid?...
Of, waarde lezer, begrijpt u dat als een troosteloze babbel uit de rangen van de
oude garde?
Een kijkje door het sleutelgat van de oude laboratoriumdeur...
Dat voormalige laboratorium stelde eigenlijk niet zo veel voor: beperkte ruimtes,
soms verlicht met wat flakkerend kaarslicht, een lessenaartje met een inktpot en in
de nabijheid een kwakende gans geliefd voor haar veders als pennenstokken, verder
enkele meetlatten en een passer tegen het rekje aan de muur, wat soldeerbouten die
lagen te warmen in een zacht smeulend schaaltje houtskool, een smeltkroesje met
een stapeltje broden metaal ernaast en een houten giettafeltje, in een zachtdampende
‘bain marie’ een pruttelend potje lijm met een vettig borsteltje erin, een serie
handschaven en boren, en wat hamers op een bonkige werkbank ...
En de orgelmaker, met een potlood achter de oren.
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... Tovenaars?...
Waren het dan tovenaars, die vroegere instrumentenbouwers? Neen. Ze werkten zeer
gericht. Met poten aan hun lijf, en tradities in de kop. Detailwerking? Enkel waar
strikt nodig! Al eens goed de afwerking bekeken van een klavecimbel binnenin? Is
hier soms een houthakker aan het werk geweest? Al eens een achttiende-eeuwse
windlade gezien, zijn fundament zo hartstochtelijk doorgroefd als het vel van een
oude gerimpelde olifant? Een techniek die werd aangewend om ongewenste
overloopwind te laten ontsnappen! In vaktaal noemt men die groeven ‘heksingen’,
een toepassing die wel geen overbodige luxe zal geweest zijn vermits de pijpstokken
- de planken waarop de families ‘Pijp’ in slagorde opgesteld staan - er domweg
werden op vastgespijkerd met vierkantige, grof handgesmede, stekelige ijzeren
pinnen.
Het is deze historische instrumentenbouw waar wij heden ten dage nog steeds met
grote verbazing naar opkijken. Heden ten dage? Ook Grégoir, de gevierde Vlaamse
historicus die midden vorige eeuw stapels organografisch en musicologische
wetenschap vergaarde, stond in grote bewondering voor het werk van een Forceville
(† 1739) en raadde alle jeugdige aspirant-orgelbouwers aan, het werk van deze
grootmeester te bestuderen.

...artistiek afval...?
Nog minstens een eeuw lang zou het duren alvorens Grégoirs advies au sérieux zou
worden genomen. Tot voor kort nog werd het historisch instrument niet als dusdanig
erkend, omdat het - terecht - als typisch voor een bepaalde stijlperiode werd ervaren
en bijgevolg, zo werd geredeneerd, eigenlijk ‘muzikaal onvoldoende bruikbaar’. In
termen van ‘vooruitgang van de beschaving’ vond men dat een instrument veelzijdig
moest zijn, m.a.w. aangepast aan vernieuwde inzichten. Een oud instrument, zo bleek,
was te beperkt in zijn klankcultuur. Goethes vaststelling in der Beschränkung zeigt
sich der Meister, kon in die context slechts als een dichterlijke blunder van formaat
worden beschouwd. Met zo'n redenering maakte men dan ook allerlei
klanktranscripties en werd het oorspronkelijk concept verbroken. Gaandeweg werd
het beeld van een tijdperk vervalst. Generaties negeerden het werk van vorige
generaties. Het oude orgel was ‘oud’ in de zin van ‘voorbijgestreefd’, zo oordeelden
vele organisten en orgelmakers. En de ‘oude’ muziek dan? Zoals de instrumenten
uit diezelfde tijd ook al ver versleten? Of stilaan ook in ontbinding tot artistiek afval...?
De gevolgen bleven niet uit: voor het overgrote gedeelte staat het Vlaamse
orgellandschap er nu troosteloos verminkt bij en grof getransformeerd, als puisten
op onze muziekcultuur.
Hoe voelt het muzikale geweten zich bij dit instrumentale kerkhof?
Een blik doorheen het glazen portiek van het moderne orgellaboratorium...?

... over kleuren en smaken...
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Het getransformeerde historisch instrument in ere herstellen is een nieuwe opdracht.
Zal men hierbij voldoende respect kunnen opbrengen voor de oorspronkelijke bouwer,
of zal men eerder geneigd zijn de ‘groei’ met al zijn tussentijdse transformaties te
behouden? Of om helemaal de aanvechtbare toer op te gaan: moet men ook tegemoet
komen aan huidige eisen?
Bezwaarlijk kan men alle vraagstellers voldoening schenken en het laveren tussen
de uitersten van zwart en wit is zich op grijze paden van het geschuwde compromis
begeven. In dat grijze gebied missen we de helderheid van het wit en de diepte van
de donkerte. Ontdaan van zijn typische kleurenpalet verkrijgt het getransformeerde
instrument meestal allerlei vage eigenschappen van een fors versneden wijn. Door
een onaangepaste restauratie werden al heel wat unieke kunstwerken besmeurd en
diep gekwetst.
En desalniettemin verliep de herwaardering van het orgelbouwkundige erf-
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goed, hoe verrassend ook, niet zonder horten of stoten. In de zomer van 1968 had
toenmalig kabinetschef van de minister van Nederlandse Cultuur, Johan Fleerackers,
de betogen van enkele ‘constatairs’ gehoord, geloofde ze, en stond meteen aan de
wieg van het Vlaamse orgelrestauratiebeleid. Binnen de schoot van de Koninklijke
Commissie voor Monumenten en Landschappen zette hij in 1970 een constructie in
de steigers ter beveiliging van ons muzikale erfgoed, dat hem bovendien als
liefhebberorganist bijzonder ter harte ging. Pas in 1973 kon de eerste historische
orgelrestauratie in Vlaanderen worden gerealiseerd. Jaren later bracht ik dit alles
opnieuw ter sprake in een Knack-interview (juni 1985). Dat gesprek was de gewezen
kabinetschef niet ontgaan, integendeel!

...een teruggevonden brief met een toekomstvisie...
Wanneer zijn ‘jonge Turk’ (zoals hij me graag typeerde) meer dan vijftien lange
jaren na het startschot in het roemruchte '68 nog steeds te weinig grondstof voor de
vredespijp vond, en dat op de koop toe nog luidop vertelde aan al wie het wilde horen
en nog liever aan wie het niet wilde horen, klom de kabinetschef in zijn pen voor
een snedig antwoord:
‘het deed mij genoegen dat U de combativiteit nog niet hebt afgelegd...
Het is jammer dat wij de “revival” van de zeventiger jaren niet tien jaar
eerder hebben kunnen inzetten, zodat de nieuwe generatie orgelbouwers
de tijd was gegund om een behoorlijke bedrijfsinfrastructuur op te bouwen.
Al is in de praktijk de oogst gering, toch is op het principiële vlak de strijd
in het voordeel van de authenticiteit voor een stuk gewonnen. Er is ook
veel meer belangstelling dan vroeger voor de ware orgelcultuur. Waar
aan het schort is het doorbreken van de anonimiteit en de marginaliteit,
waarin het orgel-ambacht zich nog bevindt...
Ik hoop dat U in de “boosheid” moge volharden.’
(brief gedateerd 26 juni 1985).
De strijd tegen transformaties van historische orgels bleef de grootste zorg.
Stijldiscrepanties verenigen in éénzelfde instrument tot een klanksalon met oorkussen
en bed des duivels erbij? Diabolis in musica!
Maar alle beeldspraak uit het spreekwoordelijke wijwatervat waarin de Beëlzebub
zich proestend vermaakte terzijde: wat maakte de restauratie-problematiek dan wel
zo complex en voor velen zelfs onbespreekbaar? Ongetwijfeld circuleerden er heel
wat meningen omtrent de betekenis van ‘restauratie’.
Wat mij in de jaren zestig intrigeerde was: vanuit welke typische klank dachten
en componeerden kunstenaars uit een vroegere tijd? Dat hun composities evengoed
op een instrument uit een latere periode klinken blijft een betwistbaar antwoord, een
zelfs niets ter zake doend-antwoord. Want de componist moge dan nog een baanbreker
zijn geweest, voorop lopen op een klank die in zijn tijd nog niet bestond...? Zo'n
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redenering behoort tot het teleologische denken. De vertolker ervaart de instrumentale
karakteristieken als medebepalend voor wat tempi, ‘frasering’, accentueringen...

Koororgel (1981), Abdijkerk Grimbergen, gemaakt door G. Potvlieghe - De Mayer naar een duidelijk
omlijnd project, geinspireerd op een hoogtepunt van de 16de-eeuwse Nederlandse orgelbouw:
adviseur: K. D'Hooghe.

kortom, voor wat zijn hele voordrachtkunst betreft. Tenzij hij zich niet stoort aan
anachronismen. Een voorbeeld direct uit de vuist gegrepen: Prestantpijpen, zoals die
gebouwd werden in de loop van de 17de eeuw, spreken niet zo snel aan als deze van
een veel latere factuur voorzien van baarden. Deze bouwkarakteristiek verwijst al
naar het feit dat zo'n register niet de virtuositeit verdraagt die een modernere Prestant
zelfs moeiteloos verwerkt.
Klankcultuur dus. Elke cultuur heeft zijn eigen dynamiek.

‘...een behoorlijke bedrijfs-structuur...’
Beslist legde J. Fleerackers in zijn brief de vinger op een Vlaamse zware orgelwonde
en stelde als medicatie voor: ‘een behoorlijke bedrijfsstructuur opbouwen’. Welke
middelen staan daartoe ter beschikking is dan de basisvraag, en welke obstructies
dienen overwonnen?
Willen we constructief denken, dan is er in de eerste plaats goodwill nodig, studie,
opoffering en financiële draagkracht. Te voldoen aan de eerste drie voorwaarden
bleek best mogelijk. De laatste voorwaarde besprak ik met een bekend Nederlands
orgelbouwer. Zijn overtuiging was onomwonden: starten zonder een soliede financiële
basis is een bedrijf op drijfzand bouwen. De geschiedenis leert ons zelfs hoe
schitterende bedrijven die financieel sterk waren onderbouwd, toch bezweken.
Artisanale bedrijven zijn steeds zeer kwestbaar geweest: de ateliers van Forceville,
Van Peteghem, Hooghuys en zelfs de machtige fabrieken van Anneessens en van
Loret, alle kraakten ze uiteindelijk in hun voegen. Een blijvend signaal verwijzend
naar de grote kwetsbaarheid van het artisanale ondernemen.
Waar liggen ze verborgen, die wreedaardige wolfijzers die bedrijfsstructuren
bedreigen?
Tot de gevaarlijkste klemmen behoren nu de aangelegde normen binnen de structuur
van ons Belgisch inschrijvingssysteem dat geen rekening houdt met de specifieke
problematiek van het te restaureren orgel. Erkenning, inschrijvingsformules,
borgtochten en boetes, de niet-erkenning van het muziekinstrument als behorend tot
het kunstambacht, de prijzenconcurrentie... met deze uitdagingen wordt de
hedendaagse orgelrestaurateur behoorlijk zwaar geconfronteerd.
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... time is money...
Artisanale bedrijfjes voelen zich geviseerd wegens zware borgtochten, door de vooraf
opgelegde uitvoeringstermijnen en de daaraan verbonden bedrijfsvernietigende
boetes. Er is geen enkele boete die positieve resultaten oplevert vermits het
gepresteerde niet naar ware verhouding wordt gehonoreerd. De toegepaste boetes
voor termijnsoverschrijding staan in verhouding tot zware misdrijven of tot zware
schade berokkenend aan de maatschappij en kunnen honderdduizenden, ja zelfs
miljoenen frank belopen. Hoe kan nu een soliede financiële bedrijfstructuur worden
opgebouwd met vernietigingsmiddelen die domweg worden aangewend om te voldoen
aan een vooraf bepaalde tijdruimte die de nog niet bekende uitvoerder zal worden
toegemeten. Op het moment dat de administratie een bestelling stijlvol plaatst door
middel van een ‘bevel tot aanvang der werken’, zal de restaurateur ongetwijfeld nog
andere opdrachten in uitvoering hebben.
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Een papieren planning is één zaak, de praktijk is meestal een andere kwestie. Zinvol
is wél het voorleggen van een vooraf opgesteld werkplan. De ‘tijdsformule’ inroepen
als een concurrentiemiddel is een nogal abstract idee: de concurrentie weet evenmin
welke problemen zouden kunnen opdagen.
Om het vak enige bescherming te bieden bedacht de administratie een nieuw
wapen: de erkenning. Maar vermits administratieve instanties eerder sterk met de
pen en zwak met de hamer omgaan, ontwierp men een erkenning die in de eerste
plaats op financiële draagkracht slaat. De banalisering van het kunstambacht kon
zich verder voltrekken. De inschrijvingsprijs als concurrentieslag: het is een
belachelijk maken van het beroep zelf, voor zover deze methode al niet een
vernietigende uitwerking heeft op het normale functioneren van een bedrijf.
Met allerlei kortzichtige en administratieve bepalingen in de hand kan de
goedkoopste inschrijver worden losgelaten op een uniek historisch orgel.
Vraag is: hoe precies kan een prijsofferte worden gemaakt?
Zelfs wanneer een orgel compleet is gedemonteerd en het te restaureren pijpwerk
op de operatietafel ligt, dan nog is het niet mogelijk om met precisie de termijn te
bepalen waarin de zieke zal zijn opgekrikt. Met zwaar beschadigde windladen is het
zo mogelijk nog erger gesteld.
Bij een vrij recente inschrijving voor een nieuw te bouwen instrument kwamen
offertes uit de bus die als een historisch laagtepunt werden genoteerd. Sommige
inschrijvers bleken een economie zonder centen te hebben ontdekt. Voorlopig tot
zichtbare vreugde van de opdrachtgevers... Er valt een snobistische ingesteldheid te
erkennen van een maatschappij die van alles de prijs, maar er nog nauwelijks de
waarde van kent.
Een behoorlijke bedrijfsstructuur opbouwen is inderdaad wat anders dan mekaar
kapot concurreren. Het blijft voor velen nog een zware opdracht zichzelf niet te
vernietigen met een typische ‘liberté du créateur’ overgoten met een sausje chaos.
Ach, lieve potentiële zielepoten, romantisch in verblijde verwachting van de tover
der misère, wachtend op een faillissement eerste klas en op... ja, verduiveld, op wat
nog meer...?

... de kunst van Madame Soleil...
Wie wil deelnemen aan de dans der gesubsidieerde werken - bijgevolg meewerken
aan de restauratie van beschermde orgels - moet flink wat bestand zijn tegen stress.
Dat de opdracht dan wordt doorkruist met onverwachte restauratieproblemen die
research vergen, of onderbroken door ziekte, personeelsdesertie, overlijden, en of
nu het bedrijf organisatorisch dooreengeschud wordt door technische onderbrekingen
en/of wanbetalingen en door overlappingen van andere opdrachten die stroef lopen,
productiefouten, enz., toch dient de bedrijfsleider voldoende alert te blijven om dat
alles op te vangen. Middels het hanteren van de karwats zal hij ervoor zorgen dat de
productie wordt opgedreven, terwijl zijn medewerkers de aanvurende bevelen als
muziek in de oren klinkt.
't Lijkt weerom een troosteloze babbel...
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Eén uitweg: de beste investering die de inschrijvers kunnen doen alvorens deel te
nemen aan de wedloop is te rade gaan bij Madame Soleil.

... de verloren eer van weleer...
Hoe is het mogelijk dat ons grandioze orgelpatrimonium - ooit opgebouwd in
rampzalige en onvoorstelbaar armoedige tijden - in onze tijd met zijn overvloedige
materiële welvaart zich slechts moeizaam weet te organiseren om dit erfgoed te
revaloriseren.
Merkwaardig is de vaststelling hoe het vorstelijke instrumentarium dat we hier uit
vorige eeuwen erfden, in tegenstelling staat met de toen heersende sociale toestanden.
In een gebied van waaruit de Vlaamse en Franse vroegbarokke orgelbouwkunst tot
een hoogtepunt werd gevoerd met de Ieperlingen Langhedul, heerste er honger en
kwel die elke beschrijving tart.
Een West-Vlaams ambachtsman, in zijn vele troosteloze uren een tragikomisch
kroniekschrijver, beschreef vaak in rijm de ellende onder de bevolking. Bitter schreide
hij zijn nood:
Wilt Godt miraeckel doen, van steenen maeken brood...
Het orgelfeest van weleer is veelal orgelellende geworden, de armoede van weleer
is nu getransformeerd tot een ongekende materiële welvaart: het ene blijkt het andere
niet te kunnen ondersteunen. Het gaat zelfs zover dat de belabberde toestand van ons
historisch orgelpatrimonium wegens gebrek aan onderhoud vervalt. Orgelonderhoud
is inderdaad een zeer belangrijke discipline op zich. En toch blijft dit beroep een gat
in de markt. Het is een vertakking van het artisanale vak en behoort niet zo meteen
tot het orgelbouwatelier zelf. De instrumentenbouwer staat midden in zijn bedrijf,
dirigeert het, verdiept zich midden in zijn bibliotheek en van achter zijn tekentafel
en werkbanken in de complexe materie van zijn vak.

... musicologie in de praktijk...
Het oude kunstambacht van het instrumentenbouwen is nu uitgegroeid tot een ambacht
geschraagd door musicologische wetenswaardigheden. Het restaureren van orgels
is in wezen een uitbreiding van de muziekwetenschappen. Musicologie in de praktijk!
Toch blijft de orgelkunde in universitaire kringen bijzonder stiefmoederlijk
behandeld, tenminste, in België. Orgelkunde is een onontbeerlijk facet dat
noodzakelijk zou kunnen inspelen op de restauratieproblematiek van ons uitzonderlijke
rijke orgelbezit. Het verklaart mede de achterstand die ons land opliep i.v.m. de
historisch georiënteerde restauratiekunde.
De wetenschap die onlosmakelijk aan het historisch georiënteerde restaureren
verbonden is, dient met vereende krachten te worden gebundeld. Stijlkennis is een
eerste vereiste wil men de discipline van het historisch restaureren beheersen. Men
dient een ruim inzicht te verkrijgen in de enorme grote en prachtige diversiteit die
ons historisch orgellandschap te bieden heeft.
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Het ware gelaat, dat we nog maar nauwelijks van die vroegere meesterstukken
vermoeden, moet nochtans van een bijzondere schoonheid en grootheid zijn geweest.
Niet enkel een nauwkeurige restauratie ervan dringt zich op, maar ook repliekbouw
wordt een muzikale noodzaak.
Daarom dienen aan deze kunstateliers de mogelijkheden geboden te worden zich
toe te spitsen op specifieke stijlen, naar bepaalde scholen en meesters toe.

... Fuga Suavissima...
Laten we een kaars aansteken opdat het vak spoedig als een kunstwetenschap zou
worden erkend. De orgelbouwer zou dan alle wolfijzers en klemmen ver van hem
verwijderd weten en zoals de vroegere ware ambachtsman, zich ten volle op zijn
werk kunnen toeleggen. Hij zou dan weer kunnen genieten van zijn werk, zoals de
klokkengieter vol verwachting de spijs in de vorm giet, zoals de
klavierinstrumentenbouwer vol spanning luisterend naar de resonans van de
zangbodem de eerste snaar laat klinken, zoals de gongmaker die onverstoord de klank
in het brons hamert.
En de orgelmaker, hij kneedt en schaaft en hamert het orgelmetaal, zoals de boer
het veld ploegt en bewerkt. Hij zaagt en schaaft het eikenhout, besnuffelt en proeft
het, buigt het pas-gegoten orgelmetaal tussen de vingers en luistert naar ‘het zingen
van de tin’ zoals dat in vaktaal heet. In de heerlijke velden van die honderden, ja
soms duizenden orgelpijpen ploegt de orgelboer voort... Intonerend gaat hem een
klankenhemel open, midden dat grote bos pijpwerk - en hij streelt de blanke toetsen
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en wordt de muziek als het ware lijfelijk gewaar.
Onverstoorbare, gedreven orgelboeren: ze zijn van alle tijden. Sinds enkele decennia
wisten idealisten met karige middelen en dank zij de bekommernissen van
Monumentenzorg enkele kroonjuwelen uit de Vlaamse orgelhistorie opnieuw te laten
schitteren.
We kunnen weer proeven, al is het nog maar met kleine teugjes, van de verfijnde
polyfone delicatesse van onze Vlaamse orgelbarok, van ons orgelrococo met zijn
wonderlijke kleurenpalet, van de robuuste uitstraling eigen aan het
negentiende-eeuwse Vlaamse orgel dat zich met zijn Parijse broeder op de schoot
van Moeder Romantica vlijde.
Bezorgdheid om deze rijkdom blijft geboden: door vele transformaties en
verwaarlozing zwijgen honderden zwaar toegetakelde instrumenten. Deze Vlaamse
schoonheid van weleer vertoont in haar geheel het beeld van een afgeleefd mensje
dat vervuild, het haar tussen de brokkelige tanden, geknakt en gebukt verder strompelt
door een godvergeten wegeltje.
Het is toch niet een Don Quichot die vloekend een speer gooit naar zijn
materialististische tijd? Volharden in de ‘boosheid’.... klinkt het nog na.

Tangentenflügel: het ontwaakte doornroosje
Was het een hobby van zovele orgelbouwers die zich destijds ook met het maken
van andere instrumenten bezighielden? Want niets is minder evident dan het bouwen
van andere instrumenten dan orgels in een orgelbouwbedrijf. Het maken van een
klavecimbel, een klavechord of een fortepiano van welke aard dan ook ligt niet in
het verlengde van het pontificale kerkinstrument met zijn duizenden pijpen en
metershoge buffetten. Het tegendeel is eerder waar. Wat bezielde dan die
orgelbouwers om zo vrolijk onderuit te schuiven? Wilde men dit uitschuiversplezier
ook rendabel maken dan diende evenzeer een proefstuk als bewijs van vakbeheersing
voorgelegd. Waarom dan het bedrijf nog overbelasten met realisaties die eigenlijk
buiten het orgelmaken zelf vielen?
Voor zover ik het heb begrepen: omwille van de liefde voor een specifieke klank.
Wanneer Ruckers, onze Vlaamse keizer van de klavecimbelbouw, zich bij
gelegenheid ook al eens bekommerde om een orgel, was dat eigenlijk weinig
opzienbarend. Dat andere Vlamingen ook nog klavechorden maakten, verrast al meer.
Echt spectaculair wordt het met trendsetter Silbermann en zijn school. Toppers als
een Späth uit Regensburg en een Stein uit Augsburg wisten als orgelmaker heerlijk
uit de bol te gaan met het maken van allerlei vormen van pianofortes. En de
Regensburger schrok er zelfs niet voor terug bovendien nog strijkinstrumenten en
gitaren te maken.
De 18de-eeuwse melomaan moet wel bijzonder klankgevoelig zijn geweest!
Waaraan is het dan toe te schrijven dat dit wonderbaarlijke instrument - de
Tangentenflügel - niet eerder weer in de belangstelling kwam, ja erger nog, zelfs nu
nog door heel wat klavierspelers met overmatige gereserveerdheid wordt bekeken?
Het ligt nog in mijn herinnering dat een halve eeuw geleden het klavecimbel ook
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niet meteen gemeengoed werd, niet meteen welkom was in de rangen der
klavierspelers.
Eigenlijk is het wat beschamend, dat een instrument dat in de 18de eeuw zo geliefd
was, in een diepe doornroosjesslaap raakte en vergeten werd. Men staat nu wat verrast
bij het ontwaken van deze onverwachte schone. Gênant is het dat deze muzikale
bloem zo lange tijd voor dood in het glazen schrijn der vergetelheid verblijven moest.
Het hele tangentenvleugelverhaal begint na een paar eeuwen gedribbel volop in
J.S. Bachs milieu in Dresden. Het was componist en pedagoog C.G. Schröter die het
onrechtstreeks herontdekte door die unbeständigen Federn aus den Clavicymbeln
zu verbannen, und statt selbiger leichte Hämmer oder auch Springer [tangenten] mit
dazu gehörigen Dämpfern anzubringen, een relaas dat hij publiceerde in ‘Mizlers
Briefe’.
Omdat het toen nog duidelijk een verre bloedverwant van het klavecimbel leek,
doopte Schröter het als een neu-erfundenen Clavier-Intrument auf welchem man
stark und schwach spielen kan. Kortom: een pianoforte, meer bepaald een
‘tangentenvleugel’ zoals J.S. Bach die van zijn collega Schröter kende. Silbermann
en Späth spraken een poëtischer en kernachtiger taal dan Schröter en hadden het over
de Cymbalo d'amore (hoewel ze dezelfde benaming gebruikten voor klavechorden
met dubbele zangbodem). Silbermann beroemt er zich evenals zijn leerling Späth
op, dit instrument te hebben ontworpen: ‘Die Tangentenflügel waren seinerzeit auch
als ‘Clavecin d'amour’ (lieblich klingende Cembali) bekannt noteerde organoloog
Hubert Heide (in de catalogus ‘Historische Musikinstrumente des Händel Hauses’
(Halle an der Saale) 1983, p. 24-25), hiermee suggererend dat dezelfde benaming
voor meerdere soorten klavierinstrumenten gold. Ook werden zowel het klavechord
als andere klavierinstrumenten kortweg ‘Clavier’ genoemd.
Mozart kende het als een ‘Spättisch Clavier’. Pas in 1791 werd dat Spättische
Klavier als ‘Tangentenflügel’ boven de doopvont gehouden en werd een duidelijke
onderscheid gemaakt met de Hammerflügel.
Wie was dan wel die illustere onbekende Späth die door de eenentwintigjarige
W.A. Mozart als een superieur klavierin-strumentenbouwer werd geprezen? En ook
die roemruchte musicograaf Daniel Schubart die in de gevangenis liggend op een
muffe strozak, zijn esthetisch genoegen memoreerde in zijn onvolprezen boekwerk:
‘Ideen zu einer Ästhetik der Tonkunst’ (1784) waarin hij ondermeer schreef: Späth
in Regensburg.... Silbermann in Strassburg...machen jetzt die besten Fortepianos,
die man kennt. (blz. 222).
Als broertje van de Hammerflügel met zijn diepere en donkerder kleurenpalet
raakte de zilverige Tangentenflügel stilaan vereenzaamd. Wat de Tangentenflügel
wel geliefd had gemaakt, was zijn bijzonder rijkdom aan registratiemogelijkheden.
Een gevierd klavierspeler en pedagoog als J.P. Milchmeyer schreef in zijn in 1797
in Dresden uitgegeven ‘Die wahre Art das Pianoforte zu spielen’, dat de
instrumentenbouwer die een zo groot aantal registratiemogelijkheden in de pianoforte
aanbracht, hogelijk dient geprezen. Kennelijk ervoer de musicus dat de wisselende
klankkleuren een dragende structurele én een expressieve taak vervullen. Het
registreren werd een essentieel onderdeel van de muzikale interpretatie: speelaard,
tempi en voordracht worden er door bepaald.
Belangrijke Mozartvorsers zoals A. Einstein, en Paul & Eva Badura Skoda en
musicologen als J.H. van der Meer, blijven de Tangentenflügel als een typisch
Mozartiaans instrument roemen. De jonge componist was er immers van huis uit
mee opgegroeid: Im Mozartschen Haus standen ein oder mehrere Pianoforte des
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Regensburgher Klavierbauers Franz Jacob Spaeth, achterhaalde A. Einstein. (Mozart,
Sein Charakter, Sein Werk, 1977). En vermits van deze Späth enkel pianofortes met
een tangentenmechaniek bekend zijn, is het een bewijs temeer dat ‘bis 1777 entstanden
Klavierwerke, abgesehen von einiger frühen, für Cembalo geschriebenen
Kompositionen - in erster Linie für den Tangentenflügel konzipiert’, zijn, m.a.w.,
deze composities zijn het ‘Spättisch Clavier’ op het lijf geschreven. (J.H. van der
Meer: Musikinstrumente von der Antike bis zur Gegenwart, in, Bibliothek des
Germanischen Nationalmuseum zur deutschen Kunst- und Kulturgeschichte, 2, hrgs.
Gerhard Bott. München, 1983, p. 246.). In dat verband is de brief die Mozart in
oktober 1777 aan zijn vader schreef n.a.v. zijn bezoek bij de instrumentenbouwer
Stein in Augsburg bijzonder interessant. Hij verkoos het perfect functionerende
mechanisme van Steins
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vleugels, maar met geen woord rept hij over een klank-voorkeur: Ehe ich noch vom
stein seiner arbeit etwas gesehen habe, waren mir die spättischen Clavier die liebsten;
Nun muss ich aber den steinischen den vorzug lassen; denn sie dämpfen noch viell
besser, als die Regensburger...
Tegen het eind van de 18de eeuw maakte het instrument dat in alle vier Weltteile
verbreitet [wurde], welche den Namen Tangentenflügel führt, furore. (‘Charakterstil
des Klaviers’, 1791) In Mozarts tijd beleefde het inderdaad zijn gouden jaren.
Op dit ogenblik verkeert dit instrument nog volop in de herontdekkingsfase.
Inmiddels weten we al dat Späth navolging vond in Duitsland, Italië, Tjechië,
Hongarije, Engeland, Denemarken, Finland en Noorwegen. Waar precies het
tangenteninstrument zijn eerste pasjes waagde is niet heel duidelijk. De oudste
voorbeelden van dit instrumententype zijn terug te vinden in Italië, waar het blijkbaar
ook een bloei kende in de beginjaren van de vorige eeuw.
De nalatenschap, vnl. bewaard in musea, is al sinds lang in verval. Een vijftiental
18de-eeuwse bouwers van Tangentenflügeln, verspreid over geheel West-Europa,
zijn nu in de organografie algemeen bekend: een vijftigtal van deze instrumenten
zijn geregistreerd. Van de bijzondere bouwcultuur getuigt het feit dat elk der bewaard
gebleven tangentenvleugels als een uniek werkstuk was geconcipieerd door zijn
bouwer - net zoals de kunstschilder van elk doek een pièce unique maakt.
De 19de eeuw industrialiseerde en in die stroming werd ook de
muziekinstrumentenbouw opgenomen. Gedurende de eerste decennia van de
industralisering behielden alle pianofortetypes een heel bijzondere klankkleur.
Doorgedreven industrialisatie fokte een grote concertvleugel tot een forse, zwaarlijvige
en potige dame, een onherkenbaar geworden kleindochter van de spitante fortepiano.
Zo blijkt elk soort instrument een grootheid op zich te zijn, beantwoordend aan
de esthetiek van zijn tijd en bijgevolg individueel voor elke periode.
In het jaar onzes Heren 1986 mocht doornroosje Tangentenflügel in een Vlaamse
wieg - in Ninove - ontwaken, en zingt haar nieuwe lentelied uit in Finland, Hongarije,
Japan en zelfs in Vlaanderen.

Marcel Ponseele
Op zoek naar een verloren klankkleur
Dat de jaren zestig & zeventig op muzikaal terrein getekend zijn door een revival
van de barokmuziek staat buiten kijf. Musici als een Harnoncourt of een Leonhardt
trachtten de muziek van Bach en tijdgenoten op een historisch verantwoorde manier
te brengen. Ook in Vlaanderen is deze stroming voelbaar; de gebroeders Kuijken,
René Jacobs, Paul Dombrecht, Philippe Herreweghe... richtten ensembles op en
beheersten de podia in binnen- en buitenland met hun eigen kijk op de muziek van
de 17de en 18de eeuw. Hun benadering bestond er niet alleen in de traktaten en
partituren om te zetten in klank, ook het specifieke instrumentarium werd van onder
het stof gehaald en weer tot klinken gebracht.
In die tijdsgeest studeerde Marcel Ponseele moderne hobo aan de conservatoria
van Brugge, Brussel en Gent; tijdens het jaarlijkse festival Musica Antiqua (Brugge)
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kwam hij in contact met de ‘barokwereld’ van musici en bouwers van historische
instrumenten.
Toen hij na het bestellen van een barokhobo op een wachtlijst van 3 jaren terecht
kwam, zette zijn ongeduld hem aan om zelf aan de slag te gaan. Dank zij de technische
hulp van zijn vader, slaagde hij erin een vrij behoorlijk instrument te vervaardigen.
Nu zijn we een goeie twintig jaren verder en wordt overal ter wereld op de hobo's
van Francis, (zijn jongere broer, die na een opleiding meubelbouw en restauratie in
de zaak stapte) en Marcel Ponseele gemusiceerd.

De bronnen
Vooraleer men aan de eigenlijke bouw van een instrument kan beginnen, komt er
heel wat voorbereiding bij kijken. Een bezoek aan musea toont al snel aan dat er veel
instrumenten bewaard gebleven zijn. De collectie van het instrumentenmuseum in
Brussel is één van de grootste ter wereld. Maar hoe kan men de kwaliteit van een
origineel instrument ontdekken?
Grote namen als Denner, Rottenburgh, Stanesby... geven al een zekere garantie,
maar in hoeverre hebben die instrumenten in de loop van de tijd geen veranderingen
ondergaan? Door het verhogen van de stemming op het eind van de 18de eeuw zijn
vele instrumenten aangepast maar daardoor ook verminkt. Alleen door het bespelen
en door verschillende instrumenten van eenzelfde bouwer te vergelijken, krijgt men
een zeker beeld van het origineel.
Heeft men zijn keuze gemaakt, dan wordt een zo volledig mogelijk plan van het
instrument gemaakt. De afmetingen van de boring zijn van uiterst belang, maar ook
de wanddikte heeft veel invloed op de klank.
Literaire bronnen in verband met instrumentenbouw uit de 18de eeuw zijn zeer
schaars; naast wat iconografische gegevens uit de Encyclopédie van Diderot &
D'Alembert, is er toch een werk dat het raadplegen waard is: ‘Le Manuel du Tourneur’
van Bergeron uit 1816. Hier vindt men niet alleen alle ‘geheimen’ van het houtdraaien,
maar ook interessante recepten voor het aanmaken van vernissen en kleuren verklaard.

Het atelier
Voor het bouwen van houten blaasinstrumenten is het machinepark in het atelier vrij
beperkt.
Wanneer men over een goede zaag, wat vijlen en beitels en een degelijke (metaal-)
draaibank beschikt, kan men vlug aan de slag.
De gegevens van de boring worden op millimeterpapier uitgetekend en vervolgens
op de metaaldraaibank omgezet in een stuk staal, die zo de precieze vorm van de
boring aanneemt. Nu wordt een deel van het staal weggefreesd en wordt er een
scherpe kant geslepen. Dit gereedschap heet de ruimer en wordt aangewend om de
binnenkant van het blaasinstrument te vervaardigen.
De buxus sempervirens (in de volksmond palmhout genoemd, daar op Palmzondag
de takjes van de buxus in de kerken worden uitgedeeld) is de meest voorkomende
houtsoort in de blaasinstrumentenbouw in de 18de en 19de eeuw. Buxus groeit zeer
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traag en is daardoor vrij hard. De klank van dit hout is warm en rijk, maar het enige
probleem is dat het
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‘werkt’. Daarom wordt het nu voor de moderne instrumenten met zijn talrijke kleppen
niet meer aangewend.
Andere houtsoorten als grenadil en ebbenhout werden dan meer gebruikt voor
luxemodellen: het exotisch hout met ivoren ringen en zilveren of vergulde kleppen.
De buxusstammen worden in blokjes gezaagd en na vele jaren van drogen worden
ze cylindrisch gedraaid en van een gat over de hele lengte voorzien.
Nu wordt het hout gedurende 24 uur in voorverwarmde lijnzaadolie gelegd waarna
het na maanden rusten wordt verwerkt. Eerst wordt door middel van de ruimer de
konische boring gemaakt; daarna wordt de buitenkant gedraaid en geschuurd. Nu
volgt het boren van de vingergaten en het monteren van de kleppen. Deze worden
vervaardigd uit een plaat messing of zilver waarop de klep afgetekend en uitgezaagd
wordt.
Vele blaasinstrumenten werden in de 18de eeuw gekleurd. In de ‘Manuel du
tourneur’ vinden we verschillende recepten op basis van salpeterzuur terug; doordat
het zuur het hout verbrand, krijgt het een diepwarme roodbruine kleur.
Het definitief stemmen van het instrument kan nu gebeuren. Door de diameter van
de vingergaten te veranderen of door het ondersnijden van die gaten wordt niet alleen
de intonatie maar tevens de klankkleur beïnvloed. Ook is de embou-chure (mondgat)
bij de traverso en het riet bij de hobo zeer bepalend bij de toonvorming.

Modellen
In het atelier van de gebroeders Ponseele worden vooral hobotypes, maar ook fagotten
gebouwd.
Naast de barokhobo in C, een kopie naar T. Stanesby († 1720), vindt men er ook
de oboe d'amore. Dit instrument in A heeft een peervormige klankbeker; de toon
wordt als het ware door de bolle vorm omsloten, wat de klank liefelijk maakt; vandaar
de naam ‘amore’. In tal van cantates en passies van Bach kan men dit prachtig
instrument beluisteren samen met de vrij exotisch ogende Oboe da caccia in F. Door
zijn gebogen corpus en de metalen klankbeker heeft het veel mee van een signaalhoorn
die tijdens de jacht (in het Italiaans ‘caccia’) werd gebruikt. Door het instrument te
buigen, komt het dichterbij het lichaam wat minder spanningen in de schouders en
de vingers van de speler geeft. Om het gemakkelijk te kunnen buigen is er gebruik
gemaakt van een zachtere houtsoort nl. esdoorn. De Oboe da caccia wordt eerst
gedraaid net als de hobo, maar wordt dan later ingezaagd op de achterkant, gebogen
en gelijmd en wordt dan met leder bekleed teneinde alle schoonheidsfouten te
camoufleren. Dit instrument is in onbruik geraakt daar als het eenmaal gebogen is
niet meer nageruimd kan worden. Een nieuw model werd ontwikkeld waarbij het
eerste en tweede deel door middel van een elleboog met elkaar zijn verbonden. Dit
brengt eveneens het instrument dichter bij het lichaam maar heeft als voordeel dat
naruimen mogelijk blijft. Dit instrument kreeg als naam ‘cor Anglais’ (Engelse hoorn)
wat een verbastering is van corps anglé (een gehoekt
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VI n.r.: oboe d'amore, oboe da caccia en barokhobo. Op de achtergrond Marcel Ponseele. (Foto:
Colette Debbaut).

hoekt lichaam). Tot de eerste helft van de 19de eeuw werd de Engelse hoorn gebogen,
maar dankzij een vernuftig kleppensysteem moet die omslachtige procedure niet
meer toegepast worden.

Het waarom?
Waarom zich toeleggen op oude instrumenten, terwijl de moderne instrumenten een
veel hogere graad van perfectie bereikt hebben? Inderdaad, waarom nog langer
sukkelen met zeer ingewikkelde vingergrepen en primitieve klepjes !?!
Om die gedrevenheid nader te verklaren moeten we even de geschiedenis induiken.
Tot de 17de eeuw was de hobo een vrij luid instrument dat vooral tijdens
openluchtmanifestaties ten gehore werd gebracht. De Grieken kenden de aulos, de
Romeinen de tibia; door de kruisvaarders werd de schalmei in onze gewesten
geïn-troduceerd. Lodewijk XIV had een militaire kapel bestaande uit 6 hautbois, 3
tailles (hobo in f) en 3 fagotten. Hij beschikte eveneens over een strijkorkest ‘les 24
violons du roi’. Om die twee groepen te laten samenwerken was er echter een
akoestische ingreep nodig om de zeer luide blazersgroep met de zoetgevooisde violen
te laten versmelten.
De gebroeders Hotteterre (2de helft 17de eeuw) zijn aan het experimenteren
geslagen en hebben de schalmei omgebouwd tot de barokhobo. Door de stemming
van de schalmei (A=465') te verlagen naar A=392' wordt de toon zoeter en mengt
de klank zich beter met andere instrumenten.
Eind 17de en begin 18de eeuw treffen we overal in Europa Franse hoboïsten aan.
Bach componeert de mooiste aria's, Händel maakt er dankbaar gebruik van in zijn
opera's en oratoria. Vivaldi schrijft een 40tal concerto's ...
Maar in de tweede helft 18de eeuw wordt de stemming hoger (A=430') (is dit een
gevolg van de spanningen in de wereld? de Franse revolutie?) en moeten er nieuwe
instrumenten gebouwd worden. De barokhobo met zijn brede boring (nauwste punt
6,2 mm) wordt vervangen door een slankere hobo met een nauwere boring (nauwste
punt 4,5 mm). De ronde klank van de barokhobo moet plaats maken voor het nasalere
geluid van de klassieke hobo. In de klassieke hoboliteratuur is duidelijk te merken
dat dit instrument minder door de componisten geapprecieerd werd. Na Mozart is er
weinig of geen solomuziek voor hobo geschreven. De hele 19de eeuw is één en al
experiment op blaasinstrumentengebied; de fluit wordt helemaal herzien door Th.
Boehm, de klarinet leidt A. Sax naar de saxofoon. Alleen de hobo raakt niet uit zijn
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isolement. Slechts op het einde van de 19de eeuw wordt de hobo weer als volwaardige
partner gezien. De vrij scherpe toon wordt door volle kleppen afgedekt.
De oorzaak van het grote probleem waar ze een eeuw lang mee geworsteld hebben,
lag bij het verhogen van de stemming. De boring van het model na de barokhobo
was quasi authentiek aan de middeleeuwse schalmei; de aanpassing van het barokke
kamermuziekinstrument naar de klassieke hobo was dus niet echt een succes te
noemen, maar we kunnen veeleer spreken van een stap achteruit.
De ingetogen klankkleur van de barokinstrumenten heeft vele musici aangesproken.
De magische tonen hebben een enthousiast publiek ingepalmd. Op de edmarkt kennen
de opnames met historische instrumenten enorme successen... Het rijke kleurenpallet
waar de grootmeesters, denken we hier in de eerste plaats aan J.S. Bach, mee werkten
is gedeeltelijk herontdekt.
Dat ik, kleine Vlaming, via mijn concerten en instrumenten aan die ontwikkeling
kan meewerken, vervult mij met een diepe vreugde en een groot respect voor het
verleden.
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Barthold Kuijken
‘Op originele instrumenten’: de achtergrond van een succesverhaal
Eén van de opmerkelijkste fenomenen in het muziekleven van de laatste decennia is
ongetwijfeld de grote plaats die de ‘historische muziekuitvoering’ is gaan innemen.
Onder dit begrip verstaan we het uitvoeren van oude muziek op de instrumenten en
volgens de speeltradities die courant waren op het ogenblik van de compositie, in
plaats van volgens de huidige conventies en op het vandaag algemeen gangbare
instrumentarium. In het begin beperkte men zich tot de periode vóór de grote
klassiekers, nu gaat men al tot Wagner ...
Vlaanderen, met zijn rijke bibliotheken en instrumentenmusea, is op dit vlak goed
bediend: uit het concertleven, de cdindustrie, de radioprogramma's, de conservatoria
en universiteiten is deze tendens niet meer weg te denken. Een heel aantal van onze
bekendste musici en ensembles zijn trouwens precies in de oude muziek
gespecialiseerd.

En de instrumentenbouw?
In het kader van deze oude muziekrevival hoeft het niet te verwonderen dat de meeste
individuele bouwers in Vlaanderen zich lijken toe te leggen op het kopiëren en
nabouwen van oude instrumenten, eerder dan op de hedendaagse instrumenten.
Economische en praktische factoren zullen hier ook wel meespelen. We zien dat bij
de strijkers op grote schaal goedkope fabrieksproducten ingevoerd worden als
studieinstrumenten; zodra men hogere kwaliteitseisen stelt, wendt men zich eerder
tot handelaars dan tot bouwers, alsof een oude viool per se beter moet zijn dan een
nieuwe. De meeste luthiers zijn dan ook actiever in het aan- en verkopen, het herstellen
en onderhouden dan in de eigenlijke nieuwbouw.
Bij de moderne piano's of blaasinstrumenten stelt de ingewikkelde metaalbewerking
voor stalen kaders, klankbuizen, kleppen- of ventielmechanismen zeer hoge technische
eisen. Niet iedereen wil of kan zich daarvoor de nodige investeringen in materiaal,
technologie en research veroorloven, zonder nog te spreken van de vereiste marketing
en public relations om te kunnen concurreren met de grote, internationaal
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bekende merken. (Is dit trouwens nog ‘artisanale’ instrumentenbouw te noemen?)
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Daarentegen zou bij wijze van spreken iedereen met een goed oog en oor,
handigheid en aangepast gereedschap in zijn garage een traverso of een clavecimbel
kunnen bouwen. Zo begon het ook vaak: uit interesse, als hobby ging men originele
instrumenten opmeten en kopiëren, zonder een formele scholing als
instrumentenbouwer achter zich. ‘Selfmade men’, die geleidelijk aan professioneler
werden en in sommige gevallen de kwaliteit van de originele voorbeelden evenaren.
Ook in de orgelbouw zien we dat de hernieuwde belangstelling voor de
orgelliteratuur uit het verleden (en voor de bijbehorende klankidealen) invloed
uitoefent: men restaureert oude orgels zo historischgetrouw mogelijk en ontwerpt
nieuwe in een specifieke, tijd- en plaatsgebonden esthetiek.

Welke filosofie steekt hierachter?
Tot nu toe bespraken we het onmiddellijk zichtbare, het topje van de ijsberg. Laat
ons nu eens kijken waarop deze historische uitvoeringspraktijk berust.
Men wil een eerlijke poging doen, een muziekstuk te laten klinken zoals de auteur
het zou kunnen of willen gehoord hebben. Nu kan een (vakkundig) componist maar
schrijven voor een instrument dat hij kent, waarvan hij de klank innerlijk kan horen.
Als hij zelf een virtuoos is - zoals vroeger vaak het geval was, nu slechts zelden zal hij allicht de mogelijkheden van zijn instrument volledig uitbuiten, zelfs grenzen
verleggen, maar hij kan niet schrijven voor een nog niet uitgevonden instrument,
voor een ‘futurofoon’. Als Beethoven bijvoorbeeld op een bepaald ogenblik een
nieuwer model vleugel onder zijn vingers krijgt, met een uitgebreidere tessituur en
grotere dynamische schakeringsmogelijkheden, is er geen enkele reden waarom hij
dit niet zou gaan gebruiken; integendeel, hij zou het toejuichen, en natuurlijk
tegelijkertijd zijn schrijfwijze aanpassen - tenzij hij deze vernieuwingen oninteressant
vindt of merkt dat ze het karakter van de piano te veel veranderen. Componisten en
instrumentenbouwers spelen vaak haasjeover: de componist gaat tot het uiterste (of
nog een beetje verder), waarop de bouwer antwoordt met een nieuwe uitvinding, die
de componist weer verleidt nòg verder te gaan, waarop de bouwer...
Om het ideaal te stellen: als we voor elk werk konden achterhalen voor welk type
instrument het oorspronkelijk bedoeld was, van dit type een goed exemplaar vinden,
het leren bespelen en intussen ook de niet-genoteerde stijl- en interpretatieconventies
van die tijd assimileren, zouden we moeten in staat zijn, de klankvoorstelling van de
componist ten tijde van dit werk zo veel mogelijk te respecteren. Volstrekte zekerheid
krijgen we natuurlijk nooit: we weten veel meer niet dan wel! Dat het resultaat niet
minder discutabel is dan de restauratie van de Sixtijnse kapel, lijkt evident. Anderzijds
is het blijkbaar wél zo boeiend en waardevol, dat het zoveel plaats heeft kunnen
innemen en dat men er nog altijd mee voortdoet!

Mei '68
Het lijkt me geen toeval dat deze strekking op het einde van de jaren zestig zo'n grote
vlucht begon te nemen - voordien was het vooral het werk van geïsoleerde musici
en musicologen. ‘The golden sixties’: tijd van contestatie en anti-autoritaire
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opvoeding, de tijd waarin de mens zich van het systeem afkeerde en hernieuwde
aandacht had voor zijn eigen emoties, voor psychologie, oosterse filoso-
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fie, sociologie, zachte geneeskunde, drugs, flower power, pacifisme, ecologie,
natuurbehoud... Een soort romantisme, waarin het individu centraal stond, de held
die de illusie geeft (en heeft?) los te staan van zijn tijd, opvoeding en traditie, en
enkel zijn eigen (uiteraard geniale!) ingevingen te volgen. Een ideale voedingsbodem
dus voor autodidacten: mensen die zélf opzoeken wat ze willen weten, zélf
experimenteren en uit de eigen ervaringen en fouten leren. In die tijd was het niet
ongewoon dat jonge musici die op het Conservatorium de traditionele
(‘conservatieve’?) instrumenten en speelstijl hadden leren hanteren, zich - soms zelfs
gelijktijdig - engageerden in twee richtingen die in hun opleiding niet aan bod
kwamen: het avant-garderepertorium enerzijds en anderzijds de oude muziek op
oude instrumenten.
Wat trok hen aan? Het plezier om ‘eigen-wijs’ te zijn, het anders te doen dan de
leermeesters, wegen te bewandelen die links en rechts van de gulden middenweg
van het (‘vastgeroeste’) systeem lagen? Zich afzetten tegen het dirigentendom en
tegen de grote concertorganisaties? Vandaar de kamerorkesten zonder dirigent en
het grote aanbod aan informele kamermuziekconcerten? Het is dan wel een mooie
paradox dat deze ‘alternatieven’ nu vaak dirigent en/of conservatoriumleraar geworden
zijn en in de gevestigde cultuurtempels volle zalen trekken!

Het ideale instrument?
In deze oude muziekbeweging spelen de instrumentenbouwers uiteraard een
belangrijke rol: zonder instrument geen klank (behalve bij de stem dan). Maar wélke
klank? Onderzoek aan de hand van originele instrumenten in musea en privécollecties
leerde dat ook binnen éénzelfde instrumentensoort diapason, timbre,
articulatiemogelijkheden en klankideaal sterk van streek tot streek, van decennium
tot decennium varieerden. Daarnaast zag men de algemene evolutie naar groter
volume, grotere homogeniteit, grotere tessituur en grotere technische complexiteit.
Het lijkt evident dat ook het vocaal ideaal - de stem als ultiem instrument, het
instrument als nabootsing van de stem - niet overal en altijd hetzelfde was. Zeggen
dat de stem het enige instrument is dat door de eeuwen heen onveranderd gebleven
is, gaat dus niet op! (Vergelijk de plaatopnamen van zangers uit het begin van deze
eeuw maar eens met wat we nu te horen krijgen ...) Niets verandert blijkbaar zo snel
als de smaak en men vindt die van vandaag natuurlijk altijd beter dan die van gisteren
- die men trouwens allang vergeten is.
Instrumentenbouwers moesten nu deze diversiteit gaan nabouwen, de eigenheid
van elk type vatten, inzien hoe verschillend een fabrieksblokfluit voor schoolgebruik
is van een authentiek instrument, en vinden waaraan dit ligt. Ze realiseerden zich dat
hét ideale instrument niet bestaat en dat evolutie niet noodzakelijk tegelijkertijd
verbetering betekent - of tenminste niet op alle domeinen. Wat er rechts bijkomt,
gaat soms links verloren... Een voorbeeld: in het midden van de 19de eeuw herdacht
Theobald Boehm de dwarsfluit volledig, hij vond ze eigenlijk opnieuw uit: ander
materiaal, andere afmetingen van de binnenboring, meer en grotere vingergaten,
nieuw kleppensysteem, enz. Een ware revolutie, met als resultaat onvergelijkelijk
meer speelgemak, (bijna) perfecte stemming, grote homogeniteit over de hele,
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uitgebreide, tessituur en een sterkere klank. Prachtig dus, een enorme vooruitgang!
Toch was lang niet iedereen enthousiast: zo klaagde Richard Wagner erover dat men
nu wel sterker, maar minder mooi zacht kon spelen. Verder werden bepaalde
versieringen zoals glissando of vingervibrato praktisch onmogelijk. Het oudere model
beschikte over een grote diversiteit aan klankkleuren, vaak per noot of vingerzetting
verschillend; competente auteurs konden die doelbewust inzetten en werden nu
geconfronteerd met gelijkmatigheid in plaats van afwisseling. Voor het groter gemak
en groter volume betaalde men door verlies aan specifieke expressiemogelijkheden.
Maar de voordelen wogen blijkbaar zwaarder dan de nadelen: geleidelijk aan gingen
de nieuwe verworvenheden tot de standaardtaal behoren en leerden de componisten
het nieuwe ‘werktuig’ efficiënt en volledig inzetten.

Een goed stuk gereedschap
Volledig en werktuig: twee begrippen die aandacht verdienen. Als muzikant is men
gevoelig voor de harmonie tusen compositie en instrument, men geniet ervan als een
stuk goed ‘op’ het instrument geschreven is, als de componist dingen vraagt die het
instrument graag wil geven, de beste troefkaarten uitspeelt en geen ondankbare of
onmogelijke eisen stelt. Men merkt dat de componist alle facetten van het instrument
kent en aan bod laat komen, niet slechts de meest voor de hand liggende. Men wordt
aangesproken, zelfs uitgedaagd, men kan alle kwaliteiten inzetten. Het mag best
moeilijk zijn, maar het moet na de nodige studie kunnen lukken en effect hebben,
gesmeerd lopen. Het is zelfs een soort fysisch genot, bijna zoals sport, of te vergelijken
met het plezier waarmee men een goed, vertrouwd stuk gereedschap hanteert.
Maar een timmerman werkt niet met slechts één hamer of beitel: naargelang de
taak en de omstandigheden kiest hij uit een heel arsenaal! Als muzikant sta ik in
dezelfde situatie: het instrument is mijn werktuig, het voertuig voor mijn interpretatie,
en voor verschillende opdrachten zal ik verschillende middelen gebruiken.
In deze optiek is het zinloos, te zoeken naar hét ideale instrument, maar proberen
we wel voor elk karwei het beste gereedschap te vinden. Dit houdt in dat we niet
enkel vanuit het instrument moeten vertrekken, maar aan de hand van alles wat we
over een muziekstuk, zijn tijd, zijn componist, zijn uitvoeringstradities kunnen weten,
eerst de taak moeten leren definiëren. We moeten (opnieuw) leren lezen, met de ogen
van die tijd, en trachten met de oren van die tijd de passende klank ‘uit te vinden’.
Het instrument zelf kan ons hierbij uiteraard helpen, het is een belangrijk onderdeel
van die noodzakelijke achtergrondinformatie. We kunnen het als een leraar aanzien:
een goed instrument toont immers hoe het (niet) bespeeld wil worden. Daarnaast
bestaan er voor alle mogelijke instrumenten oude traktaten, die telkens een bepaald
stadium in zijn evolutie weerspiegelen, en zowel speeltechniek als
interpretatieprincipes belichten. Het valt ons op dat er vroeger blijkbaar veel minder
uniformiteit in speelwijze heerste dan nu, dat er veel meer lokale verschillen, nationale
stijlen waren. We kunnen nooit met stelligheid zeggen: ‘zo moet het geklonken
hebben’, soms wel: ‘iets dergelijks zou het kunnen geweest zijn’, of vaak: ‘dit lijkt
wel erg onwaarschijnlijk’. We hebben (gelukkig!) niet te maken met een exacte
wetenschap... Anderzijds is het niet omdat definitieve antwoorden niet te vinden zijn,
dat we niet op weg moeten gaan. Zoals vaak lijkt me de vraag interessanter dan het
antwoord: we worden gestimuleerd om zelf na te denken en te voelen wat klopt, om
de beschikbare informatie van binnenuit te beleven en ten slotte uit de vergaarde
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kennis en ervaring onze eigen (voorlopige) antwoorden te formuleren. Historische
authenticiteit zonder persoonlijke authenticiteit smaakt even weinig als een
geschilderde maaltijd!

Tegenargumenten genoeg ...
Tegen deze hele ideologie kan men natuurljk een aantal opwerpingen maken. Ik zal
er hier enkele vermelden en er wat bedenkingen aan vastknopen. Allereerst is er het
geloof in de vooruitgang: we rijden nu per auto, niet meer met paard en koets, nieuwer
is beter, laat ons de klok niet terugzetten. Maar tegelijkertijd zoeken strijkers wél
naar oude meesterviolen (vaak zonder te beseffen dat die in de 19de of 20ste eeuw
aan de nieuwe esthetiek aangepast zijn, of dat het om uitstekende - en dure! vervalsingen gaat). Het fetisjisme van een oud instrument, door een legen-
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darische luthier gemaakt, nog eigendom geweest van één of andere vorst of bespeeld
door deze of gene virtuoos, is nog lang niet dood! Kwaliteit hangt echter niet in de
eerste plaats af van oud of nieuw ...
Meestal was men vroeger niet zo geïnteresseerd in nóg vroeger: men wist er vrij
weinig over, noemde het primitief. Bij muziekinstrumenten stond vooruitgang voor:
sterker, sneller, hoger, betrouwbaarder, makkelijker. Zo gezien begrijp ik de
verzuchting: ‘Had Bach de Steinwayvleugel

Het Kuijken Strijkkwartet met (op de bank) mevrouw Marleen Thiers (altviool) en v.l.n.r. de heren
François Fernandez (viool), Sigiswald Kuijken (viool) en Wieland Kuijken (cello).

maar gekend!’ Inderdaad, hij zou er ongetwijfeld voor geschreven hebben, maar wel
totaal anders dan voor clavecimbel, het zou misschien op Brahms geleken hebben,
wie weet? Omgekeerd denk ik wel eens: ‘Had Debussy de traverso maar gehoord!’
Hij had zich zeker door zoveel warme kleuren, flexibiliteit, halve tinten en sfumato's
laten inspireren ...
Men beweert ook wel, dat de hele oude muziekbeweging een vlucht is, onder het
mom van een (vals) romantisme. ‘Op grootmoeders wijze’, nostalgisch, iets voor
mensen die het heden niet aankunnen, emotioneel of zelfs gewoon technisch: wie
niet goed genoeg piano kan spelen, kiest dan maar clavecimbel! Dit zal inderdaad
wel gebeurd zijn, vooral in de beginfase. Makkelijke instrumenten bestaan nu eenmaal
niet, en men kan niet tegelijkertijd experimenteren en volleerd zijn, maar men hoeft
niet noodzakelijk in kinderziekten te blijven steken. Verder verkondigt men graag:
‘Echt talent heeft dit allemaal niet nodig’, alsof talent door informatie ingeperkt en
bezoedeld zou worden, leeft van goddelijke inspiratie en vooral niet mag nadenken.
Als dát geen romantisme (of zelfbegoocheling) is!
Moeten we dan de ervaringen van zovele generaties grote interpreten als
onbeduidend overboord gooien, waren die allemaal ‘fout’? Integendeel, luister maar
eens naar de prachtige, maar zelfs voor de ‘modernen’ van vandaag ook al verouderde,
Bachvertolkingen van Rachmaninov, Mengelberg, Furtwängler. Dat pakt, en hoe!
En daar gaat het juist om: muziek als communicatie, als uitdrukking van emoties.
Maar wiens emoties: van de componist of van de uitvoerder? Of van beide, natuurlijk,
maar in welke verhouding, wie krijgt voorrang? Daarmee gaat samen: met welke
middelen? Opnieuw: die van de componist of van de uitvoerder? In de visie van de
historische uitvoeringspraktijk kiest men zo veel mogelijk voor de middelen die de
componist tot zijn beschikking had, in de veronderstelling dat we daarmee het dichtst
bij zijn realiteit komen. Wie dit idee verwerpt of er geen belang aan hecht, kan
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natuurlijk onbeperkt andere keuzes maken. Essentieel blijft hierbij de persoonlijke
authenticiteit van de uitvoerder: positie bepalen, verantwoordelijkheid nemen, geen
komedie spelen, niet staan liegen ...
Ook binnen de oude muziekbeweging zien we jammer genoeg te veel gemakzucht
en compromisbereidheid, een àl te dun laagje authenticiteitsvernis. ‘Op Mozarts
eigen piano gespeeld’ is eerder een commerciële slogan dan een garantie op de
kwaliteit van de uitvoering, maar het publiek (dat vaak niet beter weet - critici incluis!)
trapt erin ...

En de toekomst?
Laat ons ten slotte even kijken welk perspectief deze historische uitvoeringspraktijk
biedt. Waar ‘ouden’ en ‘nieuwen’ lange tijd elkaars tegenstander leken, is er nu veel
meer integratie, beiderzijds. De ouden hebben hun instrumenten leren bouwen én
bespelen, men kan ze niet meer van amateurisme beschuldigen. Laat ons echter
oppassen voor stagnering en met zin voor avontuur de resultaten van ernstig onderzoek
in de praktijk omzetten. Bij de modernen zien we in de bouw weinig beïnvloeding,
in het spelen des te meer: orkesten passen bezetting en/of instrumentarium aan, en
de informatie over uitvoeringspraktijk sijpelt door. Niet iedereen voelt zich daar
kennelijk comfortabel bij - is dit de reden waarom er minder en minder 18de-eeuwse
muziek op de programma's van moderne orkesten, kamermuziekensembles of recitals
staat? De organisatoren zijn modegevoelig en vragen blijkbaar liever ‘specialisten’
en de traditioneel opgeleide muzikanten lijken vaak niet meer te weten wat ze in dit
repertorium willen, ‘mogen’ of durven doen. Jammer dat er zó diversiteit verdwijnt!
Uiteindelijk zal iedereen naar eigen inzicht en geweten moeten handelen. Als de
beschikbare informatie, die ik niet kan of wil negeren, me toont dat mijn instrument
niet het ideale werktuig is, lijkt het me een kwestie van gezond verstand, op weg te
gaan naar iets anders. Hoever ik op die weg wil gaan, moet ik zelf beslissen: op de
huidige manier zo ver mogelijk (en daarbij een stuk informatie negeren), of een ander
instrument kiezen en een andere speelwijze uitwerken. Tijdrovend en lastig:
verworvenheden worden op losse schroeven gezet, gewoontes afgestoft, maar we
kunnen frisse lucht binnenlaten, herbronnen. Tegelijk beseffen we dat ook zó geen
definitieve waarheid te vinden is: wie zal zeggen hoe de componist het bedoeld heeft?
De weg daarheen is echter zéér de moeite waard.
Laat de historische uitvoeringspraktijk een illusie zijn, naar mijn gevoel is het wél
de beste keuze ...
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Joris Potvlieghe
De stille kracht van het klavechord
Inleiding
Eeuwenlang heeft het klavechord, ondanks zijn bescheiden klankvolume, de aandacht
genoten van belangrijke componisten. Dit intieme instrument was de zielsgenoot
van Froberger, Kuhnau, Bach, Haydn, Mozart en nog zoveel anderen. De muziek
die zij componeerden ontkiemde in hun instrument en geïnspireerd door de kleuren
en poëzie van de klanken verkenden ze de mogelijkheden. Het creëren van een
klankenwereld echter, was ook de motivatie en het domein van de
instrumentenbouwer. ‘Zijn’ klankenwereld, het is a.h.w. een schilderspalet waarmee
hij opvattingen en ideeën tot uitdrukking bracht... Laten we ons anderzijds toch ook
behoeden voor een al te romantische benadering waarbij het accent te zeer op louter
expressiviteit zou liggen. De 18de eeuw wordt gekenmerkt door een koortsachtig
zoeken naar nieuwigheden. Men wou een ‘uitvinder’ zijn. Niet alleen de muzikale
vernieuwingszucht geven hiervan blijk, op technisch vlak ontdekken we heel wat
geniale ontwerpen van wonderlijke mechanische miniatuurtjes. De bouwer of uitvinder
werd immers op handen gedragen: enerzijds door de toenemende vraag naar verfijning
in de wetenschap en anderzijds door de nieuwsgierigheid van de steeds rijker
wordende burgerij. In ruimere zin bekeken werd de verzamelnaam
‘Instrumentenmacher’ in de 18de eeuw toegekend aan ambachtslieden die
instrumenten maakten voor wetenschappelijke en medische doeleinden. Ook de
muziekinstumentenbouwer werd onder deze noemer gebracht, en droeg de naam
‘Musicalischer Instrumentenmacher’ (zie afb. 1). Voor de buitenwereld werden
muziekinstrumenten mogelijks beschouwd als verfijnde en geraffineerde technische
werkstukken, maar bracht men ook begrip op voor de artistieke geladenheid die de
muziekinstrumenten in zich droegen, en, ontwaarde de muzikant deze artistieke
inbreng op een inspirerende wijze of laten wij ons vandaag de dag teveel drijven op
romantische bespiegelingen? Ook kunnen we ons bevragen over het commercieel
karakter versus de financiële noodzaak.

Naamplaatje van een 18de-eeuws klavechord.

Als het onderwerp van dit artikel de hedendaagse instrumentenbouw beoogt, dan
zijn ook deze vragen cruciaal. Een terugblik naar het verleden is echter essentieel
om een kader te creëren waarin een adequate vergelijking tot stand kan komen. Laat
ons eerst even in vogelvlucht de geschiedenis van het klavechord doorkruisen.

Geschiedenis
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In de loop van de 14de eeuw ontwikkelde zich vanuit het eeuwenoude monochord
een muziekinstrument met toetsen en snaren. Uit het Latijnse ‘clavis’ (= toets) en
‘chorda’ (=snaar) ontstond de naam ‘clavichordium’ - soms ook ‘manucordium’
genoemd -, dat naderhand werd gevulgariseerd tot ‘clavechord’. In 1508 bouwde de
Lierse orgelbouwer Mark Mors zo'n manucordium voor niemand minder dan Karel
V. Het oudste bewaarde klavechord echter, dateert van 1543 en is van Italiaanse
origine. In de loop van de 16de en de 17de eeuw verbreidt het klavechord zich over
heel het westerse continent en wordt beschouwd als ‘das Fundament aller Clavirten’
zoals Michael Praetorius het beschrijft in zijn ‘Organographia’ anno 1619. In musea
bewaart men nog tientallen anonieme klavechorden uit de 17de eeuw, en karakteristiek
is de eenvoud waarmee deze kleine instrumentjes gemaakt zijn. Soms werden ze
echter uitgewerkt tot een prachtig juweel, waaruit de grote genegenheid valt af te
lezen die men koesterde voor dit instrument. Mogelijks werden deze kostbaarheden
vervaardigd om een adellijke familie of een keurvorst mee te bekoren. (zie afb. 2).
In de vroege 18de eeuw onderging het klavechord een belangrijke wijziging: het
werd groter en zogenaamd ‘bundfrei’ gemaakt waardoor het toenemend gebruik van
chromatiek en dissonantie zonder beperking realiseerbaar werden. Het klavechord
verwierf ruime bekendheid zoals mag blijken uit de inleiding van D.G. Türks
Klavierschule (1789): ‘Das Klavier oder Klavichord is so allgemein bekannt, daß
ich meine leser mit einer überflüssigen beschreibung desselben nicht aufhalten will’.
In de loop van de 18de eeuw zal Duitsland uitgroeien tot hét vaderland van het
klavechord. Carl Philipp Emanuel Bach staat bekend als één van de grote voorvechters
van dit ‘Empfindsame’ klavierinstrument. Hij bezat op het einde van zijn leven twee
grote klavechorden. Door zijn toedoen verwierf het klavechord zelfs een plaats als
begeleidingsinstrument voor de opkomende liedkunst van de Berlijnse school. Maar
ook de temperamentvolle L. van Beethoven bestelde in 1786 een klavechord en
Joseph Haydn schafte zich nog een nieuw klavechord aan in 1794. Wolfgang Amadeus
Mozart bezat verschillende klavechorden en componeerde aan dit instrument o.a. de
‘Zauberflöte’ en het requiem. De vader van Wolfgang Amadeus Mozart was overigens
goed bevriend met een markant klavierinstrumentenbouwer als Stein en verkocht
klavechorden van Friederici.

Het bekoorlijke van een klavechord
Het moeten vooral de expressieve mogelijkheden van het klavechord geweest zijn,
die de muzikanten en luisteraars hebben gefascineerd. Door het feit dat een klavechord
een uitermate eenvoudig mechaniek heeft, is er een rechtstreekse contact via de toets
van de vinger met de snaar. De toets fungeert dus als een verlengstuk van de vinger
waardoor men in staat wordt gesteld om zeer subtiele dynamische schakeringen te
maken of om een zogenaamde ‘Bebung’ (d.i. een soort vibrato) te maken. Men voelt
de snaren trillen in de vingers en men beschikt over de mogelijkheid om de geringste
nuance te verklanken. Deze eenvoudige overbrenging van toetsaanslag impliceert
echter ook een geringe klanksterkteontwikkeling. Op de dag van vandaag is men
vaak verwonderd over het beperkte geluidsvolume van een klavechord, maar
klanksterkte is een relatief begrip en ongetwijfeld was de perceptie van klanksterkten
in het ‘klavechordtijdperk’ tot een andere waardeschaal terug te brengen. Zoals het
licht van een kaars dat men pas 's avonds ontwaart, zo ook kan men slechts genieten
van de schoonheid van een klavechord als men uit het gedruis en gebulder van onze
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moderne wereld stapt. Laten ons even een biotoop voor de geest halen waarin het
klavechord heeft geleefd. Verbeelden we ons
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dan een avond waarop liefhebbers zich verzamelen rond het klavechord, in een zaaltje
dat verlicht moet geweest zijn met kaarsen, de geur en het geknetter van een houtvuur,
het getintel van wijnglazen dat boven de warme sonoriteit van stemmen uitkomt en
een uitgelezen gezelschap van fijnproevers die genieten van muziek, poëzie, kunst
en al wat mooi is, al wat broos is, daar waar men peilt naar de bezieling der dingen,
in zo'n kader kan men proeven van de puurheid

Klavechord uit 1700 vervaardigd door J.J. Donat

en uitdrukkingskracht van een klavechord. Een reisverslag van Charles Burney die
in 1770 op bezoek was bij niemand minder dan Carl Philipp Emanuel Bach levert
ons volgend getuigenis op:
‘...Daarna speelde hij (C.Ph.E. Bach) op zijn lievelingsinstrument, een
klavechord van Silbermann, enkele van zijn beste een moeilijkste
composities, met de precisie, stiptheid en vurigheid die hem terecht zo
beroemd hebben gemaakt bij zijn landgenoten. Wanneer hij in langzame,
gevoelige passages een lange noot moet uitdrukken, weet hij met grote
kunstvaardigheid een ontroerende toon van smart en gekerm uit zijn
instrument te halen, iets wat alleen op een klavechord mogelijk is, en
misschien alleen als hij het bespeelt. Na de maaltijd, smakelijk bereid en
met veel plezier genuttigd, ging hij weer achter het klavier zitten en
fantaseerde, zonder veel tussenpozen, tot bijna 11 uur 's avonds. Hierbij
werd hij zo vurig en enthousiast, dat hij niet alleen speelde als een
opgetogen mens, maar dat het ook nog op zijn gelaat te lezen stond. Zijn
ogen waren onbeweeglijk, zijn mond viel open en zijn ziel scheen zich van
zijn lichaam maar iets aan te trekken voor zover dit haar behulpzaam was
om haar emoties tot uitdrukking te brengen.’
Laten we nu even de 18de-eeuwse klavechordbouwer belichten. We denken dan aan
de alom geroemde Saksisch klavierbouwer Gottfried Silbermann met zijn geniale
leerlingen Friederici en Stein. Of in het noorden van Duitsland waar we meesters als
Hass, Gerlach, Lemme en Fritz ontmoeten. Op het gebied van klavechordbouw is
tot nog toe weinig bekend over Gottfried Silbermann. Markant is wel, dat Johann
Sebastian Bach aan zijn zoon Carl Philipp Emanuel een klavechord schonk bij het
verlaten van het ouderlijk huis in 1738. Mogelijks kan dit het Goffried
Silbermannklavechord geweest zijn dat Carl Philipp Emanuel Bach 50 jaar lang
bezat. Via Friederici komen we bij de gebroeders Horn terecht, die samen meer dan
1.000 klavechorden bouwden. In Dresden zouden er zich omstreeks 1795 reeds meer
dan 100 instrumenten van Horn bevonden hebben. De klavechordbouwer van die
tijd kon bogen op een lange traditie die generatiegewijs en ononderbroken werd
overgeleverd. Zij beschikten over een entourage van kleine bedrijfjes die instonden
voor de toelevering van materialen en onderdelen in functie van de klavierbouw:
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onderdelen als rozetten, stempennen, scharnieren, snarenmateriaal. Mogelijks ging
deze toelevering nog een stap verder en werd zelfs de behuizing van een instrument
door een meubelmaker gebouwd. Er heersten immers strenge voorschriften onder
het oog van het ambachtswezen die nauwkeurig de toewijzing van opdrachten
organiseerde. Een meubelmaker sneed bijvoorbeeld geen beeldhouwwerk, aangezien
dit tot de exclusieve taak behoorde van een beeldhouwer. Enerzijds was dit een
bescherming en bood het een garantie voor werkzekerheid, anderzijds stond het voor
een erkenning van vakbekwaamheid. Om toe te kunnen treden tot de ambachten
diende men in de leer te gaan bij een ‘meester’ in het vak. Na een looptijd van
verschillende jaren legde de leerling een proefstuk voor waaruit zijn bekwaamheid
bleek. De traditie, het eeuwenoude ambachtswezen, het potentieel aan vakmanschap
en de efficiëntie van een ambachtsman, de flexibiliteit waarover een kleinschalig
bedrijf beschikte en ten slotte de artistieke inbreng, de fierheid en de beroepstrots:
de verzameling van deze kenmerken vinden we terug in de 17de- en 18de-eeuwse
bedrijvigheid. De Franse Revolutie schafte resoluut het ambachts- en gildenwezen
af. Dit betekent een scharnierpunt voor de economie. In Engeland en Vlaanderen
maakt de industrialisering zijn opmars. Het ambachtelijk werk en het waardevolle
erfgoed uit de vorige eeuwen takelt gestaag af, hetgeen na verloop van tijd
onverbiddelijk zijn sporen zal trekken in de instrumentenbouw. Omstreeks deze tijd
verandert ook het meetsysteem. Het twaalfdelig stelsel moet plaats ruimen voor het
decimaal stelsel waardoor echter het rekenen met verhoudingen bemoeilijkt wordt.
Voet-, duim- en lijnmaten verdwijnen het eerst in Frankrijk. Geometrie, de
guldensnedeverhouding en talloze andere beproefde constructietechnieken die
bovendien een symbolische waarde hadden meegekregen, die de harmonie met de
natuur verzekerde, veel van deze oude cultuur ebde langzaam weg. De
klavierinstrumentenbouwer poogde inmiddels zo gezwind mogelijk doorheen tal van
culturele deiningen te schipperen maar raakte ten slotte verzeild in de industrialisering
van de 19de eeuw. De grootschaligheid waarmee men te werk ging omwille van
toenemende vraag, hypothekeerde ten dele de persoonlijke inbreng van de
klavierinstrumentenbouwer maar bewerkstelligde anderzijds een ver doorgedreven
systematisatie en mechanisatie die nieuwe technische mogelijkheden boden.
Door belangrijke sociaal-culturele wijzigingen ten gevolge van de Franse Revolutie
stierf het klavechord in de eerste helft van de 19de eeuw een langzame en stille dood,
het einde voor dit intieme instrument dat eens zoveel waardering genoot in kringen
waar de broze ‘Empfindsamkeit’ hoog in het vaandel werd gedragen.

Hedendaagse klavechordbouw
Laat ons nu een sprong maken naar de hedendaagse instrumentenbouw. We stellen
dan twee richtingen vast met op het ene spoor de industriële instrumentenbouw die
gedreven wordt door commerciële motieven. Bij deze ‘instrumenten’-bouw komen
we tot de trieste vaststelling dat de teloorgang van het oude ambacht hier een
dramatisch dieptepunt heeft bereikt. Grootschaligheid is dé leuze. Deze
supermarktmentaliteit is natuurlijk in alle takken van onze maatschappij terug te
vinden. Het klinkt haast clichématig maar de werkelijkheid liegt er niet om. Het
andere spoor is dat van de revalorisatie, een tendens die reeds verschillende decennia
bezig is en steeds aan belangstelling wint. In de mu-
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ziek wordt ze vertegenwoordigd door een groep gemotiveerde vorsers waaronder
muzikanten, musicologen en instrumentenbouwers die elk bijdragen tot de herbronning
van de oude muziek in de ruimste zin, en waarvan nu reeds prachtige vruchten te
plukken zijn. Op gebied van de instrumentenbouw dient zich inmiddels een tweede
generatie aan. We stellen vast dat er, ondanks de gigantische inspanningen van
afgelopen decennia, nog ontzettend veel

Klavechord (1993) gemaakt door Joris Potvlieghe volgens eigen ontwerp.

onderzoekswerk kan verricht worden. Jarenlang heeft men instrumenten
gecatalogiseerd en geïnventariseerd, er zijn biografieën geschreven, sommige
instrumenten werden in tekening gebracht en gekopieerd. Op vlak van
klavechordbouw worden echter al te vaak deze instrumenten gekopieerd die in
tekening zijn gebracht door musea, waardoor er een verstarring is ontstaan. Bovendien
zijn deze tekeningen zelden door instrumentenbouwers gemaakt, maar worden ze
aangeboden door musea met als gevolg dat de voeling en het contact tussen het
originele instrument en de instrumentenbouwer aanzienlijk klein blijft. Onderzoek
ter plaatse, het aanleggen van vergelijkende tabellen en het minutieus kopiëren is
een belangrijke leerschool voor een hedendaagse instrumentenbouwer die de brug
wil slaan met het verloren gegane ambacht. Materialenkennis, het bestuderen van
lijmtechnieken en houtverbindingen, de behandeling van klankhout, het maken van
specifieke gereedschappen e.d. is een onontbeerlijke vorming die elk ernstig bouwer
dagdagelijks bezig houdt. Het lijkt een wetenschap op zichzelf, en dit om de verbroken
traditie weer te kunnen opnemen. In één generatie tijd kan men dit op vlak van
instrumentenbouw nauwelijks realiseren. Het onderzoek kan nog jaren in beslag
nemen, niet in het minst omdat dit werk door de instrumentenbouwers zelf bekostigd
wordt en zij telkens geconfronteerd worden met een té beperkte financiële draagkracht.

Valse romantiek in de instrumentenbouw
Een instrumentenbouwer is ook een zaakvoerder die moet voldoen aan de sociale en
boekhoudkundige eisen, die afhankelijk is van de wet van vraag en aanbod en zich
zelden kan beroepen op mecenaat of gegoede opdrachtgevers zoals de adellijke
families van weleer. Het bouwen van klavierinstrumenten is een geïsoleerd fenomeen
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in onze samenleving geworden dat onvoldoende onderbouwd is, noch door de vraag
naar instrumenten, noch door de tijdsgeest, noch door een ambachtelijk potentieel.
De verfijning van een instrument dient een resultante te zijn, als de top van een
piramide die aan de basis een brede belangstelling kent, het is een element van een
cultuur maar als de cultuur verdwenen is dan rust de hele realisatie op de schouders
van een instrumentenbouwer. Ook vroeger moest een bouwer een goed organisator
geweest zijn, maar hij kon ten minste toch naar de plaatselijke dorpssmid lopen om
een paar gepaste scharnieren te kopen, terwijl men ze nu eigenhandig moet uitvijlen.
Het geromantiseerde beeld van een oude man die gemoedelijk aan zijn werkbank zit
bij het binnenvallend avondlicht, omgeven door de geuren van hout, een dampend
keteltje warme lijm en een poes die tussen de schaafkrullen ligt te slapen bij een
ronkende kachel, vertekenen doorgaans de waarachtige levensomstandigheden, zowel
van de 18de eeuwse als de huidige instrumentenbouwer. Het is valse romantiek!
Over Silbermann is bekend dat hij een ordentelijk man was, met een streng en
gedisciplineerd bedrijfsbeleid. Het vormt de noodzakelijke basis die samen met de
kennis en de kunde de dragers zijn van het artistieke vermogen van de
instrumentenbouwer.

Het ‘toucher’ van de bouwer
Het kopiëren van instrumenten zal echter geen doel op zichzelf worden. Het slaat
een noodzakelijke brug naar het verleden maar... men kan een klavechord minutieus
nabouwen en toch niet over een bezield instrument beschikken, evenmin als de
foutloze uitvoering van een partituur garantie zou bieden voor een boeiende
interpretatie. Een instrument meet men niet alleen, men leest het ook. De denkwijze,
het begrip en de verhoudingen zijn abstracte, niet meetbare gegevens. Ze behoren
tot een wereld van associatie en herkenning waarbij men in harmonie tracht te komen
met de schoonheid die de diepere gevoelens van een mens in beroering brengt. Dit
aspect zal de hedendaagse klavechordbouwer niet mogen ontgaan om een ware
renaissance te waarborgen.
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Luc Rombouts
Klokken en beiaarden: fierheid en verdriet van Vlaanderen
De beiaard, stem van de Lage Landen
Sedert meer dan 1000 jaar is de klok een krachtige drager van de Europese cultuur.
De Oostenrijkse historicus Friedrich Heer heeft dit kernachtig samengevat in het
begrip Glockeneuropa. Dat belette niet dat verschillende Europese volkeren
gaandeweg een eigen klokkencultuur hebben ontwikkeld. In Midden-Europa bonzen
nog steeds de typische zware geluien die herinneren aan de luidcultuur van de
Middeleeuwen. Rond de Middellandse Zee wordt nog levendig gebeierd en geklept
op kortklinkende klokken die half buiten hun torens hangen. Over de Russische
vlakten klinkt de zvon, waarbij het geklater van kleine klokken begeleid wordt door
het trage geklep van een ongestemde basklok. Op de Britse eilanden wordt nog druk
het wisselluiden beoefend, waarbij acht tot twaalf luiders onophoudelijk toonreeksen
produceren volgens vaste melodische patronen. En in Vlaanderen ontstond het haast
overmoedige idee om klokken te gebruiken als muziekinstrument.
Rond 1500 klonken uit steeds meer Vlaamse en Brabantse belforten en kerktorens
ghestelde liedekens of genoteerde muziek. Die muziek ging de uurslag vooraf en
werd geproduceerd door een speeltrommel met pinnen. Maar op vaste tijdstippen
werden de klokken bespeeld door een beyaerder door middel van een stokkenklavier.
Snel waaide dit nieuw muzikaal gebruik over naar de Noordelijke Nederlanden en
vanaf dan werd beiaardmuziek zowat het handelsmerk van de steden en gemeenten
in een gebied dat grotendeels samenviel met de Zeventien Provinciën. In de loop van
deze eeuw raakte de beiaard ook bekend in andere landen binnen en buiten Europa.
Met name in de Verenigde Staten ontstond vanaf de jaren '20 een interessante en
vernieuwende beiaardcultuur.
Toch blijven de Lage Landen nog steeds het kerngebied van de beiaard. Nagenoeg
de helft van de bijna 600 beiaarden ter wereld bevindt zich in Nederland, België en
Frans-Vlaanderen. In de Lage Landen vind je de bekendste scholen en de

Beieraar in Zuid-Frankrijk. Zo gingen vanaf de 12de eeuw de beyaerders in onze torens te werk.
Merk o.m. het primitief pedaal op.

meest virtuoze beiaardiers; hier worden de meeste concerten en wedstrijden
georganiseerd.
Op het vlak van de beiaardbouw hebben Noord en Zuid afwisselend het voortouw
genomen en op die manier de ontwikkeling van het instrument bevorderd. In wat
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volgt doen wij het verhaal van de beiaardbouw in Vlaanderen. Zoals de titel van dit
artikel suggereert, is het een verhaal zonder happy end.

