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[nummer 329]
[Woord Vooraf]
Poëzie stamt als woord van het Griekse ‘maken, scheppen, creëren’. De dichter brengt
ons in zijn wereld die hij zelf tot stand heeft gebracht. Die creatie hoeft niet sur-reëel
te zijn en dus ontkoppeld van het dagelijkse leven. Zij kan evengoed anders zijn
omdat de dichter een deel van de werkelijkheid laat zien die we met het blote oog
niet opmerken. Hij voert en ver-voert ons bovendien met zijn taal.
Poëzie komt vaak tot stand uit een noodgevoel, een verdriet, een verlangen naar het
Verloren Paradijs.
Hubert van Herreweghen brengt ons in zijn wereld, door zijn groot
taalkunstenaarschap dat ontstond uit de verwondering en bewondering om het gewone,
uit dat gewone gevoel voor schoonheid. Een Vlaams-Brabander is van nature niet
zo verscheurd en tragisch als een West-Vlaming kan zijn. Daarom is de poëtica van
Van Herreweghen van een ontstellende eenvoud:
‘poëzie komt uit die ogen
waar het liefdeslied begon
en de beving van een mond,
de verbazing om 't gewone,
wat daar staat, gereed, gezond,
't allermeest gewone is 't schone.’

Vlaams-Brabant is het land van Brueghel. Het Pajottenland is het vaderland van de
dichter. Brueghel had zin voor de tragiek, maar in zijn ‘Val van Icaros’ ziet men
verborgen op het schilderij de val maar op het voorplan de boer die voortploegt. De
nuchtere Brabander voor wie het leven is zoals het is:
‘Ik zeg de dingen die ik zag.
Waarheid alleen is mijn bejag.
En, doen de wolken hun beklag,
Toch gaat de zon op, iedere dag.’

In het oeuvre van Van Herreweghen is het sacrale fundamenteel aanwezig. Reeds in
zijn jonge mannenjaren klonk het: ‘Er is maar één alternatief: word ik gered of niet
gered’.
Nog een reden waarom ik me verbonden voel met het werk van de dichter naast
het Brabantse en het religieuze is dat hij zelfs beter wordt met het ouder worden! De
vitaliteit van de bijna negentigjarige is ontstellend. Zijn taalkracht verhoogt zelfs.
Het volstaat zijn bundel De lamentatie van de melaatse koning (2008) te lezen met
de opeenvolging van ‘ag’ en ‘ach’ die de klachten nog zwaarder doen klinken. Zelf
ouder wordend klamp ik me vast aan een ander vers:
‘Beklaag niet de stokoude man,
die op de stoep, zo snel hij kan,
de zolen schuifelt een voor een,
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om tussen voet en voet te wachten
tot hij weer klaar is met een been.
Hij huppelt in gedachten.’

Hubert van Herreweghen huppelt niet alleen verder in zijn gedachten, maar hij stapt
gezwind verder in de taal die de dichter plooit naar zijn wil. Hij is de ‘meester’ van
de taal. Een meester ook in die andere betekenis! Hij is de grootste, levende Vlaamse
dichter.
Herman Van Rompuy
Voorzitter van de Europese Raad

Vlaanderen. Jaargang 59

347

Hubert van Herreweghen 90
Een dichtersleven gebundeld, besproken, uitgesproken
Patrick Lateur
Hubert van Herreweghen werd geboren op 16 februari 1920 te Pamel-Roosdaal. Heel
even werkzaam in het onderwijs en in de administratie, stapt hij in 1944 in de
journalistiek. Als kunst- en literair criticus werkt hij mee aan o.a. De Spectator, een
bijlage van De Nieuwe Gids. In 1950 komt hij bij het Belgisch Nationaal Instituut
voor Radio Omroep (het NIR, voorloper van de BRT) als commentator bij de dienst
Literaire en Dramatische Uitzendingen. Korte tijd later werkt hij voor de televisie,
waar hij in 1961 hoofd wordt van de Dramatische Dienst, een functie die hij tot zijn
pensioen zal vervullen.
Van Herreweghen was redacteur van Podium (1943-1944), mede-oprichter van het
poëzietijdschrift De Spiegel (1945-1946) en vanaf 1947 redacteur van Dietsche
Warande & Belfort. Zijn poëzie werd bekroond met o.m. de Letterkundige Prijs van
de Provincie van Brabant (1945), de Arthur Merghelynckprijs van de Koninklijke
Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (1955), de Driejaarlijkse Staatsprijs
voor Poëzie (1962), de Standaardprijs (1985), de Sabamprijs (1987),

de Emile Bernheimprijs (1997), de Dirk Martensprijs (2005) en de Prijs voor
Letterkunde van de Vlaamse Provincies 2006 voor het gezamenlijk oeuvre.
In 1983 wordt hij lid van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en
Letterkunde in opvolging van Maurice Gilliams. Vanwege zijn bijdrage aan de
Vlaamse cultuur wordt hem in 2003 de Orde van de Vlaamse Leeuw uitgereikt.
De dertiger Van Herreweghen schrijft twee merkwaardige essays. Naar een bijdrage
waarin hij zijn poëzieopvatting neerschreef, wordt er nog geregeld verwezen:
Getuigenis 1950: De Poëzie in R.F. Lissens (red.), De Vlaamse literatuur sedert
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Gezelle - V.E.V.-Berichten, augustus 1950, p. 83-85. Voor de Vlaamse Club te
Brussel geeft hij in 1955 een lezing die in hetzelfde jaar nog gepubliceerd wordt:
Geuze en humanisme. Zelfgenoegzame beschouwingen over de voortreffelijkheid
van het bier van Brussel en Brabant en van de mensen die het drinken. Brussel,
Vlaamse Club, 1955, 39 p. De provincie Vlaams-Brabant brengt in april 2010 een
anastatische druk van dit curiosum.
Als bloemlezer beweegt Hubert Van Herreweghen zich vooral in het domein van de
poëzie. Bij het Davidsfonds tekent hij voor zesendertig deeltjes in de reeks Gedichten
(met Jos de Haes en Willy Spillebeen) en voor een overzicht in drie delen van de
Nederlandstalige poëzie van 1880 tot 1985 (met Willy Spillebeen).
- Gedachten van André Demedts. Gebloemleesd door Hubert van Herreweghen.
Ingeleid door Albert Westerlinck, Brugge, Desclée de Brouwer, 1956, 85 p.
- Poëtisch akkoord. Honderd gedichten uit tien jaar Noord- en Zuid-Nederlandse
literatuur (red. Pierre H. Dubois, Hubert van Herreweghen, e.a.),
Utrecht-Antwerpen, A.W. Bruna & Zoon, 1956, 126 p.
- Literair akkoord 3. Een keuze uit bijdragen verschenen in de Zuid- en
Noordnederlandse letterkundige tijdschriften van het jaar 1958 (samenstelling:
Hubert van Herreweghen e.a.), Utrecht-Antwerpen, A.W. Bruna & Zoon, 1959,
192 p.
- Literair akkoord 4. Een keuze uit bijdragen verschenen in de Zuid- en
Noordnederlandse letterkundige tijdschriften van het jaar 1959 (samenstelling:
Hubert van Herreweghen e.a.), Utrecht-Antwerpen, A.W. Bruna & Zoon, 1960,
190 p.
- Albrecht Rodenbach, Het kerelskind. Een bloemlezing door Hubert van
Herreweghen, Brussel-Amsterdam, D.A.P. Reinaert Uitgaven, 1965, 47 p.
- Gedichten. Een keuze uit de tijdschriften. 1965 t.e.m. 1973: Jos de Haes en
Hubert van Herreweghen - 1974 t.e.m. 2000: Hubert van Herreweghen en Willy
Spillebeen. Leuven, Davidsfonds.
- Hubert van Herreweghen en Willy Spillebeen, Dingen die niet overgaan. Een
bloemlezing poëzie uit Vlaanderen en Nederland 1945-1985, Leuven,
Davidsfonds, 1985, 214 p.
- Hubert van Herreweghen en Willy Spillebeen, Het nachtegalenbosje. Poëzie
uit Vlaanderen en Nederland 1880-1916, Leuven, Davidsfonds, 1990, 214 p.
- Hubert van Herreweghen en Willy Spillebeen, Soms tussen tulpen. Poëzie uit
Vlaanderen en Nederland 1916-1945, Leuven, Davidsfonds/Clauwaert, 1997,
280 p.

De kern van zijn literaire activiteit is zijn dichterschap. Van Herreweghen debuteerde
op drieëntwintigjarige leeftijd met Het jaar der gedachtenis (1943) en bijna zeven
decennia later verscheen zijn voorlopig laatste bundel Webben & wargaren (2009).
Onderstaand overzicht van zijn poëtische productie is vergezeld van stemmen uit
het koor van recensenten en van een paar persoonlijke getuigenissen van de dichter
uit interviews en uit zijn essay over poëzie.
1943: Het jaar der gedachtenis. De Bladen voor de Poëzie 7 (1943) 1, Brussel,
Steelandt, 16 p.
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In het voetspoor der dichters, die zich een eigen wereld wisten te scheppen waarin
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eenieder zich echter thuis kan gevoelen, beweegt zich Hubert van Herreweghen met
de twaalf uitmuntende gedichten, die opgedragen ‘aan dode vrienden’, zich als een
krans om de twaalf maanden van het jaar slingeren.... Wie 's dichters vrienden en de
omstandigheden van hun dood geweest zijn wordt ons niet gezegd en evenmin, tenzij
wellicht een enkele maal, wordt ons hoofdzakelijk een natuurstemming vertolkt.
Veeleer worden de herinnering aan verdwenen geliefde gestalten en de onmiddellijke
indruk van het tegenwoordige in leven en natuur, tot hun essenties herleid, in een
onafscheidelijk geheel ondergaan en als zodanig belichaamd in geheimzinnige
gedichten, volkomen klaar in hun verwoording en toch omneveld, zodat ze dit
mysterieuze en beklemmende hebben van halve tonen en verdoezelde beelden, dat
aan alle echte poëzie steeds in meerdere of mindere mate inherent is.... Dat Hubert
van Herreweghen met ‘Het Jaar der Gedachtenis’ de beste verzen heeft geschreven
van het nieuwe geslacht van twintigjarigen, dat staat nu reeds vast.
(Urbain van de Voorde in Westland)
1945: De minnaar en de vrouw. De Spiegel. Maandschrift voor Poëzie 1 (1945) 4.
Met een ‘Ten geleide’ van Paul de Ryck, Hoogstraten, Moderne Uitgeverij, 20
p.
Als suggestief stemmingskunstenaar beschikt deze jongere ongetwijfeld reeds
over een fijne instrumentatie. De verzen, die hij de Vrouw in de mond legt,
verzinnelijken door hun langoureuze ritmiek, hun vol-donkere klankkleur, zeer
treffend de vrouwelijke liefdesstemming, haar zoete loomheid, haar vreemde
verwarring, haar dronken verrukking. Van Herreweghen gaat hierbij, naar mijn
smaak, te ver, waar hij omwille van de atmosfeerschepping aan impressionistisch
klankenspel doet (cfr. ‘in 't groen gazon om 't zoete zoemen’ en ‘de blinde vinken
klinken’, enz.). Liever klare eenvoud, dan dit vormenspel. Maar deze werkwijze toont
anderzijds aan dat Van Herreweghen een gewetensvol dichter is, die zijn vorm
bewerkt. Hij heeft dit gedicht voorzien van een Proloog, waarvan de peinzende
melancholie bij zijn vroeger bundeltje Het Jaar der Gedachtenis aansluit. Als afscheid
aan dit verleden staat het hele gedicht dan in het teken der levensaanvaarding. Het
is een hymne aan de zinnelijke liefde, beurt om beurt door man en vrouw bezongen.
Deze hymne culmineert in een Nazang, die ik het best geslaagd acht. In deze
glanzendklare en warme Epiloog, vol van de harmonische vreugde van ziel en zinnen,
staat Van Herreweghen als dichter op de goede weg.
(Albert Westerlinck in Dietsche Warande en Belfort)
1949: Liedjes van de liefde en de dood. Bayard Reeks, Antwerpen / Bussum,
Orion / F.G. Kroonder, 45 p.
‘Liedjes’ heten deze verzen. Liedjes is een diminutief; ze impliceren een gewisse
speelsheid, een flirten met het thema, een zekere lichtzinnigheid bij de keuze van
ingrediënten en ornamenten; anderzijds een frisheid in ritme, fabulatuur en
woordenschat. Met één woord, de charmante vluchtigheid, die we bij de aanvang
vermeldden. Gelukkig ontsnapt Van Herreweghen soms aan zijn eigen klimaat, danst
hij niet mee maar bouwt solide en bezonnen een gedicht uit dat het nonchalant
weemoedige (Van Herreweghen is elegisch) van veel wazig, ofschoon melodieus
jongelingengelispel vergoedt.
(Karel Jonckheere in Nieuw Vlaams Tijdschrift)
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1953: Gedichten, Amsterdam / Brussel, Elsevier, 72 p.
Maar naast de tragische klank die in de meeste verzen van Hubert van Herreweghen
tot uitdrukking komt, treft ons tevens de voortdurende bekommernis om de wrangheid
van zijn vers te milderen door het aanwenden van een doodgewoon beeld of door
het aanheffen van een nonchalant lied, waarin hij zich al spelende van zijn angst
tracht te bevrijden. Reeds in zijn vorige bundel ‘Liedjes van de liefde en de dood’
waren twee zeer verscheiden dichters aanwezig, die zich nooit met elkaar zullen
kunnen verzoenen: de door de tragiek van het leven aangegrepene en gefolterde, die
zich voortdurend bewust is van onze angst en onze vergankelijkheid, en daarnaast
de speelse virtuoos, die op de tragiek reageert door zich los te zingen van de dodelijke
ernst van het bestaan.
(Pieter Geert Buckinx in Critisch Bulletin)
1958: Gedichten II. Brieven uit Portugal, Brussel, Meddens, 71 p.
Precies doordat hij de afgronden van aardse verlorenheid zo beklemmend
doorhelderd heeft vanuit een strikt dichterlijke visie, hebben de eerder schaarse
gedichten die de genadetoestand bezingen, in hun broze soberheid zo'n aangrijpende
onthullingskracht. De dichter moet niet beschrijven, hij moet ontsluieren. Zijn taak
ligt niet in rijkelijke amplificatie maar in wezenserkenning, in beknopte, intuïtieve
duiding.... Al wie enigszins vertrouwd is met de dichterlijke persoonlijkheid van
Hubert van Herreweghen, zal het normaal vinden dat het ‘unvollendete’, de
onrustgevoelens en de kwellingen meer plaats moeten innemen dan het vredevolle,
het vervulde, de geluksmomenten. Het is verheugend te noemen dat hij zo juist heeft
aangevoeld hoe hij deze bundel in overeenkomst met zijn temperament en aanleg
kon samenstellen. Het verraadt een groot lyrisch concentratievermogen en een
intuïtieve ordeningskracht.... Gedichten II is een belangrijk dichtwerk en tevens de
bekroning van een merkwaardige dichterlijke groei.
(Piet Thomas in Dietsche Warande en Belfort)
1961: Gedichten III, Hasselt, Heideland, 80 p.
Maar nog iets anders maakt deze bundel duidelijk nopens de evolutie van Van
Herreweghens dichterlijk vermogen, en wel dat in zijn poëzie gaandeweg de
incantatorische elementen van klank en ritme voorrang zijn gaan nemen op de meer
verstandelijk gecontroleerde componenten. Dit dichten van uit het magische vermogen
der levende taal met haar vele imponderabele mogelijkheden, brengt hem voortdurend
in de nabijheid van
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■ Hubert van Herreweghen aan zijn schrijftafel in Pamel

■ Met Jos de Haes aan de Vijvers van Elsene voor het Flageygebouw (1953)

■ Met Albert Westerlinck (Vlaamse televisie, 9 oktober 1956)

een der grootsten, Guido Gezelle, wiens spritualistische levensproblematiek hem
trouwens evenmin vreemd is.
(Bert Ranke in Jeugd en Cultuur)
1962: Vleugels. Een bloemlezing. Poëtisch Erfdeel der Nederlanden 10, Hasselt,
Heideland, 96 p.
Bij het herlezen van deze verzen, nu zij uit vele jaren naast elkaar verzameld staan,
treft in het bijzonder dat zij iets vertellen. Deze dichter is ertoe bekwaam iets mede
te delen, een landschap, een twijg te beschrijven, een ervaring, een gewaarwording
begrijpelijk en releverend te verwoorden.... Dat te hebben medegedeeld, verteld met
de voorzichtigheid van de begaafde woordgebruiker, geeft aan Van Herreweghen
warmte, charme en diepte. Was hij een medeklinker, ik zou zeggen, hij is een
stemhebbende.... Ik ben dikwijls bang als men in poëticis van menselijkheid gewaagt,
omdat met het woord kan geschermd worden om allerhande compromissen te
verdoezelen, maar hier, zoals bij alle waarachtigen en bij alle groten, is zij gewoon
een kwaliteitsfactor.
(Jos de Haes in De Periscoop)
1967: Gedichten IV, Hasselt, Heideland, 1967, 48 p.
Aanvangend met een wonderlijk gedicht zonder subject, maar rijk aan objectief
gemijmer over het menselijk bestaan. De dichter voelt de jaren wegen, heeft echter
niets prijsgegeven van zijn diepe emotionele kracht, speelt steeds zijn spel met
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donkere klanken voort, spel dat zo eigen is aan zijn gevoelsklimaat.... De laatste
reeks ‘Kort ademen’ bevat poëtische invallen die de dichter verder onaangeroerd
schijnt te hebben gelaten: de lezer ondergaat het contact met het inspiratiemoment
aldus op zeer zuivere wijze. Deze verzen zijn soms onthutsend in hun schone eenvoud.
(Paul Hardy in Boekengids)
1977: Verzamelde gedichten. De Gulden Veder, Nijmegen-Brugge,
Gottmer-Orion, 1977, 296 p. (waarin opgenomen: Gedichten V - Brak)
Een grote constante zijn hierbij de herhaalde, uiterst persoonljke, weemoedige
reacties op een vaag tekort, een kortstondigheid van hét bestaan, een beperktheid die
tot essentiële dimensies wordt verabsoluteerd. Talrijke basisgegevens zoals de
eenzaamheid, de vriendschap, de nostalgie naar een dorps boerenleven, de grond,
Brabant, de natuur, de liefde, de dood, het verval, etc. houden alle hiermee verband.
De soms loodzware religieuze thematiek vult dit aan. De ruwe, soms dialectisch
gekleurde praatstijl, het noemen zonder omwegen, lijkt daarom eerder een pose om
onzekerheid en angst te verbergen: ‘Niet uit mijn weelde, schrijf ik, maar uit mijn
ellende.’ (‘Poetica’). Uit dit besef van ontoereikendheid lijken mij de beste gedichten
te zijn ontstaan, zoals de evocaties van de onberekenbare vlucht van vogels, die
misschien ook daarom zo frequent in dit verzameld dichtwerk opduiken.
(Piet Couttenier in Kultuurleven)
1984: Aardewerk. Gedichten VI, Tielt, Lannoo, 61 p.
Van Herreweghen blijft ondanks zijn vreugden om wat de natuur hem als
werkelijkheden en symbolen schenkt een gekwelde. Hij ervaart zijn begrensdheid,
zijn onmacht om de verschijnselen die hem omringen te ontraadselen en terzelfder
tijd het waarom en waartoe van een denkend wezen dat niet in staat blijkt, al schijnt
het daartoe voorbestemd, om hét antwoord op zijn vragen te achterhalen.... Denkend
aan de twee extreme levenshoudingen waartussen Van Herreweghen zich bevindt
en kiezen moet, wordt de titel Aardewerk van zijn jongste verzenbundel en ook de
ontwikkeling die hij doormaakte duidelijk. Ons woord Aardewerk heeft minstens
twee betekenissen: werken aan en in de aarde, de grond, zoals boeren en steenbakkers
doen, en daarnaast het product dat de pottenbakker tot een gebruiksvoorwerp of de
kunstenaar tot een beeld van schoonheid schept. De dichter realiseert het ene en het
andere, hij hoeft niet meer tussen tegenstellingen te kiezen: in zijn jongste dichtbundel
zijn ze tot een eenheid verenigd.
(André Demedts in Ons Erfdeel)
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1985: Fazant. Kwatrijnen. Met tekeningen van Maurits van Saene, Brussel,
Cultura, 72 p.
Het is de lezers (en kijkers) van Fazant nauwelijks opgevallen dat door de vier
cycli de lettertekens van mager naar vet zijn geëvolueerd, net zoals de illustraties
van eenvoudige lijnen naar zware volumes. Mede door deze spitsvondige opbouw
is Fazant een toch wel merkwaardig boek geworden. De meer dan perfecte uitvoering
en de versmelting van woord en beeld hebben van deze bibliofiele uitgave een
vreemdsoortig lief boek gemaakt. Dit kon slechts door een gelukkig samengaan van
privé-mecenaat, kunstenaars en ambacht.
(Maurits Van Liedekerke in Wij)
1986: Verzamelde gedichten, Tielt, Lannoo, 311 p.
In de voortdurende ambivalentie van toonaarden en thematiek, en in de virtuositeit
waarmee Van Herreweghen daaraan gestalte geeft, ligt voor mij de aantrekkingskracht
van deze gedichten. Zijn wereld is zo Vlaams, zo Brabants dat hij haast exotisch
wordt. Zo herkenbaar en toch zo vreemd dient deze ‘landelijke’, wat barse wereld
zich aan, met een eigen taal, eigen ritmische vormen, en een, poëtisch gezien, unieke
vertrouwdheid met de gang der dingen in de natuur. Het land wordt, net als de
sonoriteit van klank en woord, tot mythe getransformeerd, maar dan wel een mythe
die niet te vatten is binnen de enge contouren van de idylle.... Het speelse element,
de overgave aan de klank en de volheid van het woord herinneren soms aan de
uitgepuurde taalkunstwerken van Gezelle; de ‘opengewerkte’ typografie aan de
experimenten uit Van Ostaijens Eerste boek van Schmoll. In het latere werk komen
die overeenkomsten nog duidelijker uit de verf, wanneer (zoals in ‘Koppel’) humor,
relativering en klankspel ten volle naar waarde worden geschat. Dan is het dat de
taal haar gang gaat alsof voor de dichter enkel taalgenot, geen zweet is weggelegd.
(Stefaan Evenpoel in Dietsche Warande en Belfort)
1986: Valentijn. Een toef liefdesgedichten. Bergmannetjespocket nr. 1, Antwerpen,
B-Promotion, 1986, 40 p.
Er werd een beperkte keuze gemaakt (toef = tuiltje) uit Van Herreweghens
liefdespoëzie, aangevuld met enkele nog niet eerder in boekvorm gepubliceerde
gedichten. Ook dit facet openbaart het innerlijk dualisme van de dichter: zijn
hartstochtelijke drang naar leven en liefde, die getemperd wordt door een vaak
schrijnend vergankelijkheidsbesef. Op stilistisch vlak wordt de evolutie in het werk
van de dichter bevestigd: het klassieke taalgebruik wordt verder uitgepuurd, terwijl
tegelijk het speelse element, waarbij meer en meer van de volkstaal gebruik gemaakt
wordt, toeneemt.
(Rudolf van de Perre in Boekengids)
1988: Kort dag. Gedichten VII, Tielt, Lannoo, 44 p.
Van bundel tot bundel neemt concentratie toe evenals het raffinement, dat zich uit
in een vaak speelse benadering van woord en beeld. Men vergelijke bijv. eens het
gedicht ‘De Levantijnse’ met ‘De boomgaard’ uit Verzamelde gedichten, of nog
andere gedichten met een verwante thematiek die zich nu in een andere gedaante
tonen. Hubert van Herreweghen heeft een stadium bereikt, waarin hij meer de echte
‘poiètès’ geworden is in de ethymologische betekenis van het woord, meer de ‘maker’
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dan de vertolker van een wereld die in zijn dramatische spankracht altijd getroffen
heeft door de intensiteit en de authenticiteit van de beleving. De kern ervan is
gebleven, de jaren hebben hem milder gemaakt, wat niet betekent dat het menselijk
lot hem minder bezighoudt.
(Rudolf van de Perre in Ons Erfdeel)
1988: Twee patrijzen, Brussel, Cultura, 73 p. Bibliofiele uitgave van Kort dag.
Met portret van de dichter door Anne van Herreweghen.
Hij vangt de wereld van het kleine zo in taal dat het geen literatuur meer is maar
werkelijkheid die hij schrijft, en die werkelijkheid van het gedicht laat hij dan een
eigen leven leiden. Zijn wereld van
De dichters schrijven niet in bende, denken of voelen niet in groep, zijn tenslotte,
ook degenen die branden van liefde voor de gemeenschap, hyperindividualisten. Zij
reageren verschillend, en op het eerste gezicht soms volkomen onbegrijpelijk, soms
schijnbaar niet, op het leven, de phenomenen, de gebeurtenissen, de invloeden, de
stromingen van hun tijd.... Maar men kan thans geen gedicht meer schrijven om het
gedicht, of als men het doen zou, dan ware het niet om de irrationaliteit van de poëzie,
maar om de absurditeit van het leven te demonstreren.... De dichters gevoelen een
zekere weerzin en angst om zich aan het absolute lyrisch gevoel over te geven. Zij
staan er critischer tegenover. Daardoor wordt vaak nerveuzer, abrupter geschreven
en herkent men in typische gedichten van deze tijd een gestyleerde wanorde, een spel
van tonen en tegentonen, moderne onrust in klassieke maat.
- Getuigenis 1950: De Poëzie in: R.F. Lissens (red.), De Vlaamse literatuur sedert
Gezelle. V.E.V.-Berichten, Antwerpen, 1950, p. 84. (gecursiveerd door Hubert van
Herreweghen)
Mijn vader las en leefde naar Thomas a Kempis. Hij was een beetje een tobber, wat
zwaar op de hand, teruggetrokken. Hij had de wereld niet nodig, hij las veel, hij dacht
na, was een trouwe abonnent van De Maand, volgde de ontwikkelingen wel, kon er
- ernstig - over spreken. Mijn moeder was vrolijk, levenslustig, zij was ritmisch, ik
hoor haar nog alle dagen zingen, zij kende een oneindig aantal rijmen en liedjes. Zij
had een geweldige liefde voor het leven.
- Gesprek met Jaak Dreesen (De Bond, 23 augustus 1968)
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het kleine is vooral die van de tuin - in het bijzonder de kruidentuin -, die van het
omgevende land en die van het gewone binnenskamerse leven. Anders dan in het
vroege werk is deze belevingswereld - met het uitvergrotende gezichtspunt op het
kleine - sterk op de voorgrond gekomen. Geestelijk torment moest van langsom meer
wijken voor een rustig relativisme en voor een lofspraak op het wonder van het
gewone. Door die geestelijke evolutie is er ook meer ruimte gekomen voor taalplezier
en voor concentratie op de kracht van het woord.
(Stefaan Evenepoel in De Standaard)
1993: Korf en Trog. Een jaargang, Tielt, Lannoo, 53 p.
Was Van Herreweghen rond 1950 de dichter van ‘moderne onrust in klassieke
maat’, hier zou men eerder kunnen spreken van klassieke harmonie in een onrustige
vorm. De typografie, waarmee hij ook al in zijn vorige bundels experimenteerde, is
hier wel bijzonder speels geworden. Maar het is niet de speelsheid van het experiment,
niet die van de verwarring en van het zoeken. Het is de speelsheid van de taalmuziek,
het is de vorm waarop de dichter uitkomt als hij het ritme van de woorden en van de
zinnen volgt, het patroon van hun herhalingen en parallellen, hun opsommingen en
contrasten, hun rijmen en hun botsen, hun hollen en pauzeren. Het is het ritme van
de wandelaar. Juist dat taalgebruik maakt deze gedichten zo bijzonder: die verliefdheid
op de klank en de suggestiekracht van het woord, de tastbaarheid ervan, van wat
tegelijk meer is dan zichzelf. De tweedelige cyclus ‘Offer (een poëtica)’ gaat daarover.
‘'t Woord braden aan twee kanten’, zo begint het, en dat braden wordt voorts
vergeleken met de marteldood van Laurentius, maar ook met het braden van de
offerdieren en met al wat braden oproept, zowel aan smulpartijen als aan mystieke
verbondenheid met het goddelijke. Die omgang met het woord, die tegelijk intens
genietend en symbolisch is, resulteert in poëzie.
(Hugo Brems in Dietsche Warande en Belfort)
1993: Zwart lam. Een jaargang, Brussel, Cultura, 69 p. Bibliofiele uitgave van
Korf en Trog.
Weer verrast Van Herreweghen de lezer met enkele schitterende beelden die nooit
ver werden gezocht en altijd ontroeren in hun eenvoud: het water op het licht verliefd,
of een jong zwart lam in de armen van een man. Bijzonder subtiel verweeft de dichter
een objectiverend, zintuiglijk niveau - ‘de wandelingen in mijn klein leven’ - met
een mythische en bezwerende laag. Via een spel met klanken, contrasten en een
warme toonaard met een vleugje ironie wordt men binnengeleid in een eigengereid
taaluniversum.
(Stefan van den Bossche in Gazet van Antwerpen)
1995: Karakol. Gedichten, Tielt, Lannoo, 56 p.
Van Herreweghen is altijd al een dichter van de Tijd geweest. Of de tijd nu de
gedaante aanneemt van wisselende seizoenen of veranderende landschappen, zich
laat kennen door de aanwezige dieren of zich openbaart in (verdwenen) culturen of
mensen, steeds is er het besef van de voortschrijdende Tijd in de omgang met het
ander en de andere. Het besef van de aanwezigheid van de dood in alles en iedereen
verhindert echter geenszins dat het in alle gedichten op de een of andere manier een
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feest is. Zelfs het meest geprononceerde doodsgedicht uit de bundel, ‘Rondeel’,
blaakt van de vitaliteit.
(Patrick Peeters in Poëziekrant)
1995: De gemsbok, Brussel, Cultura, 88 p. Bibliofiele uitgave van Karakol.
Het gaat voor Van Herreweghen ‘om 't onmogelijke in 't gewone’ (‘Vermeer’).
Hij zoekt steevast naar het schone in het alledaagse, naar de gestalte van de
eeuwigheid in de waarneming van natuur (planten, bloemen, dieren, kruiden), mensen
en kunst. Hij is een grensbewoner, iemand op het kantelende breukvlak van verleden
en toekomst, van geschiedenis en mythe. Als een wandelaar tekent hij met filologische
acribie op (letterlijk uit liefde voor het exacte woord); hij wil afstand nemen om ‘'t
raadsel te tonen’, maar vanuit het besef dat hij inherent deel uitmaakt van dat
‘raadsel’. Dit existentiële dualisme is naast het thema van de tijdelijkheid de rode
draad in Van Herreweghens weerbarstige, grensoverschrijdende pogingen om in en
met taal te conserveren.
(Yves T'Sjoen in Ons Erfdeel)
1999: Een Brussels tuintje. Tekeningen Anne van Herreweghen, Leuven, P, 72
p.
Een Brussels tuintje is een mooie, met pentekeningen van Anne van Herreweghen
geïllustreerde bundel waarin Hubert van Herreweghen een aantal verzen bijeenbracht
rond de hoofdstad.... Als geen ander dichter weet Van Herreweghen een indruk, hoe
onopvallend die ook moge zijn, aan te grijpen om die dan in zijn verzen op een hoger
niveau te tillen.... Het nadrukkelijkst geeft de dichter zich bloot in afdeling drie, ‘Een
huis in de voorstad’: verzen die vaak vanuit een weemoedige terugblik (‘we zien
maar iets als 't verdwijnt’), het geloof in het hogere vertolken: In water, in licht, in
zand / staan hiërogliefen geschreven. / In vriendschap daarmee wil ik leven / en
geloven in het verband (‘Rouw’).
(Jooris van Hulle in Vlaanderen)
1999: Dirk de Geest (samenst.), Bloemlezing uit de poëzie van Hubert van
Herreweghen. Dichters van nu 13, Gent, Poëziecentrum, 255 p.
Ook Dirk de Geest, die in de onvolprezen reeks Dichters van nu een bloemlezing
samenstelde uit het werk van de dichter die merkwaardig genoeg evolueerde van
klassiek naar postklassiek is een betrouwbare gids. Hij toont overtuigend aan dat
Van Herreweghen niet bepaald de grootste innovator van na de Tweede Wereldoorlog
is, maar dat hij zijn klassieke poëzie van binnenuit vernieuwd heeft.
(Paul Demets in Knack)
2000: Kornoeljebloed. Gedichten. Tielt, Lannoo, 60 p.
[I.v.m. het gedicht Lente in Pede] Door het gebruik van woorden uit de sfeer van
spraak en taal (stil, mond, sprakeloos)
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Poëzie is geen spuiten van gevoeligheden, van schone, diepe, heilige gevoelens. Het
is ook niet het cerebrale spel dat linguïsten en Professoren in de Lyriek dissecteren.
Het heeft van beide: het is een zig-zag-reis van hier naar daar en weer naar hier. En
naar daar. Poëzie dánst de menselijke situatie, zo perfect mogelijk. Poëzie is altijd
een dans. Pas op voor stilstaande gedichten! Het zijn poelen waarin de rotting begint....
Ritme is voor mij álles. Bij de geboorte van het gedicht hangt het ritme samen met
het woord. Het is zelfs ouder dan het woord. Het ritme zoekt het woord dat het nodig
heeft. En natuurlijk gaat dat woord dan zelf zijn gang. Het woord is eigenzinnig. Het
komt uit de diepte, uit het vegetatieve, en rijst naar boven... Het gedicht maakt
zichzelf, groeit, een boom, een struik, uit een zaad, uit een kern. En het woord van
de poëzie heeft geen adjectieven nodig. Adjectieven zijn rot. Zij leiden de lezer te
veel bij de hand of de neus. Zij verminderen de autonome waarde van het gedicht.
- Gesprek met Gaston Durnez (De Standaard, 12-13 oktober 1985)
gaat dit gedicht van Van Herreweghen niet alleen over de natuur, maar ook over
de poëzie. In de stilte ligt de poëzie reeds besloten, in de poëzie krijgt het sprakeloze
een mond. De dichter is degene die zich bevindt op de grens tussen zwijgen en
spreken, degene die de barst vastlegt. Die barst komt bij Van Herreweghen ook
typografisch mooi tot uiting, zijn verzen springen en verspringen alsof zij voortdurend
hun plaats moesten veroveren op het witte blad. Daardoor komt Van Herreweghens
credo van ‘toon en tegentoon’ goed tot zijn recht: woord en leegte hebben evenveel
bestaansrecht en komen uit elkaar voort. De plaats van de tekst, van de taal, moet,
zoals uit Van Herreweghens onrustige typografie blijkt, voortdurend gewonnen
worden op het lege blad. De grens tussen geen en wel poëzie wordt daardoor dunner
dan men zou vermoeden. Het wit dat voor en tussen de regels verschijnt neemt immers
deel aan het gedicht, het is meer bepaald door de afwezigheid van een vers dan door
zijn eigen aanwezigheid.
(Elke Brems in Ons Erfdeel)
2000: Fluitenkruid. Pentekeningen Anne van Herreweghen, Brussel, Cultura,
61 p. Bibliofiele uitgave van Kornoeljebloed met een gewijzigde volgorde.
Precies zoals de schilder Maurits van Saene zijn kleurrijke palet de rug toekeert
ten gunste van het naar wit neigende ‘metafysisch grijs’ van meditatieve landschappen,
pleit Van Herreweghen voor een ‘leegte’ die de angst voor de vernietigende krachten
van de natuur helpt om te buigen tot een weerbare vorm van geduld, tot een
gevoeligheid voor de sacrale dimensie van het hoe dan ook steeds naar dood
verglijdende leven. In de tweede afdeling van Kornoeljebloed - ‘Een klaverblad van
vieren’ - wordt die aanvaarding omgezet in een vruchtbare deelname aan de vaak
onachtzaam voorbijgelopen of met de voet getreden wonderen der natuur. De
dichter-wandelaar toont zich verrukt over de ongerepte schoonheid van kleine,
kwetsbare bloemen, kruiden en planten die ‘langs bermen en beken’ hun verwilderde
aard ‘in de ovalen lijst / van een namiddag / tot stilleven’ laten milderen. Van
Herreweghen brengt zo een soort natuurlyriek tot leven die al te zeer doortrokken
lijkt van zijn vertrouwdheid met de (voorvaderlijke) cultuur en beschaving om lyriek
te heten, maar die niettemin de taal zozeer tot een betoverend klankspel herschept
om haar dat label te misgunnen.
(Dirk Hanssens in Poëziekrant)
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2002: Een kortwoonst in de heuvels. Gedichten, Tielt, Lannoo, 64 p.
Een bundel waarin het Herreweghse universum vanop de eerste bladzijde de lezer
al naar de keel grijpt. ‘Avond op het eiland’ evoceert een maansopgang boven de
zee, die niet toevallig meteen verbonden wordt met een mythisch verhaal van passie
en moord, om te eindigen op onvergetelijke slotregels: ‘De nacht, de zee, de maan,
zijn oud. / Groots is het drama Dag voltogen’. Meteen is duidelijk hoe Van
Herreweghen beschrijvende elementen steevast op een symbolische wijze gebruikt,
waardoor ze een exemplarische dimensie krijgen. Minstens even opmerkelijk als die
coherente visie op de wereld is echter het taalgebruik. Als geen andere dichter weet
Van Herreweghen de rijkdom van de taal ten volle te benutten. Voortdurend duiken
in zijn gedichten woorden op die geen mens nog kent; zij verlenen aan deze lyriek
iets boventijdelijks, maar tegelijk versterken zij de klanklaag en de ritmische
coherentie van deze gedichten. Ook hier weer weet de dichter immers zijn ideeën
om te zetten in een melodieuze en ritmische poëzie die op sommige ogenblikken
doet denken aan kinderrijmpjes en elders weer het vers veelbetekenend in horten en
stoten opbreekt. Kortom, dit is een lyriek om te koesteren.
(Dirk de Geest in Leesidee)
2003: De schaking van een prinses. De 100 mooiste liefdesgedichten, Tielt, Lannoo,
162 p.
Merkwaardig is wel dat de gedichten hier door elkaar worden geplaatst, niet in
een chronologische maar in een thematische ordening, en dat de eerder gepubliceerde