Het beiaardklavier: essentieel onderdeel van de beiaard
De sprong van klokkenreeks naar beiaard was slechts mogelijk dankzij de invoering
van het klavier. Tot nader bericht mag de stad Oudenaarde zich beroemen op de
installatie van het eerste beiaardklavier. In 1510 plaatste Jan Van Spiere immers een
klavier voor 9 klokjes in het Oudenaardse stadhuis. Jan Van Spiere mag niet
beschouwd worden als de uitvinder van het beiaardklavier. Elders vinden we immers
voldoende vermeldingen dat rond 1480 op een volstrekt nieuwe manier op klokken
werd gespeeld, met als oudst gekende ‘pionier’ Jan Van Bevere uit Duinkerke (1478).
Die nieuwe manier van muziek maken kon enkel tot stand komen met behulp van
een klavier.
Veeleer dan een uitvinding is het beiaardklavier het eindresultaat van een
ontwikkeling die reeds startte in de 12de eeuw. In die tijd werden onze steden bij
belangrijke gebeurtenissen opgevrolijkt door het ritmisch geklep en gebeier van
zogenaamde beyaerders. Die sloegen verschillende luiklokken aan door te trekken
aan touwen die met de klepels verbonden waren. Door de touwen te laten samenkomen
in een houten constructie ontstond de mogelijkheid om alle klokken door één persoon
te laten bespelen. Nog later werden de touwen in die constructie bevestigd aan
scharnierende latten, waardoor de trekbeweging aan touwen werd vervangen door
een duwbeweging op latten. De vervanging van brede latten door ronde stokken
maakte het soepele en virtuoze vuistenspel mogelijk dat nu nog de geëigende
speeltechniek is op de beiaard.
Het beiaardklavier werd meestal vervaardigd door een plaatselijke timmerman.
Hij moest in staat zijn een stevige houten constructie te maken, ronde stokken te
draaien en uitgebalanceerde draadverbindingen aan te brengen tussen klepels en
klaviertoetsen. Bovendien moest hij overweg kunnen met veren, hefbomen en
scharnieren. Deze vaardigheden waren in ruime mate aanwezig bij de
laatmiddeleeuwse timmerlui, aangezien zij in de molen- en werktuigenbouw
vergelijkbare constructieelementen gebruikten. De speeltafel van de beiaardier
vertoont bijvoorbeeld een treffende visuele gelijkenis met het laatmiddeleeuws
weefgetouw. Het leggen van de draadverbindingen noemde men de schering, trouwens
ook een term die in het weefjargon voorkomt.
De oudste beiaardklavieren waren duidelijk geïnspireerd op het primitieve
orgelklavier, dat ook bestond uit brede latten. Daar waar de orgels en klavecimbels
reeds vanaf het begin van de 15de voorzien waren van de chromatische toetsenborden
zoals wij ze nu kennen, werden de beiaardklavieren slechts vanaf de late 16de eeuw
chromatisch. Vanaf dan zou het beiaardklavier niet meer sterk wijzigen tot op de dag
van vandaag.
Uit de begintijd van de beiaard zijn geen klavieren bewaard gebleven. In sommige
streken van Europa wordt echter nog op primitieve klavieren gespeeld, die ons een
idee kunnen geven hoe de beiaardklavieren er bij ons uitzagen in de 15de en
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16de eeuw. In het Antwerpse Vleeshuis en het Stedelijk Buyleydenmuseum in
Mechelen bevinden zich nog enkele exemplaren uit de 17de en 18de eeuw. Zij
vertonen qua maatvoering sterke onderlinge verschillen, een logisch gevolg van het
feit dat zij werden vervaardigd door lokale vaklui.
Pas vanaf de 19de eeuw werden klavieren systematisch vervaardigd door
klokkengieters en gespecialiseerde beiaardinstallateurs. In de jaren '20 vond een
eerste

Jef Denyn (1862-1941) poseert fier voor het dradenstelsel van de Mechelse beiaard, ingericht volgens
het tuimelaarstelsel. Via een assenstelsel wordt de verticale beweging van de klavierdraden omgezet
in een horizontale beweging van de klepeldraden.

standaardisatie van klaviermaten plaats onder impuls van de Mechelse beiaardier Jef
Denyn (‘Mechels standaardklavier’).
Voor de verbinding tussen klaviertoets en klepel voerde Denyn het tuimelaarstelsel
in. In tegenstelling tot het ‘historische’ broekstelsel, liet het tuimelaarstelsel
onbeperkte nuances, virtuoos passagespel en verfijnd tremolospel toe. De Belgische
steden namen snel het Denynstelsel over. In Nederland kreeg het Denynstelsel pas
voet aan de grond na heftige ideologische discussies, die de geschiedenis zijn ingegaan
als de Broekse en Tuimelaarse Twisten.
Het standaardisatieproces van het klavier kreeg een stevige impuls toen in 1983
in Leuven een charter werd ondertekend waarbij standaardmaten voor Europese
klavieren werden vastgelegd. Een standaardisatie op wereldvlak is nog niet voor
morgen, aangezien Noord-Amerika een andere standaard kent, die op een aantal
vlakken ergonomische voordelen biedt.
Met betrekking tot het beiaardklavier komen we tot een merkwaardige vaststelling.
Hoewel het beiaardklavier het meest wezenlijke onderdeel is van de beiaard als
muziekinstrument, bleven de makers ervan in het verleden meestal in de schaduw.
Veel meer aandacht kreeg het automatisch speelwerk.
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Het automatisch speelwerk: de muziekdoos van de beiaard
Het automatisch speelwerk van de beiaard ontstond ongeveer gelijktijdig met het
beiaardklavier. De ontwikkeling ervan hing nauw samen met de evolutie van de
tijdsmeting.
Ten laatste vanaf het midden van de 14de eeuw werden in de Zuid-Nederlandse
torens mechanische uurwerken geplaatst. Deze instrumenten verdeelden de dag in
uren van gelijke lengte en gaven een vaste structuur aan de politieke en economische
bedrijvigheid in de stad. Aangezien de eerste torenuurwerken niet waren voorzien
van een wijzerplaat, werd het uur kenbaar gemaakt door een aantal slagen op de
uurklok. Om de bewoners toe te laten de slagen nauwgezet te tellen, werd de uurslag
voorafgegaan door een ‘waarschuwing’ op een of meerdere kleinere klokjes. Men
noemde dit de weckering of voorslagh en de klokjes zelf werden appeelkens genoemd.
Vaak was de voorslag een eenvoudig koekoeksmotief op twee klokken.
Maar ook hier werd al snel de sprong naar de muziek gemaakt. In 1479 klonk in
de abdij van 't Park in Leuven elk uur op vier klokjes de hymne Inviolata, casta et
integra es Maria. Dit is de oudst bekende vermelding van een voorslag die een
bestaande melodie ten gehore bracht.
De oudste voorslagen werden aangedreven door houten wielen met nokken erop.
Via een hefboom trokken de nokken een draad aan, die op zijn beurt een hamer
optilde. Op het ogenblik dat de voortdraaiende nok de draad losliet, viel de hamer
op de klok. Elke klok werd dus ‘aangedreven’ door een wiel. De muziek kon enkel
gewijzigd worden door de wielen te vervangen.
Rond 1530 ontstond de versteekbare trommel. De beiaardier of de horlogemeester
kon de geprogrammeerde melodieën periodiek wijzigen door de ijzeren of stalen
pinnen te versteken, d.w.z. in andere gaten op de trommel steken. Aanvankelijk
bestond die trommel uit smeedijzeren strippen die aan elkaar werden gelast. Vanaf
de 17de eeuw werd de trommel gegoten in koper of messing. Omdat het gietwerk
van een trommel zo complex was, werd de opdracht vaak toevertrouwd aan bekende
klokkengieters. De duizenden gaten werden geboord door een plaatselijke smid.
Het trommelspeelwerk evolueerde gaandeweg tot een ingewikkeld geheel van
raderen, draden, hefbomen, veren en hamers. Kosten noch moeite werden gespaard
om de muzikale mogelijkheden van het automatisch klokkenspel uit te breiden. Men
vervaardigde verschillende soorten pinnen, zodat zowel binaire als ternaire ritmes
konden geprogrammeerd worden. Het aantal

De Mechelse stadsbeiaardier Staf Nees (1901-1965) versteekt de pinnen van de speeltrommel. De
Mechelse trommel werd gegoten tussen 1733 en 1736 door de Lierse klokkengieter Alexius Julien en
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telt 16.200 gaten. Hij kwam om de 7,5 minuten in beweging en werd tweemaal per jaar verstoken.
Het speelwerk van de nieuwe Mechelse beiaard wordt aangedreven door een bandspeelwerk.

hamers per klok werd opgedreven tot drie en soms zelfs vijf om snelle toonrepetities,
bijvoorbeeld voor versieringen, mogelijk te maken. De trommels werden groter,
zodat ze tot meer muzikale informatie konden bevatten.
Het neusje van de zalm was de zogenaamde springtrommel, die in 1712 werd
uitgevonden door de Antwerpse uurwerkmaker Hendrik Joltrain. Dankzij een dubbel
aantal gaten kon de springtrommel kon tweemaal zoveel muziek voortbrengen als
een klassieke trommel. Na een eerste omwenteling werd een tweede reeks pinnen
aangesproken, zodat pas na twee volledige omlopen de aanvangsmelodie opnieuw
klonk. De nog steeds spelende speeltrom-
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mel in de Sint-Gummarustoren in Lier is van de hand van Joltrain.
Ook de grootste trommel die ooit vervaardigd werd is nog steeds in werking. Hij
werd in 1748 geplaatst in het belfort van Brugge door Anthonius De Hondt. Hij is
2,5 meter lang, heeft een diameter van 2,06 meter en bevat 30.500 gaten. Maar het
summum aan raffinement vinden we in het koninklijk paleis van Mafra in Portugal,
waar zich twee beiaarden uit 1730 bevinden, die elk verbonden zijn met twee
springtrommels. De vier trommels zijn van de hand van de Luikenaar Gilles De
Beefve.
Na de Tweede Wereldoorlog werden geen speeltrommels meer vervaardigd.
Nieuwe automatische speelwerken werden voorzien van geperforeerde banden in
plastic, vergelijkbaar met de rollen van een pianola of een kermisorgel. Op zijn beurt
werd het bandspeelwerk opgevolgd door het computerspeelwerk. De melodieën
worden via een toetsenklavier ingespeeld in een geheugenchip die in het torenuurwerk
wordt geplaatst. Dit systeem heeft onder meer als voordeel dat het verwisselen van
melodieën kan gebeuren met een simpele toetsencombinatie op het torenuurwerk.
De beiaardiers die hun speeltrommel moesten versteken, deden soms een kleine week
over deze taak. Enkelen doen het nog steeds. Zij beoefenen nog steeds een vorm van
digitale programmatie avant la lettre.

De klokken: het klanklichaam van de beiaard
Het ontstaan van de beiaard wordt meestal in verband gebracht met de
Zuid-Nederlandse stadscultuur van de late Middeleeuwen. De rijkdom en praalzucht
van onze handelssteden vormden een ideale voedingsbodem voor prestigeprojecten
als torenuurwerken en beiaarden. Ook de bloei van de Zuid-Nederlandse polyfonie
wordt vaak aangehaald als een begunstigende factor voor het ontstaan van de
torenmuziek.
Een factor die echter ook een rol heeft gespeeld, is de kwaliteit van de
Zuid-Nederlandse klokken. Men komt immers pas in de verleiding om op klokken
muziek te maken indien men over klokken beschikt die een herkenbare muzikale
toon voortbrengen. De kortklinkende klokken in Oost- en Zuid-Europa bijvoorbeeld
nodigen eerder uit tot ritmisch dan tot melodisch gebruik. In de 16de eeuw werden
de bestklinkende klokken van Europa gegoten in Mechelen. Mechelse klokken werden
uitgevoerd over heel Europa. Nu nog vindt men ze terug in Nederland, Frankrijk,
Duitsland, Zwitserland, Italië, Spanje, Polen, Denemarken, Zweden, Engeland en
Schotland. Logischerwijze werden de eerste beiaarden, die naam waardig, dan ook
gegoten in Mechelen.

Vlaamse beiaardgieters van de 16de tot de 18de eeuw
Een eerste Mechelse familie van klokkengieters was de familie Waghevens. Hendrik
Waghevens en negen van zijn afstammelingen waren actief als klokkengieter van
ca. 1460 tot ca. 1575. Medard Waghevens, kleinzoon van de stamvader, leverde in
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1530 een beiaard van 24 klokken voor de Sint-Leonarduskerk van Zoutleeuw. Zeven
van die klokken hangen nog steeds zichtbaar in de vieringtoren. Hoewel de klokken
buiten gebruik zijn gesteld, kan men dit geheel beschouwen als de oudste beiaard
ter wereld die nog in situ wordt bewaard.
De tweede beroemde gietersfamilie uit Mechelen heette Van den Ghein. De oudste
nog klinkende beiaarden zijn van de hand van die familie. Wij kunnen ze beluisteren
in de Nederlandse gemeenten Zierikzee (1551-1554), Arnemuiden (1554-1593) en
Monnickendam (1595-1596).
Hoewel de klankkleur van de oudste beiaardklokken aanvaardbaar tot goed was,
liet hun toonzuiverheid nog erg te wensen over. De 16de-eeuwse gieters verstonden
namelijk nog niet de kunst van het stemmen van een klok. Aangezien de gespeelde
muziek voornamelijk eenstemmig en diatonisch was, werd dat toen niet als
problematisch aangevoeld.
In 1644 slaagden de Noord-Nederlandse gieters Frans en Pieter Hemony erin de
belangrijkste vijf boventonen van de klok nauwkeurig op elkaar af te stemmen. Deze
uitvinding betekende een ware revolutie in de beiaardkunst. De broers Hemony
leverden 51 instrumenten die al de bestaande beiaarden verre in de schaduw stelden.
Haast onvermijdelijk kregen zij later de bijnaam ‘Stradivarii van de beiaardkunst’.
Hun beste navolgers waren echter opnieuw Zuid-Nederlanders. De
laat-17de-eeuwse en 18de-eeuwse beiaardkunst werd beheerst door de Antwerpenaren
Melchior De Haze (1632-1697) en Willem Witlockx (1669-1733) en de Bruggeling
Joris Dumery (1715-1784). Hun belangrijkste bewaard gebleven werken vinden we
in Salzburg (De Haze), Mafra (Witlockx) en Brugge (Dumery). Het genie van de
Hemony's werd het dichtst benaderd door Andreas Jozef Vanden Gheyn (1727-1793).
Deze Leuvenaar bevindt zich centraal in een indrukwekkende dynastie van
klokkengieters die startte in Mechelen in 1504 en die na hem nog twee eeuwen in
Leuven werd voortgezet onder de namen Van Aerschodt en Sergeys. Andreas' broer
Matthias Vanden Gheyn was bovendien de virtuoze stadsbeiaardier van Leuven die
omwille van zijn schitterende preludia de bijnaam kreeg ‘Bach van de beiaard’.

Status en werkwijze van de klokkengieters
De genoemde beiaardgieters waren zonder uitzondering welgestelde en zelfbewuste
burgers. De Mechelse gieters Waghevens en Van den Ghein bezaten meerdere
eigendommen in de stad. Willem Witlockx bracht op zijn klokken vaak een medaillon
met een protserig zelfportret aan. Ter ere van Melchior De Haze bleef een
hoogdravend Latijns lofdicht bewaard.
Een aantal klokkengieters goot ook gebruiksvoorwerpen, zoals vijzels, en...
kanonnen. Zo dekten zij zich in tegen ‘seizoensschommelingen’ en hadden zij
voldoende werk in vredestijd én oorlogstijd.
Naast de sedentaire klokkengieters waren ook rondreizende gieters actief die hun
afzetmarkt als het ware tegemoet kwamen. Die gieters kwamen haast allemaal uit
Elzas-Lotharingen. Zij construeerden een gietoven en een gietkuil op het kerkhof,
vlak onder de toren waarvoor hun klokken bestemd waren. Omwille van de
vervoersproblemen goten ook de sedentaire gieters hun grotere klokken vaak op de
plaats van bestemming.

Vlaanderen. Jaargang 48

De klokkengieters bleven zeer discreet over hun werkmethodes. Toen Pieter
Hemony in 1680 stierf, dacht zijn nicht Anna Margaretha dat hij het ‘uijtterste
seckreet’ van het klokkenstemmen mee in zijn graf genomen had. Negen jaar later
schreef Melchior De Haze ‘ende schicke voor mijn doodt ook al mijn papieren te
vernieten, opdat se niemant soude bekomen’.
Elke gieter had dus zijn eigen klokprofielen en werkmethodes, die van vader op
zoon of van meester op leerling werden overgeleverd. De meeste gieters creëerden
een mythisch aura rond hun kunst: zij waren de meesters die uit de aarde een klok
deden geboren worden, een object dat door de wijding een goddelijke stem kreeg.
Het gietproces was niet zonder gevaar, aangezien ontploffingen geen zeldzaamheid
waren. Tijdens het gieten werd onveranderlijk het Te Deum gezongen en indien
mogelijk was een geestelijke aanwezig.
Tot ver in deze eeuw bleef het klokkengieten een ambachtelijke bezigheid. Dit
wordt treffend geïllustreerd door de lijst van grond- en hulpstoffen die bij het
klokkengieten worden gebruikt: brons, leem, was, houtskool, eieren, paardenmest
en koeienhaar,.

Vlaamse klokkengieters in de 19de en 20ste eeuw
De 19de eeuw wordt beschouwd als de zwarte eeuw van de beiaardkunst. De kunst
van het klokkenstemmen was immers verloren gegaan. De enige klokkengieters die
nog in staat waren om degelijke
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klokken te gieten was de Leuvense familie Van Aerschodt, afstammelingen van de
Vanden Gheyns.
De herontdekking van de stemkunst in 1895 door de Engelse kanunnik Arthur
Simpson was een van de factoren die aan de basis lag van de heropbloei van de
beiaardkunst. Tot aan de Tweede Wereldoorlog zouden enkel de Engelse gieters
Taylor en Gillett & Johnston ten volle gebruik maken van deze uitvinding.
Na de bevrijding in 1945 kon een groot aantal opgeëiste klokken grondig bestudeerd
worden, wat de kwaliteit van de Belgische en Nederlandse klokgietkunst ten goede
kwam. Bovendien profiteerden de gieters van de enorme naoorlogse vraag naar
nieuwe klokken. De belangrijkste Belgische beiaardgieter was Marcel Michiels Jr.
(1898-1962), een Vlaming die een klokkengieterij uitbaatte in Doornik. Hiernaast
was de Leuvense familie Sergeys - ook afstammelingen van de Vanden Gheyns actief, voornamelijk in het gieten van luiklokken voor ons land en voor Belgisch
Congo.
In de jaren '60 droogde de vraag naar nieuwe klokken op. Bovendien vernieuwden
de Nederlandse gieters hun productiemethoden, zodat een scherper concurrentieel
klimaat tot stand kwam. De Doornikse gieterij werd na de dood van Marcel Michiels
Jr. niet voortgezet. Jacques Sergeys bleef in Leuven klokken gieten tot in 1980. Met
de sluiting van zijn bedrijf verdween de laatste Belgische klokkengieter.

Van klokkengietersambacht naar beiaardtechnologie
In 1950 begon de West-Vlaming Germain Frère in Lo een bedrijfje van
luidklokinstallaties. Het bedrijf Clock-o-Matic groeide en verhuisde in de jaren '70
naar Herent. De evoluties van de elektronica werden op de voet gevolgd en
resulteerden in de ontwikkeling van een elektronisch torenuurwerk in 1980, een
beiaardcomputer in 1982 en een elektronisch stuursysteem voor het klokluiden in
1990. Vandaag levert Clock-o-Matic torenuurwerken, luidinstallaties en beiaarden
in de meeste landen van West- en Midden-Europa, Japan, de USA en Canada. Het
bedrijf, dat sinds enkele jaren in Holsbeek gevestigd is, is onbetwistbaar Europees
marktleider in uurwerk- en klokken- en beiaardtechnologie.
Een kleinschaliger bedrijf is actief in Mechelen, waar Luc Michiels sinds 1984
het torenuurwerkatelier van zijn overgrootvader Edward voortzet. De werkplaats aan
de Korenmarkt is beschermd als waardevol stuk industriële archeologie. Luc Michiels
restaureert torenuurwerken, onder meer exemplaren die door zijn overgrootvader,
grootvader en vader zijn geplaatst. Maar hiernaast levert hij ook computergestuurde
uurwerken en automatische speelwerken. Traditie en innovatie gaan hier dus hand
in hand.

En de toekomst?
Sinds 20 jaar worden in Vlaanderen geen klokken meer gegoten. Dat is erg jammer,
en niet enkel vanuit een romantisch standpunt. De jongste twee decennia is het in

Vlaanderen. Jaargang 48

Vlaanderen ook erg kalm geweest op het vlak van beiaardbouw en dat is zonder
twijfel het gevolg van het ontbreken van een klokkengieterij in Vlaanderen.
Een klokkengieterij is tegenwoordig een element van nationale trots en creëert als
het ware haar eigen markt, zeker voor beiaarden. Zo is de aanwezigheid van twee
‘Koninklijke’ klokkengieterijen in Noord-Brabant ongetwijfeld de belangrijkste
verklaring voor de spectaculaire groei van het aantal Nederlandse beiaarden na de
Tweede Wereldoorlog.
Met 180 handbespeelbare beiaarden telt Nederland driemaal meer zingende torens
dan Vlaanderen. Elk groot Nederlands dorp heeft bij wijze van spreken zijn beiaard,
terwijl je bij ons een aantal grote en middelgrote gemeenten vindt waar nog een
handbespeelbare beiaard ‘ontbreekt’.Voor de vuist weg noem ik Aarschot, Geel,
Lommel,

De vieringtoren van de Sint-Leonarduskerk van Zoutleeuw. De grote klokken aan de buitenzijde
werden in 1530 gegoten door Medard Waghevens uit Mechelen. De kleine klokken aan de binnenzijde
vormen de nieuwe beiaard die in 1963 werd gegoten door de Nederlandse gieterij Eijsbouts.

Maaseik, Eeklo, Heist-op-den-Berg, Waregem en de lijst kan moeiteloos worden
verdergezet.
Vlaanderen kan zijn faam als land van zingende torens enkel hoog houden, indien
er meer instrumenten komen. Te weinig overheden beseffen dat de aanschaf van een
nieuwe beiaard slechts een marginale last betekent op de gemeentebegroting. Bij
gebrek aan een Vlaamse klokkengieterij als motor van de markt is een belangrijke
taak weggelegd voor lokale en nationale beiaardverenigingen om het instrument
actief te promoten naar de verschillende overheden toe.
Meer activiteit zien wij op het gebied van beiaardrestauratie en -renovatie. De
Vlaamse beiaardbouwers zijn hierin actief, behalve uiteraard op het vlak van het
restaureren van de klokken zelf. De standpunten van Noord en Zuid inzake
verantwoord restaureren lopen vrij sterk uiteen. In Nederland tracht men sinds enkele
jaren de oorspronkelijke toestand van historische instrumenten op orthodoxe wijze
te herstellen. Men reconstrueert oude klavieren en tracturen en brengt het aantal
klokken terug tot het oorspronkelijke aantal. Deze optie betekent een bewuste
inperking van de muzikale mogelijkheden van het instrument. In Vlaanderen
restaureert men iets pragmatischer: men tracht het oude klankbeeld van de klokken
te herstellen, evenwel met behoud van het speelgemak van de hedendaagse klavieren
en tracturen. Welke weg de juiste is, zal pas binnen enkele decennia volkomen
duidelijk zijn.
In 1531 schreef de historicus Jacob De Meyere: ‘De Vlamingen overtreffen de
andere Nederlanders door de pracht en de luister van hun kerken en door de grootte
en mooie klank van hun klokken. Op die klokken spelen ze als op gitaren verschillende
soorten liederen.’ (uit Flandricarum rerum tomi X; vertaald uit het Latijn).
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Op de drempel van de 21ste eeuw spelen de Vlamingen nog steeds liederen op
klokken, maar de klokken komen nu van elders.
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Jan Michiels
Over moderne piano's en post-moderne pianisten Steinway-standaard
als gevaar én uitdaging
Eigenlijk is onze moderne piano al een beetje ouderwets: sinds het grote succes van
Steinway tijdens de Wereldtentoonstelling van Parijs in 1867 is er niets fundamenteels
veranderd in de pianobouw. Natuurlijk bleef de keizerlijke vleugel uit de industriële
revolutie onderhevig aan tijdsgebonden smaak en veranderden de speeltechniek, het
fabricageproces en het volume aanzienlijk, maar dit valt niet te vergelijken met de
koortsachtige evolutie die de piano doormaakte van Cristofori tot 1867. Muzio
Clementi bijvoorbeeld was een beroemd pianist, componist én pianobouwer... Vooral
door de polariteit tussen het Engelse en het Weense mechaniek was het pianolandschap
in de eerste helft van de negentiende eeuw ontzettend rijk gediversifieerd. Nochtans
ligt in één van de grote boodschappen van deze tijd - vrijheid, gelijkheid en
broederlijkheid - de kiem van onze moderne vleugel. Op een goede Steinway klinkt
elke toon uit elk register in éénzelfde homogene kleur; het instrument is afgesteld
op een maximale egaliteit en (overtuigings)kracht.

Jan Michiels aan het klavier in de concertzaal van het Koninklijk Conservatorium in Brussel.

Enkel met deze piano kan men bijvoorbeeld Boulez' complexe Structures (met hun
halsbrekende dynamische wisselingen) of Ligeti's duivelse Etudes (die de egaliteit
hanteren als conditio sine qua non voor een uiterst veelzijdige en dubbelzinnige
ritmische en metrische profilering) gepast spelen. Alles is mogelijk op dit ivoor: een
postmoderne uitdaging bij uitstek.
Want vandaag horen we de Steinway op het concertpodium meestal in muziek die
gedacht werd vanuit een instrument dat wél een grote verscheidenheid in zijn registers
kende of vanuit een instrument dat meer gemaakt was om duidelijk te articuleren
dan om breedvoerig uit te zingen. Van Bach en Mozart, over Brahms en Debussy
tot Nono of Xenakis: allen klinken ze vanuit hetzelfde volumineuze,
democratisch-egale instrument. Nooit tevoren in onze westerse muziekgeschiedenis
was het perspectief van ons muzikaal erfgoed zo hallucinant - maar nooit tevoren
was de band met onze eigen hedendaagse muziek zo broos en marginaal. In een
springlevende cultuur zoals Brahms of Strauss die nog gedeeltelijk gekend hebben,
was de eigen muziek hoofdzaak en werden meesterwerken uit het verleden in min
of meerdere mate vertaald in een eigentijds idioom. De talrijke opnames die Béla
Bartók als pianist gemaakt heeft, zijn wellicht één van de laatste getuigenissen van
deze cultuur. In de tweede helft van onze eeuw ging men op zoek naar de originelen
van deze ver-talingen én herontdekte men de originele instrumenten waardoor het
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pianolandschap opnieuw veelkleurig werd, ditmaal reflectief in plaats van constructief.
Mozarts Walter, Brahms' Streicher, Debussy's Bechstein: het zijn maar enkele
voorbeelden van in-strumenten die ons deze componisten beter doen begrijpen. Het
zijn hulpmiddelen om niet alleen ‘schoonheid’ te extraheren uit hun muziek, maar
vooral ons te laten bewegen door hun unieke eigentijdse kracht. Toch kunnen we
enkel gissen hoe hun pianowerken werkelijk geklonken hebben (oren veranderen
ook in de loop van de tijd).
Bij het aanschouwen van dit barokke fresco van oude piano's staat onze zwart-wit
gepolijste Steinway er ietwat verweesd bij: enerzijds wordt hij niet genoeg gebruikt
als instrument voor de muziek die zijn extreme mogelijkheden benut, anderszijds
wordt hem verweten dat oudere muziek niet echt geschikt is voor zijn monumentaal
corpus. Schiet niet op de piano! Richt uw pijlen eerder op de pianist: wie de enorme
mogelijkheden van de Steinway nooit aan den lijve heeft ondervonden bij het spelen
van hedendaagse muziek, kan onmogelijk beweren dat deze vleugel ongeschikt is
voor pakweg Schubert of Beethoven. Juist dankzij zijn quasi onbegrensde nuances
in dynamiek, articulatie en toonvorming kan de moderne piano een briljant vertaler
worden mits een stijlgetrouwe aanpassing van het pianistenoor en de pianistenspieren
(van de volle arm tot de fijnste vingertop) - iets wat men leren kan via het contact
met oudere instrumenten. Méér nog: wie met onze eigen componisten gesproken en
gewerkt heeft kan wellicht ook een tipje van de sluier oplichten bij het zoeken naar
een ideale balans tussen componist, partituur, uitvoerder en instrument.
De kloof tussen de hedendaagse componisten en het publiek is niet alleen te wijten
aan intellectuele componistenhoogmoed; ook het zelfbevredigende sterdom van vele
uitvoerders en de marginale rol van muziek in onze opvoeding spelen hierbij een rol.
Vele culturele waarden die vroeger evident waren, worden vandaag opgeofferd aan
de kapitalistische logica van vraag en aanbod.
De Steinway verdedigt zich als een multiculturele keizer: wie hem niet baas kan,
brabbelt een muzikaal Esperanto dat alle stijlen platwalst met groot vertoon - wie
hem in al zijn nuances kan volgen beleeft onbeschrijfelijke avonturen.
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Chris Maene
Is artisanale instrumentenbouw economisch leefbaar?
‘De muziekindustrie’, zo groepeert men tegenwoordig het luisteren naar muziek en
het bespelen of bouwen van een muziekinstrument. Inderdaad, wie één of ander
muziekinstrument wil, koopt tegenwoordig bijna altijd een massaproduct. Tegen de
daaruit voortvloeiende standaardisatie en vervlakking biedt het Chris Maene-atelier
vanuit Vlaanderen reeds jaren een alternatief.

Kunstambacht binnen de wetten van de economie.
Om met de bouw van fijne ambachtelijke instrumenten te vechten tegen de macht
van de massaproductie moet voldaan worden aan gaven en voorwaarden zoals
kwaliteit, talent, doorzetting, en financiële mogelijkheden. Van de instrumentenbouwer
wordt grote veelzijdigheid verwacht; immers deze kunst omvat een hoeveelheid aan
vakgebieden waarvan de ene in verband staat met de esthetiek en de andere met de
wetenschap. Om instrumenten te bouwen en te reconstrueren moet men niet alleen
beschikken over een goede smaak en een fijn geoefend gehoor, maar moet men tevens
vertrouwd zijn met de geheimen van de werking van de klankkast, mechaniek en
akoestiek. Door kennis van het verleden maar ook door experimenteren met materialen
en bouwmethodes moet men knowhow creëren.

Frans klavecimbel Chris Maene 1995 gebouwd naar Collesse (Lyon 1774) voor de muziekuniversiteit
in Athene.

Vlaams klavecimbel Chris Maene 1997 facsimle van een originele Andreas Ruckers (Antwerpen
1640).

Dit vraagt van de instrumentenbouwer zware investeringen. Niet alleen in onderzoek
en in medewerkers, maar ook in de aankoop van dure grondstoffen, jaren stockeren,
verwarmde en geacclimatiseerde werkplaatsen, lange productietijden,
kwaliteitsgarantie en service. Dit moet allemaal gebeuren binnen de harde wetten
van de economie. In het atelier ‘Chris Maene’ wordt de financiele en economische
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ruimte om dit te doen gecreëerd door de verkoop van moderne piano's binnen het
60-jarig familiebedrijf.

Succes door het atelierprincipe.
Sommige ambachtelijke instrumentenbouwers stellen zich vaak te individualistisch
op. De Chris Maene-werkplaats laat zich hier veeleer inspireren door de werking
van de 17de- en 18de-eeuwse kunstateliers. De kwaliteit en het succes van de
instrumentenmakers steunden toen op het atelierprincipe waar goede smaak, kennis
en vakmanschap niet alleen verticaal werd doorgegeven door de meester aan zijn
gezellen en leerlingen, maar ook horizontaal door informatie uit te wisselen met
andere ateliers. Van de meester werd verwacht dat hij naast zijn talent de gave bezat
om niet alleen zijn medewerkers-bouwers op te leiden, maar ook om hun kennis en
ideeën als meerwaarde toe te voegen bij zijn werk. Dat men daarbij het
instrumentenbouwersvak uitoefende in de brede zin van het woord, bewijst de
beroemde instrumentenmaker Gottfried Silbermann die als klavechord-, klavecimbel-,
pianoforte- en orgelbouwer een bijzondere reputatie had. Zo ook is het ambachtelijk
atelier Chris Maene met zijn medewerkers, die uit België, Nederland, Frankrijk,
Polen, Bulgarije, Griekenland en Japan komen, een smeltkroes van kennis en
vakmanschap.

Vlaamse traditie wordt verdergezet
Met ambachtelijke traditie en aangemoedigd door een steeds groeiend aantal nationale
en internationale uitvoerende kunstenaars volgen de referenties van het Chris
Maene-atelier zich op. In 1999 worden ondermeer instrumenten gebouwd voor het
‘Conservatoire National Supérieur de Paris’, ‘The National Opera of Finland’, ‘The
University of California, Los Angeles’ en ‘The Hong Kong Academy For Performing
Arts’.Door vanuit Vlaanderen artisanale instrumenten te leveren over heel de wereld
zet Chris Maene een oude traditie voort.

‘Kunstambacht’ moet gesteund worden
Dat net zoals in het verleden de artisanale instrumentenbouw steeds zal moeten
plaatsvinden binnen een economische context, maakt het kunstambacht zo complex
en verwarrend waardoor het een van de meest verwaarloosde kunstvormen is. De
vraag of artisanale instrumentenbouw nog economisch leefbaar is zou op het einde
van dit millennium eigenlijk overbodig moeten zijn. Uit respect voor het verleden
en als artistieke norm naar de toekomst is het onze plicht om het
instrumentenbouwersvak te herwaarderen en dit met dezelfde evidentie als het in
stand houden van het kunstpatrimonium of het promoten van hedendaagse kunsten.
Het ambachtelijk atelier Chris Maene wil daartoe een bijdrage leveren.
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Portugees klavecimbel Chris Maene 1996 facsimile van een originele Joachim Antunes (Lissabon ±
1750).
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Jan Rispens en Jan Boon
Muziekinstrumentenbouw aan de Hogeschool Gent:
visie en programma
In 1996 werd in het departement Muziek en Dramatische Kunst (Conservatorium)
van de Hogeschool Gent de specialisatie instrumentenbouw opgericht. Er werd
geopteerd voor de nieuwbouw van strijkinstrumenten, klavecimbels, orgels en
pianofortes.
Deze opleiding past uitstekend in het kader van het Conservatorium omdat hand
in hand kan gewerkt worden met de toekomstige bespelers van de instrumenten. De
instrumentalisten zijn te beschouwen als de ultieme toetssteen voor de
instrumentenbouwer en de contacten tussen bouwer en musicus - de noodzakelijke
artistieke kruisbestuiving voor de ontwikkeling van het ideale instrument - zijn een
historisch gegeven. In de gebouwen van de Bijloke-campus werden de geschikte
ruimtes gevonden en uitgerust. De specifieke werktuigen werden aangekocht; een
belangrijke hoeveelheid bijzonder mooi, droog hout werd verworven; een
gespecialiseerde bibliotheek wordt uitgebouwd.
De technieken die worden aangewend om de bouw van een instrument te realiseren
zijn complex. Het welslagen van de toepassing ervan is niet incidenteel maar gebonden
aan aanhoudende evaluatie en onderworpen aan voortdurende bijsturing. Voor de
begeleiding van de praktijkvakken werden gevestigde bouwers aangetrokken: François
Bodard (lutherie), Jan Boon (klavecimbel en orgel), Hilde Coessens (stemmen en
intoneren) en Jan van den Hemel (pianoforte).
Zij zetten hun professionele werkzaamheden als het ware voort in het atelier van
de school. Niet alleen is er het nut van de voorbeeldfunctie (de oudste en meest
beproefde methode van overdracht); het atelier wordt geanimeerd en de noden ervan
worden perfect aangevoeld en gelenigd.
De opleidingscyclus omvat vijf studiejaren, opgesplitst in twee kandidaturen en
drie meestergraden. De praktijkvakken worden theoretisch ingebed
(muziekgeschiedenis, akoestiek, filosofie, theorie en praktijk van de oude muziek,
enz....) Aanvankelijk worden in het atelier de diverse basistechnieken aangeleerd
aan de hand van het bouwen van eenvoudige instrumenten (monochord, tetrachord,
hakkebord,...). De noodzakelijke - persoonlijke - gereedschappen worden vervaardigd.
Ondertussen informeert de leerling zich grondig over het instrument dat nadien zal
worden gebouwd. Hiervoor wordt geput uit het patrimonium van de historische
instrumenten: binnen- en buitenlandse musea en particuliere collecties worden
bezocht, de nodige gegevens worden vergaard in de vorm van opmetingen,
klankopnames, foto's, afgietsels... De leerling krijgt een initiatie in de kunst van het
stemmen, afregelen en intoneren en verdiept zich in de basisliteratuur over
instrumentenbouw. Wanneer wordt aangevangen met de bouw van een (eerste)
volwaardig instrument wordt de materialenkennis uitgebreid. Er wordt beraadslaagd
over de keuze en de aankoop van hout en andere grondstoffen. De ambachtelijke
handelingen en systemen worden eigen gemaakt en de continue ontwikkeling en
verfijning ervan worden aangewakkerd. Stem-, afregel- en intonatietechnieken worden
geoptimaliseerd. De zintuigen worden aangescherpt en richten zich op één en hetzelfde
doel: streven naar evenwicht, dynamiek en harmonie. Voortdurend en herhaaldelijk
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contact met de historische voorbeelden, uitdieping van de vakliteratuur en de
bestaande informatie en documentatie, dialoog met gedreven vorsers, leiden - via
een ontwikkeling van het stijlbewustzijn - tot een stijlgetrouwe attitude. Voortdurende

Italiaans klavecimbel gebouwd door Jan Boon in Mechelen 1998, naar een anoniem instrument,
Firenze (?), tweede helft 18de eeuw (opdracht: Koninklijk Muziekconservatorium Antwerpen).

en herhaaldelijke confrontaties met musici ontwikkelen de inzichten in de speelaard
van het instrument en bevorderen de vertrouwdheid met het klankidioom.
Bij dit alles wordt de leerling steeds aangespoord tot het nemen van initiatief en
gestimuleerd tot zelfstandig werk, dit in naam van het fundamentele belang van de
empirie. Het handelen, zich manifesteren, vooraleer tot een kritische reflectie te
komen, en daardoor ook het kunnen begrijpen,

Pianoforte gebouwd door Jan Van Den Hemel in Antwerpen 1999, naar Jacob Pfister, Wurzburg
(Duitsland) ca. 1803 (Opdracht: Koninklijk Muziekconservatorium Antwerpen).

is immers een proces dat zich veruitwendigt - doorheen de hele geschiedenis - in
cultuur in de ruimste zin van het woord en dat frappant aanwezig is in een metier als
instrumentenbouw (dit verklaart de waas van alchemisme en geheimzinnigheid die
dit vak omsluiert...)
Tegen deze achtergrond kan, binnen de beperkingen van de traditie van de
instrumentenbouw - een traditie die ontspruit uit een historische interactie tussen
muziek en uitvoering - de creativiteit openbloeien. Zo wordt de bestendige evolutie
van het vak verzekerd. Er wordt nauwlettend gewaakt over het behoud van de
kwaliteit. Het gepresteerde werk wordt jaarlijks onderworpen aan het kritische oordeel
van een examenjury, die bestaat uit eminente musici. Zo wordt een beroep gedaan
op Jos van Immerseel voor de klavieren, en op Sigiswald Kuijken voor de lutherie.
De leerling die afstudeert, stelt haar/zijn instrumenten voor en kan ze plaatsen in
hun historische en culturele entourage en heeft kennis van de relatie van het instrument
tot zijn literatuur. Hij/zij bouwde in de loop van de opleiding, afhankelijk van de
richting, volgende instrumenten: een volledig strijkkwartet (lutherie), twee
klavecimbels, resp. Italiaanse en Vlaamse school (klavecimbelbouw), een klavechord
en een orgelpositief (orgelbouw) en een klavechord en een pianoforte
(pianofortebouw).
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Johan Lommelen
Mijn eindexamen op mijn zelfgemaakte viool
In 1976 bouwde ik mijn eerste viool. Ik denk met veel plezier terug aan die tijd toen
ik nog student viool was aan het Koninklijk Muziekconservatorium in Brussel. Ik
raakte bevriend met een jonge Nederlandse vioolbouwer, Marc de Stercke, die, pas
afgestudeerd aan de vioolbouwschool in Cremona (Noord-Italië), zich in Brussel
kwam vestigen, tegenover het Conservatorium. Ik toonde veel belangstelling voor
zijn pas gemaakte violen, en hij van zijn kant was gelukkig om die voor het eerst te
horen bespelen. Het is vaak zo dat de meeste vioolbouwers zelf weinig of geen viool
spelen en dus aangewezen zijn op echte violisten, of cellisten, om hun werk tot
klinken te brengen. Al gauw bracht ik heel wat tijd door in het vioolbouwatelier in
Brussel en bij het toekijken en observeren groeide de gedachte: ‘Zou ik dit ook
kunnen?’ Ik sprak erover met Marc de Stercke en hij moedigde me aan om er meteen
mee te beginnen. Ik kreeg hout en mocht zijn gereedschap gebruiken. Hij spaarde
tijd noch moeite om me te helpen en was even enthousiast als ikzelf. Hij vond me
handig in het hanteren van de beitels en zei dat, als men mij bezig zou zien, men zou
denken dat ik het al jaren deed. Hij zei me ook: ‘Je hebt een grote troef in handen en
dat is dat je zelf viool speelt. Later mocht ik zelfs mee naar zijn zomerverblijf in
Italië om er samen te werken.
Intussen wisten mijn medestudenten aan het Conservatorium waar ik mee bezig
was en dikwijls heb ik moeten horen: ‘En?...is de viool al klaar?’ ‘Geduld!’ was mijn
antwoord. Ik wilde me niet overhaasten. En ik moest natuurlijk nog tijd overhouden
om viool te studeren. In de vioolklas van André Gertler, waarbij ik toen studeerde,
waren we met een dertigtal studenten van over heel de wereld. Sommigen onder hen
waren al zeer gevorderd en zelfs al afgestudeerd in het buitenland alvorens ze naar
Brussel kwamen. Vaak hadden zij prachtige instrumenten. Toen ze wisten dat ik een
viool aan 't bouwen was toonden ze mij hun instrumenten, vertelden erover en lieten
ze door mij bespelen. Dat is een goede leerschool geweest. Elke viool klonk anders,
ze hadden elk hun persoonlijkheid. Ikzelf had toen maar een goedkope studieviool.
Maar ik zou er niet lang meer op spelen, want na maanden werk raakte mijn eigen
viool eindelijk klaar.
André Gertler, die al wist dat de viool klaar was, vroeg meteen om de viool te
mogen zien. Het was een spannend moment; heel de klas stond er omheen te kijken
en Gertler, die anders zelden of nooit voorspeelde in de klas begon de viool uit te
proberen. Eerst de lage snaren, dan in de hoogte, dan akkoorden en daarna fragmenten
uit het vioolrepertoire. Adembenemend, mijn viool in de handen van zo een meester.
Hij feliciteerde me, want hij vond het een prachtig instrument. Hij gaf me de raad
een ietwat hogere kam te maken. Dan zou de viool nog beter klinken. En gelijk had
hij. Een andere aanmerking was de lak. De kleur was te fel en te weinig transparant.
Weer had hij gelijk, maar dit was moeilijker op te lossen. Ik begon recepten te zoeken
en op houten plankjes uit te proberen en te experimenteren, steeds opnieuw. Na een
tijd stond heel mijn appartement vol met yoghurtpotjes. Rode lak, gele, goudgele,
roodbruine, spirituslak, olielak. Alle mogelijke combinaties onderzocht ik. 'k Heb
in die tijd veel yoghurt gegeten. Jaren zoekwerk heeft het me gekost alvorens ik een
bevredigend resultaat verkreeg.
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Mijn tweede viool heb ik pas in de jaren tachtig gebouwd; ik wilde eerst zeker
zijn van de lak.
Intussen zijn we meer dan twintig jaar later. Ik blijf verder violen bouwen, maar
heb er toch niet mijn beroep van gemaakt. Ik ben vioolleraar en ben daar heel gelukkig
mee. De vioolbouw is voor de vrije tijd, in alle rust, zonder tijdsdruk van klanten die
ongeduldig wachten. Elke viool wordt een beetje beter dan de vorige. En als je
bedenkt dat Stradivarius zijn beste violen gemaakt heeft toen hij vijf en tachtig was,
dan weet ik dat ik nog heel veel kan bijleren. Mijn betrachting is het klankprobleem
volledig onder controle te krijgen. Begrijpen waarom de ene viool zo klinkt en de
andere weer totaal anders. Bij elk nieuw instrument schrijf ik nauwkeurig op wat ik
gedaan heb; de dikte van de bladen, de welving, de plaatsing van de klankgaten, het
luchtvolume van de klankkast, de eigentoon van de bladen...En de reeds gemaakte
violen kan ik dan onderling met elkaar vergelijken.
Terug naar de tijd van mijn eerste viool. Stilaan brak de datum van mijn
eindexamen aan. Ik had net de tijd om me het nieuwe instrument eigen te maken. De
klankmogelijkheden waren zoveel groter dan mijn eerdere studieviool en op korte

Johan Lommelen, 1990, in zijn atelier in Wemmel. (Foto: Alwin Wauters)

tijd is mijn vioolspel erdoor veranderd. Ik deed erg mijn best om het instrument zo
goed mogelijk te laten klinken en alleen al hierdoor ontwikkelde mijn toonvorming
zich toen razendsnel. Mijn eerste publieke optreden met de viool werd een succes
en vier jaar later haalde ik, steeds op dezelfde viool, mijn Hoger Diploma.
Vandaag spelen sommige van mijn leerlingen op een geleende viool van mij en
binnenkort krijgt mijn zoontje, Joachim, zijn eerste 4/4 viool, een instrument dat ik
voor hem maakte in zijn geboortejaar.
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Herman Dewit
Volksmuziekinstrumentenbouw
Het is allemaal begonnen in de jaren 67-68. Toen ontstond de nieuwsgierigheid naar
en de aandacht voor de liederen van vorige generaties. Hiermee was dan ook spoedig
de belangstelling voor volksmuziekinstrumenten gewekt. Volksliederen werden
opgenomen vooral bij oudere mensen, dansen ging men verzamelen, melodieën ging
men optekenen. Daaruit ontsproot een hele revival van volksmuziek en ontstonden
er meer en meer volksmuziekgroepen, waarvan sommige actief zijn tot op de dag
van vandaag. We noemen groepen zoals de Vlier, 't Kliekske, Het Brabants
Volksorkest en Jan Smed. Zij waren het die de lont hebben aangestoken voor vele
anderen die volgden. Momenteel zijn er meer dan 120 groepen in Vlaanderen die
volksmuziek brengen.
Het onderzoek naar volksmuziekinstrumenten kreeg mede door de inbreng van
Hubert Boone die werkzaam was in het Instrumentenmuseum in Brussel en door
Wim Bosmans, eveneens werkzaam in hetzelfde museum, meer en meer aandacht.
Zij bestudeerden ze en maakten er studies over, terwijl Herman Dewit ze verzamelde
en ging nabouwen.
Het bouwen van die instrumenten was anders wel een hele klus. Instrumenten
werden uit musea gehaald of werden verzameld van bij de mensen. Het bleek al gauw
dat er heel grote verschillen waren qua bouw. Daar waar het klassieke instrumentarium
als luit, klarinet, viool, clavecimbel, enz., instrumenten waren die gebouwd waren
door heel vakkundige luthiers, kreeg men het fenomeen dat bij de volksinstrumenten,
deze dikwijls gebouwd werden door de man in de straat. Dit ressorteerde in het feit
dat, instrumentbouwkundig, deze van een veel lager niveau waren. Ze werden volgens
die voorbeelden door de nieuwe bouwers nagebouwd, met de vele op dat ogenblik
nog ongekende fouten. Het heeft jaren geduurd, mede doordat er geen overlevering
was, vóór die nieuwe instrumenten een kwalitatief hoog niveau bereikten, zodat ze
uiteindelijk toch zeer gegeerd werden door muzikanten over de hele wereld en de
bouwers hier bestellingen kregen van heinde en verre.
Er is een groot verschil tussen de bouw van klassieke instrumenten en de bouw
van volksinstrumenten. Bij klassieke instrumenten maakt men gebruik van de beste
houtsoorten. Men schuwt daarbij niet het gebruik van exotisch hout, zoals ebbenhout,
palissander, rozenhout en noem maar op, terwijl men voor de bouw van
volksinstrumenten gebruik maakte van de houtsoorten die in de streek aanwezig
waren en dat waren niet altijd de beste klankdragers. Nog een verschil is dat de rijke
fantasie van bouwers van bijvoorbeeld zeer dure draailieren (die in het geval van de
draailier voor de hoven van Frankrijk gemaakt waren), gebouwd waren met zeer
kostbare materialen die in het hout ingelegd werden. Het gewone volk kon zulke
instrumenten niet betalen. Deze mensen hadden niet het geld om ringen uit ivoor of
zilver aan de pijpen van hun doedelzak te zetten. Die gebruikten dan in de plaats
been, tin of koehoorn. Volksinstrumenten werden dus duidelijk met ter plaatse
aanwezig en veel soberder materialen gebouwd. Dit leidde ertoe dat men soms een
nogal kitscherig versierd instrument als resultaat bekwam. Men gebruikte dan
bijvoorbeeld minderwaardig materiaal om in het hout te leggen of versierde het
overdadig met kerfwerk.
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Daar waar we in de beginperiode van de herleving van de instrumentenbouw
slechts over enkele bouwers kunnen spreken, veranderde dat in de loop van de jaren
opmerkelijk. Bovendien verhoogde ook de

't Kliekske. V.l.n.r.: Oswald Tahon op moezelzak (van Herman Dewit), Wilfried Moonen op diatonische
harmonica (van Felix Callewaert), Rosita Tahon op draailier (van Herman Dewit) en Herman Dewit
op zakpijp. (Foto: Jef Dupin)

kwaliteit van de instrumenten dankzij vergelijkingen en uitwisselingen met collega's
van technieken, ideeën en materialen. Deze communicatie was er ook met bouwers
uit Duitsland, Nederland, Frankrijk, Zweden, enz. In den beginne werden alleen de
eenvoudigste instrumenten nagebouwd. Later waagde men zich ook aan de moeilijkere
exemplaren zoals doedelzak, draailier, fijferfluit.
Meestal zijn bouwers mensen die het ambacht als een nevenberoep uitoefenen,
naast een ander hoofdberoep: velen werken in het onderwijs, zijn muzikant of werken
in een aanverwante sector. Sommigen onder hen kregen opleiding op de in die tijd
bestaande stage voor traditionele muziek in Galmaarden, later in Gooik of het
instrumentenbouwatelier in Galmaarden. Ook werd een beroep gedaan op andere
bestaande initiatieven, zoals het instrumentenbouwatelier in Puurs waar men ook,
naast het bouwen van klassieke intrumenten, de bouw van de hommel in zijn
programma had opgenomen. Nog later kon men ook in de vakschool van Boom waar
men ook de hommelbouw in het reguliere programma had opgenomen, een
volksinstrument maken.
Veel stages, cursussen en vormingsweekends werden besteed aan het verbeteren
van de bouw van een instrument, zodat men langzaam maar zeker kwalitatief veel
betere instrumenten ging bespelen. De muzikanten werden zelf ook veeleisender.
Doedelzakken moesten bijvoorbeeld kunnen overblazen, omdat de muzikanten dat
wilden kunnen doen met hun instrument. Dit leidde ertoe dat men nieuwe technieken
aanwendde, zodat men met andere boringen, betere rieten, betere materialen, betere
impregnatie, erin slaagde om aan zijn eis van overblazen te voldoen. Sommige
bouwers gingen kleppen toevoegen om meer mogelijkheden op hun instrument te
hebben. Men zocht naar het maken van draailieren die in diverse toonaarden konden
spelen, zodat de beperktheid van de aanwezige bourdon- en trompetsnaar konden
weggewerkt worden.
Er zijn in de loop van 32 jaar vele tentoonstellingen gehouden over dit
instrumentarium of over nieuwgebouwde kopieën of samengestelde tentoonstellingen
(met verschillende types instrumenten uit verschillende musea). Zo bekwam men
tentoonstellingen met de beste elementen uit deze verschillende musea en kwam men
tot een synthese van een goede draailier. Dat deed men ook met andere instrumenten.
Jammer genoeg is de op dit ogenblik enige Vlaamse bouwer van harmonica's, Gilbert
Houben, enkele jaren geleden gestopt met deze activiteit. Hij maakte prachtige
instrumenten. Dit heeft als gevolg dat wij nu kunnen stellen dat geen enkele
harmonicabouwer nog actief is. Er zijn nog wel enkele mensen bedrijvig met reparities
van beschadigde harmonica's.
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Er zijn, met dit nieuwe instrumentarium van oude volksinstrumenten, zeer veel cd's
gemaakt, vele concerten gegeven. Ook zijn er heel wat boeken geschreven over
instrumentenbouw, waarvan hierna een lijst volgt:

Bibliografie
Muziek op hakkebord en klompviool - Herman Dewit. Uitgeverij Buma/Stemra,
Prof E m Meyerslaan 3, 1183 A V Amstelveen, Nederland
Muziek voor doedelzak - draailier - hommel - Herman Dewit Uitgeverij 't
Volksmuziekatelier, Baljuwhuis, Kammeersweg 2, 1570 Galmaarden Belgie
Draailierboek - Herman Dewit en Toon Moonen, Uitgeverij Vereniging voor
Huismuziek, Utrechtsestraat 77, Ijsselstein, 3400 A.J, Nederland
Op harpen en snaren - Prof Dr Joseph Robijns, H Heughebaert, H Dewit, uitg
De Nederlanden, Antwerpen
Maak en bespeel zelf uw muziekinstrument - Jack Botermans, Herman Dewit,
Hans Godefroy Uitgeverij Unieboek, Nederland
Volksmuziekinstrumenten van bij ons - Herman Dewit en Herman Baeten
Uitgeverij Alamire, Peer
Cursus trekzak - Wilfrid Moonen - R. Merckxstraat 37, 1755 Kester.
EHBDO (Eerste Hulp Bij Doedelzakongevallen) - Herman Dewit, Jan Soete
Uitgave Volksmuziekgilde, Dorpsstraat 67, 1755 Gooik, Belgie

Discografie met enkele cd's met traditionele Vlaamse volksmuziek:
-

't Kliekske
Spelenderwijs (CBS 450877-2)
De zavelboom (Eufoda 1131)
In 't staminee (Eufoda 1150)
Schipper ik wil varen (Eufoda 1204)
Op de buiten (Eufoda 1240)
Goe vollek (Dureco 1161232)

-

Het Brabants volksorkest
Flemish Folk Music, (vol 1), 1988 (cd 87043), René Gailly Int Productions)
Flemish Folk Music, (vol 2), 1991 (CD 87049 René Gailly Int Productions)
Crispijn, 1996 (Auvidis Ethnic B6827)

- Jan Smed
- Muziekskes, JS 1 (eigen beheer), 1989
- Airekes, MW records MWCD 4019, 1997
- Michel Terlinck
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- De wentelsteen - muziek voor hommel - musique pour épinette, 1996 - MT
96001
- Klakkebusse
- Buskruit (1994, Tune records 860058)
- Sterretje, sterretje (1995, Tune records 860084)
- Paul Rans
- Die nachtegael in 't wilde, 1979 (Philips 6320 054)
- De Kleme Compagnie
- 18th Century Flemish Dance Music, R. Gailly, 1995 (CD 87 117)

Enkele opleidingsmogelijkheden voor bouw van traditionele instrumenten:
- Centrum voor Muziekinstrumentenbouw Herman Van Moortel, Guio Gezellelaan
89, 2870 Puurs, tel 03/889 49 33
- Volksmuziekgilde vzw, Dorpsstraat 67, 1755 Gooik, tel 02/532 28 38

Antoine Leonard
Terugblikken op 20 jaar instrumentenbouwonderricht in België
Om het 20-jarig bestaan van het Centrum voor Muziek-instrumentenbouw te vieren
werd op 13, 14, en 15 november 1998 een feestprogramma samengesteld. Dit
programma omvatte een driedaags festival met concertreeks waarbij optredens
verzorgd werden met o.a. Wieland Kuijken, Kaori Uemura, Kristien Verhelst, Geert
Claessens, Roland Broux, enz. Naast de concerten werd een tentoonstelling en een
ontmoeting met gerenommeerde muzikanten voorzien. Om een blijvende getuigenis
van het evenement te hebben, werd een cd opgenomen met als uitvoerders o.a. Roel
Dieltiens, Robert Kohnen, Wieland Kuijken, Philippe Malfeyt, Roland Broux, Geert
Claessens enz. Ter gelegenheid van deze opnamen speelden zij op instrumenten die
door cursisten van het Centrum gemaakt werden. Het Centrum voor
Muziekinstrumentenbouw, of afgekort CMB werd in 1978 opgericht, en was de
eerste opleidingsmogelijkheid tot instrumentenbouwer in de Benelux. Het toenmalig
centrum werd door een handvol gedreven muziekliefhebbers en bouwers opgericht
en geleid. De bedoeling was een plaats te creëren waar bouwers en muzikanten zich
konden documenteren en verdiepen in het ambacht. De praktische begeleiding werd
als deel van de documentaire opdracht gezien. De twee bezielers waren Lode Bauwens
en Geert Vermeiren, twee toenmalige medewerkers van het
Muziekinstrumentenmuseum in Brussel dat op dat moment nog deel uitmaakte van
het conservatorium. Zij zagen het centrum als een antwoord op de vele vragen om
informatie die tot hen gericht werden. Het was voor hen onmogelijk geworden hun
opdracht in het museum te combineren met hun opdracht als informatieverstrekkers.
Door de steun van Raymond van Assche en Frans Dehoux van de culturele raad van
de gemeente Puurs konden zij een initiatief starten. De allereerste lessen werden in
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de lokalen van een technische school in Puurs gegeven. Reeds een jaar later, in 1979
vestigde het CMB zich, met de hulp van de gemeente puurs, in een oude
elektriciteitscentrale, wat nog steeds de locatie is. Door de goede samenwerking met
het Koninklijk Atheneum van Willebroek

Het lijmen van de tenteloni of verstevigingsblokjes is enkel een onderdeel van de binnenconstructie
bij een gitaar.

werd het mogelijk de cursussen uit te breiden tot volgende specialiteiten: vioolbouw,
altviool, cello, contrabas, viola da gamba, romantische gitaar, klassieke gitaar,
flamencogitaar, steelstring, solid-body, jazzgitaar, basgitaar, klavecimbel en
klavechord. Het aantal leerlingen steeg in deze 20 jaar van 15 naar 170. Als cursist
van de eerste lichting, waartoe ikzelf behoorde, kreeg je als eerste opdracht het maken
van een trommel. Dan werd overgeschakeld op een hommel, om dan uiteindelijk te
beginnen aan het echte werk, namelijk de bouw van een viola da gamba of een
barokgitaar; instrumenten die helemaal in de geest van de barokmuziekrevival van
de jaren zeventig lagen. Deze instrumenten waren kopieën van originelen die zich
in het instrumentenmuseum van Brussel bevonden. Door de flexibiliteit van de
medewerkers evolueerde het aanbod daarna echter snel tot de huidige specialiteiten.
Gelijktijdig evolueerden de parallelle activiteiten: de bibliotheek werd stelselmatig
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aangevuld met vakliteratuur, er werd een materiaal- en gereedschapsvoorraad
aangelegd ten behoeve van de cursisten en de leden van de VZW, er werden
work-shops georganiseerd die gegeven werden door autoriteiten in hun specialiteit.
De ontmoetingen of ‘Rencontres de Maîtres’ met befaamde musici zoals Wieland
Kuijken, Philippe Malfeyt, Sigiswald Kuijken, Peter Pieters, Barthold Kuijken, Roel
Dieltiens, Wannes Van De Velde, Maurice Aerts, Leo

Bij een handgemaakte viool wordt de omtrek d.m.v. een mes precies gesneden.

De Neve, Marc Lelange en Robert Kohnen gaven een extra impuls voor de bouwers
in spe. In de huidige structuur worden de cursussen naargelang de richting over vier
dagen gespreid, namelijk op dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag. Naast de
activiteiten die in en rond de school georganiseerd werden, ging het centrum zich
ook engageren in evenementen die buiten de het vertrouwde nest plaats vonden zoals:
in Alden Biesen, Brugge, 150 jaar Conservatorium Mechelen, Gitaar- en viooldagen
Conservatorium Antwerpen, Gitaarhappening Aalst, festival Oude Muziek Utrecht,
Superbouwdag Nederland, Laus Polyphoniae Antwerpen, enz. Van 1987 tot 1994
werd het tijdschrift ‘Celesta’ uitgegeven. Er werden artikels in gepubliceerd die
betrekking hadden op organologie en instrumentenbouw. Door toenemende werkdruk
op de samenstellers werd na 7 jaar beslist de publikatie ervan stop te zetten.

De school te Boom
In de beginperiode zagen Lode Bauwens en Geert Vermeiren de noodzaak om naast
de school van sociale promotie een dagopleiding te beginnen. In 1982 werd dus aan
de Provinciale Technische School in Boom een begin gemaakt met een opleiding.
Door de aldus verkregen uitbreiding van het aantal lesuren, maakte het dit voor
beginnende bouwers mogelijk om een intensievere opleiding te krijgen. De eerste
jaren werden door organisatorische problemen vrij moeizaam opgestart. Het niveau
en de structuur werden geïnspireerd door gelijkaardige opleidingen in het buitenland,
omdat bij deze formule het grootste aantal praktijkuren kon gegarandeerd worden.
De opleiding beslaat een cyclus van 3 jaar: het 5de en 6de jaar en het 7de
specialisatiejaar van het hoger beroepsonderwijs. In het eerste jaar kan reeds gekozen
worden voor het bouwen van een viool of een gitaar. Om een goede kans op slagen
te garanderen is in dit eerste jaar een observatieperiode voorzien van september tot
december.
Na deze eerste 4 maanden wordt dan een grondige evaluatie ingelast. Leerlingen
die niet geschikt blijken voor deze opleiding, zullen geadviseerd worden om een
andere richting te kiezen. Het tweede jaar dan wordt gebruikt om zich te bekwamen
in de bouw van een gitaar of een instrument van de vioolfamilie(alt, cello). In het
specialisatiejaar kan eventueel geopteerd worden voor een ander type gitaar (folk,
steelstring, flamenco...) of voor historische luit-, gitaar-, of vioolbouw. De theoretisch
vakken omvatten technisch tekenen, technologie, akoestiek, muziek, en
muziekgeschiedenis, naast de algemene vakken die normaal op dit niveau gegeven
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worden. Het doorsnee leeftijdsniveau ligt over het algemeen hoger dan wat normaal
is op dit studieniveau. Vele leerlingen die reeds een diploma van hoger middelbaar
hebben, vangen de studie aan om zich daadwerkelijk in het beroep te bekwamen. De
leerlingen wordt na het doorlopen van de cyclus sterk aangeraden een extra studie
of een gelijkwaardige stageperiode door te lopen, het is namelijk onmogelijk zich
na deze studie reeds een geroutineerd instrumentenbouwer te noemen. Tijdens de
opleiding worden contactdagen met beroepsmusici en bouwers ingelast, en er worden
studiereizen in het binnen- en buitenland georganiseerd. De Frankfurter Messe, het
bezoek aan gespecialiseerde houthandels in Duitsland, een bezoek aan de
instrumentenverzamelingen van het Vleeshuismuseum in Antwerpen en van het
Instrumentenmuseum van de Koninklijke Musea van Kunst en Geschiedenis zijn
jaarlijkse klassiekers. Een jury die samengesteld is uit onafhankelijke bouwers van
de verschillende specialiteiten

De randinleg van een gitaar is één van de weinige frivoliteiten die men zich bij de bouw kan
veroorloven.

en van de leerkrachten zorgt voor een objectieve beoordeling van de studenten op
het einde van een diplomajaar, dus na het 6de en 7de jaar. De afdeling zal in de
komende 2 jaar binnen de school een meer onafhankelijke locatie toebedeeld krijgen.
De toegewezen ruimten zullen het ook mogelijk maken tegemoet te komen aan de
specifieke noden van de opleiding. Een aparte verniskamer, machineruimte en
didactische lokalen zijn daarbij onontbeerlijk.

De juiste plaatsing van de stapel of ziel, is medebepalend voor de klank van de viool.

Een algemene beschouwing na 20 jaar instrumentenbouwscholen in België.
Bij gebrek aan een opleiding in Nederland werden beide scholen reeds in het
beginstadium geconfronteerd met de aanwezigheid van een redelijke schare
noorderburen. Een vrij groot aantal bleek zich na hun studie in Nederland te vestigen
als handelaar, of als bouwer-reparateur. Juiste gegevens omtrent het verdere
carrièreverloop werden op lange termijn niet bijgehouden.
Zoals in elke gespecialiseerde opleiding zijn er velen die zich in het begin met
veel enthousiasme op de studie werpen. Het vergt echter een goede portie motivatie,
doorzicht en een goede handelsgeest om zich later te kunnen handhaven als zelfstandig
bouwer. Een deel van de beginnende studenten haakt na nader inzicht in de loop van
het beginjaar af. Vele afgestudeerden vinden, zelfs na de overschakeling naar een
andere specialiteit dan diegene waarvoor ze gestudeerd hebben, in de
muziekinstrumentensector hun broodwinning. De respons die de beide opleidingen
van hun afgestudeerden krijgen, zijn een bewijs van de noodzaak van hun bestaan.
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We zien dat beide scholen de basis vormen voor een bloeiende heropleving van een
ambacht dat in onze streken als praktisch uitgestorven werd gewaand. Het succes
van beide centra is het gevolg van het initiatief dat 20 jaar geleden genomen werd
door twee mensen die gefascineerd raakten door het ambacht van luthier en die de
noden van die periode zeer goed hebben aangevoeld.
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Thomas Meuwissen
Vioolbouw in Vlaanderen
Een oud of een nieuw instrument? De vraag naar goede (dit is niet noodzakelijk
‘oude’) instrumenten neemt toe. Recent verklaarde Gidon Kremer, die op een
Guarnerius (1735) speelt, nog dat hij het is die de klanken produceert en dat hij dus
evengoed op een goed nieuw instrument zou kunnen spelen. Virtuozen, zoals Yehudi
Menuhin en Ruggiero Ricci, die de mogelijkheid hebben gehad gedurende hun hele
carrière om de beste antieke instrumenten te bemachtigen en te bespelen, hebben
naast hun Stradivarius ook een hele collectie hedendaagse violen. Waarom verkiest
een muzikant een hedendaags instrument? De jonge Duitse muzikant, Christian
Tetzlaff, die een Stradivarius te leen kreeg, opteerde toch voor een nieuw instrument,
nadat hij zag dat het instrument evengoed aan dezelfde eisen kan voldoen dan zijn
prestigieuze Stradivarius. De vioolbouwer kan immers rekening houden met de
specifieke wensen van de klant en als het ware een viool op maat maken. Daarnaast
heeft het bespelen van een nieuw instrument ook praktische voordelen, denk maar
aan de lagere kostprijs in vergelijking met antieke instrumenten die, mede door het
fenomeen van investering en speculatie, bijna onbetaalbaar zijn voor de doorsnee
muzikant. De prijs van een antiek instrument (vanaf 50 jaar oud) begint bij 1 miljoen,
maar kan snel oplopen tot 10 miljoen. Topstukken halen prijzen tot 120 miljoen. De
onzekerheid over de authenticiteit speelt eveneens een rol. In de 19de eeuw immers
werden bijna alle strijkinstrumenten opnieuw geëtiketteerd, dit is toegeschreven aan
meer prestigieuze makers en duurdere namen. Via de steeds evoluerende expertise
is men nu in staat die instrumenten weer te koppelen aan hun echte scheppers. Door
het directe contact tussen muzikant en bouwer bij de aankoop van een nieuw
instrument vervalt het probleem van de authenticiteit en de vervalsingen.

Internationalisatie van de vioolbouw
Vanaf de jaren '70 trokken enthousiaste vioolbouwstudenten vanuit alle windstreken
naar gespecialiseerde scholen in Europa, die voordien weinig belangstelling kregen.
Sedertdien is het aantal vioolbouwers vervijfvoudigd. Ze werken ambachtelijk,
meestal op zelfstandige basis. De heropleving van de vioolbouw is een internationaal
fenomeen: er zijn internationale wedstrijden, verenigingen, forums, uitgebreide
vakliteratuur, tentoonstellingen, vakbeurzen,... De verbeterde
communicatiemogelijkheden werken niet alleen gezonde concurrentie, maar ook
veel uitwisselingen in de hand, meestal gebaseerd op een dialoog met de instrumenten
uit het verleden. Ook wetenschappelijk onderzoek verbreedt de horizonten van menig
bouwer. De professionele vioolbouw in België was zo goed als verdwenen toen, nu
20 jaar geleden, de eerste vioolbouwers van de nieuwe generatie er zich kwamen
vestigen. Aanvankelijk besteedden zij vooral aandacht aan de restauratie van het
oude, erg verwaarloosde, patrimonium, maar vandaag legt men zich meer toe sommigen zelfs uitsluitend - op de nieuwbouw.
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Vioolkwartet gebouwd voor het Kon. Conservatorium van Brussel door Thomas Meuwissen. (Foto:
H. D'Erbée)

Vioolbouw in Vlaanderen
Men kan bezwaarlijk spreken over dé vioolbouw in Vlaanderen. Het fenomeen van
de internationalisatie speelt ook hier. Een typisch Vlaamse school bestaat niet meer.
De bouwers hebben hun opleiding vaak in verschillende scholen genoten. Enkele
vioolbouwers hebben hun debuut gemaakt in de opleidingscentra van Boom of Puurs
en hebben hun opleiding verdergezet in een gespecialiseerde school voor vioolbouw.
Er zijn in Europa vier belangrijke scholen: Cremona (Italië), Mittenwald (Duitsland),
Mirecourt (Frankrijk) en Newark (Engeland). Tijdens de opleiding, die van 3 tot 5
jaar duurt, worden de basis-technieken aangeleerd van restauratie en nieuwbouw.
Later wordt men verondersteld een aantal jaren stage te lopen in gerenommeerde
ateliers, waar men de mogelijkheid heeft om de verschillende scholen van de oude
meesters te bestuderen en waar eveneens het contact met de muzikant bijdraagt tot
de vervollediging van de vorming. Zo'n lange opleiding is essentieel, gezien de hoge
kwaliteitseisen die door muzikanten en vakmensen gesteld worden aan het metier.
We zien dan ook op het terrein een evolutie naar een hogere graad van specialisatie
in het vak. Waar vroeger de bouwers zowat van alle markten tegelijkertijd thuis
waren, kiezen de hedendaagse vioolbouwers vaak om één aspect eruit te lichten en
zich toe te leggen op óf nieuwbouw óf restauratie, handel en expertise óf
strijkstokbouw. Deze specialisatie werkt dan weer kwaliteitsverbetering in de hand.

Het bouwproces
De bouw van een kwaliteitsinstrument gebeurt volledig ambachtelijk, vanaf het
uitkiezen van de materialen tot het moment dat de snaren erop worden gespannen.
Gedurende dit hele proces houdt de vioolbouwer controle over de verschillende
stappen. Het hout wordt verscheidene jaren gedroogd: vurenhout voor het bovenblad,
omwille van zijn licht gewicht, grote elasticiteit en sterkte; esdoorn voor de rug, die
tegelijkertijd sterk en veerkrachtig moet zijn en ten slotte ebbenhout voor delen met
een zware mechanische belasting (toets, kinstuk, stemsleutels). Het akoestisch belang
van het klankblad is enorm. Men neemt er het hout van oude bomen voor, die traag
en regelmatig groeiden en afkomstig zijn uit het ideale klimaat. Hun jaarringen
moeten dicht opeen zitten en de nerf moet recht zijn. Ze moeten bij de tweehonderd
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jaar oud zijn en uit windstille valleien komen op een hoogte van 1000 à 1500 meter.
Ze worden in de winter gekapt, als ze in rust zijn en de sapstroom stilligt. Ze worden
dan in planken gezaagd en kwartieren gespleten. Als ze zo minstens vijf jaar gedroogd
zijn, in een goed verluchte loods, komt het hout voor de vioolbouwer in
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aanmerking. Bij alle stappen in de bouw wordt de voorkeur gegeven aan natuurlijke
materialen: er wordt gelijmd met huid- of beenderlijm en in de vernis gaan hars- en
oliesoorten van de fijnste kwaliteit. Er worden nog steeds snaren gebruikt van
schapendarm, maar daar zijn nu ook synthetische vervangmaterialen voor verkrijgbaar.
Als het naakte instrument af is, wordt het voorbereid voor het vernissen. Er bestaan
twee groepen van vernissen: vette (olie-)vernis en alcoholvernis. Beide bestaan ze
in hoofdzaak uit natuurlijke harssoorten en kleurstoffen, maar ze vergen een
aangepaste grondering. Ze hebben een verschillende droogtijd. De vioolbouwer
besteedt vaak ongelooflijk veel tijd aan het zoeken en uittesten van het ideale
vernisrecept voor zijn instrumenten. De nagestreefde kwaliteiten zijn vooral de
soepelheid (niet te hard, ook niet te week), de transparantie, de textuur, de kleur, de
bestendigheid, enz. De vernis heeft een esthetische functie voor het instrument en
ze onderstreept de kwaliteit van het gebruikte hout en van het werk van de
vioolbouwer. Daarnaast heeft ze ook een beschermende functie. Ook al is de vernis
niet het grote geheim voor een goede klank, toch is zij van invloed op de sonore
kwaliteiten.

Gereedschappen en modellen
De gereedschappen die gebruikt worden, bepalen mede de stijl van het instrument.
Net zoals de bouwmethodes verschillen ze nauwelijks van die van de
collega-vioolbouwers 300 jaar geleden. De bouwer heeft een waar palet van
gereedschappen nodig vanwege de grote diversiteit van de bewerkingen die hij moet
uitvoeren. Gedurende de ca. vier weken dat het duurt om een viool te maken, heeft
hij slecht enkele uren hetzelfde gereedschap in handen. Hij gebruikt het gereedschap
van de beeldhouwer, de schilder, de timmerman, de houthakker, de meubelmaker en
zelfs van de tandarts. Daarnaast heeft hij nog speciaal aangepast gereedschap nodig
dat hij zelf maakt. Voor de modellen wordt meestal teruggegrepen naar de proporties
en de vormgeving van instrumenten uit de klassieke vioolbouwtradities die hun
degelijkheid bewezen hebben.

Conclusie
In het algemeen zien vakmensen de huidige periode als een boeiende periode waarin
de vioolbouw in volle ontwikkeling is. Het vooroordeel dat oude instrumenten beter
zouden zijn, zwakt af. Men ziet immers in dat de kwaliteit onder andere meer te
maken heeft met het al dan niet frequent bespelen van een instrument of met een
degelijk onderhoud.

Micheline Lesaffre
Nieuw ontworpen elektronische instrumenten in IPEM
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Huwelijk tussen een radiostation en een universiteit
Het Instituut voor Psychoacustica en Elektronische Muziek (IPEM) is in 1962 ontstaan
uit een samenwerking tussen de Belgische Radio en Televisie en de Rijksuniversiteit
Gent, die hiermee een antwoord brachten op de noodzaak dat Vlaanderen over een
degelijk ingerichte studio voor elektronische muziek zou beschikken, waar op een
wetenschappelijk en artistiek verantwoorde manier geëxperimenteerd zou kunnen
worden. Door de samenwerking die toen bestond tussen de ingenieur W. Landrieu,
de musicoloog H. Sabbe en de componisten L. De Meester en L. Goethals werden
de mogelijkheden van de studio permanent aangepast aan de eisen van de
muzikaal-stilistische en van de technologische evolutie.

Van onderzoekslaboratorium tot productiestudio
Prof. ir. H.A. Vuylsteke van het Laboratorium voor Toegepaste Zwakstroom van de
RUG, die medeoprichter was van het IPEM, verrichtte sedert 1950 onderzoek

IPEM studio eind jaren zeventig: componist Lucien Goethals voor de SYNTHI 1000.

IPEM studio eind jaren zestig: Generatorenbank en programmator.

naar geluidsgeneratie langs elektronische weg. Hij ontwikkelde een eerste instrument
waarbij geluiden, bestaande uit sinusgolven, met elektromechanische middelen
geproduceerd werden. Op basis van het instrumentarium dat in zijn laboratorium
aanwezig was, zou er apparatuur ontworpen worden voor de productie van
elektronische muziek. In 1952 bedacht zijn assistent ir. W. Landrieu een nieuw
elektronisch toestel door gebruik te maken van elektronenbuizen om acht octaven
geluiden te genereren die afgeleid waren van één basis-
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frequentie. Door er een klavier, filters en versterkers aan toe te voegen beschikte
men over een soort elektronisch orgel dat kon gebruikt worden voor creatieve
doeleinden. Het was de generator van dat instrument die aan de basis lag van de
eerste elektronische composities die in het IPEM gerealiseerd werden.

Pionier in de jaren zestig en zeventig
In 1966 werd het IPEM losgemaakt van de Faculteit der Toegepaste Wetenschappen
en gehecht aan het toenmalige Seminarie voor Muziekgeschiedenis. In die periode
bestond het instrumentarium van het IPEM uit apparatuur voor klankgeneratie,
-transformatie, -registratie en -weergave. De generatoren, die in hoofzaak in het
instituut ontwikkeld werden, waren toestellen die een elektrische spanning
produceerden die regelbaar was in frequentie (toonhoogte), golfvorm (klankkleur)
en amplitude (geluidsterkte). Theoretisch kon men met generatoren niet alleen alle
conventionele instrumenten nabootsen, maar men kreeg tevens een onuitputbare bron
van nieuwe geluiden ter beschikking. De componist had zelf controle over alle
parameters die hij naar willekeur kon wijzigen. Tot de apparatuur voor
klanktransformatie behoorden filters en zelf geconstrueerde modulatoren. Het instituut
beschikte over registratie-apparatuur met zeer uiteenlopende karakteristieken en
mogelijkheden waarmee het basismateriaal opgenomen en verwerkt werd. Een
speciaal daarvoor ontworpen toestel zorgde ervoor dat men de opname-apparatuur
op een willekeurig instelbare en continu veranderbare bandsnelheid kon gebruiken.
Onder leiding van ir. W. Landrieu werd er aan het eind van de jaren zestig
overgeschakeld van wat men een klassieke elektronische studio zou kunnen noemen
(met nog grotendeels manueel te behandelen apparatuur) naar semi-automatisering
(met spanning-gestuurde apparatuur). De eigen gebouwde toestellen, die opvielen
door hun specifieke sonoriteit,

IPEM studio eind jaren zestig: mengpaneel, echokamer en klankfilter.

werden zo gebruiksvriendelijk als mogelijk gemaakt, zodat de componisten ze
probleemloos zelf konden bedienen. In overleg met L. Goethals realiseerde W.
Landrieu een instrument dat de mogelijkheid bood tot sequentiële of aleatorische
aftasting van geprogrammeerde reeksen van toonhoogten, toonsterken en tijdwaarden.
Door combinatie van generatoren konden verschillende spanningsverlopen elkaar
wederzijds sturen. Zo had men de mogelijkheid
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reeds vrij complexe klankresultaten te vormen. Dit instrument was een voorloper
van het bekende sequencer concept en betekende een belangrijke stap op weg naar
vollediger automatisering. In 1969 werd een studio voor klankopname alsook een
speciale ruimte voor akoestische sonorisatie ingericht. In diezelfde periode werd er
tevens onderzoek verricht naar de mogelijkheden van het gebruik van computer voor
muziekanalyse en compositie. Begin 1972 werd de semi-geautomatiseerde studio
volledig herbouwd en met de nieuwste generatie- en opname-apparatuur van dat
moment uitgerust. Via een mengtafel met acht ingangen kon de componist
verschillende bronnen mengen of er effecten zoals echo, reverberatie en ringmodulatie
aantoevoegen. In 1979 werd het instrumentarium aangevuld met een grote studio
synthesizer, de SYNTHI 100 van EMS Londen, die de mogelijkheid bood
verschillende modules met elkaar te verbinden door middel van een matrix en pinnen.
Sommige van deze toestellen zijn nog steeds in gebruik, de overige werden aan het
instrumentenmuseum van Brussel geschonken. Geïnteresseerden en nostalgische
zielen kunnen ze daar vanaf juni 2000 gaan bekijken.

Multimediale infrastructuur
Vandaag doet het IPEM aan spitsonderzoek op het vlak van cognitieve en
computergebaseerde muziekwetenschap. Het instituut beschikt hiertoe over een
analoge en een digitale studio. Er worden belangrijke inspanningen geleverd om
toondichters in contact te brengen met de actuele ontwikkelingen op vlak van
computer-technologie. Zo worden er onder meer initiatiecursussen georganiseerd
voor jonge componisten met interesse in de elektro-akoestische en computermuziek.
Componisten kunnen een beroep doen op de knowhow en de apparatuur van het
instituut dat een infrastructuur voor multimediatoepassingen uitbouwt. Wie nog meer
wil weten over het IPEM kan eens rondklikken in http://www.ipem.rug.ac.be of
telefoneren naar 09 264 41 25
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Moniek Darge
Instrumentenbouw bij Stichting Logos
Foto's: Benn Deceuninck
Sinds het ontstaan van Logos in 1968 is instrumentenbouw een voor de hand liggend
onderdeel van zijn werking. Logos staat immers voor een centrum voor nieuwe en
experimentele muziek en de zoektocht naar o.a. nieuwe klanken en bijgevolg ook
naar nieuwe instrumenten is dan ook vanzelfsprekend.
Reeds vanaf het begin van de 20ste eeuw, realiseerden kunstenaars zich tot wat
voor vreemde situatie het westers muziekleven was vergroeid. Als een der eersten
stelden de Italiaanse futuristen terecht vast, dat wij voor onze muziekuitvoeringen
aangewezen waren op uitsluitend oude instrumenten, die wat timbrale mogelijkheden
betreft, geenszins in staat waren de geluiden, eigen aan de eeuw van de motor, zelfs
maar van ver te benaderen. Ook voor hen was het antwoord vanzelfsprekend: we
moeten dringend werk maken van de research naar en de bouw van nieuwe
muziekinstrumenten.
In een hele reeks artikelen lichtte Dr. Godfried-Willem Raes de
instrumenten-bouwactiviteiten binnen Stichting Logos doorheen de afgelopen dertig
jaren toe. Voor wie over internet beschikt, kunnen we de uitgebreide Logos-website,
http://www.ping.be/logos, hiervoor ten zeerste aanraden.
Niet alleen een groot aantal akoestische, elektro-akoestische en elektronische
instrumenten, maar ook mechanische muziekinstrumenten, automaten en
klanksculpturen allerhande zagen in het Logosatelier

Piperola

Autosax

voor instrumentenbouw het levenslicht en de tocht is nog lang niet ten einde. Van
de hand van Godfried-Willem Raes alleen al vinden we er monochorden - o.a. ook
een klavemonochord - eigenzinnige ringmodulatoren, een dodekadent, vcs2000,
ritmisator, ‘Dudafoon’, vorkresonatoren en een optorgofoon, een reeks fingerboards
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en fingerboxen, ‘Synthelogs’ of draagbare synthesizers, heuse afstandsgestuurde
kanonnen, ‘Zingende Fietsen’, digitale luidsprekers of ‘Talking Flames’, het
elektroakoestisch, computergestuurd orkest ‘Hex’, de ondertussen wereldberoemde
onzichtbare instrumenten waaronder ‘Holosound’, ‘A Book of Moves’ en ‘Songbook’,
verder de ‘Pneumafonen’, ‘Muscle and Brainwave Interfaces, een polymetronoom
en een ‘Sonar Ranger’, radar gestuurde instrumenten zoals de ‘Virtual Jews Harp’,
‘Egg’ een acceleratie-controller, een digitaal geautomatiseerde Player Piano, een
Autosax en een programmeerbaar ‘Barrelorgan’, waarvan reeds twee van de tien
modules gerealiseerd zijn, nl. ‘Vox Humanola’ en ‘Piperola’.
Van eigen hand zijn er vooral de alternatieve muziekdozen, die ondeugend poëtisch
knipogen naar de historische muziekmechanieken. Maar het meest bizarre uit de
Logos-verzameling is toch wel de ‘amplified dollar bill’ van Richard Lerman.
Vooraleer we hier de meest recente automatische muziekinstrumenten van
Godfried-Willem Raes in meer detail toelichten, laten we hem graag even zelf aan
het woord, teneinde enig inzicht te krijgen in het waarom van deze muziekautomaten
en in de eraan ten grondslag liggende ideologie.
‘Het klassieke instrument bleef steeds vreemd voorwerp, waarvan de vreemdheid
geen door mij gewilde noch gezochte vreemdheid was, zodat de exploratie ervan mij
na vrij korte tijd toch steeds weer onbevredigd liet. Voor zo'n instrument bestond
een bepaalde muziek, en in functie van die muziek werd het instrument min of meer
geoptimaliseerd. Anders gesteld, ten opzichte van mijn muziek waren die
instrumenten, en ze zijn het nog steeds, weerbarstig, koppig, onwillend en
onaangepast, terwijl ik er mij geenszins toe geneigd voelde mijn muziek dan maar
aan de instrumenten aan te passen.’
‘Hoewel de mens het werktuig uitvond om de beperkingen van zijn lichamelijke
mechanica te kunnen overstijgen, blijft dit werktuig in wezen toch nooit meer dan
een prothese, omdat het nooit tot een werkelijk verlengstuk van het eigen lichaam
kan worden. De automaat is vanuit deze optiek de prothese die zich van haar drager
heeft losgemaakt en een eigen leven gaat leiden: het houten been alleen op stap. De
fascinatie van de mens voor de automaat, vooral dan wanneer deze taken uitvoert
die normaal gezien niet alleen door mensen worden verricht, maar die bovendien
behoren tot het “intieme” gebied van de menselijke

Vox Humanola
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expressie, is reeds zo oud als de technische mogelijkheden van de mens zelf.’
‘Constructieve denkers hebben zich steeds ingezet voor de verbetering van
werktuigen en automaten, omdat ze er precies een mogelijkheid tot bevrijding van
de mens in zagen. Daarvoor echter is het nodig de macht over de automaat te nemen,
in extremis, door hem naar eigen en maatschappelijke behoeften te bouwen. Nu heeft
het bouwen en ontwerpen van automaten

Vox Humanola pipe

in deze tijd een ontwikkeling doorgemaakt waarbij het ambacht ervan voor een groot
stuk is verschoven van het handvaardig atelier naar het cerebraal werkstation. Het
gros der automaten wordt vandaag als “software” gebouwd en geënt op een steeds
noodzakelijke “machine”, die in tegenstelling tot vroeger, steeds minder specifiek
wordt gebouwd: de robot. Een ambachtelijke werkplaats is alleen voor de bouw van
de eerste prototypes van dergelijke robots nog nodig.’
‘Alleen het zuiver ambachtelijke aspect van het musiceren, dat deel dus dat alleen
door motorische inoefening kan verkregen worden, kan tot op zekere en ook beperkte
hoogte, overbodig worden gemaakt zonder iets aan de potentiële artistieke waarde
van een vertolking in te boeten. Maar, gesteld dat het mogelijk wordt het
ambachtelijke aspekt van de muzikale uitvoering volledig aan een automaat over te
laten, dan blijft de eerste voorwaarde uiteraard de praktische bouw van instrumentale
robots en een wetenschappelijk gefundeerde codering van hun besturing.’
‘De scheiding tussen componist en musicus zien we afnemen en uiteindelijk via
de automatisering geheel verdwijnen. Er ontstaat een plaats voor wat we de
muziekmaker zijn gaan noemen. De homo faber, de werkelijke meester van de
automaat, enerzijds, de homo ludens, de gebruiker van de automaat, anderzijds.’
‘Niets is zo menselijk als de machine. Immers, heeft niet de mens het werktuig
uitgevonden om de vele beperkingen van zijn lichamelijke mechanica te kunnen
overstijgen?’
Vier automatische muziekinstrumenten, ontworpen en gebouwd in de
Logos-ateliers, willen we hier graag kort voorstellen.
Op de eerste plaats de Raes-Trimpin Player Piano. Het gaat hier om een
‘gemidificeerde’ robot, die als ‘Vorsetzer’ bovenop de toetsen van quasi om het even
welke piano kan worden geplaatst en deze op traditionele wijze bespeelt door middel
van 88 elektromagneten die via een speciale besturingscomputer in beweging worden
gebracht. Bij de bouw van deze piano-robot ging Godfried-Willem Raes uit van een
Trimpin-ontwerp, dat op heel wat punten kon worden verbeterd, zodat de automaat
nu bij machte is de nuanceringsmogelijkheden van een echte pianist bijna te
overtreffen en ook inzake dynamiek vroegere modellen overschaduwt, die in eerste
instantie bedacht waren als vervanger van de ‘barpianist’. Dat een dergelijke
piano-robot tal van nieuwe wegen opent spreekt voor zich: door mensenhanden niet
te spelen intervallen, akkoorden, razendsnelle tempo's, enz., dat alles komt nu binnen
het bereik van de hedendaagse componist.
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De Autosax is, zoals de naam suggereert een volautomatisch gestuurde
tenorsaxofoon, gegroeid rond een oud orkestrioninstrument. Voor elke chromatische
halve toon heeft de sax wel een klep, maar manueel bespelen is uitgesloten door de
onmogelijk te grijpen afstanden tussen de kleppen en door het ontbreken van
vingersteuntjes. Het klankmechanisme dat Godfried-Willem Raes ervoor bedacht,
berust op zuiver akoestische, maar computergestuurde feedback in het instrument
zelf. Op de plaats van het mondstuk is een luidsprekermotor (een hogedrukkamer)
gemonteerd en in de klankbeker een microfoon. Door sturing van de versterkingsfactor
en door toepassing van filters

Piperola detail

in het tussen beide opgenomen elektronisch netwerk, bleek het mogelijk alle tonen
vrij realistisch te produceren. Voor de automatische sturing van de kleppen is gebruik
gemaakt van elektromagneten voor een piano-‘Vorsetzer’ van de firma Maranz.
Het meest gewaagde en tevens recentste project is het Barrelorgan, waarvan reeds
twee autonome modules klaar zijn. Het gaat hier om twee volautomatische,
computergestuurde instrumenten, de Vox

Vox pipes detail

Humanola en de Piperola. Beide gebruiken zij een register van een Barok-kerkorgel:
de eerste een over vijf octaven uitgevoerd tongwerk met 24 pijpen op de onderste rij
en 32 pijpen op de bovenste, de tweede combineert voor zijn vier octaven pijpen uit
het ‘Octavin2’ register met lichtjes gemodificeerde pijpen uit het Waldfloete register
(roerpijp). Bij beide instrumenten rusten de pijpen rechtstreeks op omgebouwde,
elektrisch stuurbare en snelwerkende ventielen met grote doorlaat, afkomstig uit de
hogedruktechnologie. De bedoeling is immers de pijpen onder invloed van
gemoduleerde luchtstromen rijk geschakeerde geluiden te laten produceren, wat bij
traditionele orgels ondenkbaar is. Op die manier heeft het ‘Barrelorgan’ ook een
soort aanslaggevoeligheid en door de modulaire opbouw - ieder register staat op
wielen - kan zelfs spatialisering tussen de registers bekomen worden. Via een of twee
blaasbalgen, die bij de Vox Humanola tevens als tremulant worden gebruikt, is door
geruisloze Laukhufcompressoren in luchttoevoer voorzien. Beide modules hebben
als extraatje ook een mini-slagwerkmodule. Zo wijzen ze schalks naar het orkestrion,
een voorvader van menig muziekautomaat.
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Dichter te gast
Peter Theunynck
Ezra Pound
Geen poema in zijn kooi gaat zo tekeer
als de dichter, de roofschrijver.
Heen en weer in de zon die alle zonde
uitwist. Droge takken, brandend vel
en ongewassen vlees.
In de legerbroek geen riem,
in de schoenen geen veters, van dit leven
eet hij de aangebakken kant.
Tussen wolven en hyena's brandt
zijn fakkel. Tussen het geknetter
en geschreeuw huilt hij uit
zijn rood gerande kasten van klei.
Clara en Ben, red me, red me als je kan.
Licht mij op. Gooi mijn trossen los. Wrik
de staven open, wrik. Evasion in het landschap
van Malatesta, mijn intellectuele, immorele ik.
Het kan niet zijn hun dood verlangen.
Ik schreeuw, ik schreeuw: lang leve de hel.
Het zijn die Amerikanen die het niet snappen.
Laat hun koppen rollen voor mijn baseballknuppel:
home run. Veel heeft een dichter niet (nodig).
Een Remington querty is goed - en het lettert als vroeger,
zo tikt zijn hartslag weer. De meester van Rapallo
leeft.
- Hij is gek, een Siciliaans landlied, 's nachts.
- Dankzij de oude Eddy snap ik het eindelijk, mam.
Geboortedatum: 1885
beroep van vader: waarnemend muntmeester,
ministerie van Financiën in Philadelphia.
Hartstocht: grenzen verleggen,
die van het welvoeglijke het meest.
Maitresses: nog niet afgekoeld en al vervangen
Wisselstukken: Dorothy Shakespear.
Sociaal krediet van majoor C.H. Douglas.
Goed voor zorgen, Ben
snapt het niet. Ben snapt het damned
niet. Dan toch zo'n genie
niet als ze zeggen, Ben. Zal ik het je nog even.
Ben niet meer gezien. Zo gek was ouwe Ben
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nu ook weer niet.
Stilte!
Dit is het einde van het modernisme.
Het heeft zijn lamp uitgewaaid, zijn olie
vermorst. Het is over de wereld gekomen,
heeft het woord aangenomen
op een foute frequentie, meestal twintig
minuten lang tot vijfenveertig. Toen de kampen
uitbraken, de zweren, zweeg het nog niet.
En later heeft het ook niet gezwegen.
Dichters zijn gekken, Ben. Je vat ze
en je hebt ze niet. Ook achter hekken haal je
geen profijt uit hen. Een gedicht van een vis
in een rivier zwemt haastig van je weg.
Niets is verloren. Dat is wat je zegt,
filosofie.
Dokter Overholser: ‘Als hij het dan toch niet
op Griekse wijze wil, dan op groteske.’
Griekse wijze: ‘Het geniaal waanzinnige aan deze
conversatie is dat hij niet waanzinnig is.’
Aan het graf:
Moeten we dan echt zijn arm breken
om hem in zijn kist te steken? Waar zwaait
hij naar, opa? Ik denk dat hij Ben gezien heeft
en Clara, aan de poort. Ze zijn nog warm.
Hij wil ons op iets wijzen, jongen.
Is kunst dan al net zo?
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Samenstelling Edmond Ottevaere en Piet Thomas
Transit
The Old Days
You'd dozed in front of the TV
but you hadn't been to bed yet
when you called. I was asleep,
or nearly, when the phone rang.
You wanted to tell me you'd thrown
a party. And I was missed.
It was like the old days, you
said, and laughed.
Dinner was a disaster.
Everybody dead drunk by the time
food hit the table. People
were having a good time, a great
time, a hell of a time, until
somebody took somebody
else's fiancée upstairs. Then
somebody pulled a knife.
But you got in front of the guy
as he was going upstairs
and talked him down.
Disaster narrowly averted,
you said, and laughed again.
You didn't remember much else
of what happened after that.
People got into their coats
and began to leave. You
must have dropped off for a few
minutes in front of the TV
because it was screaming at you
to get it a drink when you woke up.
Anyway, you're in Pittsburgh,
and I'm in here in this
little town on the other side
of the country. Most everyone
has cleared out of our lives now.
You wanted to call me up and say hello.
To say you were thinking
about me, and of the old days.
To say you were missing me.
It was then I remembered
back to those days and how
telephones used to jump when they rang.
And the people who would come
in those early-morning hours
to pound on the door in alarm.
Never mind the alarm felt inside.
I remembered that, and gravy dinners.
Knives lying around, waiting
for trouble. Going to bed
and hoping I wouldn't wake up.
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I love you, Bro, you said.
And then a sob passed
between us. I took hold
of the receiver as if
it were my buddy's arm.
And I wished for us both
I could put my arms
around you, old friend.
I love you too, Bro.
I said that, and then we hung up.
RAYMOND CARVER
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Vroeger Tijden
Je had liggen soezen voor de TV
maar je was nog niet in bed geweest
toen je belde. Ik sliep,
of bijna toch, toen de telefoon rinkelde.
Je wilde me vertellen dat je een feestje
had gegeven. En mij hadden ze gemist.
Het was zoals in vroeger tijden, zei
je, en je lachte.
Het eten was een ramp.
Iedereen stomdronken tegen de tijd
dat de borden neerkwamen op tafel. De mensen
amuseerden zich, ze amuseerden zich
fantastisch, ze amuseerden zich rot, tot
iemand de verloofde van iemand anders
meenam naar boven. Toen
had iemand een mes getrokken.
Maar jij was voor die kerel gaan staan
toen hij naar boven liep
en je had hem naar beneden gepraat.
Op het nippertje een ramp vermeden,
zei je, en je lachte weer.
Je herinnerde je niet veel meer
van wat er nadien nog was gebeurd.
De mensen trokken hun jas aan
en begonnen te vertrekken. Jij
moet in slaap gevallen zijn
voor de TV, enkele minuten maar,
omdat hij tegen je stond te schreeuwen
om drank toen je wakker werd.
Hoe dan ook, jij zit in Pittsburgh,
en ik zit hier in deze
kleine stad aan de andere kant
van het land. Bijna iedereen
is nu uit ons leven gaan lopen.
Jij wilde me bellen en goedendag zeggen.
Zeggen dat je zat te denken
aan mij, en aan vroeger tijden.
Zeggen dat je me zat te missen.
Op dat moment dacht ik
terug aan die tijd en hoe
de telefoon toen opsprong als hij rinkelde.
En de mensen die toen
in die vroege ochtenduren
in paniek op de deur kwamen bonken.
De paniek in onszelf deed er niet toe.
Daaraan dacht ik terug, en aan die verschrikkelijke etentjes.
Overal lagen messen te wachten
op herrie. Ik ging dan naar bed
en hoopte dat ik niet wakker zou worden.
Ik hou van je, broer, zei je.
En toen viel een snik
tussen ons. Ik hield
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de hoorn vast alsof
het de arm van mijn beste vriend was.
En ik wenste voor ons beiden
dat ik jou in mijn armen
kon nemen, oude makker.
Ik hou ook van jou, broer.
Dat zei ik, en toen hingen we op.
Vertaling: Joris Iven

Raymond Carver (1939-1988) is geboren in Clatskanie, Oregon, en leefde de laatste
jaren van zijn leven in Port Angeles, Washington en Syracuse, New York Behalve
vijf verhalenbundels, twee bundels met essays, gedichten en verhalen publiceerde
hij ook zes dichtbundels. In 1996 verscheen zijn verzameld dichtwerk, All of Us. In
1983 ontving hij de prestigieuze Mildred and Harold Endowment for the Arts. Hij
was lid van de American Academy and Institute of Arts and Letters en ontving een
doctoraat in de letteren aan de universiteit van Hartford (1988).

Vlaanderen. Jaargang 48

220

In en om de kunst
Is God terug in de Nederlandse letteren?
Hans Werkman
Tijdens de Jaarvergadering van het C.V.K.V. op 6 juni 1999 in Sint-Niklaas hield
de heer Hans Werkman een fel gewaardeerde causerie, waarvan we hier de integrale
tekst afdrukken.

De Boekenweek-1997
Eind januari 1997, een dag vol boeken in het Amsterdamse RAI-gebouw. Overal
mannen en vrouwen gebogen over tafels vol boeken, religieus gebogen, want op hun
rug of schouder hangt een witte linnen tas met de forse opdruk MIJN GOD in rood,
geel en zwart, de O mystisch wegwijkend in overheersend geel licht.
Het was Vers voor de Pers, de halfjaarlijkse dag van de nieuwe Nederlandse
boekenpresentatie, deze keer in het teken van de komende Boekenweek met het
thema ‘Mijn God’.In de kramen van de uitgevers wemelde het van religie met de
letters g, o, d, in deze volgorde, maar niet per se, ook andere formaties konden dat,
in dienst van de uitgever.
De gehele seculiere en min of meer seculiere pers droeg op die linnen tas de naam
van God met zich mee. Michaël Zeeman van de literatuur-televisie droeg de tas op
zijn brede rug. De priester Antoine Bodar, in ambstkledij, had hem aan de hand. De
light-verse-dichter drs. P. liet, terwijl hij zich diep boog over de tafel van de
Arbeiderspers, de tas op de grond hangen. En de theoloog H.M. Kuitert? Die liep
geheel zonder tas. Kwijtgeraakt waarschijnlijk.
‘Mijn God’ als boekenweekthema, dat zou in Nederland in de jaren zeventig niet
denkbaar geweest zijn. Toen stond God in de literatuur in het algemeen niet in de
gunst. Maar de golfbeweging van een nieuwe tijd benoemde het zoeken naar zingeving
met de naam ‘God’ of het woord ‘god’, en daarna was het zover gekomen dat de
naam van de Allerhoogste dienst mocht doen op Boekenweekposters en -tassen. De
titel van het Boekenweekgeschenk van Renate Dorrestein was ontleend aan de
woorden waarmee Jezus Christus het Heilig Avondmaal had ingesteld: Want dit is
mijn lichaam. Het Boekenweekessay van Gerrit Komrij heette overigens Niet te
geloven. Was God nu terug in de Nederlandse letteren of niet?
Midden maart 1997 brak de Boekenweek werkelijk aan, en ik telde in de etalage
van de dichtstbijzijnde boekwinkel 44 boeken met de naam God in de titel. Een van
de meest verkochte was het mooie boek van Geert Mak, Hoe God verdween uit
Jorwerd, hoewel de titel de inhoud niet geheel dekt. Naast Een geschiedenis van God
van Karen Armstrong stond een reclametekst: ‘Bij aankoop ontvangt u gratis de
bundel De dood van God’.
De Boekenweek begon met het Boekenbal in de Stadsschouwburg van Amsterdam,
voor deze gelegenheid verbouwd tot hemel en hel met topless vrouwelijke engelen.
Het programma was voor een deel ontleend aan de doop, namelijk: onderdompeling
in New Age, en aan de fasen in het lijden van Christus, namelijk: een tocht langs de
veertien literair getinte statiën, waar ‘lummels met het kruis van Uw Zoon
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rondtrokken’. De laatste bijzin citeer ik uit de ‘Open Brief aan God’ door Antoine
Bodar1. ‘Mijn God’, schreef Bodar, ‘ik ben naar het Boekenbal geweest, waar U als
tijdverdrijf bent gevierd, als vermaak en als projectie en als gril. (...) Mijn Heer, ik
wil niet aan U doen. Ik wil met U zijn. Ik wil van U zijn.’
NRC Handelsblad had een verslag van het Boekenbal met de kop ‘Vrolijke
blasfemie op bal der ballen’.

Postmodern
En hiermee zijn we aangeland bij de postmodernistische inslag van deze aan ‘Mijn
God’ gewijde Nederlandse Boekenweek: een commercieel succes zonder de ernst
die aan het onderwerp eigen is. Met een ironische glimlach modieus over God praten,
zonder kennis van en inzicht in het meest verkochte boek aller tijden. Het thema
vertoonde de stijl van de lappendeken waarvan de stukjes ontvreemd waren aan de
negentien eeuwen vóór de dood van God, ‘picking the fruits without the roots’.Het
was een Boekenweek over God gebaseerd op de ontologische twijfel aan God, gevoed
door de theologie zelf die (ik citeer de theoloog zonder tas) ‘het christelijk ontwerp
van God’ ‘een menselijk ontwerp’ noemt, ‘een versie van God’ terwille van de
bevrediging van religieuze behoeften.2
Toch een religieuze Boekenweek dus? Kees Fens ontkende het in zijn ergernis.
Hij vond er slechts een mix in van ‘bigotterieën’, die niets maar dan ook niets met
religie of God te maken hebben.’3 Maar als men ieder zoeken naar zingeving
bestempelt met ‘God’, kan men ook deze Boekenweek religieus noemen,
individualistisch-religieus, wel op zoek naar echtheid, maar postmodernistisch los
van de traditie.

God in Nederland
In hetzelfde jaar 1997 van deze Boekenweek verscheen het rapport God in Nederland,
met de resultaten van een groot onderzoek naar de vraag in hoeverre Nederlanders
nog iets hebben met God. Het ging om persoonlijke inzichten en gevoelens, niet om
kerklidmaatschappen. Het resultaat leek op het eerste gezicht helemaal geen
Boekenweek met het thema ‘Mijn God’ te rechtvaardigen. Vergeleken werd vooral
met een soortgelijk onderzoek dertig jaar geleden, in 1966. De rooms-katholieken
bijvoorbeeld bleken massaal vrijzinnig geworden te zijn (1966: 38% orthodox, 1997
nog 3% orthodox). Ook onder de Nederlandshervormden was het geloof in een
persoonlijke God sterk afgenomen (1966: 56%, 1997: nog 31%). Onder de
gereformeerden was deze ontwikkeling veel sneller gegaan (1966: 94%, 1997: 39%).
Niet dat er geen religie overbleef. Die verschoof echter van het geloof in een
persoonlijke God die zich kenbaar geopenbaard heeft naar het geloof in
iets-als-een-hogere-macht. Onder de rooms-katholieken bijvoorbeeld was er niet
alleen een beweging wèg van het orthodoxe (van 38% naar 3%), maar tegelijk een
beweging in de richting van geloven in het-hogere-iets (van 35% in 1966 naar 58%
in 1997). Dit ‘iets’ kent alle schakeringen tussen rituele gevoelens en De Celestijnse
belofte van Redfield. Echte atheïsten zijn er nog altijd weinig in Nederland. Bijna
driekwart van de bevolking gelooft dat er meer tussen hemel en
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aarde bestaat dan wij kunnen zien.
Het rapport God in Nederland bevestigt in elk geval dat er tegen het einde van de
20ste eeuw in Nederland aan religie gedaan wordt. De mensen geloven ergens in.
Tegelijk gaat de secularisatie verder. ‘Het is een paradoxale situatie,’ schreef de
godsdienstsocioloog Meerten ter Borg4. Hij vroeg zich naar aanleiding van het
Boekenweekthema ‘Mijn God’ af: ‘Waarom is God opeens een hype?’ Met ‘God’
en ‘godsdienst’ bedoelt hij: de behoefte aan zingeving, het gevoel dat er een hogere
macht is. Hij komt met de opmerkelijke stelling: ‘dat de secularisatie de voornaamste
oorzaak is van de herleving van de godsdienst’.Secularisatie vat hij niet op als het
verdwijnen van religie, maar de godsdienst wordt gede-institutionaliseerd, raakt los
van een bestaande Persoon ‘God’, los van een normatief Boek ‘Bijbel’, los van het
instituut ‘kerk’ met de traditie ‘kerkgang’.Religie wordt een los verschijnsel, is niet
meer iets voor een gemeenschap van mensen, maar voor individuen. Ter Borg:
‘Religie kan als een geïndividualiseerde religie van de moderne wereldburger, die
overal zijn waarden vandaan haalt.’ ‘Religie werpt zich op de markt van
zekerheidszoekers. Het is een groeimarkt, waarop ook de psychotherapie zich bevindt
en de medische wetenschap en de kwakzalverij en de farmaceutische industrie met
haar placebo's.’
Gerrit Komrij sluit zich naadloos bij deze

Gerrit Komrij
(Foto: Rineke Dijkstra)

situatieschets aan in zijn voor de Boekenweek-1997 geschreven essay Niet te geloven.
Hij voert daar een zekere Grijphart op, die het zoekt in ‘alternatieven en potenties’.
Grijpharts ‘nieuwe gelovigheid komt neer op een beetje pantheïsme, een beetje yoga,
een beetje avondmaal, een beetje besnijdenis, een beetje koorknaap. Een scheutje
kabbala en een plukje bijbel. Met een dosis rituele anesthesie om de morele moed
erin te houden. En wat air-miles voor de hemelvaart later. (...) Wat kan het nu schelen
of iets waarheid is? Dat is toch niet interessant? Godsdienst moet kunnen! De moderne
gelovige wil overal welkom zijn, zich bij niemand uit de markt prijzen en alles
uitproberen zolang het maar gezellig blijft - hij is op de vleesmarkt panseksueel en
in de ideeënwinkel panreligieus. Hij is alles, dus niks.’5
Hiermee kenschetste Komrij de lacherige pseudo-religiositeit van het Boekenbal
al voordat hij daar de voeten van de vloer geheven had.
Dit nu heeft m.i. postmodernistische trekken. We worden herinnerd aan wat Lyotard
noemde: het afscheid van de grote geloofwaardige verhalen, het uiteenvallen van de
vertrouwde waarheid. We kunnen ook denken aan wat de Amerikaan Jencks schreef
over de grote keuzemogelijkheden na onze bevrijding uit het dwangbuis van het
verleden.6 De individuele mens stelt à titre personnel zijn religieuze menu samen aan
het keuzebuffet.
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De jaren zeventig
Hoe heeft zich dit vertaald in de moderne Nederlandse literatuur uit de jaren negentig?
De gemiddelde Nederlandse gelovige is tegen het einde van de 20ste eeuw een
lappendeken-gelovige. Is hij interessant als romanfiguur? Ik heb op grond van mijn
(natuurlijk beperkte) leeservaring de indruk van niet.
Maar laat ik voor de contrastwerking eerst even teruggaan naar de jaren zeventig,
toen de hoofdstroom van de Nederlandse literatuur met een boog om God en religie
heen ging. In de romans van W.F. Hermans en Harry Mulisch was ‘geloven’ een
vreemd item. Bij Hermans is een belangrijke christelijke waarde als liefde gedoemd
snel een ijskoude dood te sterven. In De aanslag van Mulisch is Jezus geminimaliseerd
tot een geel, kronkelig lijk, een dood corpus aan het crucifix van de onwezenlijke
rooms-katholieke buren. In de jaren zeventig bevestigden geloofsafvallers als Jan
Wolkers en Maarten 't Hart in hun romans de afwezigheid van God. Maarten 't Hart
publiceerde in 1997 het boek Wie God verlaat heeft niets te vrezen, een eindfase van
een jarenlang ontgoddingsproces, een postmodern spel met God, wiens bestaan hij
bestookte met door hem aan hun context onttrokken ‘tegenstrijdige teksten’ in de
Bijbel.
Ook Gerrit Komrij moet in dit verband genoemd worden. In zijn in Nederland
zeer veel verkochte bloemlezing De Nederlandse poëzie van de 19de en 20ste eeuw
in 1000 en enige gedichten (1979) nam hij geen gedichten op over wat hij noemde
‘God, Nederland en Oranje’.Van Gezelle plaatste hij geen enkel lyrisch-religieus
gedicht, en ook niet van dichters die een zeer belangrijke christelijke component in
hun poëzie hadden: De Mérode, Achterberg, Gerhardt, Gossaert, Van der Graft, Van
Wilderode. Komrij sneed hen, althans in deze bloemlezing, los van hun christelijke
wortels.
Een religieuze drijfveer was in de jaren zeventig in de literatuur verdacht, evengoed
als ‘engagement een vies woord’ was (constateerde Jaap Goedegebuure7).
Dichters en schrijvers die, om zo te zeggen, ‘aan God vasthielden’, zoals
Achterberg, Ida Gerhardt, Van der Graft, Schulte Nordholt, hadden bovendien voor
hun aan de Bijbel herinnerende literatuur goeddeels het referentiekader bij lezers
verloren voor namen en termen als Golgotha, Jabbok, Jezus, Elia, pasen, brood/wijn,
pinksteren, vlam. Wie toen op de basisschool zat, blijkt nu ernstig behoefte te hebben
aan basale lessen Bijbelse geschiedenis.

Afscheid van God
Literatuur zonder God is natuurlijk blijven verschijnen. In romans van Voskuil, van
Meijsing, van Krabbé zijn sporen van God moeilijk te vinden. Er is wel heimwee
naar een sfeer van God, bij Margo Minco, naar de geur van God, bij Ton Van Reen,
naar de klank van God, bij Jan Wolkers, maar er bestaat geen God, en er is geen God
samen te stellen.

Rutger Kopland
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(Foto: Rogier Fokke)

Een dichter als Rutger Kopland wil zich bij deze ontkerstende literatuur voegen.
Hij wenst met zijn gedichtencyclus ‘G’ per se niet ingelijfd te worden bij de religieuze
dichters. Hij onderzocht bij zichzelf ‘de functie van die vreemde en onbekende
dirigent van je leven’, maar hij benoemt die niet, integendeel, hij heeft het woord
‘God’ afgeschaft, zegt hij, en dat ‘geeft een gevoel van grote weemoed maar
tegelijkertijd (...) een groot gevoel van bevrijding.’ De G-cyclus stoelt wel op
religieuze reminiscenties, maar is, zegt Kopland, ‘een gesprek met mezelf’, ‘met de
plannenmaker van mijn leven, met niemand dus.’8 Kopland heeft zich laten inspireren
door het beroemde gedicht ‘De moeder de vrouw’.Nijhoff eindigde met de regels
over de vrouw:
En wat zij zong, hoorde ik dat psalmen waren.
Prijs God, zong zij, zijn hand zal u bewaren.

Kopland vond het geen goed gedicht. Hij verbeterde het en schreef het sonnet (zijn
eerste en enige sonnet overigens) ‘De moeder het water’.Hij keert daarin terug naar
zijn gestorven moeder, hij bezoekt haar in het verpleeghuis en denkt:
misschien zou 't goed zijn als nu Psalmen klonken.
Het was mijn moeder, het lijfje dat daar roerloos stond in 't gras, alleen haar dunne
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haren
bewogen nog een beetje in de wind, als voer
zij over stille waatren naar een oneindig daar en
later, haar God. Er is geen God, maar ik bezwoer
Hem Zijn belofte na te komen, haar te bewaren.9

Van iets naar Iemand
Bij zijn inauguratie aan de VU in 1989 zei de literatuurcriticus Carel Peeters: ‘In de
hedendaagse filosofie wordt met masochistische hardnekkigheid geconstateerd dat
er geen allesomvattende metafysische instantie meer is die alles samenhang geeft en
waar mensen zich aan kunnen optrekken.’ ‘Wel blijft er,’ zei Peeters, ‘een groot
heimwee naar zo'n metafysisch verband’10 en volgens hem kan de literatuur als kunst
deze ‘metafysische leegte’ vullen, omdat zij een ongekend aantal rustpunten biedt.
Het opmerkelijke is dat de literatuur aan het einde van de twintigste eeuw hier en
daar bezig is deze stelling van Peeters te achterhalen. Er is een ommezwaai gaande.
Een groeiend aantal schrijvers zoekt in het zicht van het nieuwe millennium de
zingeving niet in de kunst an sich, maar in de wijze waarop zij hun kunst metafysisch
vullen, namelijk weer met het goddelijke. In een groot verlangen om een hoger
rustpunt te hebben, leggen zij zich niet bij de onmogelijkheid van dat verlangen neer,
maar ze blijven zoeken naar Iemand, en dat is meer dan het zoeken naar iets. De
metafysische leegte wil bij hen gevuld worden met geloof. Er is weer aandacht voor
religieuze ernst in literatuur. Mystiek lichaam van Kellendonk was in 1986 een teken
van verandering.
Het nieuwe zoeken van zingeving in de poging God te benoemen als
overkoepelende macht, zie ik bij auteurs als Leo Vroman, Marcel Möring, Oek de
Jong, Willem Jan Otten. Zij benaderen ‘religie’ niet ironisch en lacherig, bij hen
komen serieuze godzoekers voor, hoewel het begrip ‘God’ bij hen niet christelijk
ingevuld wordt, behalve bij Willem Jan Otten. Ik sta nu kort stil bij Leo Vroman,
Oek de Jong, Marcel Möring en Willem Jan Otten.

Leo Vroman
Leo Vroman zoekt in zijn Psalmen uit 1995 naar dezelfde ‘onbekende dirigent van
je leven’ waar Kopland naar zocht. Vroman vond iets. Hij noemt het
‘Systeem’.Daarmee neemt hij enerzijds afstand van een Oud-testamentische God in
wie hij een misdadiger ziet.
Systeem, ik noem U dus geen God,
geen Heer of ander Woord
waarvan men gave en gebod
en wraak wacht en tot wiens genot
men volkeren vermoordt.
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Anderzijds heeft hij wel degelijk positieve religieuze gevoelens bij het denken aan
dat wat boven hem is:
ik voel mij diep door U bereikt
en als daardoor mijn tijd verstrijkt
ben ik nog meer van U.

Deze spraakwijze brengt Vroman heel dicht bij een moderne religieuze mystiek die
hem een vertegenwoordiger maakt van een nieuwe einde-20ste-eeuwse religie met
een onbenoembare macht daarginds, ergens boven. Deze mystiek gaat samen met
ethische noties, niet afgeleid van een hogere kenbron God, maar van zoiets als een
van hogerhand geïnspireerde humaniteit.

Oek de Jong
Oek de Jong publiceerde na lang zwijgen in 1993 de novelle De inktvis, waarin
christelijke en oosters-religieuze motieven moeiteloos ineenvloeien. In het klooster
van de Vurige Broeders ligt een eeuwenoude kruik van de Moeder Gods begraven,
en ook wordt er ritmisch op een blokje welluidend hout geslagen. In al het werk van
Oek de Jong wordt gestreefd naar evenwicht in een mystiek verband, een onbeweeglijk
zweven. Dit culmineert in De inktvis, waarin een jonge visser het materialisme loslaat
en tot stilheid, overgave en belangeloosheid komt, niet los van het aardse, maar in
een mystieke verzinking in de mensen, de erotiek, de dingen.
Een belangrijk deel van de literatuurkritiek ontving De intkvis honend. Positieve
besprekingen van Jaap Goedegebuure en van mijzelf werden overspoeld door die
van T. van Deel (‘een mal verhaal vol zweverige onzin’), Janet Luis (‘geëxalteerd’)
en Doeschka Meijsing (‘Oek de Jong heeft zijn tong verloren en daarmee zijn stijl.’).
De Jong zelf schreef deze slechte ontvangst toe aan het onvermogen van critici om
een metafysisch verhaal te omvatten.11

Marcel Möring
De in weinig jaren bekend geworden joods-Nederlandse romanschrijver Marcel
Möring zei in zijn Abel Herzberg-lezing-1996: ‘Ik heb nog niet de schaduw van een
beeld van God’.‘Mijn band met het geloof van mijn voorvaderen (...) bestaat uit mijn
onvoorwaardelijke overgave aan het verhaal (de Thora, de talmud, de midrasj) en
mijn diepe wens om te geloven, ook al geloof ik niet.’ Möring maakte een uitspraak
van Kellendonk tot de zijne: ‘Er is mij een ruimte waar God precies in past; ik geloof
niet in God, ik wil in God geloven.’12. Deze vorm van religie spoort geheel met die
in zijn roman In Babylon (1997).
Dit zoekend wankelen op de rand van ongeloof doet me sterk denken aan de psalm
van Asaf, psalm 77 in de Bijbel, in de zeer adequate berijming van Klaas Heeroma:
Roepend om gehoor te vinden,
om bij God gehoor te vinden,
roep en smeek ik onverpoosd,
maar mijn ziel blijft ongetroost.
Nu de druk mij overmande,
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hef ik tot de Heer mijn handen,
maar 't gedenken is mij pijn,
nu ik zonder God moet zijn.

Met dit verschil dat Asaf ‘de ruimte in zich waar God precies in past’ (om Möring
te variëren) uiteindelijk op een volstrekt ontraceerbare wijze gevuld wist vanuit God,
terwijl Möring aan de antropocentrische kant blijft staan: ‘Er is in mij een ruimte
waar God precies in past; ik geloof niet in God, ik wil in God geloven.’
Hij verzette zich daarbij overigens heftig tegen de moderne caleidoscopische
religiositeit van het fin de siècle. Möring schreef: ‘De Celestijnse belofte is de Mc
Donald's onder de spirituele bewegingen. Het geheim van je leven doe je in twee
weken.’

Willem Jan Otten
In 1998 verscheen in de Amsterdamse grachtengordel bij Van Oorschot de dichtbundel
Eindaugustuswind van Willem Jan Otten. Er komen enkele gedichten in voor die
balanceren op de rand van het christelijk geloof, eigenlijk al binnen dat geloof geland
zijn. Otten introduceert in deze bundel het woord ‘stribbelen’.Bij hem betekent dat
een tegendraadse gelovigheid: nee zeggen, maar in je hart ja denken.

Willem Jan Otten
(Foto: Bert Nienhuis)

Het gedicht ‘Man van Gerasa’ gaat over de man die zich Legion noemt en door
Jezus bevrijdt wordt van een legioen boze geesten. Maar in het gedicht weert de man
zijn bevrijding vooralsnog af. ‘Laat mijn nog even,’ zegt hij tegen Jezus. Hij wil nog
even bij de zwijnen blijven. Een liefde die altijd zal bestaan..., hij durft die nog niet
aan. Nog net niet.
[...] Ik ben voor stront
niet zo bevreesd als voor
uw onherroepelijke troost
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Dat stribbelen komt dicht bij de overgave in het gedicht ‘Litanie van een wachter bij
het graf’.Het gaat over twee soldaten die, zoals het evangelie vertelt, de wacht hielden
bij het graf van Jezus. Ze ontdekken 's morgens dat het graf leeg is. Dan pas durven
ze elkaar te vertellen welke droom ze hebben gehad. ‘Terstond vertelde mijn
collega/mij zijn droom, die van begin tot eind exact de mijne was...’
De ontreddering is groot, want dat kan niet. Dan moet het meer dan een droom
geweest zijn. Werkelijkheid? En wát hebben ze gezien? Dit:
een man die in zijn graf zijn windselen ontbindt,
zijn steen wegrolt, zijn wonden bloeden nog
maar kleuren aarde niet, de maan is vol en wit
maar schaduw werpt zij niet, de dode buigt zich
over ons en zegt met ongeveer mijn moeders stem:
dit is geen droom maar waken evenmin,
dit is wat wordt zo lang je vreest
dat dit bestaat, dit zal bestaan
zodra je vreest dat dit niet kan.

Met mijn eigen woorden: de vrees dat de Heer waarlijk is opgestaan, zorgt ervoor
dat het voor jou echt gebeurd is, en andersom: de Heer is waarlijk opgestaan, zodra
je vreest dat het niet kan. Het is opnieuw een tegendraads geloven, een geloven vol
van de paradoxen die aan het geloven eigen zijn.
Tot twee keer toe klinkt in dit gedicht ook het gebed uit Daniël 8:18, eerst voor
de ene soldaat, de ik-figuur: ‘ach, roer mij aan en stel mij op mijn plaats’, en daarna
door de tweede soldaat: ‘ach, roer hem aan en stel hem op mijn plaats’.Hier wordt
klagend aan God gevraagd om gelovige echtheid en hechtheid. In Amsterdamse
poëzie uit 1998 is dat heel opmerkelijk.
De seculiere literatuurkritiek kon er in Nederland niet mee uit de voeten. Rob
Schouten schreef in Vrij Nederland: ‘Ottens gedichten zijn toch niet opvallend
“bekeerd” en dat is maar goed ook.’ En Maarten Doorman vond in NRC Handelsblad:
‘Uiteindelijk doet Ottens religieuze occupatie er weinig toe.’ De een wuift de
religieuze wending van Otten weg, de ander sluit ‘het beloofde land’ inhoudelijk
maar liever buiten zijn poëzie.
Het gebeurt meer dat literatuurcritici in hun verlegenheid rare sprongen doen als
een schrijver in zijn werk iets positiefs met ‘geloven’ heeft. Gelukkig werden de
heren Schouten en Doorman in NRC Handelsblad op hun nummer gezet door
Marjoleine de Vos. Zij schreef: ‘Bijna alle kunst uit het verleden die wij de moeite
waard vinden zit bomvol met zulke zogenaamde zekerheden, en er is niemand die
haar daarom onverdraaglijk vindt. En het is ook een grote misvatting om te
veronderstellen dat mensen die gewend zijn na te denken, daarmee op zouden houden
op het moment dat zij zich voor religie gaan interesseren. Het is geen ziekte die de
hersens aantast.’

Tussenconclusie
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Is God terug in de Nederlandse letteren? Laten we liever constateren dat er in
Nederland tegen het einde van de 20ste eeuw interesse is in allerlei spirituele
stromingen waaruit ieder naar zijn individualistische behoefte zijn keuzepakket kan
samenstellen naar het recept van Grijphart. Naar mijn leeservaring levert dit weinig
literaire reflectie op. Wel wil in de jaren negentig een aantal schrijvers zich
nadrukkelijk positief confronteren met jodendom en christendom, op zoek naar een
geloof en een God die een lege plek in hen zouden kunnen vullen.

Christelijke literatuur
Mijn betoog zou onvolledig zijn, als ik ook niet ten slotte die literatuur aan het woord
liet die bewust het adjectief christelijk draagt. Als de tekenen niet bedriegen, beleeft
de christelijke literatuur in Nederland aan het einde van de 20ste eeuw een zekere
opbloei.
Uit de fusie van twee tijdschriften is vorig

Koos Geerds
(Foto: Martin Kemperman)

jaar het nieuwe christelijk literaire tijdschrift Liter ontstaan. Het behoort in Nederland
met 1100 abonnees tot de middelgrote literaire tijdschriften. Medewerkers zijn o.a.
de dichters Willem Barnard, Jaap Zijlstra, Koos Geerds, Lenze Bouwers, Harmen
Wind, Henk Knol; de essayisten Ad den Besten, Hans Ester, Kees van der Zwaard,
Robert Lemm; de romanschrijvers Pieter Nouwen, Mance ter Andere, Hans Werkman,
Ronald Westerbeek. Meer dan de helft van hen publiceert ook in het seculiere literaire
circuit.
Het gaat deze auteurs niet om een opzettelijke literaire bevestiging van het
christelijk geloof. Geloofsaspecten slibben als vanzelf mee in hun werk, omdat ze
christen zijn. Bij het merendeel van hen spelen angst, twijfel en het moderne leven
een rol, ook in wat ze schrijven. Het feit dat er opening mogelijk is door het geloof
in God en Jezus Christus, geeft hun werk een specifiek karakter. Zij bevinden zich
op een ander station dan dat van het Boekenbal-1997, ook op een ander station dan
dat van Oek de Jong en Marcel Möring, het zijn belijdende christenen midden in de
wereld waarin ze schrijven.
Is God aanwezig in hun literatuur? Dat kan men wel stellen. Twee voorbeelden.
Pieter Nouwen publiceerde in 1997 de roman Het negende uur, een soort crime-story
rondom de Mattheüs Passion van Bach. In 1994 maakte Koos Geerds indruk met
zijn lange gedicht ‘Gods element’, een vitaal watergedicht geschreven in een bijna
oudtestamentisch gebeeldhouwde toon:
Gods naam druipt uit het vocht langs slachthuiswanden, uit milten, nieren, levers, harten, blazen,
hij vult de slang waarmee de vloer wordt schoongespoten, zijn Naam spat langs de broekspijpen omhoog. (...)
Hij voedt de walvis, kietelt z'n baleinen,
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speelt met de haren van de deense ze meermin,
lokt haringscholen naar de Urker vissers,
schrijft liefdesbrieven met een liter inktvisinkt,
doet overal de zon in 't water schijnen.
God heeft het land aan de woestijnen,
aan droge, saaie, humorloze praat,
aan preken waar geen letter poëzie in staat...13

Is God terug in de Nederlandse letteren? Hij is natuurlijk nooit weggeweest, ook al
leek Hij in de jaren zeventig en daarna verdwenen van de Amsterdamse
grachtengordel. De ironie wil dat ‘Gods element’ van Koos Geerds in 1996 gebundeld
werden aan een van die grachten, bij de Arbeiderspers. God laat zich blijkbaar niet
zomaar uit Amsterdam verbannen.
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Het Vlaams 19de-eeuws proza in kaart gebracht
Geert Swaenepoel
Toen tijdens de bloeiperiode van Standaard-Uitgeverij zowat halfweg de jaren '30
het plan werd opgevat om, naast andere grote projecten zoals de Jubileum-uitgave
van Guido Gezelle's volledige werken en een Geschiedenis van Vlaanderen, ook een
Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden (GLN) uit te geven kon niemand
vermoeden dat dit project nu pas, in 1999 zou afgerond worden. Hoofdstukken uit
de geschiedenis van de Vlaamse letterkunde in de negentiende eeuw, dat verschijnt
onder de redactie van Ada Deprez, Walter Gobbers en Karel Wauters, maakt een
begin met het uitgeven van het langverwachte deel 8 van hogervermeld project. Hun
Hoofdstukken verschijnen als deel 1 in de Reeks ‘Studies op het gebied van de
moderne Nederlandse Literatuur’, bezorgd door de Koninklijke Academie voor
Nederlandse Taal- en Letterkunde. De auteurs noemen het verhaal van de
Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden terecht ‘een ware
lijdensgeschiedenis’.In een ‘Ten geleide’ trachten de auteurs de factoren die
meegespeeld hebben bij het aanslepen van het GLN-project in kaart te brengen. De
Tweede Wereldoorlog en politieke besognes van de eerste hoofdredacteur, prof.
Frank Baur, tijdens de naoorlogse periode hebben ongetwijfeld een rol gespeeld.
Ook de financiële perikelen van het Standaard-consortium halfweg de jaren '70
zorgden voor de nodige vertraging. Nadat Frank Baur in 1958 afzag van de
hoofdredactie, werd hij voor de negentiende eeuw vervangen door Ger Schmook
(1898-1958), de hoofdconservator van het Archief en Museum voor het Vlaams
Cultuurleven en erg vertrouwd met bewuste periode. In die periode zorgden ook
verschuivingen binnen de literatuurwetenschap voor vertraging van het project: door
de verschuiving van de aandacht van de auteur naar de tekst, kwam de
literatuurgeschiedenis onder vuur te liggen; bovendien groeide stilaan het besef dat
literatuurgeschiedenis teamwerk van specialisten hoort te zijn. Vertragende factoren
te over alleszins. Toch wijzen de auteurs er terecht op dat het geen toeval kan zijn
dat precies het onderzoek naar de negentiende-eeuwse Vlaamse letterkunde het langst
op zich liet wachten. De letterkunde van de negentiende eeuw tot ongeveer 1885 in
Noord-Nederland, deel 7 van de GLN verscheen reeds in 1948. Deel 6 over de
achttiende eeuw in Noord en Zuid kwam er in 1975 en in 1988 verscheen deel 10
(Van ‘Arm Vlaanderen’ tot ‘De voorstad groeit’.De opbloei van de Vlaamse literatuur
van Teirlinck-Stijns tot L.P. Boon). De Vlaamse
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letterkunde uit de negentiende eeuw werd nooit hoog aangeslagen. Dat resulteerde
in een achterstand van het wetenschappelijk onderzoek. Toch raakte ook de redactie
onder leiding van Ger Schmook stilaan op dreef en nog in 1983 werden twee
inleidende hoofdstukken als voorpublicatie verspreid. Toen Ger Schmook evenwel
in 1985 overleed, zag het er naar uit dat het GLN-project nooit tot een goed einde
zou worden gebracht. Dank zij de inspanningen van de professoren Deprez, Gobbers
en Wauters heeft deel 8 dan alsnog - zij het gedeeltelijk - het levenslicht gezien. In
zijn ‘Inleiding tot de Vlaamse literatuur van de negentiende eeuw’ schetst Walter
Gobbers de socioculturele achtergrond en het geestelijk en artistiek tijdsklimaat. In
zijn gedetailleerde en genuanceerde tekst tekent hij enerzijds de tijdsomstandigheden
en het milieu waarin de Vlaamse literatoren in de 19de eeuw actief waren en
anderzijds de internationale artistieke context. Gobbers schetst hoe de Vlaamse
auteurs in respectievelijk classicisme, romantiek, Biedermeier, realisme en
modernisme zich verhielden tot hun Europese vakgenoten. Het laat hem toe te
concluderen dat, op een enkele uitzondering als Gezelle en misschien ook Conscience
na, de literaire productie in Vlaanderen zich internationaal gezien in de achterhoede
bevond. Walter Gobbers is weliswaar niet blind voor de educatieve bedoelingen van
de Vlaamse schrijvers in die periode. Toch weigert hij terecht dat argument als
algemeen excuus voor de zwakke kwaliteit van hun werk te hanteren. Opvallend
resultaat van zijn onderzoek is in elk geval de vaststelling dat schrijvers én lezers in
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de negentiende eeuw betrekkelijk goed op de hoogte waren van wat er in het
buitenland - vooral wat het aanbod uit het zuiden betreft - artistiek gaande was. Die
kennis heeft echter niet geresulteerd in de rijkdom van assimilatie. Bekrompenheid,
morele bezwaren en literaire onmacht hebben - ondanks alle idealisme en goede
bedoelingen - geleid tot een verhaal van gemiste kansen.
Na het wat sombere contextuele globaalbeeld dat Walter Gobbers van de Vlaamse
literatuur in de negentiende eeuw ophangt, gaat Karel Wauters in ‘Het Vlaamse
fictionele proza van Conscience tot Loveling’ dieper in op de kwaliteiten van de
individuele werken en de verdiensten van de prozaschrijvers tussen 1830 en 1890.
Karel Wauters heeft grondig leeswerk verricht. Dat laat hem toe zowel bij
hoofdfiguren als Conscience, Sleeckx of de zusters Loveling, maar ook bij mindere
goden als Jan de Laet, Pieter Geiregat en Gustaaf Segers de lichtpunten tussen de
vele middelmatige werken aan te duiden. Hij nuanceert de denigrerende uitspraak
van Lodewijk Van Deyssel (‘Ju, ju, wat een grof volkje’) waarmee deze de draak
steekt met de geringe artistieke kwaliteiten van de Vlaamse letteren. Hij toont hoe
het fictionele proza uit die periode - hoe stuntelig soms ook - dan toch de aanzet gaf
tot de ontplooiing van een volwaardige Vlaamse literatuur en bijdroeg tot de opbloei
van de Vlaamse Beweging. ‘De unieke rol van dit proza lag’, aldus Karel Wauters,
‘juist in zijn elementair beschavende functie, als stimulans tot alfabetisatie en leeslust,
tot werkzaamheid ook van de verbeelding bij een in de strijd om het dagelijks bestaan
grotendeels afgestompt volk.’ De auteur toont doorheen zijn bespreking van de
romantische en de eerste en tweede realistische generatie aan hoe deze ‘dienende’
literatuuropvatting geleidelijk aan werd verlaten en hoe er meer ruimte kwam voor
een verfijnd taal- en vormgebruik.
Hoofdstukken uit de geschiedenis van de Vlaamse Letterkunde in de negentiende
eeuw verschijnt niet bij een grote uitgeverij. Ook in de boekhandel zal het geen
prominente plaats innemen. Dat is jammer, want het is
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een belangwekkende publicatie die in een leemte voorziet. De lezer die zich daar
persoonlijk wil van vergewissen kan het boek bestellen bij de Koninklijke Academie
voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Koningstraat, 9000 Gent. De prijs bedraagt
750 Bfr.

SMAK-opening en daarna even rust
Hugo Brutin
De hype rond de fabelachtige geboorte van het SMAK Gent - die gepaard ging met
tal van nevengebeurtenissen van diverse aard en allure - is intussen geluwd,
stilgevallen. De stilte is des te meer voelbaar, omdat het lawaai rond de opening alle
proporties van redelijkheid overschreed.
In alle mogelijke kranten en tijdschriften verschenen bedenkingen en prognoses;
de ene dithyrambe volgde de andere op.
Jan Hoet verscheen er in tal van houdingen en graden van vermoeienis, als waardige
en profetische curator of conservator, als ‘atleet’ die met overtuiging en zelfzekerheid
zijn boksmatch tegen ene Bellone uit de USA voorbereidde, opdat niet hij maar de
kunst zou overwinnen.
Na het gebeuren verschenen nog heel even foto's van de match, van een mollige
naakte dame met schaap, van een massa die het beeldende delirium van het jongste
decennium - wij willen niet overdrijven - beleefde en illustreerde.
Er kwam wat negatieve kritiek omtrent de architecturale opties en de lichtinval
die het Gentse Casino tot een volwaardig museum voor (en niet meer ‘van’)
hedendaagse kunst zouden omtoveren. Enkelen meenden de wenkbrauwen te moeten
fronsen omtrent de opstelling van de kunstwerken. Als om dat te staven waren enkele
VIP's nog voor de officiële opening erin geslaagd om een groot werk van Ettore
Spalletti serieus te beschadigen. Een kritische benadering was een al te frêle barricade
in een vloedgolf van enthousiasme en bewondering. Dan maar liever even wachten
en zie, inderdaad, de stilte is er... tot begin december.
Daarna moet wat gebeuren, tenzij Jan Hoet al eerder zijn belofte inlost en enkele
tijdelijke tentoonstellingen in zijn collectie integreert.
Alle verhoudingen in acht genomen, staat het SMAK-gebeuren wel in een schril
contrast met dat andere ‘Vlaams’ evenement omtrent actuele beeldende kunst of
anders geformuleerd: evenement omtrent actuele beeldende kunst in Vlaanderen
waarvan de samenstelling door de Vlaamse Gemeenschap werd toevertrouwd aan
Jan Hoet, dat onder de titel ‘Trattenendosi’ de Vlaamse aanwezigheid op de Biënale
van Venetië moest garanderen en op vrij ongelukkige wijze werd opgesteld aan de
overkant van het Canal Grande op het eiland Guidecca. Indien de nabijgelegen
prachtige tentoonstelling omtrent ‘Het Laatste Oordeel’ van Anthony Caro, die met
een reuzenspandoek de aandacht van alle traghetto-vaarders trok, er niet was geweest,
dan zou behalve enkele ingewijden uit Vlaanderen niemand de tentoonstelling hebben
bezocht: geen affiches in de stad, geen enkele aanduiding op het eiland zelf. Een
spandoek was er wel geweest, maar de wind had het vlug meegenomen en het werd
niet meer vervangen. Het budget was klaarblijkelijk volledig opgesoupeerd door
transport, opstelling en vernissage. Geen enkele exposant kan trouwens als een
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verrassing worden aangezien met uitzondering wellicht van Jan Imschoot. Altijd
weer dezelfde namen. Een mens zou er arrogant van worden. Weggesmeten centen.
Dat geldt trouwens ook voor heel wat protserige rommel op die 48ste Biënnale
waar de architectuur vaak indrukwekkender is dan wat erin ondergebracht wordt
vooral dan in de ‘intuïtieve’ keuze die samensteller Szeemann in de omgeving en in
Arsenale heeft neergepoot.
Terug naar de SMAK
Het nieuwe museum biedt inderdaad een beeld van de ‘ontwikkeling in de
internationale kunst van 1945 tot heden en situeert de kunst uit de eigen regio binnen
dit spectrum. De verzameling streeft niet naar volledigheid, noch naar consensus.
Ze kiest

Thierry Decordier, Je n'ai absolument rien à voir avec le XXème siècle, 1988-89 (Foto: Dirk Pauwels)

daarentegen voor specifieke werken die daardoor vaak aberratief lijken, en pas
achteraf een referentieel karakter krijgen. Daarmee is veel gezegd en is heel wat
negatieve kritiek ontzenuwd.
Jan Hoet heeft zijn eigen visie doorgedrukt, vaak tot grote ergernis van een
buitenwereld die in veel gevallen daarna op haar stappen terugkeerde.
Dat op zijn stappen terugkeren is trouwens een warm aanbevolen houding ten
aanzien van hedendaagse kunst, zowel bij curatoren

Joseph Beuys, Wirtschaftswerte, 1980
(Foto: Dirk Pauwels)

als bij verzamelaars, belangstellenden en critici. De meest starre en stroperige houding
lijkt ons die van de critici te zijn, die meeheulen, hun visie belangrijker vinden dan
wat tentoongesteld wordt, op alle tonen lof toezwaaien, de meest futiele gedachte
als een diepzinnig filosofisch gevisualiseerd tractaat benaderen en zelden de moed
hebben om hun vleiende geschriften te verloochenen of te relativeren.
De SMAK-verzameling, waarin Beuys, Broodthaers en Panamarenko tronen, is
zonder de minste twijfel uitermate boeiend en leerrijk. Zij is een briljante ‘entrée en
matière’ in de beeldende kunst van vandaag. Meer in die van vandaag dan in die van
net vóór vandaag. De werken van de jongste decennia zijn, onafgezien van hun
historisch belang, in ruimere mate topwerken dan die van de beginperiode van de
verzameling.
Op enkele uitzonderingen na, die aan andere criteria dan aan die van kwaliteit en
kunsthistorisch belang beantwoorden, is de SMAK-verzameling een basis voor een
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verdere zoektocht in de wereld van de actuele kunst waarin vooralsnog kaf en koren
evenveel aandacht opeisen en... verkrijgen.
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3 Dees Maas en Wam de Moor, ‘Het goddelijke is te groot om te bevatten - In gesprek met Kees
Fens.’ In: Tsjip, tijdschrift voor literaire vorming, jrg. 6 nr. 4, december 1996, p. 5.
4 Meerten B. ter Borg, ‘Mijn God’.In Trouw, bijlage ‘Letter en Geest’, 8 maart 1997
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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. 278: nov.-dec. 1999) 30 oktober 1999.
Eventueel kunnen de berichten ook via onze fax 051/40 81 64 doorgestuurd worden.
Met oprechte dank voor uw medewerking.
Stephan Balkenhol
Houten sculpturen, Deweer Art Gallery (grote halle), Tiegemstraat 6A, 8553
Otegem, van 30/10 t/m 19/12/99. Info: tel. 056/644 893 en fax 056/647 685.
Stéphane Beel
Recent werk - architectuur, de Singel, Desguinlei 25, 2018 Antwerpen, van 7/10
t/m 1/12, open van di t/m zo van 14-18 uur. Info: tel. 03/248 28 28 en fax 03/248
28 00.
Didier Bourguignon & Vladimir Kazan
‘Tweestemmige herinnering’, schilderijen en keramiek, CC ‘De Markthallen’,
Markt 2, 3540 Herk-de-Stad, nog tot 10/10, open op za en zo van 14-18 uur,
weekdagen van 14-17 uur (gesloten op vrijdag). Info tel. 013/55 41 63.
Gisbert Combaz (1869-1941)
Fin-de-siècle- en art-nouveaukunstenaar, Koninklijke Bibliotheek van Belgie,
Nassaukapel, Kunstberg, 1000 Brussel, nog tot 30/10, dagelijks (behalve op zo)
open van 12-16.45 uur.
Info: tel. 02/519 53 54 of 519 53 71.
Magda Custermans
Schilderijen, Galerij Exelmans, Zandbergerstraat 10, 3680 Neeroeteren-Maaseik,
nog tot en met 1/11, open op za en zo van 14-18 uur.
Info: tel. 089/86 45 58.
Pierre Declerck
‘Het licht in het glas’, kristalglas, Athanor, Weegschede 2, 8691
Gijverinkhove-Alveringem, nog tot en met 16/01/2000, open op do en vr van
14-17 uur en op za van 14-18 uur.
Info: tel. 058/29 86 64.
Jan Desmarets
Bronzen sculpturen, monumentale beelden op de markt en in de Bosstraat
(winkelwandelstraat) in Maaseik, nog tot en met 1/11. Info: Galerij Exelmans,
Zandbergerstraat 10, 3680 Neeroeteren, tel. 089/86 45 58.
Marlene Dumas
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Schilderijen en tekeningen, MUHKA, Leuvenstraat 32, 2000 Antwerpen, nog
tot 16/01/00, open van di t/m zo van 10-17 uur. Info: 03/238 59 60 & fax 03/216
24 86.
James Ensor
Retrospectieve met schilderijen, prenten, tekeningen, Kon. Musea voor Schone
Kunsten van Belgie, Regentschapsstraat 3, 1000 Brussel, nog tot 13/2/2000,
dagelijks (behalve ma) van 10-17 uur, op do van 10-21 uur. Info: 02/508 35 98.
Jef Geys
Openluchttentoonstelling met installatie (110 tekeningen gevat in plexiglas
verspreid over het beeldenpark), Openluchtmuseum voor Beeldhouwkunst
Middelheim, Middelheimlaan 61, 2000 Antwerpen, open in oktober/november
van 10-17 uur. Info: tel. 03/827 15 34 en fax 03/825 28 35.
Roger Gobron (1899-1985)
Retrospectieve, Galerij Bortier, Magdalenasteenweg 55, St.-Jansstraat 17-19,
1000 Brussel, nog tot 30/10, open op zo en ma van 11-18 uur en in Galerij Mich
De Wilde, Magdalenasteenweg 31, 1000 Brussel, nog tot 30/10, open op zo en
ma van 11-18 uur.
Chantal Grard
Sculpturen, Art Gallery De Muelenaere & Lefevere, Polderstraat 76, 8670
Oostduinkerke, open op vr, za, zo en feestdagen van 14-18 uur, van 7/11 t/m
26/12. Info: tel. en fax 058/51 47 57.
Peter Greenaway
Blackboard Paintings 1999, Galerie Fortlaan 17, Fortlaan 17, 9000 Gent, nog
tot 30/10, open van wo t/m vr van 14-18 uur, za van 10.30-18.30 uur. Info: tel.
09/222 00 33 en fax 09/221 63 27.
Arturo Herrera
Recent werk, Zeno X Gallery, L. De Waelplaats 16, 2000 Antwerpen, nog tot
16/10, open van wo t/m za van 14-18 uur. Info: tel. 03/216 16 26 en fax 03/216
09 92.
Ingrid Hoste
Schilderijen en tekeningen, CC Brussel, Oud St.-Nicolaas, St.-Nicolaasplem 5,
1120 Brussel, nog tot 23/10, open op di, wo, do, za en zo van 15-18 uur. Info:
tel. 02/262 04 33.
Modest Huys (1874-1932)
Retrospectieve, Museum van Deinze en de Leiestreek, Lucien Matthyslaan 3-5,
9800 Deinze, nog tot 5/12/99, open op weekdagen van 14-17.30 uur, op za, zo
en feestdagen van 10-12 en van 14-17 uur (gesloten op ma). Rondleidingen
mogelijk. Info: tel. 09/381 96 70 en fax 09/381 96 79.
Michel Ingels
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Meubelontwerpen, Galerij Theaxus, Ommegangstraat 3, 9690
Kluisbergen-Kwaremont, nog tot 2/11, open op za, zo en ma tussen 14 en 19
uur en na afspraak. Info tel. en fax 055/38 60 53.
Akif Iskender
Olieverfschilderijen, CC Anto Diez, Bosduivestraat 12, 8450 Bredene, van
15/10 t/m 31/10, open van di t/m za van 14-19 uur en op zo van 10. 30-12 en
van 14-18 uur. Info: tel. 059/33 91 91 en fax 059/33 00 36.
Philippe Jonneskindt
Schilderijen, Art Gallery De Muelenaere & Lefevere, Polderstraat 76, 8670
Oostduinkerke, van 7/11 t/m 26/12, open op vr, za, zo en feestdagen van 14-18
uur. Info: tel. & fax 058/51 47 57.
Fedrico Garcia Lorca (1898-1936)
Retrospectieve selectie uit het grafisch werk, Ronny Van de Velde,
IJzerenpoortkaai 3, 2000 Antwerpen, nog tot 14/11, open van di tot zo van 10-18
uur. Info: tel. 03/216 30 47 en fax 03/237 25 16.
Aernout Mik
Video-installatie, Deweer Art Gallery (bovenzaal), Tiegemstraat 6A, 8553
Otegem, van 30/10 t/m 19/12/99. Info: tel. 056/644 893 en fax 056/647 685.
Panamarenko
Overzicht, Museum Dhondt-Dhaenens, Museumlaan 14, 9831 Deurle, nog tot
12/12, open op wo, do en vr van 14-18 uur, op za, zo en feestdagen van 10-12
en van 14-18 uur. Info: tel. 09/282 51 23 & fax 09/281 08 53.
Roland Pattyn
Beelden, Gallerie ‘De Peperbusse’, Prins Boudewijnstraat 7, 8400 Oostende,
van 29/10 t/m 21/11, open op do en vr van 15-18 uur, op za en zo van 10.3012 en van 15-18 uur. Info: tel. 059/70 28 80 & fax 056/80 83 73.
Willy Peeters & Irmine Remue
Sculpturen en grafisch werk, Faculty club, Groot Begijnhof 13, 3000 Leuven,
van 9/10 t/m 17/12, elke werkdag van 10-12 en van 14.30-18.30 uur, op zo (10,
17, 24 en 31 okt.) van 14-18 uur, gesloten op za. Info: tel. 016/32 95 00.
Thierry Renard
Collages, decoupages en objecten, MUHKA, Leuvenstraat, 2000 Antwerpen,
nog tot 14/11, dagelijks open van 10-17 uur (behalve op ma).
Paul Rink
Overzichtsexpo van een vergeten Brabantse tachtiger, Noordbrabants Museum,
Verwersstraat 41, 's-Hertogenbosch, van 16/10 t/m 9/1/2000. Info: 073/687 78
00.
Dian Ronsmans
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Keramiek, Gallerie ‘De Peperbusse’, Prins Boudewijnstraat 7, 8400 Oostende,
van 29/10 t/m 21/11, open op do & vr van 15-18 uur, op za & zo van 10.30-12
en van 15-18 uur.
Info: tel. 059/701 28 80 & fax 059/80 83 73.
Camiel Van Breedam
Recent werk, CC Hasselt (foyer grote schouwburg), Kunstlaan 5, 3500 Hasselt,
van 6/11 t/m 30/12, open van di tot zo van 10-17 uur, gesloten op ma en van
24 t/m 27/12. Info: tel. 011/22 99 31 en fax 011/22 99 33. Nog tot 14/11
‘Associaties’ in het PMMK, Romestraat 11, 8400 Oostende, dagelijks (niet op
di) van 10-12 & 14-17 uur. Info: 056/50 81 18.
Ginette Vandenborre
Schilderijen en keramiek, Galerij van het theater van het Psychiatrisch Centrum
St.-Amandus, Reigerlostraat 10, 8730 Beernem, van 17/12/99 t/m 26/1/2000,
open van ma t/m vr van 8-17 uur (op ma en wo tot 20 uur). Info: tel. 050/79 95
00 (vragen naar Dienst Vrije Tijd)
Dorothea Van De Winkel
Wandtapijten en textiele kunst, Galerij Theaxus, Ommegangstraat 3, 9690
Kluisbergen-Kwaremont, nog tot 31/1/00, open op za, zo en ma tussen 14 en
19 uur en na afspraak. Info tel. en fax 055/38 60 53.
Frits Van den Berghe
Retrospectieve, PMMK, Romestraat 11, 8400 Oostende, van 16/10 t/m
13/2/2000, dagelijks (niet op di) van 10-12 en van 14-17 uur. Info: tel. 056/50
81 18 en 50 19 79.
Paul Van Dongen
Overzicht recent werk, schilderijen (naakten en portretten), Kleine zaal,
Noordbrabants Museum, Verwersstraat 41, 5200 BA 's-Hertogenbosch, van
23/10/99 t/m 16/01/2000, open ma t/m vr van 10-17 uur, za, zo en feestdagen
van 12-17 uur.
Info: tel. 073/687 78 00.
Oscar Van Rompay & Felix Timmermans
Schilderijen, Timmermans-Opsomerhuis, Netelaan 4, 2500 Lier, dagelijks
(behalve op ma en vr) van 10-12 en van 13.30-17 uur, nog tot 31/10. Info: tel.
03/480 11 96 en fax 03/489 26 54.
Gerda Vermoere
Keramiek, Galerij Theaxus, Ommegangstraat 3, 9690 Kluisbergen-Kwaremont,
van 7/11 t/m 31/1/2000, open op za, zo en ma tussen 14-19 uur en na afspraak.
Info: tel. & fax 055/38 60 53.

Groepstentoonstellingen
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- Driedimensionale kunstwerken in de voortuinen van de woonwijk Haezeldonk
in Hoogboom, Kapellen, nog tot eind okt. 1999 met 42 artiesten uit eigen land
en Nederland; start (en einde) van wandelroute aan het station van Kapellen;
op zondag extra evenementen (dans, muziek, literatuur, theater). Info: Michel
Michielsen, tel. 03/664 29 77.
- ‘Young@All.Ages’, international groepsexpo met jonge kunstenaars n.a.v. het
20-jarig bestaan van Deweer Art Gallery, Tiegemstraat 6A, 8553 Otegem, nog
tot 24/10. Info: tel. 056/644 893 en fax 056/647 685.
- ‘Grafiek zonder taalperiek’, Vlaamse & Waalse grafische kunstenaars, Gallerie
‘De Peperbusse’, Prins Boudewijnstraat 7, 8400 Oostende, van 3/12 t/m 31/12,
open op do & Vr van 15-18 uur, op za & zo van 10.30-12 en van 15-18 uur.
Info: tel. 059/80 83 73.
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- ‘Matrix’ werk van vrouwelijke fotografen uit België en Nederland, Prov.
Museum voor Fotografie, Waalse Kaai 47, 2000 Antwerpen, dagelijks (niet op
ma) van 117 uur. Info: tel. 03/242 93 00 & fax 03/242 93 10.
- ‘Elck zijn waerom. Vrouwelijke kunstenaars in België en Nederland, 1500-1950’,
Kon. Museum voor Schone Kunsten, Plaatsnijdersstraat 2, 2000 Antwerpen,
van 17/10 t/m 16/01/00. Info: tel. 03/238 78 09 en fax 03/248 08 10.
- ‘Boeddha's’ met schilderijen van Frans Erkelens en keramiek van Betsy Nijs,
Galerie Ruach, Eigentijdse Religieuze Kunst, Papestraat 31, 2513 AV Den
Haag, nog tot 20/11/99, open op do, vr en za van 11-17 uur, Info: tel. en fax
070/345 16 54.
- ‘Hallo Nachbar’, Duitse en Nederlandse karikaturen, Noordbrabants Museum,
Verwersstraat 41, 's-Hertogenbosch, van 22/10 t/m 28/11. Info: 073/687 78 00.
- ‘Britse Beeldhouwkunst’.Beelden, tekeningen en schaalmodellen van
hedendaagse Britse beeldhouwers, van 23/10 t/m 16/01/2000, Noordbrabants
Museum, Verwersstraat 41, 5200 BA 's-Hertogenbosch. Info: tel. 073/687 78
77 en fax 073/687 78 99.
- ‘Minimal’ [de kunst van het weglaten], CC Scharpoord, Meerlaan 32, 8300
Knokke-Heist, nog tot 7/11, dagelijks open van 10-19 uur, met werk van o.m.
P. Allaeys, A. Demeulemeester, J. Devriendt, R. Vandebeek, F. Van der Biest,
L. Van der Hallen, bOb Van Reeth, F. en M. Van Severen. Info: CC tel. 050/630
430 of Dienst voor Toerisme tel. 050/630 380.
- Beelden van Odile Kinart en schilderijen van Arlette Vereecke en Willie Cools,
't Hof te Puttens, Wichelsestraat 20-22, 9340 Lede, nog tot 10/10, open op za
en zo van 12-22 uur en na afspraak tel. 053/80 51 30.
- ‘Botero en andere belangrijke Meesters’ n.a.v. 25 jaar Stichting Veranneman,
50 jaar Meubelcreaties en 75 jaar Emiel Verannemen, Stichting Veranneman,
Vandevoordeweg 2, 9770 Kruishoutem, tot 29/01/2000, iedere dag van 14-18
uur (behalve op za, ma en feestdagen). Info: tel. 09/383 52 87 en fax 09/383 82
15.

RD

Thematentoonstellingen
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. 278, nov.-dec.
1999) kunt u insturen tot 30 oktober 1999. Met dank voor uw medewerking.
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Antwerpen
Antwerpen - Architectuur
Stéphane Beel - Recent werk II
Deze tentoonstelling loopt nog tot 1/12 en is een vervolg op het vroegere werk
van Beel. Open van di t/m zo van 14-18 u.
Info: ‘deSingel vzw’, Internationaal kunstcentrum, Desguinlei 25, 2018 Antwerpen,
tel. 03/248 38 00, fax 03/248 28 28.

Antwerpen - Beeldende kunsten
Elck zijn waerom
Van 17/10/99 tot 16/1/2000 loopt een tentoonstelling van werk van vrouwelijke
kunstenaars in België en Nederland (1500-1950). Het is een confrontatie met het
vrouwelijk kunstenaarschap. 300 werken van 160 kunstenaressen worden er getoond.
Het is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen het museum en de
gemeentemusea van Arnhem en de vzw Gynaika. Info over deze tentoonstelling en
de nevenactiviteiten op dit adres:
Info: ‘Koninklijk Museum voor Schone Kunsten’, Leopold de Waelplaats, 2000
Antwerpen, tel. 03/238 78 09, fax 03/248 08 10, homepage
http://www.fine-arts-museum.be

Antwerpen - Fotografie
Matrix
Deze tentoonstelling loopt van 17/10/99 tot 16/1/2000 en confronteert fotografische
praktijken van de eerste en de huidige generatie vrouwelijke fotografen/kunstenaars
in België en Nederland. Het opzet is relaties zichtbaar te maken tussen klassieke
foto's uit de jaren dertig en veertig en actueel beeldend werk. Open: ma-zo van 10-17
u, gesloten op ma.
Info: ‘Museum voor Fotografie’, Waalse Kaai 47, 2000 Antwerpen, tel. 03/242
93 20, fax 03/242 93 10.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Brussel - Vormgeving
Design te kijk
Nog tot 30/10 loopt deze tentoonstelling met nieuw industrieel en grafisch werk,
geproduceerd na de ‘Tweede Triennale voor Vormgeving in Vlaanderen’.De werken
zijn ontworpen door 23 industriele vormgevers en 14 grafici, allen jonge en talentvolle
vormgevers. Open: alle werkdagen van 9-12 en van 13-16.30 u.
Info: Dienst vormgeving, Johan Valcke, Kanselarijstraat 19, 1000 Brussel, tel.
02/227 49 60, fax: 02/217 46 12, e-mail info@vizo.be, homepage http://www.vizo.be
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Limburg
Sint-Truiden - Varia
Dochters van stilte
Nog tot 23/10 loopt deze tentoonstelling waarbij de historische ontwikkeling van
de vrouwelijke contemplatieve orden van de franciscaanse familie in beeld wordt
gebracht. Er wordt eveneens aandacht geschonken aan twee takken van de reguliere
derde orde nl. de kapucinessen en de penitenten-recollectinen. Ook het dagelijks
leven van deze orden wordt belicht. Open di-zo van 10-12 u en zo van 14-17 u.
Info: Museum Vlaamse Minderbroeders, Capucinessenstraat 1, 3800 Sint-Truiden,
tel. 011/67 29 71.

Tongeren - Geschiedenis
Keizers aan de Nijl
Deze tentoonstelling loopt nog tot 6/2/2000. Vier belangrijke musea uit drie
Europese landen bundelden de krachten en werken samen met egyptologen en
papyrologen met wereldfaam. Open: ma van 12-17 u; di tot vr van 9-17 u; za, zo van
10-18 u.
Info: ‘Provinciaal Gallo-Romeins Museum’, Kielenstraat 15, 3700 Tongeren, tel.
012/23 39 14, fax 012/39 10 50, e-mail gm@limburg.be, homepage
http://www.limburg.be/gallo

Oost-Vlaanderen
Velzeke - Archeologie
Beelden uit de prehistorie
Deze tentoonstelling loopt nog tot 23/1/2000.
Info: ‘Provinciaal archeologisch museum’, Paddestraat 7, 9620 Zottegem-Velzeke,
tel. 09/360 67 16, fax 09/361 28 41.

Vlaams-Brabant
Leuven - Muziek
Schatkamer van Alamire
Deze tentoonstelling loopt nog tot 5/12 in de Predikherenkerk: de figuur Petrus
Alamire staat centraal. Meer dan 4000 Vlaamse muziekhandschriften werden
samengebracht.
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Info: ‘Davidsfonds/Infodok’, Blijde-Inkomststraat 79-81, 3000 Leuven, tel. 016/22
45 64, fax 016/29 12 15.

West-Vlaanderen
Brugge - Antiek
16de internationale Kunst- en Antiekbeurs Brugge 1999
Van 30/10 tot 7/11 loopt deze beurs met de mooiste stukken van vijftig
internationaal gerenommeerde kunst- en antiekhandelaars. Bijna de hele Europese
schilderkunst van de late Middeleeuwen tot en met de romantiek en het
impressionisme is vertegenwoordigd. Er zijn vooral Franse, Engelse als Nederlandse
en Italiaanse meubelen te zien. Open: weekdagen van 14 tot 19 uur.
Info: ‘16de internationale Kunst- en Antiekbeurs Brugge 1999’, Belfort, Brugge,
tel. 050/35 40 07, fax 050/37 05 87, e-mail msa@publigil.be, homepage
www.publigil.be

Knokke-Heist - Juwelen
Minimal, de kunst van het weglaten
Deze designtentoonstelling loopt nog tot 7/11. Er worden een aantal meubelen en
objecten van Belgische ontwerpers samengebracht binnen de sfeer van het
minimalisme. Er is ook ruimte voor jong, onbekend talent. Open: elke dag van 10-19
u.
Info: ‘Cultureel Centrum Scharpoord’, Meerlaan 32, 8300 Knokke-Heist, tel.
050/63 03 80, fax 050/63 03 90, e-mail kh-toerisme@unical.be, homepage
http://www.knokke-heist.be

Kortrijk - Beeldende kunsten
Kunstenaars geven uitsluiting geen kans
Nog tot 1/11 loopt het kunstproject dat geld inzamelt voor een lopend project in
Antwerpen: ‘Uitgeslotenen van de gezondheidszorg’.37 beeldende kunstenaars
hebben zich verenigd in een groepstentoonstelling in de gebouwen van
Gaselwest-Electrabel. Het project richt zich tot het grote publiek; er is ook een
kunstboek en er zijn nevenactiviteiten in de Pentascoop, in het Ring Shopping Center
en in Limelight. Open elke dag van 9-12 en van 13-17 u, za en zo: 10-12 en 13-18
u.
Info en tentoonstelling: ‘Studio Gaselwest’, President Kennedypark 12, 8500
Kortrijk, tel. 056/36 93 15, fax 056/36 93 54.

Buitenland
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's Hertogenbosch, Nederland - varia
Britse beeldhouwkunst
Van 23/10/99 tot 16/1/2000 worden beelden, tekeningen en schaalmodellen van
hedendaagse Britse beeldhouwers getoond.
Info: ‘Noord-Brabants Museum, Verwersstraat 41, 5200 BA's Hertogenbosch, tel.
073/87 78 77, fax 073/87 78 99.
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. 278 (nov.-dec. 1999) moeten die
berichten ons bereiken vóór 30 oktober 1999.
Met dank voor uw medewerking.

Antwerpen
Antwerpen - Beeldende kunsten
Laureaten bekendgemaakt
De laureaten van het Hisk van Antwerpen zijn: Katleen Vermeir, Peter Weidenbaum
en Francis Denys.
Info: ‘Hoger Instituut voor Schone Kunsten - Vlaanderen’, Lange Leemstraat 338,
2018 Antwerpen, tel. 03/286 78 40, fax 03/281 50 26, e-mail hisk@hisk.edu,
homepage http://www.hisk.edu.
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Oost-Vlaanderen
Gent - Letterkunde
Nieuw lid en prijzen
Hendrik van Gorp werd onder voorzitterschap van prof. dr. G. Geerts verkozen
tot lid van de Academie ter vervanging van Jan Deschamps, binnenlands erelid.
Volgende prijzen werden toegekend aan Reinhild Vandekerckhove (Prijs voor
Taalkunde) en aan Dorian Cumps (Jozef Vercoullieprijs).
Info: Koninklijke Academie voor Taal- en Letterkunde, Koningstraat 18, 9000
Gent, tel. 09/265 93 46, fax 09/265 93 49.

Gent - Varia
Prijsvragen 2000 Koninklijke Academie
De Academie schrijft opnieuw diverse prijsvragen uit: voor letterkunde, taalkunde
voor 2000 en de volgende jaren tot en met 2004. Er zijn bovendien acht fondsprijzen
voor 2000.
Info: Koninklijke Academie voor Taal- en Letterkunde, Koningstraat 18, 9000
Gent, tel. 09/265 93 43, fax 09/265 93 49.

Vlaams-Brabant
Leuven - Letterkunde
Beste Jeugdboek Knokke-Heist
De Prijs Knokke-Heist Beste Jeugdboek 2000, de grootste manuscriptenprijs voor
jeugdboeken in het Nederlandse taalgebied, gaat naar een nog niet uitgegeven werk
voor jongeren van 12 tot 16 jaar. De laureaat ontvangt een bedrag van een half miljoen
frank. Wie wil meedingen, stuurt zijn manuscript in voor 30 november 1999. De
prijs is een samenwerking tussen het Cultureel Centrum Knokke-Heist en uitgeverij
Davidsfonds/Infodok.
Info: ‘Davidsfonds/Infodok’, Blijde-Inkomststraat 79-81, 3000 Leuven, tel. 016/22
45 64, fax 016/29 12 15.

Leuven - Letterkunde
WeL-Wedstrijden
- Voor de twaalfde maal schrijft ‘WeL’ een essayprijsvraag uit, onder auspicien
van het Leuvens stadsbestuur. Gevraagd wordt één essay over een literair of
algemeen cultureel onderwerp (auteur, stroming,...) met verwerkte bibliografie.
Uiterste datum van inzending: 15/12.

Vlaanderen. Jaargang 48

- Wedstrijd flitsverhaal-prozagedicht: alle ultrakorte verhalen zijn WeLkom d.w.z.
sprookjes, fabels, parabels, verhalende cursiefjes e.d. (voor een volwassen
publiek). Inzenden voor 15/12.
Info: ‘WeL’, Universitaire Werkgroep Literatuur en Media, Kapucijnenvoer 67/15,
3000 Leuven, tel. 016/22 93 24.

Leuven - Muziek
Provinciale Prijs voor muziekcompositie 1999
Jaarlijks organiseert het provinciebestuur verschillende culturele wedstrijden. Per
culturele prijs ontvangt de laureaat een geldprijs die 100.000 frank bedraagt. Voor
de Provinciale Prijs voor Compositie 1999 komt enkel een onuitgegeven compositie
voor fanfare, harmonie of brassband in aanmerking. Partituren indienen voor 31/10.
Deelnemingsformulier en reglement op dit adres:
Info: Provincie Vlaams-Brabant, Directie cultuur en onderwijs, dienst cultuur,
Diestsesteenweg 52, 3010 Leuven, tel. 016/26 76 12, fax 016/26 76 76.

West-Vlaanderen
Brugge - Kunstambacht
Prijs Kunstambachten West-Vlaanderen
De jaarlijkse Provinciale Prijs voor Kunstambachten en Industriele Vormgeving
is in 1999 voorbehouden aan ‘toeristisch souvenir’.Hieronder wordt verstaan: een
voorwerp dat, al dan niet verpakt, door vorm, kleur en inhoud op beknopte wijze een
toeristisch gebied/streek illustreert. Een totaal bedrag van 250.000 fr. wordt door de
Provincie West-Vlaanderen beschikbaar gesteld voor het verlenen van prijs en/of
premies. De inzendingen dienen binnengebracht op het info-adres op vrijdag 10
december 1999 en zaterdag 11 december 1999. De inschrijving moet voor 3 december
1999 gebeuren. Het reglement, de deelnemingformulieren en alle verdere inlichtingen
kunnen eveneens bekomen worden op dit adres:
Info: Provincie West-Vlaanderen - ‘Provinciale Dienst voor Cultuur’, Koning
Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries, tel. 050/40 35 49.

Brugge - Letterkunde
Provinciale prijs letterkunde 2000
Deze prijs staat in het teken van de dramatische kunst (250.000 fr.).
(On)gepubliceerde werken moeten voor 15/1/2000 op dit adres toekomen. Info en
reglement zijn eveneens te bekomen op dit adres:
Info: ‘Provincie West-Vlaanderern’, Dienst voor Cultuur van het Provinciebestuur
West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Michiels, tel. 050/40 31
05.
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Brugge - Letterkunde
Prijs Jeugd- en kinderboek 1999
Deze prijs (100.000 frank) gaat naar Sylvia Vanden Heede (Sint-Kruis voor haar
kinderboek ‘Vos en Haas’.Er werd geen prijs toegekend voor ongepubliceerd werk.
Info: Provincie West-Vlaanderen, Provinciehuis Boeverbos, sectie letteren en
podiumkunsten, Linda Roussel, Brugge, tel. 050/40 34 06.

Brugge - Muziek
53ste toernooi voor fanfares, harmonies en brassbands
Dit toernooi is bestemd voor korpsen uit de 2de en 3de afdeling van de provinciale
rangschikking en heeft plaats op 29 en 30 april 2000. Info en inschrijvingsformulieren
op dit adres:
Info: Provincie West-Vlaanderen - ‘Provinciale Dienst voor Cultuur’, Koning
Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries, tel. 050/ 40 34 04, fax 050/40 31 05, e-mail
cultuur@west-vlaanderen.be.

Brugge - Muziek
Provinciale prijs voor muziek 1999
In de categorie gemengd koor werd deze prijs (100.000 frank) toegekend aan
Jean-Paul Myloo (Geel) voor zijn werk ‘Vijf Gezelleliederen’ voor vierstemmig
gemengd koor a capella. Hij ontving eveneens de provinciale prijs (100.000 frank)
in de categorie gelijkstemmig koor voor zijn werk ‘Kleine Jaarkrans’.
Info: Provincie West-Vlaanderen, Proosdij, Burg 2, 8000 Brugge, tel. 050/33 06
41, fax 050/33 06 49.