Vlaanderen. Jaargang 59

353
Ja, Eros en Tanatos. Het zijn natuurlijk allemaal grote woorden en in proza klinkt
het een beetje vals, maar ik ben een eschatologisch levend, denkend, voelend mens.
Ik leef met de uitersten. Ik heb een tragische, dramatische natuur. Mijn tweede
bundeltje heette Liedjes van de liefde en de dood, en dat zijn mijn eigenlijke thema's.
Over andere zaken heb ik niets zinnigs te vertellen. In de momenten van uiterste
gevoeligheid, als men iets als een ritme ervaart, een ritseling in de struiken die men
als een inspiratieve stem kan beschouwen, dan bestaat er niets anders meer dan die
twee essentiële dingen.
- Gesprek met Ivan Ollevier (Knack, 24 december 1986)
Mijn vader en ik hielden deze uitspraak voor ogen: ‘Ga nooit naar de mensen; ik ben
nooit beter van de mensen teruggekeerd.’ Het was een afgrondelijk, zwart pessimisme.
Op die basis hebben Jos de Haes en ik geschreven.... Samen met hem vond ik - en
dat is nog altijd niet veranderd - dat poëzie niet warm en week mag zijn; bij fruit
komt daar ook niets goeds van. Het donkere en het giftige interesseert me meer....
Over ‘tonen en tegentonen’ - gestileerde wanorde - etc. Ik zou het inderdaad nog
steeds niet beter kunnen zeggen.
- Gesprek met Paul Demets (Knack, 2 juli 2003)
verzen samengaan met een groot aantal nieuwe teksten. Het resultaat is echter
verrassend en poëtisch bijzonder sterk. Van Herreweghen weet immers, zeker in zijn
recentere werk, een speelse zegging en een onnavolgbaar gevoel voor ritme en klank
te paren aan een grote poëtische intensiteit. Je wordt meegezogen in de muzikale
frasen, in het spel van toon en tegentoon. Tegelijk zijn echter de oudere verzen in
dit ‘nieuwe’ gezelschap allerminst voorbijgestreefd. Integendeel, net de combinatie
brengt je geregeld tot verrassing.
(Dirk de Geest in De Leeswolf)
2005: Een lamentatie van de melaatse koning. Tekeningen Anne van Herreweghen,
Leuven, P, 84 p.
Al snel wordt duidelijk dat deze particuliere geschiedenis slechts het
oppervlakteverhaal vormt voor een meer algemene problematiek. Het gaat Van
Herreweghen om de ijdelheid van de vergankelijke mens. Die streeft naar heroïek
en aardse schoonheid, maar bereikt die veel te vaak door moord, leugen of bedrog....
Het lamento-karakter van dit poëtische verhaal wordt klankmatig versterkt doordat
de meeste kwatrijnen ‘-ach’ als enige rijmklank hebben. Dit zeer mooi uitgegeven
bundeltje, met tekeningen van dochter Anne van Herreweghen, is een krachtige en
tegelijk bijzonder poëtische oproep tot deemoed.
(Carl De Strycker in Kunsttijdschrift Vlaanderen)
2008: Het is een geur die ge moet vinden. Met tekeningen van Anne van
Herreweghen en een inleiding door Dirk de Geest, Leuven, Provincie
Vlaams-Brabant en P, 32 p.
Hubert Van Herreweghen is de wandelende weerlegging van het romantische
cliché dat poëzie voorbehouden is aan jonge hemelbestormers met weelderige krullen.
Hoe ouder hij wordt, hoe narriger zijn poëzie. Hoe beter. Hoe moderner. Hoe jonger....
Talen die hun dialecten afschudden, dreigen te verdunnen, te verijlen, te verdrogen.
Zulke talen zijn kwalijke grondstof voor de dichter. Hubert van Herreweghen aarzelt
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niet om vergeten woorden of dialectwoorden die buiten zijn Brabant nauwelijks te
horen zijn, vast te pakken en neer te zetten, precies op de plek waar het gedicht ze
nodig heeft. Van Herreweghen voedert onze taal, hij bemest het Nederlands.
(Geert van Istendael in Poëziekrant)
2009: Webben & wargaren. Met een portrettekening van Anne van Herreweghen,
Leuven, P, 64 p.
Dit warme vitalisme, in een tot zingen toe geslepen taal, maakt het lezen van
Webben & wargaren tot een opwekkende ervaring. Tegenover de webben en het
kluwen in ons hoofd, tegenover de duisternis achter ‘der dingen oppervlak’, tegenover
het hoge buiten ons, staat de helderheid van de natuur, de eenvoud van de dingen,
de grond waarin we geworteld zijn. ‘Poëzie komt uit den hoge’, maar ook: ‘poëzie
komt uit de grond’. In die tussenruimte beweegt zich niet alleen de dichter, maar elke
mens die leeft in het hier en het nu. Webben & wargaren presenteert zich als een
bescheiden bundel van een oude dichter, maar is in feite een frivool meesterwerk
vol vitale wijsheid, die in zangerigheid niet moet onderdoen voor het betere werk
van Gezelle.
(Bart Van der Straeten in Knack)
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De dichter als hond
Lut de Block
Lieve Christine1,
Je stuurde me in je laatste mail een gedicht door van je landgenote Ingrid Jonker en
vroeg me om een ‘typisch Vlaams gedicht van een typisch Vlaamse dichter’. Ik moest
even nadenken wat een ‘typisch Vlaams gedicht’ kon zijn en wat een ‘typisch Vlaamse
dichter’ is, maar ik denk dat ik jou via een gedicht moet laten kennismaken met
Hubert van Herreweghen, de Vlaamse jonker, de landedelman van de Vlaamse poëzie.
Jawel, alle aanduidingen zijn hier terecht: zijn poëzie is ‘groot’ en ‘edel’ en
‘aardegebonden’. Hij is de herenboer van de Vlaamse poëzie, een dichter die met
eerder klassieke verzen een taaluitbarsting teweegbrengt in het Vlaamse
poëzielandschap. Ik zeg wel degelijk ‘Vlaams’, maar begrijp me niet verkeerd.
Vlaams betekent hier niet regionalistisch of inperkend, maar eerder ‘eigen’ en
‘particulier’. Ik denk dan aan de derde betekenis van particularisme in Van Dale:
‘het streven.... (van

■ Bij koning Boudewijn op de Boekenbeurs 1962, het jaar waarin Van Herreweghen de Driejaarlijkse
Staatsprijs voor Poëzie ontving.

kleine staten of onderdelen van staten) om een zo groot mogelijke onafhankelijkheid
te bewaren.’ Jij als Afrikaanssprekende zal dit zeker begrijpen. Het Afrikaans bezit
immers een heel eigen (particulier) idioom. Hubert van Herreweghen slaagt er
meesterlijk in om dat (positieve) ‘particuliere’ weer te geven. Zijn dichterlijke taal
is doordesemd van Vlaamse woorden en wendingen, maar omdat ze vanuit de buik
en het leven opwellen zijn ze nooit gekunsteld, maar juist heel spontaan en natuurlijk.
Wat dat betreft vergelijk ik hem graag met die andere grote ‘particuliere’ schrijver,
Seamus Heaney die in elk gedicht de Ierse veengrond van zijn broekspijpen schudt.
Of met Derek Walcott, die zijn exotische en doorvoelde Omeros situeert op een
Caribisch eiland. Of met de Friese bard Tsjêbbe Hettinga die de natuurelementen
vrij spel geeft in zijn klankrijke ballades.
Jazeker Christine, ik moét je het gedicht Brak laten lezen zodat je Vlaanderen nog
beter zal kennen en begrijpen. Je bezit al een behoorlijke kennis, denk aan onze
uitstapjes - met mosselen en Westmalle trappist - naar zee en naar het cafeetje van
de geitenboer, maar dit gedicht is een ideale excursie naar de (taal)biotoop van Hubert
van Herreweghen. On va se ballader, om het in schoon Vlaams te zeggen. Kom mee,
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trek je rubberlaarzen aan. Je zal ze nodig hebben. Als kind van een kurkdroge Karoo
met uitgezakte bergen als logge, slapende olifanten zal je verwonderd zijn over de
fauna en flora in dit zacht golvende Vlaamse land. De aarde is hier vochtig en vet.
We zitten in het Brabantse Pajottenland.
Stel je nu voor dat je een brak bent, zo'n hyperactieve jachthond die op scherp
staat. Brak. In jouw Afrikaans is een brak een straathond, geen hond met pedigree.
Dat dacht ik eigenlijk ook. Voor mij roept het woord brak connotaties op als gammel,
vies, goor, zoutachtig, bitter. Maar nee, het gaat hier wel degelijk om een edele hond,
zo'n snuffelende drijfhond die wild opspoort via de reukzin, een hond
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Brak
Het is een geur die ge moet vinden,
het is een spoor, geen onderdak.
Ik die de kriebeling beminde
die jong in mijn neusvleugels stak,
ik steek mijn neus in de vier winden,
gelijk een afgerichte brak,
gewarige oren, poten strak.
Het is een geur die ik moet vinden,
het is een spoor, geen onderdak.
De geuren die de reuk verblindden,
't laf maanzaad en het klef gebak,
't geschifte zuivel in de spinde,
de zure rotting van het wak.
De honig van pioen en linde
verdoolt me en zet mijn poten strak,
mijn natte neus in de vier winden.
Het is een geur die ik moet vinden,
het is een spoor, geen onderdak.
uit: Gedichten V - Brak in Verzamelde Gedichten (1977)2

die zijn neus in de vier winden steekt. Ja, dat is ons vertrekpunt. Je moet je neus
gebruiken bij Van Herreweghen. Het is de geur die ge moet vinden.
‘Ge’. Merk op hoe vertrouwelijk en hoeveel directer dat klinkt dan het algemeen
Nederlandse ‘je’. Wordt natuurlijk ook versterkt door de alliteratie. Vind je dat gek?
Ach, in situaties die er wezenlijk toe doen hebben wel meer Vlamingen die oeroude
ge-gij-u- reflex. ‘Ik zie u graag’ klinkt zoveel aandoenlijker en in ieder geval
gemoedelijker dan ‘ik hou van jou.’ Je kan het misschien vergelijken met jullie
equivalent ‘ek es lief vir jou’ i.p.v. het vlakke ‘ik hou van poëzie, peperkoek en van
jou.’ Van Herreweghen gebruikt wel meer Vlaamse zinswendingen en woorden die
zijn gedichten zo'n aardse, beklijvende sfeer geven. En dan zijn woordkeuze die je
de modder inzuigt: wak, stak, brak, 't laf, klef, gebak,... Dat is ingedikt Vlaams: strak,
sec, maar met een geladenheid die boekdelen spreekt. Of minstens versregels. Luister
eens naar die korte klanken die als bevelen klinken voor de hond, voor de brak.
Telkens je ze hoort moet je je voeten hoger tillen zodat je niet wegzakt in de vette
klei. Voel jij je ook als zo'n brak, oren gespitst, gericht op het speurwerk, poten strak?
Christine, dit is een prachtig gedicht dat én vloeiend én staccato klinkt. Vloeiend
door het klassieke metrum, maar staccato door de woordkeuze, de klanken. Schijnbaar
moeiteloos bouwt Van Herreweghen een 18-regelig gedicht op met slechts twee
rijmklanken: mannelijk en vrouwelijk rijm wisselen elkaar af, het korte, harde (br)ak
en het lange en zachte (v)inde(n). Toon en tegentoon. Dit is écht een aanrader
Christine, en dan heb ik het nog niet eens over de inhoud gehad. Maar laat ik nog
even bij de vorm blijven. Op het eerste zicht lijkt het gedicht een rondeel maar de
herhaling van de twee eerste versregels wordt subtiel gemanipuleerd door de omkering
van het persoonlijk voornaamwoord ‘ge’ naar ‘ik’. Ook al kan de ‘ge’ in het eerste
vers algemeen bedoeld zijn (of gelezen worden als een aansporing tot de brak), toch
zorgt de dichter al in de derde versregel voor een directe identificatie met de ik-figuur
(dus met de hond).
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Zal ik het nog even over de inhoud hebben? Hoeft er duiding bij het gedicht zelf?
Ik denk het niet, het thema is helder, maar de verwoording en het klankenspel is heel
geraffineerd.
‘Het is een geur die ge moet vinden’. Het zoeken naar een subtiele geur - je kan
het ook een toon noemen - is immers doorslaggevend, zowel in een gedicht als in
het leven. Het zoeken is belangrijker dan het vinden. Wie wat vindt, heeft slecht
gezocht, zegt Rutger Kopland op zijn eigen, particuliere manier. Van Herreweghen
zegt het beeldrijker. Niet het vinden van een onderdak is de hoofdzaak, wel het blijven
volgen van het spoor. Niet opgeven. Zonder afgeleid te worden door het te veel aan
enthousiasme dat eigen is aan de jeugd, of zonder verleid te worden door zoete
(etens)geuren of geuren waar een verhaal achter steekt. Het is de taak van de dichter
om te zoeken, het spoorzoeken is het leven zelf. Hoe moet je omgaan met het leven?
Hoe ga je om met de jachtigheid van het leven? Het is een geur die ge moet vinden.
Lieve Christine, daarom betekent dit gedicht zo veel voor mij. Het is sterk, het is
aards en het is Vlaams.
Mooi loop Christine, mooi loop Hubert.

Eindnoten:
1 De adressaat is de Zuid-Afrikaanse auteur Christine Barkhuizen le Roux.
2 Met de tekstvariante in het eerste vers (ge i.pl.v. gij) uit: Het is een geur die ge moet vinden
(2008).
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Verrassingseffecten in de ‘klassieke’ fase van Van Herreweghens
dichterschap
Yves T'Sjoen
In 1961 ontving Hubert van Herreweghen de driejaarlijkse staatsprijs voor poëzie.
De bekroning van Gedichten III past in een lijn van traditionele poëzie die in
Vlaanderen begin jaren vijftig en in de jaren zestig - tot Paul Snoeks De zwarte muze
(1968) - met regelmaat in de prijzen viel. Ook Karel Jonckheere, Jos de Haes en de
‘expressionistische classicist’ Gaston Burssens ontvingen in de periode 1956-1965
de prijs.
De vraag is in hoeverre de poëzie van Van Herrweghen als klassiek, ‘coherent en
stabiel’, kan worden getypeerd. Dirk de Geest merkte al eerder op dat het oeuvre
minder samenhang vertoont dan doorgaans door literatuurbeschouwers wordt
geconstateerd. ‘[...] Het zou onverantwoord zijn om, op grond van die vaststelling
[het ontbreken van evolutie] de recentere dichtbundels van Van Herreweghen terzijde
te schuiven als loutere variaties op overbekende onderwerpen. Integendeel, zoals zo
vaak het geval is bij een waardevol klassiek oeuvre, primeren de variaties veelal op
de herhaling’. Met de recente bundels refereert De Geest aan Korf en trog (1993) en
Karakol (1995). Intussen kunnen ook bundels als Kornoeljebloed (2000) en Webben
& wargaren (2009) tot die ‘verrassende’ productie worden gerekend.
Dezelfde critici stelden vanaf de bundel Aardewerk (1984) een (eerste)
accentverschuiving in Van Herreweghens dichtwerk vast. De Geest: ‘Typerend voor
deze karakteriseringen [‘termen als “verstilling”, “relativering” of “berusting”’] is
wel dat ze niet zozeer verwijzen naar een inhoudelijke ontwikkeling, maar veeleer
naar een gewijzigde spreektoon, een enigszins andere benadering van de werkelijkheid
en van de poëzie zelf’. In deze context gewaagt hij van een ‘evolutie van een
“klassiek” naar een “postklassiek” dichterschap’. Mijns inziens zijn kiemen van de
geschetste ontwikkeling, of dus een accentverschuiving, al vroeger aanwezig. Voor
mijn beschouwing koos ik voor het kwatrijn ‘Deur’, dat gepubliceerd is in Gedichten
V. Brak (en opgenomen in Verzamelde gedichten, 1977). Het gedicht reflecteert over
de functie van poëzie en thematiseert de verhouding van taal en werkelijkheid. Het
speelse karakter, ‘de dissonanten [en] het poëtische “spel van tonen en tegentonen”’
komen al in dit gedicht aan de oppervlakte. In die zin sluit de verschuiving in Van
Herreweghens poëziepraktijk aan bij de assimilerende tendensen die zich vanaf de
jaren zestig in de klassieke poëzie in Vlaanderen hebben gemanifesteerd. Door
toedoen van anthologieën uit de experimentele poëzie, zoals Paul Rodenko's Nieuwe
griffels, schone leien (1954) en Jan Walravens' Waar is de eerste morgen (1955),
heeft zich een ontwikkeling voorgedaan die de volgende jaren het poëzielandschap
ingrijpend heeft gewijzigd. In de jaren zestig gaan experimentele schrijvers
verworvenheden van het traditionele literaire discours integreren in hun poëzie (Hugo
Claus, Paul Snoek). Als traditioneel gecatalogiseerde dichters, zoals de
staatsprijswinnaar Van Herreweghen, beginnen in die periode met aarzelende
experimenten, weliswaar nog steeds te situeren in een ‘klassiek kader’. Sporen van
de geleidelijke doorbreking van het