Eernegem - Letterkunde
Poezieprijs Concept
Inzendingen voor de jaarlijkse poezieprijs van ‘Concept’ rond het thema
‘verlatingsangst en verlies’ worden verwacht vóór 15/1/2000 op dit adres: ‘Concept’,
Postbus 1313, NL-1200 Hilversum.
Info en inschrijvingen: ‘Concept’, Kerkhofstraat 2, 8480 Eernegem, tel. 035/621
34 62, fax 035/621 68 42.

Ieper - Heemkunde
Prijs voor Cultuurhistorische Monografie 1999
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
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voorbehouden aan in het Nederlands gestelde studies die handelen over om het even
welk facet van het cultuurhistorisch Ieper. Reeds gepubliceerde scripties komen in
aanmerking maar slechts indien de publicatie ervan na 1 maart 1998 plaats had. De
inzendingen worden tegen uiterlijk 20 december 1999 ingewacht op dit adres waar
ook info kan bekomen worden.
Info: Stedelijke Culturele Raad Ieper, Romain Vinckier, Vaubanstraat 40, 8900
Ieper, tel. 057/20 31 12.

Kortrijk - Design
Interieur 2000
De 17de editie zal plaatsvinden van 13 tot 22/10/2000 in de hallen van Kortrijk.
Marc Dubois blijft verbonden aan de Biennale, maar zal nu instaan voor de coordinatie
van de ideeenwedstrijd ‘Design for Europe’ en voor de conferenties en lezingen op
Interieur 2000.
De ‘prijs Geert Bekaert voor Architectuur en Design’ wordt voor het eerst
toegekend in november 1999.
Info: ‘Interieur 96’, Centrum voor architectuur en design, Groeningestraat 37,
8500 Kortrijk, tel. 056/22 95 22, fax 056/21 60 77, e-mail: interieur@interieur.be
DIRO

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. 278: nov.-dec.
1999) kunt u insturen tot 30 oktober 1999 Met dank voor uw medewerking.

Antwerpen
Antwerpen - Letterkunde
Stichting Gerard Walschap
De recent opgerichte ‘Stichting Gerard Walschap’ vzw wil de studie van leven en
werk van Walschap stimuleren en coordineren. Ze vond onderdak in de Universitaire
Faculteiten St.-Ignatius in Antwerpen (UFSIA). Daar zal ook een archief met materiaal
en boeken over Walschap worden aangelegd, dat ter beschikking staat van studenten
en andere geinteresseerden. Elk jaar wordt er in de UFSIA een studiedag
georganiseerd. Als premie krijgen de leden jaarlijks een aflevering van een reeks
onuitgegeven lezingen van Walschap, een fraaie uitgave in eigen beheer van de
Stichting. Bovendien krijgen ze 25% korting op boeken van en over Walschap,
waaronder de Brieven van Walschap en de pas verschenen studie ‘Alles is leugen’
van dr. Elke Brems over negen romans van Walschap. Lidmaatschap van de Stichting
Gerard Walschap kost 1.000 fr (CJP-houders 500 fr) over te schrijven op
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rekeningnummer 409-9594891-83 van de Stichting Gerard Walschap vzw, Prinsstraat
13, 2000 Antwerpen.
Info: Stichting Gerard Walschap, secr. prof. dr. K. Wauters, Missionarislei 29,
2970 Schilde, tel. 03/383 67 99.

Brussel Hoofdstedelijk Gewest
Brussel - Muziek
Muziekcentrum opgericht
Dit steunpunt ‘Muziek’ voor de promotie van de Vlaamse componisten en hun
werk is het sluitstuk van het Muziekdecreet van 31/3/98. Kerntaken zijn: promotie
voeren voor Vlaamse componisten, muziekensembles en het Vlaamse muziekleven
in het algemeen; uitbouw van een documentatie- en informatiecentrum en een
partiturenbibliotheek.
Info: ‘Vlaamse regering’, Veerle Aendekerk, woordvoerster van minister Martens,
tel. 02/227 29 11, e-mail persdienst.martens@vlaanderen.be.
DIRO
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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

Ontmoetingsdag van het C.V.K.V. in St.-Niklaas op 6 juni 1999
Naar jaarlijkse traditie riep de Raad van Beheer van het C.V.K.V. de leden samen
voor de jaarlijkse Statutaire Algemene Vergadering op zondag 6 juni 1999 en zoals
gewoonlijk maakte men van de gelegenheid gebruik om ook alle abonnees en lezers
van ‘Vlaanderen’ tot die dag uit te nodigen, zodat het opnieuw een ‘ontmoetingsdag’
voor alle sympathisanten werd. Voor de perfecte organisatie van de dag tekende de
heer Guido van Puyenbroeck uit Belsele, provinciaal secretaris van de
C.V.K.V.-afdeling Oost-Vlaanderen. Ditmaal werd St.-Niklaas als de ‘place-to-be’
uitgekozen en wel met de speciale bedoeling hulde te brengen aan eredeken, wijlen
Anton van Wilderode, voor wie in St.-Niklaas een standbeeld van de hand van
Wilfried Pas werd opgericht (en dat voor de gelegenheid van zijn beschutting n.a.v.
de restauratie van de collegekapel, werd ontdaan!). Om 9.30 uur werden de gasten
verwelkomd bij de ingang van de kapel van het college van St.-Niklaas, waar superior
Daniël De Smet in concelebratie met mgr. G. Maertens, en de EE.HH. Mark Delrue
en Piet Thomas de mis opdroeg.

Huldiging van Anton van Wilderode door hoofdredacteur Patrick Lateur (rechts) en
voordrachtkunstenares Chris Torfs (links) (Foto: C.V.K.V.)

Jaarvergadering 1999: gehuldigde C.V.K.V.-leden (Foto: C.V.K.V.)

Tijdens deze mis werden de (sedert de vorige jaarvergadering) overleden
C.V.K.V.-leden in herinnering gebracht: Anton van Wilderode (St.-Niklaas), Marcel
Boey (Brugge), Wilfried De Boeck (Dilbeek), Lucien Debosschere (Kortrijk), Dries
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Van Coillie (Leuven), Raf van der Linden (Zottegem), Mon De Clopper (Wijnegem),
Jules Mestdagh (Waregem), Jos Michiels (Borgerhout), Firmin Vandepitte
(Knokke-Heist) en Daniël Verhaegen (Wezemaal). Om 10.15 uur kwamen de
aanwezigen samen rond het beeld van Anton van Wilderode, waar hoofdredacteur
Patrick Lateur hulde bracht aan onze overleden eredeken en juffrouw Chris Torfs
gedichten van Anton voordroeg.
Om 10.30 uur werd iedereen uitgenodigd op een koffiebuffet in het restaurant 't
Begiijnhofken, waarna om 11 uur de Statutaire Algemene Vergadering plaatsvond
(zie verder voor het verslag van deze vergadering). Tijdens deze vergadering bracht
Jean Luc Meulemeester, voorzitter van het C.V.K.V., hulde aan de jarige en bekroonde
C.V.K.V.-leden: Willy de Bleser uit Ekeren (65 en bekroond met de F. Snellaertprijs
1998), Jef de Leeuw uit Ekeren (75), Kamiel D'Hooghe uit Grimbergen (70), Omer
Kyndt uit Westkerke (70), mgr. Guido Maertens uit Kortrijk (70), Edmond Ottevaere
uit Kortrijk (70), Daniël Ostyn uit Mortsel (70), Hubert Peeters uit St.-Genesius-Rode
(80), André Penninck uit St.-Andries (75), Florent Smet uit Lokeren (85), em. prof.
Piet Thomas uit Bellegem (70), mevr. Raymonde Vandekerckhove uit Gent (70) en
mevr. Irena van Goeree uit Wilrijk (75). Vervolgens kreeg de gastspreker, de heer
Hans Werkman, auteur en
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hoofdredacteur van het tijdschrift ‘Liter’, het woord en hij onderhield de aanwezigen
met een fel gewaardeerde toespraak over ‘Is God terug in de Nederlandse letteren?’
(zie verder voor de integrale tekst van die causerie). Intussen was het tijd geworden
voor het vriendenmaal. Omstreeks 15 uur startten twee rondleidingen in de stad
St.-Niklaas: de enen bezochten het Mercatormuseum en de anderen namen deel aan
een historische Stadskernwandeling. Jammer dat de regen die laatste wandeling in
de war stuurde. Dit natuurverschijnsel belette echter niet dat de deelnemers aan de
ontmoetingsdag voldaan huiswaarts keerden.
RD

Verslag van de Statutaire Algemene Vergadering van het C.V.K.V.
Het Christelijk Vlaams Kunstenaarsverbond (C.V.K.V.) vzw hield op 6 juni 1999
in St.-Niklaas de jaarlijkse Algemene Vergadering, waartoe de leden waren
uitgenodigd via een brief die met het nr. 276 van het tijdschrift ‘Vlaanderen’ was
meegestuurd.
1. Het Verslag van de Algemene Vergadering van 30 mei 1998 in Alden Biesen
wordt goedgekeurd.
2. De voorzitter deelt mee dat de Statutenwijziging, doorgevoerd in 1998 door de
Rechtbank van Eerste Aanleg van Brugge op 8.09.98 werd gehomologeerd.
3. De heer Adiel van Daele, penningmeester van het C.V.K.V., licht de jaarrekening
1998 en de begroting 1999 toe.
4. Beide documenten worden goedgekeurd

Hans Werkman aan het woord tijdens zijn causerie op de Ontmoetingsdag 1999 van het C.V.K.V. in
St.-Niklaas
(Foto: C.V.K.V.)

en de penningmeester en de beheerders krijgen van de aanwezige leden ontlasting
van het gevoerde financieel beleid gedurende 1998.
5. De voorzitter brengt hulde aan jarige en de - sedert de vorige jaarvergadering
- bekroonde C.V.K.V.-leden.
6. De vergadering wordt om 11.30 uur door de heer Jean Luc Meulemeester,
voorzitter van het C.V.K.V., afgesloten met een bedanking voor de penningmeester
voor het gepresteerde werk.
Was getekend:
Dirk Rommens Jean Luc Meulemeester Verbondssecretaris Voorzitter C.V.K.V.
Verslaggever Robert Declerck
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Bibliotheek
Geschiedenis
P.J. Reimer
Klassieke oudheid. Namen en begrippen uit de Griekse en Romeinse oudheid van A
tot Z, uitg. Het Spectrum/Utrecht, 1999 (16de druk!), verspreid door Standaard
Uitgeverij, Belgielei 147a, 2018 Antwerpen, reeks Spectrum Opzoekboek, 200 ×
125 mm, 257 blz., 495 Bfr. - Dit boek verscheen vroeger (eerste druk 1959) als
‘Prisma van de klassieke oudheid’ in de reeks ‘Prisma Opzoekboek’ en van dat boekje
heb ik er twee ‘versleten’ gedurende mijn humaniorastudie en mijn jaren als leraar
Latijn! Ik heb het werk aan collega's klassieke talen en aan vele leerlingen die Latijn
studeerden als een ‘must’ aangeprezen. Dit zegt alvast dat ik heel erg op het werk
gesteld ben en dat is nog altijd zo. Het feit dat je in zo een handzaam boekje zo een
massa gegevens over personen, feiten, documenten, voorwerpen uit de Oudheid
samenvindt, dat daarbij nog in een vlot leesbare taal geschreven is, blijf ik een
heerlijke ontdekking vinden. In de Spectrum-uitgave is de papierkwaliteit verbeterd
(witter en zuiverder geworden), wat het lezen nog aangenamer maakt. De spelling
werd aan het Groene Boekje aangepast en voor wat de lemmata betreft werd als regel
aan de Latijnse vorm de voorkeur gegeven (de Griekse variant is in transcriptie
meestal toegevoegd). Zo vinden we nu ‘Herodotus’ i.p.v. vroeger ‘Herodotos’.Dat
zal voor de niet klassiek-geschoolde lezer misschien makkelijker zijn en voor de
klassiek-geschoolde zal het zeker geen hindernis vormen. Natuurlijk zou het boek
heel wat aan aantrekkelijkheid winnen, mocht het geïllustreerd (kunnen) worden
(wat meteen voor gevolg zou hebben dat de kostprijs de hoogte in zou schieten).
Mijn advies blijft - zowel voor de leek met belangstelling voor de Grieks-Romeinse
oudheid, als voor de leerling oude talen - schaf je zo vlug mogelijk dit boekje aan,
je zal het je nooit beklagen!
RD

Réginald de Schryver en vele anderen
Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, uitg. Lannoo/Tielt, 1998, geïll. met
zw.-w.-foto's, historische documenten en kaarten, 225 × 175 mm, 3799 blz., drie
banden in cassette (met cd-rom) 4950 Bfr. - Bij het verschijnen van een tweede editie
van een boek stel je je bijna automatisch de vraag: was dat wel nodig? Maar in dit
geval zal de uitgever terecht ja antwoorden, want eigenlijk gaat het niet om (een
aangepaste) herdruk, maar om een complete herwerking van de ‘Encyclopedie van
de Vlaamse Beweging’ (EVB) die in 1973-75 verscheen. Het epitheton ‘nieuwe’ is
bij onderhavige uitgave dan ook volledig op zijn plaats. Die vernieuwing nu zit hem
niet alleen in toevoeging van een aantal nieuwe bijdragen, de uitbreiding van het
team medewerkers, de nieuwe outfit en nieuwe look van het boek (drie handzame
delen in verschillende kleuren t.o.v. de twee zwaar-in-de-hand-liggende zwarte
banden van de EVB), maar vooral in de herschrijving en actualisering van de meeste
bijdragen uit de vroegere EVB. De verworvenheden van het wetenschappelijk
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onderzoek i.v.m. de Vlaamse Beweging en de daarbij horende nieuwe feiten van de
jongste vijfentwintig jaar werden immers in de bijdragen verwerkt. Het feit dat de
NEVB geactualiseerd (of leest u liever ‘geüpdated’) werd, betekent m.i. niet dat u
nu zo vlug mogelijk de oude EVB naar het antiquariaat moet verwijzen. Wel in
tegendeel, wie geïnteresseerd is in de evolutie van de historische kijk op de feiten
die met de Vlaamse Beweging verband houden, zal vaak boeiende lectuur vinden in
de vergelijking van de formulering van dezelfde lemmata in beide uitgaven. Het
lemma ‘Verzet’ is hiervan een overtuigend voorbeeld. Dit bewijst o.m. dat het
ideeëngoed omtrent de Vlaamse Beweging eveneens aan evolutie onderhevig is en
blijkbaar ook nu niet ‘afgesloten’ zal zijn. Verder zijn ook heel wat nieuwe - niet
eerder elders gepubliceerde - illustraties toegevoegd, zodat de NEVB in het totaal
meer dan 1500 afbeeldingen telt. Dit illustratiemateriaal omvat foto's van (behandelde)
personen en gebeurtenissen, spotprenten, afdrukken van kaften van boeken en
periodieken, kaarten, enz. Het tekstgedeelte behelst zo een goeie 3500 artikels, waarin
opmerkelijke personen, gebeurtenissen, feiten, publicaties allerlei... in verband met
de Vlaamse Beweging - heel breed genomen - worden behandeld door ca. 550
medewerkers. Belangrijk zijn ook de tachtigtal overzichtsartikels waarin de
historische, geografische en thematische aspecten van de Vlaamse beweging
uitvoerig(er) aan bod komen (vb. de taalgrens, Vlaams-Nationalistische partijen,
activisme, amnestie, kerk, muziek, onderwijs, pers, enz. Via 25.000 kruisverwijzingen
helpt men de lezer om zijn weg te vinden in die massa gegevens en voor wie de
cd-rom installeert, zal dat raadplegen nog een stuk makkelijker gaan. Met dit werk
werd een ‘monument van de geschiedenis van de Vlaamse Beweging’ gerealiseerd
en met Horatius weten we dat het een ‘monumentum aere perennius’ zal blijken!
RD

Johan Huizinga
Nederlands beschaving in de zeventiende eeuw. Een schets, uitg. Contact, Elsbos
33/1, 2650 Edegem, 1998, geill. met kleuren- en zw.-w.-foto's, 245 × 175 mm, 188
blz., gebonden - Het is voor historici niet nodig Johan Huizinga voor te stellen. Deze
auteur werd met zijn Herfsttij der middeleeuwen, dat voor de 1ste maal in 1919
verscheen wereldberoemd. Ook zijn Nederlands beschaving in de 17de eeuw is ruim
bekend. Dit laatste boek beleeft nu zijn 7de uitgave. In april 1930 gaf J. Huizinga
aan de Sorbonne een aantal colleges over de Nederlandse 17de eeuw. In 1932 hield
hij in Keulen voor het Duits-Nederlands Instituut drie voordrachten over hetzelfde
thema. Deze drie voordrachten werden in 1933 in het Duits uitgegeven en vormen
de grondslag voor Nederlands beschaving dat in 1941 voor de eerste maal het daglicht
zag. De heruitgave van Nederlands beschaving die nu voorligt, is beslist geen
overbodige heruitgave. Zij werd bezorgd door Dr. Anton van der Lem. In zijn colleges
maakte J. Huizinga graag gebruik van lichtbeelden om zijn betoog te illustreren.
Samen met de uitgever was Van der Lem bijgevolg van oordeel dat de uiteenzetting
van de schrijver door toevoeging van contemporaine illustraties voor de modale lezer
aan kracht zou winnen. Daarbij zijn de illustraties bewust zo gekozen dat zij Huizinga
in zijn betoog bevestigen. Boeiend is bovendien het korte nawoord door A. Van der
Lem: De idealisering van het beeld door het woord. Hierin wijst de auteur op de
ideale voorstelling van de 17de-eeuwse Nederlandse beschaving door J. Huizinga.
Wanneer men de ontstaansgeschiedenis van het boek kent, wij verwijzen naar de
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voordrachten in Parijs en Keulen in 1930 en 1932 en naar de publicatie in 1941, is
dit uiteraard niet te verwonderen. Voor Huizinga was het Nederlands verleden een
te herwinnen paradijs en beslist navolgenswaardig. Hij had een grote bezorgdheid
voor de cultuur van zijn tijd. In het licht van de Duitse bezetting is de idealisering
van het verleden een vanzelfsprekend gevolg van een grote liefde voor het verleden
van het land, de mensen en de dingen. Ieder rechtgeaard historicus tracht objectief
te zijn. J. Huizinga was uiteraard op de hoogte van de laatste wetenschappelijke stand
van zaken. Hij toonde zich immer kritisch tegenover de negatieve facetten van de
geschiedenis van Nederland. Maar ieder historicus is ook een kind van zijn tijd. Deze
uitgave van Nederlands beschaving illustreert dit ten volle. De bijzonder goede keuze
van het beeldmateriaal door A. van der Lem benadrukt dit op een treffende wijze.
Het geheel is zeer verzorgd uitgegeven.
RN

De recencies werden geschreven door:
RD:

Robert Declerck

RN:

Robert Nouwen
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[nummer 278]
Julien Vermeulen
Langs de stapsteen sterven De monoliet als funeraire metafoor
Crosscultureel gebeurt de markering van een graf heel frequent met een
sobere stenen plaat of een monoliet, vaak gepersonaliseerd door enkele
verbale of picturale inscripties.
Op verzoek van haar tachtigjarige moeder heeft de Nederlandse kunstenares Nicole
Martinot in 1994 een vrij ludiek grafmonument gemaakt. Het ontwerp is een
lichtgekantelde kruiwagen afgedekt met een hardstenen plaat waarop de verzen
gegraveerd zijn: ‘Weer / in de herfstwind / de rode bloemen / zij is dood / die ze wou
plukken’.Boven deze tekst zijn enkele loden rozen aangebracht en de handvaten van
de kruiwagen zijn in brons, verguld met een afdruk van haar moeders handen. Dit
speelse element doorbreekt even de gravitas-gedachte van de dood en voert een
optimistische toets in. Ook in een ander grafontwerp van Martinot vinden we een
speels motief. Het design In het licht van de wolken (1995) is een bijzonder sobere
granieten schaal waarin enkele steentjes in het water liggen: op de rand van de kom
staat de naam van de overledene gegraveerd en in het wateroppervlak weerspiegelen
zich de wolken zoals de titel suggereert. Een ander ludiek concept draagt de naam
Carpe Diem (1995) en bestaat uit twee paletvormige

Nicole Martinot, Weer (1994)

plaatjes boven elkaar. Op de onderste plaat staat de naam van de overledene en in
de bovenste schijf zijn de woorden ‘carpe diem’ uitgezaagd: het wisselende zonlicht
schijnt doorheen die letters en werpt deze epicuristische boodschap in een constante
beweging op de naamplaat. Over dit spel met stenen, licht en water zegt de kunstenares
zelf: ‘Naast diverse steensoorten, koper en glas, gebruik ik de elementen licht en
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water in mijn beelden. Op elk moment van de dag, in elk seizoen toont het beeld zich
daardoor anders. Als de zon schijnt spelen de woorden “carpe diem” over de naam
van de overledene. Wanneer het regent vult het bassin zich met water. Schijnt de
zon, dan verdampt het water en komen de lichtpuntjes boven.’
Ook in het werk van andere Nederlandse grafontwerpers komt het speelsgedurfde
element soms op de voorgrond. Voor een kindergraf creëerden Marjo Többen en
Ronald Medema in 1996 een minimalistisch werk met de sobere titel Herinnering
aan Niels. Het ontwerp bestond uit een kleurrijke kinderbal gelegen op grind en
afgeschermd door een vierkant metalen hekwerk. Maart Baanders ontwierp in 1994
een bijzonder eenvoudige, maar ook heel kleurige ‘stapsteen’: op een betonnen basis
van amper 80 bij 60 cm schiep hij een inlegwerk van bruinrode, gele en blauwe
keramische puzzelstukken. Baanders' werk vol kleur en licht, met veel keramiek en
geschakeerde leisteen benadrukt niet zozeer het einde van het leven, maar suggereert
veeleer het voortleven van de afgestorvene. Even luchtig is het werk van Henny van
der Meer: in grensverleggende composities van gelaste streepjes staal schept hij een
lijnenspel dat uitmondt in een soort mand, een doorkijkbol of een transparante koepel.
Ronduit bizar wordt het funerair thema uitgewerkt door kunstenaars als F. Gribling
of F. Starik. Gribling ontwerpt een ‘installatie’ bestaande uit een stoel, een ronde
tafel met daarop een bord en een glas en biedt dit aan als een grafmonument onder
de titel Et in Arcadia Ego (1995). Starik komt op het idee om bij de begrafenis vier
kleine piketpaaltjes (eventueel geïllustreerd met fotomateriaal van de overledene)
door de nabestaanden

Nicole Martinot, In het licht van de wolken (1995)

in de grond te laten hameren.
Deze recente initiatieven zijn misschien gedurfd, verrassend en verfrissend, maar
het begraven van een verwante of een vriend is in wezen té ernstig en té doorleefd
om een extreme marge van spelelementen toe te laten. Bovendien is het
begrafenisritueel bijzonder sterk gecanoniseerd binnen de verscheidene etnische en
sociale tradities, zodat scherpe of abrupte zwenkingen in deze cultuurpatronen weinig
plausibel zijn. Binnen alle cultuursystemen is een begrafenisgebeuren steeds
gekoppeld aan consoliderende factoren zoals sociale status, overgeleverde religies
en gewoonten, zodat een radicaal innoverende tendens moeilijk ingang kan vinden.
Crosscultureel gebeurt de markering van een graf bovendien heel frequent met een
sobere stenen plaat of een monoliet, vaak gepersonaliseerd door enkele verbale of
picturale inscripties. Griekse stèles, Keltische dolmens, Maya-monolieten, eenvoudige
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Nicole Martinot, Carpe Diem (1995)
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zwerfstenen, neogotische kruisen, sobere rechtopstaande naamplaten op het gras van
een Amerikaanse begraafplaats of geüniformiseerde grafzerken zijn courante
grafaanduidingen die illustreren dat de monoliet als het ware een funeraire metafoor
geworden is in onze cultuurgeschiedenis.
Ook inscripties op deze stenen hebben hierbij een fundamenteel semantische
waarde. Inscripties op een grafsteen houden steeds verband met de wens om de
begraven persoon te identificeren, te individualiseren,

te herdenken en te vereren.
Deze epigrafie heeft vaak een dubbele dimensie: men wil de naam en de faam van
de overledene voor het aardse nageslacht bewaren en via de oproep tot een gebed
tevens blijvend toevertrouwen aan het eeuwig leven. Allerlei wereldse symbolen
(beroepskentekens, heraldische emblemen, de tria nomina bij de Romeinen e.a.)
projecteren in het grafmonument de sociale status van de dode en verraden de
zelfverheerlijking van een bepaalde sociale klasse. Diverse religieuze symbolen
daarentegen (de apocalyptische letters alfa en omega, het Christusmonogram, de vis,
het kruis) suggereren een spirituele eeuwigheidsdimensie en zien de dood als de dies
natalis van het echte leven. Terzelfder tijd wendt men soms allerlei symbolen aan
die de vergankelijkheid van het aardse leven illustreren: de afgebroken zuil, de zeis,
de zandloper, de asurn. Deze drie groepen picturale attributen zijn elementen die het
eigenlijke grafopschrift, inclusief een eventueel grafgedicht of mogelijke grafspreuk,
kunnen ondersteunen of decoreren. Zo ontstaan ook op sarcofagen en grafstenen een
semiotische spanning tussen de gekapte of gegraveerde lettervormen en de
aangebrachte decoratieve motieven.
Ook de typografie van de gebeitelde tekst is van artistiek belang. In een modern
design zoals Stèle voor Quinten (1994) van Nicole Martinot bijvoorbeeld is de naam
van de overledene verticaal over de hele lengte van de rechter steunpoot aangebracht:
zo wordt deze steen stijlvol en bijzonder discreet gepersonaliseerd. De Romeinse
kapitalen die de Brugse schriftbeeldhouwer Pieter-Hein Boudens op de

kleine monolieten van zijn kindergraven gebruikt, zijn prominenter op het leesvlak
aanwezig. Aspecten als spatiëring, schrijflijn en algemene inkadering zijn hierbij
structurerende elementen. De wisselende lichtinval geeft ook hier een bijkomende,
warme schakering aan de opvallend strakke ontwerpen.
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Deze twee fundamentele componenten van het grafmonument (de monoliet en de
inscriptie) hebben doorheen verschillende cultuurhistorische fasen en vanuit diverse
invalshoeken steeds wisselende accenten meegekregen. In de christelijke traditie is
de opstaande steen vaak uitgewerkt in een symbolische kruisvorm. De laatste decennia
echter is deze christelijke vormentaal aan erosie onderhevig, zodat

Amerikaanse begraafplaatsen zijn gekenmerkt door hun soberheid: eenvoudige monolieten ingeplant
in gras. Begraafplaats van Amherst, Massachusetts waar de dichteres Emily Dickinson begraven ligt.
[Foto: J.V.]

Mark Delrue in zijn reflectief artikel nagaat hoe het moderne grafontwerp vanuit een
interne christelijke bezieling toch intens én bijzonder vernieuwend kan zijn. Robert
Nouwen en Jean Luc Meulemeester schetsen in een dubbel luik de grote lijnen van
de geschiedenis van het westerse grafmonument. In de bijdrage over de grafcultuur
tijdens de Gallo-Romeinse tijd wordt specifiek gefocust op het belang van de grafstèles
die met hun rijkversierde scènes uit het dagelijks leven en met hun vele antieke
opschriften

De staande monoliet met magisch-religieuze inscripties is een constante metafoor in de funeraire
kunst. 1. Dolmen met Oudgermaanse runeninscripties, Moesgaard, Højbjerg, Denemarken. 2. Basrelief
op Meso-Amerikaanse stèle, Mexico. 3. King Doniert's Stone, Bodmin Moor, Cornwall, U.K
[Foto's: J.V.]

hulde brachten aan de geromaniseerde elite uit onze gewesten. In het tweede luik
van dit overzicht behandelt Jean Luc Meulemeester enkele hoogtepunten van de
latere historische grafcultuur.
De inscripties op monolieten en monumenten kregen soms ook een literaire
meerwaarde wanneer men in een lovend gedicht de overledene bezong. In een
afzonderlijk hoofdstuk staan we dan ook stil bij een opmerkelijk en toch verwaarloosd
genre uit de literatuur. De ‘ars poëtica’ van het epitaaf of grafgedicht heeft vanuit de
mediterrane beschaving ook in ons middeleeuws en renaissancistisch erfgoed duidelijk
nagewerkt. Marleen Struye en Jan Esther brengen, vanuit hun betrokkenheid bij de
zorg voor het Brugse funeraire erf-
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goed, een boeiend verslag van de restauratie van een aantal 19de-eeuwse graven op
de Begraafplaats Steenbrugge in Assebroek-Brugge. Een opvallende variant op het
monolietthema is het laatclassicistische grafteken in een ranke spiraalvorm uit 1854
dat in 1997 gerestaureerd werd en dat ze uitgebreid beschrijven. En als architect gaat
Marc Dubois op zoek naar enkele hedendaagse facetten van de moderne
begraafplaatsen en hun integratie in de landschappelijke context. Hierbij neemt hij
dus het spanningsveld tussen de stad en het landschap als invalshoek. Als testcase
staat hij vooral stil bij de nieuwe begraafsite in Kortrijk. Bernardo Secchi's ontwerp
voor een nieuwe begraafplaats op Hoog Kortrijk is hierbij immers normdoorbrekend.
Om de gesneuvelden van beide wereldoorlogen te herdenken werden in alle
Vlaamse gemeenten en steden afschuwelijke gedenktekens opgericht. Deze ontwerpen
hebben veelal niet de minste artistieke waarde en versterken onze reputatie van
‘lelijkste land ter wereld’.Deze ongeïnspireerde producten houden in het beste geval
het midden tussen de pronkerige bombast van een weggedeemsterd heroïsme en de
logge profilering van mislukte sovjetkunst. Gelukkig toch hebben getalenteerde
kunstenaars af en toe hun inspiratie en vakmanschap ten dienste gesteld van de
funeraire kunst. Vooral in het buitenland hebben gerenommeerde kunstenaars
opvallende werken gecreëerd die necropolen en kerkhoven tot belangwekkende
kunstsites maken. Op het Cimetière Montparnasse in Parijs is werk te vinden van
o.a. Hans Arp, Constantin Brancusi, Hector Guimard en Niki de Saint-Phalle. Het
Cimetière du Père Lachaise in Parijs is eveneens een exclusieve staalkaart van
artistieke realisaties. En moderne kunstenaars even verscheiden als Käthe Kollwitz,
Jacob Epstein, Victor Horta, Paul Klee, Le Corbusier, Ludwig Mies van der Rohe,
Auguste Rodin, Henry Van de Velde en Ossip Zadkine hebben hun talent aangewend
bij de creatie van bepaalde grafmonumenten. Dichter bij huis is er het Gentse Campo
Santo, de kerkhoven van

Laken en Elsene en het Antwerpse Schoonselhof. Op deze laatste begraafplaats
werden o.a. ontwerpen van Oscar Jespers gerealiseerd. Precies over één van deze
projecten handelt Jean-Emiel Driessens in een benadering die terzelfder tijd
exemplarisch en vernieuwend is.
Voor de Vlaamse dichter Jotie T'Hooft was de dood niet meer dan een stapsteen
naar een wereld vol licht waarin hij rein en vrij van bederven wilde verschijnen. Dit
aantrekkelijke doodsbeeld wordt
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weliswaar niet door iedereen gedeeld, maar de ‘stapsteen sterven’ is in zijn eenvoudige
vorm van gepersonaliseerde monoliet een bijzonder sterke funeraire metafoor
geworden binnen onze leefwereld. Dit nummer over Funeraire Kunst dat we u hier
mogen voorstellen, plaatst deze constant terugkerende componenten in een ruimer
perspectief. De diversiteit van medewerkers, de verrassende invalshoeken en de
overvloed van ongepubliceerd materiaal staan ongetwijfeld garant voor een boeiende
leeservaring.

Moderne ontwerpen waarbij de typografie en de kalligrafie belangrijk zijn bij het personaliseren van
de steen. 1. Nicole Martinot, Stèle voor Quinten (1994) met discrete aanbrenging van de naam op
de rechter steunpoot [Foto: kunstenaar] 2. Schriftbeeldhouwer P.H. Boudens gebruikt bij voorkeur
Romeinse kapitalen
[Foto: kunstenaar]

Als correctie op de tendens om imposante tomben, grootse sarcofagen, classicistische grafkapellen
of tempeltjes als statussymbolen neer te zetten, grijpt men vaak terug naar de sobere monoliet. 1.
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Platte naamsteen op de graven van J.F. Kennedy en J. Bouvier Kennedy Onassis, Arlington Cemetery,
Washington D.C. [Foto: J.V.] 2. Amethist en brons, kunstwerk van Marjo Többen en Ronald Medema,
1996, 140 cm [Foto: J. Stoel, Stichting Memento Gedenkbeelden]. 3. Zwerfkei op graf van Lode
Baekelmans, Schoonselhof, Antwerpen, Erepark N. [Foto: J.V.]
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Mark Delrue
Hedendaagse kunst oog in oog met de dood
Beelden en symbolen die in soberheid en eenvoud worden gebracht,
drukken het best onze verhouding tegenover de dood uit: een weefsel van
droefheid en hoop tegelijk.
Antropologen tasten de verste schaduwen van de oude tijden af, op zoek naar
vindplaatsen van de mens. De ontdekking van een graf is voor hen een confrontatie
met een ondubbelzinnig teken. Alléén de mens begraaft ritueel zijn doden en markeert
die plek met een teken. Begraafplaatsen zijn het oudste geheugen van de mens. Van
bij het begin al was het begraven van doden een heilig gebeuren. Voor de oermens
was begraven meer dan zomaar een lijk in de grond stoppen. Alles had toen reeds
symbolische betekenis, want de mens is de enige die het besef van sterfelijkheid
heeft omgezet in spiritualiteit. De begraafplaats lag in een mooi stukje natuur, de
vorm van het graf was niet toevallig.
Oude kerkhoven zijn oasen van rust; plaatsen van melancholie die ruiken naar klei
en aarde. Daar is meer te zien dan op parkeerplaatsen. Ik zag ooit het graf van een
toneelspeler met schminkdoos en de kroon van King Lear. Begraafplaatsen zijn
musea van verbeelding. Op oude bekende kerkhoven kom ik onder de indruk van de
schoonheid van de tuinaanleg en de bomenpracht. Ik mis er evenwel meestal de
kracht die uitgaat van sobere grafzerken. Schoonheid en kracht vergezellen hem,
lezen we toch in Elckerlyc. Opvallende zerken, lompe dekstenen uit marmer of graniet
laten de indruk de doden voor immer ingemetseld te hebben. De bonte mengeling
van kunst en kitsch gaat op onze kerkhoven bijna broederlijk hand in hand, want alle
hebben iets gemeen: de grafzerken zijn sporen die de mensen achterlaten in het
landschap van de herinnering. Ze zijn gedenkbeelden. Een dodentuin spreekt van de
‘terra incognita van welks grenzen geen reiziger terugkeert’ (Hamlet).
Een grafzerk roept herinneringen op die ons doen nadenken en appèl zijn voor het
nu. Het wordt gedenkteken in de diepste zin van het woord. Henri Maldiney schrijft
hierover: ‘Le mot allemand pour monument “Denkmal” le marque bien. Un signe
de pierre n'est pas le rappel symbolique d'un souvenir pétrifié. Il est un signe focal
(mal.: grec sêma), surgissant et rassemblant, qui donne à penser - denken.’

Vlaanderen. Jaargang 48

Neogotisch gedenkteken in kapelstijl: imitatie van venstermaaswerk met elegante spitsbogen; bovenaan
gedecoreerd met versierde fialen en een kruis. Timpaan met gedecoreerde driepas. Campo Santo,
Sint-Amandsberg, 1846. [Foto: J.V.]

In christelijk perspectief is onze grafcultuur te doods.

Hedendaagse kunst en kerkhofesthetiek
De vele debatten over hedendaagse kunst bij de millenniumovergang zijn bijzonder
talrijk: dit meervoud van geboeid worden door en achterdocht hebben voor kenschetst
de houding tegenover de kunst vandaag. Dit dubbel gevoel wordt nog sterker bij de
confrontatie van kunstenaars met de grote levensvragen, bijvoorbeeld hun omgang
met de thematiek van de dood.

Neoclassicistisch tempeltje met ionische zuilen, fries met naamplaat en timpaan met figuratief motief.
Campo Santo, Sint-Amandsberg; ook de treurwilg op de achtergrond is een courante kerkhofboom.
[Foto: J.V.]

Het antwoord op de vraag: kan de kunst vandaag de mensen helpen om hun eigen
vergankelijkheid onder ogen te zien, is complex. Het is nochtans deze vraag die ons
bezighoudt in dit artikel. Kan kunst vandaag mensen troosten bij de dood van hun
geliefden?
Bij het bespelen van de doodsthematiek nemen kunstenaars van de 20ste eeuw
ons mee naar de grote leegte. Hun artistieke creaties doorheen de hele eeuw geven
geen antwoord op onze diepste angst voor de dood. Zij verbeelden onze angst. Reeds
in de ‘Schreeuw’ van E. Munch (1893) staat
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een gezicht met doodshoofd in een draaikolk van lucht, aarde en water. Met open
mond, de handen om de oren, schreeuwt het geluidloos in de leegte. Het beeld van
angst is absoluut. Het staat symbool voor de moderne mens voor wie God dood is,
en die geen troost vindt in het materialisme op de brug tussen twee werelden. Ook
in de film van Bergman ‘Kreten en gefluister’ (1966) wordt in de slotscène de meid
Anna, een mooie vitale vrouw, door medelijden bewogen. Zij neemt de stervende
meesteres

Heldenhuldezerkje voor de Vlaamse gesneuvelden uit W.O. I, naar een ontwerp van Joe English
(1882-1918), geinspireerd op Ierse grafstenen en voorzien van een blauwvoetmotief. [Foto: J.V.]

op haar schoot en wil van haar vitaliteit overdragen. Wellicht heeft de cineast, de
zoon van een dominee, gedacht aan het vierde hoofdstuk van het tweede boek der
Koningen. Daar wekt de oude Eliseus een jonge man tot leven. Bij Bergman lukt het
niet. God is afwezig. Ook hedendaagse kunstenaars bespelen graag het grote taboe
van onze tijd: de dood. Installaties en videomontages creëren vandaag vaak rituele
ensceneringen die de fascinatie en de weerzin voor sterven ten tonele voeren. Actuele
artiesten tonen aan de toeschouwer wat de maatschappij weigert te zien: ‘la condition
humaine’, de langzame maar zekere opgang van elk mensenleven naar de dood zonder
enige mogelijkheid tot rappel. Dit is op zich een dienst aan de gemeenschap. De
boeiende boodschap van het christendom inspireert kunstenaars niet meer voor de
ook hoopvolle beelden van leven doorheen de dood. Het begin van de teloorgang
van de grafkunst kan eigenlijk al gesitueerd worden aan het einde van de 18de eeuw,
wanneer de christelijke heilsverwachting voor het eerst in twijfel wordt getrokken.
De angst en het morbide overheersen in de hedendaagse kunst. Dit is een wezenlijk
probleem bij de thematiek van het artikel. Actuele kunst oogt niet rooskleurig. De
mens wordt verbeeld met verminkte ledematen en brutale verstoringen.
De christelijke boodschap is: de angst aanvaarden, deze doorleven en het laatste
woord laten aan hoop en vreugde. Charles Péguy heeft dat ooit schitterend vertolkt.
In het laatste deel van ‘Le porche de la deuxième vertu’ wijdt hij honderden verzen
aan de nacht, de duisternis. Maar in het laatste vers krijgt het licht het laatste woord:
‘Et les hommes de Joseph d'Arimathée qui déjà s'approchaient, Portant le Linceul
BLANC’
Onttrokken aan culturele bevoogding zijn de kerkhoven van een ontegensprekelijke
lelijkheid. Overal datzelfde grijze graniet, roze of zwarte marmer, gepolijst,
opgeblonken. Grafzerken zijn vandaag industriële fabricage van gestandaardiseerde
modellen. Als we smaak afwegen aan wat kerkhoven tonen, gaan we er niet op
vooruit. Maar nostalgie naar het verleden met beelden vol romantiek, illusie en leugen
bieden geen antwoord voor de hedendaagse mens. Aandacht voor de architectonische
aanleg van kerkhoven en artistieke inspiratie bij het ontwerpen van zerken werd in
onze eeuw goeddeels met de doden begraven. Diezelfde eeuw bezat nochtans een
potentieel van architecten, urbanisten en kunstenaars zonder weerga. De situatie is
paradoxaal. Dit fenomeen onthult een diepere wonde. De manier waarop een
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beschaving haar doden bejegent, is sprekend voor de wijze waarop zij over het leven
denkt. Cees Nooteboom dicht het zo: ‘Markten en kerkhoven, verzamelplaats van
levenden en doden - daar leer je een stad kennen.’ De waarde van een maatschappij
herken je aan de wijze waarop zij met haar doden omgaat. Het gebrek aan smaak bij
dodencultuur is symptoom van een bredere crisis van het westerse denken: het verlies
van vertrouwen in de sacrale waarde van elk mensenleven over de dood heen. Deze
waarde behoort nochtans tot de kern van het christen zijn. Wat blijft er in christelijke
visie over aan menselijkheid eenmaal de mens de herkenbaar-menselijke
eigenschappen moet loslaten? Wat is dan wat overblijft? Een diepe verborgen kern
van beminnenswaardigheid, gewaarborgd door de liefde die God deze mens blijft
toedragen. De lijdende God heeft zichzelf het meest zichtbaar en voelbaar
gemanifesteerd in kwetsbaarheid en gebrokenheid.
Dit inzicht wordt vandaag bedreigd door een te vergaande commerciële aanpak
van de dodencultuur. Soms speelt men travestie met de dood. Dit showelement dient
meestal voor het inlossen van schuldgevoelens. Dat is wezenlijk onchristelijk. De
dode wordt als een levende verkleed, in een zetel gezet met een glas wijn of een boek
in de hand, gelijkend op een wassen beeld alsof men niet wil dat deze dode dood is.
A. Solzjenitsyn illustreert deze verblinding in zijn boek ‘Im Interesse der Sache’:
‘van verre zou men kunnen denken dat ze aan het bidden waren, maar ze doen alleen
maar ochtendgymnastiek, dienen alleen het lichaam en niet de ziel. De dood en de
doden hebben in zulk een wereld geen plaats en men is er dus bang voor. Want, wat
men over de dood moet zeggen, weten we niet... Dus weg er mee. Verdwijnt, lastige
mensen, onder jullie houten, beschilderde graftekens. Verhindert ons niet te leven.
Want wij, wij zullen niet sterven.’
Zoals reeds hierboven vermeld: wij verbergen onze doden onder granietplaten,

Ludieke uitwerking van het kruisgegeven: An angel never calls twice van Nicole Martinot (1995).
[Foto: A. Baars]

banaal en anoniem, terwijl kunstenaars toch in staat zijn een nieuwe vormentaal te
creëren, die van soberheid en eenvoud getuigt om het verlies van een geliefde en het
vertrouwen in het leven te symboliseren. Het mankement in funeraire kunst is
belangrijker dan het lijkt. We zijn bang de realiteit van het doodgaan onder ogen te
zien en durven haar de plaats niet geven die haar toekomt in de memoria van familie
en vrienden. Omdat wij de dood verdonkeremanen, is de hommage aan het leven
vaak niets meer dan een artificiële zang zonder diepgang, verdronken in banaliteit.
De jaarlijkse ‘Love-parade’ in Berlijn en de ‘Techno-parade’ in Parijs zijn karikatuur
van feestvieren, omdat de vrolijke gekte op zich staat en door geen inhoud wordt
gedragen. Ze houden wel een spiegel voor van wat zich in de maatschappij afspeelt.
In Japan is er een nieuwe kwaal: de kwal als huisdier. Enkel nog een grillige vorm
in huis, die boven de aanwezigheid van een medemens wordt verkozen. Dit zijn
bedenkelijke feiten die een klimaat scheppen waar geen plaats blijft om doden te
bejegenen.
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Voor christenen is funeraire kunst geen antinoodlot. Een grafmonument staat niet
garant voor onsterfelijkheid, geen noodrem tegen doodgaan. Deze kunst moet uiting
zijn van de hoop dat onze geliefden opgenomen worden in de grote mensenfamilie,
in de gemeenschap van heiligen. Goede smaak bij deze christelijke verbeelding maakt
ons meer vertrouwd met het onvermijdelijke: ‘Der Mensch ist ein Sein zum Tode’
schreef Heidegger in Sein und Zeit. Zijn we niet allen stervende vanaf het moment
van onze geboorte?
Beelden en symbolen die in soberheid en eenvoud worden gebracht, drukken het
best onze verhouding tegenover de dood uit: een weefsel van droefheid en hoop
tegelijk. Daarom heeft goede symboliek op grafzerken en in columbaria een helende
kracht. In vertrouwde tekenen wordt de ernst van het verlies beaamd, maar ook een
weg getoond, een bedding van hoop, zoals de aria in de Messiah van Händel met de
woorden van Job laat horen: ‘Ik weet dat mijn Verlosser leeft.’
Het is belangrijk voor christenen nieuwe wegen te bewandelen in de funeraire
kunst. Architecten zijn er al mee bezig. Plastische kunstenaars in mindere mate. Dat
heeft ook zijn reden. Dit houdt verband met een oud zeer: de radicale splitsing, zeg
maar breuk tussen ambacht en kunst. Waar zouden steenkappers het geleerd hebben
om bij de creatie van een zerk een artistiek vernieuwende beeldentaal te integreren?
Wie heeft het hun geleerd om door vormenspel en materialenkeuze mensen te helpen
hun doden te gedenken? Doodgaan zo individueel, zo universeel. Er is echter meer.
Goede smaak en grafzerk zullen steeds een moeilijk begrippenpaar blijven. Het ligt
niet voor de hand dat mensen bij de dood van hun geliefden kiezen voor kunstvolle
ontwerpen van een gedenksteen. Waarom? Diezelfde mensen worden in hun dagelijkse
leefstijl meestal gedwongen tot anonieme, clichématige, modische massaproductie.
De kleine culturele ambitie van de modale mens, zijn vervreemd zijn van de natuur,
zijn onvermogen tot sociale integratie weerspiegelen zich vaak in monotone en

Duits militair kerkhof van Vladslo: een open groene ruimte met eenvoudige merktekens die leiden
naar het Treurend Ouderpaar van Kathe Kollwitz. [Foto's: J.V.]

onpersoonlijke wooncultuur. Zo is het niet anders in zijn laatste woning. Het is een
bijna onmogelijke opdracht om de smaak van mensen te willen corrigeren bij dit
ultieme moment. Dit probleem stelt zich niet eerst op het kerkhof. Het is een logisch
gevolg van hun levensstijl. Het artistiek niveau op het kerkhof kan niet hoger liggen
dan dat van het leven van de mensen. Met deze bedenking moet men rekening houden,
wanneer men over de slechte beeldensmaak op onze begraafplaatsen klaagt. Mensen
staan anoniem in het leven, zoals ze ook anoniem liggen in de dood: grafstenen naast
elkaar als in een kaartenbak. Geen boodschap of aandenken aan de mens in zijn
uniciteit: nog enkel namen en jaartallen. Wat dacht, deed en geloofde de dode? Daar
hebben we het raden naar. Op de grafsteen staat soms enkel nog een troetelnaam:
‘Aan mijn lieve schat’. Zo heeft het bijbelwoord: ‘Ik heb u bij uw naam geroepen’
zijn kracht verloren.

Vlaanderen. Jaargang 48

Inspiratie vanuit de christelijke boodschap
Geboortedag
Een christen gelooft dat dood, lijden en kwaad geen meesters kunnen blijven van de
wereld; licht haalt het op duisternis. In het diepste drama, in de nacht van strijd en
lijden, is er een ochtendgloren. Het evangelie suggereert dat het paasgebeuren houvast
biedt als het leven een chaos wordt. De sterfdag van de eerste christenen werd gezien
als geboortedag naar nieuw leven: dies natalis. Stille vreugde om een nieuw begin
van leven klinkt in de christelijke uitvaart sterker door dan somberheid, door alle
droefheid heen. Doorheen de eeuwen heeft de belofte van Maranatha in onze
dodentuinen het moeten afleggen voor de angst van het Dies irae.

Wenstaal
De Latijnse uitvaartliturgie haalt haar symboolkracht uit de wensvorm: deducant te
Angeli - suscipiant te Martyres - perducant te - Chorus angelorum te sucipiat. Mogen
de Engelen u begeleiden...
De wenstaal drukt een hoop uit en aanvaardt de angst. Hier ligt de zwaartekracht
van het voorspreken ten beste. De liturgie is spaarzaam met het woord hemel. Zij
geeft voorrang aan beeldentaal: de tuin van het paradijs, de hemelse stad Jeruzalem,
Abrahams schoot, feestelijk licht of de parabels van Jezus. Maar steeds herken je het
spanningsveld tussen hoop en vrees. Als wij bidden om het eeuwig licht zijn wij nog
in duisternis. Dit is een heilshistorisch gebeuren, deels in het verleden: het Pascha
van de Heer, deels in het heden: de dode zelf; kijkend naar een toekomst over het
graf heen.

Rust en vrede
Het opschrift Requies (rust) kan je lezen op heidense grafmonumenten. Hic quiescit,
Somno aeternali. De christenen gebruikten het woord Pax (vrede): Pax tibi cum
sanctis, Spiritus tuus in pace. Vanaf de vijfde eeuw behoren beide woorden tot het
christelijk taalgebruik. Het woord pax werd dus bij de christenen vroeger gebruikt
dan het woord requies. Ze gaven het woord ‘requies’ echter een nieuwe betekenis
die verwijst naar de zevende dag uit het scheppingsverhaal. Het gaat hier niet om
slaap, zoals bij de heidenen. Requies voor een christen betekent een wereld zonder
zonde, zoals God het oorspronkelijk bedoelde: ‘en Hij zag dat het heel goed was’
(Gen. 1,31).
Ook de voltooiing van de bijbelse boodschap ligt er in vervat. ‘Komt allen tot Mij
die afgemat en belast zijn, en Ik zal u rust (requies) geven.’ (Matt. 11,28). Met het
woord Requies wordt Christus de echte sabbat, de ware rust van de zevende dag aan
de overkant van dit leven. Het kerkhof heeft iets van de tuin van de verrijzenis. ‘Op
de eerste dag van de week, vroeg in de morgen’ (Joh. 20,1).
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Inspiratie vanuit christelijke iconografie
Een oud beeldenarsenaal
Beelden uit de catacomben zijn de collectieve geloofsbelijdenis van de eerste
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christenen in het verrijzenisgeloof. Zij kozen voor de graven van hun doden
voorstellingen van bijbelse taferelen waar heil geschiedt tegen wanhoop in: Noach
in de zondvloed, het offer van Isaak, de drie jongelingen in het vuur, Daniël door de
leeuwen gespaard, Suzanne gered van valse beschuldigingen, Jona in de buik van
de walvis. Dat is niet alleen een vroom gebed voor de doden. Het is ook bevestiging
van redding, een binnenstappen in de hemelse tuin van goddelijk leven. De goede
herder

Inhoudelijke herbronning: ontwerp van P.H. Boudens (1995) [Foto: kunstenaar].

leidt het schaapje naar de bron van levend water. De Ichtus beschermt de kleine visjes
in het water.
Doden begraven is voor de christen niet alleen een geste van medemenselijkheid.
Het is teken van geloof in de verrijzenis. De evangeliën, de brieven, de Apocalyps,
het credo, de traditie van de kerkvaders, de liturgie, alle ademen zij dezelfde taal:
‘Ik verwacht de opstanding van de doden’. Het is belangrijk bij het gedenkteken te
streven in taal en beeld naar waarachtigheid die de droefheid niet miskent en hoopt
verwekt. Jeroen Bosch stelt de hemel voor als een tunnel waar mensen doorheen
gaan, aangetrokken door het licht, begeleid door engelen: ‘Ten Paradijze geleiden
U de engelen’.

Licht
Symbolen spreken mensen aan in crisissituatie. Ze zijn niet alle gelijk van orde of
rang. Het voornaamste symbool bij de dood is het licht. Daaraan heeft de mens de
hoogste nood. Licht biedt uitkomst. Licht behoedt een mens voor donkere afgrond.
Bijbel en liturgie noemen God en Christus Licht. De mandorla, het amandelvormig
schrijn van licht op Romaanse tympanen, omhult de verrezen Christus als symbool
van Licht der Heerlijkheid. Ook het aureool bij heiligen is zinnebeeld van dit
hemellicht. Niet toevallig wordt in de iconografie de dood voorgesteld als een
uitgedoofde fakkel. Aan de ingangsdeur van het Parijse kerkhof Père Lachaise, staat:
‘Ik ben het Licht van de wereld’ (Joh. 8,12). Als wij voor de dode bidden om licht,
dan vragen wij dat hij God mag zien. Licht kan een verblindend symbool zijn. Daarom
wordt in suggestieve taal gesproken zoals Jesaja doet. Hij laat de wachter zeggen dat
het nog nacht is, maar dat de morgen komt.
In het laatste bijbelboek wordt deze toekomst het nieuwe Jerusalem genoemd.
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Experimenteren met een nieuwe vormentaal: Daatje van Daalen, Licht, 80 × 40 × 40 cm, marmer
en hardsteen. [Foto: G.C. van Daalen, Stichting Memento].

Johannes behelpt zich met beelden die vertellen wat er niet zal zijn: het onrecht niet,
de tranen niet, het definitieve afscheid niet. ‘Er zal geen nacht meer zijn en zij
behoeven geen licht meer van lamp of zon, want God de Heer zal over hen lichten’
(Apoc. 21,5).
In het boek ‘Het einde is het einde niet’ van Marinus Van den Berg eindigt het
verhaal van Annette met haar dood en uitvaart. Deze laatste werd een viering in het
teken van doorgaan. Uit het leven en sterven van deze jonge vrouw was een kracht
uitgegaan die over de dood heen nu verder gaat. Voor haar noch voor haar
naastbestaanden kan het einde niet het einde zijn. ‘Licht dat blijft’ staat er op haar
graf te lezen. Een boodschap straalt doorheen dit aangrijpend verhaal: licht voor wie
zelf leeft in de schaduw van de dood; licht voor verwanten, vrienden en hulpverleners.
Licht voor allen die nadenken over lijden en dood.

Bloemensymboliek
De meeste sierlijke vruchten der aarde symboliseren kwetsbaar en vergankelijk leven.
Zoals de vlam van een wassen kaars, het opstijgen van wierook, zijn bloemen een
stukje levende offerande door hun broos bestaan. Bewondering van deze kortstondige
schoonheid kan leiden tot aanbidding van de Schepper en tot erkenning van
afhankelijkheid van de schepselen. Zij vertolken onze vergankelijkheid, onze
droefheid, onze broosheid. Bloemen op begraafplaatsen die bloeien in het seizoen
worden zelf symbool, ze worden transcendent aan hun eigen schoonheid en zijn tolk
van een dieperliggend mysterie. Als bloemen te pronkerig op grafzerken staan,
getuigen ze niet meer van deze broosheid. Ze verbergen het essentiële: de gedenksteen
van een gestorvene.
De tuinaanleg op een begraafplaats verdient onze volle aandacht. Bomen en struiken
worden best aangeplant met het oog op hun symbolische betekenis: teken van hoop
door het sterven heen. De immer groene klimop staat voor eeuwig leven, de treurwilg
voor verdriet, de linde symbool van liefde. De voorkeur gaat uit naar planten die ook
in de winter groen blijven, zoals hulst, cypres en buxus.

Teraardebestelling en crematie
Het zou zinvol zijn indien mensen, in volle aarde konden begraven worden en niet
in betonnen kelders. Het ligt in de lijn van de christelijke traditie: het lichaam wordt
neergelegd in Gods aarde, zoals de graankorrel in de aarde sterft.
‘Gij hebt met Uw brede gebaren
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de mensen gestrooid uit Uw hand
en in de seizoenen der Jaren
volmaakt Gij de oogst op Uw land.
...
En als Gij ons brengt in Uw schuren
ten tijde der eeuwigheid,
laat ons het dorsen verduren
waarmee gij het graan onderscheidt.’
(Guillaume van der Graft)

Deze rijke symboliek verdwijnt, als je meemaakt dat men de kist machinaal laat
zakken in de betonnen kelder zonder de familie en los van het religieus gebeuren.
Waar hebben wij dan onze handen voor? Hoe kunnen wij zeggen bij het laatste
afscheid: wij geven hen uit handen, wij vertrouwen hen toe aan de aarde? Getuige
zijn van een open graf in zijn harde werkelijkheid is een zware confrontatie. Maar
je kan pas aanvoelen en vermoeden wat verrijzenis is, als je eerst de pijn van
gestorven-zijn hebt doorleefd in dit naakte gebeuren. Aarde strooien op de kist is
een symbolische handeling om het graf te dichten. Dan kunnen wij echt zeggen: wij
hebben hen begraven. Bloemen strooien in plaats van aarde is een verbloemd gebaar.

Welke symbolen kunnen bij crematie woord van leven zijn?
Het scheppingsverhaal, het visioen van Ezechiël en het ‘Gedenk, o mens’ van
Aswoensdag herhalen ons dat van het
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menselijk lichaam na de dood slechts stof en as overblijft. Theologische bezwaren
tegen crematie zijn er niet. Cultureel-historisch is crematie van heel recente datum.
In de joods-christelijke traditie was ‘begrafenis’ eeuwenlang de enig aanvaarde vorm.
Hierdoor bezit de ‘teraardebestelling’ momenteel nog een rijkere waaier van symbolen
dan verbranding.
De duiding van het vuur in het crematorium heeft een even diepgaande betekenis
als de aarde bij het graf. Het vuur, teken

Experimenteren met nieuwe materialen: Henny van der Meer, z.t., 70 × 170 × 70 cm, cortenstaal
[Foto: Stichting Memento].

van loutering, nodigt uit te bidden dat de overledene mag verrijzen tot nieuw leven,
zoals de feniks uit de as herrijst. Deze rijkdom blijkt ook ten volle uit het verhaal
van de drie jongelingen in de vuuroven, het zonnelied van Franciscus.

Gedenkteken
Vormgeving en symboliek van de gedenksteen zijn markeringen, versteende
aandachtspunten voor onze geliefde doden. Gedenkbeelden van christelijke signatuur
zijn meer dan herinnering; ze zijn ook belofte. De gestorvene leeft niet enkel voort
in het geheugen van wie achter blijft. Zijn naam staat gegrift in de palm van Gods
hand. De christelijke symboliek vertolkt meer hoop dan vergankelijkheid. Inspiratie
vinden we overvloedig in de vroeg-christelijke iconografie. De duif met de olijftak,
de vis, het anker, de feniks die uit zijn as herrijst en de pelikaan die zijn jongen voedt
met eigen bloed zijn symbolen van eeuwig leven. De gedenksteen is vaak meer
gericht op het troosteloos verdriet van de overlevende dan op het gedenken van de
overledene. Bij de voorbereiding van de uitvaartliturgie stelt de priester zich de vraag:
‘hoe vertolk ik de christelijke boodschap in relatie met het leven van de overleden
persoon?’ De vraag moet ook meeklinken bij het ontwerpen van het gedenkteken:
‘hoe kan de kern van het geloof in steen en woord verbeeld worden in harmonie met
de persoonlijkheid van de gestorven mens?’
Voor christelijk geïnspireerde beeldhouwers is het een boeiende uitdaging om in
hedendaagse vormentaal, sober en eenvoudig, het leven van een dode te verbeelden
als herinnering en tevens als symbool van leven dat reikt tot over de grenzen van het
sterven. Dit geldt evenzeer voor de kleinere gedenkbeelden na de crematie als voor
de grafzerken na de teraardebestelling.
De grafcultuur in België mist kracht door gebrek aan eenvoud. Bombastische
gedenkstenen drukken de grootheidswaan van levenden uit. Een sobere grafsteen
vertolkt meer respect en liefde voor de gestorvene. Nederland kent een meer
bescheiden grafcultuur dan België. De invloed van de Reformatie ligt wellicht hieraan
te grondslag.
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Voorbeelden van vernieuwing
In deze postmoderne tijd is de cultuur rond de dood aan het veranderen. Het taboe
rond doodgaan maakt plaats voor bewustwording en behoefte aan eigen invulling
van verloop en ceremonieel. Mensen kiezen voor een persoonlijke manier van
gedenken. Ze zoeken naar eigen vormgeving voor grafsteen of afdekplaat voor
columbarium, passend bij de identiteit van de overledene. Ze geven gestalte aan hun
persoonlijke en unieke herinnering. Publicaties over sterven, dood en rouw zijn in.
Er bestaan gespecialiseerde tijdschriften, ‘Doodgewoon’ bijvoorbeeld.
Stilaan groeit ook de aandacht voor de esthetische vormgeving op de kerkhoven.
Nederland en Duitsland lopen vooruit in pogingen tot vernieuwing. Eigentijdse
ontwerpen van achtentwintig kunstenaars werden in de zomer van 1997 tentoongesteld
tijdens de X-Documenta in Kassel in het Zentralinstitut und Museum für
Sepulkralkultur. De titel was ‘Kunst zum Thema Tod und Vergänglichkeit, Jenseits
der Norm’.
Er waren ontwerpen van grafstenen waarin een grote opening te zien was. Je kon
doorheen het gedenkteken kijken. Deze symboliek kan je dubbel interpreteren, al
naargelang je eigen levensovertuiging. Ofwel is het in de leegte staren, de absurditeit
van de dood, ofwel is het een doorkijk naar het licht en naar het natuurgroen doorheen
het monument, als teken van hoop. Kunstenaars scheppen geen nieuwe symbolen.
Dat kan ook niet; symbolen vind je niet uit. Nieuw is de hedendaagse vormgeving
die het symbool opnieuw doet spreken.
Het zou een zinvolle opdracht zijn voor het Christelijk Vlaams Kunstenaarsverbond
en voor de Nederlandse Prof. Dr. G. Van der Leeuwstichting, om via een wedstrijd
of publicaties de kerkhofsmaak op hoger peil te brengen. Zij zouden de christelijke
gemeenschap een kostbare dienst bewijzen bij het zoeken naar vernieuwde
expressievormen waarin respect voor de overledene, liefde van de nabestaanden,
christelijke geloofsbelijdenis en talent van de kunstenaar elkaar ontmoeten.
Voor het totaalconcept bij de aanleg van nieuwe dodentuinen kunnen we naar de
militaire begraafplaatsen kijken. De Duitse kerkhoven in Vladslo en Langemark zijn
voorbeelden van kracht en schoonheid, omdat de grafbeelden beheerste emotie
uitstralen. Dit zijn plaatsen die met hun gedenkbeelden uitnodigen om stil te worden.
Zij vertolken op artistieke wijze dat de dood ook in zijn hoogste vorm van brutaliteit
niet onzichtbaar mag blijven, dat de

Invloed van vreemde culturen. Det Smeets, Grafsprei Roze Lotusvijver, keramiek.
[Foto: Stichting Memento]

dood ook deel uitmaakt van een collectiviteit, een land, een natie. De soberheid van
de militaire kerkhoven ademt de christelijke sfeer. De kleine zerken liggen er als in
een grote paastuin, de grote familie van lotgenoten in de dood, wachtend op de
verrezen Heer. Hier spreekt eenvoud waar woorden staken.
Het zinvol aanwenden van symbolen op begraafplaatsen en crematoria hebben een
helende kracht. In vertrouwde tekenen wordt de ernst van het verlies beaamd en een
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weg getoond: een bedding van hoop. Een dodentuin hoeft niet steendood te zijn. Het
is de plek waar levenden zich confronteren met de realiteit van de dood. ‘Het is een
tuin waar twee werelden elkaar met een kus ontmoeten: de wereld die heengaat en
de toekomstige wereld die begint.’ (Talmud, Ye Bamot 15:2).
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Robert Nouwen
Van begrafenis tot grafkunst Historische aspecten van de grafcultuur
in Vlaanderen van de prehistorie tot het einde van de Gallo-Romeinse
tijd
Het hedendaagse grafmonument in West-Europa vindt zijn wortels in de
Romeinse oudheid.
Bij de studie van de grafcultuur raakt men één van de meest fundamentele aspecten
van het mens-zijn, namelijk de dood als uiteindelijke finaliteit van ieder individu.
De mensen zijn steeds sterk bewogen door deze onomkeerbare lotsbestemming en
staan daar niet onverschillig tegenover.
Het verlies van een dierbare doet pijn. De liefde voor de overledene uit zich in het
rouwen. Hoewel rouw leidt tot aanvaarding kan de mens zijn overledenen nooit
volledig loslaten. Er is het graf, de plaats waar de herinnering levend wordt gehouden.
In het graf zoekt hij een ontmoetingsplaats waar hij kan mijmeren, bidden, liefhebben,
de dood overstijgen. Zorgen voor de doden is zo een typisch menselijk fenomeen.
Tegelijk wil ieder mens verder leven. Voor velen wordt de onsterfelijkheid religieus
ingevuld en ziet men de ziel als een onvergankelijk gegeven. De laatste scheiding
zal leiden tot een weerzien in de eeuwigheid. Is dit in wezen niet een ontkennen van
de eindigheid van ons fysisch bestaan? In het geloof hopen wij op de onsterfelijkheid
van de ziel. In het graf sublimeren wij het verlies van de mensen die wij liefhebben.
Het mag dus niet verwonderen dat sedert eeuwen de mensen bijzonder veel aandacht
aan de grafmonumenten van hun doden hebben besteed.

De prehistorie
Het gebruik om de overledenen van de familie te begraven kwam in Europa reeds
sporadisch voor bij de Neanderthalers tijdens het Midden-Paleolithicum
(250.000-35.000 jaren geleden). Eeuwenlang bleven de graven uiterst eenvoudig.
Slechts een paaltje of een steen werden soms aangewend als herkenningsteken. Pas
sedert het Neolithicum dat omstreeks 7.300 jaren geleden een aanvang nam, schonk
de mens meer zorg aan het graf als gedenkplaats. Die zorg heeft de mens er immers
toe aangezet het graf te versieren, te tooien, monumenten op te richten. Op die wijze
tracht hij de herinnering aan de dierbare levend te houden. Grafmonumenten van
enorme stenen en grote langwerpige grafheuvels werden opgericht vanaf de
Middellandse Zee

Een cirkelvormige grafheuvel te Ruddervoorde
[Foto: J. Semey, Universiteit Gent, nr. 53.219]

tot in Zuid-Zweden en bleven generaties in gebruik. De hunebedden uit de Lage
Landen, gebouwd door de boeren van de trechterbekercultuur, zijn hiervan mooie
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voorbeelden. Het zijn weliswaar geen graven in de traditionele betekenis van het
woord. Veeleer mag men spreken van ossuaria of knekelhuizen waarin het gebeente
van de overledene werd gedeponeerd. Diezelfde boeren kenden echter ook individuele
vlakgraven met crematie, zelfs grafveldjes. Wat de reden voor die ongelijke
behandeling is, weten wij niet. Omstreeks 2.900 v. Chr. verschenen, samen met de
strijdhamercultuur, individuele inhumatiegraven, al dan niet met een grafheuvel
overdekt. Rond het graf is vaak een greppel gegraven, waarin soms een palenkrans
is geplaatst. De overledene kreeg in het graf naast bekervormig aardewerk vaak een
doorboorde strijdhamer of een grote dolk uit vuursteen mee.
Met de introductie van het brons omstreeks 2.200 v. Chr. en het gebruik van
bronzen voorwerpen vangen de metaaltijden aan. De samenleving ondergaat
belangrijke veranderingen. Het bezit van kostbare metalen leidt tot een sociale
stratificatie. De belangrijkste archeologische bronnen voor het onderzoek van de
samenlevingsvormen tijdens de metaaltijden zijn de grafvelden. Sedert de
midden-bronstijd (1.500-1.100 v. Chr.) werd crematie of lijkverbranding gebruikelijk.
De omschakeling van lijkbegraving naar lijkverbranding vereiste wel wat tijd.
Aanvankelijk werd de as nog in een grafkuil uitgestrooid. Doch al spoedig werden
de crematieresten ook in specifieke ‘Hilversum-urnen’ bijgezet. Boven het graf werd
dikwijls een heuvel opgetrokken, omgeven met een cirkelvormige greppel of gracht.
In Vlaanderen zijn dergelijke grafheuvels vooral aan het licht gekomen met de hulp
van de luchtfotografie. Door omstandigheden zijn ze immers helemaal weggeërodeerd.
Meestal kwamen deze monumenten voor in groepen van drie of vier grafheuvels
terwijl de grootste grafvelden meer dan 10 grafheuvels tellen. Tijdens de late bronstijd
(1.100-750 v. Chr.) nam de bevolking in Vlaanderen grafgebruiken uit
Centraal-Europa over. De crematieresten werden dikwijls in een urne aan de aarde
toevertrouwd op uitgestrekte begraafplaatsen. De zogenaamde urnenvelden doen
hun intrede. Het zijn grafvelden met tientallen, soms, zoals in Neerharen-Rekem,
honderden bijzettingen onder grafheuvels. Een enkele maal worden zij omringd door
een greppel of een palenkrans. Met het verschijnen van het ijzer omstreeks 700 v.
Chr. ontwikkelt zich een sociale bovenlaag. De graven van deze rijke lieden bevatten
vaak importgoederen. Mooie voorbeelden hiervan zijn het Keltische vorstengraf van
Eigenbilzen en de drie aristocratische graven op de begraafplaats van Wijshagen,
een gehucht van Meeuwen-Gruitrode. Onder drie grafheuvels troffen de archeologen
hier een bronzen vat aan. Bij de geribde emmer werden bovendien fragmenten van
paardentuig gevonden.

De Gallo-Romeinse tijd
De veroveringen van C. Iulius Caesar (58-51 v. Chr.) en bijzonder de regering van
Augustus (31 v. Chr.-14 n. Chr.) betekenden een ware omwenteling voor de bevolking
van de Lage Landen. Sedertdien maakte deze streek deel uit van het ontzaglijke
Imperium Romanum. Langs de Rijngrens werd een indrukwekkende verdedigingslinie
uitgebouwd. Duizenden militairen werden er gekazerneerd. Talrijke jongeren werden
hier als soldaten voor de Rijntroepen ingelijfd. Tegelijk werden de nieuwe provincies
vakkundig georganiseerd. Een uitgestrekt wegennet werd aangelegd. De provincies
werden opgedeeld in
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civitates of bestuursdistricten. Hoofdsteden, zoals Atuatuca Tungrorum (Tongeren)
en Castellum Menapiorum (Cassel), werden gesticht. De Romeinse militairen en
handelaars brachten nieuwe zeden en gewoonten met zich mee. Niet enkel zien wij
langzaam een verandering optreden in de dagelijkse gebruiksgoederen. Onder impuls
van het Romeinse bestuur en het romaniseringsproces ontwikkelde de inheemse
cultuur zich tot de Gallo-Romeinse.
De grafgebruiken, en in het bijzonder

Het grafmonument van Lucius Poblicius te Keulen, Romisch-Germanisches Museum
[Foto: R. Nouwen].

de grafmonumenten, krijgen met de komst van de Romeinen een heel ander uitzicht.
De Romeinen beschouwden het graf als een domus aeterna, een huis voor de
eeuwigheid. De overledene leefde hier verder als anima - ziel in een vreugdeloos
bestaan. Slechts de Parentalia, het zielenfeest voor de voorouders en overleden
bloedverwanten, bracht soelaas. Indien men kon, zorgde men reeds tijdens het leven
voor zijn laatste rustplaats. In talrijke grafinscripties leest men vivus fecit - hij heeft
het tijdens zijn leven gemaakt. Ook de antieke literatuur heeft daarvan een prachtig
voorbeeld overgeleverd in de persoon van Trimalchio. Tijdens een feestmaal zegt
deze rijkgewordend parvenu tegen zijn gasten: het is een grove misvatting om alleen
mooie huizen te bouwen voor de tijd dat je leeft en je niet te bekommeren om het huis
waarin we veel langer moeten leven (Petronius, Sat., 71). Vele Romeinen dachten
in die richting. Getuigen hiervan zijn de talrijke reusachtige grafmonumenten aan
de via Appia in Rome. In een atmosfeer van stilte, tussen de roerloze pijnbomen en
de cipressen rijzen de enorme gedenktekens op in grafparken en getuigen op die
wijze van de grootheid en de roem van de overledenen. Ook de meer bescheiden
grafstèles trekken beslist de

Een van de twee tumuli te Koninksem, 2de eeuw [Foto: R. Nouwen].
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aandacht. De eenvoudige markeringen, een houten paal, een hegje of een greppel,
bleven echter niet bewaard. In Gallia Belgica en Germania Inferior treft men dergelijke
opvallende begraafplaatsen aan langs de invalswegen van steden en dorpen.
Overeenkomstig de leges XII tabularum, de wetten van de 12 tafelen (451-450 v.
Chr.), lagen zij buiten de stad of de nederzetting. In Tongeren waren zij uitgegroeid
tot uitgestrekte begraafplaatsen die samen een oppervlakte van verscheidene hectaren
besloegen.
Ook in de Gallische en Germaanse provincies richtten welgestelden grote
gedenktekens ter nagedachtenis van de afgestorvenen op. Eén van de meest bekende
grafmonumenten is dit van de legioenveteraan Lucius Poblicius, gevonden in Keulen,
het voormalige Colonia Agrippinensium. Het werd gebouwd circa 40 n. Chr. Het
was 15 meter hoog en telde twee verdiepingen. Op het voetstuk stond het grafopschrift
waarin naast zijn dochter Paulla ook zijn echtgenote en zoon werden vermeld. Van
hen bleef de naam echter niet bewaard. Op de verdieping stonden de standbeelden
van de vier gezinsleden. Nog indrukwekkender is de grafpijler van de Secundinii,
een belangrijke handelaarsfamilie in Trier (Augusta Treverorum). Dit indrukwekkende
monument, dat aan de vier zijden kunstig met scènes uit de mythologie en de
beroepsactiviteiten van de familie is versierd, kan nog steeds op zijn oorspronkelijke
plaats in Igel worden bezocht. Op de noordoost-necropool van Tongeren kan het
bestaan van slechts één mausoleum worden aangetoond. Hiertoe hoorde waarschijnlijk
de steen met de drie togati. Tijdens het onderzoek van de zuidwest-begraafplaats
kwamen drie bekroningen van een grafmonument aan het licht. Of deze monumenten
vergelijkbaar waren met de grafpijler van de Secundinii of het grafmonument van
L. Poblicius weten wij niet. Doch alleszins is duidelijk dat zij die zeer welgesteld
waren, zich door hun graf ook in de Rijnprovincies van de gewone bevolking
onderscheidden. Veel dergelijke grafmonumenten werden in Vlaanderen dus niet
teruggevonden, wel net voldoende aanwijzingen om aan te tonen dat ook hier de
inheemse bevolking die typisch mediterrane traditie overnam. Het bijna volledig
ontbreken van monumentale gedenktekens is in belangrijke mate te wijten aan de
zeldzaamheid van natuursteen ter plaatse en het hergebruik hiervan met het verstrijken
der eeuwen. In het noorden van de civitas Tungrorum en bijzonder in de civitas
Treverorum zien wij een ander beeld waar onder meer in Namen en in Aarlen talrijke
fragmenten van grafmonumenten met inscripties werden weergevonden. En de
brokstukken van funeraire monumenten in Maastricht kunnen uiteraard door de
onmiddellijke nabijheid van de Maas worden verklaard.
Een bijzondere vorm van grafarchitectuur, die hier zeker niet onvermeld mag
blijven en typisch is voor het platteland, zijn de tumuli die zeer karakteristiek zijn
voor de civitas Tungrorum. Het zijn in essentie grafheuvels opgeworpen over een
cre-
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matiegraf. Hun afmetingen waren indrukwekkend. De grootste bereikten een hoogte
van 8 tot 15 meter en een diameter van meer dan 25 meter. De grafinhouden zijn in
het algemeen rijkelijk zoals onder meer de tumulus van Tienen-Avendoren illustreert.
Zij werden vooral in de tweede eeuw n. Chr. opgericht. Zij liggen meestal aan of in
de nabijheid van de Romeinse wegen, geisoleerd of in groepjes van twee of drie. Eén
enkele maal lagen zij met vijf zoals in Omal bij Luik. Deze tumuli waren anonieme
graven

Grafsteen van een overleden militair. De overledene ligt aan het dodennmaal. De stalknecht leidt
zijn paard voor. 2de eeuw, Romisch-Germanisches Museum
[Foto: R. Nouwen].

van rijke landeigenaars die er in waren geslaagd een zekere welstand op te bouwen.
Soms kennen wij de vermoedelijke identiteit van de afgestorvene. In tumulus 3 van
Tienen-Grimde vond men een klein gouden hulsje met de naam Marcus Probius
Burrus. En de titulus van Cherain wijst de grafheuvel toe aan de decurio Vitorius
Caupius.
Veel talrijker dan de monumentale grafmonumenten zijn de grafstèles die tot de
opvallendste tekens van de romanisering worden gerekend. Het kan hier niet
voldoende worden beklemtoond dat de romanisering van de Gallische en Germaanse
provincies een ware revolutie heeft veroorzaakt. De eerste grafstenen werden
geïmporteerd. Spoedig echter ontstonden onder meer in de garnizoenssteden aan de
Rijn, eigen ateliers waarin de lokale steenkappers het Romeinse vormenpatrimonium
toepasten. De iconografie van deze grafstèles was bijzonder gevarieerd. Zij waren
spiegels van het leven die varieerden van eenvoudige grafstenen met enkel een buste
van de overledene tot overdadig gebeeldhouwde monumenten met kunstzinnig
uitgewerkte scènes. Deze scènes toonden nu eens de afgestorvene ten voeten uit, dan
weer terwijl hij aan het dodenmaal aanlag, of als militair te paard die de vijand
overwint. Er bestaan in de uitwerking van deze taferelen nauwelijks beperkingen.
De variatie is bijgevolg bijzonder groot. Het is bovendien

Grafsteen van Nepos. De tekst luidt: D(is) M(anibus) / Nepos Silvini fil(ius) / sibi et Velmadae /
Gangussonis fil(iae) / uxori obitae v(ivus) f(ecit) - Aan de goden en de geesten van het hiernamaals.
Nepos, zoon van Silvinus, heeft tijdens zijn leven voor zichzelf en Velmada, de dochter van Gangusso,
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zijn overleden vrouw, (het grafmonument) opgericht. 2de eeuw. [Foto: Koninklijke Musea voor Kunst
en Geschiedenis].

belangrijk te noteren dat tekst en beeld een fundamentele eenheid vormen. Zij vullen
elkaar aan waardoor de een niet volledig begrijpbaar is zonder de ander. Onder meer
worden bij Romeinse militairen vaak de decoraties afgebeeld zonder dat zij expliciet
in de bijgaande tekst worden vermeld. Een scène met het dodenmaal schenkt niet
enkel informatie over rituelen bij de begrafenis of over tafelgebruiken, maar verwijst
ook naar het Romeinse burgerrecht van de overledene.
De grafmonumenten en stèles hebben veruit het grootste deel van de antieke
opschriften geleverd. Vaak waren deze inscripties gekapt in mooie en kunstig
gevormde lettertekens. De overledenen zijn niet langer anoniem. Zij krijgen een
naam en een identiteit. Zij worden herkenbare mensen met herkenbare levens. Talrijke
opschriften vangen aan met de formule D(is) M(anibus) - gewijd aan de goden en
de geesten van de onderwereld. Het graf was hierdoor heilig en onschendbaar. Verder
informeren de inscripties ons over de naam, de herkomst, de leeftijd, familiebanden,
het beroep, enz. van de overledene. Deze opschriften herinnerden de voorbijgaande
wandelaars aan het levensverhaal van de afgestorvene. Op die wijze zijn zij één van
de belangrijkste bronnen voor onze kennis van de antieke wereld. Een mooi voorbeeld
hiervan is de grafsteen van Nepos, zoon van Silvinus, die in Tongeren werd gevonden
en waarvan de inscriptie door gevleugelde genii werd geflankeerd. Nepos en Silvinus
zijn Romeinse namen. Nepos' vrouw, Velmada, had net zoals haar vader Gangusso,
een naam van Keltische of Germaanse oorsprong. Geen van beiden was echter
Romeins burger. Wel waren zij typische vertegenwoordigers van een geromaniseerde
en welvarende stedelijke elite. Dit voorbeeld toont echter ook aan dat dergelijke
grafstenen met opschriften globaal genomen geen samenhangend beeld van de
Gallo-Romeinse maatschappij opleveren, doch enkel losse flarden uit de dagelijkse
realiteit. Hoe hoger de status van de overledene, hoe groter zijn kans op een
epigrafisch overleven. De opschriften schenken daarnaast veel informatie over het
Romeinse leger. Duizenden inscripties werden immers teruggevonden die de naam,
de legereenheid, de rang, het aantal dienstjaren, enz. van de overleden militair
vermelden. Ook jongens uit de civitas Tungrorum en de civitas Nerviorum deden
dienst in de hulptroepen. Een bijzonder mooi voorbeeld is de grafsteen van de Tunger
Freioverus die 40 jaren oud, na 22 jaren dienst als ruiter in de cohors I Asturum,
stierf in Mainz. Het beeldveld boven het opschrift is sterk beschadigd. Doch de voet
en het schild laten vermoeden dat een ruiter een gevallen barbaar neerwerpt. Zijn
paardenknecht staat achter hem. Tot besluit lezen wij in talrijke opschriften iets in
de zin van: EX TESTAMENTO H(eres) F(aciendum) C(uravit) - overeenkomstig het
testament heeft de erfge-
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naam er voor gezorgd (dat dit grafmonument werd geplaatst). Het grafopschrift van
Freioverus vermeldt T(estamento) F(ieri) I(ussit) H(eres) F(aciendum) C(uravit) Hij heeft bij testament opdracht gegeven het (grafmonument) te vervaardigen. De
erfgenaam heeft er voor gezorgd dat het werd opgericht.

Het vroege christendom
De eerste betrouwbare berichten over het christendom in de civitas Tungrorum dateren
uit de 4de eeuw wanneer het

Grafsteen van Freioverus. De tekst luidt: Freioverus / Veransati f(ilius) / cives Tung(er) eq(ues) ex
/ coh(orte) I Astur(um) an(norum) / XL stip(endiorum) XXII h(ic) s(itus) e(st) / t(estamento) f(ieri)
i(ussit) h(eres) f(aciendum) c(uravit) - Freioverus, zoon van Veransatus, Tunger, ruiter van de cohors
I Asturum, 40 jaren oud, 22 jaren dienst, ligt hier begraven. Hij heeft bij testament opdracht gegeven
het (grafmonument) te vervaardigen. De erfgenaam heeft er voor gezorgd dat het werd opgericht.
Flavische periode
[Foto: Landesmuseum Mainz].

aantal bisschopszetels zich vermenigvuldigt. Vermelden wij bijzonder Sint-Servatius,
bisschop in Tongeren, maar ook in Maastricht waar hij omstreeks 384 overleed. De
archeologische sporen van dit vroegste christendom zijn schaars. In Tongeren toonde
het archeologisch onderzoek van een gedeelte van het noordoost-grafveld aan dat
hier in de late keizertijd een christelijke gemeenschap actief was. Met name de
overwegend westoost-richting van de graven, het ontbreken van de traditionele
bijgaven, de talrijke kindergraven en een ring met christogram leiden tot deze
conclusie. Christelijke grafmonumenten werden in Tongeren tot op heden echter niet
weergevonden. Betekent dit dat de eerste christenen geen grafmonumenten of stèles
oprichtten? Neen! Talrijke vroeg-christelijke grafinscripties zijn in Germania Prima
en Secunda evenals in Belgica Prima en Secunda aan het licht gekomen. Onder meer

Grafplaat van Euticianus. 5de eeuw, Diozesanmuseum Trier. [Foto: R. Nouwen]
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in Maastricht, Keulen en Trier, om slechts deze steden te vernoemen, werden vele
exemplaren gevonden. Het zijn vaak eenvoudige grafstenen die met de onderste helft
in de aarde werden ingegraven. HIC IACET, HIC QUIESCIT IN PACE - hier rust in vrede
luidt vaak de duidelijk christelijke aanvangsformule. De inscriptie vermeldt de naam,
het beroep en de leeftijd van de overledene. Opmerkelijk talrijk zijn de grafplaten
voor jonggestorven kinderen. Het christogram of het kruisteken met de alfa en de
omega vergezellen de tekst. Ook duiven treffen wij vaak aan. Het is duidelijk: het
christendom lijkt op zijn beurt fundamentele veranderingen in de grafkunst te
bewerkstelligen. Vanaf nu lijken vooral eenvoudige graven de regel te zijn.