Deur
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Een deur een deur een deur een deur
zeg ik een woord het is al poëzie
omdat een andere gek door een andere scheur
ziet wat ik zie, ziet wat ik niet zie.
uit: Gedichten V - Brak in Verzamelde Gedichten (1977)

rigide klassieke paradigma zien we in Van Herreweghens poëzieproductie al vóór
de uitgave van Aardewerk opduiken.
Kenmerkend voor een traditionele literatuuropvatting is het normerende
classicistische principe. De zoektocht naar een evenwicht van inhoud en vorm, het
verlangen naar harmonie en coherentie in de poëzie zijn uitdrukkingen van een
wereldbeeld dat op structuur en overzichtelijkheid is gericht. De klassieke dichter
kiest voor gebonden dichtvormen, zoals kwatrijnen en sonnetten, teneinde die
harmonie in standvastige composities en regelmatige expressievormen tot uitdrukking
te brengen. Van Herreweghens poëzie kunnen we onmiskenbaar tot dat paradigma
rekenen. Toch zien we in ‘Deur’, naast het vermelde metatalige discours, op
verstechnisch gebied een voor klassieke literatuuropvattingen verrassende wending
optreden. De dichter refereert in de beginregel aan Gertrude Steins bekende ‘A rose
is a rose is a rose is a rose’ (met dezelfde herhaalde woordfrequentie).
Overigens heeft Stein dat onbepaald lidwoord pas later aan de frase toegevoegd,
zodat de referentie aan een eigennaam (Rose) verdween. Deze reminiscentie aan
Steins regel, waarin we kunnen lezen dat de dingen gewoon de dingen zijn, verdient
nog nadere aandacht. Hier is niet de
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gelegenheid dit verder uit te diepen.
De vaste dichtvorm heeft niet alleen vooraf bepaalde strakke contouren met metrum,
ritme en rijmpatroon die volgens vooropgezette schema's werken. Ook het gebruik
van herhaling in ‘Deur’ (naast de steiniaanse openingsregel, de herneming van ‘ander’
in regel 3 en het ‘zien’ (4) in de afsluitende versregel) en de tegenstelling (in regel
4) zijn opmerkelijke stijlfiguren in het korte gedicht. De parlandistische toon wordt
nadrukkelijk onderbroken. In de tweede regel gebeurt dit door het gebruik van inversie
en de bewust aangebrachte cesuur tussen ‘zeg ik een woord’ en ‘het is al poëzie’.
Ook in die aan elkaar gelaste zinnen wordt duidelijk gezinspeeld op Steins uitdrukking
dat de emotie en de beeldvorming omtrent een fenomeen al in de klankwaarde van
het woord zelf worden uitgedrukt.
In de reeks van vier gedichten waar ‘Deur’ toe behoort (samen met ‘Beuk’,
‘Motoren’ en ‘Vreugde’), staan inderdaad ‘“verstilling”, “relativering” of “berusting”’
centraal. De ‘enigszins andere benadering van de werkelijkheid en van de poëzie
zelf’, die De Geest in Aardewerk aanstipte, zien we al in het kwatrijn opduiken. De
ontwikkeling naar een ‘postklassiek’ dichterschap manifesteert zich in Van
Herreweghens dichtkunst klaarblijkelijk al vroeger, op een moment dat diens poëzie
nog als klassiek werd beschouwd (en op grond waarvan hij begin jaren zestig de
staatsprijs ontving). Niet alleen de beperkte inhoudelijke verschuiving, hoewel
harmonie en symmetrie gehandhaafd blijven, maar vooral de formele ingrepen in
het klassieke dichtpatroon in ‘Deur’ vallen op. Van Herreweghen opteert in dit gedicht
niet langer voor een expliciete vergelijking. Hij kiest voor een geconcentreerde
metafoor (‘deur’ als beeld voor de toegang tot de werkelijkheid, maar ook als woord
dat afhankelijk van de beschouwende instantie een wisselende referentiële status
heeft). Bij uitbreiding kan de gehanteerde beeldentaal voor een klassiek dichter als
atypisch worden gezien. De introductie van ‘een andere gek’ is opmerkelijk, en kan
onder meer verwijzen naar Steins befaamde uitspraak ‘Now listen! I'm no fool’ op
het moment dat de frase ‘A rose...’ als een mantra door de Engelstalige poëzie klonk.
De ‘gek’ kan tot de categorie van de (intertekstuele) verrassingen worden gerekend.
Het lyrische subject is een vertellend personage. Hij stelt het controlerende zelf
(en in één beweging ook het observatievermogen en het centrerende bewustzijn,
misschien wel het olympische standpunt) ter discussie. Die ander ziet immers ‘wat
ik zie’, maar evengoed ‘wat ik niet zie’. Er is al op gewezen dat een al te
homogeniserende lezing van dat ik wellicht afbreuk doet aan de variërende ikken
(of de polyfone structuur) in Van Herreweghens poëzie sinds het debuut Het jaar
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der gedachtenis (1943). Ik zie dat ‘effect van theatralisering’ vooral uitvergroot in
‘Deur’. De inschatting van Van Herreweghens poëzieproductie als classicistisch de reden dus waarom de dichter in 1961 de staatsprijs kreeg van een traditioneel
georiënteerde jury - kan in dit licht als een misvatting, in ieder geval als een
geringschatting worden beschouwd.
Deze lezing biedt maar enkele bespiegelingen over het specifieke karakter van het
kwatrijn. Ik kan, tot besluit, de zienswijze van De Geest onderschrijven. Alleen merk
ik dat de voortekenen van een ‘postklassieke’ poëzieopvatting zich al eerder
openbaarden in het oeuvre van Van Herreweghen. Dat diens gedichten in deze fase
(tot en met Gedichten V), medio jaren zeventig, nog als klassiek werden gelezen kan
wellicht worden genuanceerd. Een voorafname op het ludieke en dissonante karakter
van Van Herreweghens poëzie lees ik alvast in de productie - althans in dat
vierregelige ‘Deur’ - die vóór de uitgave van Aardewerk moet worden gesitueerd.
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Hubert van Herreweghen: van bomen langs de weg gerezen
Anne Marie Musschoot
In het wereldbeeld van Hubert van Herreweghen gaat veel aandacht naar de fauna
en de flora: planten, bloemen, bomen en tal dieren begeleiden de dichter op zijn
tochten; ze worden vaak in detail waargenomen en krijgen dan ook een symbolische
betekenis. Zo ook de bomen. Van Herreweghen heeft iets met bomen. De ‘Bomen
langs de weg gerezen’ worden samen met het ‘gras dat groeit onder de voet, / geloofd,
gezegend, geprezen!’ (VG 174). Maar er is niet alleen lof, er is ook identificatie: ‘ik
ben een boom’ heet het in ‘Meideuntje’ uit Korf en Trog (1992). En deze terugkerende
vereenzelviging of inleving wordt ook steeds weer geladen met betekenis: de boom
is in Van Herreweghens wereld een statisch element dat rust biedt, zekerheid en ook
uitzicht op steeds weer genereren van nieuw leven. In een wereldbeeld dat
obsessioneel getekend is door het memento mori staat de boom in al zijn aardsheid
ook voor het eeuwige, het niet eindige, het niet sterfelijke; voor datgene dat het aardse
verbindt met het niet aardse, het hogere. In de boom worden bewegingloosheid en

Sedentair
Ik wou altijd een tak zijn.
Zie ik mezelf, ik ben een tak.
Boven het sober gras,
boven de roes der kruiden,
hangt hij te wiegen en te wuiven,
terwijl de vilten lucht zijn bast,
gelijk de wind het wil, betast.
Niet ik ga naar het Noorden of het Zuiden
maar wind en stuifmeel en de duiven.
En 't wachten is een barse winter tot
barst het mirakel van een bot.
uit: Aardewerk. Gedichten VI (1984)

stilstand verbonden met dans en beweging; ‘roerloos dansen’ heet dat:
zonder herinnering of verleden
zonder gedachte, zonder angst,
een ogenblik, een eeuwig heden
een boom te zijn die roerloos danst...

Deze verzuchting komt voor in het gedicht ‘Voorjaar’ uit de reeks ‘Landschappen’
in Gedichten 1953 (VG 74) en drukt een polariteit uit tussen een behoefte aan
beweging en een verlangen naar bewegingloosheid die in het geheel van het
dichterlijke oeuvre van Van Herreweghen aanwezig is gebleven.
Het verlangen naar ‘de tak’ in ‘Sedentair’, het gedicht dat ons hier bezighoudt is,
zoals wel meer bij deze observerende dichter, een uitvergroting, een detaillering van
hetzelfde verlangen. ‘Ik wou altijd een tak zijn’ is een variant van ‘een boom te zijn
die roerloos danst’. De titel van het gedicht, ‘sedentair’, of: zittend, een vaste
standplaats hebbend, geeft al het roerloze, het zich niet verplaatsende, als leidraad
aan. Het gedicht staat bovendien als eerste in de reeks ‘Valeriaan’, de naam van een
plant met zenuwkalmerende - sedatieve of rustgevende - werking. Een en al
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bewegingloosheid dus. Maar het is een tak die ‘hangt te wiegen en te wuiven’, die
dus wél, en gelijktijdig met de aangegeven ruststand, beweegt en dit zelfs op een
vreugdevolle, blijde manier: het wiegen is ook een wuiven en dit gebeurt ‘boven het
sober gras’ en ‘boven de roes der kruiden’. De dichter brengt hier, zoals hij wel meer
doet, elementen bij elkaar die elkaars tegenstellingen zijn of elkaar opheffen. Het
gras is sober; maar ‘roes’ wijst ook op iets feestelijks, op veelheid en overdaad, op
opwinding. Op beweging dus. Er is de opwinding over de geuren van de kruiden, er
is ook de beroezing door het betast worden van de bast door (onrustige) wind: ‘gelijk
de wind het wil’. Opvallend en verrassend is de omschrijving ‘vilten’ lucht; het
adjectief geeft een ongewone, subtiele tactiele indruk weer. ‘Vilt’ is een stofnaam
en wat gemaakt is uit vilt kan als zodanig alleen gevoeld worden, met de tastzin. Het
voelt wat wollig aan en is ook stootbrekend. Het aanvoelen is dus zacht. Wat hier
wordt gesuggereerd door dit ene adjectief is dat de tak zacht en grillig (‘gelijk de
wind het wil’) voorzichtig wordt aangeraakt (‘betast’) door de lucht. Het nauwelijks
waarneembare wordt tastbaar gemaakt. De ‘roes der kruiden’ en ‘de vilten lucht’
zijn sterk suggestieve, ongewone geur- en tastindrukken die deze de verzen een hoge
mate van zintuiglijkheid en concreetheid verlenen.
De volgende twee verzen drukken alweer een dubbele tegenstelling uit: enerzijds
tussen beweging en stilstand en anderzijds tussen de ‘ik’ en de anderen, de wereld.
Het ‘gaan’ naar het Noorden of het Zuiden komt in de poëzie van Van Herreweghen
wel meer voor: hij heeft veel aandacht voor de grote vogeltrek, voor de lange tochten
die de vogels noord- of zuidwaarts maken bij het wisselen van de seizoenen. Hier
zijn het niet alleen vogels die trekken (de duiven), maar ook de wind
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en het stuifmeel: een detaillering die een uitbreiding is naar alles wat in de natuur
beweegt. De tegenstelling tussen de ‘ik’ en de anderen is evident: de tak wordt wel
beroerd door de wind maar blijft sedentair. Het subject kiest voor beweging in een
vorm die ter plaatse blijft. Waarom dat zo is wordt nog verduidelijkt in de slotverzen:
op de roerloosheid, het roerloos wachten, volgt het nieuwe leven, het mirakel van
een bot. De beweging die van buiten komt, van de wind en het stuifmeel, heeft de
bevruchting meegebracht. Bij het verschijnen van de bundel Aardewerk heb ik er al
eens op gewezen (Poëziekrant jg. 9, nr. 7, p. 3) dat van dit gedicht een stille,
zelfbewuste weemoed uitgaat en dat de slotverzen herinneren aan Gezelles ‘Slapende
botten’. Waar de dichter zich identificeert met de tak kan het gedicht poëticaal worden
gelezen: de tak, waaruit na het wachten in de winter (de ‘barse’ winter) als een mirakel
een bot barst, is een metafoor voor het rijpende, plots open barstende gedicht. De
dichter neemt, net als de tak, een wachtende houding aan, hij is receptief, in schijnbare
rust. Maar in zijn innerlijk staat het nieuwe leven klaar om open te springen. De
beweging is in de stilstand al aanwezig. De rust houdt ook creativiteit in.
De ‘tak’ uit het gedicht ‘Sedentair’ kan ook in verband worden gebracht met het
gedicht ‘Tak’ in de eerdere bundel Gedichten IV (VG 216). Daar is geen sprake van
identificatie, maar verschijnt de tak aan de dichter als een soort boodschapper, als
een signaal ‘van een ander ding’, ‘boven en naast mijn verstand’, als een verbinding
met ‘iets’ of ‘het’ andere. Hier staat de tak symbool voor de verbondenheid van de
dichter en diens aardse werkelijkheid met het bovenwerkelijke, een betekenis die
kan meegelezen worden in ‘Sedentair’. In de dichterlijke wereld van Van Herreweghen
staat de observatie van de concrete werkelijkheid centraal; maar het is een observatie
die ook steeds weer meditatie oproept.
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Mais où sont les neiges d'antan?
Geert van Istendael
Gedichten moeten me pakken bij eerste lezing. Minder dan dat. Een vluchtige blik
dient te volstaan. Pas daarna komt het afkrabben van deklagen en vergeten verf. Je
stoot op goud, op zwart, op de nerf van oud hout. Dankzij die methode heb ik in de
loop der jaren duizenden geniale verzen gevonden en bewaard.
Allicht mis ik duizenden andere, nog genialere verzen. Geen nood. Gedichten
lopen niet weg. Ik heb ze gekerkerd in mijn boekenkasten. Er zijn er genoeg die jaren
staan te wachten, het geduld van gedichten is onuitputtelijk. Op een dag breng ik ze
weer aan het zonlicht. Schitteren ze? Blijven ze vaal en dof? Dat hangt meer af van
mij dan van hen. Ik verander, zij niet, of liever, pas wanneer ik genoeg wijsheid heb
vergaard kan ik hun wijsheid doorgronden. En ik ben nogal geneigd tot dwaasheid.
Daar staat tegenover dat er tienduizenden dwaze versregels zijn waar ik geen tijd
aan verlies. Ik bedoel: slechte. Reddeloos slechte.
Met Hubert van Herreweghen ging het zo. Nauwelijks bekeken en al van me
afgeduwd. Anachronistische dorpsromantiek, meende ik me vaag te herinneren. De
dichter van een Vlaanderen - meer bepaald de deelstaat Pajottenland - dat allang niet
meer bestaat, tenzij in het hoofd van een paar Vlaamse nationalisten en ongeneeslijk
nostalgische Franstaligen, bien étonnés de se trouver ensemble: gouden korenvelden,
een blauw zwerk, vrome, noeste heikneuters, kortom, weiden als wiegende zeeën en
het wemelt in de mei van blonde kleinen nabij de veldkapel. Veldkapel? Fermette.
Weiden? Ambachtelijke zones. Korenvelden? Shopping Centers. Gekwinkeleer van
dooie leeuweriken, met dat soort poëzie wenste ik niets te maken te hebben.
Tot ik de door mij versmade dichter op het lijf liep. In de Brusselse Koningstraat.
Ja, hij was voorgoed ontsnapt aan de dagelijkse dwangarbeid in het omroepgebouw,
zei hij. Hij stapte nu tientallen kilometers door stad en land. Hij had die dag nog een
hele tocht voor de boeg.
Ik zag hem van me weglopen. En hoe kwam ik op de gedachte, op een van de
drukste kruispunten midden in de hoofdstad, vraag het me niet, maar het schoot door
me heen: daar loopt een boer, een magnifieke, zwijgzame, bekwame boer. Ik wist
dat hij de boerenstiel niet beoefende, hij was een keurig betaalde ambtenaar geweest
en nu genoot hij van zijn rechtmatig pensioen. Dus zei ik bij mezelf: Misschien loopt
daar wel onze laatste dorpsdichter. Misschien moet ik mijn afkeer overwinnen.
Misschien loopt daar wel een groot dichter. Misschien heb ik me al die tijd vergist.
Ik hád me vergist. En niet zo'n klein beetje. Dichters onder elkaar plegen te zeggen,
die Van Herreweghen, hoe ouder hij wordt, hoe beter hij schrijft. Als dat zou kloppen,
dan is Van Herreweghen al héél erg lang oud. Verlangen naar de winter bijvoorbeeld
werd gepubliceerd in 1984 en heeft niets meer van de gedichten uit de jaren vijftig
of zestig. Het klassieke, het makke, het laat-romantische is weggesneden. Het mes
was flitsend geslepen.

Eerste lectuur.
Drie halfrijmen, van het soort waarop je alleen maar jaloers kunt zijn, vallen op:
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■ Portrettekening door Marcel Neels [Marc Sleen] (1945)
■ Portretschildering door Maurits van Saene (1949)

gebladerte / magerte / schamelte. In één en twee herhaalt hij de r, in twee en drie
is dat de m. Met de I bindt hij woord drie aan woord één. Hij plaatst ze in regel één,
drie en twaalf, de witregel niet eens meegerekend, die binding aan regel één was dus
wel noodzakelijk. Intussen rijmt hij nog een keer (getak / wak) en bereidt hij het
tweede deel voor, alles met klank: aangevet zal vol rijmen op skelet - dus de
tegenstelling van betekenis wordt doorkruist door de eenheid van geluid. Tussen die
twee nog het lemmet, vernuftig, met die net iets naar voren geschoven klemtoon.
Hier is een superieure technicus aan het werk. Je had vroeger boeren die alles konden
vervaardigen en herstellen wat ze gebruikten op hun erf: ladders, klompen, manden,
stelen van gereedschap (uit essenhout). Dat soort boerenbekwaamheid, die er
bedrieglijk simpel uitziet, tot je het zelf eens gaat proberen, die past Van Herreweghen
toe in dit gedicht.
Tot nu toe bleef hij bij natuurbeschrijving: het gaat over bomen. Bij natuurfilosofie:
de winter zet het mes in de al te overvloedige kruin. Wat overschiet, zo omstreeks
half december, is Valerius de Saedeleer.
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Verlangen naar de winter
Te veel gebladerte
en niet genoeg getak
te weinig magerte
te welig aangevet
te wollig en
te wak.
Moet daar het mes
niet ingezet
het scherp lemmet
tot het skelet
gaat rillen
in zijn schamelte?
't Zal van de winter vriezen aan hun billen.
Dan liever, dik Daneelken
op sneeuw van rijstpapier
een dun Chinees penseelken
dat, op de dood berekend,
gebogen, maar niet brekend,
- en toch alsof het brak takjes
zwarte
twee
tekent.
uit: Aardewerk. Gedichten VI (1984)

Maar dan gooit hij er, schelle dissonant, een volkse kreet tussendoor: 't zal van de
winter vriezen aan hun billen. Zoiets merkten de dorpers nog niet zo héél lang geleden
grinnikend op als ze meisjes voorbij zagen lopen in minirok. Een citaat dus. Ik kan
evenzogoed zeggen: een readymade. Daarna zingt hij zachtjes voor zich uit een
volksdeuntje, perfect regelmatig, tweemaal rijmend, waarna nog eens twee zeer
verwante rijmen komen (Daneelken / penseelken // berekend / brekend). Hij houdt
het bij winter, maar door een zijdeur introduceert hij precieuze tekenkunst, op dun
papier, met een kostbaar, fragiel penseel van Chinese herkomst. Stel dat hij dit
riedeltje aan het begin had gezet, ik zou niet verder hebben gelezen. Te folkloristisch..
Maar nee, het komt na een reeks kortaffe, hoekige verzen. En hij weet dat het zo niet
verder kan, het wijsje mag niet te lang duren. Hij blokt het af met een mededeling
over breken. Die mededeling rijmt op getak en wak in het eerste, het moderne deel.
Let ook op de woordvolgorde: niet twee zwarte takjes, maar takjes / zwarte / twee.
Tekenaars krassen soms op hun papier. Dichters ook.
Wat doet Van Herreweghen hier? Over de superieure beheersing van de
verstechniek had ik het al. Maar er is zoveel meer. Hij introduceert iets landelijks,
iets dat je retrograde zou kunnen noemen, maar hij doet het op een zeer moderne
manier. Hij laat zien hoe oude volkstaal en moderniteit elkaar versterken, elkaar
nodig hebben. Hij laat zien hoe hoge en lage cultuur (mochten die al bestaan) binnen
het kort bestek van één gedicht samen kunnen gaan. Juist zodoende - en het beperkt
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zich niet tot dit ene gedicht (zie bijvoorbeeld het terecht hoog geprezen Zwart lam
of Heuvel of Een perelaar of ook Brak) - blijft hij wars van alle clichés die het idee
platteland teisteren, blijft hij resoluut onromantisch, onsentimenteel, blijft hij weg
van klompendans en bruegelkop.
Hij houdt zielsveel van een platteland dat er niet meer is. Maar tot nostalgie
vervallen? Nee, daar is hij te trots voor. Hij zegt ons, illusieloos: kijk, ooit was het
zo, karig, armoedig zelfs, maar sterk. En mooi, mooi, mooi. Verzonken mooi. Als
de winter. Maar het is er niet meer. Hij trekt niet ten strijde tegen de moedwillige,
boze, grootschalige, patserige, onomkeerbare vernieling van onze dorpen en
landerijen. Daarover zwijgt hij. Striemender aanklacht niet denkbaar.
Tot zover de eerste lectuur.
Het is niet dat ik mordicus een tweede betekenislaag in ieder gedicht wil vinden.
Mijn belangstelling is veeleer geografisch dan geologisch. De oppervlakte boeit me
meer dan genoeg. Maar dit gedicht schreeuwt om een andere lezing, zeker als je de
evolutie in het werk van de late Van Herreweghen een beetje kent.
Dit gedicht is een poëtica van de oude meester. Kijk, wijst hij ons, zo schrijf ik
nu. Zo moet ik nu schrijven. Ik kan niet anders. Bladeren, overtollig vet, wolligheid
en wakheid, weg ermee. Het mes erin, zonder genade. Genoeg barok, genoeg
romantiek, we leven aan het einde van de twintigste eeuw, komaan zeg. Hij beleeft
zowaar plezier aan dat uitbenen.
Wat rest is schamelte, rillen van kou. Dat kan ik zo toepassen op tientallen waarlijk
voortreffelijke gedichten van andere dichters, door de eeuwen heen. Liever een berijpt
gedicht dat rilt dan een gedicht met vetogen.
En hij laat zien hoe je een dergelijk gedicht schrijft. Op de dood berekend. Met
een Chinees penseelken. Chinese dichters waren, dat is bekend, ook kalligrafen. Zij
penseelden hun verzen. Broos en doorzichtig als kostbaar porselein, altijd tussen
glans en scherven.
Misschien zal het laatste gedicht van Van Herreweghen bestaan uit twee woorden.
Twee twijgjes, zwart, kaal.
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‘Toe’ als nadering tot Van Ostaijen
Carl De Strycker
Theodor W. Adorno vond dat Wereldoorlog II een radicale breuk in denken en
handelen moest betekenen. Het bestaan kon zich anno 1945 niet zomaar hernemen
alsof de catastrofe slechts een interludium was geweest en ook de kunst mocht niet
teruggrijpen op de voorbeelden van voor de wereldbrand. De kunstenaar moest
uitdrukking geven aan de pijn die het gevolg was van het definitieve verlies van
onschuld. Schoonheid was niet langer het doel, maar de confrontatie met de pijn,
uitgedrukt in de dissonant, de gebroken lijn, de bewust gefragmenteerde vorm. In de
Vlaamse literatuur vertolkt Hubert van Herrewghen een soortgelijke opvatting: ‘Voor
1940 konden de dichters zich nog als een soort godenkinderen beschouwen, met
hogere vermogens en hogere zintuigelijkheid, en die met het leven speelden; in 1950
wekt dat idee alleen een vage glimlach. Wij weten dat het leven speelt met ons!’
(Getuigenis 1950: De Poëzie in: R.F. Lissens (red.), De Vlaamse literatuur sedert
Gezelle. V.E.V.-Berichten, Antwerpen, 1950, p. 84) Ook bij hem heeft dat
levensgevoel implicaties voor de dichtpraktijk. De ontreddering en machteloosheid
moeten een plaats krijgen: poëzie moet de ‘wanorde’ onder woorden brengen, ze
moet ‘een spel van tonen en tegentonen, moderne onrust’ zijn (ibidem). De inhoud
is dus de uitdrukking van een existentialistisch levensgevoel, maar hij kiest daarvoor
een ‘klassieke maat’. De innerlijke chaos wordt wel gepresenteerd, maar als
‘gestyleerde wanorde’ (ibidem).
Het clichébeeld van Van Herreweghen is daardoor dat van een dichter die wel
inhoudelijk innovatief was, maar daarvoor geen adequate vorm wist te vinden. Zijn
klassieke verzen belandden dan ook snel onder het stof van de experimenten die de
Vijftigers deden opwaaien. Zij dynamiteerden wel de vorm: hun vernieuwing was
radicaal avant-gardistisch. Van Herreweghen moet eerder beschouwd worden als
een arrière-gardist. Al te vaak wordt arrière-garde als ‘synonyme de force esthétique
réactionnaire’ (William Marx, Penser les arrières-gardes in: Marx, W. (red.), Les
arrières-gardes au XXe siècle. L'autre face de la modernité esthétique, Paris, Presses
Universitaires de France, 2004, p. 9) gebruikt, maar wat William Marx ermee wil
aanduiden, is een veel complexer fenomeen dan het zich vastklampen aan een
antimodernisme of het hardnekkig propageren en praktiseren van voorbijgestreefde
opvattingen. Arrière-gardisten zijn ‘retardaires de l'esthétique, qui iraient malgré
tout, voire malgré eux, dans le sens indiqué par les avant-gardes’ (ibidem). Dat blijkt
ook het geval voor Van Herreweghen. Kiest hij er in de jaren vijftig bewust voor om
aan te sluiten bij de literaire traditie, in de loop van zijn dichterschap evolueert hij
naar een versvorm die losser wordt, een poëzie die steeds sterker in de richting van
de avant-garde gaat.
Er is al eerder op gewezen dat Aardewerk. Gedichten VI (1984) op dat gebied een
keerpunt vormt. Deze bundel markeert op verstechnisch en typografisch vlak de
evolutie naar een minder klassieke poëzie. Niet zelden valt daarbij de naam van Paul
van Ostaijen, en inderdaad past de dichter een aantal formele trucs toe die in de
Nederlandse literatuur geïntroduceerd werden door deze Antwerpse modernist. Ik
wil hier aan de hand van ‘Toe’ betogen dat Van Ostaijens invloed in Aardewerk
dieper gaat dan louter stilistisch.
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‘Toe’ is een tweeluik dat Aardewerk afsluit - na deze twee gedichten doe je het
boekje toe - en heeft daardoor een strategische positie. Zoals voor de meeste gedichten
in de bundel geldt ook voor ‘Toe’ dat de vorm aan Van Ostaijen doet denken: de
verzen beginnen niet allemaal aan de linkermarge, sommige strofen springen in. Dat
werkt fragmentarisatie in de hand en wekt de indruk van meerstemmigheid. Op het
oog lijkt ‘Toe I’ dan ook op ‘Boere-charleston’ uit Van Ostaijens Nagelaten gedichten.
Wie uiteindelijk gaat lezen, zal merken dat de ingesprongen verzen een soort
commentaarstem vormen bij de uitspraken in de regels die wel aan de bladrand
beginnen (wat onderstreept wordt doordat de meeste ‘commentaarverzen’ tussen
haakjes staan).
Het gedicht zelf is in eerste instantie de uitdrukking van taalpret. De dichter spreekt
het woord ‘toe’ uit en wordt zozeer in beslag genomen door de klank(productie) dat
hij een volledig gedicht aan dat woord wijdt. Er wordt nauwkeurig fonetisch
beschreven hoe het woord gevormd wordt: een combinatie van de stemloze dentale
plosief/t/ en een klinker die geproduceerd wordt zonder de lucht op enige wijze te
belemmeren. De uitgestoten adem vormt de uitroep waarmee je normaal iemands
aandacht probeert te trekken, bij Van Herreweghen wordt de aandacht op het woord
zelf getrokken, zoals ook blijkt uit de volgende strofe. Het beschreven procedé is zo
wonderlijk dat hij na het uitbrengen van de klanken stilvalt terwijl de mond nog
getuit open staat van de /oe/. Dat openlijke zwijgen zorgt er echter niet voor dat de
woekering van de taal ophoudt, wat in het gedicht iconisch onderstreept wordt: de
woorden laten zich niet in klassieke vormen dwingen, zo blijkt meer dan dertig jaar
na Van Herreweghens uitspraak over de ‘gestyleerde wanorde’. Dat blijkt ook uit de
absurde uitroep: ‘('t Legioen van Tomboektoe’)’ die door niets anders dan
klankassociatie gegenereerd wordt.
Deze regel is het hoogtepunt van de beschreven autonome werking van de taal,
maar vormt tegelijk ook een cesuur.
Het tweede deel van het gedicht wordt ingezet met de temperende uitspraak ‘Toe
‘t is goed’ die geparafraseerd zou kunnen worden als: nu is het voldoende. Vanaf
hier is niet enkel de fonetiek, maar ook de semantiek in het geding. Het vers ‘Toe 't
is goed 't is af 't is toe’ duidt op een drievoudige definitie: ‘toe’ drukt ten eerste een
wens uit, ten tweede duidt het aan dat iets tot z'n einde gebracht is en ten slotte
betekent het gesloten. In het volgende vers is ‘toe’ een deel van ‘naartoe’. Pas bij
het gebruik van het tweede lid is de boodschap voltooid. Tegelijk zegt dit vers ook
dat het woord ‘toe’, dat door de klinker aan het einde open blijft, zelf op zoek is naar
iets wat het kan vervolledigen. Het slotvers sluit daarbij aan door met de
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synoniemen toe en dicht te spelen. Het woord ‘toe’ betekent dan wel gesloten, in de
vorm blijft het open, waardoor het open staat op iets, iets verwacht.
Dat wordt in ‘Toe II’ geïllustreerd aan de hand van het Bijbelverhaal van Sara die
kinderloos bleef, maar op haar negenennegentigste toch nog Izaak baarde, zelf
stamvader van een talrijk geslacht. ‘Toe’ is nu een beeld voor onvruchtbaarheid en
wordt tegenover ‘open’ geplaatst waarmee de geboorte aangeduid wordt. In de
commentaarverzen (hier gemarkeerd door de gedachtestreepjes) wordt aan ‘toe’ een
/n/ toegevoegd: het gesloten zijn (toe zijn) dat nog open stond (cfr. het slotvers van
‘Toe I’) kan nu voltooid worden: ‘toen’ verwijst de onvruchtbaarheid (het ‘toe’) naar
het verleden. Wat ‘toe’ is, zo betoogt het slotvers, houdt - doordat het woord zelf
niet afgesloten is, de klinker niet gedekt door een medeklinker - altijd de belofte van
opening in.
Vooral ‘Toe I’ waarin de aandacht volledig op het woord zelf gericht is, vindt
aansluiting bij een autonome poëtica die alleen nog de taal zelf onderzoekt. ‘Toe II’
toont de filosofische implicaties van zo'n talig onderzoek: in de taal zelf zit de
achterliggende structuur van de werkelijkheid verborgen. Het taalspel hier is dus niet
vrijblijvend, maar een ‘in het metafysische geankerd spel met woorden’ - Van Ostaijen
dus, en niet toevallig Van Ostaijen. Naar aanleiding van Aardewerk zegt Van
Herreweghen tegen Gaston Durnez: ‘wie mij het sterkst heeft beïnvloed, is Paul van
Ostaijen [...] [hij] zag [...] de poésie pure als een lagere vorm van mystieke extaze.
Poëzie, zo betoogde hij, heeft net als de extaze eigenlijk niets te vertellen, buiten het
uitzeggen van het vervuld-zijn door het onzegbare.’ (Gaston Durnez, Poëzie danst
de menselijke situatie, in: De Standaard, 12/13-10-1985) - precies dat wat ‘Toe I’
doet.
Wanneer Geert Buelens in Van Ostaijen tot heden Van Herreweghens huidegedicht
voor Van Ostaijen in Dietsche Warande & Belfort van 1995 behandelt, ziet ook hij
verwantschap: ‘Formeel is dit dus zeker een hommage aan Van Osta-

Toe
I
Toe 't plezier te zeggen toe
(eerst de tongtop tegen tanden
dan het blazen van de oehoe)
liet me dikwijls open zwijgen
zonder dat ik daarom hoe
toe dan ook 't gerucht 't gedicht
dat de zotte zinnen richt
in zijn rotten dicht kon rijgen.
('t Legioen in Tomboektoe!)
Toe 't is goed 't is af 't is toe
toe wil naar volmaaktheid toe
toe een kind in ingewanden
waar ik het gedicht moet halen
peinst: hoe wind ik door spiralen
tot waar ik kan ademhalen.
(Duimpje zoemt vanuit de koe.)
Opener toch dan dicht is toe.

Vlaanderen. Jaargang 59

II
Toe was Sarah want zij lachte
bij een eik of terebint
negen maanden mocht zij wachten
zich behelpen met te wijzen
open ging zij voor het kind
Izaak vader der geslachten
die een andere dag verwachten
- toe de stomme mond ging open
toen de rabbi daarlangs kwam
spuwde en van die modder nam
effeta dat is ga open bittere bidders maar die hopen
doof en blind vandaag maar die
zinkt de zon of zal ze rijzen
buigen en met tekens wijzen
harkig knielen op de knie.
Eens gaat wat nu toe is open.
uit: Aardewerk. Gedichten VI (1984)

ijen’, maar voorts hebben beide dichters volgens hem niets met elkaar te maken: ‘wat
levenshouding betreft zijn ze elkaar niet noodzakelijk nader gekomen.’ (Geert Buelens,
Van Ostaijen tot heden. Zijn invloed op de Vlaamse poëzie, Vantilt, Nijmegen, 2001,
p. 1091) In deze bijdrage heb ik proberen aan te tonen dat Van Herreweghen al veel
vroeger Van Ostaijen tot voorbeeld nam en diens invloed op een veel fundamenteler
niveau werkzaam was. In het tweeluik ‘Toe’ lees ik de uitdrukking van een poëticale
toenadering.
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Het licht een plek geven
Hilde Keteleer
In de bloemlezing Het is een geur die ge moet vinden, een selectie die Hubert van
Herreweghen zelf maakte, staan twee gedichten die ‘Kort dag’ heten. Het zijn allebei
protesten tegen het voorbijgaan, het veel te snelle voorbijgaan. Ze staan in de bundel
met de gelijknamige titel die in 1988 verscheen. Van Herreweghen was toen
achtenzestig, een leeftijd waarop je niet weet dat je negentig zult worden, waarop je
al behoorlijk begint rekening te houden met de gevreesde misschien wel nachtelijke
bezoeker met de bijl.
Maar veel meer dan alleen protest, of een memento, is het gedicht dat ik uitkoos
een spel. Een bloedernstig spel, dat juist daarom de kwalificatie grote poëzie verdient.
Telkens als ik het herlees, valt het als een natte doek op mijn hoofd. Klinken er echo's
van andere gedichten in mee. Roept het herinneringen op van lang geleden. Zingt
het en hakt het tegelijkertijd. De reminescenties die het oproept: het lijkt wel of zowel
eerdere als latere dichters erin meezingen. Ik hoor Gezelle, ‘de noen voorbij en 't
kent geen keren’, en ik

■ Bij het graf van Paul Valéry in Sète
■ Krulbol

hoor Leonard Nolens, zijn bezwerende ‘het leven is niets, het is niets’ in ‘Krop’ uit
Liefdes verklaringen. Ik denk meteen aan de regel ‘de dood in een duidelijk daglicht’.
Ook Nolens is een dichter die het licht wil vangen en betrappen.
Dat is wat Hubert van Herreweghen probeert in ‘Kort Dag II’: het licht een plek
geven, de plek die het verdient - de bron van alle leven. Niet voor niets begint Genesis
met de geboorte van het licht. Niet voor niets wordt bij Van Herreweghen het licht
plaatsvervangend voor het leven, het al te korte: een dag die veelbelovend aanvangt,
als roze champagne in kristallen roemers, is voorbij voor je het beseft, onherroepelijk.
De dichter is er zo prachtig in geslaagd van dit cliché een stomp in je maag te
maken omdat hij zijn sobere middelen, die weinige woorden, uiterst efficiënt inzet.
Ze bezetten het veld van het witte blad volgens een uitgekiende strategie (of is het
pure dichtersintuïtie?), ze staan haast als een voetbalploeg opgesteld om de lezer
naar het doel van de laatste woorden te leiden, die dan nog elk apart een regel krijgen.
Pas als je het koude metaal van de bijl in je nek hebt gevoeld ga je opnieuw kijken
naar de eerste regels: hoe doet hij dat, je in niet eens zestig woorden van het prille
morgenlicht naar de duisternis van de nacht voeren, met alle uren ertussenin? Je
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vanaf de eerste woorden laten weten waar het naartoe gaat en je toch nog verrassen?
Want je weet wel degelijk dat het licht vals is, meteen al: oplichter licht, de kleren
van de keizer, duidelijker kan het niet, maar toch is het betoverend. Omdat je er dauw
bij krijgt, en champagne, en belofte. Omdat het vloeit in die eerste verzen, niet alleen
door de champagne maar ook door de prominente plaats die de ‘I’ krijgt in ‘kristal’
en het duidelijke rijmwoord ‘al’. Op die vloeiende ‘I’ botsen dan opeens de ‘k’ 's
van ‘kazak’, even later gevolgd door ‘wak’ en ‘vlek’. Een kazakkendraaier, het licht:
wat een prachtig beeld! Voor de Nederlanders onder ons behoeft het woord wellicht
wat uitleg. ‘Zijn kazak keren’ of
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Kort dag II
Oplichter licht, in 's keizers kleren
vanochtend,
rilt in dauw een wijl,
rose champagne in kristal
schenkt hij,
belooft het al
maar draait kazak,
de noen voorbij en 't kent geen keren,
het licht,
't is niets,
geen wak, geen vlek,
't is weg,
het licht,
de nacht, een bijl,
nacht
valt
ons
in de nek.
uit: Kort dag. Gedichten VII (1988)

Jour bref II
Lumière l'aigrefin, dans les habits du roi
ce matin,
frissonne un instant de rosée,
verse le champagne rose
dans le cristal,
promet toute chose
mais tourne sa veste,
après midi sans foi ni loi,
la lumière,
elle n'est rien,
ni reste, ni trou
disparue,
la lumière,
la nuit, une hache,
nuit
nous
tranche
le cou.
(vertaling: Frans De Haes)