Samenvattend
Wanneer wij mogen stellen dat de zorg voor de doden zich tijdens de prehistorie
heeft ontwikkeld en tot ontplooiing is gekomen, dan kunnen wij zonder twijfel ook
poneren dat het hedendaagse grafmonument in West-Europa haar wortels vindt in
de Romeinse oudheid. Met name het stenen gedenkteken enerzijds en de eenvoudige
christelijke grafplaat anderzijds zijn voor iedere aandachtige toeschouwer herkenbaar
op onze hedendaagse kerkhoven. De Romeinse lettertypes worden nu nog in talrijke
inscripties gebruikt. Hierin ligt de bijzondere bijdrage van de Romeinse cultuur en
het vroege christendom tot de funeraire kunst vervat. De middeleeuwen en de nieuwe
tijden hebben daaraan heel eigen accenten toegevoegd. Dit vormt het onderwerp van
de volgende bijdrage.
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Jean Luc Meulemeester
Over de dood heen. Beschouwingen rond begrafenis, dood en
grafmonumenten vanaf de Middeleeuwen tot in de negentiende eeuw
Alles wat met de dood te maken heeft, kent een evolutie door de eeuwen
heen die meteen ook de maatschappelijke en sociale veranderingen
weerspiegelt.
Is het een bewijs van een maatschappelijke evolutie? Is de oorzaak het
fin-de-sièclegevoel? Is het een terugkeer naar de christelijke waarden? Eigenlijk weet
ik het niet, maar de laatste jaren neemt de interesse voor de grafkunst opnieuw toe.
Er verschijnen boeken en artikels in verband met dit onderwerp, er worden colloquia
en studiedagen rond dit thema georganiseerd, geïnteresseerden krijgen rondleidingen
op kerkhoven, tentoonstellingen vragen er aandacht voor, er komen uitgestippelde
wandelroutes, met brochures, op dodenakkers naar aangeduide graven die om een
of andere reden als belangrijk worden omschreven en zelfs heuse verenigingen
worden gesticht om de belangstelling voor dit patrimonium aan te wakkeren en het
in stand te houden, te beschermen en te restaureren. En hedendaagse steenkalligrafen
zoeken naar een aangepaste vormgeving om het einde van het aardse leven sculpturaal
weer te geven. Psychologen, filosofen en sociologen beschikken ongetwijfeld over
verklaringen om dit fenomeen uit te leggen. Waar tot voor kort alles wat met de dood
én het lijden te maken had, als taboe werd ervaren, is er recent een gewijzigde
positieve evolutie merkbaar. Alleen de Amerikaanse invloed met het gebruik van de
Engelse taal betreuren we ten stelligste. Zo zagen we onlangs op ceremoniewagens
een driehoekig paars wimpeltje met de tekst ‘Funeral’.
Dood en leven blijven ongetwijfeld met elkaar verbonden. Vooral de vraag ‘wat
na het afsterven’ heeft in alle tijden én in alle culturen velen gefascineerd. De
uiteindelijke kern van de meeste godsdiensten en filosofische strekkingen houdt
verband met wat er na de dood gebeurt. Deze interesse gekoppeld aan het religieuze
aspect komt ook duidelijk tot uiting in het begrafenisritueel, de dodencultus en de
monumenten die bij die gelegenheid worden opgericht. Het chronologisch overzicht
hierna illustreert dat ten volle en weerspiegelt meteen de voortdurende bekommernis
van onze voorouders voor alles wat met de dood te maken had.

Een miniatuur, die omstreeks 1450-1460 voor Folpard van Amerongen uit Utrecht en Geertrui van
Kemseke uit Brugge werd vervaardigd. Stilistisch behoort deze verluchting tot de school van Jan van
Eyck. Malibu, J.P. Getty Museum, hs. Ludwig IX 7, fo 131 v.
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De latente invloed van de Oudheid
Voor archeologen behoren beerputten, met hun afval, en grafvelden, merkwaardig
genoeg, tot de meest boeiende opgravingsterreinen. Merkwaardig? Eigenlijk niet,
beide geven namelijk op hun eigen manier een beeld van een bepaalde maatschappij.
Vooral tijdens de Oudheid werden doden begraven met allerlei grafgiften die hun
tocht naar het hiernamaals moesten vergemakkelijken: een obool om de Styx en de
Acheron over te steken, dagelijkse gebruiksvoorwerpen met eten en drinken om
tijdens de onbekende tocht te nuttigen of om het ‘leven’ gewoon verder te kunnen
zetten, wapens voor eventuele gevaren, symbolen van macht, rijkdom en waardigheid
om bij de godheid een grotere impact te hebben... Een dergelijke manier van begraven

Miniatuur, met de voorstelling van een begrafenis, van of uit de omgeving van Simon Bening, zestiende
eeuw, Brugge. Aschaffenburg, Hofbibliotheek, hs. 9, fo 48v, die ook de foto leverde.

verdween langzaam met de komst van het christendom. De invloed van deze
godsdienst in Europa, zeker op alles wat met de dood te maken heeft, is uiteraard
zonder meer fenomenaal te noemen. Voortaan zat een reis naar het hiernamaals er
niet meer in en voor een verblijf in de hemel (of de hel) moeten we wachten tot na
het Laatste Oordeel. In dit kader paste de begraving van het lijk. Het verbranden
ervan, zoals dat in het Romeinse Rijk grosso modo tot in de derde eeuw gebeurde,
maakte plaats voor de zgn. inhumatie, ‘het toevertrouwen aan de aarde’. Dat dit een
rechtstreekse invloed is van het christendom moeten we relativeren. Het overschakelen
naar lijkbegraving is een langzaam proces dat in de Laat-Romeinse tijd startte. Het
christendom stelt natuurlijk uitdrukkelijk de verrijzenis centraal, de anastasis op het
einde der tijden. De doden zullen dan opstaan uit het graf om te worden geoor-
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deeld. Dit opstaan impliceert meteen de begrafenis van het levenloze lichaam.
Crematie paste niet in die filosofie. Ook het tonen van rijkdom en macht had geen
zin meer, iedereen zou op een gelijke manier worden berecht. Het begraven met
voorwerpen bleek aldus totaal overbodig. Dat de traditie van het bijgeven van gaven
nog wat voortduurde lijkt logisch. De tijd van de eerste kerstening is een
overgangsfase. De Merovingers, bijvoorbeeld, begroeven hun doden nog met glas,
keramiek, sieraden,

Miniatuur met de voorstelling van een requiemdienst uit het beroemde Rothschild-getijdenboek. Deze
miniatuur werd uitgevoerd omstreeks 1510 door Gerard Horenbout voor een Brugs klooster. Wenen,
Osterreichische Nationalbibliothek, hs. 2844, fo 28v.

wapens e.a. Ook munten werden meegegeven. Ze lagen bij het hoofd, in de mond
of op de borst. Archeologen vonden voorbeelden daarvan in Ophoven, Erps-Kwerps
en Asper. Deze graven lagen min of meer in rijen gegroepeerd. In Beerlegem kregen
de Merovingische rijken zelfs een speciale plaats in een houten grafkamer met
daarrond die van de armen. Dit wijst op een sociale maatschappelijke cultuur.
Een andere illustratie van de latente invloed van antieke gebruiken is het feit dat
de priester in de mond van de overledene een geconsacreerde hostie legde. De idee
van de obool bleef dus voortleven. Tijdens de eerste kerstening sloot de Kerk zich
soms gewillig en gemakkelijk bij bestaande tradities aan. Ze nam gewoon de manier
van begraven over, paste wat aan en verchristelijkte de symbolen. Dit misbruik werd
door de Kerk op diverse synoden (o.a. Hippo, 393) en concilies (o.a. Carthago, 397)
verboden, met als reden dat de Heer heeft gezegd: ‘Neem en eet’ en doden kunnen
noch nemen noch eten. Toch bleef dit gebruik verder bestaan, want in latere concilies
(zoals dit van Auxerre, 583-603) werd dit verbod nogmaals bevestigd. Het lijk
begraven met de H. Eucharistie was ook een middel om demonen af te schrikken of
een teken van postume verzoening.

Vijftiende-eeuwse muurschilderingen ontdekt in 1874 in een graf op Sint-Kruis nabij Brugge. Deze
afbeelding geeft een beeld van de traditionele iconografie met de gekruisigde Christus, O.-L.-Vrouw
met het Kindje Jezus en op de langszijden wierookzwaaiende engelen en rode kruismotieven.

En er zijn nog andere verklaringen. Het geven van de communie in stervensgevaar,
de zgn. teerspijze, werd door de eerste christenen overgenomen uit heidense culturen
en heeft gedeeltelijk de betekenis van een afscheidsmaal. Het beschermde meteen
de dode op de niet ongevaarlijke reis. Lange tijd werden eveneens munten meegegeven
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in de mond of in de hand. Vandaag leeft in onze moppen Petrus als poortwachter
nog steeds verder. Tot in de Middeleeuwen eiste deze apostel geld om de hemeldeuren
te openen. Doet dit niet denken aan Charon die veerbelasting aan de schimmen vroeg
om de vermelde Styx over te zetten?
Sarcofaag en grafstèle behoren evenmin tot het christelijke monopolie van funeraire
kunst. De Romeinen kenden evengoed soortgelijke monumenten. En bovendien
vonden we voor onze grafkunst opnieuw inspiratie in antieke voorbeelden. Zelfs het
afbeelden van de afgestorvene vindt duidelijk zijn oosprong in mediterrane culturen.

De middeleeuwse standenverscheidenheid
Verluchtingen in handschriften worden vandaag terecht als kunst beschouwd. De
rake beelden vormen meteen dikwijls een bron voor de studie van het toenmalige
dagelijkse leven. Ook een aantal facetten in verband met de dood en het begraven
komen erin aan bod. Voor die tijd is het niet uitzonderlijk dat die voorstellingen
meestal geïncorporeerd werden in een bijbelse context. ‘De dood van Maria’ is het
onderwerp, maar toont tegelijkertijd hoe een middel-eeuwse vrouw stierf. Omringd
door biddende bloedverwanten (apostelen) lag de stervende in het wit of naakt in
bed en kreeg (van de H. Petrus, van de H. Johannes) de gewijde dodenkaars. Dit
gebruik dook in de veertiende eeuw op. Uiteraard verwijst de kaars hier naar het
Eeuwige Licht en naar het doopsel. Intussen besprenkelde de priester het lichaam
met wijwater. In de dikte van die kaars werd soms een munt met de afbeelding van
een kruis ingedrukt. Deze zgn. penningkaars kreeg meteen een duivelsbezwerende
functie. Ook ‘De opwekking van Lazarus’, nog zo'n veel voorkomend tafereel uit
het Nieuwe Testament in de miniatuurkunst, werd eveneens naar de middeleeuwse
leefwereld getransponeerd en toont de toenmalige manier van begraven. Hieruit blijkt
dat de overledene, met een wit kleed of naakt gewikkeld in een dito stof, voorzichtig
in een eenvoudige houten kist werd gelegd. Het uitzicht ervan werd bepaald door
het menselijk lichaam: dikwijls schuin opgestelde planken aan de langste zijden
waarop een plat deksel of één in de vorm van een zadeldak. Tijdens de requiemmis
stond de kist in het koor onder de katafalk, waarover een grote zwarte pelder
(baarkleed) met kruis hing. Rondom brandden kaarsen en flambouwen. Het aantal
ervan hing af van de belangrijkheid van de overledene en van het aan de dienst
gespendeerde bedrag. Op een miniatuur in het Spinola-getijdenboek (ca. 1515) staat
rond een katafalk een houten rek waartegen een hele reeks brandende flambouwen
rusten. Een uitstekend beeld van een dodenwake voor een rijk iemand krijgen we op
een andere verluchting, die omstreeks 1450-1460 voor Folpard van Amerongen uit
Utrecht en Geertrui van Kemseke uit Brugge werd vervaardigd. Twee voorzangers,
met geborduurde koorkappen, leiden het officie en krijgen hulp van een grote schare
kanunniken en geestelijken in het koorgestoelte en van klaagvrouwen en -mannen
in het zwart (zie afb.). En er zijn nog gelijkaardige afbeeldingen aan te wijzen. De
opstelling met een grote katafalk voor het altaar, omringd door vier of zes brandende
kaarsen, bleef tot omstreeks het Tweede Vaticaans Concilie bestaan. Overleden
monniken en monialen lagen tijdens de uitvaartmis mogelijk zonder kist op een mat
in het koor, zoals uit een afbeelding uit 1406 op de dodenrol van de Gentse
Sint-Baafsabdij blijkt. De
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Hofbibliotheek van Aschaffenburg bewaart een miniatuur van of uit de omgeving
van Simon Bening, die hoofdzakelijk in het zestiende-eeuwse Brugge werkzaam
was, met de voorstelling van een begrafenis (zie afb.). We zien hoe een lijkkist, na
de requiemmis, in processie door een poort naar het kerkhof wordt gedragen. Een
misdienaar met het kruis liep voorop. Geestelijken volgden. Vooraan, op de miniatuur,
laten mannen met touwen een kist in een kuil neer. Ze behoren waarschijnlijk tot het
gezelschap van de bidders. Zij moesten in opdracht van de nabestaanden de andere
familieden en kennissen van het overlijden op de hoogte brengen, de rouwuitrusting
bezorgen en bij de begrafenis assisteren. Intussen prevelt een geestelijke wat gebeden
en kwispelt vlijtig met wijwater. Enkel mannen wonen de teraardebestelling ingetogen
bij.
Rond de bidplaats kwamen al in de Merovingische periode begraafplaatsen tot
stand. Vanaf de twaalfde eeuw namen ze in aantal toe door de uitbreiding van de
parochies. De dode was niet meer verbannen naar de rand van de stad, maar kreeg
een centrale plaats nabij zijn parochiekerk. De dood was een deel van het dagelijkse
leven geworden. Het was een duidelijk christelijk verlangen om zo dicht mogelijk
bij de martelaren begraven te worden. Zo bestond er een grotere kans dat de
overledene onmiddellijk een plaats in de hemel zou verwerven. Meteen zouden
heiligen over de doden waken en ze beschermen tot het Laatste Oordeel. Rond de
kerk werd het gewone volk begraven. Alleen een sober in het zwart of bruin
geschilderd houten kruis, waarop soms een beeldje van de gestorven Christus, met
een zadeldakje en een hoopje aarde duidden na enkele weken nog de juiste plaats
van het graf aan. Het valt niet meer met zekerheid uit te maken of alle lijken hier
met hun gezicht naar het oosten, naar Jeruzalem werden begraven zodat ze op de
dag van het Laatste Oordeel gewoon moesten rechtop zitten om de komst van Christus
te aanschouwen. Na een tijdje ontbond het lijk, verrotte de kist en zakte de
aangestampte aarde. Zo bestond de kerkhofbodem uit kuilen en hoogten die met de
scheefgetrokken kruisen een lugubere en ongeordende indruk gaven. Wie het joofdse
kerkhof in Praag bezocht, kan er over meepraten.
Rijken en geestelijken werden in het kerkgebouw begraven, volgens de
standenhiërarchie. Het gebeurde wel meer dat een bestaand graf moest plaatsmaken
voor een nieuw van een voornamer persoon. Enkele stonden na het overlijden
begonnen ambachtslieden het eigenlijke graf klaar te maken. Veel tijd kregen ze niet,
want er verliepen amper een paar dagen tussen dood en begrafenis. De stenen
bevloering van de kerk diende opengemaakt, een enge kuil gegraven waarin een
metselaar rondom een bakstenen muur bouwde. Dit zorgde niet alleen voor een
afgesloten ruimte, maar voorkwam evenzeer instortingsgevaar. Vervolgens werden
de stenen met een dunne witte kalksaus bestreken. De borstelstrepen en de oneffenheid
van de achtergrond bleven dikwijls zichtbaar. In die benauwelijke diepte daalde de
kunstenaar af en beschilderde in kille en moeilijke omstandigheden, met slechts de
schijn van een flakkerende kaars of stinkende olielamp, de muren. Omdat er vlug
moest worden gewerkt, maakten de uitvoerders soms vooraf in het atelier afbeeldingen
op papier die dan tegen de bepleisterde muren werden aangebracht. De nog natte
kalk zoog het blad gedeeltelijk op waardoor de penseeltekening in de bepleistering
werd opgenomen. Vooral in het oude graafschap Vlaanderen (met inbegrip van Fransen Zeeuws-Vlaanderen) en op bepaalde plaatsen in Nederland localiseerden
kunsthistorici vele dergelijke beschilderde graven. Brugge overtreft hier, zowel op
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kwantitatief als op kwalitatief gebied. Soms worden dergelijke beschilderde graven
weleens op de kerkhoven buiten de bidplaats aangetroffen. We mogen veronderstellen
dat er nog steeds honderden onbekend zijn. In de meeste middeleeuwse
parochiekerken werden de doden in zulke kelders bijgezet. Deze traditie klimt op tot
de dertiende eeuw en loopt door tot de zeventiende. Over de iconografie ervan kunnen
we, omwille van plaatsgebrek, niet uitweiden. Toch moet gezegd worden dat de
invloed van de franciscanen en de dominikanen hier niet gering was. De
minderbroeders speelden ten andere tijdens de Middeleeuwen een grote rol in alles
wat met de dood te maken had.
Voor rijken en geestelijken werd de requiemdienst ongetwijfeld met meer luister
gevierd. De pelder was rijker opgesmukt, de luxueuste paramenten waren uitgehaald
en de gezangen en gebeden waren langer en volgens middeleeuwse normen intenser.
Sommige families kochten zelfs voor dergelijke plechtigheden nieuwe kerkgewaden
en schonken die aan de bidplaats in kwestie. Ter gelegenheid van de begrafenis van
hertog Filips de Goede in 1467 mocht het volk in het Brugse Prinsenhof geld afhalen
als ze zelf geen rouwkledij konden betalen. De solemnele dienst in de Sint-Donaaskerk
duurde meer dan vier uur. Heel wat mensen vielen bewusteloos door de emotie, de
bedwelmende wierook en de warmte van o.a. de honderden brandende kaarsen.
Kroniekschrijvers vertellen dat zelfs het lood van de glasramen smolt en dat er
luchtgaten in het dak van de bidplaats werden gemaakt, zodat rook, geur en warmte
wat verminderden. Gehandicapten en armen maakten van die smartelijke gelegenheden
gebruik om tijdens de dienst geld te bedelen. Later namen dismeesters die functie
over en deelden na de uitvaart, volgens de intentie van de overledene, penningen uit.
Nadat de kist in de grafkelder was gezonken, legden kerkfunctionarissen de zwarte
pelder met het kruis over de put. Errond bleven kaarsen branden. De zware kandelaars
spanden het doek op. Intussen boden de gelovigen een brandende kaars

Binnenzicht in het koor van de kerk van Brou. In het midden staat het bekende praalgraf van Philibert
van Savooie uit de eerste helf van de zestiende eeuw.

als offergave aan. Voor de altaartrappen kusten ze piëteitsvol de pateen, trokken in
processie, voorafgegaan door een ceremoniemeester, rond het altaar in de absis en
bekwispelden ten slotte het graf met wijwater. Met zo'n voorstelling illustreerde
Gerard Horenbout omstreeks 1510 het zgn. Rothschild-gebedenboek dat sedert 1946
in de Nationalbibliothek van Wenen wordt bewaard. Het getijdenboek werd
vermoedelijk voor een Brugs klooster aangemaakt (zie afb.).
Na de zinking van de kist werd de grafkelder met stenen afgedekt, aarde erop
geworpen en de vloer later dichtgemaakt met een stenen (dikwijls arduin) of
geelkoperen plaat of een combinatie van beide. In sommige streken was brons
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eveneens in de mode. Daarop prijkte de afbeelding van de overledene, omringd door
verzen uit de bijbel, een identificatietekst en de wapens
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van de voorouders. Soms werd email gebruikt om de heraldische metalen en kleuren
weer te geven. Ook de symbolen van de evangelisten kwamen in de hoeken veelvuldig
voor. De aflijvige, in groot ornaat, werd zo weergegeven alsof die rechtstond, de
benen en voeten evenwijdig naast elkaar. Het plooienspel van het kleed en in feite
de totale houding met de in gebed gevouwen handen bewijzen dit. Onder het hoofd
werd een kussen afgebeeld.
Wie nog rijker was, kreeg een graftombe

Praalgraf van de zevende bisschop van Gent, mgr. Antonius Triest († 1657), uitgevoerd door
Hiëronymus du Quesnoy in 1652-1654. Gent, Sint-Baafskathedraal.
[Foto: P. Maeyaert]

met aan de zijkanten meestal pleurants en met een driedimensionale gisant (liggend
beeld). De manier van voorstellen, liggend en toch rechtstaand, met symbolische en
heraldische versierselen, met attributen die functie en waardigheid weergaven, bleef
identiek. Zo lag aan de voeten dikwijls een symbolisch dier: meestal een trouwe hond
voor een vrouw en een stoere leeuw voor een man. Als dit beest met zijn ogen open
slaapt kan het een verwijzing zijn naar de verrijzenis. Over de symbolische inhoud
ervan bestaat evenwel discussie. Waarom is bijvoorbeeld een vrouw met een
stekelvarken weergegeven op een praalgraf in de Westminster Abbey in Londen?
Verwijst dit misschien naar een karaktertrek? De stilistische evolutie en persoonlijke
smaak lieten die praalgraven van elkaar afwijken. Als materiaal kozen de
beeldhouwers of opdrachtgevers meestal voor een lokale steensoort, brons of koper.
Eventueel werden bepaalde delen met een laagje bladgoud bedekt.

Een nieuwe smaak, maar ook een nieuwe mentaliteit
Die stilistische evolutie ging tijdens de Renaissance verder. Het algemene type van
het middeleeuwse grafmonument werd aan de nieuwe stijl aangepast. Traditioneel
voor die tijd maakte de religieuze symboliek langzamerhand plaats voor humane
elementen. Putti hielden vruchtenen bloemenguirlandes vast, allegorische personages
kregen de rol van begeleidster toebedeeld en engelen, meer gelijkend op
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Praalgraf van de negende bisschop van Gent, mgr. Eugenius Albertus d'Allamont († 1673), uitgevoerd
door Jean Delcour in 1667-1672. Gent, Sint-Baafskathedraal
[Foto: P. Maeyaert]

Griekse godinnen met naakte borsten, hielden tekstplaten vast. Heraldische motieven,
epigrafische inscripties en genealogische gegevens kwamen steeds meer voor.
Individuele trekken kregen de bovenhand, allegorieën werden populairder ten opzichte
van de Middeleeuwen en de dood werd meer en meer verbonden met de idee van
vergankelijkheid. Drie grafmonumenten in de kloosterkerk van de wijk Brou in
Bourgen-Bresse, aan de rand van Bourgondië, zijn daar schoolvoorbeelden van. Deze
necropool kwam tot stand na een belofte die uiteindelijk door landvoogdes Margareta
van Oostenrijk werd volbracht. Om haar idee meer luister te geven, koos ze o.a. voor
een schare Zuid-Nederlandse bouwmeesters, beeldhouwers, schilders... Ook voor de
grafmonumenten die alle in de eerste helft van zestiende eeuw werden uitgevoerd.
Het ontwerp ervan wordt op naam geschreven van de Brusselse schilder Jan van
Roomen. De gisanten in Carrarisch marmer werden gekapt door de uit het Duitse
Rijk afkomstige Conrad Meyt die vooral in Brabant werkzaam was. Het wandgraf
van Margareta van Bourbon, schoonmoeder van Margareta van Oostenrijk, is het
oudste en vertoont rake kenmerken met de laatmiddeleeuwse grafsculptuur. Vooral
de pleurants, die aan het oeuvre van Claus Sluter doen denken, de gisant en de nog
gotische ornamentiek bewijzen dit. Centraal in het koor prijkt de vrijstaande tombe
van Philibert, hertog van Savooie, met wie Margareta van Oostenrijk op 1 december
1501 haar derde huwelijk voltrok. Het benedendeel van dit grafmonument, dat tussen
1516 en 1522 werd gekapt, vertoont een rijke versiering met flamboyante traceringen,
bundelpijlers, lobben, pinakels..., en met hier en daar een verwijzing naar de komende
stijlverandering. De putti erboven, het uitzicht van de gisant en de houding van de
leeuw en de versierselen behoren al tot de Renaissance. Het liggende beeld kan als
vrij realistisch worden omschreven: mollig met een groot hoofd en dik haar, hangende
wangen en een uitdrukking zonder mannelijke wilskracht. Hij draait zijn hoofd naar
Margareta van Oostenrijk, wier grafmonument aan de noordzijde staat opgesteld.
Net zoals bij haar man liggen er twee gisanten. Het onderste stelt de hertogin op haar
sterfbed voor: met lange loshangende haren en in een eenvoudig nachtgewaad.
Humane trekken werden niet onbelangrijk. Dit erboven toont haar als waardige
landvoogdes. Deze tegenstelling tussen de akeligheid van de dood en de luister van
het aardse vinden we al in enkele laatmiddeleeuwse graftombes terug. De
triomfachtige en imposante bekroning bestaat uit een mengeling van gotische en
renaissancistische versieringen.
Dit zoeken naar meer realisme en naar een meer natuurlijke houding treffen we
eveneens aan in de voorstelling van kanunnik Jan Carondelet, kanselier van
Vlaanderen en aartsbisschop van Palermo, op zijn grafmonument dat omstreeks
1540-1550 door Michiel Serrier voor de Brugse Sint-Donaaskerk werd vervaardigd.
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Het albasten beeld - het enige deel van het graf dat na de Franse overheersing in de
Sint-Salvatorskathedraal aldaar bewaard bleef - toont de geestelijke in half opgerichte
houding. Zijn linkerhand ondersteunt zijn gemijterd hoofd en zijn andere houdt een
boek vast. In de latere zestiende en zeventiende eeuw zal deze zoektocht naar een
meer natuurlijke pose worden verdergezet.
Doordat de kerkruimte langzaam te klein werd voor al die zerken en monumenten,
werden voortaan aan de muren en zuilen epitafen opgehangen. Vooral die
gedenktekens vertonen funeraire Renaissan-

Vlaanderen. Jaargang 48

249
cemotieven: putti, zandlopers, obelisken, beenderen, skeletten, zuilen, doodshoofden,
frontons, zeisen, guirlandes, kwartieren en blazoenen... De grafschriften vormen hier
een essentieel onderdeel en vaak de basis waarrond het beeldhouwwerk werd
opgebouwd. De afgestorvene, met menselijke trekken, kreeg er soms een plaats als
een verkleinde en knielende figuur biddend tot lafenis van de ziel.

Met een contrareformatorisch elan
Met de Contrareformatie bleef het verbod om te begraven in een kerk van kracht.
Uitzonderingen bevestigen hier evenwel de regel. De besluiten van het Concilie van
Trente hadden daarin voorzien. Vorsten en prelaten, rijken en voorname geestelijken,
stichters van de bidplaats en hun afstammelingen bleven dit voorrecht krijgen. Vooral
bisschoppen lieten geregeld in en rond het koor, zo dicht mogelijk bij het hoofdaltaar,
monumentale praalgraven construeren. Voorbeelden daarvan vonden we in de meeste
Vlaamse kathedralen, zeker in Gent en Mechelen. Uit iconografische bronnen en
bewaarde specimen kunnen we afleiden dat ze een mengeling vormden van bouwen beeldhouwkunst. Van enige bescheidenheid is geen sprake meer. Terecht spreken
kunsthistorici wel eens van funeraire architectuur.
Al in de Renaissance stellen beeldhouwers de afgestorvene knielend voor. Eerst
statisch en vroom op een bidstoel, in de barok met meer pathos en dynamiek. De
invloed van de Italiaan Gian Lorenzo Bernini en van de Fransman Antoine Coysevox
zijn hier niet vreemd aan. Van die laatste is het bekende grafmonument van kardinaal
Guilio Mazarin (1689-1693) in het Institut de France in Parijs. De kunstenaar
gebruikte daarvoor verschillende soorten materialen, waaronder wit en zwart marmer
en brons. Zowel in de draaiende beweging van de knielende eerste minister als in
het plooienspel van de cappa magna en in de houding van het engeltje met de
lictorenbundel vinden we de dynamiek die zo typisch is voor de barok. Ook het
plaatsen in een totaal geheel als een ‘gesamtkunstwerk’ was nieuw voor deze stijl.
Die kenmerken vinden we uiteraard niet alleen in buitenlandse grafmonumenten.
In Vlaanderen zijn eveneens gelijkaardige tomben aan te tonen, zoals die van abdis
Anna Catharina de Lambloy uit 1668 door Artus Quellinus de Jongere in de
O.-L.-Vrouwekerk van Hasselt, die van raadsheer Pieter Roose uit ca. 1673 door
Frans Langhemans in de Sint-Michielskathedraal in Brussel en die van bisschop
Carolus van den Bosch uit 1665 door Gery Picq in de Sint-Baafskathedraal van Gent.
Dit laatste behoort tot de vier exemplaren opgesteld in het koor van deze hoofdkerk.
Zij alleen al tonen de evolutie die zich tijdens de barok zelf ontwikkelde. Het praalgraf
van mgr. Antonius Triest uit 1652-1654 is strenger dan dit van mgr. Eugenius
d'Allamont uit 1667-1672. Het eerste is strikt symmetrisch en bestaat uit een
evenwichtige compositie. In de nissen staan enerzijds de beelden van O.-L.-Vrouw
en anderzijds van Christus. Leuk zijn zeker de putti met uitgedoofde fakkel en met
zandloper. In het praalgraf van de vermelde negende Gentse bisschop breekt
kunstenaar Jean Delcour met de frontale symmetrie en plaatst de beelden in schuin
opgestelde nissen. Een beweging animeert de sculpturen tot een dramatisch geheel,
zeker door de aanwezigheid van de dood in de vorm van een grijnzend geraamte. Er
wordt een toneel opgevoerd waarbij de prelaat met pathetisch handgebaar zich naar
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Maria met de zegende Jezus keert. De engel, met gedeeltelijk ontblote borst, heeft
het zwaard getrokken en strekt zijn hand beschermend over hem uit. Interessant is
hier zeker nog aan te halen dat het kanunnikenkapittel in 1666 het stilistisch
‘verouderd’ graf van mgr. Carolus Maes laat afbreken en voor dezelfde overledene
een nieuw door Rombout Pauwels laat kappen in een stijl die met dit van mgr. Triest,
dat er tegenover prijkt, overeenstemt.
Deze grafmonumenten met monumentale beelden vormen stilistisch eigenlijk een
eindpunt van een lange evolutie die in de twaalfde eeuw begint. In de loop van de
achttiende worden gelijkaardige specimens uitgevoerd, enkel wat aangepast aan de
stilistische ontwikkeling van laat barok over rococo naar classicisme, zonder evenwel
te breken met de algehele structuur die zich in de vorige eeuw had ontwikkeld. Drie
voorbeelden in de Sint-Salvatorskathedraal in Brugge illustreren dit. Het gaat om de
praalgraven van bisschoppen Henricus van Susteren en Jan-Baptist de Castillion in
rococo, beide door Pieter Pulinx uitgevoerd respectievelijk in 1747 en 1758, en dit
van Johannes Caïmo in classicisme door Karel van Poucke in 1782. Ook al zijn ze
slechts gedeeltelijk na de Franse troebelen tot ons gekomen, het uitzicht ervan bewijst
duidelijk onze stelling.

Nieuwe heersers, nieuwe wetten
Het edict van 26 juni 1784, uitgevaardigd door de Oostenrijkse keizer Jozef II, speelt
in de geschiedenis van de Vlaamse kerkhoven een voorname rol. Deze verordening
verbood, omwille ‘der gesontheijt van onse onderdaenen’, hygiëne en om een
‘generaele infectie’ te vermijden, het begraven in en rond de kerken binnen een stad
of bebouwde kom. Andere problemen waren de loslopende honden die beenderen
bovenhaalden, het instorten van de vloeren door verzakkingen van de grond wegens
de vele dicht bij elkaar aangebrachte graven, de oneffenheid van de vloer door het
plaatsen van zerkstenen met eventueel beeldhouwwerk of koperen inlegwerk en de
stank die zich door de niet volledig dichtgemaakte spleten in het interieur verspreidde.
Zo zou trouwens de uitspraak ‘rijke stinkers’ zijn ontstaan. Op zich was het begraven
buiten het centrum niet

Het beroemde kerkhof van Père Lachaise in Parijs. Deze dia werd genomen in de lente 1999. [Foto:
Hans Soete]

nieuw. Ook de Romeinen begroeven hun doden of de as ervan buiten de stadskernen
of castella en koning Lodewijk XVI verbood al in 1776 - acht jaar voor het edict van
Jozef II - om nog mensen binnen de steden van Frankrijk te begraven. Tijdens de
late achttiende eeuw was het bijzetten van rijken, adel en priesters in bidplaatsen
echter nog steeds de normaalste zaak. Dat de meeste dorpen met het vermelde edict
geen rekening hielden, kan gemakkelijk worden bewezen, want zelfs vandaag blijven
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heel wat ‘echte’ kerkhoven in gebruik. Steden konden echter moeilijker dit bevelschrift
naast zich neerleggen en gingen aldus vlug over tot de aankoop van grond buiten de
stadswallen waar een gemeenschappelijke begraafplaats voor alle parochies werd
aangelegd. Zo lijkt het erop of alles van een leien dakje liep. Niets is minder waar.
De Vlaamse bevolking kon zich met deze gang van zaken niet akkoord verklaren en
verzette zich ertegen. In Brugge werd tijdens een van de eerste overbrengingen de
lijkwagen in de Katelijnestraat opgehouden, omvergeworpen en zelfs in brand
gestoken. Die ontevredenheid ka-
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derde uiteraard in een algemene malaise naar aanleiding van verschillende nieuwe
en bekende maatregelen die de keizer als verlicht despoot nam. Hier en daar werd
het protest gesmoord. De val van Jozef II door de Brabantse omwenteling en de
daarop volgende moeilijkheden met Frankrijk verschoven het probleem. Voor niet
lang echter. Het decreet van 23 Prairial XII (12 juni 1804), tijdens de Franse
overheersing, verbood het begraven binnen de steden. Napoleon hakte aldus de knoop
definitief

Een voorbeeld van een kerkhof rond een bidplaats: 's Herenelderen rond de Sint-Stefanuskerk. In
deze bidplaats bevinden zich trouwens heel wat grafmonumenten vanaf de veertiende tot de achttiende
eeuw.
[Foto: J.L. Meulemeester]

door en nu zonder protest van de bevolking. En obiits zorgden ervoor dat de
overledene nog steeds in de kerk plaats kreeg en geregeld werd herdacht.

In de sfeer van de romantiek
Hoe dan ook, het verplaatsen van de kerkhoven buiten de stad en het verbieden om
nog lijken binnen de kerken te begraven, luidde een nieuw tijdperk voor de
begraafplaatsen in. Voortaan was er ook aandacht voor het aanleggen ervan.
Architecten deden aan kerkhofurbanisatie. Beeldhouwers kregen opdrachten vanuit
een andere visie. Voor grote kapitalen bestelden nabestaanden dikwijls pompeuze
monumenten die meestal in een wat Engels tuinlandschap met kronkelende wegen
of langs lange brede assen werden geplaatst. Vrij centraal werd een kerkhofkapel
en/of kalvarie gebouwd. Een dodenhuisje ontbrak niet. Minder kapitaalkrachtigen
hielden het bij smeedijzeren of houten kruisen, al of niet (met koperen) Christuscorpus.
Het geheel werd een samenspel van architectuur, beeldhouwkunst en natuur. Een
grote variatie aan struiken, zoals buxus, varens en klimop, en bomen, zoals
treurwilgen, beuken en linden, verwierven er een vaste plaats. Mos en verwering
tastten de harde en rechte kanten van het monument aan. Romantisch was juist de
willekeurige groei van de wortels en stammen die aan deze dodenakkers een eigen
karakter, kleur en vorm gaven. Met zo'n beplanting kreeg de begraafplaats een
parkkarakter, een oase van stilte en rust, een plaats voor meditatie. Ook het licht
speelde een rol. Doorheen de takken en bladeren kon het licht intens met zonnevlekken
en schaduw een specifieke sfeer oproepen en deinde het mee met het verloop van de
seizoenen. Licht en leven, dood en duisternis gingen er hand in hand.
Wat het uitzicht van de gedenktekens betrof, bleef de Antieke Oudheid een
voorname inspiratiebron: tempelachtige gebouwtjes, gebroken zuilen, wenende
godinnen, gesluierde urnen, omgekeerde toortsen, sarcofagen, soms een piramidale
constructie... De ouroboros - de slang die met zijn bek in de eigen staart bijt - behoort
tot de wijdverbreide symbolen die al in Egypte opduiken. Deze cirkel in
dierengedaante belichaamt de eeuwige terugkeer, duidt aan dat elk einde een nieuw
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begin betekent en is het symbool van verjonging. Daarnaast knoopten andere
grafmonumenten duidelijk aan bij de christelijke traditie. Neogotische kapelletjes
wisselden af met treurende engelen. De duif, die zich laaft aan de bron van het
eeuwige leven, begeleidt de dode en is de zielenvogel die opvliegt naar het paradijs.
Het kruis met de rozenkrans verwijst naar de liefde, schoonheid en het lijden van
Christus. Hart, kruis en anker stellen liefde, geloof en hoop voor. Op een kussen
liggen uit elkaar glijdende handen of diagonaal gekruiste beenderen waarop een
doodshoofd die ons enerzijds aan de dood van Adam herinneren en anderzijds aan
de vergankelijkheid. Anderen (vrijmetselaars, joden, islamieten, antikerkelijken...)
toonden hun gezindheid eveneens aan de hand van uiterlijke tekenen. De (gevleugelde)
zandloper is al eeuwen het symbool van de vergankelijkheid, de vluchtigheid en het
voortschrijden van het leven. De afgeknakte tak en de verdorde boom roepen het
afsterven op. De vlinder verwijst naar de gedaanteverwisseling en de schoonheid.
De zeis maakte onverwacht een einde aan het leven. De davidster verving voor de
joden het kruis. Deze sculpturale decoraties maken sowieso een integrerend deel uit
van het monument. En de symbolische inhoud ervan doet ons mijmeren over de zin
van het leven, over wat er na de dood komt, over het einde en de eeuwigheid.
Bezoekers kuieren stil en ingetogen tussen de graven, prevelen een intens gebed of
brengen hulde aan hun afgestorvenen en bezoeken graven van bekende schrijvers,
musici, wetenschappers, componisten, filosofen, politici... Het kerkhof van Père
Lachaise in Parijs kadert volledig in die gedachtengang en werd een toeristische
trekpleister. Maar ook bij ons zijn dergelijke voorbeelden te vinden: het bekende
Campo Santo in Sint-Amandsberg, sommige delen van het Schoonselhof in
Antwerpen, van de Westerbegraafplaats in Gent, van dit van Laken en van de centrale
begraafplaats in Brugge...

Slotbeschouwingen
In alles wat met de dood te maken heeft, ontdekken we een evolutie door de eeuwen
heen. Die ontwikkeling weerspiegelt meteen ook maatschappelijke en sociale
veranderingen. De dood staat niet los van het leven. Iedere godsdienst en filosofische
strekking heeft er een duidelijke band mee. Dit vinden we ook terug in
grafmonumenten en dodenakkers. Ze volgen de stilistische evolutie en geven een
beeld van de tijdsfeer. Een persoonlijke tint ontbreekt zelden. Ofwel had de overledene
het al voor zijn dood besteld en creëerde mee de vorm en de symboliek, ofwel werd
het uitgevoerd in opdracht van familie en vrienden die zonder meer het uitzicht
hielpen bepalen. Variatie en gelijkvormigheid, esthetisch verantwoord en kitscherig,
sober en pompeus wisselden voortdurend af. Hier geldt net zoals in de meeste aspecten
van de maatschappij ‘de gustibus et coloribus non est disputantum’.
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Julien Vermeulen
Het grafgedicht: een verwaarloosd literair genre
Het epitaafgenre was sterk verspreid in de Oudheid, kende een hoogtepunt
in de Nederlandstalige Renaissanceliteratuur en fascineerde de romantici.
In de moderne Nederlandse literatuur is de eigenlijke grafpoëzie een verwaarloosd
genre. Er worden weinig specifieke grafgedichten geschreven, de literaire waarde
ervan is vaak erg middelmatig en ook de huidige literatuurwetenschap besteedt
nauwelijks aandacht aan dit teksttype. Toch kan het epitaaf buigen op een rijke
literaire traditie binnen de westerse kunstgeschiedenis. Het grafgedicht was een sterk
verspreid genre in de mediterrane culturen waarbij het steeds ingebed was in een
breed cultureel substratum met steunpunten in de architectuur en de beeldhouwkunst,
in de epigrafie en de kalligrafie, in de symboliek en de heraldiek. Het epitaaf vormde
in verscheidene taalgebieden een niet te onderschatten schakel in het doodsritueel
of in de grafcultuur en weerspiegelde als zodanig ook de volkskundige, ideologische
en religieuze kenmerken van de achterliggende tijdgeest. Vooral in de Renaissance
kende het Nederlandse grafgedicht een sterke opbloei, waarbij auteurs als Huygens,
Hooft, Vondel en Visscher opvallend bijdroegen tot de populariteit van het genre.
De devaluatie van het literaire grafschrift in de huidige tijd kan misschien
toegeschreven worden aan de marginalisering die de doodscultus vandaag meemaakt
en aan de algemene tendens om overdreven emoties uit ons discours te verbannen.
In dezelfde context moeten we de inflatie situeren van dodenmaskers, foto's van
praalbedden en memorabilia zoals afgeknipte haarlokken. In een tijd waarin men
gefascineerd is door het mooie lichaam als een attractie op zich en gebiologeerd
wordt door een blijvende jeugdobsessie is deze onderwaardering van het epitaaf best
te begrijpen. Ook de vrees van de zakelijk ingestelde consument om in retorische
breedspraak te vervallen, de postmoderne twijfel aan de grote heroïsche idealen en
de scepsis tegenover de religieus onderbouwde eeuwigheidsgedachte kunnen in deze
waardenverschuiving een rol spelen.

Het genre
In strikte zin is het grafgedicht een literair opschrift op een grafmonument of
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De openingsregels van Luuk Gruwez' Begrafenis roepen herinneringen op aan het courante Latijnse
epitaafmotief ‘Sit tibi terra levis’ (Moge de aarde lichtjes op u drukken).

op een gedenkteken waardoor de herinnering aan een overleden persoon levendig
gehouden wordt. Bij uitbreiding kan ook iedere poëtische tekst die hiertoe bestemd
is als epitaaf gedefinieerd worden. Dit teksttype is een subgenre van de funeraire
literatuur en is thematisch verwant aan de elegie (nenia, monodia, treurzang,
treurdicht, lijkzang) en aan de grafrede (epitaphius, lijkrede). Het genre bevat enkele
courante motieven die, afhankelijk van cultuur en tijdperk, kunnen variëren. Volgens
de traditionele ars poëtica is de tekst vaak gebouwd op een samenspel van loftuitingen
(laus), rouwgevoelens (luctus) en troostmotieven (consolatio). De inleiding vertolkt
soms het zwijgen-of-spreken-dilemma dat inherent is aan het rouwdicht: hoe kunnen
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Kunstwerk van F. Steyaert op graf van Hans Melen, pseudoniem van Frank Van Doorne. Als classicus
vertaalde hij Oedipus Koning en Antigone en vanuit zijn muzikale opleiding (cfr. piano- en vioolmotief)
integreerde hij muzikale thema's in zijn poezie. De inscriptie is een fragment uit de slotverzen van
Antigone (vv. 1348-1349): Veruit het belangrijkste bestanddeel van het geluk is bezonnen te zijn.
Campo Santo, Sint-Amandsberg [Foto: J.V.]

we zwijgen uit droefheid en terzelfder tijd spreken om de dode te loven? Inhoudelijk
wordt de overledene soms geprezen in termen van de klassieke hoofddeugden
(virtutes), terwijl de stijl meebepaald wordt door het gebruik van sententiae (over de
betrekkelijkheid van het aardse bijvoorbeeld) en het zgn. uitvaren tegen de
doodsoorzaak (vituperatio). Ook de wens dat de nabestaanden het voorbeeld van de
overledene zouden volgen is een vaak terugkerend thema. Varianten op de
openingsformule, Siste, Viator! (toef hier, reiziger!) zijn eveneens legio. Deze
uitdrukking gaat terug op de Romeinse grafstenen die zich vaak langs de weg
bevonden en waarbij de voorbijganger verzocht werd om even halt te houden bij de
rustplaats van de overledene. Eveneens van Romeinse oorsprong is het motief Sit
tibi terra levis (moge de aarde
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licht op u drukken; cfr. Martialis 9, 29, 11), een van de meest voorkomende oude
grafschriften die zelfs nog naleeft in de poëzie van sommige moderne dichters. Van
christelijke inspiratie is de vaak voorkomende aanspreking tot God om de dode
genadig te zijn of de oproep aan de voorbijganger om voor de dode te bidden.
Zeventiende-eeuwse inscripties luiden bijvoorbeeld: ‘Saliger. Got / Trost. Die. Siel’
of ‘Godt. Zye. Der / Zielen. Genedich. In. Evwicheyt / Amen. Maria. Anna. Bete.
Wor. Ons’ of ‘Bidt. Godt.
Do not stand at my grave and weep,
I am not there, I do not sleep.
I am a thousand winds that blow;
I am the diamond glints on snow.
I am the sunlight on ripened grain;
I am the gentle autumn's rain.
When you awaken in the morning's hush,
I am the swift uplifting rush
Of quiet birds in circled flight,
I am the soft stars that shine at night.
Do not stand at my grave and cry,
I am not there, I did not die.

Zitgraf van Nicole Martinot (1997). Inscriptie: het bekende Amerikaanse gedicht Do not stand at my
grave and weep (Anoniem). Belgisch hardsteen, christallino.
[Foto: Stichting Memento]

Voor / Die. Ziele’. In een bredere context werd deze religieuze component ook
vaak opgenomen als slotmotief van eigenlijke literaire grafschriften.
Het epitaafgenre was sterk verspreid in de Oudheid, ontwikkelde zich verder in
de paleo-christelijke cultuur en kende een hoogtepunt in de Renaissance. Soms
werden verschillende grafgedichten geschreven ter herdenking van één persoon en
als een soort liber memorialis gebundeld. Voor dergelijke verzamelingen reserveerde
men wel eens de term ‘grafzuil’. Bij het doorbreken van de verlichtingsidealen in de
18de eeuw werd het korte epigram een gewaardeerd prototype van rationele en
spitsvondige dichtkunst. Later werd dit genre meer in de richting van het
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humoristische, het cynische of het satirische puntdicht gestuurd. Hierbij behoorden
palindromen, raadsels, woordspelingen op

Lut de Blocks bundel Entre deux mers (1997) loopt uit op een authentiek grafgedicht waarin de
traditionele genrecomponenten lof, rouw en troost op een heel aparte manier in de thema's liefde,
ontbinding en versmelting terugkeren.

eigennamen en op beroepen, emfatisch rijm, onverwachte contrasten en chiasmen
tot het stilistisch arsenaal van de epigramdichter. De stijl van het epitaaf evolueerde
ondertussen van een sterk gebonden prosodie die opereerde tegen de achtergrond
van een welomschreven poëtica in de Oudheid en in de Renaissance naar een vrijere
versvorm die haar literaire waarde ontleende aan een treffend beeld- of woordgebruik.
Terzelfder tijd werd het eigenlijke grafgedicht meer en meer vervangen door
inmemoriam-lyriek in brede zin waarbij de verwijzing naar het graf of naar de
begravene niet langer essentieel was.

Acrostichon
Uit de Middeleeuwen zijn diverse grafschriften tot ons gekomen. Naast de bewaard
gebleven grafplaten zijn vele middeleeuwse grafinscripties opgenomen in
grafschriftenverzamelingen of epitafenboeken (beschrijving van Corneille Gaillard
uit 1560, het fonds A. Merghelynck e.a.) en hebben een grote historische en culturele
betekenis. We staan hier stil bij een literaire tekst uit 1480 [of 1481?] die bewaard
gebleven is op een rechthoekige koperplaat (90 × 61 cm) uit het Brugse
St.-Janshospitaal. De naam van de overledene zit verborgen in de beginletters van
de verzen: Pieter van Muelenbeke, een aanzienlijke poorter die de Brugse
stadsfinanciën hielp beheren en die een tijd lang dismeester was van de
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O.-L.-Vrouweparochie waardoor hij ongetwijfeld een speciale inspanning gedaan
zal hebben voor de ‘aermen zieken mensche’ (r. 5) van het ‘helich godshuus’
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zoals het St.-Janshospitaal hier genoemd wordt. Het gedicht wordt toegeschreven
aan Anthonis De Roovere, de Brugse metselaar-stadsdichter die om meer dan één
reden een typische rederijker genoemd kan worden.
Peinst om hem allen wien sepulture
In dit helich godshuus es ghelaten
Ende voor hem die met devocien pure
Tgoet hier oyt gaven bi caritaten
Elken aermen zieken mensche te baten

Grafplaat van Pieter van Muelenbeke in geelkoper met een acrostichon (1481). Het laatste kwatrijn
is het (in)carnacion of chronogram. Links ervan een index en een wapenschild waarop een uitgeschulpt
St.-Andrieskruis met een schoofmotief in de vier kantons herkenbaar is. Rechts het monogram PVM.
Sint-Jans-Gasthuis Brugge, B 10555, 90 × 61 cm. [Foto: K.I.K.]
Roert bede voor die de zieken antieren
Voor hem ooc die bi eeren bi maten
Alle dies godshuus goet Regieren
Ne laet caritate hu niet ontdieren
Maer met devocien spreiet hu ghebede
Voorwaer god die zal thuwaert stieren
Eere duecht welvaren en zalichede
Leyst een pater noster hier ter stede
Elpende de ziellen huut harer noodt
Noyt mesvoer hij diet gheerne dede
Betraut dies vrilicken cleen ende groot
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Ende vreest de pine vander hellen doot
Keerd hu van zonden eer ghij sterven moet
Ende gaerdt hier de scat van teeuwich goet.
Bit voor de ghone die dit hier de maken
Wie hi was staet hier boven verclaert
Ende tcarnacion diet zo gheraken
Wort juste hier vonden est wel vergaert.

Dit epitaaf voor Van Muelenbeke vertoont diverse rederijkerskenmerken. Het is een
acrostichon van 19 verzen en wordt aangevuld door een chronogram in de vorm van
een kwatrijn. Het alleenstaande kwatrijn waarmee het gedicht afgesloten wordt, is
bovendien een soort envoi, typisch voor veel rederijkerspoëzie. Dus zowel de naam
van de overledene als het jaartal van zijn dood zitten op een typisch gekunstelde
wijze in de tekst verscholen. Het chronogram wordt in regel 22 het ‘tcarnacion’
genoemd, d.i. dus een tijdvers waarvan de (soms kapitaal gedrukte) letters samengeteld
een jaartal vormen. Het begrip ‘(in)carnacion’ gaat etymologisch terug op de
vleeswording van Christus en is m.a.w. een soort anno domini. In regel 20 komen
vier i's voor, één v en één m: samengeteld vormen ze het getal 1009, in regel 21
komen twee w's voor (te lezen als vv en vv, samen dus 20), drie i's, twee v's, één c
(100) en één l (50), een totaal van 183. Regel 22 biedt twee c's en twee i's: samen
202. En regel 23 bevat twee w's (20), één u (5), twee v's, één l (50), één j en één i:
samen 87. De letter d heeft hier nergens de waarde van 500. De vier verzen samen
leiden dus tot een totaal van 1481. Ons cijferwerk wijkt hier enigszins af van de
klassieke datering waarbij men tot het jaartal 1480 komt. Hoe dan ook: de wijze
waarop een jaartal via een ingewikkeld stukje rekenwerk in een gedicht verwezen
zit, is een karakteristieke rederijkersconstructie waardoor ook weer duidelijk wordt
dat een rederijker in eerste instantie een maker, een factor, een constructeur was van
literair werk. Ook de vele bastaardwoorden (sepulture: graf / devocien: godsvrucht
/ caritaten: menslievendheid / antieren: hanteren of verplegen / regieren: besturen)
en de artificiële rijmdwang (door een omzetting als ‘devocien pure’ of door een
dubbelvorm als ‘cleen ende groot’) wijzen in de richting van de algemene waardering
van een artificieel jargon en formele virtuositeiten. Het grafgedicht bevat tevens een
uitgesproken moraal. Deze didactische component is eveneens een rederijkersfiligraan.
De Roovere stelt: bid een onzevader, wend je af van de zonden voor je sterft en
verzamel de schat van het eeuwig goed, want de ‘pine vander hellen’ is immers een
bijzonder grote straf.
Enkele andere referenties zijn karakteristiek voor de tijdgeest van de late
Middeleeuwen. De obsessie voor de dood die deze periode doordrenkte, vindt alleen
een tegengewicht in het religieuze vertrouwen op een hiernamaals dat effectief als
een ‘scat’ getypeerd wordt. Tegen de achtergrond van deze sterke doodsgedachte is
de redding van de ‘ziellen huut harer noodt’ de enige troost. God wordt hierbij gezien
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als de schenker van al het goede: ‘eere, duecht, welvaren en zalichede’. Zelfs bij een
auteur als De Roovere, die zo vaak geroemd werd om zijn satires en hekeldichten,
neemt de vanitas-thematiek dus een belangrijke plaats in. In een ander refrein vat
dezelfde dichter deze visie treffend samen in de stokregel: ‘Tes al lijdende sonder
de mijnnen gods’ (alles is lijden en vergankelijk, behalve de liefde van God). We
hoeven er hier nauwelijks aan te herinneren dat De Roovere ook de auteur is van het
bekende

Grafschrift van Ioffr. Tesselschade Visscher door Constantijn Huygens (15 juli 1649). Koninklijke
Bibliotheek Den Haag.
Dit 's Tesselschades Graf.
Laet niemand sich vermeten
Haer' onwaerdeerlickheit in woorden uijt te meten;
All watmen vande sonn derft seggen gaet haer af.
Hoe dats' om 'tleven quam,
Verhael ick even noode;
Wat dunckt u, moeders? ‘twas haer’ dochter die haer doodde,
En die sij 'tleven gaf was die haer 'tleven nam.
Maer 'tkind hadd weinigh schulds:
De Moeder sagh het sterven,
En stierf, om dat sij 't haer geliet te komen derven;
Soo berste Tesselscha van wat te veel gedulds.
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Leert lyden met beleidt,
Die van wat liefs moett scheijen;
Hadd dit hert uijtgebloedt en tydigh willen schreijen,
'T sloegh noch in Tesselscha, en 't waer noch onbeschreit.

Van der Mollenfeeste, een gedicht waarin de invloed van het dodendansmotief
opvallend is. In dat gedicht, dat een standrevue genoemd kan worden, biedt hij een
dwarsdoorsnede van de verschillende klassen van de 15de-eeuwse samenleving
waarbij ze allen geconfronteerd worden met de dood en naar het ‘lantschap van den
mollen’ (het dodenrijk) moeten vertrekken. Het onafwendbare van de dood is trouwens
ook de grondgedachte achter de literaire dodendans of la danse de macabré: dit was
aanvankelijk een soort libretto waarin men in een reeks onderschriften een sermoen
op een kerkhof dramatisch uitbeeldde. Het spreken van de dansers met de Dood of
met de doden die hen wegvoeren en het vormen van een reidans met een skelet werd
in deze periode ook een courant thema in de plastische kunst. Voor het taal- en
beeldgebruik konden auteurs als De Roovere ook steunen op de traditie van de Vado
mori-gedichten, een literair genre waarin monologen van stervenden uit alle standen
in Latijnse disticha uitgewerkt werden. Tot slot wil ik hier nog wijzen op een detail:
de plaatsing van het graf binnenin de kerk (vers 2) wijst op de gewoonte om de
stoffelijke resten zo dicht mogelijk bij het altaar te begraven, omdat dit soms op het
graf van een heilige gebouwd was en daardoor de meest sacrale plaats was. Met de
komst van de Renaissance kwamen de aardse waarden en de humanistische idealen
sterker op de voorgrond, terwijl ook een beroep gedaan werd op antieke literaire
vormen en beelden.

Lof, klacht en troost
Nagenoeg alle grote renaissance-dichters hebben het epitaaf als genre beoefend
waarbij ze voortbouwden op de klassieke voorschriften die in het samenspel van
lofprijzing, rouwklacht en troostargument een ideaal funerair gedicht zagen, rekening
houdend ook met het decorum of aptum (het aanpassen van de toon aan
omstandigheden en publiek). De doodsgedachte komt in diverse motieven tot uiting,
zoals in het cupio dissolvi (‘ik verlang ontbonden te worden’, Paulus' Brief aan de
Filippenzen 1:23), het memento mori (‘bedenk dat je eens sterven moet’) of de
contemptus mundi (de verachting van het aardse, weergegeven in de gruwel van de
menselijke sterfelijkheid). De emoties die opgewekt worden bij een overlijden kunnen
tevens aanleiding geven tot het zgn. Unsagbarkeitstopos, namelijk een smart die zo
intens is dat ze niet geformuleerd kan worden. Andere motieven suggereren soms
een optimistischere visie: de laus mortis (de eervolle dood van de krijgsman
bijvoorbeeld), de bona externa (de referentie aan fortuin, afkomst of eretitels van de
overledene), de locus a simili (vergelijking met het rouwgevoel bij anderen), het
argumentum vita post mortem (het rotsvast geloof in een eeuwig leven).
Huygens' epitaaf voor Maria Tesselschade Roemersd. Visscher van 15 juli 1649
staat heel duidelijk in het teken van lof en roem. Deze dame was de 55-jarige dochter
van Roemer Visscher. Het is bekend hoe ze aan haar kleurrijke voornaam
Tesselschade
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gekomen was: kort voor haar geboorte werd het eiland Texel getroffen door een grote
storm waarbij veel schepen van vader Visscher vergingen. Haar culturele reputatie
werd in de hand gewerkt door de laudatieve verzen die Bredero, Huygens, Barlaeus
en Hooft aan haar wijdden. In het laudatieve gedicht Grafschrift van Ioff. Tesselschade
Visscher stelt Huygens dat niemand de waarde van deze vrouw in woorden kan
uitdrukken aangezien ze zelfs vergelijkbaar is met de zon. Deze variant van het
onzegbaarheidstopos

wordt in een imperatief weergegeven: ‘Dit 's Tesselschades Graf. / Laet niemand
sich vermeten / Haer' onwaerdeerlickheit in woorden uijt te meten; / All wat men
vande sonn kan seggen, gaet haer af.’
In de tweede strofe verwijst de dichter naar de doodsoorzaak. Literair-historisch kan
deze stijlfiguur als een formele locus a causa geduid worden. Biografen echter menen
in het overlijden van Tesselschades negentienjarige dochter in 1647 een emotionele
oorzaak te zien voor de dood van de moeder twee jaar later. Een hypothese die
anderen dan weer in twijfel trekken, omdat het niet uitgesloten is dat Tesselschade
zelf een malariapatiënte was die heel vaak aan zware koortsen leed. Huygens
verwoordt zijn visie in de vorm van een (symbolische) moederdoding die nog versterkt
wordt door een chiasme in het volgende vers ('tleven gaf / 'tleven nam). Toch verzacht
de auteur direct deze schuldvraag, want hij stelt dat het kind eigenlijk geen schuld
trof: ‘(...) 't was haer’ dochter die haer doodde, / En die sij 'tleven gaf was die haer
'tleven nam. // Maer ‘tkind hadd weinigh schulds: / De Moeder sagh het sterven,’
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Hij looft verder de bewonderde vrouw die zo voortreffelijk haar leed droeg, maar
besluit zijn gedicht toch met de moraal dat men zich bij de uitoefening van een deugd
(in dit geval dus het moedig dragen van smart) ook moet kunnen matigen. Vandaar
de universele les: ‘Leert lyden met beleidt,’, probeer het leed te dragen, maar zorg
dat je daar zelf niet het slachtoffer van wordt.
Naast de laus-thematiek, worden we in deze grafgedichten uiteraard vaak met het
luctus-thema geconfronteerd: de rouw, de klacht, de droefheid, de smart zijn
gevoelsvarianten die in eerste instantie met de dood geassocieerd worden. Zo
bijvoorbeeld in het gedicht dat Huygens dertien jaar vroeger schreef naar aanleiding
van het afsterven van Tesselschades oudste dochter Taddaea die op 28 mei 1634 op
negenjarige leeftijd overleed. Daags erop stierf de vader, wiens dood toegeschreven
wordt aan het innemen van een kalmerend drankje dat hem door zijn arts aangeboden
werd. De smart die de moeder meemaakte, wordt geëvoceerd in haar ‘worstlen’ met
‘'t eeuwige beschik’. Toch is ook hier de droefheid in zekere mate beheerst, omdat
de

De funeraire symbolentaal is steeds tweeledig: de uitdrukking van de vergankelijkheid van het leven
wordt gekoppeld aan het verlangen om deze eindigheid te overstijgen. 1. Kruisbeeld met lauwerkrans:

Vlaanderen. Jaargang 48

eeuwigheidsgeloof en eerbetuiging. 2. Omgekeerde fakkel (hier in lauwerkrans): het uitdovende leven.
3. Afgebroken zuil: het (jeugdig of plots) afbreken van het leven. 4. Ouroboros, de mythologische
slang die zich in de staart bijt: de eeuwige terugkeer. 5. Gesluierde asurn: de vergankelijkheid. 6.
Twee in elkaar geslagen handen: het afscheid nemen van de dode. 7. Kussen in steen: knielkussen
om te bidden en/of symbool van de eeuwige slaap. 8. Eeuwigdurende grafconcessie of ‘concession à
perpétuité’ (afgeschaft door de wet van 20 juli 1971): uitdrukking van de wens om blijvend herdacht
te worden. [Foto's: J.V.]

moeder een voorbeeld is van de standvastigheid, van de lijdzaamheid, van de
constantia die als een grote renaissancedeugd erkend werd. In het funerair werk van
latere dichters als Bilderdijk werd deze emotionele tendens erg opgeschroefd, zodat
bepaalde grafschriften ontaardden in sentimentele en bombastische retoriek in de
trant van: ‘Pleng, wandelaar! hier een' traan; ge eerbiedigt in deze asch, / Het
overschot van de eer van Nederlands Parnas.’ Tussen haakjes: de indrukwekkende
dichteres die hier al die lof toegezwaaid krijgt en waarvoor de voorbijgangers een
traan moeten plengen is de thans totaal vergeten Juliana de Lannoy.
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Tot slot is er de consolatio, de vele verwijzingen naar de troostende gedachten
waarmee de dichter zichzelf en zijn publiek moed inspreekt. Tesselschades zuster
Anna Roemersd. Visscher schreef een epitaaf voor Joannes Stalpaert van der Wiele
waarin ze het graf typeert als een plaats van rust en waarbij de betreurde eeuwig leeft
in zijn nagelaten literair werk. Tussen deze consolatieve begrippen door wordt de
afgestorvene verder ook geroemd om zijn deugd en wordt het dualisme tussen lichaam
en geest scherp geponeerd:
‘Siet hier de plaets van rust
Van die zyn levens lust
Was deucht met vreucht te soecken
Het lichaam leydt hier dood
De ziel in Abrhams schoot
Zyn geest leeft in zyn boecken.’

Eenzelfde thematiek vinden we ook terug in de consolatio die Bredero gebruikt voor
Karel van Mander; hij vermeldt de vanitas-gedachte en compenseert die door een
contrast in te bouwen met het eeuwig leven in het hiernamaals en de blijvende
artistieke waarde van zijn werk: ‘Sijn lichaam is vergaen, zijn beenderen versmeten,
/ Dan doch zijn hooghe ziel die eet nu hemels broot, / En laet hier nae een Naem so
eeuwich, en so groet, / Dat men daer duysent Iaer sal af te spreken weten’
Zo merken we dat de zeventiende-eeuwse epitaafliteratuur de motieven laus,

Lijck-dichten/ over 't afsterven des aardigen ende vermaarden Poeets Garbrant Adriaensz Brederode.
Met portretgravure van H(essel) G(errits), Amsterdam 1619.
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Kerkhofscène: grafzerk, putti, zeis, doodshoofd... Illustratie van R. Vinkeles in R. Feits leerdicht Het
Graf (1792).

luctus en consolatio in een soepel netwerk van beelden en wendingen weet te vangen
en uit te drukken, zodat de overledene geroemd en betreurd wordt, terwijl de
nabestaande zich kan troosten met enige ‘hartzalf’, zoals Hooft het treffend typeerde.

Epigram
In dezelfde periode maakte het epigram ook een grote opgang in het Nederlandse
taalgebied. Aanvankelijk waren epigrammen korte, sobere opschriften op grafstèles,
vaak in de vorm van een distichon of van een kwatrijn. Termen als puntdicht of
sneldicht deden in het Nederlandse taalgebied hun intrede, vooral wanneer dit genre
zich losmaakte van zijn eigenlijke funeraire toepassingsveld en gebruikt werd voor
een kort gedicht waarin één gedachte centraal stond. De verdere evolutie naar een
verrassend, geestig en spits poëziegenre vol woordspelingen werkte de populariteit
sterk in de hand. Vooral grafschriften met een satirische, hekelende bedoeling werden
een frequent beoefend subgenre. Huygens inspireerde zich voor zijn sneldichten vaak
op overgeleverd materiaal, o.a. op de apoftegmataverzameling van Erasmus. Van
hem is de definitie bekend: ‘Vraeght ghy wat Sneldicht voor een dicht is? / Het is
een Dicht dat snel en dicht is.’ Eenzelfde ironiserende stijlspanning bouwde hij in
een grafgedicht waarvoor hij zich inspireerde op een Engelse anekdote: een
plattelandsdominee bezoekt een stervende parochiaan die hij veel goede raad geeft.
Op een puntige wijze repliceert de stervende: ik hoop dat het paradijs niet te ver is,
zo zegt hij, want met mijn zwakke benen zal ik nooit zo ver geraken. Huygens
formuleert deze anekdote epigrammatisch:
‘Men seid’ een' siecken Boer, die lid voor lid ghingh sterven, / Hij soud' het
Hemelrijck in korten tyd beërven. / O, seid hij, daer is 'tmooij: maer is 'thier verr
van daen? / Want, kijck, ick ben soo swack; ‘ksel 't niet wel kennen gaen.’
De toon en sfeer van een dergelijk epigram is heel anders dan die van de sombere
doodslyriek uit de 15de eeuw of van de overtrokken laudatieve rouwklachten die in
de Renaissance ook geschreven werden. Zelfs al handelt het gedicht hier over het
overlijden en het hiernamaals, toch staat de deur op een kier voor een verfrissend
vleugje humor. Eenzelfde relativerende humor vinden we in enkele van Huygens'
sneldichten over een (fictieve) terechtstelling waarbij hij zich distantieert van de
doodstraf en van de heisa die men errond maakt: ‘Daer gaet een man ter dood: siet
hoe menschen loopen; / Is 't sulck'en nieuwe saeck / Van wonder of vermaeck; / Gaen
wy niet self ter dood en dagelyx met hoopen?’
In het Grafschrift van een' clappeij wordt het epigram effectief aangeboden als een
grafopschrift. Maar de satirische stijl waarin hij de overleden roddelaarster typeert,
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maakt het gedicht natuurlijk tot een schoolvoorbeeld van het fictieve, humoristische
type graftekst:
Hier light ‘er een’ in d'aerd gesteken
Die van haer' dagen sonder spreken
Noijt oogenblick en heeft geleeft:
En ofs' haer' spraeck noyt weer sal krijgen,
Sy kan in 't Graf niet soo veel swijgen
Als s' inde Weerld gesproken heeft.

Grafcultus in R. Feiths Julia (1783).
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Na Constantijn Huygens werd het genre van het puntdicht ook beoefend door
epigrammatisten als A. Staring (18de eeuw), P.A. De Genestet (19de eeuw) en J.
Greshoff (20ste eeuw). Heel wat dichters schreven ook grafschriften voor zichzelf.
Hier bereikte de zelfrelativering en de schampere zelfkritiek veelal een hoogtepunt.

Van de oude, vereenzaamde en verbitterde Vondel is het zwartgallige distichon
bekend: ‘Hier leit Vondel, zonder rouw, / Hij is gestorven van de kouw.’ In 1786
schreef Bilderdijk een epigram waarin hij zich rechtstreeks tot de voorbijganger
richtte: ‘Ga, Wandlaar! 'k Verg geen' traan op mijn ontzield gebeent'; / Gezegendst
is mijn rust, zo niemand haar beweent.’ Beheerster, descriptiever, maar uitlopend
op een speelse boutade met een ontspannende rijmtruc is Jan van Nijlens grafschrift:
‘Hij was een stille, zeer bedeesde man, / die hield van bloemen, dieren en insekten
/ totdat het warme gras zijn lichaam dekte: / 't is nu gedaan met de heer Nijlen (Van).’
Ook tientallen anonieme auteurs waagden zich in de loop der eeuwen aan een
gecondenseerd, lapidair vers om een grafsteen te sieren. Vaak was de poëtische kracht
bijzonder minimaal, meestal betrof het een stroef aaneenschakelen van clichés, soms
leidde de rijmdwang tot een haast onmogelijke constructie en een enkele keer kreeg
de aangebrachte tekst zelfs een groteske bijklank. Een Amsterdamse weduwe zag
haar rolmodel als volgt vereeuwigd: ‘Agneta Deutz laat hier haar liefde en Godsdienst
blijken. / Den Armen tot een troost, tot voorbeeld aan den Rijken.’ Een jonggestorven
vrouw die in 1669 in Nieuwe Niedorp overleed werd om haar kortstondig
huwelijksgeluk
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als volgt betreurd: ‘Maertje Costers leyt hier onder, / By vele was sy tot een wonder,
/ Maegt, bruit en vrouw in dagen twee mael acht / Zo is haer lyk alhier gebragt.’
Voor pastoor Ludovicus van Coquelaere († 1816) werd ooit het volgende grafschrift
gemaakt: ‘Zie lezer wie gy zyt, hier ligt d'heere Coquelaere, / Gund hem uw smeek
gebeen dat hy ten hemel vaere.’. Het hoeft geen betoog dat men in Vlaanderen ook
bijzonder veel Latijnse en Franse grafschriften gebruikte. Vele monumentale
graftombes en grafkapellen waren decennialang de begraafplaats van Franstalige
adellijke en burgerlijke families, een traditie die in de hand gewerkt werd door de
mogelijkheid van een eeuwigdurende vergunning (afgeschaft door de wet van 20
juli 1971). In moderne ontwerpen is de literaire toets soms aanwezig in eenvoudige
karakteriseringen van de overledene (‘Je was als kristal’, project van Karen Santen,
1993) of in beheerst-emotionele woorden die men in de mond van de gestorvene legt
(‘Voor de wereld / was ik slechts / een kind / uit de velen, maar voor jullie / blijf ik
/ de hele wereld’, parafrase door H. Verleyen naar een Brits militair epitaaf).

Grafcultus
In 1751 publiceerde de Engelse dichter Thomas Gray zijn gedicht Elegy Written in
a Country Churchyard. Het gedicht beleefde
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G. Gezelle heeft zijn Kerkhofblommen levenslang uitgebreid met nieuwe Zielgedichtjes die ook
‘zerkskes’ genoemd werden, ‘als of 't afgedrukte zerksteenen waren’. In 1892 verscheen reeds de
zesde editie. In de aantekeningen achteraan citeerde hij het oudste bidprentje uit de verzameling van
pastoor L. Slosse (1842-1920), het tekstje opent met een variant op het Latijnse ‘Sistge Viator’ (Sta,
reiziger...).

herdruk op herdruk en werd in tientallen talen vertaald. In meer dan één opzicht heeft
deze bundel de romantiek in de literatuur helpen doorbreken en vormgeven. Het
cultiveren van gevoelens in het algemeen en van de droevigheid en de melancholie
in het bijzonder, het uitgebreid verwijlen tussen grafruïnes in een natuurlijk
plattelandsdecor en de aandacht voor de nachtzijde van de psyche waren facetten
van een romantisch levensgevoel. Het lange gedicht omvat ook een eigenlijk epitaaf
van drie kwatrijnen dat een centrale positie inneemt. Een halve eeuw later schreef
de Italiaan Ugo Foscolo een ander hoogtepunt van kerkhofliteratuur: Dei sepolcri
(1806: Over de graven) met de gekende aanvangsregels: ‘In schaduw van cipressen
en in tomben, / getroost door tranen, is de slaap des doods daar soms zachter?...’
Het gedicht is geïnspireerd op de grootheid van Florence waar zoveel beroemdheden
begraven liggen en biedt in deze zin een heroïscher perspectief dan Grays elegie.
Het was niet te verwonderen dat precies de invloedrijke romantische dichter W.
Wordsworth ook een drietal essays schreef over het grafgedicht. In 1810 publiceerde
hij zijn Essays upon Epitaphs waarbij hij uitging van het idee dat de onsterfelijkheid
van de menselijke ziel de diepere achtergrond vormde voor de eigenlijke grafcultuur.
Met de nodige nostalgie mijmerde hij over de verloren schoonheid van Romeinse
grafmonumenten die langs
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de weg, nabij een schaduwrijke rivier en omgeven door wilde bloemen, verpozing
konden bieden aan de voorbijtrekkende reiziger. Precies ook de aangebracht teksten
met hun sterke literaire doodsmetaforen maakten, volgens Wordsworth, een grote
indruk op de voorbijganger: het leven als een reis, de dood als slaap, het ongeluk als
een plotse storm, de bloem die verwelkt, de bliksem die inslaat in een boom, enz.
En die trefkracht van het grafgedicht was een wezenlijke literaire waarde, want het
maakte gebruik van een universele taal die de mens diep in zijn hart trof: ‘it should
speak, in a tone which shall sink into the heart, the general language of humanity’.
Natuur, metafoor en emotie zijn dus drie romantische sleutelelementen in zijn betoog.
Maar vooral ook het volkse en toegankelijke karakter van het grafschrift was voor
Wordsworth essentieel. Het epitaaf zit niet weggesloten in een bibliotheek (‘not a
proud writing shut up for the studious’), maar het is leesbaar voor allen: voor de
wijzen en de ongevormden, voor de ouderen en de kinderen, voor de verwanten en
de vreemdelingen, voor de rijken en de armen, ‘it is concerning all, and for all’.
Daarom moet de taal van een waardevol grafschrift eenvoudig en direct zijn en tot
het hart van de gewone mens spreken. In het licht hiervan onderzoekt Wordsworth
kritisch enkele voorbeelden van oudere grafgedichten waarbij hij afstand neemt van
iedere vorm van vervalsende retoriek (Lyttleton, Pope, Chiabrera) en pleit voor de
authentieke gevoelsuitdrukking, zoals die op sommige stenen van landelijke kerkhoven
te vinden zijn.
In 1792 was ook in het Nederlands een typisch sentimenteel, funerair werk
verschenen. Rhijnvis Feiths cultus van Het Graf brengt een synthese van
overgevoeligheid, onvrede met het aardse en een dwepen met eenzaamheid temidden
van de natuur. Zijn favoriete nacht- en grafdecors, die verwant zijn aan scènes uit
de Britse Gothic novels, treden ook op in prozawerk, zoals in zijn roman Julia. Met
Gezelles Kerkhofblommen uit 1858 bereiken we een nieuwe schakel in de literaire
behandeling

van het kerkhofmotief. Veel beheerster en zuiverder dan in Feiths werk wordt de
mortuaire thematiek door de jonge Gezelle uitgewerkt. De plaquette die 728 regels
telt, vangt aan met een epitaaf van twaalf verzen waarin de overleden leerling Eduard
van de Bussche vergeleken wordt met een bloem die hij op alle punten overtreft:
‘Zoo daar ooit een blomke groeide
over 't graf waarin gij ligt,
of het nog zoo schoone bloeide:
zuiver als het zonnelicht,
blank gelijk een Lelie blank is,
vonklende als een roozenhert,
needrig als de needre ranke is
van de winde daar m’ op terdt,
riekend, vol van honing, ende
geren van de bie bezocht,
nog en waar ‘t, voor die U kende,
geen dat U gelijken mocht!’
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Deze lausgedachte wordt dus gedetailleerd uitgediept via de vergelijkende steunpunten
als een groeiende bloem die zuiver is als het zonnelicht, blank zoals een lelie,
fonkelend als een rozenknop, nederig als een rank van de akkerwinde, geurig en vol
honing. Maar zoals de slotregel van dit grafdicht te kennen geeft, overtreft de
overledene de bloemen in zuiverheid, nederigheid en waarde. Meer dan eens heeft
Gezelle de grafthematiek in zijn werk opgenomen, maar ook na hem is dit aspect
van de funeraire poëzie blijven voortleven. J.C. Bloem, M. Nijhoff, G. Achterberg,
A. van Wilderode en C. D'Haen hebben het grafmotief op een opmerkelijke wijze
in hun poëzie geïntegreerd. Zelfs jongere dichters als E. van Vliet, H. de Coninck,
L. de Block, L. Gruwez, J. T'Hooft en E. Spinoy ontlenen woorden en beelden aan
het betekenisveld van begraafplaatsen: zerken, cipressen, grafkelders, vergeelde
berken, taxushagen, open groeven en dergelijke vinden ook in deze actuele
stijlregisters een passend onderkomen. Een dichter als Luuk Gruwez, in wiens poëzie
de zachte dood nooit veraf is, sloot zijn bundel Ach, wat zacht geliefkoos om een
mild verdriet (1977) zelfs af met een opvallende cyclus grafschriften. Hierin probeert
hij omzichtig de

dood in zijn taalspel te strikken als ‘de zoetste, de trouwste, de welbespraaktste’ of
als ‘een wijdvermaarde bloementuin, / slechts toegankelijk op vreemde uren’. Voor
de jonge Gruwez was het duidelijk: ‘er bestaat geen kuisere liefde / dan die met de
Dood’. In zijn later werk doorkruist de dood van de ouderfiguren meer dan eens zijn
verzen:
‘mijn vader heeft een goed geheugen.
zelfs dood is hij mij niet vergeten.
om alles wat hij worden wil,
beveelt hij mij uit zelfbehoud
zijn hele heengaan neer te schrijven.’

Dat het eigenlijke grafgedicht in onze literaire cultuur thans nog zelden beoefend
wordt, betekent niet dat poëtische inscripties niet meer voorkomen op grafstenen.
Vooral literaire citaten zijn nog legio.

Citaten
Een vrij courante vorm van een literair elogium op een grafsteen is een citaat uit het
werk van een overleden letterkundige, in casu van de auteur zelf die er begraven ligt.
In diverse gevallen gaat het hier om een soort ars poëtica, een visie op het dichterschap
die de betreffende schrijver in een strofe of een gedicht verwoord heeft. De met
klimop overgroeide grafsteen van Nic van Bruggen op het Antwerpse Schoonselhof
vertoont het volledige gedicht ‘Ars poëtica’ dat gegraveerd is in een bronzen plaat.
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De eerste strofe geeft een problematische visie op het dichterschap dat hij definieert
in termen van stamelen, smachten en waanzinnig zijn:
‘Ik ben een moker van punten en
Komma's. Mijn woorden staan daar tussen.
Ik stamel poëzie naar het einde van
Mijn zinnen, waarnaar ik smachtend zing
aan de waanzin van dit bestaan.’

En op het graf van Hugues C. Pernath op dezelfde begraafplaats staan de
experimentele regels: ‘Al mijn liefde verwoordend, leef ik verder / In de gesel van
die zonnetekens waartoe ik behoor.’ Ook deze regels getuigen van een getormenteerd
tijdsbeleven dat mythisch gesitueerd is en emotioneel

Inscripties op de graven van Hugues C. Pernath (1931-1975; slotregels uit Ik treur niet), Paul De
Vree (1909-1982; visueel gedicht Revolutie) en Herman de Coninck (1944-1997; slotregels uit Ars
poetica). Schoonselhof, Antwerpen, Erepark R. [Foto's: J.V.]
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ontgrensd wordt. Anna Blamans grafsteen draagt de eerste twee regels van haar
gedicht ‘Winter’ waarin duidelijk een beheerster toon doorklinkt. Toch zijn ook hier
omfloerste woorden en grote idealen totaal afwezig. In een laconiek understatement
stelt ze: ‘Ik ben gestorven zonder het te weten / want anders had ik mij toch wel
verzet.’ Gerrit Achterbergs graf in Oud-Leusden, Amersfoort, is een zwerfkei met
daarop in bronzen letters het kwatrijn ‘Grafschrift’ uit de bundel Osmose. De
geciteerde tekst verraadt een zekere gelatenheid, een sobere vereenvoudiging in de
dood, maar suggereert toch het blijvend karakter van zijn poëzie:
‘Van dood in dood gegaan, totdat hij stierf.
De namen afgelegd, die hij verwierf.
Behoudens deze steen, waarop geschreven:
de dichter van het vers, dat niet bedierf.’

Eenzelfde dimensie kenmerkt het fragment dat op P.G. Buckinx' graf in Kortessem
staat. Op een sobere wijze wordt in een vrij vers de spanning tussen het blijvende
woord en het verdwijnende leven opgeroepen:
‘wat ik schrijf met deze hand
zal blijven duren
lang nadat deze hand
tot as is verbrand’

Even sereen, maar met nog een grotere wijding is het vers dat Ed. Hoorniks graf
identificeert. Naast de afbeelding van de vis die verwijst naar zijn lange, sterk
autobiografische gedicht ‘De Vis’ (waarin herinneringen aan zijn verblijf in de
concentratiekampen verwerkt zijn), komen de volgende verzen voor: ‘O dag, dek
hem toe met je vrede / Laat hem slapen, zolang als hij kan’. Dit citaat uit dit gedicht
(verzen 20-21) suggereert geen religieuze diepte, maar verraadt wel de hoop op een
blijvende vrede en de mogelijkheid van een onbegrensd zijn.
Deze korte verkenning doorheen enkele eeuwen epitaafliteratuur maakt duidelijk dat
ook dit funeraire genre steeds de verschuivingen van de achterliggende tijdgeest en
van de evoluerende vormentaal weerspiegelt. De kunstenaar is steeds gefascineerd
door de dood, nu eens wordt het overlijden gezien als een doorgang naar een
eeuwig-zuiver leven, dan weer als een huiveringwekkend proces van ontbinding.
Soms zet de angst voor helse straffen de sterfelijke mens aan tot een vroom leven,
een andere keer probeert men de overledene met lof, rouw en troost te omkleden. Zo
verschuift de toon van een gepassioneerd eeuwigheidsverlangen via een
tremendum-et-fascinosum naar een laudatieve portrettering van de dode. De
onwrikbare eeuwigheidsgedachte, de morbide dodendans en de heroïsche uitvergroting
van de gestorven rolmodellen passen nauwelijks nog in de visie van de moderne
mens. Evenmin kunnen sommigen nog begrip opbrengen voor expressionistische
verzen als ‘hier liggen hun lijken als zaden in 't zand’ die in een
martiaal-nationalistisch register een cyclische boodschap uitdrukken. Zo is het
eigenlijke epitaaf een verwaarloosd teksttype geworden: de postmoderne
kerkhoftoerist heeft het moeilijk met de retoriek die
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Een anti-fascistisch gedicht van Jan Greshoff uit 1933 op het graf van Albert Pot en Theophiel Grijp,
Antwerpse vakbondsmensen die in 1936 om het leven gebracht werden door een rechts extremist.
Schoonselhof, Antwerpen, Erepark N. De tweede strofe: ‘Bijeengedreven door hun angst en nijd Staan
daar in rechte rijen aangetreden De machtslakeien van den nieuwen tijd Die zich in 't zwarte of bruine
dwangbuis kleden.’

al te ernstige hoofdletterwoorden en gedragen metaforen oproepen.
Misschien bieden de postmoderne technieken door hun interactief en vluchtig
karakter hier een semiotische uitweg. De Nederlander Peter Mertens bijvoorbeeld
creëerde een website met als titel ‘The Internet is where you start to live forever.’.
En het grafmonument van het popidool Jim Morrison op het Père Lachaisekerkhof
in Parijs is met alle aangebrachte spuitbusboodschappen een toonbeeld van een
interactieve tegencultuur. Een anarchistische variant van grafschennis of een blinde
vorm van idolatrie?
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Marleen Struye en Jan Esther
De tijd is een machtige cirkel Er is geen begin en geen eind
De zorg voor het funeraire erfgoed in Brugge.
In deze bijdrage wordt het stedelijk beleid van de Stad Brugge toegelicht, met enkele
voorbeelden op de Begraafplaats Steenbrugge in Assebroek-Brugge. De jongste
twintig jaar zijn er een aantal projecten gerealiseerd die een aanzienlijke bijdrage
hebben geleverd tot de herwaardering en een daadwerkelijk conservatiebeleid van
het funeraire erfgoed.

De historiek van de Begraafplaats Steenbrugge
De aanleg van het ‘Algemeen Kerkhof’ buiten de Katelijnepoort, op het vroegere
Raapstuk van het Sint-Trudoklooster, was het directe gevolg van het edict van 26
juni 1784 van Jozef II. Aanvankelijk kende het verbod om nog verder in de kerken
en op de kerkhoven binnen de steden te begraven felle tegenkantingen van de Brugse
bevolking. Na de val van Jozef II sloeg men deze verbodsbepaling in de wind. Maar
bij decreet van 23 Prairial XII (12 juni 1804) werd het verbod hernieuwd. Het duurde
nog tot in april 1805 vooraleer opnieuw op het ‘Algemeen Kerkhof’ werd begraven.
Pas in 1820 werd de Stad Brugge volle eigenaar van de begraafplaats op Steenbrugge.
Het terrein werd aangelegd volgens een strak geometrisch assenstelsel, met brede
hoofddreven en aan beide zijden voortgezette dwarsassen. In 1810 kwam het
eenvoudig poortgebouw tot stand, met kapel en woningen voor de kapelaan en de
grafmaker. Via het poortgebouw komt men onmiddellijk in de hoofddreef met op
het einde het calvariekruis. De huidige calvarie dateert van 1852 in vervanging van
een vermoedelijk houten kruis. Het gietijzeren kruis werd na een wedstrijd uitgevoerd
door François Dumon. Stadsarchitect Jean-Brunon Rudd ontwierp de arduinen sokkel.
Gegoede families kochten grond nabij de calvarie of aan de hoofddreef, met een
25-jarige ofwel eeuwige vergunning. Graven van mindergegoeden, in stadsgrond,
werden na vijf jaar ontruimd. De meest monumentale en rijkversierde graftekens
zijn dan ook langs de hoofdassen gesitueerd, waar majestueuze rode beuken het

Grafmonument D'Hauw-Van Wambeke (1830) vóór restauratie.

parkkarakter domineren.
In 1841 werd de begraafplaats uitgebreid naar het oosten, in 1864 naar het zuiden,
waar in 1864-1865 een kapel voor het kapittel van de Sint-Salvatorskathedraal werd
gebouwd, waarin vanaf 1895 ook de bisschoppen zijn bijgezet. Het oudste deel van
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deze rustige en twee eeuwen oude site, heeft nog steeds een overwegend 19de-eeuws
karakter.
Momenteel heeft de Begraafplaats Steenbrugge een oppervlakte van 12 ha.
Sinds de fusie van Brugge met de deelgemeenten is een nieuwe ‘Parkbegraafplaats
Blauwe Toren’ aangelegd tussen Brugge en Lissewege, waar in 1988 een crematorium
werd gebouwd.

Oprichting van de Stedelijke Commissie voor Graftekens
De wet van 20 juli 1971, waarbij eeuwigdurende grafconcessies zijn afgeschaft, stelt
de gemeentebesturen voor de verantwoordelijkheid een oplossing te zoeken voor
graven waarvan de grondconcessie reeds meer dan vijftig jaar is verleend en waarvoor
geen vernieuwing is aangevraagd. De niet weggenomen graftekens komen in bezit
van de gemeenten. Meteen dient de overheid te zorgen voor grafmonumenten, waarvan
het behoud wenselijk is omwille van de cultuurhistorische, stadslandschappelijke of
heemkundige waarde.
Hierdoor ontstond de noodzaak om een adviesraad samen te stellen, die een selectie
zou maken van de graftekens zonder concessie - en dus eigendom van het stadsbestuur
- die in aanmerking komen ofwel voor verwijdering, ofwel voor behoud en herstel
door de stedelijke overheid. Dit werd aangemoedigd door de toenmalige Rijksdienst
voor Monumenten en Landschappen. De Stedelijke Commissie voor Graftekens
(SCG) werd opgericht op 26 april 1978, onder voorzitterschap van de schepen van
Burgerlijke Stand. Zowel stadsambtenaren (Begrafenissendienst, Stadsarchief,
Stedelijke Musea, Groendienst en Dienst voor Monumentenzorg) als externe
raadgevers (Provinciale Dienst voor Cultuur, Bethunianum en heemkundige kringen)
maken er deel van uit. De SCG telt momenteel zestien leden. Bij de oprichting is een
basisnota opgesteld waarin de selectiecriteria voor verwijdering of behoud zijn
bepaald. Zowel de waarde van het grafteken
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afzonderlijk, als de waarde van het ensemble, het landschappelijk aspect en de
belangrijkheid van de figuur worden in overweging genomen. Bij de kunsthistorische
evaluatie worden meerdere aspecten benaderd, zoals de ontstaangeschiedenis, de
ontwerpers, de uitvoering, de stilistische en artistieke kwaliteiten, de typologie en
de epigrafische en kalligrafische aspecten. De aandacht gaat naar alle stedelijke
Brugse begraafplaatsen, en op de Begraafplaats Steenbrugge naar het oudste gedeelte
dat

Grafteken van Johannes Pitiou-Seghers (1854) na restauratie.

door de SCG als een te beschermen site is aangeduid.
Dank zij de inzet van de SCG kon het oudste gedeelte van het kerkhof rond de
kerk in Sint-Kruis, een uniek ensemble uit de 19de eeuw, gevrijwaard blijven.

Snelinventaris en publicatie beknopte gids
Reeds voor de oprichting van de SCG was gestart met een inventaris van alle
graftekens geplaatst op een grondvergunning van tenminste vijftig jaar. De nog
leesbare teksten - waarvan meerdere sindsdien onleesbaar - zijn op steekkaarten
gezet, soms aangevuld met een foto. Deze steekkaarten vormen een waardevol
basisdocument.
De in 1993 gepubliceerde gids geeft informatie over de volkskundige,
landschappelijke en kunsthistorische aspecten van de begraafplaats, over de
krachtlijnen van de conservatie van de graftekens. De gids wordt afgesloten met
gegevens over 61 waardevolle graftekens. Een overzichtsplan met situatie van de
geïnventariseerde monumenten is een gemakkelijke leidraad voor de geïnteresseerde
bezoeker.
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Grafteken van Jacques De Meersseman (1855-1856) vóór en na restauratie.

Lapidarium
In 1983 werd op het zogenaamde ‘Engels kerkhof’, tegen de kerkhofmuur rechts van
het poortgebouw, een lapidarium opgericht, bedoeld als steenmuseum, om er losse
elementen van verdwenen graftekens of zelfs volledige zerken en gietijzeren kruisen
op te stellen die niet in situ konden bewaard blijven. Dit groeide uit tot een permanente
didactische tentoonstelling. Tekst- en fotopanelen bieden de bezoeker informatie
over verscheidene aspecten van het funeraire erfgoed.
Het lapidarium, opgevat als een labyrint met open gaanderijen rond binnenpatio's,
werd in 1984 bekroond met de baksteenprijs voor architectuur.

Het stedelijk restauratiebeleid
Sinds 1990 worden jaarlijks een aantal geselecteerde graftekens in stadsbezit
gerestaureerd. Afgelopen decennium kregen niet minder dan 126 graftekens een
onderhouds- of restauratiebeurt, niet alleen op de Begraafplaats Steenbrugge, maar
ook op andere stedelijke begraafplaatsen. Hiervoor wordt jaarlijks op de
stadsbegroting
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een budget van 2 miljoen Bfr. goedgekeurd.

Aanmoediging van het privéinitiatief
Sinds december 1996 is een regeling in voege die toelaat restauraties van waardevolle
graftekens in privé-bezit te subsidiëren. De premie, toegekend aan concessiehouders,
bedraagt 50% van de restauratiekosten, met een maximum van 100.000 Bfr. Deze
subsidieregeling kent tot op vandaag slechts een bescheiden succes,
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maar in de toekomst kan dit, door bekendmaking en sensibilisatie, in toenemende
mate een belangrijke stimulans betekenen voor het goede beheer van waardevolle
grafmonumenten in privé-bezit.

Hergebruik van bestaande graftekens
Het is niet wenselijk dat alle graftekens die sinds de wet van 1971 in stadsbezit

zijn gekomen, verder door de overheid worden beheerd. Zo zouden de oudste
gedeelten van onze begraafplaatsen geleidelijk evolueren tot funeraire musea, wat
niet de bedoeling is. Daarom heeft de SCG een lijst opgemaakt van merkwaardige
en te behouden graftekens, waarvan de grondconcessie is vervallen en die in
aanmerking komen voor een nieuwe grondconcessie voor de duur van vijftig jaar.
Op de tien Brugse begraafplaatsen zijn tot nu toe 42 nieuwe concessies verleend voor
bestaande waardevolle graftekens. Respect en waardering voor dit erfgoed,
kostenbesparende motieven, maar ook een zekere prestigezucht, kunnen de aanleiding
zijn voor particulieren tot de aanvraag van een nieuwe grondconcessie met een
bestaand waardevol grafteken. Dit gebeurt meestal naar aanleiding van een recent
overlijden, waarbij de naastbestaanden, al dan niet volgens de wilsbeschikkingen
van de overledene, voor een dergelijke keuze opteren. Het komt ook voor dat
particulieren deze mogelijkheid benutten voor een grondconcessie met een waardevol
grafteken.
Dit kan een oplossing bieden voor het verdere behoud van een gedeelte van dit
erfgoed, maar stelt tevens problemen bij het aanbrengen van de naam van de recente
overledene(n) op bestaande graftekens. Er zijn reeds goede voorbeelden aan te wijzen,
waarbij de oorspronkelijke opschriften zijn geëerbiedigd en op discrete wijze nieuwe
tekstplaten zijn toegevoegd.

Grafteken familie Windels-Gilbert vóór en na restauratie.

Vlaanderen. Jaargang 48

De verdere uitbouw van de Begraafplaats Steenbrugge
Niet alleen de zorg voor het oudste gedeelte van de begraafplaats in
Assebroek-Brugge, maar ook de uitbreiding binnen dezelfde site verdient de nodige
aandacht. Door de groeiende vraag tot bijzetting van urnen raakte het bestaande
columbarium volzet en was de bouw van een nieuw columbarium een prioriteit. Op
een nog ongebruikt terrein is een columbarium met afscheidsgebouw opgericht,
rondom een centrale strooiweide, en met een zone voor urnezandgraven en
gedenkplaten rond de strooiweide. Het ontwerpbureau van de Dienst Werken zorgde
voor het concept en begeleidde de uitvoering.
De columbariumelementen zijn opgevat als schakelelementen rond een wandelgang
die de site afbakenen. Ieder element telt zestien nissen, afgewisseld door een verzorgde
groenaanleg die de monotone wand onderbreken. De nissen zijn trapsgewijs boven
elkaar opgesteld, wat de mogelijkheid biedt om op de smalle horizontale strook voor
iedere urnenis kleine funeraire attributen te plaatsen, wat de eigenheid van iedere nis
en de band met de overledene bestendigt.
De centrale strooiweide, in helling aangelegd tegen een columbariumwand, is
bereikbaar via een brugje over een kleine waterpartij, wat het uitstrooiingsritueel een
bijkomende symbolische duiding geeft als verwijzing naar de Styx.
Naar aanleiding van een nationale wedstrijd is de site in 1998 verrijkt met een
monumentaal beeldhouwwerk van Paul Perneel uit Jabbeke. Het abstracte kunstwerk
Pleroma is vervaardigd uit een gespleten, uitgeholde en opnieuw verlijmde keivormige
blok blauwe hardsteen met een verticale en horizontale doorsnede. Het verwijst naar
het maken en weer losmaken, het innerlijke en moeilijk bereikbare, naar volmaakte
rust en evenwicht, naar het mysterie van leven en dood. Bij het beeld lezen we Dies
diem docet (de ene dag leert de andere).
In de gaanderij is op een vrijstaande sokkel de tekst Blaas voorzichtig blaas niet
weg de broze letters van mijn naam van Peter Verhelst, gekalligrafeerd door Pieter
Boudens.
Kleine graftekens op de urnezandgraven zijn voorbeelden van eigentijdse funeraire
kunst, met veel aandacht voor de epigrafische aspecten.

Het onthaalgebouw
Naar aanleiding van de restauratie van het poortgebouw werd in 1997-1998 aandacht
besteed aan de heraanleg van de toegangszone van de centrale begraafplaats. Links
van de hoofddreef is een halfopen, rond onthaalgebouw opgetrokken, waar de
begrafenisstoet even halt kan houden en de mogelijkheid wordt geboden voor een
afscheidsritueel.
De necropool is als het ware een afspiegeling van de levende stad. In de dood is
iedereen gelijk. Daarom werd door schriftbeeldhouwster Maud Bekaert de volgende
tekst van L. Shuler gebeiteld op de binnenwand van dit onthaalgebouw: De tijd is
een machtige cirkel. Er is geen begin en geen eind.
Al deze initiatieven betekenen een grote bijdrage tot de herwaardering van deze
waardevolle begraafplaats, een plaats van cultuur, cultus en ritueel, waarbij het
samenspel van bomen, graftekens en architectuur zo bepalend is, een oase van rust
en meditatie in deze jachtige wereld.
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Enkele van deze projecten werden toegelicht op de derde ontmoetingsdag van de
VZW Vlaamse Contactcommissie Monumentenzorg, met als thema Funerair Erfgoed,
die plaatsvond op zaterdag 20 maart 1999 in het Prometheuscentrum in
Antwerpen-Wilrijk.

Enkele voorbeelden van restauraties van 19de-eeuwse graftekens
De hier besproken graftekens bevinden zich op de Begraafplaats Steenbrugge. De
gedenkplaat van de Duinheren werd
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tegen de buitenmuur van de kerk in Sint-Kruis aangebracht.
Voor de restauraties wordt de volgende procedure gevolgd. Een bestek omvat de
omstandige beschrijving van de verscheidene toe te passen technieken met een
specifiëring per grafteken. De meest voorkomende restauratie-ingrepen zijn
- ontmanteling, herstellen van funderingen en opnieuw monteren
- voorzichtig reinigen om vuil, planten en mossen te verwijderen (steeds worden

vooraf proefstalen ter goedkeuring voorgelegd)
- steenrestauraties (voor- en naverharden, verlijmen, bijwerken en aanvullen van
ontbrekende delen, herfrijnen, hydrofoberen...)
- herstellen en behandelen van ijzeren elementen
- herstel van beeldhouwwerk
- bijwerken van inschriften, polychromeren en vergulden
- in mindere mate herstel van houtwerk en pleisterwerk.
De aannemer dient vooraf met een technische camera een aantal kleurenfoto's te
maken van bepaalde te restaureren graftekens. Ook worden soms vooraf afdrukken
gemaakt van de inscripties (frottie).
Er wordt een beperkte aanbesteding georganiseerd, waarbij de mededingers een
globale prijs opgeven voor ieder grafteken afzonderlijk. Er wordt ieder jaar een
aanbesteding gehouden voor de restauratie van een aantal geselecteerde graftekens,
voor een totaal budget van ca. 2 miljoen Bfr.
De restauratiedossiers (momenteel reeks 1 t.e.m. 6) zijn opgemaakt door Marc
Meulemeester van het ontwerpbureau van de Dienst Werken.
Grafmonument D'Hauw-Van Wambeke (1830)
Vak 01 nr. 13
Uitvoering: 1996
Uitvoerder: BVBA Kunstatelier Gerard Thienpont, Eke-Nazareth
Het laatclassicistisch arduinen grafteken

Vlaanderen. Jaargang 48

Grafmonument Schaeverbeke-Claeys-Van den Berghe (einde 19de eeuw).
Buitenzijde vóór en na restauratie.

van generaal-majoor Ferdinand D'Hauw (1771-1830) bestaat uit een sarcofaag op
leeuwenpoten, rustend op een sokkel, met op het deksel een Romeinse helm en
zwaard rustend op een kussen. Op de linker zijkant lezen we:
CI GIT LA MOITIE DE MOI-MEME. POURSUIS TA ROUTE O
VOYAGEUR. ET DEMANDE AU CIEL QUE TON COEUR NE PERDE
JAMAIS CE QU'IL AIME.
De arduinen delen waren op verscheidene plaatsen gebarsten. De loszittende delen,
zoals de helm, werden gedemonteerd en opnieuw verlijmd. De omheining, met
smeedijzeren hek op arduinen sokkel, werd gedemonteerd, hersteld en teruggeplaatst.
Het bakstenen pad rond het grafteken is vernieuwd.
Grafteken van Johannes Pitiou-Seghers (1854)
Vak 16 nr. 01
Uitvoering: 1997
Uitvoerder: BVBA Kunstatelier Gerard Thienpont, Eke-Nazareth, met
medewerking van D. van der Loeff, Melle
Baas-timmerman en bouwkundige Johannes Pitiou (1800-1871) bekwam in 1854,
na het overlijden van zijn vrouw Isabella-Barbara Seghers, de toelating voor het
oprichten van dit uniek laatclassicistisch grafteken in spiraalvorm. De vorm alludeert
op de stroom des levens, het water stroomt uit de vier hoeken van de achtzijdige
sokkel. Op de spiraal lezen we:
ZIET AEN DAT TREURIG STUK / DIE BY GEVAL HIER STAET. /
BEMERKT DEN STROOM VOL DRUK / VOOR DAT GY HEINEN
GAET / DIE VLOEYD DE WERELD ROND / AENSCHOUD DIEN
SLIBBER BAEN / DAT IS DEN WAREN GROND, / ZOO KOMEND,
HAEST VERGAEN.
De wereldbol met kruis, die de spirale grafnaald bekroonde, was verdwenen. Die
werd in koper gereconstrueerd volgens oudere foto's en de originele ontwerptekening,
bewaard in het Stadsarchief (Afd. Erediensten en Kerkhoven, Grafvergunningen
1854/12).
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Grafteken van Jacques De Meersseman (1855-1856)
Vak 18 nr. 22
Uitvoering: 1992
Uitvoerder: Bouwonderneming Goetinck, Brugge
Bij de opmaak van het dossier voor een tweede reeks te restaureren graftekens werd
o.m. het grafteken van geneesheer Jacques De Meersseman (1805-1853) geselecteerd,
niet alleen omwille van het historisch belang van deze figuur, maar ook omwille van
de kunsthistorische waarde van het monument. Na zijn studie geneeskunde in Gent
en Parijs kende hij een succesvolle medische en wetenschappelijke loopbaan, maakte
zich verdienstelijk in de choleraepidemie in 1849, werd in 1852 aangesteld tot
geneesheer van het Sint-Janshospitaal en stierf kort nadien aan tyfus.
Het grafteken kwam in 1855-1856 tot stand op initiatief van zijn vrienden. Het is
een vroeg ontwerp van Jean Baptiste Bethune (1821-1894), later de protagonist van
de katholieke neogotiek in België. Het werd uitgevoerd door diens leermeester, de
Antwerpse beeldhouwer Karel Geerts (1807-1855). Bethune, van 1853 tot 1856
secretaris van de Comissie der Burgerlijke Godshuizen die het Sint-Janshospitaal
beheerde, heeft dus ongetwijfeld dokter De Meersseman op het einde van zijn leven
gekend.
Het neogotisch grafteken is pinakelvormig, met twee kruisende zadeldakjes en
bekroond met een kruis, rijk versierd met rank- en bladwerk. Het vierzijdig voetstuk
is versierd met vierpassen, waarin aan de
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voor- en achterzijde het monogram van de overledene en aan de overige zijden de
wapens van Brugge en Vlaanderen, telkens omgeven door bladmotieven. Het
bovengedeelte is aan iedere zijde doorbroken door een spitsboognis, met in de diepe
nis vooraan het borstbeeld van De Meersseman, en in de vlakke nissen op de zijkanten
het grafschrift:
les amis / du docteur / jacques oliv. mar. de meersseman / lui ont érigé /
ce monument /

afin de conserver le souvenir / des qualités de son coeur / de son amour
pour la science / et de son dévouement / aux pauvres / atteints du choléra
/ à bruges / en 1849 en
souvenez-vous dans vos prières / du docteur / jacques oliv. mar. de
meersseman / médecin / de l'hôpital St. Jean / chevalier de l'ordre léopold
/ membre de / l'académie de médecine / de belgique / décédé à bruges /
victime de son art / le 19 avril 1853 / agé de 48 ans / R.I.P.
Het grafteken in kalkzandsteen werd licht gereinigd, hersteld, en in witsteenkleur
beschilderd. Het kruis kon worden gereconstrueerd op basis van bewaarde restanten.
De teksten werden bijgewerkt en opnieuw ingekleurd.
Grafteken familie Windels-Gilbert (1888)
Vak 36 nr. 16
Uitvoering: 1996
Uitvoerder: BVBA Kunstatelier Gerard Thienpont, Eke-Nazareth, met
medewerking van D. van der Loeff, Melle
Dit arduinen grafteken is vrij sober opgevat. De schuinoplopende zerk, op een laag
voetstuk, met op de hoeken kleine en achteraan iets hogere paaltjes waartussen een
ijzeren ketting is opgehangen, is enkel versierd met een kruis, met op de kruising
een tekstplaat. Aan het hoofdeinde is een ovalen zinken doos opgesteld, met daarin,
achter glas, een witbeschilderd zinken boeket. De doos heeft aan de bovenste ronding
een smeedijzeren randversiering. Dit grafteken werd uitgekozen precies omwille van
de zeldzame doos met zinken bloemen.
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Grafmonument Schaeverbeke-Claeys-Van den Berghe (einde 19de eeuw). Interieur vóór en na
restauratie.

Grafmonument Schaeverbeke-Claeys-Van den Berghe (einde 19de eeuw)
Vak 38 nr. 33
Uitvoering: 1996
Uitvoerder: BVBA Kunstatelier Gerard Thienpont, Eke-Nazareth
Het kapelvormig gebouwtje onder leien zadeldak is aan de buitenzijde bepleisterd
en voorzien van imitatievoegen. In het driehoekig fronton boven de rechthoekige
ijzeren toegangsdeur is in gotische letters het opschrift aangebracht Sepulture de la
Famille Schaeverbeke § Claeys Van den Berghe.
De binnenwanden zijn eveneens bepleisterd. Tegen de eindwand staat een
neogotische calvarie met op het houten en geschilderde voetstuk het in hout
uitgesneden opschrift Rust in vrede.
Het monument bevond zich in erg verwaarloosde toestand. Toch waren voldoende
sporen aanwezig om zowel de buitenzijde als het interieur in de oorspronkelijke
toestand te herstellen. Een vooronderzoek door trapsgewijs vrijmaken van de
kleurlagen vormde de basis van de nieuwe polychromie en de reconstructie van de
sjabloonversieringen.
De buitenwanden zijn opnieuw bijbeschilderd, als imitatie van kalkzandsteen, met
roodingekleurde voegen net als het neogotisch opschrift op het tympaan.
Grafmonument Charles Fisher Barham (1900)
Vak 47 nr. 07
Uitvoering: 1996
Uitvoerder: BVBA Kunstatelier Gerard Thienpont, Eke-Nazareth
Dit merkwaardige grafteken bevindt zich op het Engels kerkhof van de Begraafplaats
Steenbrugge, tegen de kerkhofmuur aan. Het bestaat uit een met marmerpoeder
gegoten beeld op een eenvoudig maar hoog arduinen voetstuk, waarop het opschrift
is aangebracht:
In loving memory of Charles Fisher Barham. Who passed agefully to his
rest March 8th 1900 aged 63 years.
Op de plint komt de naam van de uitvoerder Fl. Banckaert voor.
De compositie van het beeldhouwwerk bestaat uit een engel, die, met gevouwen
handen, treurend naar de hemel kijkt en neerzit, of schier neerknielt op de treden
voor een zuil bekroond met een rijk versierde urne. Beide vleugels van de engel lagen
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onderaan het voetstuk. Zowel de arduinen sokkel als het marmeren beeld waren erg
vervuild. Reiniging en herstel verliepen voorbeeldig.
Gedenkteken van de laatste Duinheren (1833?)
Dit gedenkteken zit ingewerkt in de rechter zijgevel van de parochiekerk van
de Heilige Kruisverheffing in Sint-Kruis.
Uitvoering: 1997
Uitvoerder: BVBA Kunstatelier Gerard Thienpont, Eke-Nazareth
De marmeren plaat met inschrift is omvat door een arduinen omlijsting rustend op
een sokkel.
Onder de wapenschilden van de Duinenabdij met devies FAC NECESSITATE
VIRTUTEM (Maak van de nood een deugd) en van Ter Doest (doch volledig verweerd)
is in sierlijke kapitelen het volgende inschrift te lezen:
MEMORIE / VAN DEN ZEER EERWEERDEN HEER / MAURUS DE
MOL LIII PRELAET / DER ABDYE VAN DUYNEN IN BRUGGE /
DEN TYD VAN 6 JAER OVERL. DEN 24 7BER 1799 / TOT ALTONA
BY HAMBURG EN ALDAER BEGRAVEN / ONDER DEN
HOOGALTAER VAN DE R.E. C.H KERKE. / OUD 40 JAER ENDE
VAN DE EERWEERDE HEEREN / DER ZELVE ABDYE ALDAER
HIER VOOREN BEGRAVEN / DEN EERW. HEER MARCUS
LOOSVELDT, / PRIOR DEN TYD VAN 40
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JAER OUD 81 JAER. / OVERL. DEN 22 JUNY 1818 / HEER
STEPHANUS AERTS, / ONTFAN OUD 77 JAER OVERL. DEN 17
MEYE 1817. / HEER ANDREAS NOPPE, / DISP. OUD 67 JAER
OVERL. DEN 15 MEYE 1818. / HEER MICHAEL DE REU, / OUD 72
JAER OVERL. DEN 20 JANRY 1821. / HEER NICOLAUS DE
ROOVER, / OVERL. DEN 23 MAERTE 1833 OUD 82 JAER. / HEER
GABRIEL CORDONNIER, / OVERL. DEN 13 JANRY 1822 OUD 67
JAER. / HEER ALEXANDER VAN RISSEGHEM, / PRESID. PASTOR
VAN MEETKERKE 10 JAER, / § PASTOR VAN HET PRINSELYK
BEGYNHOF

Grafmonument Charles Fisher Barham (1900) na restauratie.

IN BRUGGE DEN TYD VAN 11 JAER / OVERL. DEN 2 JULIUS 1830
OUD 73 JAER. / BROEDER FRANCISCUS COENE, / OUD 84 JAER
OVERL. DEN 6 JUNI 1819.
Daaronder staat de gedachtenis Heu, nunc Duna cadet, quae stetit secula septum, ni
Deus omnipotens erigatipse manu (Ach, nu valt de Duinen, die zeven eeuwen stond,
tenzij God Almachtig haar eigenhandig opricht).
De gedenkplaat werd vermoedelijk vervaardigd kort na het overlijden van de
laatste duinheer Nicolaas De Roover in maart 1833.
De arduinen sokkel en de omlijsting hadden hun samenhang verloren. De grote
marmeren plaat was volledig uitgebuikt en de tekst was deels onleesbaar, vooral in
de bovenzone. Het uitbuiken is een gevolg van kruip, een gekend fenomeen bij wit
Carrarisch marmer. Deze plastische deformatie onder belasting van het eigen gewicht
wordt versneld door een hoge relatieve atmosferische vochtigheid. De korrelstructuur
in de marmer verplaatst zich, er ontstaat een intergranulaire beweging. De uitbuiking
werd nog in de hand gewerkt door de thermische zettingen. De gedenkplaat is
trouwens tegen de zuidmuur van de kerk geplaatst.
Eerst werden de blauwstenen delen gedemonteerd, waarna een steunmal werd
gemaakt op de marmeren plaat, zodat deze kon worden gedemonteerd en naar het
atelier overgebracht. Om de plaat terug in vlakke toestand te brengen werd ze in
horizontale stand aan de keerzijde belast. Hierdoor
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Gedenkteken van de laatste Duinheren (1833?) na restauratie.

kon de uitbuiking wat gereduceerd worden. Aan de achterzijde werd de zeer dunne
marmerplaat uitgedikt en werden bronzen ankerbeugels vastgelijmd. De plaat werd
gereinigd en aan de bovenzijde aangevuld met een minerale kunststeen. De
oppervlakte werd lichtjes bijgepolierd en de inscripties bijgekapt. Ten slotte werd
de plaat met een microkristalijne was behandeld en met inox bevestigingsklemmen
in de herstelde arduinen omlijsting opnieuw bevestigd.
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Marc Dubois
Leven en dood
Tussen stad en landschap
De wijze waarop de mens omgaat met de overledenen is een glasheldere
spiegel van de maatschappelijke ontwikkelingen en de visie op leven en
dood.
De Weense architect Adolf Loos (1870-1933) neemt met zijn geschriften een centrale
positie in binnen het architectonisch denken van de 20ste eeuw. De impact van zijn
essay ‘Ornament und Verbrechen’ uit 1908 is groot geweest. Zijn duidelijk
onderscheid tussen de rol van de kunst en de architectuur wordt tot op heden in vele
discussies beklemtoond. Voor Loos zijn er maar twee vormen van de architectuur
die tot de kunst te rekenen zijn: ‘das Denkmal’ en ‘das Grabmal’. Een monument en
een graftombe maakt de mens niet vanuit functionele bruikbaarheidsmotieven, zij
dienen enkel om het geheugen en het verleden vast te houden. Al de rest wat de mens
optrekt, behoort volgens Loos tot de wereld van het bouwen.
De wijze waarop de mens omgaat met de overledenen is een glasheldere spiegel van
de maatschappelijke ontwikkelingen en de visie op leven en dood. De permanente
spanning in de verhouding tussen natuur en stad kan men ook aantreffen op de
plaatsen waar de mens zijn overledenen begraaft. Een van de indrukwekkendste
kerkhoven waar het idee van de ‘dodenstad’ tot uiting komt bevindt zich in Buenos
Aires. In deze meest Europese stad van Zuid-Amerika heeft de monumentale
begraafplaats ‘La Recoleta’ de structuur van een stad, een configuratie van straten,
lanen en pleinen. Door de grote concentratie van bebouwing en de geringe
aanwezigheid van groen wordt een directe binding gemaakt met de stad van de
levenden. Familiegraven zien er uit als grote stedelijke woningen.
In de meeste Europese steden werd gekozen voor een landschapsbenadering, een
groot park met vaak kronkelende paden waarin individuele graven zijn ingeplant.
Een aantal van deze grote stedelijke begraafplaatsen fungeren zelfs als toeristische
bezienswaardigheden zoals ‘Père Lachaise’ in Parijs of het ‘Cimiterio Monumentale’
in Milaan en Genua. In deze oases van stilte komt men vooral onder de indruk van
de drang van de 19de-eeuwse burger om zijn verworven maatschappelijke

Begraafplaats La Recoleta te Buenos Aires.
[Foto: Marc Dubois]

status in steen vast te houden. Ook bij ons zijn er een aantal mooie sites zoals de
Westerbegraafplaats en Campo Santo in Gent, Schoonselhof in Antwerpen en de
Brusselse kerkhoven van Laken, Ukkel en Elsene.
Een boeiend aspect is ongetwijfeld de directe band tussen de aangewende
architectuurstijlen in de stad en die van de grafmonumenten. Op dit gebied valt nog
heel wat onderzoek te gebeuren. Maar al te vaak kijkt men in de eerste plaats naar
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de belangrijkheid van de persoon die er is begraven en niet naar de artistieke en
sculpturale kwaliteiten van de grafarchitectuur. Bij het bestuderen van ons funerair
patrimonium kan men de verschillende stijl in acht nemen, maar men kan de graven
ook benaderen vanuit typologische categorieën. Stijlkenmerken hebben ook een
directe binding met de levensbeschouwing van de overledenen. In de 19de-eeuwse
maçonnieke graven zijn niet enkel de vrijmetselaarssymbolen aanwezig, men kiest
bij voorkeur voor Egyptische stijlkenmerken. Bij de katholieken heeft men andere
symbolen en heeft de stijlkeuze een directe binding met de geloofsovertuiging. Onze
begraafplaatsen zijn dan ook verhelderend voor de 19de-eeuwse neogotiek in
Vlaanderen. De befaamde architect Victor Horta ontwierp een aantal graftomben
met een art nouveau-stijl, een vormentaal die maar sporadisch te vinden is op onze
kerkhoven. Een mooi voorbeeld hiervan is het graf voor de familie Carpentier uit
1895 op het kerkhof van Ronse. Een identiek exemplaar

Art Nouveau graf van de familie Huybrechts-Coppejans. Victor Horta, 1895. Campo Santo Gent.
[Foto: Marc Dubois]

van dit graf staat op het Campo Santo in Gent. De elegante lijnvoering die Horta wist
te bereiken in zijn woningen en meubelen komt hier ook tot uiting in zijn funeraire
sculpturen. Ook tijdens het Interbellum ziet men duidelijk parallellen tussen de
stijlkeuze in de stad en op de begraafplaatsen. Een uitgesproken voorkeur voor een
asymmetrische opbouw, waarbij de invloed van de Nederlandse architect W.M.
Dudok vrij groot is geweest, is kenmerkend voor vele graven uit de jaren dertig. Het
verzet tegen de symmetrische opbouw van de klassieke bouwkunst resulteert in een
nieuwe dynamische compositie. Ook modernistische architecten als Gaston Eysselinck
en Léon Stynen maakten mooie grafzerken. Veel grote architecten met wereldfaam
hebben in de loop van hun loopbaan opdrachten ontvangen zoals bijvoorbeeld Alvar
Aalto, Gunnar Asplund, Carlo
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Scarpa, Charles Rennie Mackintosh en Giuseppe Terragni. Jozef Hoffmann, architect
van het Palais Stoclet in Brussel, ontwierp het statisch graf van Gustav Mahler. Het
graf voor de componist Luigi Nono in Venetië is een ontwerp van de Japanner Arata
Isozaki. Toen in 1957 de vrouw van Le Corbusier stierf ontwierp hij een zeer
bescheiden graf op de begraafplaats in Roquebrune. Ook vandaag de dag ontwerpen
architecten in Vlaanderen graven. Voor zijn overleden vader maakte Wim Cuyvers

San Cataldo kerkhof Modena (Italie).
Aldo Rossi.
Ontwerp 1971.
Perspectieftekening.

een uiterst sober ontwerp bestaande uit twee blokken Franse witsteen met daartussen
een verticale glasplaat. Voor dit bescheiden werk kreeg Cuyvers in 1995 een
vermelding in de Architectuurprijs van de Provincie Limburg.

Kerkhoven van Aldo Rossi en Carlo Scarpa
Wie de geschiedenis van de moderne architectuur doorneemt, zal constateren dat er
maar weinig begraafplaatsen een plaats kregen als referentiepunt. Er zijn een paar
uitzonderingen, zoals het Woodland kerkhof in Stockholm van Asplund en Lewerentz,
het kerkhof in Lubliana van Jozef Plečnik, het kerkhof Igualada in Barcelona van
Eric Miralles & Carme Pinós, de begraafplaats van de familie Brion in San Vito di
Altivole van Carlo Scarpa en het groot kerkhof in Modena van Aldo Rossi. Alhoewel
beide laatstgenoemde Italiaanse kerkhoven, zowel qua benadering als qua schaal erg
verschillend zijn, vormen zij hoogtepunten in het zoeken naar een zingeving van het
grafmonument.
Geen enkele architect in de 20ste eeuw heeft het thema van leven en dood zo
pertinent een plaats weten te geven in een oeuvre als Aldo Rossi (1931-1997). In
1971 wint Rossi (i.s.m. Gianni Braghieri) de wedstrijd voor de uitbreiding van het
19de-eeuws San Cataldo kerkhof van Modena. De titel van zijn inzending was
‘L'azzurro del cielo’, het blauw van de hemel. In zijn toelichting schrijft Rossi: ‘Het
kerkhof als gebouw, is het huis van de doden. In oorsprong is er geen onderscheid
tussen de typologie van het huis en van het graf. De typologie van het graf en van
de begraafplaatsen valt samen met de typologie van het huis, rechte gangen, centrale
ruimte, aarde en steen. Alleen in de oudste vormen van de grotten betekende de cultus
van de doden de cultus van de niet-levenden. De dood drukte een staat van overgang
uit tussen twee condities waarvan de grenzen niet waren afgelijnd. Maar de
Etruskische urnen in de vorm van een huis, en het Graf van de bakker, geven voor
altijd uitdrukking aan de relatie tussen het verlaten huis en het neergelegde werk.
Van
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San Cataldo kerkhof Modena (Italie).
Aldo Rossi.
Het beeld van het verlaten huis.
[Foto: Marc Dubois]

dan af is de verwijzing naar de begraafplaats een verwijzing naar de architectuur van
de begraafplaats, van het huis, van de stad’. Voor Rossi is de architectuur van het
kerkhof er niet om de doden in een idyllisch

Fanuhegraf Molteni te Guissano / 1981.
Aldo Rossi.
[Foto: Marc Dubois]

natuurpark te laten verdwijnen, maar om ze als realiteit aanwezig te stellen.
De centrale as van het kerkhof van Modena is net een wervelkolom van een
skeletstructuur. De grafnissen in het midden, die de vorm van een driehoek hebben
en geleidelijk aan hoger worden, zijn als ribben. Op het uiteinde van de aslijn bevinden
zich een kubus en een kegelvorm. De rode kubus heeft de structuur van een huis
zonder dak en verdiepingen. In dit huis van de doden hebben de raamopeningen geen
vensters, het is het beeld van het onvoltooide en het verlaten huis. Hiermee legt Rossi
een duidelijke relatie met de dood. De kegelvorm is als een grote fabrieksschoorsteen.
Hiermee legt Rossi niet enkel een visuele band met het industrieel karakter van de
periferie, hij roept ook het beeld op van het leven dat in rook opgaat. Anderzijds is
het ontwerp ook schatplichtig aan de 18de-eeuwse architectuurontwerpen van Boullée.
Gezien de omvang van dit project werd de realisatie in vele fasen uitgevoerd en is
zij na meer dan twintig jaar nog steeds niet afgewerkt.
In 1981 ontwierp Aldo Rossi een graf voor de familie Molteni in Guissano. Het
bouwvolume in rode baksteen sluit aan bij de traditionele typologie van de
familiekapellen. De kroonlijst is onderbroken en symboliseert de breuk. De grafkapel
heeft onderaan een crypte die daglicht krijgt via een opening in de vloer. Het dak
bezit een
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Familiegraf Molteni te Guissano / 1981. Aldo Rossi. Tekening interieur met de maquette Porta der
Borsari

Vlaanderen. Jaargang 48

268
fijne metalen structuur en is volledig beglaasd. In het interieur bevindt zich geen
altaar of sculptuur, wel een maquette in hout van de Romeinse ‘Porta dei Borsari’
van Verona uit de 1ste eeuw na Chr. Het prachtig schaalmodel werd gemaakt door
de vaklieden van het wereldbefaamd meubelbedrijf Molteni. De keuze van Rossi
voor de stadspoort van Verona is fascinerend.

Familiegraf Brion te San Vito Altivole (Treviso) 1969-1978. Carlo Scarpa. [Foto's: Marc Dubois]

Hiermee legt hij niet enkel een band met een cruciaal ogenblik in de Romeinse
architectuur, maar verbindt het proces van de architectuur met de dimensie tijd, leven
en dood. De verbouwing van de bestaande stadspoort uit de 1ste eeuw voor Chr., die
haar functie en betekenis had verloren, betekende een breuk met de classicistische
Romeinse architectuur. De oude vestingarchitectuur werd gemaskerd met een decor
dat meer leek op een paleis met drie bouwlagen. Uit protest tegen het volmaakte
werd gekozen voor het onvolmaakte waardoor het spanningsmoment van het ‘infinito’
ontstaat. De klassieke opbouw wordt versluierd en verdoezeld. De aanpassing van
deze stadspoort lijkt op een zinloze onderneming, terwijl uit het verder verloop van
de geschiedenis blijkt dat deze aanpassing van cruciaal belang is geweest voor
ontwikkeling van de architectuur van de 16de en 17de eeuw in Italië.
Het kerkhof in San Vito voor de familie Brion is een totaal ander verhaal. Carlo
Scarpa (1906-1978) kreeg de opdracht van een rijke industrieel om in zijn
geboortedorp, gelegen in de streek van de Veneto, een familiegraf te ontwerpen.
Scarpa maakt van deze unieke gelegenheid gebruik om één van de meest poëtische
begraafplaatsen te creëren. Het project bestaat uit een vergroting van het bestaande
kerkhof met 2.200 cm2 en dit in een L-vorm. Een schuin oplopende betonnen muur
begrenst de uitbreiding en is als het ware een uitnodiging voor de vegetatie om het
gebouwde in te palmen. Er zijn twee toegangen tot het Brionkerkhof. Op de centrale
as van het bestaande kerkhof staat een volume dat aansluit bij de typologie van de
familiekapellen. De trapsgewijze profilering van het beton is een oplossing die in
het gehele project wordt herhaald. Het eerste wat men ziet zijn de twee in elkaar
vattende ringen, symbool van de echtelijke liefde en trouw. Aan het ene uiteinde van
de L-vorm staat een meditatiepaviljoen in het water; een rustplaats voor de geest.
Aan de andere kant is er een kapel die ook bereikbaar is via een tweede toegang langs
de straatzijde. Deze kapel wordt ook gebruikt voor de laatste plechtigheden van de
kleine begraafplaats. In het interieur brengt Scarpa zowel een interpretatie van de
barokkoepel als de invloeden vanuit Japan. De sarcofagen van de Brion staan in het
midden van de L-vorm en hellen naar elkaar toe als een permanente intieme
begroeting. Een betonnen boog overspant de twee graven, het is een ‘arcosolium’,
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een begrip uit het vroege christendom. De onderzijde is bezet met Venetiaanse
mozaïeken, terwijl aan de bovenzijde de vegetatie de kans krijgt de brug te begroeien.
Scarpa wilde een tuin maken voor de levenden, een onvergetelijke plek waar het
aangenaam is om te vertoeven. Het is net een compacte Venetiaanse tuin met aspecten
van een islamitisch paradijs. De symbolische betekenis van het water, bron van het
leven, staat zowel in relatie tot het water in zijn geboortestad Venetië als de
wonderlijke aanwending van het water in de Alhambra van Granada. Het Brionkerkhof
is een werk met een complexe gelaagdheid, een creatie van Scarpa waar de
architectuur de dimensie krijgt van verstilde poëzie. Dat hij zich liet begraven in zijn
meesterwerk lag bijna voor de hand. Juist in de binnenste hoek van de L-vorm,
behorend tot de bestaande begraafplaats, vond hij een eeuwige rustplaats. Het is een
tuin voor de levenden en de doden.
In het ontwerp van Scarpa staat het thema van de tuin centraal en niet het landschap.
Recente voorbeelden waarbij een ontwerper zoekt naar een directe binding met de
topografische kenmerken van het landschap komen niet zo vaak voor. Een sterk
ontwerp in deze richting is het niet uitgevoerd ontwerp uit het begin van de jaren
tachtig van de Italiaanse beeldhouwer Arnaldo Pomodoro voor de uitbreiding van
het kerkhof van Urbino. Zoals in zijn plastisch werk kiest hij voor uitsnijdingen van
het oppervlak, in Urbino voor het uitgraven van een gedeelte van de heuvel.

Nieuw kerkhof van Kortrijk
In de meeste Vlaamse gemeenten lag de begraafplaats rond de kerk. De directe
bindingen tussen levenden en overledenen was groot en intens. Een acuut tekort aan
grond en zorg voor de volksgezondheid (edict van keizer Jozef II uit 1784)
resulteerden in de verplaatsing van de begraafplaatsen naar de periferie en dit liefst
zo ver mogelijk. Kerkhoven kregen een geïsoleerde positie die te vergelijken valt
met de middeleeuwse pesthuizen. De plaats voor onze doden ligt ver van de wereld
van de levenden. Enige reflectie hoe men deze kerkhoven landschappelijk kon
inpassen bleef compleet afwezig.
Het nieuwe kerkhof van Kortrijk is vanuit dit perspectief een grensverleggend
ontwerp voor Vlaanderen. In 1990 organiseerde het stadsbestuur een
stedenbouwkundige wedstrijd voor het gebied Hoog Kortrijk, het gebied gelegen ten
zuiden van de autosnelweg waar de universiteitscampus en De Hallen zich bevinden.
De Italiaan Bernardo Secchi kreeg de eerste prijs, omdat zijn benadering nauwgezet
rekening hield met de topografische kenmerken van
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Nieuw kerkhof Kortrijk. Bernardo Secchi & Paola Viganó. [Foto: Jef Byttebier - het pakt!]

de site. Hij kreeg vervolgens de opdracht voor de heraanleg van de Grote Markt en
het nieuwe kerkhof, twee projecten die hij uitwerkte i.s.m. Paola Viganó. Voor de
werfopvolging werd een beroep gedaan op architect Cnockaert en tuinarchitect Robyn.
De optie om een landschapsbegraafplaats in te planten op Hoog Kortrijk gaf Secchi
de mogelijkheid te illustreren hoe een architect kan omgaan met een landschap. De
zachte glooiing van het landschap is het uitgangspunt; elf plateaus delen het lange
terrein op. Hij wil de topografie aanwenden om zo sereen mogelijk een ontwerp te
laten integreren. De betonnen wanden versterken het landschap en geleiden de mens.
De ceremonieruimte is ingebed in het terrein en is vanaf de straat nauwelijks zichtbaar.
Bij de aanleg werden de kelders geplaatst met daarboven een dunne laag grond.
Interessant is het voorstel voor de ‘grafstenen’. Het enige richtinggevend element is
het grondvlak van 60 bij 60 cm. De hoogte en de keuze van het materiaal zijn vrij te
bepalen. Bij het ontwikkelen van dit idee heeft Secchi zeker het monument voor de
gesneuvelden op het groot kerkhof van Milaan voor ogen gehad, een open
kubusvormige structuur ontworpen door BBPR in 1946. Op een intelligente wijze
weet Secchi een bindend element, dat een zekere ordening zal opleveren, te
combineren met de mogelijkheid een persoonlijk accent aan te brengen. Tevens
ontwierp Secchi stenen zuilen die zullen fungeren als columbarium. De eenvoud
ervan steekt schril af met de vele columbaria die men kan vinden in de catalogi van
de betonfabrikanten.
Ook de kunstintegratie sluit perfect aan bij de visie van Secchi. Het ontwerp van
de beeldhouwer Paul Van Rafelghem is een massieve steen die uit de licht hellende
bodem komt en eindigt als een lage tafel. Hierop wordt het grondplan van de
begraafplaats aangebracht. Het is het samenbrengen van de symboliek van de stenen
tafel met de functie van een zitobject, het markeren van een plek van rust om in alle
stilte te kunnen verpozen.
Sinds de aanleg van de Duitse militaire begraafplaatsen in de jaren vijftig heeft
men in Vlaanderen nauwelijks nagedacht hoe de begraafplaatsen in het landschap
kunnen worden ingepast. Het uitbreiden van kerkhoven was een opdracht voor
landmeters en technische diensten van steden en gemeenten. Secchi neemt opnieuw
de draad op die wij aantreffen in de schitterende sites van Vladslo, Langemark en/of
Hooglede. Het is een zoeken naar een sfeer van sereniteit waarbij het landschap en
de natuur een fundamentele rol vervullen. De tijd van imposante, pronkerige graven
die de maatschappelijke positie van het individu of de familie voor eeuwig moesten
verstenen, is reeds lang voorbij. Dit indrukwekkend patrimonium is een glasheldere
spiegel van de ambities van de voorbije generaties. Het is de taak van de gemeenschap
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om de boeiendste voorbeelden van deze grafsites en tomben te behouden. Anderzijds
zijn initiatieven zoals in Kortrijk van groot belang om de gewijzigde relatie in de
ervaring tussen leven en dood ruimtelijk tot uitdrukking te brengen.
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Jean Em. Driessens
Oscar Jespers en het Schoonselhof
Op de Antwerpse begraafplaats Schoonselhof is Oscar Jespers (1887-1970)
vertegenwoordigd met vier bijzonder waardevolle beelden uit zijn omvangrijk oeuvre.
Drie hiervan behoren tot de funeraire kunst en kunnen vanuit artistiek oogpunt
beschouwd worden als de belangrijkste grafmonumenten binnen het patrimonium
van de Antwerpse necropool. Het betreft hier vooreerst Engel van 1927 voor Anaïs
Franck (1882-1927), de vrouw van Frans Franck (1872-1932), voorzitter van de in
1905 opgerichte vereniging ‘Kunst van Heden/Art Contemporain’, waarvan Oscar
Jespers ook lid was en er geregeld exposeerde. Het beeld siert het graf van de familie
Franck, gelegen op het perk H. Deze Engel moet als een rechtstreekse voorloper van
het grafmonument voor de dichter Paul van

Oscar Jespers, Engel, (1927). Schoonselhof, Antwerpen, Erepark H, Graf F. & A. Franck.
[Foto: Mieke Versées]

Oscar Jespers, De luisterende engel (1932). Schoonselhof, Antwerpen, Graf P. van Ostaijen.
[Foto: Mieke Versées]

Ostaijen (1896-1928) beschouwd worden, dat zich op het ereperk N bevindt.
Beide engelen leggen het hoofd treurend op de schouder, maar het wezenlijk
verschil ligt hierin dat bij de oudste engel het hoofd asymmetrisch is wat een suggestie
van onrust opwekt, terwijl bij Van Ostaijens engel het hoofd gelijkmatig ovaal is,
neigend naar een rechthoek, en het gelaat geen bewogenheid uitdrukt, maar harmonie.
Naast de vroegere rechtopstaande bronzen engel van 120 cm hoog, vertoont de
liggende hardstenen engel van 165 cm lang op Van Ostaijens graf een grotere
geladenheid en meer innerlijke spanning. De engel is neergevallen en drukt zich
tegen de aarde aan om met zijn lichaam als een grafsteen het ontzielde lichaam af te
dekken. ‘Pour moi, la sculpture c'est le bloc’ zei Aristide Maillol. Oscar Jespers
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beaamde dit in een meesterwerk voor de dichter van de zuivere lyriek. In maart en
april 1932 kapte hij aan de steen; eind juni 1932 was de engel uit de steen bevrijd...
De blokvorm symboliseert de massieve onherroepelijkheid van de dood. Omdat het
blok tot engel is geworden, ontneemt het aan de dood het laatste woord.
Een derde werk dateert reeds van 1919. Het betreft het beeld Frieda. Dit 79 cm
hoge bronzen beeldje staat op het graf van Ridder René Victor (1897-1984), vermaard
jurist en grondlegger van de Vlaamse rechtsliteratuur, verwoed kunstliefhebber en
verzamelaar, en zijn vrouw Frieda de Meulemeester (1897-1982). Zij was het die
Oscar Jespers inspireerde tot dit geestig kunstwerk. Dit kubistische beeldje behoort
tot het beste experimenteel werk van de meester, het vertoont qua opvatting
verwantschap met vroegere werken van H. Laurens (1885-1954), alsook met J.
Lipchitz (1891-1973) wiens grootsheid Jespers evenaart. Het kwam reeds spoedig
na zijn ontstaan in het bezit van René en Frieda Victor en werd na het overlijden van
René Victor in 1984 op beider graf geplaatst, dat zich op het ereperk R bevindt.
Uiteraard gaat het hier, in tegenstelling tot beide engelfiguren die in opdracht gemaakt
werden, niet om funeraire kunst.
Doch deze drie schitterende werken
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van Oscar Jespers op het Schoonselhof, zijn reeds genoegzaam bekend én beschreven.
Volledigheidshalve dient vermeld te worden dat Oscar Jespers in 1941-1942 een
grafsteen vervaardigde voor mevrouw Maria Magdalena Burssens-De Hollander, de
vrouw van de dichter Gaston Burssens. Dit funerair monument in de vorm van een
bas-reliëf bevond zich eveneen op het Schoonselhof, doch is verdwenen. Zeer
waarschijnlijk is het vernietigd of verwijderd bij het verstrijken van

Oscar Jespers, Frieda (1919). Schoonselhof, Antwerpen, Erepark R, Graf René Victor en Frieda de
Meulemeester.
[Foto: Mieke Versées]

de concessie, wat te betreuren is.
In 1920 maakte Oscar Jespers een ontwerp voor het graf van Herman van den
Reeck (1901-1920), de student die tijdens een verboden optocht ter herdenking van
de Guldensporenslag op 11 juli 1920 door de Antwerpse politie dodelijk werd
getroffen. De opdracht voor dit grafmonument ging echter naar een andere
beeldhouwer en het ontwerp in gips werd vernietigd.

Een onbekend beeld van Oscar Jespers
Wanneer men de middendreef van het Schoonselhof met haar geknotte lindebomen,
in vroegere tijden de Moretusdreef, volgt en de ommuurde laat-16de-eeuwse hoeve
voorbijwandelt, komt men aan de rand van het perk A. Links op het graf van de
familie Alph. Aerts, zit zij die ik Het Bloemenmeisje noem, liefelijk, vertederend en
ingetogen. In een lange jurk zit zij met gestrekte dijen en geplooide onderbenen op
een verhoogde grafsteen in Euville. Met de linkerhand legt zij een bloementuil op
het graf; in de rechterhand houdt zij een roos en met de rechterarm houdt zij nog een
tuil voor haar borst. Dit levensgroot bronzen beeld, bevallig en sierlijk, draagt rechts
onderaan op de zoom van de jurk de volle signatuur Oscar Jespers. In het kapitaal
naslagwerk van José Boyens over Oscar Jespers is dit beeld niet opgenomen in de
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Albert Poels (1903-1984), graf Renaat Veremans. Schoonselhof, perk N (Erepark), Antwerpen.
[Foto: F.J. Tas]

kritische en gedocumenteerde catalogus van de beeldhouwwerken.
In deze aangelegenheid consulteerde ik vooreerst Antoon van Ruyssevelt, gewezen
bibliothecaris van de Stadsbibliotheek van Antwerpen en het A.M.V.C., die als
publicist over de Antwerpse beeldhouwers ook reeds vele jaren werkt aan het
inventariseren van de grafmonumenten op het Schoonselhof. Met betrekking tot deze
onbekende Jespers stelde hij laconiek: ‘Dit monument heeft zo zijn problemen...’
Inderdaad! Doch mijn speurwerk in het archief van het Schoonselhof leverde het
volgend verrassend resultaat op: de aanvraag voor het plaatsen van een grafzerk in
Euville met bronzen beeld voor de familie Alph. Aerts dateert van 1 mei 1922 en is
gedaan door Oscar Jespers zelf. Deze aanvraag wordt door het College van
Burgemeester en Schepenen goedgekeurd. Als tweede zeer belangrijk archiefstuk is
de ontwerptekening in inkt van Oscar Jespers. Het betreft hier twee ruwe schetsen
op één blad voor het grafmonument. Zowel de grafzerk in Euville als het bronzen
beeld zijn van de hand van Oscar Jespers, die signeert als ontwerper-uitvoerder van
dit funerair monument in zijn totaliteit.
In het dossier van de familie Alph.
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Aerts vinden we administratief het nummer 462 terug op de documenten van de
aanvraag, de toelating alsook rechts bovenaan de ontwerptekening van Oscar Jespers
wat wijst op een gelijktijdigheid. Hiermee zou moeten bewezen zijn dat het beeld
wel degelijk door Oscar Jespers is gemaakt en wel in 1922. Mijn intuïtief gevoel van
bij het begin dat het hier om een onbekend werk gaat, werd bevestigd in een gesprek
met de meest aangewezen persoon in de Jespersstudie, José Boyens. Zij werkte
gedurende jaren zeer nauw en intensief samen met de beeldhouwer bij het
totstandkomen van de monografie, maar kende dit beeld niet.
In het kader van zijn artistieke evolutie rond 1922 is deze eclectische sculptuur
inderdaad bijzonder bevreemdend, zodat zij resoluut stelde dat dit Bloemenmeisje
(bijna) onmogelijk van Oscar Jespers kan zijn. Zij schrijft het eerder toe aan de vader
Emile Jespers (1862-1918) ondermeer, omdat het zoals in andere beelden van deze
uiterst bekwame vakman, duidelijke invloeden vertoont van de door hem bewonderde
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Oscar Jespers, het zgn. Bloemenmeisje (1922). Schoonselhof, Antwerpen, Graf Familie A. Aerts.
[Foto's: J.V.]

Franse beeldhouwer J.B. Carpeaux (1827-1875). Prof. Paul Jespers, die zeer vertrouwd
is met het werk van zijn vader, kende het beeld evenmin. Hij kon in zijn archief niets
terugvinden, geen brief noch énige verwijzing naar een opdracht van de familie Alph.
Aerts, niettemin was voor hem deze onbekende Jespers ook verbazingwekkend.
Indien we de redenering van José Boyens volgen, blijft er toch de vraag waarom
Oscar Jespers door zijn volle signatuur deze sculptuur als de zijne heeft willen
benadrukken. Tenzij hij dit onafgewerkt beeld dat van zijn vader zou zijn, zelf heeft
voltooid, zoiets gebeurde vroeger nog in het atelier aan de Boisotstraat 25 in
Antwerpen. Of gaat het om een zeer vroeg werk van Oscar Jespers uit de tijd dat hij
met zijn vader samenwerkte? Het beeld zou dan later als grafmonument verkocht
zijn aan de familie Alph. Aerts in 1922. Er blijven vragen en nog een laatste
persoonlijke hypothese.
Ik ben de mening toegedaan dat Het Bloemenmeisje, steunend op het door mij
verzamelde bewijsmateriaal, wel degelijk kan toegeschreven worden aan Oscar
Jespers. Hij heeft in 1922 deze opdracht aanvaard en een funerair kunstwerk
vervaardigd naar de wensen of eisen van zijn opdrachtgevers, denkelijk uit financiële
overwegingen, doch dit laat ik hier in het midden. Het gebeurde zeer vaak dat
gereputeerde beeldhouwers tekenden voor opdrachten in de grafkunst, het mooiste
voorbeeld hiervan is het kerkhof ‘Père Lachaise’ in Parijs en evenzo het Schoonselhof
in Antwerpen. De opdrachten kwamen meestal van de zeer gegoede hoge burgerij
of van de adel en waren een belangrijke bron van inkomsten voor vele beeldhouwers.
Het Bloemenmeisje heeft hoegenaamd geen enkel uitstaans of énige referentie
naar het meer moderne en vooral authentieke werk dat Oscar Jespers omstreeks 1922
kenmerkte als één van de begaafdste beeldhouwers van zijn tijd, zoals ‘De
Kapmantel’, ‘Marabou’, ‘Clown’, ‘De Jongleur’ e.a.
Het raadsel rond dit Bloemenmeisje is hiermee nog niet helemaal opgelost, doch
wordt vervolgd...
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Dichter te gast
Karel Sergen
Winterwandeling met zus
voortaan wil ik rijm op mijn woorden
en ijs om op te kraaien van genot.
ik wil warmlopen in zwarte bossen,
blossen en buitengekomen,
van die blauwe ogen hebben staan,
waarmee je horizont verlegt.
voortaan wil ik mezelf vertellen dat ik zing.
dat ik vogelpluimen draag met een pen
die ik kan plukken als ik schrijf:
dat ik mij in een boom verstopte
en iedereen wakker floot die nog sliep
of woelde of zich verloren had gewaand.
ik heb een zus die voor engel leerde
en daarin slaagde. ze is het nu.
toch heeft zij zich vanochtend ook gewassen.
niemand dringt in haar, tenzij zijzelf,
om op te lossen en licht te worden
als haar heel reële onbestaan.

Sneeuwpret
het heldert omdat het koud is.
gisteren was het er al. dit ultralicht bestaan
dat niet alleen mijn huid tot leer wil trekken,
mijn hele vel doet kraken totdat ik glim en gloei,
maar dat vooral de benen in me tikt,
al die met vlees omhangen botten schrikt,
zodat zij als betrapt zich rechten als soldaten.
dit betrouwbare skelet dat mij doet dragen.
ik zing als ben ik jonge maagden die bang
verlangen naar wat met hen gebeuren gaat.
dit zeg ik nu,
omdat het koud is en het heldert.
ik zou bijna mijn eigen ogen kunnen zien.
elke winter wil ik strak in mijn geraamte.
daarom valt er sneeuw, soms,
om in te stoeien.
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Kachel
het water zong.
eerst bleef alles stom, als wanneer iets afwezig is.
wij lazen wat, lagen in de zetel.
het geruis begon, een fluisterend sissen, voorzichtig.
bovenop het vuur wou een ketel zich te buiten gaan.
de wind die hij ons maakte.
wij konden niet anders.
wij hadden jaren in een groot portaal gestaan
en blauwe blaren gekregen, stukgesprongen lippen.
jij nipte nog van je glas wijn.
toen liep je naar mij over.
het gebeurde.
het bleef heel stil daarbij.
het water huilde.

Schenkpapier
waar woon je dat je buiten mijn bereik
de barsten ziet die kou en regen
in vele straten slaat en 's zomers buiten
in het licht de verzen leest die ver tot over
middernacht door zon beschenen zijn
waar woon je dat je met je lachend kind
op schoot de liedjes nazingt van je moeder
of dat je aan de rotsenzee met water op je voeten,
moet kraaien van de pret, met verderop
de wonderbaarlijk bovenblijvende boten,
uit ondoorlaatbaar schenkpapier gevouwen
waar woon je dat ik de neurie van je borsten hoor
als ik me meevoer met de oostenwind
en goed verborgen neerstrijk op je nest
waar jij mij droomverloren huldigt
dwarsdoor de ruimtetijd
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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
redactiesecretar taat Ieder vertaald gedicht moet vergezeld worden van een fotokopte
van het oorspronkelijke gedicht en van de bibliografische gegevens van de bundel
of het boek waaruit het genomen werd

Werken en dagen (213-253)
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"Ω Π ρση, σ δ
κουε δ κης, μηδ
ριν
ελλε
ρις γ ρ τε κακ δειλ
βροτ
ο δ μ ν σθλ ς
ηιδ ως φερ μεν δ ναται, βαρ θει δ θ
π α τη ς
γκ ρσας
τ σιν˙ δ ς δ
τ ρη ι παρελθε ν
κρε σσων ς τ δ καια˙ δ κη δ
π ρ
ριος σχει
ς τ λος ξελθου σα˙ παθ ν δ τε ν πιος γνω.
...
Ο δ δικας ξε νοισι κα
νδ μοισι διδου σιν
θε ας κα μ τι παρεκ α νουσι δικα ου,
το σι τ θηλε π λις, λαο δ
νθευ σιν ν α τ
˙
ε ρ νη δ
ν γη ν κουροτρ
ος, ο δ ποτ α το ς
ργαλ ον π λεμον τεκμα ρεται ε ρ οπα Ζε ς˙
ο δ ποτ
θυδ κ σι μετ
νδρ σι λιμ ς πηδε
ο δ
τη, θαλ
ς δ μεμηλ τα ργα ν μονται˙
το σι
ρει μ ν γα α πολ ν β ον, ο ρεσι δ δρυ ς
κρη μ ν τε
ρει βαλ νους, μ σση δ μελ σσας˙
ε ροπ κοι δ
ιες μαλλο ς κατα ε ρ
ασι˙
τ κτουσιν δ γυνα κες οικ τα τ κνα γονευ σι˙
θ λλουσιν δ
γαθο σι διαμπερ ς˙ ο δ
π νηω ν
ν σονται, καρπ ν δ
ρει ζε δωρος ρουρα.
Ο ςδ
ρις τε μ μηλε κακ κα σχ τλια ργα,
το ς δ δ κην Κρον δης τεκμα ρεται ε οπα Ζε ς˙
πολλ κι κα ξ μπασα π λις κακου
νδρ ς πη ρα,
ς τις λιτρα ν κα
τ σθαλα μηχαν αται˙
το σιν δ ο ραν θεν μ γ
π γαγε πη μα Κρον ων,
λιμ ν μου κα λοιμ ν˙ πο θινθουσι δ λαο ,
ο δ γυνα κες τ κες τ κτουσιν, μιν θουσι δ ο
κοι
Ζην ς ραδμοσ ν σιν λυμπ ου˙ λλοτε δ α
τε
τω ν γε στρατ ν ε ρ ν π λεσεν
γε τε χος
ν ας ν π ντ Κρον δης ποτε νυται α τω ν.
"Ω βασιλη ες, με ς δ κατα ρ ζεσθε κα α το
τ νδε δ κην˙ γγ ς γ ρ ν νθρ ροισιν
ντες
θ νατοι ρ ζονται σοι σκολι
σι δ κ σιν
λλ λους τρ
ουσι εω ν πιν ο κ λ γοντες.
Τρ ς γ ρ μ ριο ε σιν π χθον πουλυ οτε ρ
θ νατοι Ζην ς
λακες θνητω ν νθρ πων˙
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Hesiodos, werken en dagen (213-253)
Jij, Perses, schenk het recht gehoor, verban de overmoed,
Overmoed bekomt de kleine man maar slecht; zelfs groten
Dragen hem moeilijk en bezwijken onder zijn gewicht
Als ze onheil ontmoeten; beter loop je langs het pad
Dat leidt naar gerechtigheid. Recht is sterker dan hoogmoed
Als het einde komt. Lijden brengt ook de dwaas tot inzicht.
...
Maar wie voor vreemden en burgers eerlijk vonnis vellen
En die nooit de weg van de gerechtigheid verlaten,
Hun stad zal gedijen en 't hele volk zal er bloeien.
Over het land daalt vrede die de jeugd in leven laat,
Nooit zendt Zeus, die in de verte ziet, een wrede oorlog;
Geen hongersnood komt bij mensen met eerbied voor het recht,
Geen rampspoed: de vrucht van hun werk brengt hun een rijk festijn.
De aarde schenkt hun alles. In de bergen draagt de eik
Eikels aan zijn takken en bijen huizen in zijn stam.
De schapen gaan gebukt onder hun zware wollen vacht;
De vrouwen baren zonen die 't beeld zijn van hun vader;
Altijd rijker wordt hun bloei, ze moeten niet in scheepvaart
Toevlucht zoeken, want de milde grond voedt hen met zijn oogst.
Maar die met hoogmoed zijn bezield en het kwade stichten,
Op hen richt zich de wraak van Zeus, die in de verte ziet.
Vaak weegt op heel de stad de last van één verdorven man,
Die zich aan onbezonnen wangedrag te buiten ging.
Dan laat Zeus uit de hemel zware rampen op hen neer,
Hongersnood en ziekte tegelijk; mensen komen om,
Vrouwen baren geen kinderen meer, huizen worden puin
Door de wil van Zeus, god van de Olumpos; elders nog
Vernietigt hij een machtig leger, sloopt hij de wallen
Of laat hij ter vergelding schepen ondergaan op zee.
Edele heren, overweeg ook zelf deze werken
Van het recht; want heel dichtbij, verborgen tussen mensen,
Kijken goden toe op hen die anderen onrecht doen
Met scheve rechtspraak en die geen straf van goden vrezen.
Ontelbaar het getal der goden door Zeus op aarde
Neergezonden als wachters over 't menselijk geslacht.
VERTALING: HERMAN VERDIN

Hesiodos was een Grieks dichter die leefde ca. 700 v. Chr in Beotie Naast een
uitvoerig gedicht over de oorsprong en de genealogie van de Griekse godenwereld
(Theogonie) kennen we van hem o m. Werken en Dagen, dat duidelijke banden heeft
met de in het Oosten verspreide wijsheidsliteratuur. Hoofdthema's zijn de nood aan
een rechtvaardige rechtspraak, de verplichting tot hard werk een eerlijk leven en,
ten slotte, de aan de jaarcyelus gebonden bezigheden van de boer in een weing
vruchtbaar land. Hierbij schenkt Hesiodos minstens evenveel aandacht aan de
natuurbeschrijving als aan de praktische raadgevingen. Het geheel wordt voorgesteld
als gericht tot zijn (al dan niet fictieve) broer Perses.
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In en om de kunst
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

Een brief van Gezelle uit 1882
André Vincke
Op de Franstalige brief van Guido Gezelle die in mijn bezit is, heeft een vroegere
eigenaar met potlood de volgende verduidelijking geschreven: ‘gekregen van Dr.
Cyriel Heldenbergh, propriétaire van het huis waar Gezelle 14 jaar gewoond heeft;
(in het huis, gemaakt van zijn bureel).’ In het januari-nummer van dit tijdschrift las
ik met meer dan gewone interesse het artikel van Julien Vermeulen ‘Zoo bin als
buiten deze zaal’ (blz. 22-29), waarin een foto van een troosteloos magazijnencomplex
opgenomen is. Toen ik in de commentaar bij de foto de naam Heldenbergh ontmoette,
dacht ik natuurlijk onmiddellijk aan de aantekening op mijn Gezellebrief.
Op 15 januari 1880 vestigde Gezelle zich in de Handboogstraat nr. 13, in het
leegstaande, somber-ogende magazijn van een wijnhandelaar, dat voor de
onderpastoor enigszins als woning ingericht werd. Daar was inderdaad op 4 juni
1877 Adolphe Theodore Heldenbergh overleden, wiens opslagplaats waarschijnlijk
ongebruikt zal gestaan hebben na de dood van de eigenaar. De heer Heldenbergh
had zeven kinderen onder wie Cyrille en Félicité. We bevinden ons hier in een
aristocratische, Franssprekende, conservatief-katholieke familie en we weten dat
Gezelle zich met alle gemak ook in die kringen bewoog. Als onderpastoor op de
O.-L.-Vrouweparochie had de dichter er zeker dagelijks contact met de geestelijke
koster Antonius Jacobus Heldenbergh (1817-1880), wiens taak het was te zorgen
voor de goede orde in de kerk, het uitdelen van de communie en het bijhouden van
het ‘Registrum Defunctorum’ en zo is Guido Gezelle wellicht bevriend geraakt met
de familie van de wijnhandelaar Theodore Heldenbergh in de Handboogstraat die
bovendien rechtover de kerk woonde.
Als Gezelle zijn Franse brief schrijft aan Félicie (officieel heet ze Félicité) is ze
achttien jaar oud, is ze op pensionaat ergens in Maastricht en is ze wellicht ook lid
van de Franstalige ‘Congrégation de Dames et de
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Handschrift van Gezelles brief aan Félicie Heldenbergh. In het doopregister van de Kortrijkse
O.-L.-Vrouweparochie staat het ongeluk met de klok als volgt beschreven: “Campana cecidit ex turri,
salvis ibi praesentibus, ipsis sonantibus.” (De klok viel uit de toren, de aanwezigen bleven ongedeerd
en zijzelf gaven geluid). Dit gebeurde tijdens de doopplechtigheid voor Clothilde Sabbe op 26.12.1882.

Demoiselles sous le Titre du Très-Saint Nom de Marie’ waarvan Gezelle
‘onderbestierder’ was. Hier volgt de (ongecorrigeerde) transcriptie van de brief:
‘Ma chere enfant Felicie,
J'ai été tres agréablement surpris de votre bonne lettre, que j'ai reçue hier et pour
laquelle je m'empresse de vous remercier. C'est réellement bien gentil de votre part
et je suis d'autant plus content que vous paraissez faire des progrès rapides. Votre
lettre est très bien stylée, tres bien écrite. Elle prouve en outre que vous avez bon
coeur et qu'on peut tout espérer de vous.
Je suis hereux d'apprendre que vous vous plaisez à Maestricht et que vous restez
toujours une bonne petite flamande. Apprenez tout ce qui est possible d'apprendre;
à votre retour je vous ferai passer un petit examen sur la langue allemande.
Nous avons eu aussi notre fête de Noël, au Patronage S. Cathérine; crêche, arbre
de Noël, etc. Au nom de l'Enfant de Bethlehem nous avons habillé 12 petits enfants
pauvres. Si vous aviez été ici je vous aurais priée de me tricoter quelque chose. Ca
sera pour plus tard! Et la grosse cloche de N.D. qui est tombée, le jour de Noël,
pendant qu'on la sonnait pour Vêpres! Elle reste encore fixée dans la voute, audessus
de l'endroit ou Mélanie (van 't h. haar) a son établi. Cinq minutes avant je me trouvais
tout juste là où elle aurait dû tomber et où il y a maintenant un tas de pierres. C'est
un vrai miracle qu'il n'y a eu ni tués ni blessés.
L'épouvante a été grande. Il n'y a pas de malades de votre connaissance, soyez
tranquille. J'espère vous revoir grandie en toute façons et vous bénir de pres comme
je le
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fais de loin, en me disant votre très devoué Père et ami en J.C. Gelobt sei J.C.!’ Guido
Gezelle [handtekening].
De brief is niet gedateerd maar daar Gezelle verwijst naar het recente ongeluk met
de grote klok (ze woog ongeveer 7000 kg en viel op tweede kerstdag 1882 rond drie
uur na de middag naar beneden), weten we ongeveer wanneer we Gezelles schrijven
aan Félicie Heldenbergh moeten situeren. Félicie werd geboren in Kortrijk op 21
oktober 1864 en overleed er op 26 maart 1933. Ze bleef ongehuwd en haar
overlijdensbericht vermeldt dat ze ‘Membre de Congrégation de la Sainte Vierge et
Membre du Tiers-Ordre’ was. Ze overleed thuis: Rue Gezelle, 2. Félicie moet er
samen gewoond hebben met haar oudere broer Cyriel. Hij werd geneesheer en bleef
eveneens ongehuwd. Hij werd geboren in Kortrijk op 17 mei 1859 en stierf in zijn
geboortestad op 22 november 1940. Ook zijn rouwbericht is in het Frans opgesteld
en vermeldt: ‘Docteur en Médecine - Membre de la Congrégation de la Ste Vierge
et des Confréries de la Paroisse.’ Hij is overleden in de Rue de Groeninghe, 3.
De hier gepubliceerde brief is eens te meer een duidelijke illustratie van de sociale
beweeglijkheid van Gezelle. Enerzijds wijdde hij zich met hart en ziel aan de
Katrientjes, de vereniging van werkmeisjes uit de ‘Linière de Courtrai’, zodat een
lezer van de ‘Gazette van Kortrijk’ in de editie van 30 november 1899 schreef: ‘Hij
was in de avondschole van de fabrieksmeisjes, waar hij 25 jaar naartoe ging, zo
vaderlijk geerne gezien.’ Anderzijds was hij intens bedrijvig als geestelijke leider
van een vereniging van dames uit het aristocratische Kortrijkse milieu waar Frans
de voertaal was. Ook treedt Gezelle in deze brief naar voren als een man die zeer
veel belang hechtte aan het beheersen van vreemde talen en die ook als een vader
waakte over de geestelijke gaafheid van de kinderen met wie hij in contact kwam.
De Nederlandstalige verwijzing naar ‘Mélanie (van 't h. haar)’ is een referentie aan
de relikwie van het H. Haar die in de O.-L.-Vrouwekerk bewaard werd. Dat hij in
een brief naar een welgesteld buurmeisje schreef over de twaalf arme kinderen die
ze tijdens de kerstperiode nieuwe kleren gegeven hadden, typeert ook zijn geloof in
de waarde van een paternalistisch-caritatieve inzet vanwege de burgerij. Dat hij
bovendien in een Franstalige tekst pleit voor het welzijn van ‘une bonne petite
flamande’ zal in zijn opvatting wel niet paradoxaal geklonken hebben.

Een kweekvijver voor het kinder- en jeugdboek
Geert Swaenepoel
70 jaar Vlaamse Filmpjes
Het eerste Vlaamse Filmpje verscheen als bijlage in Zonneland op 2 november 1930.
De wondere tocht was de titel; Frans Hammenecker de auteur. Hij nam niet minder
dan 10 van de eerste 15 verhalen voor zijn rekening. De redactie stond toen onder
leiding van E.P.L. Dils, norbertijn, die werd bijgestaan door Emiel van Hemeldonck,
die zelf ook onder verschillende schuilnamen heel wat verhalen publiceerde.
Pionierswerk, want in die periode was er niet of nauwelijks sprake van het kinder-
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en jeugdboek. De Vlaamse Filmpjes werden dan ook gretig gelezen: de oplage
bedroeg vóór de Tweede Wereldoorlog reeds meer dan 60.000 exemplaren. Voor
veel bekende jeugdauteurs betekenden de Vlaamse Filmpjes het begin van hun
schrijversloopbaan. Oudere lezers herinneren zich wellicht namen als Richard
Dewachter, Paul Kiroel of T. Lindekruis. Een aparte vermelding verdient natuurlijk
John Flanders. Onder die naam leverde Jean Ray zijn eerste Vlaamse Filmpje af. Het
vervloekte land verscheen als nr. 42 in de reeks. Er zouden er in de periode voor de
Tweede Wereldoorlog nog 38 volgen. Omwille van papierschaarste werd de uitgave
in 1942 stopgezet. Op dat ogenblik waren er 614 nummers verschenen. In januari
1946 kwam nummer 1 van een nieuwe reeks op de markt. Ook die naoorlogse reeks
groeide uit tot een kweekvijver voor jong talent. Een greep uit de vele namen levert
dan ook een ronduit indrukwekkend resultaat op: Jos Ghysen, Bart Mesotten, Gaston
vander Gucht, Cor Ria Leeman, Julien van Remoortere, Henri van Daele, Gaston
van Camp, Jaak Christiaens, René Swartenbroekx, Gerda van Cleemput, Jo Briels,
Maria Heylen, Gil vander Heyden, Karel Verleyen, Els Beerten, Gerda van Erkel,
Patrick Bernauw, Katrien Seynaeve, Detty Verreydt, Nicole Boumaâza, Joris Denoo,
Yan Gout en vele anderen. Ook in deze reeks schreef John Flanders niet minder dan
87 verhalen. Toen in 1972
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het 1000ste naoorlogse verhaal verscheen werd een jaarlijkse John Flanders Prijs
ingesteld. Om maar enkele winnaars te noemen: Karel Verleyen, Gerda van Cleemput,
Els Beerten, Patrick Bernauw, Kolet Janssen en Sylvia Vanden Heede.
Maar niet alleen voor jeugdauteurs waren de Vlaamse Filmpjes een springplank.
Ook voor heel wat illustratoren zijn de Vlaamse Filmpjes een dankbaar werkterrein.
Namen als Chris Vandendriessche, Leo de Kort, Marjolein Pottie, Wout Olaerts en
André
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Sollie staan dan ook garant voor kwaliteit. Hoofdredacteur Théo Lenaerts wil vooral
verhalen brengen waaraan jongeren plezier beleven, die aanspreken en bij de lezer
de smaak voor het lezen van een boek trachten op te wekken.
Nu zijn de Vlaamse Filmpjes 70 jaar jong en verschijnt binnenkort het 3000ste
verhaal. De oplage schommelt momenteel rond de 15.000! Een niet onaardig aantal,
nu het lectuuraanbod voor de jeugd zo gevarieerd is.
Naar aanleiding van dit jubileum worden de Vlaamse Filmpjes in een nieuw kleedje
gestoken: de papierkwaliteit wordt verbeterd, de opmaak luchtiger en er komen
illustraties binnenin. Ook het kruiswoordraadsel is weer van de partij. Er is elke week
een boek te winnen en op het einde van ieder trimester wordt er onder alle goede
inzenders een pakket van tien boeken verloot. Uitgeverij Averbode zit niet stil. Samen
met Atelier Helen Keller brengt de uitgeverij sedert januari 1995 de Vlaamse Filmpjes
ook wekelijks uit op geluidscassette. En sinds vorig jaar is Uitgeverij Averbode met
een soortgelijke Franse reeks gestart: Récits Express. Bovendien wordt vanaf oktober
1999 ook in Nederland een soortgelijke verhalenreeks opgestart: Leesbeest. Voor de
komende feestjaargang zijn er drie speciale dubbelnummers waaraan bekende auteurs
en illustratoren zoals Els Pelgrom, André Sollie, Kolet Janssen en Jan Simoen hun
medewerking verlenen. Voor de John Flanders Prijs 1999 is er deze keer een
volwassenenjury en een kinderjury. Elke jury bekroont de winnaar met een prijs van
70.000 Bfr.
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Per Holmer en Vlaanderen
Lisette Keustermans
In Gamla Stan, het eeuwenoude hart van Stockholm, ligt op een van de pittoreske
pleintjes het eetkroegje ‘Järntorgspumpen, Belgian brasseri’. Het is een soort remake
van La mort subite en je kunt er alle soorten Belgisch bier drinken. De ideale plek
voor een gesprek met Per Holmer (o1951), de Zweedse schrijver-vertaler die houdt
van (bijna) alles wat Belgisch is, graag een glas trappist drinkt en zijn hart aan
Vlaanderen heeft verloren.

Per Holmer en de Vlaamse literatuur
De liefde van Per Holmer voor Vlaanderen begon als een regelrechte coup de foudre.
Hij herinnert het zich nog precies. Het gebeurde in 1977, in het najaar, toen hij na
zes gepubliceerde prozawerken in een artistieke crisis verkeerde en zich van zijn
writer's block trachtte te bevrijden door buitenlandse romans te lezen. ‘Een van de
boeken die in mijn handen viel was de Zweedse vertaling van De Kapellekensbaan
van Louis Paul Boon. Meteen sloeg de vonk over. Ik ontdekte een verwante ziel, een
arbeidersschrijver, een bohémien, een beetje een ijdeltuit en iemand die geen
rechtlijnige sociaal-democraat was, maar tedere anarchist. Zijn taal wilde ik leren,
zijn boeken in de oorspronkelijke taal lezen. Ik ben meteen naar de boekhandel gerend
om Teach yourself Dutch te kopen. En al snel begon ik Boontje in het Nederlands
te lezen, met een woordenboek. Ik herinner me nog welke problemen het preteritum
“kreeg” opleverde, dat woord kon ik maar niet vinden. En hoe ik genoot van woorden
als “Gentenaar, Bruggeling, Ieperling, Brusselaar”, magische woorden. Voor mij
was dat Vlaamse magie.’
Toen Per Holmer twee jaar nadien naar Vlaanderen ging, kende hij al flink wat
Nederlands. Zelf relativeert hij die kennis graag: ‘Ik sprak toen een soort nep-taal,
Boons op zijn Hollands uitgesproken. Op een blauwe maandag had ik aan de
universiteit

Per Holmer
(Foto: Cato Lein)

van Stockholm Nederlands gestudeerd, dat wil zeggen ik had vooral in het
talenpracticum gezeten en de uitspraak geoefend en die was Hollands. Ik was me
ervan bewust dat ik gebrekkig Nederlands sprak. Toen ik in Antwerpen op een late
middag bij uitgeverij Manteau binnenstapte en met mijn gekke accent zei “ik kom
uit Zweden, ik ben een Zweedse schrijver die iets meer over Vlaamse literatuur wil
weten”, stond ik dan ook versteld van de hartelijke ontvangst. Ik kreeg stapels boeken
mee en Julien Weverbergh werd mijn gids. Hij verschafte me een mooie ingang in
de Vlaamse letterenwereld. Hij nam me mee naar de Vécu, het toenmalige
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artiesten-etablissement aan de Stadswaag in Antwerpen, waar ik Eddy Van Vliet
leerde kennen. Hij stelde me ook voor aan de zwijgzame, teruggetrokken Claude
Van de Berge. Ik bleef nadien lang in Vlaanderen hangen. Ik was geconcentreerd op
de Vlaamse literatuur, Boon, Claus, Walter Van den Broeck, Eddy Van Vliet.’