‘zijn kazak draaien’ betekent uit eigenbelang van partij of gezindheid veranderen en een kazak is een synoniem voor een ouderwets mannenoverkleed, een boezeroen.
De belofte van het licht is dus loos, want eens de middag - de noen, ook alweer zo'n
schitterend poëtisch ouderwets woord - voorbij, komt het licht op die belofte terug.
Het ‘kent geen keren’: daarin speelt de dichter dus met de zinswending ‘zijn kazak
keren’, maar draait die om. Want er wordt juist niets meer gekeerd, er valt helaas
niets meer te keren. Konden we het nog maar keren, het licht, maar evenmin als aan
het tij valt er er iets aan te doen! Heerlijk spel met tegenstellingen.
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En dat licht is er dus niet meer, is een niets geworden, geen wak, geen vlek meer.
Een wak is een open of zwakke plaats in het ijs, een opening dus, een plek waar de
dingen niet zijn dichtgevroren. Gewoon weg, dat licht.
En kijk dan, wat er gebeurt als je het woord licht tegenover nacht zet! Drie dezelfde
eindletters, twee andere beginletters. Ze botsen met een rotvaart op elkaar, die bijna
dezelfde woorden die drager zijn van zo verschillende, ja tegengestelde betekenissen:
aanwezigheid/afwezigheid. De schok tussen de twee woorden krijgt een vervolg in
het plotse opduiken van de bijl. Een stiekem rijm met de derde versregel, het luchtige,
poëtische wijl, maar zwaar van geladenheid. Alweer een tegenstelling dus tussen
twee woorden die uit bijna identieke letters zijn samengesteld.
Het laatste woord is even vernuftig rijmend en even vernuftig helemaal anders
dan zijn partner: de wazige vlek van de elfde regel tegenover het concrete lichaamsdeel
dat ons hoofd met ons lichaam verbindt, maar dat tegelijk heel kwetsbaar is, een
makkelijke prooi voor die bijl. Weg nek, weg verbinding tussen hoofd en lijf, weg
leven.
Ik kan niet anders dan mijn pet afdoen voor deze meester-oplichter-dichter. En
het korte gedicht ‘Kort dag’ opnieuw en opnieuw lezen, en telkens rillen. Niet van
de dauw, maar van het benauwende besef: tja, het is zo, hoe mooi je het ook
formuleert.
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Oudtestamentisch
Dirk Hanssens osb
‘Blijf in Mij, zoals Ik in u blijf’, zei ooit de man die geen steen had om zijn hoofd
op neer te leggen, laat staan een huis om in te wonen. Wederkerig opgaan in elkaar
- zoiets veronderstelt eindeloos geduld, niet-aflatende zorg. Dezelfde zorg waarmee
gehuwden elkaar bejegenen, dag aan dag, in doodgewone dingen.
Dezelfde zorg waarmee de Schepper naar zijn schepping omziet, minuut na minuut.
En dat is niet goed uitgedrukt, want in God bestaat geen tijd. Het gaat bij Hem om
een zorg die geen einde kent en geen begin. Tijdloze arbeid. En dus plezier, want
wat eeuwig duurt, levert niet de angst op ooit met een sisser af te lopen.
‘Blijf in Mij’ is een andere manier om te zeggen dat het tot de taak van de mens
behoort te delen in de zorg voor de mondiale huishouding. Goede verstaanders
beseffen dat ze worden ingelijfd in een dynamisch bouwwerk dat niet af is zolang
de wereld duurt. Maar als je mag blijven bouwen, weet je ook dat alles wat je
onderneemt - een steunbeer verplaatsen, een deurgat kappen,... - gevolgen kan hebben
voor de stevigheid van het geheel. Dan kan je maar beter wijze raad inwinnen. ‘Laat
je onnozelheid varen,’ zegt Vrouwe Wijsheid in het boek Spreuken. ‘Koningsgaven
zijn je geschonken opdat je passende dingen zou doen. Dingen die sterkte verlenen,
dingen die vreugde wekken, zoals brood en wijn dat doen.’
En kijk, in het boek Spreuken is het huis ook een centraal motief. ‘De wijsheid
heeft zich een huis gebouwd.’ Dat huis kan niets anders zijn dan de schepping
waarvoor mensen verantwoordelijk worden gesteld. Het heeft volgens de
spreukendichter immers zeven zuilen. Zeven zuilen zijn zeven woorden die wij
moeten onderhouden: vijf van Mozes (de wet kent vijf boeken), en twee van de
profeten (de vroege en de late). Zeven is het hele bestel, een wereld die van de
ondergang werd gered, een rijk dat af is. (Cfr. Spreuken 9, 1-6)
Zijn dat de bronaren die Hubert van Herreweghen aanboorde bij het maken van
zijn ‘Huis’? Natuurlijk niet. Wie hem brevierenderwijs leest, ontkomt echter niet aan
het wonder van de uitdijende betekenissen. Het wonder dat zich aan de taal onttrekt.
Heeft de dichter niet zelf gezegd dat het woord - dat ‘armzalig alaam’ - hoogstens
de contouren en nooit de pit of het merg van de ertslaag van het leven loswrikt? Er
is iets - zo gaf de dichter al op jonge leeftijd toe - dat door demonen wordt bewaakt.
Niets anders dan duivelen verschalken, heeft Hubert van Herreweghen daarom een
hele dichtersloopbaan lang willen doen. Sinds de jaren 1980 beproeft hij daartoe de
methode van de kantelende spraak, de caracole waarin oudtestamentische lagen
komen bovendrijven. Lagen gemarmerd van puur existentialisme.
Van Herreweghen bevecht op die manier een poëtische synthese van leven en

Huis
Getekend en gedrukt
op 's hemels handpapier,
is het een zuivere zetter
op die heuvel gelukt:
een huis, zo onverbiddelijk af
als een Plantijnse letter.
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Geen punt te veel of vetter,
geharnast in zijn zwier,
een open koningsgraf
om eeuwig in te wonen,
want eeuwig is geen straf
maar tijdeloos plezier,
herhaling, nu en hier:
het werk bij dag, 't gewone,
en 's avonds een brevier.
Getekend en gedrukt
op 's hemels handpapier,
een huis, als een Plantijnse letter,
zo onverbiddelijk af.
uit: Korf en Trog. Een jaargang (1993)

denken, die zijn geloof in de uiteindelijke opheffing van de tijdelijkheid komt
aankleven. Tegelijk slaagt hij erin de werkelijkheid te transformeren tot kunst, tot
een organisch geheel waarbinnen tekst en context, beeld en realiteit, geschiedenis
en actualiteit in elkaar vervlochten liggen en zo nog op een andere manier uitzicht
bieden op de eeuwigheid. Ook dit is oudtestamentisch. Omdat het verbond tussen
God en mens ligt ingebed in een gecompliceerde verweving van cultuur en
beschaving, kan het godsvolk niet beter doen dan op zijn beurt de historische daden
van JHWH in memorialen present te stellen. Cultische vieringen en dagdagelijkse
rituelen houden niet alleen de herinnering aan de uitverkiezing levendig,

Vlaanderen. Jaargang 59

367
ze zijn ook nog eens de dragers van de tijd die komt. Maar wat hen zo bijzonder
maakt, is dat ze het nu-moment tot monument verheffen. Als in een omklappende
beweging. ‘Herhaling, nu en hier.’
Het gedicht ‘Huis’ is de verstolde omklappende beweging, het eeuwige moment dat
zich aandient als ‘geharnast in zijn zwier’. Het vlak waarop cultuur (grafceremonieel,
tekenambacht) en civilisatie (architectuur, drukkunst) met elkaar verstrengeld liggen,
gaat plots kantelen, waardoor de lezer een dieper niveau binnenduikelt. Waar de
mens de rol van hoeder van cultuur en beschaving aanvaardt, breekt zijn
gezichtseinder open. Op oneindig. Dit eeuwigheidgevoel houdt hem echter niet

■ In de vernieuwde werkkamer in Sint-Jans-Molenbeek

af van het ‘gewone’ leven. Wel krijgt ‘het werk bij dag’ een nieuwe zin, die van de
dankzegging: het bidden van het ‘brevier’. Wie dankt, maakt de levenslast wat lichter
en ervaart dat ‘de droom weer zijn web aan 't weven’ is - zo staat het elders in Korf
en Trog, de bundel waarin ‘Huis’ als openingsvers fungeert.
Korf en Trog is - ik val in herhaling - op en top oudtestamentisch. De woorden
‘korf’ en ‘trog’ stammen uit het boek Deuteronomium. Korven en troggen
symboliseren er de plattelandscultuur. Maar ze tekenen ook het verwijdende kader
van de beschaving: lege korven en troggen duiden op crisis, gevulde op
hoogconjunctuur. Niet toevallig komen de termen voor in het hoofdstuk dat
volgeschreven staat met vervloekingen en zegeningen. Banvloeken zijn er voor
diegenen die de oproep tot reinheid naast zich neerleggen. Aanzeggingen van welvaart
voor hen die de overleveringen naar de geest bewaren. Zorg voor cultuur en
beschaving opent het zicht op transcendentie. Ze ontrukt de lezer aan de wereld van
het tekort en verplaatst hem in een denkbeeldig elders van verfijning en verzadiging.
Maar die wereld waarvan de beschrijving het verdient alleen ‘op 's hemels
handpapier’ te komen, hij wordt niet zonder slag of stoot verworven. Hubert van
Herreweghen heeft nooit verzwegen dat alleen dagelijkse oefeningen kunnen
voorkomen dat de wandelaar - bij het volgen van het spoor dat als een geur in de
neus ronddwaalt - nu eens rechts, dan weer links afdwaalt van het doel. Links loert
de vloek die verlamt, rechts de euforie die bedriegt. De ontdekking van juiste midden,
daar komt het op aan. Dit kan alleen met woorden die op een haar na het karaat
vertegenwoordigen, woorden zo zuiver als een evenaar, die naald van de balans
waarmee men sinds mensenheugenis eerlijk het bestaan mee aan heeft willen munten.
Daarom tekent Van Herreweghen zijn poëzie met de nauwkeurigheid van een
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stylograaf: ‘geen punt te veel of vetter’. Wat na verloop van tijd het daglicht ziet, is
‘als een Plantijnse letter, zo onverbiddelijk af’.
De poëzie van Hubert van Herreweghen licht het deksel van de echoput der wijze
woorden midden de Babylonische spraakverwarring. Ze raakt immers de kern van
de profetische aanmoediging: het loont de moeite terug te keren naar de deugd, de
rechtsorde te herstellen en trouw te blijven aan aanwijzingen uit mondelinge en
schriftelijke tradities. Een van die profeten was Baruch, een meester in het hanteren
van de sleutelwoorden ‘hechtheid’, ‘bewaring’ en ‘herhaling’. En wil de dichter in
de bundel waarmee ‘Huis’ opent, nog wel een uitdrukkelijke verwijzing inlassen
naar Baruch! Is Hubert van Herreweghen dan een geëngageerd dichter? Jazeker. Hij
wil het in ieder geval niet geweten hebben dat hij de man is die het scharnierpunt in
de eeuwenlange zwerftocht van de mensheid verzwijgt.
Dat punt is de overtuiging dat een (barse) wijsheid helpt om aan een dodende
cirkelgang te ontsnappen. Die wijsheid bestaat erin de woorden tegen elkaar te doen
opbotsen, net zolang tot alleen een trilling overblijft, een sonoriteit die sterker is dan
de vloek en welluidender dan de zegen, een resonans die beide machten in zich
verenigt en zich dus als een tweesnijdend zwaard naar de kern werkt, daar waar de
mens een huis vindt ‘om eeuwig in te wonen’. En daarom gelijkt Hubert van
Herreweghen een beetje op de misnoegde Mozes die, na zichzelf gereinigd te hebben
tot een ‘zuivere zetter’, de berg beklimt en tien gave woorden ontvangt. Of op de
monnik die zijn brevier nooit als een straf ervaart. Want de vrijheid is er om als
antwoord op de hem voorgeschotelde psalm een zinsnede te mompelen die de
patriarchen van dat ander existentialisme - Pascal voor vromen en Sartre voor durvers
- hebben uitgebraakt: wat lukt en plezier verschaft, bewaart tegelijk iets
onverbiddelijks. Iets wrangs dat de vreugde tempert zolang de rondgang in het
ondermaanse niet voltooid is.
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Hooglied
Gwy Mandelinck
Hubert van Herreweghen wordt al een paar decennia postklassiek genoemd. Dat
pepert men ons handig in. Geen bezwaar. Hij is de dynamische hekkensluiter van
het klassieke kwartet waartoe ook Jos de Haes, Anton van Wilderode en Christine
d'Haen behoorden. Maar het lukt hem als negentiger nog een creatieve voet tegen
dat hek te plaatsen.
Je ontdekt een superieure beheersing in zijn verzen. Toch neemt hij graag even
gas terug. Geen andere Vlaamse dichter schikt, herschikt, ontwricht zijn verzen, zijn
strofen zo speels tot vormen van typografie. Hij laat die verzen inkrimpen en weer

Een glas Bordeaux
Nadert de kou,
de zware dagen
dat leed verjaart,
te zwaar om dragen,
dat kwelmt de droesem der gebeden,
de schimmen die ons ondervragen.
Al wat verkeerd liep rond de Middellandse Zee,
in Perzië en Pervijze,
in Thule, voor wie verder reisden,
van gister in ons leven
de stigma's, niet te wissen,
de dorsten die niet zijn te lessen,
vergeten we vandaag.
We zien elkander aan
over de ronde rand,
golvende door de tranen
om eerbiedig te loven
de edelsmid die de vrouw verzon
nog voor mijn droom haar lende raakte
en haar van kostbare ertsen maakte
en bakte met bijbelse klei,
- de droom is weer zijn web aan 't weven,
uw oog, geliefde, hoogt de dronk de glasblazer, die met kristal
water en lucht vernederde,
de vogels en hun dunne taal,
en 't licht, het veelgevederde,
laat toveren in de bokaal,
- waar de arme weelde
een handje helpen kan de boer, die de wijnstok verpleegt
met die kornoeljehouten handen,
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de voeten, die de trossen treden,
heffend en stampend in de maat,
dansen in 't glas een sarabande,
beheersen 't kwaad en er heerst vrede.
Vrouw die soms,
als de jaargang weegt,
graag een robijnen roemer veegt,
laten we wiegen dan
twee brosse schedelschelpen,
gegroefd, geladen met verleden,
een avond op de diepe gloed,
het bloed van de geperste bessen,
dat de kristallen angsten draagt
en het verlangen varen laat,
tinkelend boven
de kaken van
het beest Leviathan.
uit: Korf en Trog. Een jaargang (1993)

uitwaaieren. Elke pagina is een grafisch uitgewerkte partituur.
‘Een glas Bordeaux’ heeft de magische glans van een postklassiek gedicht.
Doorheen de eerste verzen spookt een angstaanjagende demon. Er is leegte, er is
gemis, er is ouderdom ‘Zware dagen’, dat zijn de sleutelwoorden. Er is een soort
eindtijd op komst.
Is er dan verweer? Men kan vergeten, ‘al wat verkeerd liep’, waar ook ter wereld.
Rond de Middellandse Zee. Daar golfde in vormen van ebbe en vloed de antieke
cultuur. Men bezocht Perzië, die goudmijn van beschaving. En dan Pervijze, dat
verloren dorp in de Westhoek. Wat zocht men daar?
Van Herreweghen haalt de wereld in huis, hij schrijft die naar zich toe; met enkele
luttele verzen maakt hij een dwarsdoorsnede van de Westerse geschiedenis. De dichter
kon nog verder reizen maar hij is reeds getekend door zijn dwaalwegen, door zijn
vrees voor vluchtroutes en wat sporen achterliet noemt hij ‘stigma's, niet te wissen’.
Van vergeten schakelt de poëet over naar bezweren. Het glas wijn in de hand: het
is een rite die kan helen. ‘We zien elkander aan’ dwars door de tranen heen. Je ver-
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wacht een noodkreet. Maar er volgt een hooglied, een loflied. De herinneringen aan
het scheppingsverhaal van de vrouw, aan het kostbare van ertsen, aan de klei die
creativiteit aanreikt: ‘een droom is weer zijn web aan 't weven’.
En dat hooglied tilt de dromende dichter en zijn geliefde nog een niveau hoger als
men al drinkend elkaar in de ogen kijkt: ‘uw oog, geliefde, hoogt de dronk’.
Er zit een grote dosis betovering in dat gedicht. Van een bokaal maakt de glasblazer
een toverbol. En je vindt Van Herreweghen bij die bedwelmende evocatie op zijn
best. Hij wordt stilist pur sang: klank,

Un verre de bordeaux
S'approche le froid
et pèsent les jours,
vieillit le chagrin
à porter trop lourd,
bourbeuse est la vinasse des prières,
ombres qui nous scrutent sans détour.
Ce qui allait de travers autour de la Méditerranée,
en Perse ou à Perwez,
à Thulé pour qui eût voyagé plus loin,
d'hier en notre vie
les stigmates, indélébiles,
les soifs qu'on ne peut désaltérer,
nous les oublions en ce jour.
Nous nous dévisageons
par-dessus le cercle du bord
ondulant sous les larmes
pour respectueusement louer
le joaillier qui conçut la femme
avant que mon rêve en touchât les reins
et la façonna de minerais fins,
la cuisit d'argile biblique,
- le rêve encore retisse sa toile,
ton oeil, très chère, exhausse la gorgée le verrier qui par le cristal
humilia l'air et l'eau,
qui des oiseaux, langue d'intervalles,
de la lumière et ses plumeaux
exerce la magie dans le bocal,
- où le pauvre donne
un coup de pouce à l'opulence l'homme qui soigne le pied de vigne
avec ses mains de cornouiller
et ceux qui foulent les grappes, leurs pieds
en cadence se soulevant, écrasant,
dansent dans le verre une bourrée,
jugulant le mal et la paix descend.
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Femme qui parfois,
quand s'alourdit l'année qui fuit,
volontiers vide une coupe de rubis,
balançons tant et tant
deux crânes, coquillages cassants,
cannelés, de passé chargés,
un soir de brasier profond,
le sang des baies foulées,
qui porte les peurs de cristal
et laisse le désir aller,
tintinnabulant dessus
la mâchoire et le cran
de la bête Léviathan.
(vertaling: Frans De Haes)

ritme, rijm, halfrijm, alliteraties, associaties. In vele nuances hoor je hem slaan op
zijn triangel en die klanken echoën door in de verzen waarin de boer
‘... de wijnstok verpleegt
met de kornoeljehouten handen,
de voeten, die de trossen treden,
heffend en stampend in de maat.’

Dat heffen van het glas is niet alleen een helend ritueel, het is een hymne aan de wijn
die na de groei en het rijpingsproces van de Bordeauxdruif ervoor zorgt dat men een
sarabande kan dansen, het kwaad beheersen en de vrede in huis halen. Maar dan
kantelt het gedicht. De eindfactuur die de dichter ons voorlegt is even beeldend als
ritmisch uitgeschreven. Je ziet twee schedelschelpen tegen elkaar aanklinken, je hoort
een lied voor een ‘danse funèbre’, je ziet die schedels wiegen
‘tinkelend boven
de kaken van
het beest Leviathan’.

Lezend, herlezend ruik je het hout waarin de kurkentrekker spiralen trok, diepe
wonden moeilijk te genezen. En toch word je bedwelmd door een moeilijk te
definiëren vorm van euforie. Een krachttoer.
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Lamsgewijs
Hugo Brems
Behalve een mooi gedicht is ‘Zwart lam’ ook een buitengewoon intrigerend gedicht.
Het is zo intrigerend omdat het anekdotische verhaaltje zo intens verweven is met
een netwerk van symbolische betekenissen. Het verhaaltje is eenvoudig: de ik is op
een van zijn wandelingen getuige geweest van de geboorte van een zwart lam. Daar
worden wat omstandigheden bij verteld: waar dat gebeurde, op de ‘Chaussée
Brunehaut’, ‘een boogscheut achter Edingen’, en wanneer, in de winter, meer bepaald
in februari,’ de korte maand’. En hoe hij daar op reageerde.
Maar zo eenvoudig en onschuldig is het natuurlijk niet. Het gedicht begint al met
de tegenstelling tussen ‘mijn klein leven’ en de ‘grote dingen’. De voorstelling van
het leven als een wandeling is een variant

Zwart lam
Op de wandelingen
in mijn klein leven
zag ik grote dingen
de wolf van Gubbio
het lam dat stond te zingen
op de Chaussée Brunehaut
een zwart lam - en het zong.
't Was winter nog de korte maand
het regende ijs
een boogscheut achter Edingen
waar een geheim begint
van taal en tijd
van vliezen nat en jong.
Zie me daar dan
gebeeldhouwd in de kou
staan wenen om een lam
dat uit zijn moeder kwam
te vroege vrolijkheid
in de armen van een man
die het schoonwreef met stro.
Een zwart lam. En het zong
lamsgewijs.
uit: Korf en Trog. Een jaargang (1993)
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van de klassieke topos van de levensreis. Maar juist de voorstelling van die reis als
een wandeling (en niet bijvoorbeeld als een zeereis vol gevaren) maakt het contrast
tussen dat rustige leven en de grote dingen des te sterker. De ‘wolf van Gubbio’ is
een voorbeeld van een dergelijk ding. Het is een verwijzing naar de legende daarover
van Sint-Franciscus, zoals opgetekend in het 21e hoofdstuk van de Fioretti1. Toen
de stad Gubbio in Umbrië geteisterd werd door een vraatzuchtige wolf, ging
Franciscus uit om hem te ontmoeten. Hij sprak hem vermanend toe en bekwam van
hem de belofte dat hij zich vriendschappelijk zou gedragen en van de inwoners van
de stad dat zij de wolf op hun beurt als vriend zouden behandelen en hem voeden:
‘En tot grote verbijstering van de inwoners die het zagen, liep de wolf als een mak
lammetje met hem mee.’ Niet enkel de vergelijking van de wolf met het lam, dat dan
ook in het volgende vers verschijnt, is van belang, maar evengoed de morele les die
Franciscus aan dat voorval verbond: ‘Hij zei onder meer dat God beproevingen als
deze toeliet vanwege de zonden, en dat het vuur van de hel, waarin de verdoemde
zielen voor eeuwig branden, vele malen erger is dan de vraatzucht van de wolf, die
alleen maar het lichaam kan doden. Hoezeer moet dus de muil van de hel gevreesd
worden, als zo'n grote groep mensen al in angst en beven leeft om de muil van een
klein dier.’