Promotie van Vlaamse literatuur in Zweden
Na zijn eerste kennismaking met Vlaanderen ging Per Holmer op eigen houtje de
Vlaamse literatuur promoten in Zweden. De Nederlandse letteren waren terra incognita
in zijn land. Vier romans van Louis Paul Boon waren vertaald en ook een aantal
werken van Jan Wolkers, maar hun namen waren niet bekend bij het lezerspubliek
en tot welk taalgebied ze behoorden wist zo goed als niemand. Daar is sindsdien wel
wat verandering in gekomen. Per Holmer schreef lange wervende artikels in de
kranten en trachtte uitgevers te bewegen literatuur uit de ‘Lage Landen’ in hun fonds
op te nemen. Langzaam aan werd hij een autoriteit op het gebied van de Nederlandse
letteren. Hij kreeg opdrachten als consulent en werd een bekend vertaler. De romans
die hij vertaalde konden rekenen op recensies in de belangrijkste Zweedse kranten.
Kortom, dankzij de inzet van Per Holmer kreeg de literatuur uit het Nederlandse
taalgebied een plaatsje in het bewustzijn van de Zweden.
Maar het was een lange weg! Het werven was een hele karwei. Per Holmer: ‘In
1982 probeerde ik bij Bonniers (de grootste Zweedse uitgeverij) De verwondering
van Hugo Claus te plaatsen. Dat ging niet zo vlot. Ik zorgde ervoor dat de uitgever
een Franse vertaling kreeg en zeurde net zo lang tot hij die las en mij de roman liet
vertalen.’ In 1985 verscheen het boek in de Panache-reeks, de elite-serie waarin
Bonniers grote buitenlandse schrijvers uitgeeft ten behoeve van literaire fijnproevers.
De laatste jaren neemt Per Holmer geen nieuwe initiatieven. ‘Ik heb er niet echt tijd
voor en laat het aan anderen over.’ Het niet zo onverwachte gevolg is dat hij nu meer
literatuur uit Nederland vertaalt dan uit Vlaanderen. ‘De Nederlanders zijn veel
handiger en professioneler. Het Nederlandse Productiefonds werkt heel effectief. Zij
voorzien de uitgeverijen van boeken en allerlei materiaal. Ze trachten constant
belangstelling te wekken. Daar slagen ze ook in. En dan belt de uitgeverij me om te
vragen of ik een bepaald Nederlands boek wil vertalen. Spreekt het boek mij aan,
zeg ik ja. Anders geef ik de naam van andere vertalers.’
‘Jammer genoeg gaat het niet op dezelfde manier voor de schrijvers uit Vlaanderen.
Sinds het literatuurbeleid opgedeeld is, zijn zij toegewezen aan Brussel. Brussel doet
heel weinig voor hen. Hun beleid is niet effectief. Tom Lanoye en Leo Pleysier
zouden al lang vertaald zijn in het Zweeds als ze van het Nederlandse Productiefonds
afhingen. Maar nu komt hun werk niet eens bij Zweedse uitgevers terecht.’ Hier
heeft Per Holmer dus toch nog een taak? Hij is inderdaad langs gelopen bij een
uitgeverij met een Duitse vertaling en wacht nu in spanning.

Schrijver-vertaler
Per Holmer, hoe succesrijk ook als vertaler, zal zich steeds in de eerste plaats een
schrijver blijven voelen. Hij vertelt graag over het verschil dat er voor hem bestaat
tussen scheppend en herscheppend werk: ‘Een roman schrijven betekent voor mij
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deels een zoektocht en deels taalwerk, spelen met de taal. Schrijven als
ontdekkingstocht. Ik wil iets ontdekken, de vorm, de inhoud, en ik deel mee wat ik
ontdek. Vertalen daarentegen is voornamelijk omgaan met de taal. De
ontdekkingstocht is al gedaan door een ander. Ik hoef enkel de uitgezette sporen te
volgen, de eigenaardigste vondsten, de kleine pareltjes op een snoer.’ ‘Maar ik houd
de twee goed uit elkaar. Als vertaler ben ik een trouwe dienaar. Daarom vertaal ik
enkel werk waar ik van houd en dat me persoonlijk aanspreekt. Anders zou de
verleiding te groot zijn om te gaan herscheppen. Ik mag niet het gevoel hebben “ik
ben een betere schrijver dan jij”, dat is gevaarlijk. Het te vertalen werk moet een
uitdaging zijn. Ik wil op mijn tenen gaan staan. Maar ik ben als vertaler ook geen
fan, er moet een zekere afstand bestaan.’ ‘Ik zit in de gelukkige positie dat ik het
werk van enkele schrijvers kan volgen en dat ik op die manier hun oeuvre goed ken.
Als ik Claus ga vertalen, hoef ik mijn Hugo-kostuum maar aan te trekken, als ik
Monika Van Paemel vertaal, mijn Monikakostuum. Ik merk hoe integer Hugo Claus
is in zijn werk. Hoe hij trouw is aan zijn thema's en tegelijk steeds nieuwe vondsten
doet. Zijn werk is herkenbaar en tegelijk onvoorspelbaar. Zo vormen Onvoltooid
verleden en De geruchten een tweeluik waarvan het ene het andere weerspiegelt. De
boeken van Monika Van Paemel bevatten steeds verwijzingen naar elkaar. Bepaalde
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elementen - anekdotes en personen - worden herhaald, maar steeds vanuit een andere
hoek bekeken. Als ik verwijzingen herken, ga ik graag controleren hoe ik ze vroeger
heb vertaald. Het ergste is dat je dan soms merkt dat je het toen fout hebt gedaan...’
De bekende schrijver-vertaler Frans Denissen zei ooit eens troostend dat elke
vertaler fouten maakt, omdat ‘iedereen wel eens blinde vlekken heeft’. Per Holmer:
‘En de eerste vijftig bladzijden van een vertaling zijn steeds een zware klus. Die zijn
nooit echt goed, je moet daar achteraf steeds aan schaven. Net zoals het eerste boek
dat je vertaalt, nooit echt goed is.’
In dat verband noemt Per Holmer de Martinus Nijhoff-prijs (de prestigieuze
Nederlandse prijs voor vertalingen) die hem in 1990 werd toegekend. ‘Te vroeg! Ik
had toen Het verdriet van België nog niet vertaald! En dat is mijn huzarenstukje!’
In Vlaanderen kreeg hij in 1998 welverdiend de eerste driejaarlijkse Vlaamse
Cultuurprijs voor vertalingen van Nederlandstalige literatuur (de vroegere Staatsprijs).
De jury, bestaande uit Magda Van den Akker, Miriam Van hee, Patrick Lateur, Geert
Lernout en Bart Vonck, motiveerde haar keuze als volgt: ‘Per Holmer slaagt erin
zich schijnbaar moeiteloos in te leven in het werk dat hij naar zijn eigen taal
overbrengt. Dit inlevingsvermogen laat hem toe nuances in woord en beeld te
doorgronden die de eigenheid uitmaken van de auteurs die hij behandelt’.

Duizeling
De grote belangstelling die Per Holmer koestert voor Vlaanderen, heeft er
vanzelfsprekend ook toe geleid dat het land een rol speelt in zijn literair werk. Vooral
de wonden van Vlaanderen blijken hem bezig te houden, zoals de taalstrijd, al of
niet verbonden met het element sociaal onrecht (Flamländska berättelser, 1984), en
de Eerste Wereldoorlog (Svindel, 1997). Deze laatste roman, onlangs bij Meulenhoff
in het Nederlands verschenen onder de titel Duizeling*, speelt zich op verschillende
plaatsen in West-Europa af en volgt de lotgevallen van hoofdpersoon Herschel Meier,
een

Duitser van joodse origine, vanaf 1914 tot 1943.
Het kostte Per Holmer zeven jaar om deze roman te schrijven. Het embryo ervan
was een novelle die hij wilde schrijven over een jonge esperantist die in 1914 naar
Parijs gaat. Het verhaal verbreedde, verwijdde, dijde uit en werd een roman over een
historisch tijdperk waarin o.a. Paul van Ostaijen een rol speelt. De culturele bagage
die in het boek verwerkt zit, heeft Per Holmer opgebouwd ‘in concentrische cirkels,
vanuit grote intellectuele nieuwsgierigheid, een drang naar kennis. De echte research
heb ik met de fiets gedaan of te voet.’ Vaak trok hij naar Berlijn. Maar hij kon ook
gesignaleerd worden in de buurt van Ieper, waar hij langs de slagvelden peddelde,
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of op de Antwerpse De Keyzerlei in het café dat Paul van Ostaijen destijds met zijn
vrienden bezocht.
Per Homers Duizeling maakt deel uit van de realistische, epische traditie. Net als
zijn vroeger werk bestaat deze roman uit traag vloeiende verhalen die niet naar een
echte climax leiden. ‘Als ik schrijf, wil ik niet een einde bereiken, wel een punt, the
point of no return.’ Duizeling is in Zweden wel eens vergeleken met een groot fresco
of met de dichtbevolkte schilderijen van Bruegel.
Zelf noemt Per Holmer zijn boek ‘een panorama van een intrigerende tijd en
tegelijk een Bildungsroman’.
Hij gaat dan eerst verder in op de historische periode waarin het verhaal zich
afspeelt, de Weimarrepubliek en de twee wereldoorlogen, en verklaart tegelijk de
titel van zijn roman: ‘Het was een duizelingwekkende tijd, omdat de vrijheid en de
onzekerheid te groot waren en de democratie niet echt charisma had. Duistere krachten
konden gemakkelijk overwinnen. Daarom heet de roman “Duizeling”. Maar die titel
verwijst ook naar bepaalde gevoelens, deels de roes die onbeperkte vrijheid met zich
meebrengt, deels het onbehaaglijke gevoel dat je krijgt als de bodem onder je voeten
wegvalt. Herschel Meier beleeft het allemaal van heel dichtbij, maar hij bekijkt het
vanuit zijn beperkte gezichtsveld. En hij geniet van de duizeling, hij is een
overlevingskunstenaar.’
Het grootste gedeelte van het verhaal is gesitueerd in Berlijn, dat toen het
middelpunt was van wervelende vernieuwingen in de kunst. Herschel Meier verzeilt
er in de film- en toneelwereld en is getuige van decadentie, intriges en corruptie. Per
Holmer schildert het als een beeld van de Weimartijd, niet als een verwijzing naar
onze eigen tijd: ‘Het panorama van de interbellumjaren is niet bedoeld als een
metafoor van onze eigen tijd. Ik wil tonen hoe mensen altijd gewoon trachten verder
te leven, hoe ze veilig willen leven in de heersende omstandigheden. Het is dus niet
de bedoeling dat je de roman leest met de kennis van de geschiedenis. Ik wil de lezer
verplaatsen in de leefwereld van de mensen van toen, die niet wisten hoe het allemaal
ging aflopen en wat Hitler in het begin betekende.’
Daarom dragen de historische figuren in de roman, zoals Hitler, niet hun echte
naam. Per Holmer: ‘Het zijn personages die dicht bij de historische personen staan,
maar er niet mee samenvallen. Dat geeft mij de gelegenheid om de historische
waarheid als achtergrond te gebruiken en een beetje te spelen, te veranderen, te
verdraaien. Als een criticus beweert dat mijn beeld van Hitler niet klopt, dan heeft
hij gelijk. Want ik schets ene Braunau die wel wat op Hitler lijkt.’
Toch is, zoals een Zweeds criticus opmerkte, Duizeling een sleutelroman. Je kunt
in het verhaal, behalve de politieke figuren, ook heel veel kunstenaars ontwaren
(Bertolt Brecht, de kopstukken van de dadabeweging). Veel van het leesplezier hangt
dan ook af van het kunnen ontcijferen van de historische personen achter de verzonnen
namen. De lezer moet bovendien heel alert zijn. En slechts een belezen Vlaming zal
ontdekken dat ook Paul van Ostaijen en zijn vriendin onder pseudoniem in de straten
van Berlijn rondwaren.
De hoofdpersoon, Herschel Meier, is wel een fictief personage. In diens
ontwikkeling heeft Per Holmer een van de belangrijkste thema's in zijn oeuvre, het
identiteitsprobleem, uitgewerkt: ‘Herschel Meier is een Duitser van arme joodse
origine, die dankzij intellectuele capaciteiten en een open mind zijn afkomst overstijgt
en in artistieke kringen komt. Hij maakt dus een klassresa, zoals wij dat in het Zweeds
zeggen, een reis naar een hogere klasse dan die waarin je geboren bent. Maar hij
raakt zijn wortels niet kwijt. Ze blijven hem hinderen. Hij wordt achtervolgd door
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zijn afkomst en krijgt een identiteit opgeplakt. Hij voelt zich helemaal geen jood,
maar de buitenwereld vindt dat zijn jood-zijn op zijn gezicht geschreven staat. Hij
is gestigmatiseerd door zijn afkomst en zijn omgeving. Ik ken het probleem uit eigen
ervaring - ik ben een kind uit de Zweedse arbeidersklasse en in Zweden wordt van
me verwacht dat ik over mijn klasse zal schrijven -, maar het is ook een meer
algemeen probleem van deze tijd. Denk maar aan alle emigranten en gastarbeiders.
Door van Herschel Meier een jood te maken in een tijd dat de joden fysiek
uitgeschakeld werden, heb ik het probleem op de spits gedreven.’
Als we na het gesprek door de smalle straatjes van Gamla Stan naar de metro lopen,
vertelt Per Holmer hoe leuk het was om zijn Svindel in de Nederlandse vertaling te
lezen, hoe hij genoot van de oplossingen die vertaalster Bertie van der Meij gevonden
had. Zelf is hij onderweg naar zijn nieuwe roman, naar de vertaling van Monika Van
Paemels Rozen op ijs en naar
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allerhande spannende, voorlopig nog geheime, vertaalprojecten.

‘'t Geluck komt van den druck’ (Hollandse drukker, 18de eeuw)
Gaston Durnez
We drukken hierbij de integrale tekst af van de feestrede die Gaston Durnez uitsprak
op de viering van 90 jaar Lannoo op 9.9.99 in Izegem.
Op 9.9.99 mag ik de negentigste verjaardag van ‘Lannoo’ evoceren in negen minuten.
Ik doe dat met grote genegenheid en achting. Want ik heb een speciale band met dit
bedrijf.
Zeer waarschijnlijk ben ik de enige overlevende Vlaamse auteur wiens debuut nog
door de stichter Joris Lannoo persoonlijk werd... geweigerd. Op een mooie dag, ten
jare 1956, klopte ik met een vriend-fotograaf bij hem aan. Wij wilden hem een geniaal
plan voorleggen: een diepte-reportage over onze mijnwerkers. In onze geestdrift voor
ons eigen werk hadden wij niet naar de kalender gekeken. Joris Lannoo kwam zelf
aan de deur. ‘Wij werken deze namiddag niet, zei hij, 't is zaterdag, maar kom binnen,
wat zal er u believen?’ In een kantoortje met een glazen wand, waardoorheen hij de
rustende drukkerij kon zien, luisterde hij naar ons, bekeek de foto's en gaf ons alles
vriendelijk terug. Hij vond het buitengewoon interessant, maar het album waarvan
wij droomden, moest grote allure krijgen en dat kon alleen maar in een internationale
coëditie - en daar kon Joris Lannoo alleen maar van dromen.
Jammer. Want hij leefde mee met het lot van de sukkelaars in de mijnen. Het deed
hem denken aan de ellende die hij als officier aan het IJzerfront had meegemaakt.
En Joris Lannoo begon te vertellen over zijn ervaringen in ‘de modder van de
bloedgrachten’, bij ‘onze jongens an den Izzer’. Het lijden van ons volk zou hij

nooit vergeten, zei hij. Onze reportage deed hem beseffen, dat dit lijden nog altijd
niet voorbij was. Toen hij ons weer naar de deur had geleid, glimlachten wij, zoals
jongelui plegen te glimlachen om oud-strijders en grootvaders die zonodig hun verhaal
kwijt moeten. Later begreep ik, dat ik de échte Joris Lannoo had ontmoet, een glimp
had gezien van de geest die hem zijn leven lang heeft bezield.
Joris Lannoo was achttien toen zijn vader, bakker Jozef Lannoo, een oude,
stilgevallen drukkerij overnam en zijn zoon aan het werk zette. Dat was in het jaar
1909, in de stille Ieperstraat van het stille provinciestadje Tielt. De drukkerswinkel
keek door een smal raam naar buiten, of er geen bedrukte mensen aankwamen die
rouwbrieven of santjes voor de plechtige communie wilden bestellen, of een rentenier
met een bolhoed die zijn wekelijkse nieuwsbode kwam halen, om te lezen welke
Tieltenaren er nu weer waren geboren of getrouwd, en te zien welke huizen er te
koop stonden. Bakker Jozef was een verstandige man. Dus nam hij zijn trog en zijn
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broodplank mee naar zijn nieuwe huis. Je kon nooit weten. Voorzichtigheid is de
moeder van de drukkerswinkel. Dat maakte hij duidelijk aan zijn geestdriftige zoon,
die drukletters en papier als godsgeschenken zag, bestemd om zijn Grootse Ideeën
uit te dragen.
Joris Lannoo had amper het college verlaten en stond met hart en ziel in de
studentenbeweging, die gonsde van slagzinnen over de herleving van Volk en Land.
Het was de tijd toen een Vlaams weekblad nog een titel kon hebben als Ons Volk
Ontwaakt of Hooger Leven. Op studentenblaadjes stond het letterkruis dat zovelen
in Vlaanderen heeft bezield en dat wij weldra in de krant nog alleen boven
overlijdensadvertenties zullen zien. De eerste gedrukte uitgave van Lannoo werd dus
een bundeltje liederen voor jongelui die in hun gilde bijeenkwamen om hun
Vlaamsgezindheid te bezingen en hun voorman Rodenbach te herdenken. ‘Vliegt de
Blauwvoet, storm op zee!’ zo luidde de titel. De kreet sloeg in, het boek sloeg aan.
De trog bleef staan waar hij stond. De trog smaakte naar nog. Nu, negentig jaar later,
is de naam Lannoo een begrip voor het hele drukkers- en boekbedrijf in Noord en
Zuid. Lannoo en boeken, het zijn synoniemen geworden. De drukkerswinkel uit de
stille Ieperstraat heeft van heel West-Vlaanderen een hogedrukgebied gemaakt; het
stille provinciestadje Tielt is nu de drukke hoofdstad van het Boek in Vlaanderen
die men ook in Frankfurt en Bologna weet liggen. Enkele maanden geleden rolde
daar in Tielt de Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging van de pers (van
de drukpers en van de CD-rom-pers) - een idee dat door een van de toenmalige jonge
bezoekers als vanzelfsprekend aan Lannoo werd voorgelegd. In drie lijvige boekdelen
wordt de herleving van Vlaanderen (nee, de emancipatie, zeggen wij nu) prozaïsch
bezongen (en bekritiseerd). Het is een van de driehonderd boektitels die in de loop
van een jaar bij Lannoo de winkelbel doen rinkelen, handelend over zowat alle
aspecten van het herleefde Vlaanderen en de Nederlanden, van kunst en ‘life style’
tot sport en gastronomie, van kruisvaart en zeevaart tot cruises, van de economische
heilsleer tot de échte religie, van spiritualiteit tot spiritualiën, van geel en zwart (met
een beetje rood) tot paars. De santjes voor de plechtige communie hebben hun eigen
imagerie-paleis gekregen. Internationale albums tonen de wereld the Fair Face of
Flanders.
De jonge reporter uit 1956 is nog vaak in Tielt op bezoek gekomen. Hij heeft
gezien hoe, in en achter en rond het huis van de Lannoo's, een bestendige, wonderbare
vermenigvuldiging van bakstenen plaats heeft. Het bedrijf groeide ongelooflijk, en
ook vele niet-Lannoo's kwamen er bijeen, maar het woonhuis bleef vooraan staan.
Want daar klopte het hart van Joris Lannoo en rond hem was een virtueel cultureel
centrum gegroeid. Als je goed luistert, kun je daar nog de stemmen horen van
rondwarende Vlaamse en Nederlandse geesten, van Ruusbroec tot pater Stracke en
al wie na hen een geestelijk en een geestig woordje kon meepraten. Daar was het
ook dat vader Joris klinkende namen gaf aan zijn kinderen, namen als Godelieve en
Godfried. Een Vlaamse uitgever stond toen op goede voet met Onze Lieve Heer
zowel als, min of meer, met Stijn Streuvels. In het culturele centrum van de Lannoo's
is men dat niet vergeten. Twee broers maakten het bekend tot in Haïti.
‘De dromen van jonge mensen hebben een grote invloed op het verloop van de
geschiedenis...’. Dat schreef ooit een wijsgeer. Je zou het als motto kunnen gebruiken
voor een groot boek, een album met mooie prenten, dat voorlopig nog niet is
voorgelegd aan Matthias, de kleinzoon van Joris Lannoo: een boek waarin de
ontvoogding (nee, de emancipatie) van Vlaanderen wordt getekend aan de hand van
een aantal typische families; families die elk op hun manier hebben gepoogd, onze
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Lage Landen op te tillen. Het zou een indrukwekkend album kunnen worden, vol
dromen en daden van jongelui die bijvoorbeeld Gevaert heten of Bekaert; het zou
een opdracht zijn van Daensen en Schiltzen, Van Cauwelaerts en Saps, Gezelliaanse
Streuvelsen, Lierse Bergmannen en Lovelingse Buysses... In dat fraaie album zouden
enkele uitgeversfamilies voorkomen. De overmoedige jonge auteur die er aan begint,
zal er zeker de dromen, de kin-
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deren en kindskinderen, de vele geestelijke zonen en dochters van Joris Lannoo
bijnemen. Op een heel eigen wijze hebben zij alle ons bestaan getekend en kleur
gegeven. ‘Den lande en volke getrouw’, de romantische leuze waarmee Joris Lannoo
zijn loopbaan begon en waarmee hij de kerkelijke en Belgische bazen van toen zo
ergerde, is negentig jaar later de wapenspreuk van een zijner zonen, Godfried, die
door de Koning tot Ridder is geslagen. Boekenarbeid adelt, soms. Tussen de
studentenleuze en de ridderspreuk ligt een lange periode van werken en zakendoen,
van geestelijke en technische opbouw, van kunst en life style. Parallel met de herleving
van een land dat nooit mag vergeten, hoezeer zijn geluk voortkomt uit ‘den druck’.

De zilveren vloot van Radio 3
Jaak van Holen
‘Der Ring des Nibelungen - Richard Wagner, 14 cd-box, 3499 Bfr.’. ‘Gustav Mahler
- The Complete Symphonies, 12 cd-box, 2250 Bfr.’. ‘1000 jaar Sacrale muziek, 15
cd's, 1699 Bfr.’. Geen week gaat er nog voorbij zonder dat ergens wel een dergelijk
koopje aangeprezen wordt. In een aantal sectoren van onze economie zou men dat
dumpprijzen noemen en zouden er mogelijk Europese veroordelingen komen. Een
handelsoorlog. Bij dergelijke aanbiedingen gaat het vaak niet om de minder grote
platenfirma's en lang niet altijd om uitvoeringen door ‘mindere goden’. Toch wel
echte buitenkansjes dus voor de muziekliefhebber. Hoewel er meer aan de hand is
natuurlijk. Want de echte melomaan hééft al een schitterende uitvoering van Brahms'
symfonieën, een integrale van Chopin door een specialist ter zake en een prachtige
Matthaeüspassie van Bach op authentieke instrumenten. Die blijf je toch niet kopen
in steeds weer andere oerdegelijke uitvoeringen die slechts in details van elkaar
verschillen? Precies daar wringt het schoentje. Ten tijde van de zwarte 33-toerenplaat
had je na negen luisterbeurten van de Negende een nieuw exemplaar nodig, want
stukgespeeld. Kon je weer ongeveer negen beurten verder. De cd heeft dit probleem
magistraal en finaal opgelost, maar zichzelf meteen ook grotendeels buitenspel gezet.
De markt stortte in. Platenproducenten, in een recent verleden als paddestoelen uit
de grond geschoten, komen nog slechts van hun voorraden af door prijzenstunts.
Desondanks bieden nog steeds nieuwe avontuurlijke firma's en firmaatjes zich aan
op de markt. Ieder jong ensemble, ieder artiest die vooruit wil, maakt in de kortste
keren zijn schijfje. De cd als naamkaartje, als reclamebord, als relatiegeschenk. De
cd-berg neemt de proporties aan van een vulkaanuitbarsting.
Ook Radio 3 laat zich niet onbetuigd en is in vrij korte tijd - zelfs in muziekmilieus
is dat nog niet helemaal doorgedrongen - de grootste producent van klassieke
muziekcd's in Vlaanderen geworden.
Jaren geleden was er van plaatopnames door de openbare omroep geen sprake.
Toen maakte de radio opnames voor (in principe) eenmalige uitzendingen waarbij
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kwaliteit niet het belangrijkste criterium was. Efficiëntie, snel werken, maximaal
rendement van de druk bezette studio's, dàt was primordiaal.
Maar nu ook ieder radionet door de economische constellatie verplicht is aan
marketing te doen, nu het continue studiowerk voor radio-uitzendingen is weggevallen
en de opgang van het fenomeen cd een nooit eerder geziene breedschalige
muziekconsumptie mogelijk heeft gemaakt, is dat sterk veranderd. Radio-opnames
worden zeldzamer, omdat het draaien van een nauwelijks nog te verslijten cd-tje
uiteraard veel goedkoper is. Het zoeken naar niet eerder opgenomen en kwalitatief
degelijk repertoire, en naar een geschikte opnamelocatie voor ieder project vraagt
bovendien grote inspanningen. Aan radio-opnames, nog altijd in allereerste instantie
bedoeld voor uitzending, worden nu ook strengere muzikale en opname-technische
eisen gesteld. Het is slechts een kleine logische stap: het degelijk geregistreerde,
specifieke repertoire ook meteen op cd uitbrengen, al behoort het nog steeds niet tot
de kerntaak van een openbare omroep; de dotatie is en blijft immers uitsluitend
bestemd voor uitzending.
Zo maakt Radio 3 nu eigen cd's waarvan de kosten terugverdiend moeten worden
om de dotatie niet te belasten. Je herkent de cd's van op verre afstand: geen enkele
platenproducent schreeuwt zijn naam zo opzichtig uit; zo belangrijk vindt de omroep
haar eigen cd-werk dat in de meeste gevallen geen plaats meer overblijft voor de
naam van componist!
Maar het radionet is ook coproducent (werkt samen met Phaedra, met Eufoda e.a.),
stelt techniek en technici ter beschikking van andere platenmaatschappijen (bijv.
Megadisc), of is productiehuis en zoekt een uitgever (zoals Vanguard Classics).
Terwijl veel platenfirma's (en concertverenigingen) focussen op een of enkele
stijlrichtingen, zich profileren met een gerichte keuze uit het gigantische
muziekaanbod (en daardoor ook een vaak bitsige uitsluitingspolitiek voeren ten
aanzien van wat niet direct in die ‘artistieke visie’ past), opteert Radio 3 voor een
breder spectrum: al wat waardevol is (hoewel: de onlangs uitgebrachte muziek van
James Ensor - R3 98010 - is dat volstrekt niet; een curiositeitje, meer niet; was Ensor
niet die beroemde schilder, dan was van zijn muziek niet één noot bewaard gebleven!)
en bij voorkeur niet eerder uitgebracht werd op cd komt in aanmerking. Muziek van
hier en elders, van gisteren en vandaag, volks en klassiek, ernstig en soms minder
ernstig, vaak wat door de markt als niet rendabel wordt afgedaan. Cd's met één enkel
groot werk (De Grote Verzoeking van Louis De Meester - R3 98006), of gewijd aan
één componist (werk voor pianoforte van Johann Gottfried Eckhard - ZZT 9806 01),
maar meer nog gemengd samengesteld, als een thematisch concert- of radioprogramma
(Music for Sir Anthony met composities uit het internationale repertoire ten tijde van
Antoon Van Dyck - R3 99013; Bonjour Monsieur Ensor met door Ensor geïnspireerd
werk van Chevreuille, Van Hove, Van der Velden en Strens - R3 99012).
Artistiek onbevooroordeeld, open en ruimdenkend. Eigenzinnig. Verruimend.
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Het lichtspel van Michel Martens
Fernand Bonneure
Michel Martens (Wervicq Sud, F, 1921) was een van de stichters van het
Kunstenaarsverbond op 20 oktober 1951 in de Sint-Andriesabdij Zevenkerken nabij
Brugge. Hij was lid van de redactieraad van het tijdschrift ‘West-Vlaanderen’
(voorloper van ‘Vlaanderen’) vanaf het eerste nummer januari 1952 en tot einde
1960. Zijn kunstwerken werden in het tijdschrift herhaaldelijk besproken en
voorgesteld. Hijzelf was de initiatiefnemer en de samensteller van het fameuze
West-Vlaanderen-nummer over ‘Gewijde Kunst’ (1955, nr. 5, september) - het losse
nummer kostte toen
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30 Bfr. - dat zowel naar inhoud als naar vormgeving zeer werd opgemerkt, tot zelfs
in het buitenland. Vitaal in deze aflevering was de levensgrote vraag of de toenmalige
actuele kunst nog een rol en een plaats had in de Kerk als instituut en in de kerken
als architectuur. Ideeën uit dit nummer gingen een apart leven leiden. Martens en
architect Paul Felix dachten aan een grote tentoonstelling over kerkenbouw en
religieuze kunst in Brugge, maar het plan kon aldaar geen doorgang vinden. Het
werd even later, in 1958, gerealiseerd met medewerking van prof. Dondeyne, Geert
Bekaert, Karel Elno e.a. in de tentoonstelling ‘Ars Sacra’, met voortreffelijke
catalogus, in de gerestaureerde Sint-Pieterskerk in Leuven. Het werd een zeer
belangrijke tentoonstelling, met lange nasleep van bedenkingen en commentaren.
Een gebeurtenis ook waar vele grenzen werden weggewist en waarover Geert Bekaert
toen schreef ‘dat het religieuze karakter in de kwaliteit van het kunstwerk werd
gezocht’.
Michel Martens is intussen vijftig jaar glazenier. Hij werd daarom onlangs
gehuldigd door de stad Brugge en wel in zijn opvallende woning met atelier en tuin
in de Zeeweg in Sint-Andries, die intussen een beschermd monument is geworden
en waarvan de inhoud - kunstwerken, voorstudies, documentatie - integraal bewaard
moet blijven. Dit was meteen de gelegenheid voor de publicatie van twee boeken
over Martens1. Ze werden geschreven door Zsuzsanna Böröcz, een Hongaarse
kunsthistorica, die promoveerde aan de K.U. Leuven; zij vormen de eerste uitvoerige,
wetenschappelijke studie over Martens' glaskunst. Waarom in twee boeken is mij
een raadsel, te meer omdat beide boeken varen onder hetzelfde motto van Martens:
‘Licht is mijn materie, glas mijn medium’,

Het meisje met de engel, glas in lood, 1956, 102 × 95

zowat de samenvatting van zijn halve eeuw kunstzinnige arbeid.
Martens' werk was gedurende jaren vooral bestemd voor kerken en kloosters.
Reeds vroegtijdig kreeg hij daarvoor de steun en aanmoediging van het internationaal
bekende tijdschrift ‘L'Art d'Eglise’, uitgegeven door de Sint-Andriesabdij. Naast
diverse restauraties na de oorlog, zoals in de hoofdkerk van Oostende of in de
Kortrijkse Onze-Lieve-Vrouwekerk - waaraan een monografie werd gewijd2 - volgden,
vanaf
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Haven voor Sheba, spiegelsculptuur, 1986, 300 hoog

de jaren vijftig talrijke opdrachten voor kerkgebouwen tot in Bukavu, Congo; Napa
en Detroit, V.S.; Osaka, Japan. De indrukwekkende lijst werd in de publicatie
opgenomen, in totaal bijna zevenduizend vierkante meter glasramen. Met alleen deze
lijst is het mogelijk Martens' ontwikkeling, ook artistiek en plastisch, op de voet te
volgen, ook over en na Vaticanum II. Vanaf 1970, toen kerkbesturen als
opdrachtgevers nagenoeg wegvielen, schakelde Michel Martens over naar het glas
op zich, naar het spiegeleffect en de weerkaatsingen ervan. Hij ging de materie glas
grondig bestuderen en uitproberen en vond een hele serie nieuwe toepassingen zowel
van technische aard als met mogelijkheden tot vernieuwende artistieke expressie.
Met glas-in-beton was hij als eerste pionier in dit land aan het experimenteren.
Glascollages verschenen. Hij realiseerde kunstwerken die een eigen soortnaam kregen,
zoals reflexieven of ‘glassreflections’. Frederik De Buyst schreef over wat hij de
‘tableaux de verre’ noemde in ‘L'Art d'Eglise’: ‘Het lijkt wel of men hier de ziel van
het glas aanraakt, terwijl men anderzijds alle details van de textuur voor ogen houdt:
de lichte strepen, de kleine barstjes, de minuscule lichtbelletjes die het glas doen
uitstralen. (...) Maar het essentiële in dit alles is toch wel de poëzie, die als het ware
uit de diepten van het glas naar boven komt’.
Martens realiseerde later nog reliëfs en ten slotte bracht hij met de meeste zorg en
aandacht volwaardige en heuse glassculpturen die hij ook wel eens gekke spiegels
of antisculpturen wilde noemen. Honderdéénendertig kunstwerken werden
gerepertorieerd in zijn woning en tuin. Vanzelfsprekend viel hij, met werken uit
diverse periodes, in de prijzen, zowel te lande als daarbuiten. Hij werd lid van
verschillende beroepsverenigingen, zoals ‘World Crafts Council’ en hij verkreeg het
vererende lidmaatschap van de Koninklijk Academie voor Wetenschappen, Literatuur
en Schone Kunsten van België. In 1989 vertelde hij aldaar zijn eigen levensverhaal
in een kostbare tekst onder de titel ‘Het glas uit zijn lood geslagen’3 waarin zijn aparte
credo: ‘aan het lichtspel het prikkelende, absurde beeld toevoegen’...
‘In de praktijk, zo schreef hij, leek me een glasraam een dosering te zijn van een
keuze van kleuren, die volgens een te bepalen formule verdeeld werden over de wand
en vastgehouden door loodrepen, die buiten hun structurele rol van drager, ook
geanimeerd konden worden’. De onderdelen van deze bepaling heeft de kunstenaar
op een buitengewone wijze gerealiseerd in kunstwerken uit diverse periodes: dosering,
formulering, structuur, animatie. ‘De glasramen worden een soort glazen weefsel,
een gordijn, waarvan een deel van de glasdeeltjes het licht doorlaten en een ander
spiegeltjes zijn, die de kleuren van de andere ramen van de omgeving in de wand
opnemen, zodat het bewegende oog van de toeschouwer steeds een ander
kleurenweefsel ziet. Het spektakel verandert dus met de bewegende toeschouwer
mee’. Sinds de combinatie van glas en spiegel heeft de kunstenaar een volstrekt eigen
nieuwe weg, een aparte taal gevonden, waarbij inderdaad het licht een nog grotere
rol is gaan spelen en de weerkaatsingen uiteraard primordiaal zijn. Zo ontstonden in
de jongste jaren geometrisch-abstracte werken die alleen met glas, vooral met
spiegelglas, werden gemaakt. Deze derde dimensie opende de weg naar nog meer
mogelijkheden. Hoog reikende stèlen die volledig op zichzelf en buiten elke functie
om, te kijk staan, die zich spiegelden aan zichzelf. Deze nieuwe sculptuur zoals
Martens ze definieerde en uitvoerde, staat wel degelijk volop in de ruimte, maar de
omgevende ruimte staat ook in de sculptuur. Al wat rond de kunstwerken gebeurt,
staat of beweegt mee, ziet men om en om weerspiegeld. Ook de beschouwer zelf
bekijkt zich-
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zelf dwars door het kunstwerk heen. Er ontstaat een curieuze maar werkelijke
symbiose tussen de kunstenaar, zijn artefactum en de genieter ervan. Deze geheel
aparte aanpak heeft er voor gezorgd dat Michel Martens in de wereld van de glaskunst
een unieke verschijning was en is. Zijn loopbaan situeerde zich vanuit de religieuze
kunst, die vooral kerkelijk is geweest naar een artistieke positie die volledig eigen
is geweest, uitging van het materiaal op zich en hiermee de mooiste en beste glaskunst
van deze tijd heeft verwezenlijkt.

Tal Coat in de Nationale Bibliotheek in Parijs
Mark Delrue
Tal Coat stierf in 1985. De laatste 15 jaren van zijn leven werkte Tal Coat intens
samen met een graveeratelier in Zwitserland. Een schenking van zijn familie en van
dit atelier waren aanleiding voor een retrospectieve van deze kunstenaar in de
Nationale Bibliotheek in Parijs (16.02-02.05). De eerste tekeningen van Tal Coat
zijn klassiek. In 1941 verblijft deze kunstenaar in Aix-en-Provence in Zuid-Frankrijk
waar hij het licht van Cézanne ontdekt. In diezelfde tijd ondergaat hij invloed van
Picasso. Stilaan maakt het herkenbare beeld plaats voor het pure vormenspel. Hier
komt de grote kunstenaar aan het licht. Vissen in een aquarium worden
gemetamorfoseerd tot bloemstukken of betoverende inktvlekken. De haartooi van
een jonge vrouw bij een waterval wordt de rivier zelf. Het water golft als de
losgemaakte haren.
Als kunstenaar die gefascineerd is door de natuur, tekent hij geen nabootsing maar
evoceert hij de geheimvolle krachten van die natuur. Enkel dan ontstaat de hoogste
kunstvorm. Zijn kunst wordt uiting van zijn tekentalent in uitgepuurde vormentaal
en het betoverende spel van kleuren.
Toch blijft de echte wereld tegenwoordig. Via alledaagse dingen neemt de
kunstenaar de kijker mee naar het niveau van het kosmische, naar natuurelementen,
naar oerbeelden van de schepping. Deze kunstenaar doorbreekt de fascinatie, de
charme van het voorwerp om door te stoten naar wat achter de oppervlakkige
verschijning schuil gaat: ‘beyond the surface’. Alles is voor hem ouverture naar een
diepere werkelijkheid, naar een andere wereld. Hij doorbreekt de grenzen. Daarom
verdragen zijn werken geen inlijsting, geen omsluiting; ze behoren tot het leven zelf.
Diezelfde geest vind je terug in de prachtige ‘Planches de l'almanach’ die hij in 1970

Tal Coat, Vers le haut, 1980, aquatint en graveernaald
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ontwierp in het atelier in Saint-Prex. Deze retrospectieve van Tal Coats tekenkunst
kreeg als titel ‘L'Energie du Blanc’. De kunstenaar vertrekt vanuit de leegte van het
witte papier. Op dit onbeschreven blad groeien lijnen en vormen die bestaan ontlenen
en verlenen aan het papier. De blanke tussenruimten zijn geen lacunes. Zij zijn in
plastische kunst wat stilte betekent in muziek. Wit is voor vorm en kleur wat stilte
is voor klank en stem. Het wit onder de tekenpen van Tal Coat creëert steeds ruimte.
Het witte papier werkt als actieve afwezigheid. Wit is essentieel en fundamenteel
zoals de leegte voor de taoïsten. De kunstenaar legt in zijn oeuvre het accent op de
energie van het wit; dit bewerkstelligt een omkering die niet enkel van artistieke orde
is, maar ook en op de eerste plaats van spiritueel niveau. Het wit van het papier
respecteren is meer licht en harmonie verlangen.
Hij ontmoette op zijn levensweg de filosoof Henri Maldiney. Hij werd een
tochtgenoot voor zijn artistieke inspiratie. Ze verrijkten elkaars gedachtegoed.
‘Kijk naar die kei in de rivier’ zei Tal Coat aan zijn vriend Maldiney. ‘Kei en water
behoren tot eenzelfde wereld. Het licht dat doorheen het water schijnt, schenkt leven
aan het water en beweging aan de kei. Hierdoor lijkt die steen in het water te leven.
Haal die kei uit de stroming van het water en deze kei wordt dode steen.’
Maldiney leert hem het wezenlijke van de kunst: ‘Ce ne sont pas des images de
rappel, mais d'appel.’
Tijdens hun bezinning over het leven ontdekt Tal Coat dat de kunstenaar niet
tegelijkertijd het landschap en de vogel in de vlucht kan waarnemen. De vlucht van
de vogel doorheen het landschap is het enig reëel-levende beeld. Zij noemen het: ‘la
vision unitive’ en ‘le réel en fuite’. Mede onder invloed van zijn vriend filosoof had
hij aandacht voor de kosmische beweging van de wereld zelf. Rilke noemt dit
‘Atmen’.
Tal Coat ontmoette ook de dichter André du Bouchet. Voor hem illustreert hij
poëziebundels. Hij doet het op zo een wijze dat de tekening het gedicht uniek maakt.
Dichter en schilder harmoniëren met elkaar in de hoogste graad op éénzelfde blad
papier. Tal Coat benoemt dit samenspel als ‘Parole comme peinture, peinture comme
parole’. Door de bewegende hand van de kunstenaar ontstaat op papier een intieme
relatie tussen taalspel en beeldtaal, tussen gedicht en tekening. Er ontstaat een dialoog
tussen het leesbare en het zichtbare. Het wit tussen de verzen creëert ruimte, voedt
de inspiratie. De poëtische tekentaal van Tal Coat getuigt van subtiele poëzie waar
de witruimte tussen beeld en tekst als een nieuw gedicht gaat klinken.
De kunstenaar Tal Coat maakt van de kleur niet alleen een vormelement maar hij
schept het tot een aanwezigheid waarin ritme en muziek gaan spelen (actieve vorm
van ritmiek en muzikaal effect).
Tal Coat is een kunstenaar in de diepste betekenis van het woord. Voor hem telt
alleen kunst in haar puurste verschijningsvorm. Tal Coat vermijdt elke kunststroming.
Hij meent dat men geen theorieën kan ontwerpen over de kracht van aanwezigheid
van een kunstwerk. Het is er of het is er niet. De présence is onafhankelijk van
esthetische theorieën. Kunst is volgens hem datgene wat maakt dat het ene werk
uitstraling heeft, het andere niet.
Tal Coat is de schoonzoon van Nicolas de Staël. Deze kunstenaar schrijft in zijn
‘Lettres’: Toute ma vie j'ai eu besoin de penser peinture, de voir des tableaux, de
faire de la peinture pour m'aider à vivre, me libérer de toutes les impressions, toutes
les sensations, toutes les inquiétudes auxquelles je n'ai jamais trouvé d'autres issues
que la peinture.
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Nieuw museum in Parijs. Een installatie van Serge Lask
Mark Delrue
In het vernieuwde Musée d'art et d'histoire du Judaïsme stond deze voorbije zomer
een installatie: Kaddish van Serge Lask. Dit werk is geïnspireerd door de toespraak
die Franz Kafka hield op 18 februari 1912 over de Jiddische taal. Daarin beweert hij
dat het Jiddisch meer poten heeft om op te staan dan grammatica en kennis. Er zijn
nog andere krachten actief zoals het aanvoelen van je moedertaal. Wanneer kennis
verdwijnt overleeft de voeling.
Lask maakte een compositie van grote papiervellen, kalligrafisch bewerkt met
gouache en Chinese inkt. Hij kopieerde de roman Het hof van mijn vader.
Herinneringen aan een joodse jeugd (De Arbeiderspers - Uitg. Singel 262,
Schuttershofstraat 9, 2000 Antwerpen) van de nobelprijswinnaar Isaac Bashevis
Singer volledig. Serge Lask herschreef het lange verhaal in de oorspronkelijke taal
van het Jiddisch. Hij was gefascineerd, zeg maar geobsedeerd, door de visuele indruk
die de Hebreeuwse lettertekens op hem maakten. Een aantal van die vellen heeft hij
zwart gebrand, symbool van het drama dat het Jiddisch samen met vele joden die
deze taal spraken door de nazi's werd vermoord. Hier en daar werden op de
papierstroken foto's aangebracht van verdwenen familieleden als pijnlijke herinnering
aan hun deportatie. Serge Lask werd in Parijs geboren in 1937 uit een Joods-Poolse
familie. Momenteel werkt en leeft de kunstenaar in het zuidwesten van Frankrijk.
Als kind bracht hij zijn jeugd door in weeshuizen voor kinderen van weggevoerde
joden. Zijn vader, die thuis Jiddisch sprak, is in deportatie gestorven. Het kleine kind
heeft het Jiddisch van vader niet kunnen leren. Serge begrijpt de taal van zijn vader
niet. Dat complex achtervolgt hem. Sedert een vijftiental jaren is dit trauma zijn
artistieke inspiratiebron geworden. Hij schreef boekjes uit zijn vroegste kindertijd,
schoolboeken van spraakkunst en verhalen uit de bibliotheek van zijn vader, alle in
het Jiddisch opgesteld, kalligrafisch over. Hij componeerde dit tot een
artistiek-plastisch geheel.
Met zijn jongste installatie wou hij niet alleen hommage brengen aan de auteur
van Het hof van mijn vader, maar aan het Jiddisch zelf. Zijn installatie maakt een
poëtische impressie en vertolkt de emotie die de Jiddische taal op hem maakt.
Jiddisch wordt met Hebreeuwse tekens geschreven en is verwant aan het Duits;
dus een soort Duits met Hebreeuwse vormen. Een gewone geschreven tekst vereist
kennis en weten. Maar hier wordt ons een kalligrafie getoond, helemaal onleesbaar,
onontcijferbaar. Het wirwartaaltje staat los van elke redactionele ondersteuning die
teksten ordent en door paginering leesbaar maakt. Wat van de roman overblijft is
picturale materie, een plastisch kunstwerk. Anders gezegd vorm en betekenis maken
plaats voor een schrift zonder begin of einde, voor een verhaal dat onvoltooid blijft
en dus eindeloos lijkt. Het kunstwerk laat aanvoelen hoe de taal van zijn vader
bedolven ligt op de bodem van Serges geheugen.
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Compositie van details van vier werken uit het Musée d'art et d'histoire du Judaisme in Parijs. V.l.n.r.:
El Lissitzky, Had Gadya - Kandelaar van Hanouca - Marc Chagall, Les Amoureux en gris - Portret
van Alfred Dreyfus
(Foto: Adam Rzepka)

Waarin ligt de kracht van dit werk van Lask? Hij bewerkt zijn installatie Kaddish op
de wijze zoals de Jiddische taal behandeld werd door de nazi's. Zij hebben het Jiddisch
en de mensen die deze taal spraken, beledigd, vermoord, in brand gestoken. Van de
opgebrande taal van vader cultiveert de zoon nog enkele vonken van smeulend vuur.
Hij wil ze nooit, door niemand laten doven. Jiddisch is voor Lask het symbool van
elke vermoorde taal waarvan gensters blijven smeulen in het hart van de kinderen
in de hoop dat zij ooit eens in geestdrift weer ontvlamt.
Het prachtig vernieuwde museum geeft een leerrijk overzicht van de historische
evolutie van de joodse diasporagemeenschappen vanaf de Middeleeuwen tot de
twintigste eeuw. De grote thema's zijn: het artistieke patrimonium, de joodse cultuur
en de religieuze tradities. Er gaat niet alleen aandacht naar de joden in Frankrijk,
maar ook naar de joodse gemeenschappen in West-Europa en Noord-Afrika. De
documenten over de affaire Dreyfus zijn als pronkstuk tentoongesteld. Werken van
Soutine, Chagall, Modigliani, Lipchitz, Kikoïne en andere kunstenaars getuigen van
een voorname joodse aanwezigheid in de kunst van de 20ste eeuw in Frankijk.
Opvallend is wel dat de meeste van deze kunstenaars de nieuwe artistieke vormentaal
hanteren zonder ontrouw aan de joodse traditionele thematiek.
Een auditorium biedt plaats aan 185 mensen met programmatie van conferenties.
Er zijn ook ateliers voor kinderen en volwassenen. Het beste joods
documentatiecentrum van West-Europa is ook in dit museum ondergebracht. Daar
heb je ook nog een bibliotheek, videotheek en fototheek als aanvullende informatie
en studiemogelijkheid van de joodse cultuur. Er is ook eetgelegenheid in een zaal
waar zeventiende-eeuwse fresco's bewaard bleven.
Bij een bezoek aan dit indrukwekkend museum vind je aan het eind van het
parcours een kunstwerk van Christian Boltanski. Hij afficheert de namen van joden
die zich schuil hielden in dat huis in 1939 en gedeporteerd werden. Ernaast kan je
een lange tekst lezen van Primo Levi, Italiaanse jood, nobelprijswinnaar.
Hier volgt in vrije vertaling de samenvatting van zijn boodschap: ‘Jullie die nu in
rust kunnen leven, gezellig in jullie verwarmde huizen, waar de tafel steeds gedekt
staat en vrienden mee aanzitten, vergeet niet welke ellende de oorlog met zich
meebracht. Neen, vergeet dat nooit! Grif het in jullie hart, bemediteer dit zowel thuis
als op straat, bij het slapengaan en bij het opstaan, zeg het door aan jullie kinderen
hoe afschuwelijk oorlog is.’
Musée d'art et d'histoire du Judaisme, Hotel de Saint-Aignan 71, rue du Temple,
75003 Paris Tel 01 53 01 86 60 - Fax. 01 42 72 97 47 Open van maandag tot vrijdag
van 11-18 uur Op zondag van 10-18 uur.
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Eindnoten:
* Per Holmer, Duizeling, uitg. Meulenhoff, Amsterdam, 1999, verdeeld door Kritak-J.M.
Meulenhoff Vlaanderen, Diestsestraat 249, 3000 Leuven, 225 × 150 mm, 447 blz, paperback
998 Bfr - f 49,90
1 Zsuzsanna Borocz, Michel Martens - gekke spiegels. ISBN 90-74377-92-0, 56 pag. Uitg.
Stichting Kunstboek, Oostkamp, 1999
Zsuzsanna Borocz, Michel Martens - glasramen. ISBN 90-74377-90-4, 80 pag. Uitg. VIZO,
Brussel & Stichting Kunstboek, Oostkamp, 1999.
2 Th Herbert-Lefébure & B Herbert, Licht en kleur in de Onze-Lieve-Vrouwekerk Kortrijk De
glasramen van Michel Martens, 100 pag Uitg. Westvlaamse Gidsenkring, Kortrijk, 1990.
3 Michel Martens Over glaskunst en design of Het glasraam uit zijn lood geslagen, in Academiae
Analecta, jaargang 50, 1989, nr 1. Uitg Paleis der Academien, Brussel
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Individuele & groepstentoonstellingen
In deze rubriek worden enkel tentoonstellingen vermeld die nog lopen op het moment
dat het nummer verschijnt. De tijdslimiet voor het afleveren van de kopij aan de
drukker is voor het volgend nummer (nr. 279: jan.-feb. 2000) 15 december 1999.
Berichten die ons later bereiken kunnen niet meer opgenomen worden in dat
nummer. Eventueel kunnen de berichten ook via onze fax 051/40 81 64 doorgestuurd
worden.
Met oprechte dank voor uw medewerking.
Miejef Callaert
Aquarellen en pentekeningen, Galerij van het theater van het
Psychiatrisch Centrum St.-Amandus, Reigerlo 10, 8730 Beernem,
van 2/2 t/m 24/3/2000, open van ma t/m vr van 8-17 uur en na
afspraak tel. 050/79 95 00 (Dienst Vrije Tijd).

Jean Claeys
Sculpturen in brons en metaal, Kunstgalerij Ernest Verkest,
Ieperstraat 45, 8700 Tielt, nog tot 19/12/99, open op weekdagen
(behalve ma en vr) van 10-12 en van 14-18.30 uur, op zo van
10-12.30 en van 15-18.30 uur. Info tel. 051/40 16 33 en fax 051/40
44 48.

Daniel Clowes / Chris Ware
Dubbeltentoonstelling met striptekeningen, Museum Zwijgershoek,
Regentiestraat 61-63, 9100 St.-Niklaas, nog tot 2/1/00, open van di
tot za van 9-17 uur, zo van 10-17 uur (gesloten op ma). Info vzw
Beeld Beeld, Drinkwaterstraat 18, 3000 Leuven, tel. 016/20 01 10,
fax 016/89 01 68.

Jan de Winter
Retrospectieve ‘Homo Sapiens op weg’, CC A. Spinoy,
Minderbroedersgang 5, 2800 Mechelen, nog tot 16/1/00, open van
di t/m zo van 10-18 uur. Gesloten op 25 en 26/12 en 1 en 2/1/00.
Info tel. 015/29 40 00 en fax 015/29 40 29.

Elise Delbrassine
Openlucht sculptuur, CC Brussel, Oude St.-Nicolaaskerk,
St.-Nicolaasplein, 1120 Brussel, van 12/02/99 tot 21/01/00. Info:
tel. 02/262 04 33.

James Ensor (1860-1949)
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Retrospectieve, Kon. Musea voor Schone Kunsten van Belgie,
Regentschapsstraat 3, 1000 Brussel, nog tot 13/2/00, dagelijks
(behalve ma) open van 10-17 uur (do tot 21 uur). Info: tel. 02/706
06 00 en fax 02/726 88 10.

Michael Franke
Schilderijen, CC Brussel, Oude St.-Niklaaskerk
Neder-over-Heembeek, St.-Niklaasplein 5, 1120 Brussel, van 8/1
t/m 4/3/00, open op di, wo, do, za en zo van 15-18 uur, gesloten van
22/12/99 t/m 7/1/00. Info: tel. 02/262 04 33.

Gloria Friedmann
‘Brave New World’, diverse technieken, Galerie Fortlaan 17,
Fortlaan 17, 9000 Gent, nog tot 24/12/99, open van wo tot vr van
14-18 uur, op za van 10.30-18.30 uur. Info: tel. 09/222 00 33, fax
09/221 63 27.

Jacques Gorus
‘Op reis’, grafische werken n.a.v. zijn reizen in het buitenland, vzw
Kunstkring Jacques Gorus, Venusstraat 52, 2000 Antwerpen, open
op za & zo van 14-17 uur, van 23/1 t/m 28/2/00. Info: tel. 03/322
83 85 en tel. 03/235 71 09.

Peter H. Fürst
‘Modefotografie’, Sted. Modemuseum, Gasthuisstraat 11, 3500
Hasselt, nog tot 30/12/99, open van di t/m vr van 10-17 uur, op za,
zo en feestdagen van 13-17 uur. In hetzelfde museum (eveneens tot
30/12/99). ‘Barbie & Mode’.

Marie-Jo Lafontaine
‘Liquid Crystals’, Galerie Mercator, Mercator & Noordstar nv,
Desguinlei 100, 2018 Antwerpen, nog tot 30/12/99, open op
werkdagen van 9-17 uur en op zo van 14-17 uur (gesloten op za).

Pol Lemaire
Beeldhouwwerk, Kruidtuin, CC Antoon Spinoy,
Minderbroedersgang 5, 2800 Mechelen, nog tot 30/4/00, open van
zonsopgang tot -ondergang. Info: tel. 015/29 40 00, fax 015/29 40
29.

Armand Rassenfosse
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Retrospectieve met gravures, tekeningen, schilderijen en affiches,
J. Bastien Art, Magdalenastraat 61, 1000 Brussel, nog tot 9/1/00,
open van di tot za van 11-18.30 uur en zo van 11-13 uur. Info: tel.
02/513 25 63 en fax 02/512 48 38.

Rembrandt
‘Rembrandt Zelf’, zelfportretten, Kon. Kabinet van Schilderijen Het
Mauritshuis, Korte Vijverberg 8, 2513 AB Den Haag, nog tot 9/1/00,
dagelijks van 9-18 uur, op do- en vrijdagavond tot 22 uur. Info: tel.
070/302 34 35. - ‘Rembrandt op papier’, Museum Bredius, Lange
Vijverberg 14, Den Haag, nog tot 9/1/00, van di t/m zo van 12-17
uur (ma gesloten).

Peter Rogiers
‘In Motion, part 1’, Eve-n & Yet, Vaartstraat 30, 3000 Leuven, nog
tot 23/12/99, open van wo tot za van 14-17 uur en na afspraak tel.
016/23 99 86.

Piet Tuijtel
Beelden en tekeningen, Tuinterras en -galerij van Noordbrabants
Museum, Verwersstraat 41, 5200 BA 's-Hertogenbosch, van 28/1
t/m 26/3/00. Info: tel. 073/687 78 00.

Camiel Van Breedam
‘Associaties’: confrontatie tussen zijn eigen werk en Afrikaanse
kunst uit Kon. Museum voor Midden-Afrika, PMMK, Romestraat
11, 8400 Oostende, nog tot 13/02/00, dagelijks (behalve ma) van
10-18 uur. Info: tel. 059/50 81 18 en fax 059/80 56 26.

Willy Vandekerckhove
‘Landschappen, marines, stadsgezichten in onze provincie
Antwerpen’, Prov. Centrum Arenberg, Arenbergstraat 28, 2000
Antwerpen, nog tot 7/1/00, open iedere werkdag van 12-18 uur.

Frits Van den Berghe
Retrospectieve, PMMK, Romestraat 11, 8400 Oostende, nog tot
13/02/00, dagelijks open van 10-18 uur (behalve op ma). Info: tel.
059/50 81 18, fax 059/80 56 26.

Ginette Vandenborre
Schilderijen en keramiek, Galerie van het theater van het
Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus, Reigerlo 10, 8730 Beernem,
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nog tot 18/1/00, open van ma tot vr van 8-17 uur of na afspraak tel.
050/79 95 00 (Dienst Vrije Tijd).

Dorothea Van de Winkel
Wandtapijten en textiele kunst, Galerij Theaxus, Ommegangstraat
3, 9690 Kluisbergen-Kwaremont, nog tot 21/1/00, open op za, zo
en ma van 14-19 uur en na afspraak. Info: tel. 055/38 60 53, fax
055/38 54 73.

Paul Van Dongen
30 recente naaktschilderingen op papier, Noordbrabants Museum,
Verwersstraat 41, 's-Hertogenbosch, nog tot 16/1/00. Info: tel.
073/687 78 77.

Pierre Van Rompaey
Recent werk, Elzenveld, Sommézaal, 2000 Antwerpen, ingang B,
nog tot 9/1/00, open van do tot zo van 12.30-17.30 uur.

Lieve Van Stappen
‘Empty Eyes’, Kapel Campo Santo St.-Amandsberg Gent, nog tot
10/1/00, open op vr van 14-19 uur, op za en zo van 11-19 uur
(gesloten op 24/12 en 1/1/00) en na afspraak tel. 09/222 33 86.

Janine Verdonckt
‘Relieken van de 20ste eeuw’, boekobjecten & collages, Bibliotheek
van de UFSIA, Prinsstraat 9, 2000 Antwerpen, nog tot 8/1/00, open
op werkdagen van 8-18 uur (di en do tot 21 uur) op za van
8.30-12.30 uur. Gesloten van 24/12/99 t/m 3/1/00.

Walter Vermin
Grafiek, Congrescentrum Elzenveld, Sommézaal, Lange
Gasthuisstraat 45, 2000 Antwerpen, ingang B, nog tot 9/1/00, open
van do t/m zo van 12.30-17.30 uur.

Gerda Vermoere
Sculpturale keramiek, Galerij Theaxus, Ommegangstraat 3, 9690
Kluisbergen-Kwaremont, nog tot 21/1/00, open op za, zo en ma van
14-19 uur en na afspraak. Info: tel. 055/38 60 53, fax 055/38 54 73.

Isabelle Yi-Pei Chang
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‘When East meets West’, diamantcreaties, Prov. Diamantmuseum,
Lange Herentalsestraat 31-33, 2018 Antwerpen, nog tot 16/1/00.

Groepstentoonstellingen
- 50 × 50 × 50, Galerie cum Laude, Achterpad 12, 2400 Mol, nog tot 20/12/99,
open op do en vr van 14-17 uur, op za en zo van 14-18 uur. Info tel. en fax
014/31 00 10 of 32 23 21, GSM 0477/40 37 27.
- Matthieu Gelissen, Wladislaw Garnik en Achiel Pauwels, sculpturale keramiek,
Galerie Rooyart, De Hulst 12, 5807 EW Venray (Ned.), nog tot 9/1/00, open
van wo t/m zo van 11-17 uur. Info: tel. 0031/478 589 245, fax 0031/478 568
082.
- Made in Hungary -Zij die zijn weggegaan / Zij die gebleven zijn, foto's, Museum
voor Fotografie, Waalse Kaai 47, 2000 Antwerpen, nog tot 9/1/00, open dagelijks
van 10-17 uur, gesloten op ma, op 25, 26 en 31 dec. 1999 en 1 en 2 jan. 2000.
- 45 jaar in de schaduw van de Kunst, Orgelpunt, met werk ca. 40 kunstenaars,
CC Brussel, Oude St.-Niklaaskerk 5, 1120 Brussel, nog tot 21/12/99, open op
di, wo, do, za en zo van 15-18 uur. Info tel. 02/262 04 33.
- Schilderijen en beeldhouwwerken, Atelier De Gryse, Gentsesteenweg 41, 8500
Kortrijk, nog tot 24/1/00, dagelijks van 10-19 uur. Info:
http://www.Artsite.be/AtelierDeGryse.
- ‘Antwerpen: de oudste foto's’ (1847-1880), Ronny Van de Velde,
IJzerenpoortkaai 3, 2000 Antwerpen, nog tot 27/2/00, open van di t/m zo van
10-18 uur. Info: tel. 03/216 30 47, fax 03/237 25 16.
- Art Gallery ‘La Reserve’, Elisabetlaan 160, 8300 Knokke, met Muylaert-Hofman
(recente gouden sieraden), Tsjok Dessauvage (keramiek), Willem Vermandere
(beelden) en schilderijen van Reinold Poot en Marina Mayer, nog tot 6/1/00,
dagelijks (behalve op di) van 10-21 uur, gesloten op 25/12/99 en 1 en 2/1/00.
Info: tel. 050/62 21 18.
- ‘Entre-deux’, confrontatie tussen hedendaagse en historische vrouwelijke
fotografie in België en Nederland, Museum voor Fotografie, Waalse Kaai 47,
2000 Antwerpen, nog tot 16/1/00, dagelijks van 10-17 uur, gesloten op ma en
op 25, 26, 31 dec. en 1 & 2 jan., met G. Van Parys, M. de Zeeuw, J. Pirotte, V.
Mannaerts, E. Andriesse, C. van Balen, E. Besnyo en S. Whettnall. Info: tel.
03/242 93 20 en fax 03/242 93 10.
- ‘Boodschappers uit de Hemel’, beelden van engelen in de handschriften van de
Kon. Bibliotheek van Belgie, Nassaukapel, Kunstberg, 1000 Brussel, van 3 t/m
15/1/00, dagelijks open van 12-16.50 uur (gesloten op zo). Info: tel. 02/519 53
11 en fax 02/519 55 33.
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Thematentoonstellingen
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. 279, jan.-feb.
2000) kunt u insturen tot 15 december 1999. Met dank voor uw medewerking.

Antwerpen
Antwerpen - Fotografie
Made in Hungary
Deze tentoonstelling loopt nog tot 9/1/2000. 250 foto's, geselecteerd uit de
verzameling van het Hongaars Museum voor Fotografie bieden een evenwichtig
overzicht van de Hongaarse fotografie tijdens het Interbellum. Open van 10 tot 17
uur, gesloten op maandag.
Info: ‘Museum voor Fotografie’, Waalse Kaai 47, 2000 Antwerpen, tel. 03/216
22 11, fax 03/248 52 28.
Fotografie en realisme in de 19de eeuw
Deze tentoonstelling van de oudste foto's van Antwerpen (1847-1880) loopt nog
tot 27 februari 2000. Aan de hand van een cultuurhistorische verkenning van het
Antwerpen uit de tweede helft van de vorige eeuw worden de beginjaren van de
fotografie geëvoceerd. Er gaat ook aandacht naar de wisselwerking tussen fotografie
en schilderkunst. Open van di tot zo van 10 tot 18 uur.
Info: Ronny Van de Velde, IJzerenpoortkaai 3, 2000 Antwerpen, tel. 03/216 30
47, fax 03/237 25 16.

Limburg
Tongeren - Krijgskunst
Godenmacht - Krijgerskracht
De tentoonstelling ‘Keizers aan de Nijl’ die in het Gallo-Romeins Museum te
bezichtigen is tot 5/2/2000, is de meest prestigieuze realisatie van dit museum. Er
worden meer dan 250 objecten uit gerenommeerde Europese collecties getoond.
Open ma van 12 tot 17 uur, di tot vr van 9 tot 17 uur, za, zo, feestdagen van 10 tot
18 uur.
Info: ‘Provinciaal Gallo-Romeins Museum’, Kielenstraat 15, 3700 Tongeren, tel.
012/23 39 14, fax: 012/39 10 50, e-mail grm@limburg.be, homepage
http://www.limburg.be/gallo

Oost-Vlaanderen
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Gent - Geschiedenis
Geschiedkundige boekenbeurs
Deze tweejaarlijkse boekenbeurs heeft voor de tiende keer plaats op 1 en 2 april
2000. Alle disciplines zijn vertegenwoordigd, nieuwe publicaties worden er
gepresenteerd. Ze staat open voor alle verenigingen, instellingen en auteurs die al
dan niet in eigen beheer uitgegeven historische publicaties aan te bieden hebben.
Deze editie staat in het teken van het jaar van de volkscultuur.
Info: Koninklijke Bond der Oost-Vlaamse Volkskundigen vzw, Kraanlei 65, 9000
Gent, tel. 09/225 64 47, fax 09/245 37 44, e-mail arnold.eloy@skynet.be

Buitenland
's-Hertogenbosch, Nederland - Beeldende kunsten
Britse beeldhouwkunst
Nog tot 16/1/2000 loopt deze tentoonstelling over de Britse beeldhouwkunst. Deze
expositie omvat ruim honderd werken - beelden, tekeningen en maquettes - die
gelegenheid bieden tot een kennismaking met vijfenveertig Britse beeldhouwers. De
nadruk ligt op monumentale beeldhouwkunst.
Info: ‘Noord-Brabants Museum’, Verwersstraat 41, 5200 BA 's-Hertogenbosch,
tel. 073/87 78 77, fax 073/87 78 99.

Uden, Nederland - Beeldende kunsten
Kopten en Ethiopiërs
Deze tentoonstelling toont wat 2000 jaar mystiek en christendom langs de Nijl
voor de religieuze kunst hebben betekend. Nog tot 12/3/2000 in het Museum voor
Religieuze Kunst, Vorstenburg 1, 5401 AZ Uden. Open van di tot en met vr van
10-17 uur en op za, zo en feestdagen van 13-17 uur.
Info: tel. 0413/26 34 31, fax 0413/25 37 06.
DIRO

Prijzen, wedstrijden, onderscheidingen
Berichten voor deze rubriek sturen aan: Redactiesecretartaat 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. 279 (jan.-feb. 2000) moeten die
berichten ons bereiken vóór 15 december 1999.
Met dank voor uw medewerking.

Vlaams-Brabant
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Averbode - Letterkunde
John Flandersprijs 1999 en Junior 1999
De ‘John Flandersprijs 1999’ voor een onuitgegeven, boeiend verhaal voor kinderen
vanaf 10 jaar (70.000 frank) werd voor de 27ste keer uitgeschreven. Deze prijs ging
naar Anna Coudenys (‘Mureke Pek’). Er is voor het eerst ook een kinderjury die de
John Flandersprijs Junior toekende aan Piet Reynders (eveneens 70.000 frank). Ina
Vandewijer en Gerda van Erkel zijn de eervolle vermeldingen.
Info: Uitgeverij Averbode - VF-redactie, John Flandersprijs & Junior 1999, Théo
Lenaerts, Abdijstraat 1, 3271 Averbode, tel. 013/78 01 73, fax 013/77 68 37, e-mail
vf@verbode.be

Leuven - Letterkunde
Groot Nederlands Dictee 2000
Deze wedstrijd met drie formules (voor jongeren, voor de speelse speller en voor
de spellingspecialist) wordt voor de zesde keer georganiseerd door het Davidsfonds.
De preselecties vinden plaats in Parijs, Amsterdam en op een veertigtal locaties in
Vlaanderen op 26/2/2000. De nationale finale heeft plaats op 18/3/2000.
Info: ‘Davidsfonds/Infodok’, Blijde-Inkomststraat 79-81, 3000 Leuven, tel. 016/22
45 64, fax 016/29 12 15.

West-Vlaanderen
Brugge - Taalkunde
Visserneerlandia-prijsvraag voor toneelspel
Het hoofdbestuur en het bestuur van de afdeling West-Vlaanderen van het
‘Algemeen-Nederlands Verbond’, reikten de ANV-Visser-Neerlandiaprijs uit aan
Frans Debrabandere. Deze prijs wordt toegekend aan personen, groepen en instellingen
voor verdiensten op het gebied van cultuur, welzijnswerk en volksontwikkeling.
Info: Algemeen-Nederlands Verbond West-Vlaanderen, Burg 15, bus 10, 8000
Brugge

Ieper - Letterkunde
Internationale Millenniumwedstrijd voor Essay 2000
Het ‘Artistiek Tijdschrift Ambrozijn’ en het ‘Brabant Cultureel/Brabant Literair’
organiseren de Internationale Millenniumwedstrijd voor Essay 2000. Afsluitdatum:
1/3/2000. Het reglement is verplicht aan te vragen op dit adres:
Info: ‘Kulturele Kring Ambrozijn v.z.w.’, Mevrouw Marleentje Nys,
Sint-Jacobsstraat 75, 8900 Ieper, tel. 057/20 97 71, fax 057/20 97 71.

Lannoo - Letterkunde
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Henri Nouwen Manuscript Prijs
Ter bevordering van het modern en inspirerend spirituele boek heeft de Henri
Nouwen Stichting in samenwerking met Uitgeverij Lannoo een manuscriptprijs
ingesteld. Het thema is vrij. Wel wordt verwacht dat het manuscript bijdraagt tot de
erkenning van God in deze tijd. De prijs is een geldsom van 5.500 gulden (98.214
frank) én de publicatie als boek. Manuscripten worden verwacht tegen 1/8/2000 bij
het secretariaat van de Stichting (Avenue Concordia 117, 3062 Rotterdam) waar ook
het reglement te verkrijgen is.
Info: Uitgeverij Lannoo nv, Kasteelstraat 97, 8700 Tielt, tel. 051/42 42 11, fax
051/40 11 52, e-mail lieven.sercu@lannoo.be, homepage www.xs4all/-nouwen

Tielt - Heemkunde
Provinciale prijs voor volkskunde 2000
Deze prijs is tweeledig: een voor studies door academisch gevormden en een voor
niet-academisch gevormden, telkens goed voor 100.000 fr. Onderwerp is de
volkskunde van West-Vlaanderen. Indienen tegen 15/6/2000. Info en reglement:
Info: ‘De Roede van Tielt’, Stoktmolenstraat 32/3, 8700 Tielt, tel. 051/40 18 38.
DIRO

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. 279: jan.-feb.
2000) kunt u insturen tot 15 december 1999. Met dank voor uw medewerking.

Antwerpen
Westerlo - Letterkunde
Verzamelde gedichten van Veulemans
In december verschijnt de bundel ‘Verzamelde Gedichten van Jan Veulemans’.
Hij ontving tweemaal de poezieprijs van de provincie Antwerpen en tweemaal de
prijs van de Vlaamse Poëziedagen. In 1987 werd hij lid van de Koninklijke Academie.
Bestellen (950 fr. + 80 fr. portkosten) bij:
Uitgeverij Kramat, Hulshoutsesteenweg 24, 2260 Westerlo, tel. 016/68 05 87, fax
016/68 05 87.

West-Vlaanderen
Brugge - Muziek
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37ste Festival Musica Antiqua
De 14de editie (29 juli tot 12 augustus 2000) van het Festival Musica Antiqua
omvat dertig internationale producties, recitals, concerten en een tentoonstelling.
Kaarten bij de Dienst Toerisme tel. 050/44 86 86, fax 050/44 86 00. Info en
programma op dit adres:
Info: Festival van Vlaanderen Brugge vzw, Collaert Mansionstraat 30, 8000 Brugge,
tel. 050/33 22 83, fax 050/34 52 04.

Buitenland
Leiden - Letterkunde
Honderd Dichters
Tussen 1975 en 1980 werden zes bundels ‘Honderd Dichters’, samengesteld door
Jan Biezen, door Dimensie uitgegeven. Stichting Internationaal Forum - waarvan
Dimensie deel is - neemt zich voor dit project na twintig jaar te herhalen. De gedichten
(Afrikaans, Vlaams, Nederlands, Fries, Nederduits, Nedersaksisch en door vertalers
in het Afrikaans of Nederlands vertaalde gedichten met toevoeging van het originele
gedicht) zijn welkom om dit adres:
Info: Redactie Honderd Dichters, t.a.v. Annekoosje Ming, Stichting Internationaal
Forum, Paul Krugenstraat 40, 2312 ZD Leiden, tel. +31 (0)71-514 67 03.
DIRO
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Bibliotheek
Jeugdliteratuur
Anne Provoost
Vallen, uitg. Houtekiet/Antwerpen & De Fontein/Baarn, 1998, verdeeld door
Uitgeverij Westland nv, Theo Van Cauwenberghlei 101, 2900 Schoten, 210 × 130
mm, 264 blz., paperback 595 Bfr. - Dit boek kan je echt niet zomaar onder de
jeugdliteratuur onderbrengen. Het is gewoon een schitterend boek dat zowel door
volwassenen en wat oudere tieners met veel smaak kan gelezen worden. De stijl van
Anne Provoost lijkt op het eerste gezicht erg sober en zonder poespas, maar toch vol
sfeer en zo beeldrijk dat je je alles zeer goed kunt voorstellen. Lucas brengt samen
met zijn moeder de zomer door op het platteland in het huis van opa die nog maar
net gestorven is. Langzamerhand kom je er achter dat er wat aan de hand is met zijn
grootvader. Er wordt over hem gekletst omwille van zijn oorlogsverleden.
Collaboratie, verzet en repressie komen aan bod. Enggeestig nationalisme lijdt tot
gruwel en geweld. Langzamerhand krijgt Lucas de stukjes van de puzzel op zijn
plaats. De jonge Amerikaanse danseres en vriendinnetje van Lucas tijdens eerdere
vakanties die in het naburige huis verblijft zorgt voor een bevrijdende catharsis. Een
prachtig boek van een jonge schrijfster die terecht alom gelauwerd werd.
DVK

Gerda van Erkel
Rimpels en geruis, Davidsfonds/Infodok, Blijde-Inkomststraat 79-81, 3000 Leuven,
1999, 220 × 145 mm, 223 blz., gebonden 545 Bfr. - Alle jeugdboeken van Gerda
van Erkel getuigen van een opvallend goede kennis van de psychologie van de
jongeren. Het vage verlangen naar het onbekende, het zich vermeien in allerlei dromen
en wensen, de spanning tussen zich (willen) uitspreken en het pantser van de
geslotenheid, de innerlijke onrust en het verlangen naar geborgenheid, het zijn
allemaal gevoelens of ervaringen die een grote rol spelen. Rimpels en geruis roept
de wereld van zee en strand op, het terrein waar je aarzelt en verlangt om te
vertrekken, maar toch nog grond onder de voet wil. Ruben kan het thuis niet meer
vinden en probeert elders mensen te ontmoeten die hem begrijpen. De ontmoeting
met het meisje Lore, op een morgen op het strand, zal het begin zijn van een diepere
confrontatie. Gerda van Erkel gaat de confrontatie met het diepere in ons niet uit de
weg. Haar verhalen zijn even zovele waardevolle bakens waar jongeren
herkenningspunten en zodoende ook houvast kunnen bij vinden. Het boek is zeker
ook bestemd voor ouders die hun groter wordende kinderen willen kennen en
begrijpen.
DVK

Karel Verleyen & Jan H. Verbanck
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Heer Halewijn, uitg. Davidsfonds/Infodok, Blijde-Inkomststraat 79-81, 3000 Leuven,
1999, 220 × 145 mm, 92 blz., gebonden 545 Bfr. - Omwille van een liedekijn. Het
14de-eeuws gedicht over de geheimzinnige Heer Halewijn, een snoodaard die met
zijn liedjes jonge meisjes lokt om ze te vermoorden, heeft in de versie van Karel
Verleyen niets aan fascinatie ingeboet. Reinhilde, de 16-ja-rige dochter van de Heer
Cycou maakt aan de praktijken van die griezelige maagdenverkrachter een
gewelddadig eind: ze hakt de moordenaar vrolijk het hoofd af. Ondanks die gruwel
een boek over liefde en de dingen eromheen. In nagenoeg alle boeken van Verleyen
speelt de vrouw de hoofdrol. Blijkt dat als een vrouw wat wil, ze het ook kan, zegt
Verleyen zelf. Wie geen risico's durft nemen in het leven, zal nooit de kracht van de
liefde kennen. Maar de prijs kan hoog zijn. Het verhaal stelt vragen over liefde en
over de krankzinnige hang naar het absolute, er wordt gezocht naar motieven en de
karakters worden psychologisch uitgediept. Aan de basis ligt de wreedheid die
Halewijn zelf meemaakte en dat brengt hem ertoe de zuivere liefde steeds opnieuw
te zoeken. Een confronterend boek voor wijze lezers vanaf 14.
DVK

Andrew Haslam & Barbara Taylor
Het weer. Geografie in de praktijk en Oceanen. Geografie in de praktijk, uitg. Corona
- Ars Scribendi/Haarlem, 1999, verspreid door Uitgeverscentrum Agora,
Capucienenlaan 49, 9300 Aalst, geill. met kleurenfoto's en tekeningen, 275 × 225,
48 blz., gebonden 555 Bfr. - Beide boekjes vormen (samen met de titels ‘Kaarten’
en ‘Rivieren’) een gedroomde non-fictionreeks op het niveau van een eerste graad
SO. Vlot geschreven en zeer mooi geillustreerd zijn deze boeken verrijkend, boeiend
en leerzaam zonder echt belerend of pedant te zijn. Tal van experimenten en praktische
projecten (die, o.i. ook ‘klassikaal’ heel wat zouden te bieden hebben) verhogen voor
jonge mensen die het graag ‘allemaal’ willen weten en, bij voorkeur, zelf een en
ander willen (uit-)proberen de waarde van deze titels. Een verklarende woordenlijst
en een klapper verhogen het gebruiksgemak. Dat deze (vertaalde) serie in
Groot-Brittannie een stevige onderscheiding in de wacht heeft gesleept is echt niet
verwonderlijk. Een te overwegen klaas- of kerstgeschenk voor jongeren die de sint
en de kerstman ‘wetenschappelijk’ reeds voorbij zijn!
CAW

Literair proza
Eric Joris & Paul Mennes
Kaufhaus, uitg. Nijgh & Van Ditmar/Amsterdam, 1999, verspreid door Singel 262
Uitgeverijen, Schuttershofstraat 9, 2000 Antwerpen, kleuren-illustr., 360 × 260 mm,
64 blz., spiraalband 1.999 Bfr. - Dante's Divina commedia is natuurlijk een mijlpaal
in de (Westerse) literatuurgeschiedenis. Reeds vele eeuwen overleeft dit hoogtepunt
moeiteloos elke mode of stroming en blijft het gelden als lichtend voorbeeld van een
uniek samengaan tussen vorm en inhoud. Hier had het verhaal kunnen ophouden
ware er niet de belangrijkste literaire sampler van de lage landen: Paul Mennes. Hij
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nam als uitgangsboek het Inferno uit de Divina Commedia en liet Dante en Vergilius
hun helletocht nog eens dunnetjes overdoen (het hele boek beslaat amper 60 blz.,
illustraties inbegrepen). Mennes verplaatst het decor wel naar een Kaufhaus - meteen
ook de titel van het boek - en geeft het een nieuwe en frisse lezing. Niet alleen is het
een verbazend leesboek, maar bovendien ook zonder meer een boeiend kijkboek.
Samen met de illustraties (foto's, schetsen, tekeningen, computercollages) van de
hand van Eric Joris maakt Mennes van dit boek een postmodern samplebook van
tekst en beeld. Een gelukkige vondst. De auteur componeerde een heel eigen versie
van het verhaal, zonder de herkenbaarheid voor wie een beetje vertrouwd is met de
klassieke letteren te schaden. Naast de reeds hoger vermelde figuren van Dante en
Vergilius komen we ook de Styx tegen, de hond Cerberus, de veerman Charon e.a.
Maar ook zeer moderne elementen worden door Mennes grappig aangebracht met
een duidelijke knipoog naar vroeger: ‘BC’ wordt in dit boek ‘Before Computer’; de
stenen tafelen van Mozes worden siliciumplaten met de principes van het binaire
stelsel erop uitgelegd; Vergilius - een computerspecialist - loopt voortdurend op zijn
laptop te tokkelen en krijgt nog hulp van de HAL 9000-computer uit Kubricks 2001
A Space odessey. Natuurlijk mogen we de fout niet maken deze Spielerei - meer is
het o.i. niet - te vergelijken met het origineel dat ook nu weer de imitatie mijlenver
overtreft. Mennes zal dat ook wel beseft hebben tijdens de redactie. Al dan niet
bewust legt hij de lat niet te hoog en wil hij zijn verhaal in het Kaufhaus vooral vlot,
snel en goed leesbaar houden. De taal van het Dante-personage is weliswaar poëtisch
en gezwollen, maar Vergilius spreekt een snel slangtaaltje dat perfect in dit
postmodern werkstuk kadert. Het geheel van dit opzet deed ons een beetje denken
aan een cd-rom die je naar eigen goeddunken in dit virtuele Kaufhaus laat
rondwandelen. Voor ons was het een aangename ontdekking.
FT

Piet Joostens
Aladdin in Brussel, Manteau/Antwerpen, 1998, verspreid door Standaard Uitgeverij,
Belgielei 147a, 2018 Antwerpen, 200 × 125 mm, 175 blz., paperback 650 Bfr. - Op
de achterflap van dit debuut lezen we dat Brussel een stad is ‘die verhalen nodig
heeft’. We willen deze idee geenszins betwijfelen maar we zijn evenmin zeker of
onze hoofdstad wel het soort verhaal nodig heeft dat we in Aladdin in Brussel
voorgeschoteld krijgen. In de verhalen van 1001 Nacht loopt Aladdin met zijn
wonderlamp van de ene verrukking in de andere
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tot groot vertier van de lezer. In onderhavige roman kent het hoofdpersonage ook
wel eigenaardige belevenissen maar echt beklijvend zijn ze geenszins. Oordeel zelf:
Aladdin is een kunstschilder zonder succes en woont samen met een wat vaag
getekende vriend Brahim die overigens vrij vlug uit het verhaal verdwijnt. Op een
dag vindt Aladdin als bij toeval in het souterrain van een pakhuis een eindeloos lang
verhaal - ‘La perte’ genaamd - waarin nauwgezet het leven van Constant Delun
beschreven wordt. Na een onwaarschijnlijke wandeling ontmoet Aladdin tijdens een
plaspauze een man die achteraf Constant Delun blijkt te zijn. Die neemt Aladdin mee
naar het souterrain waar hij hem ‘La perte’ laat zien. Het is in zijn ogen een
waardeloos werk en intussen is hij reeds in de ban van zijn nieuwe obsessie: de
holofonische uniteitsdetector waarmee Delun in grote exactheid het leven van Brussel
wil registreren. Even later springt de waterleiding in het souterrain en verdrinkt
Delun.
Aladdin is verbaasd en neemt van de weeromstuit een baantje aan als souffleur in
een theater. Even later knoopt hij kennis aan met Faroek en filosofeert hij met de
architecte Elsje over de verloedering van Brussel.
Tot zover het erg vreemde verhaal. Ofwel wil de auteur enkel maar een bizar
verhaal vertellen. Maar daarna valt de plot te licht uit. Ofwel heeft de schrijver
getracht diepere bedoelingen duidelijk te maken. Maar dan stelt zich een ander
probleem. Literatuur die volgestapeld zit met allerlei symboliek, verwijzingen
allerhande en verborgen betekenissen moet steunen op een ijzersterke tekst die vlot
leest en voortdurend appelleert aan de nieuwsgierigheid van de lezer. Als het even
kan wordt zo'n tekst ook nog best verrijkt met een frisse taal die de lectuur aangenaam
maakt. Helaas ook hier faalt het boek. Nergens wordt duidelijk waar de auteur naartoe
wil met zijn verhaal of grijpt het de lezer bij zijn nekvel. Spijtig.
FB