Vlaanderen. Jaargang 59

De tot lam getransformeerde wolf begint zo nogal wat overeenkomst te vertonen
met het Lam Gods, ‘dat wegneemt de
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zonden der wereld’, beeld van Christus, die door zijn kruisdood de zonden van de
mensheid op zich heeft genomen. Er bestaat onder exegeten enige onenigheid met
betrekking tot de vraag of dat beeld zonder meer gelijk te schakelen is met het
apocalyptische lam uit de Openbaring van Johannes. Maar in de context van dit
gedicht lijkt de verwijzingen ernaar alleszins relevant. Op zeker moment is daar zelfs
sprake van het lied van het lam: ‘Op de glazen zee stonden zij die het beest, zijn
beeld en het getal van zijn naam hadden overwonnen. Ze hadden lieren om daarop
te spelen voor God. Ze zongen het lied van Gods dienaar Mozes en het lied van het
lam: “Groot en wonderbaarlijk zijn uw werken, Heer, onze God, Almachtige, [...]”’
(Openbaring 15:2). De overeenkomsten met het gedicht vallen op. De grote dingen,
waarmee de ik op zijn wandelingen geconfronteerd werd, krijgen een transcendente,
religieuze dimensie, uitdrukkelijker nog dan door de verwijzing naar de wolf van
Gubbio, in het teken van de verlossing, de overwinning van het goede op het kwade.
Het lied van het lam overwint de wolf, het beest.
Dat tafereel van het zingende lam speelde zich af op een heel concrete, aardse
plaats, de Chaussée Brunehaut. Die loopt iets ten westen van Edingen en wordt
doorsneden door de taalgrens. Ten noorden daarvan heet hij Romeinsebaan en vormt
daar zelfs de taalgrens. De verzen
Een boogscheut achter Edingen
waar een geheim begint
van taal en tijd

krijgen, voor wie dat weet een heel nieuwe betekenis. De herkomst van de naam van
de weg voegt daar nog een dimensie aan toe. Chaussée Brunehaut is de naam van
de oude Romeinse heerbaan van Bavay naar Asse en verwijst naar de Visigotische
prinses Brunhilde van Austrasië (534-613). Volgens een van de legenden rond haar
was ze de vrouw van Caesar en wilde ze het werk van haar man afmaken door
heerbanen aan te leggen. Verder zou haar rivaal Clotherius II haar gevangen hebben
laten nemen. Hij liet haar zonder kleren drie dagen op een kameel binden en - omdat
dat onvoldoende effect had - liet hij haar vervolgens met haar haren, een hand en
een voet aan een wilde hengst binden.
Een ‘geheim van taal en tijd’, het andere, het verborgene, waar wij geen vat op
hebben, krijgt in het licht van deze lotgevallen van Brunhilde ook de dimensie van
het gruwelijke. Vastgebonden aan de hengst werd zij uiteengerukt. De link naar het
daarop volgende vers, ‘van vliezen nat en jong’, dat vooruitwijst naar de geboorte
van het lam, vier verzen later, maakt de intertekstuele verwijzing nog betekenisvoller.
Leven en dood delen hetzelfde geheim. Dàt die verwijzing relevant is wordt des te
aannemelijker gemaakt door de archaïsche situering ‘een boogscheut achter Edingen’.
Maar we waren bij het lam gebleven, meer bepaald een zwart lam. Mede op grond
van de eerdere Bijbelse verwijzingen, niet enkel in dit gedicht maar in de hele bundel
Korf en trog2, valt hier een allusie te lezen op het zwarte schaap (Gen. 30) en verder
allicht ook de zondebok (Lev. 16). Hoe dan ook krijgt het beeld van het lam, dat al
beladen was met de betekenissen van onschuld, verlossing en overwinning van het
kwaad, hier nog de betekenissen bij van miskenning, verbanning en verstoting.
Februari mag dan al wel een courante maand zijn voor de geboorte van lammeren,
de beklemtoning van de kou en de winterse neerslag versterken nog het gevoel dat
het lam in een onherbergzame, vijandige wereld terecht is gekomen.
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Vanaf het 14e vers komt dan de reactie van de ik ter sprake. Hij kijkt als het ware
naar zichzelf, zoals hij daar staat, enerzijds versteend, anderzijds intens bewogen. In
de lijn van de Bijbelse verwijzingen is het niet onmogelijk om in ‘gebeeldhouwd’
een verwijzing te lezen naar de vrouw van Lot, die veranderde in een zuil van zout
(Gen. 19) omdat ze had omgekeken en zo getuige was geweest van de straf voor het
kwaad, de vernieling van Sodom.
In het licht van dat alles worden ook het ‘wenen’ en de ‘te vroege vrolijkheid’
duidelijker: het besef dat de onschuld te vroeg en met teveel illusies in de wereld
geworpen is.
In de slotverzen wordt dat nog versterkt door de lichte allusie op de geboorte van
Christus in de stal van Bethlehem, zoals verhaald in het evangelie volgens Lucas en
geromantiseerd in de legenden rond Sint-Franciscus.
Op de wandelingen van ons klein leven valt er veel te beleven, tenminste voor wie
zijn ogen openhoudt, voor wie gewapend met parate eruditie en vooral ook met
verwondering in het leven staat. Een klein voorval, zoals de geboorte van een zwart
lam, kan dan een van de grote dingen worden, waarin herinnering, geschiedenis,
legende en geloof samenwerken om een ervaring op te roepen waarin kwaad en
verlossing, leven en dood, verbijstering, droefheid en verrukking samenklonteren.
In het gedicht is dat op de wijze van het lied. Het laatste woord is aan het lam dat
zingt, ‘lamsgewijs’, met de wijsheid ervan, maar vooral gewoon, zoals lammeren
dat doen.

Eindnoten:
1 http://www.casa-in-italia.com/info/Fioretti_21.htm
2 Een boeiende bespreking van Korf en trog vanuit het perspectief van Bijbelse verwijzingen
geeft Dirk Hanssens: ‘De bijbel in de hedendaagse poëzie’, in Openbaar. Tijdschrift voor
leesbevordering, jrg. 3, nr. 5, 2001, pp. 281-297. Ook op
http://www.kerknet.be/admin/files/assets/dirk_hanssens200508.pdf.
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‘Duizeling en sprong.’ Over de gemsbok en zijn lied
Stefaan Evenepoel
‘Lied van de gemsbok’ is een gedicht dat mij door zijn bijzonder ritme en klank altijd
bijgebleven is. Qua versschikking ziet het er ook uit als een typisch gedicht van de
latere Van Herreweghen: de versregels rekken en krimpen, springen eerst in, worden
dan weer wijder, waardoor de gedichtvorm op het eerste gezicht bijzonder grillig
lijkt. Toch loopt er een strakke lijn doorheen, onder andere door de voortdurend
herhaalde o-klank. Door die klank en het staccatoritme van de verzen worden de
verschillende stemmen in dit gedicht verbonden. De vraag is: hoe klinkt zo'n lied
van een gemsbok?
Curieus is het motto van het gedicht, ‘Hauteur n'est souche’. Dat is afkomstig uit
een gebeitelde wapenspreuk, aangetroffen in het Zuid-Franse plaatsje Bonnieux.
Letterlijk is dat motto om te zetten als ‘hoogte is geen stam’. Misschien dat een
adellijk geslacht zich met dat devies voorhield dat haar stamboom haar wel tot hoge
idealen verplichtte, maar dat die verhevenheid niet te verwarren was met
hooghartigheid of eigenwaan? Dat morele grootheid verscholen hoort te zitten in
vanzelfsprekendheid? Dat grandeur niet opzichtig is, maar wel ‘geaard’? Zo'n beeld
wordt ook door het gedicht in reliëf geplaatst: de gemsbok belichaamt geheel en al
de wil zichzelf te zijn; misschien solitair, maar zeker trots, vrij, eigenzinnig, geschapen
voor de ruimte van het volle leven. De hoogten waarop de bok zich begeeft, zijn in
dit gedicht reëel aanwezig als berglandschap en decor, én tegelijk worden ze
symbolisch uitgetekend als uitbeelding van innerlijkheid: de ingeklonken roeping,
de zelfervaring van het ik.
Dat gegeven wekt nogal wat tegenstellingen tot leven. Er is de tegenstelling tussen
wat open is en zich in de buitenlucht bevindt (‘rots en ruimte’; ‘wind en weder’) en
wat zich in beslotenheid aandient en als het ware een binnenwereld vormt, even
inperkend als beschermend (‘wortelstok’, ‘grotten’, ‘dak’). Dat gaat dan samen met
de tegenstelling tussen ‘beweging’, ‘dynamiek’ (van ‘duizeling’ en ‘sprong’) en
immobilisme (‘op stok’). Ruimtelijk wordt die tegenstelling vertaald in ‘hoog’ versus
‘laag’ (‘hoogte’ versus ‘stobbe’), beschaving versus natuur (‘hut van riet en biezen’
versus ‘droge krok’). Wat afgewezen wordt, kan zowel rijk zijn (‘zate’) als arm
(‘hut’).
Herkenbaar Van Herreweghen is het plezier dat we hier proeven een landgoed
met de oude Vlaamse term ‘zate’ te kunnen benoemen, een wortelstok met het
vergeten woord ‘stobbe’. ‘Krok’ is overigens een volkse benaming voor ‘wikke’,
welig tierend onkruid, zeg maar. Al die tegenstellingen culmineren in de middelste
regels van het gedicht, waar de roeping van de gemsbok een zinnelijke sensatie wordt:

Lied van de gemsbok
‘hauteur n'est souche’,
in steen gebeitelde
wapenspreuk, Bonnieux
Hoogte is geen zate,
geen staak,
geen stobbe of wortelstok,
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geen hut van riet en biezen.
Droge krok.
Hoogte is adem tot de nok.
Long.
Duizeling en sprong,
rots en ruimte voor de bok.
Kiest gij dan grotten voor uw botten,
vraagt gij 't jok,
Ik wil geen dak, ik kan niet kiezen,
laat me hopen,
laat me lopen,
ik sla wind en weder open,
ik ga niet op stok.
Uit: Karakol. Gedichten (1995)

duizeling en sprong, zuiver ademruimte. ‘Buiten’ wordt ‘binnen’.
Het gedicht bestaat uit twee delen met net evenveel verzen, waarin grosso modo
hetzelfde gevoelen, dezelfde levenswil tot uitdrukking komt, maar dan in een andere
vorm.
De eerste helft van het gedicht lijkt vooral voort te bouwen op het motto (‘zate’,
‘stobbe’ en ‘hoogte’). Met het motto hebben deze regels ook een grote stelligheid
gemeen, het maximeachtig karakter. Je krijgt haast definities te lezen van ‘hoogte’,
eerst in termen van wat dat niet is, daarna met omschrijvingen van hoe dat wel wordt
beleefd. Het woord ‘bok’ is niet toevallig
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■ Met Maurits van Saene

het slotakkoord van dat eerste deel. Wordt het eerste deel uitgesproken door een
impliciete lyrische ik, als het ware een in steen gebeiteld spreken, in het tweede
gedeelte blijkt de gemsbok zelf aan het woord te komen. Als een expliciete ‘ik’
spreekt die tot een ‘gij’. De gemsbok spreekt uit de hoogte, verwerpt volmondig de
keuze voor bescherming in ruil voor vrijheid en zelfbeschikking. De toegesprokene
zou niet alleen het juk willen dragen, hij vraagt daar volgens de spreker zelfs om!
De verheven spreker krijgt ook meer aardse trekken; de formuleringen worden in
het tweede deel spreektaliger, zinnen worden minder in hun hoekigheid geïsoleerd,
zoals voordien bijv. in de éénwoordzin ‘Long’ wel gebeurde. En het tweede deel laat
mogelijk ook ironische bijtonen horen: ‘grotten voor uw botten’ (met ‘botten’ als
volks synoniem voor lijf’, zoals in ‘iets uit zijn botten slaan’); en wat te denken van
een berggeit die er niet aan denkt op stok te gaan?
In de tweede helft van het gedicht doet zich nog meer dubbelzinnigheid voor. Er
is aan de ene kant de haast mythische uitvergroting van de setting. De verwijzing
naar grotbewoners betrekt immers de geschiedenis van de mensheid bij dit tafereel.
Hoe zwervers sedentair werden, en zelf dieren gingen kooien, ‘op stok’.
Haaks op die ingesloten wereld, tegen een weidse horizon, tekent zich het silhouet
van de gemsbok af als feest van zintuiglijkheid en dynamiek ‘ik sla wind en weder
open’. Vier deelzinnen begint hij manifest met ‘ik’. Vitalisme lijkt in het spreken
van de gemsbok dan ook niet veraf.
En toch staat er in deze tweede helft van het gedicht evengoed ‘laat mij hopen /
laat mij lopen.’ De stellige definitie uit het eerste deel is ingeruild voor een wens,
voor een ‘hopen’. De formulering ‘Laat mij’ kan zelfs impliciet verwijzen naar een
instantie die er de beschikking over heeft. Hier raken we de grenzen van de
zelfbeschikking, de eigengereidheid van deze archetypisch uitgebeelde figuur.
Ook de titel doet iets dergelijks: die suggereert lyriek, als ging het gedicht over de
gemsbok, en dat doet het ook, alleen laat het gedicht ook de tegenpool daarvan horen:
een lied dat door een gemsbok wordt aangeheven. Met veel staccatoverzen, hortende
ritmen, met een melodie die springt van volle klank naar volle klank. Kort en droog
als knakkend krok. Is de dichter hier in eenklank met de gemsbok? Ten dele, want
de gemsbok zelf is maar een van de stemmen die in dit gedicht te horen zijn. Er is
ook de tegentoon van lichte spot, de toon van ingeslopen onzekerheid tegenover de
opgevoerde stelligheid, de wat grappige verwoordingen. En de gedichtvorm als
grillige notatie van deze veelstemmigheid. En ook daar zit het ‘liedgehalte’ van de
dichter zelf.
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Van Herreweghen is uiteraard de componist van deze vreemde melodie, dit
boksgewijze lied. Het woord ‘lied’ in de titel heeft dan ook onvermijdelijk een
poëticale bijklank. Er is trouwens wat meer mee aan de hand. Als onderdeel van de
reeks ‘Zeven beesten’ werd het gedicht ‘Lied van de gemsbok’ in hetzelfde jaar
(1995) twee keer gebundeld. Er is de opname in de ‘gewone’ bundel Karakol en er
is de opname in de bibliofiele bundel De gemsbok. Die laatste werd met andere
woorden naar het gedicht genoemd, alleen is het kernwoord ‘lied’ daarbij weggelaten.
Misschien zou dat te veel tegentonen suggereren voor een volledige, dan nog wel
bibliofiele bundeling? Misschien past dat net wel bij dit ene gedicht, als dosis
antimythe voor de gemsbok? Als relativering van dit portret met eigen trekken?
Hoe dan ook. In het gedicht wordt gespeeld met voortdurende herhaling en
onvoorspelbaarheid in modulatie: niet minder dan vijf keer wordt een versregel
afgesloten met een rijmwoord op het woord ‘bok’, dat gebeurt dan wel allerminst
volgens een mathematisch patroon. Bovendien hebben alle eindwoorden ten minste
één rijmwoord in eindpositie, maar ook dat kan zowel onmiddellijk volgen als langer
op zich laten wachten. Er zijn herhalingen van woorden en zinspatronen, assonanties
en alliteraties. En de gedichtvorm, met zijn over en weer springende verzen heeft
zelfs iets van een eigenzinnige partituur.
Het mag duidelijk zijn: op aloude en toch moderne wijs een bok zo laten zingen,
dat kan alleen wie vele liedjes meester is.
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Franciscaanse beheersing ‘Ver van elk knip- of klauwgevaar’
Herlinda Vekemans
Wie een poëziebundel van Hubert van Herreweghen ter hand neemt, dient afstand
te doen van een aantal wereldse zaken. Een gedicht van hem - en is een gedicht niet
altijd een wereld op zich - is moeilijk te vergelijken met poëzie van jongere
tijdgenoten. Het chaotische van de wereld wordt in Van Herreweghens klassiek
vormgegeven verzen haast geheel buiten de poorten gelaten. Zijn verzen zijn ook
niet bedoeld om de lezer het blikkerende lemmet van de taal te tonen. De literaire
ruimte van Van Herreweghen is niet, zoals Blanchot de ruimte van Hölderlin
beschrijft, de afgrond tussen de wereld waaruit de goden zich terugtrekken en die
van de mensen die de goden de rug toekeren. De zuigkracht van het niets onder de
taal zelf, de celdodende blinde destructieve krachten eigen aan het animale bestaan
en het onderhuids kruipende gif van atavistische angsten die door de dagelijks
gebruikte en misbruikte taal gemengd zijn, het blijft alles buiten schot.
Zijn poëzie vindt zijn origine niet in een wereld die draait op consumptie en blaat
over cultuurparticipatie. In zijn poëzie vinden we geen sporen van duizendvoudige
versnippering, van middelpuntvliedende indrukken en oorverdovende media. Het is
een wereld waarin de mens ook wel eens totaal het noorden verliest, maar dan in het
aanschijn van natuurlijke wetmatigheden: de Liefde, de Dood, het Leven, alles met
hoofdletters. In zijn poëzie worden die wetmatigheden en de emoties die ze
veroorzaken bovendien met vormvastheid in bedwang gehouden.
Voor lezers die het rijm niet meer gewend zijn, kan die vormvastheid en met name
het consequente gebruik ervan verrassend of zelfs shockerend zijn. Het volgehouden
rijm kan overkomen als een travestie van orde in een bestaan waarin een combinatie
van chaos, brutaliteit, uitbuiting, genadeloos recht van de sterkste, kortom de rauwe
realiteit het hoge woord voert.
Het is echter niet zo dat als een dichter een vaste vorm en een eerder ‘onwereldse’
inhoud voor zijn verzen kiest, hij zich buiten de gang der dingen plaatst. Van
Herreweghen leeft net zo goed in onze tijd als jongere dichters, maar hij kiest een
strakker afgelijnd poëtisch parcours.
Het volgehouden rijm kan in deze optiek als de verbetenheid van de
dichter-ambachtsman geïnterpreteerd worden, als een controlemechanisme geboren
uit de drang om de chaos van de werkelijkheid te beheersen. Dat het begrip beheersing
in deze context nog andere eigenschappen in zich draagt dan die van een drang tot
controle, moge uit het hier gekozen gedicht blijken.
De ik-figuur is een persona, die eventueel met de dichter kan samenvallen. Het gedicht
laat zich dan lezen als dat van een dichter die de schijnwerpers niet opzoekt,