Pol Hoste
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De lucht naar Mirabel. Carnet, uitg. Prometheus, Amsterdam, 1999, verdeeld door
Standaard Uitgeverij, Belgielei 147a, 2018 Antwerpen, 200 × 125 mm, 108 blz.,
paperback 595 fr. - In De lucht naar Mirabel is een schrijver uit Gent aan boord van
een KLM-boeing op weg naar Montreal. Tijdens de vlucht maakt hij aantekeningen
in een carnet. Geconcentreerd schrijven aan boord van een vliegtuig is niet
gemakkelijk. De man wordt voortdurend onderbroken, zodat hij niet verder lijkt te
komen dan wat losse notities, gedachtenflarden. Het fragmentair karakter van de
tekst wordt nog benadrukt, doordat Pol Hoste zijn tekst nog verder verbrokkelt door
de vele Franse, Engelse en Duitse zinsneden. Dat levert fragmenten op als ‘I am
Belgiër! Sage ich schliesslich. “Belgier! Sagt er. Er spricht Deutsch. Just leave it
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to me, will jou? S etwas wie “Hai!” sagt er. Oder “Heil!” It sounds very American
like “Hi!” but a bit shorter. We nemen afscheid.’ Hoste noemt zijn hoofdpersonage
Passant. Een bewust gekozen naam: vanop vlieghoogte ziet hij de wereld als het
ware ‘passeren’ en geeft er zijn indrukken van weer. Het is alsof Hoste met die
versnippering wil zeggen dat de tijd van de Grote Verhalen definitief achter de rug
ligt, dat er in de complexiteit van de werkelijkheid geen absolute zekerheden te
ontdekken vallen. Hoste speelt met de taal en slaagt erin terzelfdertijd voor de lezer
de samenhang van de wereld door taal, kunst, politiek, enz. te ontsluiten. In De lucht
naar Mirabel neemt Pol Hoste ons op een wonderlijke reis door de tijd, de taal en
de continenten. Zijn schrijfstijl is geestig-ironiserend en poëtisch tegelijk. De auteur
plaatst zich in de rij van auteurs als Ivo Michiels en Daniël Robberechts. Zijn tekst
stelt eisen aan de lezer en vraagt een aandachtige lezing. Enkel wie de auteur volgt
op dat moeilijke pad zal de rijkdom van de tekst ontdekken.
GS

Hugo Claus
Verhalen, uitg. De Bezige Bij-Amsterdam, 1999, verdeeld door Uitg. Singel 262,
Schuttershofstraat 9, 2000 Antwerpen, 220 × 140 mm, 552 blz., gebonden 1700 Bfr.
- Voor alle duidelijkheid, Verhalen is niet de verzamelde verhalen van Hugo Claus.
Achter de wat droge titel gaat wél een mooie staalkaart schuil van wat literaire
duizendpoot Claus tijdens de voorbije halve eeuw aan verhalen op de markt heeft
gebracht. Helaas ontbreekt een echte bronvermelding. Claus beperkt zich tot de
mededeling dat de verhalen in een eerste versie o.a. verschenen in tijdschriften als
Ruimte, De Gids, Tijd en Mens, Playboy,... ‘Naar aloud gebruik heb ik de verhalen
hier en daar wat bijgeschaafd.’, voegt de auteur er nog droogweg aan toe. Geef toe,
van een boek met een prijskaartje van 1700 frank er aan zou je beter verwachten.
Vooral omdat driekwart van de hier gebundelde verhalen reeds eerder in boekvorm
verschenen zijn. Toch is dit een bundel om te koesteren. Het boek opent immers met
de integrale weergave van de bundel ‘De zwarte keizer’ uit 1958. Met pareltjes als
‘Het huis in de struiken’, ‘Suiker’, ‘De afbraak’ en ‘In de rue Monsieur le Prince’
blijft dit één van de hoogtepunten. De selecties uit de bundels ‘Natuurgetrouwer’
(1969) en ‘De mensen hiernaast’ (1985) zijn niet altijd even sterk, terwijl ‘De
verzoeking’ (1981), de monoloog van de oude non Mechtild, en het
boekenweekgeschenk uit 1989, ‘De zwaardvis’, voor mij dan weer tot de uitschieters
van deze bundel behoren. Dieptepunt is wellicht ‘Château Migraine’ (1987), het
relaas van het uitstapje van een Dordrechtse buurtvereniging naar de Dagen van de
Kunst in Gent. Hoogtes en laagtes dus. Maar ook het brede stilistisch palet van Claus
wordt in deze bundel overvloedig geïllustreerd: realistische verhalen wisselen af met
grotesken of satiren; de taal is virtuoos en zinnelijk zoals alleen Claus dat kan. Het
fraai uitgegeven Verhalen is een waardig geschenk voor de 70-jarige auteur.
GS
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Peter Verhelst
Tongkat. Een verhalenbordeel, uitg. Prometheus, Amsterdam, 1999, verdeeld door
Standaard Uitgeverij, Belgiëlei 147a, 2018 Antwerpen, 215 × 135 mm, 344 blz.,
paperback 795 fr. - Ze bestaan wel degelijk, verschrikkelijke boeken die een lezer
van literatuur doen walgen. Tot dergelijke categorie boeken behoort de roman
Tongkat, een verhalenbordeel van Peter Verhelst. Na meer dan driehonderd bladzijden
zwoegen, zuchten en vloeken is het de lezer allerminst duidelijk waarover de romang
aat. Flarden zijn te begrijpen. Af en toe zijn er enkele pagina's die geen hel zijn. In
Tongkat vertellen acht figuren, onder wie een ikfiguur, Prometheus die het vuur
achter zijn tanden bewaart, het Meisje met het Rode Haar, een kamerjongen van de
prins en de prins die later koning wordt, hun verhaal. Op de vraag welk verhaal ze
vertellen, is nauwelijks een antwoord te geven. Het eerste verhaal, dat van de ik-figuur,
is nog het gemakkelijkst te reconstrueren. Een land wordt geteisterd door zo'n strenge
winter dat zelfs het bloed in de aders bevriest. Velen sterven. Slechts een minderheid
slaagt erin zich te verwarmen onder meer door pas gedode honden tegen het lichaam
te houden. Ook de ik-figuur weet de kou van zich af te schudden. Hij verliest wel
zijn broer en zijn ouders. Op z'n zwerftocht doorheen het vrieslandschap ontmoet
hij een kamerjongen van de koning. De koning verbiedt zijn volk om nog woorden
als ‘warmte’ en ‘hitte’ uit te spreken. De bevolking neemt dit niet en revolteert. De
ik-figuur komt in een soort onderwereld terecht, van waaruit de kamerjongen zich
oefent in de kunst van het terrorisme. In die onderwereld is wel nog warmte te vinden.
De andere verhalen zouden moeten vertellen wat er aan die revolutie is voorafgegaan.
Wat is er dan wel te verstaan? Dat er nog andere bizarre figuren zijn, zoals de
centauren, half jongen half motorfiets, de moeder van Prometheus die in een muur
woont, Japetos, de bloeddorstige vader van Prometheus en een jongen die op een
eiland vol rozen en aardbeien leeft. De verhalen - eigenlijk zijn het mislukte moderne
sprookjes en mythen - die uiteindelijk één verhaal zouden moeten veronderstellen,
etaleren een wereld van chaos. Het lijkt erop dat Peter Verhelst zich amuseert om
die chaos al schrijvend - met veel verwijzingen onder meer naar het Belgisch
Koningshuis en de Duitse terroriste Ulrike Mainhof - tot leven te brengen. Dat mag
hij gerust doen, maar misschien moet hij daar een lezer niet mee lastig vallen. Tongkat
had bij mij toch één therapeutisch resultaat: ik zocht zo snel mogelijk een echte roman
met een plot en personages. Er zijn nog goede boeken, zuchtte ik.
JDD

Geert van Maele
De vier seizoenen van Mary, uitg. Davidsfonds/Clauwaert, Blijde-Inkomststraat
79-81, 3000 Leuven, 1999, 220 × 150 mm, 272 blz., gebonden 795 Bfr. - Het debuut
van Geert Van Maele is gesitueerd op het einde van de achttiende eeuw in Brugge.
Het bewind van de keizer-koster Jozef II staat onder zware druk; de verlichte ideeën
die even later naar de Franse Revolutie zullen leiden dringen geleidelijk in de Vlaamse
gewesten door. Sporadisch brengt de auteur gebeurtenissen en beschrijvingen van
bepaalde toestanden die de oproerigheid van onze streken in die periode illustreren
in zijn verhaal binnen. Simon ten Hooghe, de intellectueel gevormde en verfijnde
stadsgriffier heeft die nieuwe denkbeelden in zich opgenomen maar is te bang om
ze voluit te propageren. Hij is een goede kennis van de familie van Outryve, een
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brouwersgeslacht dat door naarstig werken tot welstand is gekomen. Benedict van
Outryve vraagt aan Simon om voor zijn wispelturige weinig verantwoordelijke zoon
Philippe een leraar Engels te zoeken, zodat zijn zorgenkind zich in Engeland kan
gaan vervolmaken bij vermaarde Engelse bierbrouwers. Simon heeft in Brugge
contacten met het strenge Engels Klooster waar rijke Engelse en Vlaamse juffrouwen
een exclusieve, geïsoleerde vorming krijgen. Na enig aarzelen en financiële
waarborgen staat de abdis toe dat de pas uit Engeland aangekomen jonge sister Mary
met de lesopdracht belast wordt. Het gevolg laat zich raden: de jonge onstuimige
Philippe verleidt het mooie zustertje dat echter ook gecharmeerd wordt door de voor
haar geest zo aangename gesprekken met de verstandige Simon. Alsof de problemen
zo nog niet groot genoeg zijn, vormt de figuur van de ziekelijk bazige abdis een
supplementaire factor die de plot van het verhaal alleen maar verzwaart. De afloop
vertellen zou niet fatsoenlijk zijn - het boek mag gerust gelezen worden - maar af en
toe zal de modale lezer toch fronsend vragen stellen bij het onwaarschijnlijke ofschoon
als realistisch voorgestelde verloop van de geschiedenis.
Wat echter meer ontgoochelt is de vrij oppervlakkige uitwerking van de karakters.
Van Maele vertelt wel goed, maar diept zelden uit. Net zoals de reeds boven
aangehaalde magere situering in een uitgewerkte historische context, zijn ook de
meeste personages te één-dimensionaal om te overleven. Deze tekorten doen het
boek aan het einde, ondanks de keurige taal en de verdienstelijke vertelstijl van de
auteur, toch met een licht onvoldaan gevoel dicht klappen.
FT

Stefan van den Bossche
De adem van Mistral, uitg. Atlas/Amsterdam, 1999, verspreid door Veen Uitgevers
Groep, Santvoortbeekstraat 21-25, 2100 Deurne, geill. met kleurenfoto's, 210 × 135
mm, 272 blz., paperback 995 Bfr. - Voor sommigen is het enkel een rit op de snelweg
op weg naar de vakantiebestemming in Spanje. Voor anderen is het een land met een
haast mythische bijklank: de Provence. Dit land met zijn onovertroffen variatie aan
natuurschoon, met z'n altijd wisselend licht en z'n eeuwige platanen, met de tijdloze
schoonheid van kerken en abdijen, blijft een bron van fascinatie voor kunstenaars
van alle tijden. Niet voor niets is de Provence het land van Petrarca en Van Gogh,
van Cézanne en Giono. In De adem van Mistral neemt Stefan van den Bossche de
lezer mee op - zoals de ondertitel van zijn boek het noemt - ‘Een reis door de
geschreven Provence’. Hij laat de koers van zijn reis bepalen door schrijvers en hun
werk. Franse auteurs natuurlijk zoals Albert Camus, Alphonse Daudet, Frédéric
Mistral en de andere leden van de Félibrige-beweging... Stefan van den Bossche
kiest echter vooral voor Nederlandstalige auteurs die op één of andere manier een
speciale band hadden of hebben met de Provence. Sommigen hebben er hun
verblijfplaats zoals Ivo Michiels. Anderen ruimen in hun werk nadrukkelijk plaats
voor de streek, zoals Johan Daisne met Als kantwerk aan de kim of Daniel Robberechts
met Aankomen in Avignon. Relaas. De auteur ként de streek en heeft er duidelijk
hart voor. Le Barroux, Mont Ventoux, Avignon en Arles... Les Baux, Saint-Michel
de Frigolet, Fontaine de Vaucluse, Sénanque... Ménerbes, Manosque,
Aixen-Provence... De namen vormen een gedicht op zichzelf. Stefan van den Bossche
trekt van plaats tot plaats en laat ons meekijken naar de Provence door de ogen van
Cyriel Buysse, Louis Couperus, Luuk Gruwez, Hubert van Herreweghen, Stefan
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Hertmans en vele anderen. Doorheen hun werk krijgt de Provence bijkomende glans.
De adem van Mistral getuigt van liefde voor de letteren en belezenheid. Het is
bovendien vlot geschreven én doet verlangen naar andere boeken. Reizen en lezen
vormen in De adem van Mistral complementaire bezigheden. Dat Stefan van den
Bossche auteurs als André de Richaud, Renè Char of Robberechts (opnieuw) onder
onze aandacht brengt en doet teruggrijpen naar hun werk, is wellicht nog de grootste
verdienste van zijn boek.
GS

Alberto Manguel
Een geschiedenis van het lezen, uitg. Ambo/Amsterdam, 1999, verspreid door
uitgeverij Westland nv, Th. van Cauwenberghlei 101, 2900 Schoten, vertaling van
Tinke Davids, met zw.-w.-illustraties, 245 × 165 mm, 416 blz., gebonden 1490 Bfr.
- Als één boek niet mag ontbreken in de ‘Bibliotheek’ dan is het toch wel Een
geschiedenis van het lezen, waarvoor Alberto Manguel in 1998 de Prix Medici voor
essay kreeg. De auteur is van kinds af aan een gepassioneerd lezer. Dat hij zijn boek
‘Een geschiedenis (...) en niet ‘De geschiedenis (...)’ noemt getuigt van
bescheidenheid, maar ook van het besef van de omvang en complexiteit van het
fenomeen lezen. Manguel benadert het lezen op de enig mogelijke, de enig gepaste
manier: als amateur, als dilettant. Die woorden bevatten elk duidelijk de notie ‘houden
van’. Ruim vierhonderd bladzijden lang verwent de auteur de lezer met een geslaagde
melange van allerlei wetenswaardigheden over lezen en schrijven, afgewisseld met
persoonlijke leeservaringen. Manguel heeft het over de geschiedenis van het schrift
(en dus van het lezen), over de betekenis van illustraties vanaf de Middeleeuwen tot
heden, over voorlezen - Alberto Manguel was trouwens een tijdlang voorlezer voor
de bejaarde blinde Borges -, over de vormgeving van boeken, over bibliofilie, over
uit de hand gelopen verzamelingen, over het stelen van boeken, over bi-
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bliotheken, over gevaarlijke boeken en boekverbrandingen... Dat alles samen maakt
van Een geschiedenis van het lezen een ongemeen boeiende collage over alle denkbare
aspecten van het leesproces. Geen strenge synthese, maar een tekst om in te
grasduinen. Albert Manguel stelt eindelijk diegene in het literaire wereldje centraal
waarvoor alle boeken geschreven worden: de lezer. Zijn boek is dan ook een écht
geschenk voor wie van lezen houdt. ‘De geschiedenis van het lezen heeft gelukkig
geen einde.’, stelt de auteur aan het begin van de laatste paragraaf van zijn boek.
Manguel heeft de lezer met zijn publicatie een eigenzinnige inleiding én
navigatieinstrument bezorgd. Leesbevordering op zijn best!
GS

Klassieke letterkunde
Plato, Vergilius, Ovidius e.a.
Oud geluk. Over liefde, lust en leven, uitg. M. Muntinga bv, Amsterdam, 1999, reeks
Rainbow Pocketboeken nr. 419, verspreid door Uitgeverij Kritak, Diestsestraat 249,
3000 Leuven, 175 × 105 mm, 207 blz., paperback 298 Bfr. - Je kan op zijn minst
zeggen dat bloemlezingen allerhande op dit ogenblik bijzonder populair zijn. Dit
geldt zeker voor auteurs uit de klassieke oudheid. Het prettige daarbij is dat dergelijke
bloemlezingen vanuit verscheiden invalshoeken de literaire nalatenschap benaderen
en zo aan de lezer telkens een ander en soms verrassend spectrum hiervan laten zien.
De voorliggende bloemlezing gaat op zoek naar het geluk. Dit onderwerp werd in
zijn verschillende variaties door talrijke dichters, filosofen, geschiedschrijvers en
romanciers behandeld. En geluk mag dan wel een universeel begrip zijn, het is tegelijk
een uiterst individueel gevoelen en beleven. De wegen naar het geluk kunnen dan
ook zeer verschillend zijn.
In het boekje worden de teksten over vier hoofdstukken verdeeld: Leven, Leer,
Lessen en Liefde en lust. Het eerste hoofdstuk laat zien hoe veelomvattend geluk is.
In het tweede hoofdstuk geven Griekse en Romeinse filosofen hun visie over het
geluk. Dat zij het geluk vaak in de filosofie zelf zoeken ligt daarbij voor de hand.
Het derde hoofdstuk geeft via een treffende geschiedenis of een gedenkwaardig
voorbeeld levenslessen mee. Liefde en lust mogen als essentieel onderdeel van het
geluk uiteraard niet ontbreken. Over het ongeluk in de liefde ten slotte werden de
mooiste teksten geschreven. Op die wijze wordt de verwachting van de lezer een
beetje gestuurd, wordt het voor hem gemakkelijker wat naar zijn gading te lezen.
Het aanbod aan teksten in deze bloemlezing, die tot de heidense oudheid beperkt
bleven, is dan ook zeer gevarieerd. Zij zijn telkens voorzien van een korte en heldere
inleiding. Het bijzondere voordeel van dergelijke bloemlezingen is bovendien dat
de modale belangstellende hierin geregeld voor hem moeilijk bereikbare teksten kan
ontdekken. In het voorliggende boekje verwijzen wij slechts naar Ovidius, Lust
overdag, vertaald door M. d'Hane-Scheltema en gepubliceerd in Hermeneus of
Pervigilium Veneris: een lentelied, vertaald door P. Lateur (uitgeverij P, Leuven).
Het resultaat is een prettig en lezenswaardig boekje. Het thema is universeel. Moet
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dit nog worden gezegd? Hoe Grieken en Romeinen het begrip geluk invulden blijkt
voor de lezer die zich hiervoor openstelt, toch wel een hoog actualiteitsgehalte te
hebben. Of is b.v. de les van Solon dat rijkdom zelf niet gelukkig maakt, zo mooi
verhaald door Herodotos, achterhaald? Het verlangen naar de geliefde zoals Sappho
of Catullus dit hebben verwoord, is nog steeds bijzonder herkenbaar. De samenstellers
hopen dat de lezer er enkele uren leesgenot kent. Zij mogen gerust zijn. De opdracht
is geslaagd.
RN

Paulus Diaconus
De geschiedenis van de Langobarden, uitg. Athenaeum-Polak & Van Gennep,
Amsterdam, 1997, verdeeld door Singel 262 Uitgeverijen, Schuttershofstraat 9, 2000
Antwerpen, geill. met 2 kaartjes, 220 × 145 mm, 231 blz., gebonden 1339 Bfr. - In
476 kwam er een einde aan het West-Romeinse Rijk. De Germaanse huursoldaten
van Romulus Augustulus hadden hun jonge keizer aan de kant geschoven en hun
aanvoerder Odoaker uitgeroepen tot koning van de Germanen in Italië. In 568 vielen
de Langobarden, een Germaans volk, na lange omzwervingen Italië binnen. Gedurende
twee eeuwen zouden zij grote delen van het schiereiland beheersen en de cultuur
hiervan diepgaand beinvloeden.
In de fraaie Baskerville-serie verschijnt met betrekking tot deze gebeurtenissen
nu een bijzondere vertaling. Het gaat om een geschiedenis van de Langobarden door
de Italiaanse schrijver, geleerde en monnik Paulus Diakonus (ca. 725-798), zelf van
Langobardische afkomst. In zes boeken wordt de ontstaansgeschiedenis, de
omzwervingen in Europa en hun heerschappij over Italië behandeld. Het verhaal
eindigt in het jaar 744, wanneer hun koning Liutprand stierf. Deze vorst maakte met
hulp van de Franken een einde aan de Byzantijnse heerschappij in Italië. De kerstening
van de Langobarden loopt als een rode draad door het boek. Aanvankelijk waren zij
een op drift geraakt Germaans volk dat vanuit Scandinavie vechtend door Europa
trok. Sedert de zesde eeuw kwamen zij onder Christelijke invloed en gingen zich
uiteindelijk als opvolgers van de Christelijke laat-Romeinse keizers gedragen. In de
behandeling van de stof zou je dit geschrift in zekere zin een cultuurgeschiedenis
kunnen noemen.
De Geschiedenis van de Langobarden is het belangrijkste werk van Paulus
Diakonus. Daarvoor had hij reeds een Romeinse geschiedenis geschreven. In het
voorliggende geschrift wenste hij die geschiedenis tot in de eigen tijd door te trekken.
Klaarblijkelijk was hij nog niet volledig tevreden over het resultaat. De Geschiedenis
van de Langobarden eindigt vrij plots bij de dood van koning Liutprand in 744. De
groeiende macht van de Franken en het verval van de Langobardische heerschappij,
hetgeen overeenkomt met de jaren 744 tot 774, laat hij echter onbesproken. Doch
niets wijst er op dat hij dit opzettelijk zou hebben gedaan. Veeleer lijkt het er op dat
hij zijn werk om een of andere reden - ziekte of dood? - niet heeft kunnen beeindigen.
De voorliggende vertaling met beknopte commentaar werd verzorgd door twee
eminente vorsers, met name Ted en Fik Meijer. De publicatie bezit bijgevolg de
kwaliteiten en het niveau die men mag verwachten. Het is bovendien een goede zaak
dat ook aan de vertaling van Latijnse teksten uit de vroege Middeleeuwen ruimere
aandacht wordt besteed. Samen met de vertaling van Einhard, Het leven van Karel
de Grote door P. de Rynck, lijkt het ons dat op dat vlak een mooie voorzet is gegeven.
RN
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Vergilius
Aeneis, uitg. Em. Querido's Uitgeverij, Amsterdam, 1999, verdeeld door Singel 262
Uitgeverijen, Schuttershofstraat 9, 2000 Antwerpen, vertaald door M.A. Schwartz,
reeks ‘Salamander Klassiek’, 175 × 120 mm, 390 blz., gebonden 359 Bfr. - De dichter
P. Vergilius Maro (70-19 v.Chr.) is een veel vertaald auteur. Het feit dat hij tot de
‘klassieken’ van de Latijnse letterkunde wordt gerekend is daar zeker niet vreemd
aan. Zijn meest bekende werk bij het grote publiek is beslist de Aeneis, het prachtige
heldendicht, waarin hij de grootheid en de oorsprong van Rome bezingt. Vergilius
begon zijn werk te redigeren in 29 v. Chr., slechts luttele jaren na Augustus'
overwinning bij Actium in 31 v. Chr. Het epos verhaalt de lotgevallen van de
Trojaanse held Aeneas die na de verwoesting van Troje en talrijke gevechten in Italie
een nieuwe stad stichtte: Rome! De legende van Aeneas, de stichter van Rome en
de stamvader van het Iulische geslacht waartoe ook Augustus hoorde, bezong in
zekere zin ook de overwinnaar van Actium die de rust in Rome liet weerkeren. Het
dichtwerk vermengde de mythologie met geschiedenis en werd zo het nationale epos
van de Romeinen.
Tien jaar werkte Vergilius aan dit epos. Hij beschouwde het niet als voltooid. Vlak
voor zijn dood uitte hij nog de wens dat deze in zijn ogen onvolmaakte geschriften
zouden worden vernietigd. Gelukkig is dit niet gebeurd. Beroemd zijn de passages
over de val van Troje en de list van het houten paard evenals de tragische
liefdesgeschiedenis van Dido en Aeneas. Het werk heeft als dusdanig een enorme
invloed uitgeoefend op kunstenaars, componisten en schrijvers. Met betrekking tot
de Nederlandse literatuur verwijzen wij hier uiteraard naar de vertaling van Anton
Van Wilderode. Deze auteur beperkte zich duidelijk niet tot het vertalen van dit
magistrale epos, maar legde zelf al zijn energie in ieder woord en creëerde zo een
nieuw dichtwerk.
Voor ons ligt nu de heruitgave van de prozavertaling van M.A. Schwartz. Deze
beleefde zijn eerste druk reeds in 1959 bij Tjeen Willink, werd herdrukt in de
Baskerville Serie (Athenaeum-Pollak & Van Gennep) en vindt nu zijn bestemming
in Salamander Klassiek (Querido). Uiteraard kan je deze prozavertaling niet
vergelijken met deze van A. van Wilderode. Doch zij heeft beslist haar kwaliteiten
waarvan de talrijke herdrukken trouwens het bewijs leveren. De vertaling van
Schwartz blijft bovendien, ondanks haar leeftijd, nog steeds vrij toegankelijk voor
de hedendaagse lezer. Hoewel de reeks Salamander Klassiek goedkope heruitgaven
aanbiedt, zijn deze boeken zeer verzorgd en met een harde kaft uitgegeven. Voor
wie Vergilius nog niet in huis heeft, is er dus geen reden meer om niet even langs
de boekhandel te gaan.
RN

Poëzie
Jef Rademakers
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Vurige tongen, uitg. Icarus, 1998, verdeeld door Standaard Uitgeverij n.v., Belgielei
147A, 2018 Antwerpen, 250 × 130 mm, 77 blz., gebonden 595 Bfr. - In linnen
gebonden en met stofomslag in kleuren. Een wel bijzonder mooi omhulsel voor een
minderwaardige inhoud. De auteur is bijna vijftig jaar, schrijft volgens de flaptekst
songteksten en televisie-kritiek en is regisseur bij de Nederlandse televisie. Onder
motto's van Julio Iglesias en Charles Aznavour laat hij zijn ‘gedichten’ uitstromen
in dit mooie boekje. Hij heeft in zijn poëzie ongeveer moeite met alles, met God
allereerst, over wie hij niet zwijgen kan, met publieke vrouwen, klasgenoten,
woonwijken, Antwerpen, afscheid en vooral met zichzelf kennelijk. Trots sleep ik
mijn mislukking mee,/ het hoofd al hijgend in de zak./ (p. 26). Zelfs het begin van
een poetische vonk is in deze bundel niet te vinden.
FB

Tine Ruysschaert/Dirk Brossé
Luister Moeder, dichters spreken over jou. 30 Moedergedichten, uitg. Lannoo/Tielt,
1999, boekje 120 × 120 mm, 48 blz., geniet en cd, 495 Bfr. - Een selectie van dertig
gekende en allicht ook iets minder gekende Nederlandstalige moedergedichten,
verzameld door Tine Ruysschaert en door haar op een cd ingesproken. Het geheel
wordt bovendien verfraaid door begeleidende vleugjes pianomuziek van Dirk Brossé.
Het is een aansprekende selectie waarin zowel de tederheid voor de moederfiguur
tot uitdrukking komt, alsook de smart om haar afwezigheid en ook wel de spanning
tussen moeder en kind, vooral de zoon, een dualiteit die eigen is aan de wereld van
het kind in zijn relatie tot de moeder. In een tweetal gedichten is een relativerende,
een zelf relativerende spanning tussen de ambities, de verlangens van de moeder en
haar zorg voor het kind voelbaar. De voordracht van Tine Ruysschaert is rustig en
gedragen, beheerst en doorvoeld. De intonatie en kleur waarmee zij spreekt is op een
ingeleefde wijze afgestemd op de uitgedrukte ervaringen van de verschillende
gedichten. Op enkele ogenblikken is er een lichte afwijking van de oorspronkelijke
tekst. Het is bovendien nog altijd zo dat in haar voordracht enkele fenomenen, in het
bijzonder de korte a en i, niet zeer zuiver zijn.
GG
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Elisabeth Eybers
Winter-surplus, Em. Querido's Uitgeverij, Amsterdam, 1999, verspreid door de
Uitgeverijen Singel 262, Schuttershofstraat 9, 2000 Antwerpen, 210 × 120 mm, 55
blz. genaaid 650 Bfr. - Een surplus in de winter van het leven, een surplus dat naar
het verleden grijpt, naar de eenvoud van wat werd voorgedaan, voorgezongen. En
dat is voor haar een waarde, die toch relativerend wordt ervaren: ‘Voorgaande is
veelal / fantasmagorie / en kom ongeveer neer / op verlaat my nog nie.’ De
fundamentele inspiratie van deze bundel vind ik in de erkenning van het goede en
het mooie, de innerlijke sterkte om te relativeren en de vaak onderhuidse, toch
onmiskenbare trilling, van een onrust. Maar die dringt de dichteres zeker niet op.
Och wat zou ze: ‘te oud vir ophef of lawaai’. Ze voelt de nieuwe zomer nog aankomen
en ze verheugt zich daarin, maar weet ook dat na zijn ontluiken ‘dit behoedsaam
vervaag / tot 'n sediger tint, iets bedaag’. Een schitterende belijdenis! Zeker als ze
verbonden wordt met het steeds onbestemder vervloeien van ‘die verskil / tussen agter en vóór jou - verlede en toekoms’. Ze weet dat ze een zekere voleinding heeft
benaderd, maar voelt telkens weer toch de prikkel van een nieuw gemis, ‘met gevolg
dat die lewe nooit kan en klaar afgerond is’. Of is de fundamentele inspiratie van
deze bundel dan toch niet over alles heen de volle aanvaarding van wat het leven,
wanneer dan ook, brengt en biedt. ‘Solank jij nog sekere spiergroepe kan beweeg’,
doe je mee, al is dat wel eens ‘krampagtig’. Gedichten waarin doorheen de ernst
altijd de glimlach van verworven wijsheid priemt. Die glimlach maskeert misschien
wel wat pijn en eenzaamheid en soms een gevoelen van verlorenheid, maar is zeker
niet wrang, zoals op de achterflap wordt gesteld. Een bundel in de lijn van Eybers'
poezie, maar waarin ze opnieuw sterker op de voorgrond komt met de nadruk op het
eigen ervaringsleven maar dat, hoe dan ook, nooit los staat van een
algemeenmenselijke ervaringswereld. Ook hier wendt ze een vrije versvorm aan
maar die, misschien meer dan ooit tevoren, gecondenseerd wordt tot het essentiële
in de uitdrukking. De bundel geeft van elk gedicht de Zuid-Afrikaanse en de Engelse
versie, beide door de dichteres gerealiseerd. Geen vertalingen in de strikte zin van
het woord, maar gedichten die een eendere ervaring anders verwoorden en vaak ook
met genuanceerde ervaringsgegevens. De lezer krijgt telkens twee gedichten die op
een eendere en andere wijze haar ervaringen vorm geven. Krijgen de Zuid-Afrikaanse
verzen ‘Elk was in die war omdat jy / elke slag effens anders lyk / as wat ek onthou’
in de Engelse versie geen afstandelijker, geen neutraler, een minder uitgesproken
persoonsgebonden kleur: ‘I was puzzled because you looked different / from what I
remembered. Each time / you appeared, the less real you became’?
GG

Armando
De naam in een kamer. Een gedicht, uitg. De Bezige Bij/Amsterdam, 1998, verspreid
door Uitgeverijen Singel 262, Schuttershofstraat 9, 2000 Antwerpen, 200 × 125 mm,
87 blz., paperback 690 Bfr. - Een lange poëtische vertelling in negen geledingen die
de geschiedenis van een jeugdgebeuren re-evoceren; een gebeuren waaraan de auteur
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zich blijkbaar moeilijk kan onttrekken, die een blijvende impact heeft. Dat mag
blijken uit de beheerst emotionele verbeelding. Ze heeft betrekking op het boosaardige
huis waarover machthebbers zeggenschap verwerven, waaruit geen uitweg mogelijk
is. De radeloosheid van het verleden lost zich nooit en nergens volkomen op in
aanvaarding, in begrip voor het bedreven kwaad, ook nu nog niet in het heden. De
daders kunnen er zich niet op beroepen onschuldig te zijn omdat ze bevelen involgden
‘en de plicht / we moesten doen wat we gedaan hebben / de tucht / we deden wat we
moesten doen.’ Wat kan de dichter van hen verwachten? ‘Wat wilt u toch van mij /
ik ben een kruimel ik ben een kleine / schakel ik ben een deel van het raderwerk / ik
ben de trage tredmolen van de toekomst / is mij vanuit de hoogste hoogte gezegd’.
Maar ook zij worden geplaagd door de vraag of ze niet van bovenaf werden bedrogen.
Dat neemt niet weg dat de dichter vermoedt dat ze het kwade met wellust bedreven.
De herinnering voedt telkens weer het verlangen de doden opnieuw tot leven te
wekken. Ze kunnen echter niet meer worden benaderd. ‘Hij komt de doden niet nader
/ kan de doden niet bereiken / niet aanraken / tot leven wekken ofschoon de doden /
hardop bestaan... / ze leven luider dan ooit.’ Een gedachteloop die in verhelderende,
aansprekende, intens verbeelde verzen wordt verwoord. Vooral ook de ritmisch
gedragen en allitererende herhaling van woord en beeld intensifiëren het
beangstigende, benadrukken het verlangen te ontgroeien aan dat wat het leven blijvend
bezwaart. Een sterk doorlopend gedicht van menselijke onmacht en van verlangen
naar wat zuiver en opgehelderd zou kunnen worden.
GG

Paul Éluard
Wereld met ogen van sneeuw, uitg. Athenaeum - Polak & Van Gennep, Amsterdam,
1998, verspreid door Uitgeverijen Singel 262, Schuttershofstraat 9, 2000 Antwerpen,
220 × 145 mm, 127 blz., gebonden 999 Bfr. - De vertaler geeft zelf aan dat hij de
aanleiding voor de vertaling van Éluards gedichten vond in liederen van Poulenc op
teksten van deze dichter. De door Poulenc gekozen gedichten vulde hij aan met een
ruime keuze uit de eerste en uit de latere periode. Het resultaat is een representatief
beeld van Paul Éluards poëzie. In de uitgave staan de origineel Franse gedichten
naast de vertalingen. Mooie en mooi vertaalde gedichten van een dichter die bij de
surrealisten wordt gerangschikt, maar die de agressieve principes ervan nooit
volkomen was toegedaan; al blijft hij ook de dichter van het verzet. Hij evolueert
echter duidelijk tot een dichter die het schone nastreeft, tot een dichter van de liefde
in de zichtbare wereld. Die grondhouding wordt vrijwel altijd doordrongen door zijn
verlangen naar poëtische communicatie. Zijn fundamentele bedoeling verwoordde
hijzelf als ‘le poète est profondément enfoncé dans la vie des autres hommes’.
Opvallend, ook in deze keuze, is het gegeven dat hij zich vaak liet inspireren door
beeldende kunstenaars als Max Ernst, Salvador Dali, Pablo Picasso, Georges Braque,
Juan Miró, Marc Chagall... Een fraaie en rijke dichtkunst, vrij van vorm, eufonisch
(ook in de vertaling), ritmisch, beeld- en klankrijk. Gedichten over de liefde en de
droom die vanuit de persoonlijke ervaring grijpen naar het universele. Enkele verzen
van het laatste gedicht in deze bloemlezing mogen daarvan een indruk geven: ‘ik
houd van je om alle vrouwen die ik niet heb gekend / ik houd van je om alle tijden
dat ik niet heb geleefd / ... / ik houd van je om lief te hebben / ... Wie anders spiegelt
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mij dan jij zelf zie ik mij amper / Zonder jou zie ik enkel een verlaten vlakte / Tussen
vroeger en vandaag’.
GG

Koos Geerds
Staphorst, uitg. De Arbeiderspers / Amsterdam, 1998, verdeeld door Uitgeverijen
Singel 262, Schuttershofstraat 9, 2000 Antwerpen, 200 × 200 mm, 55 blz., genaaid
599 Bfr. - Een bundel geschreven als een herinnering aan het ooit bekende (of
mediatiek bekend gemaakte) Rouveen-Staphorst waar Koos Geerds van zijn zesde
tot zeventiende jaar heeft gewoond als zoon van het hoofd van de gereformeerde
lagere school. Met scherp omlijnde penseeltrekken, soms licht overdadig, tekent de
auteur het dorpsleven en de

dorpsmens in beelden die naar de realiteit grijpen. De verzen staan direct en zonder
veel omhaal gericht op essentialia van het leven, het leven in dit dorp met zijn
eigenheid en in en door die eigenheid ook ruimer het algemeen menselijke. Die
realiteit wordt bepaald door de nuchterheidszin, door de beleving van traditionele
waarden, gebruiken en rituelen, door onderlinge samenhang en solidariteit. Een
verbeelding die de eenvoud van het leven tekent in enkele markante kleuren: ‘de
levens met hun ingekeerde kracht, / de grenzeloze eenvoud van hun kleuren, / van
hun gebaren, houdingen’. Het geloof in die ‘ingekeerde kracht’, in de dragende
waarde ervan, is of als een onderstroom of als een bepalende kracht altijd voelbaar
aanwezig: ‘alleen Gods licht heerst / en de nacht wordt dag. / Nog zien wij in een
spiegel, / als in raadselen, / maar straks van aangezicht / tot Aangezicht’. Een wereld
die niet meer bestaat? Allicht in deze vormen niet, maar beslist wel in de spanningen,
verlangens en houdingen die in het leven van elke mens doorheen zowat alle tijden
waarneembaar is. De verhouding tussen tijd en tijdloosheid is daarin de overheersende
factor.
GG

Gerrit Kouwenaar
Een glas om te breken, uitg. Querido/Amsterdam, 1998, verdeeld door Uitgeverijen
Singel 262, Schuttershofstraat 9, 2000 Antwerpen, 250 × 200 mm, 10 blz., speciale
uitvoering 599 Bfr. - Kouwenaars gedichten blijven niet gemakkelijk toegankelijk
en ook in deze gedichten reikt Kouwenaar niet verder dan het eigen menselijke en
finaal sterfelijke perspectief. Ze blijven ‘aards’. Je krijgt zelfs de indruk dat hij in
deze acht gedichten opnieuw teruggrijpt naar een uitgesproken anekdotiek. Of ontstijgt
die anekdotiek aan zichzelf? Verruimt ze zich in algemener menselijke akkoorden?
Alleszins poëzie die in de lijn ligt van de laatste van Kouwenaars bundels: het streven
naar coherentie, de intense betrokkenheid van beelden op elkaar en de relativerende
kracht van woorden en beelden die wel eens verglijdt naar vormen van cynisme. Het
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achtste en laatste gedicht is wellicht illustratief voor de andere zeven. ‘Liggend in
zwart in de helderste kamer... vult men gedwee zijn inhoud met leegte’. En komt dat
dan neer op ‘uren herhalen zich zonder beginnen’? Vergelijkbare beelden komen
trouwens ook in de andere gedichten voor: ‘een klok die niet loopt’, ‘een ijlbrief
bevlekt in de keuken’... Poëzie voor de lezer die zich in verlatenheid buigt naar of
zich koestert in een desolaat, zo al niet ontwrichtend tekort.
GG

Nachoem M. Wijnberg
Alvast. Gedichten, uitg. De Bezige Bij/Amsterdam, 1998, verdeeld door Uitgeverijen
Singel 262, Schuttershofstraat 9, 2000 Antwerpen, 200 × 125 mm, 60 blz., paperback
690 Bfr. - Een dichtkunst die haar bewogen boodschap niet vlot vrij geeft. Ze zit
geborgen in soms wat bevreemdende beelden en interacties van beelden, in scherpe
tegenstellingen en zelfs in een wat uitdagende tegensprekelijke verbeelding. Ze spant
alleszins een verwachtingscurve naar een beter, een voller leven dat de ervaring van
een gemis zou kunnen overstijgen. De laatste strofe van het laatste gedicht bevraagt
evocerend dat fundamentele verwachten: ‘Zitten / wat later / nodig is / roepen?’
Doorheen die ervaring priemt toch ook, allicht vluchtig en labiel, de ervaring van
eigenwaarde. Die wordt trouwens niet enkel geprojecteerd in het eigen ik maar ook
op anderen gericht. Een poëzie die zich niet in de eerste plaats waarmaakt door een
fraaie verwoording, door de euforie van vloeiende verzen, maar veel-eer door een
vrij prozaïsche versopbouw die mede wordt bepaald door een beschouwende
invalshoek. Het mag verwondering en allicht ook bewondering wekken dat het
formeel proza-achtige de poëtische waarde van deze gedichten niet ontkracht. Een
bijzondere poëzie die de geduldige, alerte en aandachtige lezer kan aanspreken.
GG

Luuk Gruwez
Het land van de wangen, uitg. De Arbeiderspers/ Amsterdam, 1998, verdeeld door
Uitgeverijen Singel 262, Schuttershofstraat 9, 2000 Antwerpen, reeks Privé-domein
nr. 226, 195 × 115 mm, 277 blz., genaaid 799 Bfr. - Luuk Gruwez (1953) ge-
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niet vooral bekendheid als dichter, maar profileerde zich de laatste jaren ook als
prozaist. Er was het Siamees dagboek dat hij samen met zijn vriend Eriek Verpale
schreef, en - recenter - de goed onthaalde en bekroonde verhalenbundel Het bal van
opa Bing. In de prestigieuze reeks ‘Privé-domein’ van uitgeverij De Arbeiderspers
is er dan nu Het land van de wangen: een vlot lezend en intrigerend privé-document,
autobiografische notities zeg maar, in verschillende toonaarden en tekstsoorten. Soms
nemen ze de vorm aan van brieven, dan weer zijn het dagboekfragmenten of louter
proza waarin de verschillende tekstdelen naar mekaar toe worden geschreven. De
personages zijn veelal familiaal: de ouders en grootouders, de geliefde Tippetoje,
enkele vrienden, een Provençaals ex-liefje van de schrijver. Zoals eertijds in Gruwez'
poëzie, spelen ook in deze geschriften dood en vergankelijkheid, en de ontroerende
schoonheid ervan, een wezenlijke rol. De ziekte van Tippetoje, de onmacht daarbij,
de eigen ziekte van de schrijver. Gegevens die in hun menselijkheid en zelfs
schoonheid worden benaderd. De dood van enkele figuren in het boek loopt dan ook
als een menselijke, maar dreigende schaduw mee met de vertelling. Het land van de
wangen is op verschillende plaatsen heerlijk humoristisch ook, en daardoor vaak ook
tragikomisch van aard, en doortrokken van de wetenschap dat alles tijdelijk is en
voorbijgaat. Een en ander wordt geplaatst tegen een achtergrond die Grieks is of
Zuid-Frans, en dat geeft dit boek een soort tweede, zuidelijker ingekleurd niveau,
waartegen het eerste, het dagdagelijkse van familie, huis en omgeving, bijwijlen
grauw afsteekt. Het is een schitterend boek geworden, zoveel is zeker. Een stand van
zaken, met alle motieven en bekommernissen van de auteur erin vervat tot indringend
relaas, vertederend, weemoedig, soms ironisch maar altijd liefkozend. Het land van
de wangen is een essentieel document bij de beschouwing van de figuur en van het
werk van Luuk Gruwez, en wat mij betreft een nieuw hoogtepunt in zijn oeuvre.
SVDB

Hans Renders
Zo meen ik dat ook jij bent. Biografie van Jan Hanlo, uitg. De
Arbeiderspers/Amsterdam, 1998, verdeeld door Uitgeverijen Singel 262,
Schuttershofstraat 9, 2000 Antwerpen, geill. met zw.-w.-foto's, 205 × 145 mm, 677
blz., gebonden 1500 Bfr. - Het genre van de literaire biografie groeit en bloeit. De
ondersteuning van het Biografieenbudget van het Nederlands Fonds voor de Letteren
en de literaire productiesteun van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap maken
dat een belangrijk deel van de Nederlandstalige schrijvers op papier kon worden
vastgelegd: recentelijk waren dat onder anderen de gezusters Loveling, Hans Andreus,
Stijn Streuvels, J.J. Slauerhof, en binnenkort volgen Richard Minne, Cyriel Buysse,
Johan Daisne, om slechts die te noemen. In de fraaie biografieënreeks ‘Open Domein’
van uitgeverij de Arbeiderspers verscheen Zo meen ik dat ook jij bent - de biografie
van de dichter Jan Hanlo (1912-1969). De dichter van het veelbesproken klankgedicht
‘Oote oote boe’ was een dramatisch figuur. Heel zijn leven worstelde hij met zijn
pedofiele geaardheid: het bracht hem in een vrijwel permanente aanraking met
psychiaters, rechters en strafinrichtingen. Zijn roekeloos rijgedrag was een ander
probleem: een reeks van ongevallen waren zijn deel, en uiteindelijk was er ook dat
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laatste, fatale motorongeluk dat hem het leven heeft gekost. Al de bijhorende
politieverslagen, medische rapporten, onuitgegeven dagboeken en uiteraard en vooral
de gedichten van Hanlo zelf vormen het veelkleurige materiaal voor deze schitterende
auteursbiografie. Ook blijkt overtuigend dat, tijdens zijn leven, een aanzienlijk deel
van zijn persoon onderbelicht is gebleven. Een bijkomende bestaansreden voor dit
boek. De werkelijkheid is grilliger dan de fictie, zo staat het in de flaptekst. Het moet
gezegd dat Hans Renders zijn onderwerp vakkundig heeft benaderd, en dat dit werk
over Jan Hanlo zich met plezier, maar tegelijk ook een soort van medelijden, laat
lezen. De auteur heeft niets aan het toeval overgelaten: alles wat kon worden
onderzocht, werd daadwerkelijk onderzocht. Getuigen opgespoord en ondervraagd,
locaties bezocht. Het werd dan ook een lijvig boekwerk, uitermate vlot geschreven,
en zoals steeds, aardig geïllustreerd. Een waardige opvolger voor de
Slauerhoff-biografie. Daarbij komt dat ik deze doorzettende en goed schrijvende
Hans Renders meteen al durf signaleren als een van de bijzonderste beoefenaars van
het genre der literaire biografie.
SVDB

Rien Vroegindeweij
Eerst varen, dan leven. Gedichten, uitg. L.J. Veen/Amsterdam, 1998, verdeeld door
Veen Uitgeversgroep, Santvoortbeeklaan 21-25, 2100 Deurne, 200

× 125 mm, 64 blz., paperback 495 Bfr. - Dit is de tweede of derde bundel van deze
talentvolle auteur. Hij bevat vier delen, die weinig relaties hebben met elkaar. Na
een zeer kort eerste deel ‘In de lift’ volgt een substantiëlere afdeling onder een motto
van Plutarchus ‘Navigare necesse est, vivere non est necesse’, waaraan blijkbaar ook
de titel van de gehele bundel is ontleend. Het beste gedicht is hier ‘Erasmusbrug’ (in
Rotterdam) met drieregelige bijna aforistische bedenkingen, als ‘Terwijl de brug
gebouwd wordt / groeit de campanula uit het / luchtrooster van mijn kelder’. Nu en
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dan klinkt de taal van de dichter wat ironisch, zoals in de vier veertienregelige
‘Lotharingse sonnetten’. En in de ‘Enkele verzen voor vrienden’ leest men: ‘Daar
staat mijn fiets / een zwarte Calvinist met brede banden. / Aan zo'n velo heb je in de
Ardennen niets, / Dat is een voertuig voor de Lage Landen.’ Een aantrekkelijke, vlot
leesbare bundel geschreven in een pittige taal, waarachter, denk ik, somtijds meer
wordt weggeborgen dan er staat.
FB

Johan Anthierens
Jacques Brel. De passie en de pijn, Uitg. L.J. Veen/Amsterdam, 1998, verdeeld door
Veen Uitgeversgroep, Santvoortbeeklaan 21-25, 2100 Deurne, geill. met zw.-w.-foto's
en tekeningen, 210 × 130 mm, 285 blz., paperback 700 Bfr. - Meer dan twintig jaar
geleden, op 9 oktober 1978, stierf Jacques Brel. Hij was voor velen de belangrijkste
Franstalige liedjeszanger van die generatie. Ook voor Johan Anthierens was dat zo:
niet alleen het feit dat ook Brel een Brusselaar was, bond hem met de zanger, maar
ook het tweetal exclusieve interviews die Anthierens met hem voerde. De biografie
Jacques Brel. De passie en de pijn is het resultaat van de innige band tussen zanger
en schrijver. Het boek werd verlucht met illustraties en liedteksten, maar is vooral
origineel in zijn opzet: via interviews, gesprekken, relazen van mensen die Brel van
nabij hebben gekend wordt een beeld van de zanger opgehangen. Anthierens maakte
er een prismatisch werk van, met veel soorten teksten. Een laatste, in dit werk
geintegreerde tekst is het reisverslag dat de schrijver maakte bij zijn bezoek aan het
eiland Hiva Oa in de Stille Zuidzee, waar Brel begraven ligt op het kerkhof van de
hoofdplaats Atuona, waar zich ook de laatste rustplaats bevindt van schilder Paul
Gauguin. Het boek begint met het verhaal van Marieke, die Brel had leren kennen
in het casino van Knokke, waar hij optrad tussen het rinkelen van bestekken van
eetlustigen. Marieke ging zich na het concert namens het publiek bij de zanger
verontschuldigen. Sedertdien ging de vrouw steevast naar ieder optreden van Brel.
Ze leerde hem steeds beter kennen, en op een bepaald moment herinnerden ze zich
dat ze samen kind waren geweest in het West-Vlaamse dorp Stalhille. Jacques Brel
is een aardig boek geworden, merkwaardig goed gedocumenteerd en bijzonder goed
geschreven. Kortom, zoals van Johan Anthierens mocht worden verwacht.
SVDB

Kristien Hemmerechts
Taal zonder mij, uitg. Atlas/Amsterdam, 1998, verdeeld door Veen Uitgeversgroep,
Santvoortbeeklaan 21-25, 2100 Deurne/Antwerpen, geill. met handschriftfragmenten,
225 × 135 mm, 150 blz., gebonden 800 Bfr. - De datum is een deel geworden van
ons literair erfgoed: 22 mei 1997, want dan overleed onverwachts de dichter Herman
de Coninck, hoofdredacteur van het Nieuw Wereldtijdschrift. Het gebeurde in
Lissabon, en hij was onderweg naar de opening van een literair congres. Zijn vrouw,
de schrijfster Kristien Hemmerechts, nam opnieuw zijn poëzie ter hand en herlas ze
in het licht van de autobiografische verwijzingen in verschillende gedichten.
Uiteindelijk kan zij Herman de Coninck pas nu echt begrijpen. De herinneringen die
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Hemmerechts in dit boek heeft geschreven, zullen menigeen dierbaar zijn. De Coninck
zat op het centrum van ons literair bestel, of hij dat nu wou of niet. Reputaties in spe
moesten vaak langs hem passeren. Het was in die zin dat Kristien Hemmerechts hem
voor het eerst ontmoette, in een café, met haar eerste verhalen in de buurt, en met de
brandende vraag wat hij er wel in zag. Het relaas van de dood van Herman de Coninck,
de uitvaartplechtigheid in Antwerpen, de voltooiing van zijn laatste dichtbundel in
het Provençaalse dorpje Vauvenargues, Vingerafdrukken, vlak voor zijn dood, in
maart 1997. Alles wordt geïllustreerd met verschillende van de bijzonder fraaie
brieven die De Coninck moeiteloos uit zijn mouw schudde. Dat moet overigens ook
maar eens gebeuren, zo'n bundeling van zijn brieven, dat bleek al in het artikel van
Piet Piryns in het aan De Coninck gewijde themanummer. Dit boek moest geschreven
worden, zoveel is zeker. Alleen al omdat de feiten en feitjes, voor ze zouden worden
geïnterpreteerd of herschreven, beter eerst op papier kunnen worden gezet, en liefst
door de meest bevoorrechte getuige. Het is een bijzonder fraai document geworden
waar, wat mij betreft, niet het minste vraagteken achter kan worden geplaatst. Het
leest als een trein, en balanceert op het verbluffende evenwicht van poezie en proza.
Kortom: een hoogtepunt in de literaire productie van 1998. Een must voor iedere
literatuurliefhebber.
SVDB

Federico Garcia Lorca
Suites, uitg. Meulenhoff/Amsterdam, 1998, verdeeld door Kritak - J.M. Meulenhoff
Vlaanderen, Diestsestraat 249, 3000 Leuven, vertaald en van een nawoord en
aantekeningen voorzien door Bart Vonck, 215 × 140 mm, 191 blz., genaaid 798 Bfr.
- Van 1920-1923 heeft Garcia Lorca intens aan zijn ‘suites’ gewerkt, maar een
publicatie ervan heeft hij persoonlijk niet meegemaakt. Heel zijn verdere leven heeft
hij die gedichten verfraaid en verfijnd. Dat heeft geleid tot een poëtische uitdrukking
die hij zelf ervaarde als zijn beste en meest bijzondere. Deze ‘suites’ zijn inderdaad
mooi, en ze zijn uitstekend vertaald. Ongetwijfeld voelt men in de vertaling iets van
de soms ragfijne verbeelding die nog wordt geïntensifieerd door een eufonische
meerwaarde. Ze brengt respect op voor de zachte eenvoud en het lichtvoetige dat in
het eerste deel leidt tot verzen ‘waarin de euforie klinkt van de jonge kunstenaar die
oog in oog staat met de natuur en zich bewust is van een nieuwe kracht’ (nawoord).
Daarna, maar zonder een innerlijke eenheid te breken, verruimt de thematiek naar
het peilen van het mysterie van de tijd, de dood en de eeuwigheid. Het wordt de
uitdrukking van een intimiteit in zachtvloeiende verzen en van een verbeelding die,
bijna onopvallend en zonder bruskeren, het fundamentele tekort tekent dat Lorca te
dragen had. Hij wordt geconfronteerd met ‘wat verzonken ligt in het niets, waar hij
de man ontmoet die hij had kunnen zijn, maar niet is, de vrouw die hij had kunnen
beminnen, maar
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van wie hij door zijn geaardheid verwijderd wordt, de kinderen die hij had gewild,
maar die hij niet in zijn armen zal kunnen sluiten’ (id.) Gedichten die georganiseerd
zijn in verschillende reeksen rond één thema dat in variaties wordt uitgewerkt.
Prachtige, helder verwoorde, transparante en meestal vrij korte gedichten die
verwondering en bewondering uitdrukken en wel eens verblijden naar de melancholie.
Ze worden zeker ook gevoed door het niet te realiseren verlangen van de terugkeer
naar de kindertijd, het paradijs dat beschermt tegen illusies. Een dichtkunst die finaal
handelt over de tijd, het verloop ervan en de dood die dreiging én verlossing zijn kan
aan de verre horizon. De schijnbare eenvoud van deze ‘suites’ draagt op een elegant
frisse wijze existentiële vragen.
GG

Robert Dorsman & Adriaan Van Dis (samenstelling)
O wye en droewe land, uitg. Meulenhoff/Amsterdam, 1998, verdeeld door Kritak J.M. Meulenhoff Vlaanderen, Diestsestraat 249, 3000 Leuven, 215 × 140 mm, 175
blz., genaaid 598 Bfr. - Een bundel Zuid-Afrikaanse poëzie die een mogelijke
vertrouwdheid van vele Vlaamse lezers met die poëzie ongetwijfeld ruim kan
aanvullen. De thematiek ervan is inderdaad veel rijker dan ‘God of dood’ (nawoord);
veel rijker dan een thematiek die zich zou beperken tot de ontvoogdingsstrijd van de
‘boer’ tegen een Engelse overheersing. Uit deze bundel blijkt duidelijk dat de wording
van de Zuid-Afrikaanse poezie geen uitsluitend blanke aangelegenheid was. De
samenstellers hebben een keuze gemaakt uit het aanbod van gedichten van de laatste
honderd jaar. Het was niet hun bedoeling een representatief beeld te geven van die
poëzie; ze werden vooral geleid door een persoonlijke voorkeur en een eigen smaak.
Misschien biedt deze keuze inderdaad geen volkomen adequaat en representatief
beeld van die poezie, maar ze getuigt wel van een allicht voor velen onvermoede
rijkdom. De gedichten reveleren ook, althans tot op zekere hoogte, wat in Zuid-Afrika
gedurende die honderd jaar zoal is gebeurd. Om de lectuur van de gedichten te
vergemakkelijken werd aan alle gedichten (met uitzondering van die van Elisabeth
Eybers) een basisvertaling toegevoegd. In het nawoord schetst Robert Dorsman zeer
bondig een overzicht van wat zich in Zuid-Afrika afspeelde op het vlak van taal en
letteren. Zeer zeker moet ook worden vermeld dat de bijgevoegde bio-bibliografie
en bronvermelding heel wat informatie biedt. Een aantrekkelijk aspect van de bundel
bestaat erin dat hij vrij gekende namen meldt zoals Eybers en Breytenbach, maar
ook heel wat minder gekende, maar duidelijk waardevolle dichters. Uit de bundel
blijkt dat de poezie in Zuid-Afrika vele thema's kent, nauw aansluit bij het volk, zich
een grote vrijheid van verwoording aanmeet en dat ze, zoals de titel van de bundel
zegt, zich graag vermeit in het ‘Wye en droewe land’, een land van het verlangen
naar ruimte en een land dat vrij gemakkelijk weemoed wekt.
GG

Felix De Boeck
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Gedichten, uitg. Zuid & Noord vzw, Hanebergstraat 75, 3581 Beringen, 1998, 210
× 145 mm, Papaverreeks nr. 26, 128 blz., genaaid. - Ter gelegenheid van de
honderdste verjaardag van Felix de Boeck worden in deze bundel gedichten van hem
aangeboden, althans een keuze van een zeventigtal gedichten die hij hoofdzakelijk
schreef tussen 1915 en 1925. Nu worden ze in de openbaarheid gebracht door de
vzw De Vrienden van Felix de Boeck. Alleszins een pieteitsvolle hulde die een
aanvullende benadering geeft van een waardevol mens en groot kunstenaar. Ze kan
allicht zijn totaalbeeld verruimen en verdiepen. De natuur, een religieuze
bewogenheid, het moederschap, de dood en in enkele gedichten ook de verbondenheid
met Vlaanderen zijn de belangrijkste thema's. Ze komen ook in zijn schilderkunst
tot uitdrukking. Daar grijpt hij allicht toch, en wellicht geleidelijk aan, op een intenser,
geladener en persoonlijker wijze naar wezenlijke, naar existentiële menselijke
ervaringen. Zijn verzen zijn echter vrij traditionalistisch van opzet; zeker formeel
hebben ze slechts in beperkte mate een uitgesproken eigen signatuur. Hij verwoordt
ze op een vrij emotionele wijze, teder en vertederend in beeld- en taalgebruik en in
zacht vloeiende vormen van versificatie. Een poëtisch religieus beleven dat, zeker
voor de hedendaagse lezer, een poetistische indruk kan geven. Die lezer moet dan
bovendien vrij vaak abstractie maken van een wel eens opduikende wijdlopendheid.
De bundel bevat ongetwijfeld ook waardevolle gedichten die toch ook telkens in de
tijd van ontstaan moeten worden gesitueerd. Het is duidelijk dat, allicht omwille van
de oorlogsomstandigheden, de gedichten geleidelijk somberder, donkerder van
tonaliteit worden. In het beeldgebruik zoals dat in zijn verzen voorkomt, is het reiken
naar het licht, naar wat bevrijding is reeds te onderkennen. Het blijft echter nog
omfloerst. Deze aanzet krijgt een ruimere, een diepere uitdrukking in de beelden die
hij schildert. Daar is allicht de ‘omfloersing’ veeleer de belijdenis een bevrijdend
licht, het mysterie ervan, te doen opstralen uit de gegeven beelden. Deze bundel heeft
een bijzondere waarde als tijdsdocument. Hij geeft een aanvullend beeld van de
zoekende kunstenaar die er voortdurend naar streefde in en door het licht de wereld
en zijn beperkingen te overstijgen.
GG

José de Poortere
Van een man zonder helm, uitg. Zuid & Noord, Hanebergstraat 75, 3581 Beringen,
1998, 210 × 145 mm, 64 blz., genaaid. - Naast zijn Verzamelde Gedichten uit 1996
heeft de auteur zijn gedichten uit 1997 in deze bundel samengebracht. Van een man
zonder helm (geboren) is, zover ik kan oordelen, de beste verzameling poëzie van
deze eigenzinnige auteur. De lezer kan hem volgen langs open wegen (Via aperta)
via verschillende Itinera, met het opvallende gedicht ‘New York 97’. Hij heeft tal
van schilderijen gezien in de V.S. (Guggenheim) en parafraseert hierover in een
duidelijke, realistische, niet dromerige taal. De tijd van nu, het heden komt overal
in deze poëzie naar voren. Boeiend is anderszins hoe hij deze actualia (reizen,
gesprekken, ontmoetingen, kunstervaringen allerhande) weet te combineren
bijvoorbeeld met oeroude gegevens als de Bijbel of de antieke literatuur. Hij spreekt
van Jesaja als van ‘de koninklijke macho’ en in Oekraïne is ‘de Heer op kamers’.
Bijna elk gedicht heeft zo'n bijzondere invalshoek, die bij het lezen de aandacht
scherpt en je niet meer loslaat. Met eenvoudige bewoordingen, zonder veel structuur
kan de auteur alle kanten uit: ‘dichten hoort bij astronomische praktijken’ (39). Soms
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gaat hij té ver. In zijn Escheriana bij voorbeeld en in de Via abstractionis verdwaalt
hij in de overvloed. In elk gedicht is hij lijfelijk aanwezig: langs de vele wegen die
hij gaat, ook langs de Via dolorosa met een bijsluiter: ‘de adolescent / mediteert in
een klooster / ... bouwt een crypte / onder het schrijven van horizontalen’.
FB

Patrick Lateur & Stefan van den Bossche
Het evangelie volgens dichters. Bloemlezing uit de Nederlandstalige poëzie, uitg.
Lannoo/Tielt en Atlas/Amsterdam, 1999, 245 × 175 mm, 254 blz., gebonden 895
Bfr. - Elke poezielezer heeft wel al eens geconstateerd dat dichters - de fijnbesnaarde
zielen - zich lieten inspireren door evangelieteksten. Voor de vuist weg zou men er
wel een paar, een vijftal misschien, kunnen opnoemen. Maar dat Marcus, Mattheüs,
Lucas en Johannes in zo een grote mate aanleiding hebben gegeven tot het scheppen
van gedichten - waarvan dit boek getuigenis aflegt - zal de doorsnee
poezielezer/kenner wel niet gedacht hebben. Méér dan 200 gedichten van ruim 80
dichters zijn in dit boek verzameld. Wat een rijkdom... en de samenstellers hebben
zich dan nog beperkt tot de 20ste eeuw. De selectie van de gedichten hebben ze aan
strenge criteria onderworpen. Zij hebben enkel gedichten opgenomen die direct of
indirect verwijzen naar de evangelien, waarbij dus talloze gedichten met religieuze
inhoud zonder verwijzing naar de evangeliën, onvermeld bleven. Het strekt de
samenstellers ook tot eer dat zij het gewaagd hebben ‘het woord’ te geven zowel aan
expliciet ‘gelovige’ dichters als aan andersdenkenden (of zoals ze zelf zeggen)...
zowel aan ‘stem’ als aan ‘tegenstem’. Op het louter literaire vlak is hun keuze bepaald
door de kwaliteit van het geselecteerd gedicht. Alleen wat in hun ogen ‘goeie’ poëzie
is, kreeg een plaats in de bloemlezing. En dat ze in hun keuze niet door iedere lezer
even hoog zullen gewaardeerd worden, ligt voor de hand en houdt voor de
samenstellers een ingecalculeerd risico in.
De bloemlezing is opgebouwd rond een aantal thema's die uit de evangeliën af te
leiden zijn: ze volgen als het ware de ‘man van Nazaret(h)’ vanaf zijn jeugdjaren tot
en met zijn lijden en dood. Om de intertekstualiteit tussen de evangelien en de
opgenomen gedichten te illustreren en tevens om de bruikbaarheid van de bloemlezing
te verhogen hebben ze aan elk gedicht een versregel uit de evangeliën gekoppeld en
telkens onder ieder gedicht laten afdrukken. In een register achteraan kan men ten
andere de verwijzing naar die evangelieteksten terugvinden. Een tweede register
vermeldt alle opgenomen dichters (in alfabetische volgorde) met de titels van de
gedichten en de bundels waaruit ze geput werden. Poezielezers (en personen die
voorgaan in gebed niet minder!) zullen zich gelukkig achten met deze bloemlezing!
RD

Simon Carmiggelt
De gedichten, 190 × 120 mm, 99 blz., gebonden 699 Bfr. / Duivenmelken & Alle
orgels slapen, 190 × 120 mm, 237 blz., gebonden 699 Bfr., beide uitgegeven door
De Arbeiderspers/Amsterdam, 1999, verspreid door de Uitgeverijen Singel 262,
Schuttershofstraat 9, 2000 Antwerpen. - Twee nieuwe boeken in de uniform
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uitgegeven reeks van de heruitgave van Carmiggelts werk die sinds 1994 door de
Arbeiderspers is aangezet. Ook de werkjes in deze bundels worden gegeven naar de
oorspronkelijke uitgaven. Zo gaat het boek De gedichten terug op een druk uit 1974
en in feite betreft het een verzameling van kleine bundels gedichten verschenen
tussen 1949 en 1962. Duivenmelken en Alle orgels slapen gaan respectievelijk terug
op een druk uit 1960 en 1961. De gedichten blijven ongetwijfeld hun waarde behouden
als kleine, speelse, vlot verwoorde en raak humoristische versjes met een wat verdoken
zedenlesje. Een vergelijkbare waardering geldt zeker ook voor de cursiefjes in de
andere uitgave. Wat Dries Janssen erover schreef, blijft zijn geldigheid behouden:
spitser dan Bomans, minder fantastisch dan Belcampo, met een rijke
verbeeldingskracht, ironisch of soms mild sarcastisch. Misschien mag ik daaraan
toevoegen: verzorgder, dieper grijpend en meer overwogen dan Louis Verbeeck of
Jos Ghysen. Revelerende benaderingen van en een meelevende visie op de
probleempjes van de kleine mens die voor hem wel eens groter zijn dan hij ze wenst.
GG

De recencies werden geschreven door:
CAW: Christian A. Wauters
DVK: Denijs Van Killegem
FB: Fernand Bonneure
FT: Frank Tubex
GG: Guido Goedemé
GS: Geert Swaenepoel
JDD: Johan De Donder
RD: Robert Declerck
RN: Robert Nouwen
SVDB: Stefan van den Bossche
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Dirk Rommens
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‘Huize Roosendaele’
Sint-Pietersstraat 39, 8520 Kuurne
Tel. en Fax (056) 35 78 66

Wij huldigen/Wij gedenken
Luc Demeester Kanseliersmedaille Universiteit Pretoria

Foto: Paul van Wouwe

Luc Demeester, directeur van Uitgeverij Lannoo en algemeen voorzitter van de
Vereniging ter Bevordering van het Vlaamse Boekwezen, werd uitgenodigd door de
Universiteit van Pretoria om er de prestigieuze Kanseliersmedaille in ontvangst te
nemen. Op de promotieplechtigheid was ondermeer de Belgische ambassadeur, de
heer Luc K.W. Teirlinck, aanwezig.
De Kanseliersmedaille van de Universiteit van Pretoria wordt op aanbeveling van
de Senaat van de Universiteit toegekend door de Raad van de Universiteit. De laudatio
werd uitgesproken door prof. dr. J. Van Zyl, vice-kanselier en rector van de
universiteit.
In zijn motivatie schreef prof. dr. J. Van Zyl: ‘Die medalje word toegeken aan
individue wat hulle in die openbare lewe onderskei op terreine wat gewoonlik buite
die suiwer akademiese sfeer lê. Hierdie besluit is onder meer geneem ter erkenning
van u bevordering van die kunste asook u betrokkenheid by die uitbou van
verhoudings tussen België (veral Vlaandere) en Suid-Afrika.’
In 1996 bezocht Luc Demeester als voorzitter van het Vlaamse boekenvak
Zuid-Afrika om er contacten te leggen met auteurs en uitgevers. Hij was zo onder
de indruk van hun professionaliteit en hun enthousiasme dat hij voorstelde om in
november 1997 Zuid-Afrika uit te nodigen als gastland op de Antwerpse boekenbeurs.
Tijdens zijn tweede werkbezoek in 1997 had hij opnieuw contact met tientallen
schrijvers, academici en overheidsinstanties en slaagde hij erin om 40 vooraanstaande
auteurs en deskundigen naar Antwerpen uit te nodigen. Het programma voorzag,
naast tentoonstellingen en speciale publicaties, in debatten over taalpolitiek en
literatuur en auteurslezingen in boekhandels. Hij vond de eerste minister van
Mpumalanga bereid om de boekenbeurs te openen. Alle media reageerden bijzonder
positief op het initiatief; op de boekenbeurs was de belangstelling voor
Zuid-Afrikaanse literatuur dan ook zo groot dat extra boeken per vliegtuig dienden
te worden aangevoerd. Dit initiatief werkte als een hefboom en tot op vandaag is de
belangstelling voor Zuid-Afrikaanse auteurs in Vlaanderen, maar ook in Nederland,
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groter dan ooit tevoren. Vertalingen van Breyten Breytenbach, André Brink, Antje
Krog, Etienne van Heerden, Riana Scheepers en Daniël Hugo zijn pas verschenen
of op komst, vaak in oplages die groter zijn dan de oorspronkelijke edities.
Tijdens de plechtigheid in Pretoria hield Luc Demeester een gelegenheidstoespraak
waarna hij de tentoonstelling opende van de Vlaamse kunstenaar Herman van
Nazareth op de campus van de universiteit. De Zuid-Afrikaanse auteursvereniging
heeft Luc Demeester verzocht de oprichting te begeleiden van kleinschalige
uitgeverijen en schrijversscholen voor de ‘zwart en bruin-gemeenschappen’. (Karel
van Manderstraat 24, 8510 Marke)
LIEVEN SERCU

Gwy Mandelinck
Lid van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde

Dichter Gwy Mandelinck (ps. voor Guido Haerynck) werd in opvolging van wijlen
Anton van Wilderode benoemd tot lid van de Koninklijke Academie voor Nederlandse
Taal- en Letterkunde.
Mandelinck werd geboren in Wakken op 23.01.1937, woont in het grensdorp
Watou in de Westhoek en is bibliothecaris van de Stedelijke Openbare Bibliotheek
in Poperinge. Hij publiceerde een aantal essays en de telkens weer opgemerkte
dichtbundels Het oogbad (1970), De wijzers bij elkaar (1974), De droefheid is in
handbereik (1981), De Buitenbocht (1989) en Overval (1997). Zijn poëtisch oeuvre
werd meermaals bekroond: Prijs van de Vlaamse Poëziedagen (1972). A.
Merghelynckprijs van de Kon. Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde
(1973), Prijs voor Letterkunde van de Provincie West-Vlaanderen (1977), Yangprijs
(1982), Vijfjaarlijkse Guido Gezelleprijs van de Kon. Academie voor Nederlandse
Taal- en Letterkunde (1982), Prijs voor Letterkunde van de Vlaamse Provincies
periode 1981-1985, Vierjaarlijkse Maurice Gilliamsprijs (1994-1998). Veeleisend
voor zichzelf is Mandelinck de gedreven dichter die het pure vers betracht om te
graven naar zijn wortels. Zijn poëzie draagt een meditatieve ondertoon en wordt
gekenmerkt door een verrassende beeldspraak: Ik schrik bij elke spiegel van de vraag
/ Is dat mijn vader niet? / Elke morgen scheer ik uit / mijn baard zijn kaken bloot.
(Spiegelbeeld, uit Overval). Gwy Mandelinck is ook artistiek leider van de befaamde
poëziezomers van Watou.
Samen met zijn vrouw, Agnes Hondekijn, maakt hij van het afgelegen Watou
jaarlijks een poëtisch hooglied van kunst in woord en beeld. Watou werd een begrip
met internationale uitstraling. Maar Gwy blijft behoefte hebben aan innerlijkheid,
meditatie en stilte. In de eerste plaats blijft hij dichter. Over het schrijven van poëzie
getuigt hij: ‘De stilte is voor mij zeer belangrijk bij het schrijven. Als het oor bevrijd
is van storende zaken kan het oog zich toespitsen op de werkelijkheid.’ Mede namens
het C.V.K.V. onze hartelijke felicitaties aan de nieuwe ‘academicus’!
FERNAND FLORIZOONE
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In memoriam
Fernand Etienne
Fernand Etienne werd in Brugge geboren op 24.03.1921 en stierf er op 10.02.1999.
Hij studeerde aan het Franciscus-Xaveriusinstituut en het Sint-Lodewijks-college in
Brugge en aan het Klein Seminarie in Roeselare. Aan diverse Brugse middelbare
scholen was hij leraar Engels en Duits, waarna hij wetenschappelijk ambtenaar was
in de toegepaste

linguïstiek aan de K.U.Leuven en ook communicatie- en overdrachtstechniek gaf
aan het departement Didactiek en Kritiek aan de U.I.Antwerpen. Hij was ook enige
tijd secretaris bij de uitgeverij Desclée de Brouwer in Brugge, afdeling handboeken
voor het onderwijs. Voor deze uitgeverij schreef hij in de reeks ‘Ontmoetingen’
monografieën over George Bernard Shaw, Rabindranath Tagore, Thomas Stearns
Eliot. Hij schreef gedichten, ook in het Engels (An Irish Legend. A Narrative Poem,
1945), toneelwerk, teksten voor muziekuitvoeringen van koren, oratoria. Naast zijn
didactisch werk was hij vooral bedrijvig op het gebied van toneel en muziek. Hij
was een tijdlang voorzitter van de Koninklijke Toneelvereniging Reynaert in
Sint-Kruis, was actief bij koren als de Schola Gregoriana, het koor Cantores en de
muziekgroep Ons Dorado. Daarnaast was hij stichter van de Vriendenkring van De
Wijngaard (Begijnhof, Brugge) en van de Maerlantkompanen in Damme. Taal en
literatuur waren zijn leven. Als niet één stond hij voor de verzorgde omgangstaal in
woord en geschrift. Maar niet minder actief was hij voor de kennis en het behoud
van het Brugs. Zo was hij de initiatiefnemer van het ‘Brugs Uurtje’ van de
Heemkundige Kring Maurits van Coppenolle en van het Brugs Woordenboek dat
binnenkort zou kunnen verschijnen.
Hij was niet alleen een uitmuntend pedagoog, een taalman eerste klas, een genieter
van schoonheid in alle vormen van kunst, maar hij was zelf een goed mens. Wij
kenden elkaar al sinds onze collegetijd en konden op schaarse momenten graag
terugdenken aan hetgeen wij toen, tientallen jaren geleden, samen beleefden. Hij
sprak en leraarde niet alleen goed; hij was ook een volmaakte toneelspeler. Wanneer
hij ergens het woord nam bij een viering, een huldiging, een tafelrede, had iedereen
aandacht voor de fijne keuze van gedachten en woorden, maar ook en vooral voor
zijn wijze van debiteren. Alles leefde aan hem wanneer hij het woord nam en men
luisterde graag naar hem, omdat hij veel wist en enorm goed kon vertellen. Alles
leefde: gebaren, ogen, gelaatsexpressie, echte lichaamstaal. Helaas viel dit alles
geleidelijk stil en weg, sinds hij een vijftal jaar geleden ziek werd. Hij wist wat hem
te wachten stond en, naar het getuigenis van zijn vrouw, heeft hij moedig en sterk
zijn lot gedragen. In tientallen verenigingen, vriendengroepen en kringen zal zijn
overlijden goed gevoeld zijn; hij stond immers ten dienste en men kon altijd een
beroep op hem doen. Met zijn optimistische kijk op het leven heeft hij velen laten
genieten, heeft hij zelf van het leven genoten. Wij vergeten hem niet. (Westmeers
110, 8000 Brugge)
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FERNAND BONNEURE

Enquête Vlaanderen: de resultaten in een notendop
De Raad van Beheer van het C.V.K.V. en de Redactieraad van Vlaanderen kunnen
deze jaargang afsluiten met een gevoel van tevredenheid. De ingezonden formulieren
van de enquête, waar u misschien ook aan deelnam, zijn verwerkt. Nadat het
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Administratie Kunst ons tijdschrift bij de
(hoogste) A-categorie van de artistiek-culturele tijdschriften klasseerde, hebben ook
de lezers ons een ‘grote onderscheiding’ gegeven.
Deze dubbele bevestiging houdt echter ook een uitdaging in: de lezers en de
Vlaamse Gemeenschap verwachten immers dat wij in de toekomst een hoogstaand
product blijven garanderen. Bovendien staan we met ons tijdschrift op een zucht van
onze vijftigste verjaardag, het fundament voor de volgende vijftig jaar boeiende
nummers. Geen reden dus om genoegzaam terug te blikken, maar met enthousiasme
en inspiratie verder te bouwen op een traditie van kwaliteit - gaande van het eerste
woord op het witte blad van de auteur tot het afgewerkt product dat u telkens weer
in handen krijgt.

Geen verrassingen
Het is een weinig verrassend gegeven dat ons lezerspubliek eerder niet tot de
‘jongerengroep’ behoort en dat dit ook in deze enquête bevestigd wordt. 62% is
boven de 61; in de ‘jongere’ leeftijdscategorieën is de groep van 51 tot 60 ook
behoorlijk groot: 26%. Blijkbaar een verontrustend verschijnsel dat vrij algemeen
onderkend is - maar waar eenvoudige remedies niet voor te vinden zijn. Het is
kennelijk ook geen uitzondering in lezersland dat Vlaanderen door een grote
meerderheid van mannen gelezen wordt - is de samenstelling van de redactieraad
daar misschien een afspiegeling van?
De interessesfeer van de lezers situeert zich vooral bij de literatuur, de beeldende
kunsten, de architectuur en de muziek. Voordracht, dans en theater zijn thema's die
kennelijk bij ons lezerspubliek minder belangstelling wegdragen.
De algemene tevredenheid over ons tijdschrift scoort hoog: 38% zijn heel tevreden,
55% zijn tevreden. Slechts 5% zijn (heel) ontevreden. Toch zijn die vijf procent er
eigenlijk te veel aan...
Het is dan ook nogal logisch dat de tevredenheid over de recent verschenen
nummers groot is, met de hoogste tevredenheidscores voor de literaire nummers. De
poëzierubrieken doen het eveneens goed, maar Transit krijgt nogal wat ontevreden
lezers (15%). Er zijn er ook heel wat die zich over deze rubrieken niet (willen?
durven?) uitspreken. De actualiteitsrubrieken worden door ontevredenen afgestraft
met de vaak voorkomende opmerking dat de gepubliceerde data van activiteiten al
vaak voorbij zijn als ze deze rubrieken lezen - alhoewel de samenstellers geen
activiteiten opnemen die op de voorziene datum van publicatie al voorbij zijn. Toch
is een ruime meerderheid tevreden tot heel tevreden (70 tot 80%).
De bibliotheek krijgt van de lezers die ontevreden zijn (10%) kritiek, omdat de
recensies vaak gedateerd zijn. Over de verbondsberichten is de lezer tevreden (69%),
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alhoewel nogal wat lezers vinden dat meer eigen leden aan bod moeten komen: 16%
is dus vooral om die reden (heel) ontevreden.
Kaft, opmaak, foto- en illustratiemateriaal en het soort lettertype blijken bij een
grote meerderheid (gemiddeld 90%) in de smaak te vallen. Toch hebben tien procent
moeite met de grootte van de letters - ze hebben vooral bezwaar tegen de kleiner
gezette tekst in de rubrieken van de ‘achteruit’.

Stellingen
Daar waar het eerste deel peilde naar ‘het verleden’, waren de vragen waarin stellingen
geponeerd werden, eerder een richtingaanwijzer naar de toekomst. Een grote
meerderheid vindt dat de abonnementsprijs laag is, in vergelijking met vergelijkbare
andere tijdschriften - maar enkele lezers merkten fijntjes op dat dit geen reden zou
mogen zijn om de abonnementsprijs flink op te trekken.
Nogal wat lezers zijn het eens dat er meer actuele thema's aan bod moeten komen
en dat de redactie standpunten moet innemen.
De rubrieken ‘Dichter te gast’, ‘Poëtisch bericht’, ‘Kunsten en letteren’, ‘Prijzen
en
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wedstrijden’ en ‘Bibliotheek’ mogen niet verdwijnen, zo vindt een ruime meerderheid.
Blijkbaar hebben heel wat lezers een haat-liefdeverhouding met het fenomeen reclame,
want slechts 54% hebben geen bezwaar tegen meer reclame. 62% vindt dat het geen
goede zaak zou zijn als er tussen het themagedeelte en de vaste rubrieken extrareclame
zou staan. Enkelen willen wel meer reclame tolereren op voorwaarde dat de ‘goede’
producten aan bod komen...
Wij vroegen ook wat u als grootste kwaliteit van Vlaanderen beschouwt - zonder
evenwel de vraag te vergeten wat u het grootste tekort noemt. Veel lezers antwoordden
dat zij vooral de kwaliteit van zowel inhoud als vorm appreciëren. Anderzijds valt
op dat nogal wat lezers liever kleurenfoto's zouden zien in elk nummer - maar men
relativeert deze verwachting door daar de lage abonnementsprijs tegenover te stellen.
Bij de honderden suggesties voor themanummers zit heel wat stof voor inspiratie
voor de volgende vijftig jaar! Deze vraag in het bijzonder en de hele enquête zijn in
ieder geval een inspiratiebron voor al wie over het C.V.K.V. en het tijdschrift denken
en werken.
Het resultaat van deze vragenlijst is geen reden om zelfvoldaan in de redactiestoel
achterover te leunen; is daarentegen wél een steun in de rug om door te zetten. Of
zoals een lezer schrijft: ‘Het (tijdschrift) bezorgt mij telkens een gevoel van fierheid
en geluk. Doe zo voort. Doe wel en zie niet om.’
Wij danken de 137 lezers die de moeite deden deze enquête in te vullen en op de
post te doen. Op aanvraag op het secretariaat van het C.V.K.V. (Sint-Pietersstraat
39, 8520 Kuurne) kunnen geïnteresseerde lezers het volledig resultaat van de enquête
thuis ontvangen.
DIRK ROMMENS, secretaris C.V.K.V. vzw

Provinciale activiteiten 2000
Sedert enkele jaren organiseert het C.V.K.V. jaarlijks een viertal culturele activiteiten.
Ook die in 1999 kenden een meer dan behoorlijk succes. Zo brachten we een bezoek
aan de archeologische site van Ename en werden we rondgeleid in de Antoon van
Dycktentoonstelling in het Kon. Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen. In
het kader van het Guido Gezellejaar gingen we de grote dichter achterna in het mooie
Brugge en vertoefden we o.m. in het anders zo rustige St.-Annakwartier. Op de foto
hierbij ziet u onze gids van de Bruggewandeling, de heer Dirk Van Tieghem, uitleg
verstrekken in het vernieuwde Guido Gezellemuseum in
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Brugge. Op zaterdag 16 oktober waren we te gast in Leuven voor een stadsbezoek
en we genoten er van een schitterende rondleiding.
Ook voor 2000 staan reeds een viertal gelijkaardige bezoeken op het programma
en we proberen daarbij opnieuw in te spelen op de culturele actualiteit in Vlaanderen.
Op zaterdag 15 januari 2000 bezoeken we (na de middag) de tentoonstelling over
Keizer Karel in Gent (zie het inschrijvingsformulier in dit nummer). Op zondag 13
februari - eveneens na de middag - bezoeken we o.l.v. de heer Jean Em. Driessens
het kerkhof ‘Schoonselhof’ in Antwerpen. Verder plannen we tijdens de
zomermaanden een bezoek aan de tentoonstelling ‘Met zicht op zee’ in het Stedelijk
Museum van Oudenburg (West-Vlaanderen), georganiseerd n.a.v. het verschijnen
van het derde nummer uit onze jaargang 2000.
Een nieuwigheid - een proefproject - is zeker de culturele (bus)uitstap naar Parijs
in het weekend van 14 en 15 oktober 2000. We voorzien opstapplaatsen in Kortrijk
en Gent, maar u begrijpt dat die trip enkel kan plaatsvinden als er voldoende
geïnteresseerden zijn. In latere edities verschaffen we u meer informatie over onze
activiteiten van het najaar 2000!
ROBERT DECLERCK, redactiesecretaris

Op naar 2000...
Intussen wensen we nu reeds aan al onze abonnees én lezers een zalig Kerstfeest en
een gelukkig nieuwjaar. Niemand zal het ons kwalijk nemen dat we dat met de
eigenste woorden van de grootmeester van onze ‘tale’ doen, waarmee we dan tevens
het Gezellejaar kunnen afsluiten:

Een deugdelijk Jaar
Ik wensche u een jaar,
dat zachte als zijde is;
ik wensche u een jaar,
dat blank en blijde is;
ik wensche u een jaar,
dat ver van krank is;
een deugdelijk jaar
zoo breed als 't lang is;
ik wensche u een jaar
dat, als 't voorbij is,
een zalig jaar
voor u en mij is;
ik wensche u een jaar,
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zoo Gods gebod is;
dat in en dat uit
geheel voor God is.
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