Mussen
Ik ben de dienaar van de mussen,
gemeden door 't gevlerkt gedrocht
dat menig man bij nacht bezocht,
vergeten 't bestiarium
of beestenzuil in 't atrium,
de nuchtere dienaar van de mussen.
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Ver van elk knip- of klauwgevaar,
zet ik hun middagbadje klaar
om de vlooienbeet te blussen.
Is 't winter, veeg ik sneeuw en strooi
de kruimels en hang voederballen.
Ook ben ik een beetje daar
voor merels en voor alle
pluimen, ariazangers of zo mooi
geverfd talent en charme, maar,
al hipt er al een goudvink tussen,
de dienaar ben ik van de mussen.
uit: Karakol. Gedichten (1995)

en de poëzie geen grootse missies toeschrijft, maar haar ziet als een kleine troost,
zoals het middagbadje voor de mussen de vlooienbeet blust.
Deze lezing van het gedicht is zeker mogelijk, maar niet de enige. Van
Herreweghen is geen belijdenisdichter die de autobiografie naar voren schuift, en
hij goochelt niet met personae. Zijn poëzie leest vaker dan niet als verzen geschreven
‘in het licht van de eeuwigheid’, een eerlijke zoektocht naar zingeving. De ik-figuur
in dit gedicht is daarom ook een elckerlyc figuur, een mens die zijn bescheiden rol
op het wereldtoneel beseft, en zich zonder kapsones (‘de nuchtere dienaar’) als een
dienaar positioneert, iemand die als een kloosterling de aandachtige beleving van
het kleine alledaagse als een vorm van bidden, van overgave aan een groter geheel
aanbiedt.
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Het valt op dat het gedicht ‘Mussen’ veel lichter en speelser van toon is dan de
donkere basso continuo die het oeuvre van Van Herreweghen begeleidt. De dood is
een constante in zijn gedichten, en is vaak beeldend aanwezig zoals in geschilderde
stillevens met dode dieren, of doeken waarin jonge lichamelijke schoonheid
gecontrasteerd wordt met attributen van de dood. De dood is maar een blik verwijderd.
In dit gedicht verschijnt niet de dood zelf, maar diens kleine broer, de nacht, en
in zijn schaduw, een gevlerkt gedrocht. De bijzinnen beginnend met ‘gemeden’ en
‘vergeten’ kunnen refereren aan de mussen en contrasteren deze eenvoudige vogeltjes
dan met de fabeldieren uit de bestiaria, middeleeuwse dierenverhalen gebaseerd op
een Griekse tekst en gekerstend tot moraliserende verhalen. De mussen zijn wellicht
te deugdelijk in hun eenvoud om bezocht te worden door het gevlerkt gedrocht, een
demonisch wezen dat de lezer qua tijdsgewricht dezelfde middeleeuwen injaagt maar
blijkbaar nu ook nog actief is, gezien hij ‘menig man’ bezocht. Het is interessant om
hier een ander gedicht van Van Herreweghen naast te leggen, waarin zich een
gelijkaardig beest toont, ‘Bestiarius’ uit de bundel Aardewerk. In dat gedicht verhaalt
een ik-figuur hoe hij een leven lang met een ‘beest’ vecht en het temde, temt. De
ik-figuur in het gedicht ‘Mussen’ vecht niet met het beest, of het gevlerkt gedrocht,
maar stelt zich ten dienste van de mussen, triviale vogels vergeleken met merels,
goudvinken en andere kleurigere gevederden. In het bestiarium met de interessantere
dieren krijgen ze geen plaats, worden ze vergeten. Maar bij het laatste gedeelte van
het bijzinnenstuk wordt deze interpretatie lastiger: de mussen hebben wellicht geen
plaats op de laat-Romaanse beestenzuil waarop, zoals de voetnoot van Van
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Herreweghen verduidelijkt, gevechten tussen mensen en monsters afgebeeld werden.
Het bijzinnengedeelte dat typografisch als één gedeelte leest, hoort daarom misschien
toch bij de ik-figuur, niet bij de mussen. Het is dan de ik-figuur die gemeden wordt
door het gevlerkt gedrocht; hij is het die het kleurrijke bestiarium vergeten is, alsook
de beestenzuil waarop mensen met beesten of monsters worstelen. In dit gedicht is
de ik-figuur geen gladiator die met het beest worstelt zoals in ‘Bestiarius’, maar een
nuchtere dienaar van mussen.
In deze dienende en dragende functie wordt er niet gevochten, maar het effect is
hetzelfde: het gevlerkt gedrocht, het beest dat menig man bij nacht bezocht, mijdt
hem. Nederigheid en bescheidenheid zijn even doeltreffend afweergeschut in het
gevecht met de monsters die de mens belagen. De gedichten, ‘Bestiarius’ en ‘Mussen’,
zijn twee kanten van dezelfde munt. De subtiele syntactische dubbelzinnigheid
veroorzaakt verwarring bij de lezer, waardoor die de mussen en de ik-figuur nauwer
met elkaar associeert. Dit is ook de evangelische boodschap van de naastenliefde
voor de minsten onder ons: om werkelijk te begrijpen hoe het hen vergaat, is gehele
identificatie de beste manier. Dat heeft dan niets te maken met een koketterie van
bescheidenheid, maar alles met een nuchter onderzoek.
In ‘Mussen’ wordt de lezer deelgenoot aan een Franciscaans gevoel van dienen en
dragen, van identificatie met de minsten onder ons. Franciscus was een ‘mindere
broeder’, en ook voor hem, zo leert ons de volksdevotie, waren de vogeltjes goed
genoeg, zelfs om voor te preken.
Van Herreweghen is geen dichter die met getrokken mes de beesten in de mens
te lijf gaat, hoewel hij wel degelijk weet heeft van deze gevechten zoals hij het
bijvoorbeeld in ‘Bestiarius’ beschrijft. In ‘Mussen’ beschrijft hij de mens, inclusief
zichzelf, als een zoeker naar zingeving in kleine dingen.
Ook ‘ver van elk knip- of klauwgevaar’, ver van de gevechten op de snee van de
taal, van het afgrondelijke niets, kan door nuchter en nauwlettend onderzoek en
dankzij een zorgvuldige beheersing van de woorden, strak tot in het rijm toe, het
geheel van de dingen een spiegel voorgehouden worden.
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Boodschap van een voorgoed verloren vlieger
Joris Gerits
Hubert van Herreweghen debuteerde als dichter in het jaar waarin ik in september
geboren ben, 1943. De titel van zijn debuutbundel, Het jaar der gedachtenis, heeft
de weinig opbeurende ondertitel ‘Voor dode vrienden’. Mijn geboorte heeft plaats
gevonden in de maand waaraan Hubert van Herreweghen in zijn debuut een gedicht
heeft gewijd dat begint met volgend kwatrijn:
Het vuur der opgewonden zonnebloemen
Dooft uit. De zomer zit in zak en as.
De middag hoort een zieke horzel zoemen
Rond rijpe peren in het natte gras.

Voorwaar geen feestelijk begin voor een pas geborene: verwelkende zonnebloemen,
een zomer op zijn retour, zieke horzels, overrijpe afgevallen peren. Zelf ondertussen
een gepensioneerde geworden,

■ Portrettekening door Anne van Herreweghen (1988)
■ Hubert van Herreweghen

in de academische taal ‘emeritus’ genoemd - waardoor het volhouden in het leven
toch nog als ‘verdienstelijk’ wordt aangemerkt - lees ik in de bloemlezing uit de
poëzie van Hubert van Herreweghen, samengesteld door Dirk de Geest
(Poëziecentrum, 1999): ‘In zijn poëzie wordt het leven veelvuldig voorgesteld als
een ziekte, een verregaande degeneratie, het vooruitlopen op de dood’ (p. 20).
En voor deze dichter die ik één keer in levende lijve ontmoet heb in de jaren
negentig van vorige eeuw op een redactievergadering van Dietsche Warande &
Belfort in Het Groot Begijnhof in Leuven, waar hij met enthousiasme vertelde over
zijn wandeltochten in Zuid-Frankrijk, schrijf ik mijn leeservaring op van ‘Draak’ uit
zijn bundel Kornoeljebloed (2000). Want vooruitlopend op de dood, is hij toch al
negentig jaar in het leven gevorderd, een kwarteeuw meer dan deze lezer en schrijver.
Waarom heb ik ‘Draak’ gekozen om er mijn interpretatiedrift op los te laten?
Omdat mijn ouders mij Joris genoemd hebben en ik een draak spontaan associeer
met mijn patroonheilige die, volgens de legende, maagden beschermd heeft tegen
de vuurspuwende verwoestende kracht van dat ongedierte met Jurassic Park-allures.
En dan begin ik, ten tweeden male, te leunen op de schouders van Dirk de Geest,
die in zijn inleiding op de boven genoemde bloemlezing schrijft: ‘Weliswaar komt
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in deze poëzie voortdurend een belevend ik aan het woord, maar de
hoofdbekommernis van Van Herreweghen ligt (...) op een algemener vlak dan dat
van de bekentenislyriek of de sfeervolle evocatie
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van een momentopname. Via zijn eigen verhaal, gevoelens en ervaringen viseert de
dichter allereerst op symbolische wijze dé mens’ (p. 18)
Aangezien ik behoor tot de verzameling ‘mens’ vertolkt ‘Draak’ dus ook mijn
verhaal, gevoelens en ervaringen. Als lezer, mag ik mij herkennen in de ik-persoon
in het gedicht die zich identificeert met een meeuw, een ‘draak’ aan het vliegertouw
van een jongen op het strand van de Panne, de jongen zelf. Dan houdt de identificatie
op, want ik die dit schrijf ben uiteraard niet de ‘ik’ van de dichter die in de slotregel
meedeelt dat hij degene is die het liedje heeft gezongen.
Wat mij intrigeert is de inhoud van de boodschap die de ik-dichter, de jongen op
het strand van De Panne, langs de vliegerdraad omhoog heeft gestuurd. Staat die
boodschap in volgend gedicht uit zijn tweede bundel, Liedjes van de liefde en de
dood (1949)?

Draak
Ik was de meeuw, ik hing
aan het touwtje van een jongen,
die in De Panne van op 't strand,
mijn vleugeling hield in de hand
en langs de draad een boodschap zond
omhoog en 't antwoord niet verstond
omdat de wind het zelf wou horen.
Gedrieën zijn ze in zee gesprongen,
Met wind en al, een buiteling,
De meeuw had beet, een sprieteling,
de vlieger ging voorgoed verloren.
Ik was de draak, ik was de jongen,
die heb ik niet teruggevonden,
het was zijn moeder die hem vond.
't Touw had zich rond zijn pols gewonden.
Ik ben 't die 't liedje heb gezongen.
uit: Kornoeljebloed. Gedichten (2000)

Van alle vriendschap kunnen wij genezen en worden we op de duur bevrijd.
Wat is de dood nog dan een schonere eenzaamheid?
Een omhelzing, waarvan wij nooit genezen.
Onwetendheid, waar eens het pijnlijk voorhoofd was.
In 't donker zacht vergaan onder het groeiend gras.
(VG 1986, p. 39)

Natuurlijk is dit een hypothese die ik nooit kan bevestigen. En trouwens, de dichter
komt mij ter hulp door in de elfde regel van ‘Draak’ te stellen dat de vlieger voorgoed
verloren ging. En met hem de boodschap die door de wind gehoord wou worden.
Opnieuw duikt dan een vraag bij mij op: welke wind wou het antwoord horen? De
wind die metafoor is voor de dichterlijke inspiratie? Of de Geest als manifestatie van
het mysterie dat ook God genoemd wordt?
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De dichter Hubert van Herreweghen gebruikt in zijn poëzie woorden die niet in
Van Dale staan, maar die wel voorkomen in dialectwoordenboeken waarin met liefde
de volkstaal staat opgetekend of in geleerde woordenboeken waarin de band tussen
de talen wordt beklemtoond zoals in Kiliaans Etymologicum Teutonicae Linguae.
Ga daarin als eenentwintigste eeuwer maar zoeken naar de betekenis van ‘vleugeling’
of ‘sprieteling’.
Hubert van Herreweghen maakt het mij als lezer niet gemakkelijk in zijn tweede
strofe die begint met ‘Gedrieën zijn ze in zee gesprongen’. Hoezo met zijn gedrieën?
Uit de eerste strofe heb ik begrepen dat er een jongen is (één), met een vlieger in de
hand die voor een meeuw kan doorgaan (twee) en dan is er ook nog de
gepersonifieerde wind (drie).
Maar volgens mijn beperkte kennis en beleving van wat reëel genoemd wordt,
kan alleen de jongen in zee springen. Toegegeven, hij kan het doen met het touw
van de vlieger om zijn pols en met een duw van de wind in de rug.
In de derde strofe zet de dichter mij syntactisch voor schut. Enerzijds kan de
relatiefzin ‘die heb ik niet teruggevonden’ alleen maar horen bij ‘de draak’, anderzijds
is de ‘hem’ in de regel ‘het was zijn moeder die hem vond’ behoorlijk ambigu. Vond
de moeder de draak, de jongen, of beiden?
Poëzie die meer vragen oproept dan antwoorden geeft, mag terecht klassiek
genoemd worden en behoort tot de canon van onze literatuur, hoe die ook gedefinieerd
wordt.
De voorlaatste strofe van ‘Draak’ heeft een voor mij ongemeen bevrijdend karakter.
‘Ik was de draak, ik was de jongen’. Maar dan komt de tegentoon die mij compleet
onderuit haalt. Ik was de jongen ‘die ik niet heb teruggevonden’. Ik, lezer, word aan
mijn lot overgelaten. Ik mag dan wel proberen boodschappen te versturen, ze komen
niet aan, ‘'t Touw had zich rond zijn pols gewonden’.
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's Zomers magnum opus lood
Over de cyclus Kornoeljebloed
Willy Spillebeen
Oktober, de ‘indian summer’, de laatste explosie van de zomer én een symbool van
de mooie levensavond. De bospaden in de Provençaalse Luberon zijn bespat met
‘kornoeljebloed’ en het goud en het zilver, het hele ‘magnum opus’ van de zomer,
wordt ‘lood’.
Nadrukkelijker dan vroeger - al klinkt dit te absoluut - beklemtoont Hubert van
Herreweghen sinds Korf en Trog (1993) de woorden (en de dingen). Hij somt ze
associatief op en lijkt zich minder bezorgd te maken om syntaxis en betekenis. De
beroezing door klanken en kleuren bereikt een hoogtepunt in ‘Kornoeljebloed’, de
slotcyclus van de gelijknamige bundel uit 2000, al is het taalspel allerminst gratuit
en weegt de (existentiële) betekenis door.

De lege steen
Van wat was en komen moet
in de lucht het land het leven
de zeegroene ganzenvoet
van wat spoorloos vlucht in 't hout
van wat kinderen wenen doet
en die zolang kinderen waren
angstig in hun overmoed
wandelaars die staan te staren
naar 't verpaarsen van een gloed
ze verkillen in hun bloed
van wat leeft en sterven moet
de herfstmoiren in hun webben
hebben van de winter weet.
Zie ze langs de bergwand zweven.
Het is middag. Het is laat.
‘Vraag niets. Denk niet dat ik ween.’
Het is middag in oktober.
's Zomers magnum opus lood.
Anna zat daar op een steen.
uit: Kornoeljebloed. Gedichten (2000)

La pierre vide
De ce qui fut et doit venir
dans l'air la terre la vie
glauque le pied de l'oie
de ce qui fuit sans trace dans le bois
de ce qui fait pleurer les enfants
et ceux qui le furent jusque hier
leur présomption les fait frémir
promeneurs qui voient et fixent
une lueur en train de s'assombrir
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dans leur sang ils vont transir
de ce qui vit et doit mourir
les Parques de l'automne en leurs toiles
de l'hiver elles ont vent.
Vois comme elles planent le long du flanc.
Il est midi. Il est tard.
‘Ne demande rien. Pleurer est une méprise.’
Il est midi en octobre.
Plomb le grand oeuvre de l'été.
Sur une pierre Anne était assise.
(vertaling: Frans De Haes)

In zijn poëzie gaat het vaak om de weerspiegeling van het kleine in het grote, van
de microkosmos in de macrokosmos en die wisselwerking leidt tot inzicht en
herkenning. Ook daarvan is de cyclus ‘Kornoeljebloed’ een poëtisch en inhoudelijk
sterk ‘bewijs’.
Zoals vaak, vooral in zijn later werk, zijn deze gedichten geïnspireerd, misschien
zelfs ten dele ontstaan en geritmeerd tijdens en door wandelingen. Deze dichter is
letterlijk én dichterlijk een ‘wandelaar’. In ‘Zwart lam’ (Korf en Trog) schreef hij:
Op de wandelingen / in mijn kleine leven / zag ik grote dingen. Het kleine gaat op in
een groter verband, het is blikopener naar het grote. En dat ‘grote’ is van existentiële
aard en heeft te maken met geboorte en uiteindelijk vooral met dood. Dit is perfect
van toepassing op de reeks ‘Kornoeljebloed’.
Aan de cyclus laat de dichter deze verklaring voorafgaan: Merels en lijsters zijn
verzot op de rode, rijpe steenvrucht / van de kornoeljeboom of -heester/ zodat de
wandelaar op een bospad naar Oppède-le-Vieux / zou vermoeden dat een roofdier
daar prooi heeft geslagen./ Het is kornoeljebloed.
Natuur (vogels, boom of heester, vruchten, plaats), mens (wandelaar), dood en
mysterie (roofdier, kornoeljebloed) zijn hier samengebracht. Ten overvloede geeft
de dichter de cyclus nog een onderschrift mee: oktoberwandelingen in de Lubéron,
een gedachtenis.
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In de vier gedichten ‘Kornoeljebloed’ evoceert de dichter plastisch de explosie van
oktober tijdens een dag die een heel leven overspant (vandaar een gedachtenis; zijn
debuut uit 1943 heet Het jaar der gedachtenis). Maar in oktober is het al ‘kort dag’
(titel van zijn bundel uit 1988), de dag eindigt 's middags al. De visuele waarnemingen,
plastisch en uitbundig associatief uitgedrukt in een hevige taallyriek, roepen de rijpe
overdaad van de tijloospurperen oktober in het bergland op. Deze overdaad van
visuele waarnemingen wordt de hele reeks door beklemtoond met van: zowel
opsomming als aaneenschakeling en verbinding van alles met alles. Uit de bijhorende
adjectieven blijkt dat het hoogtepunt al (bijna) voorbij is: van de campanula nauw
want al bijna gesloten, van de volgedronken druiven, van verschroeide distels blauw,
van karmijn de bessen rood, violet en karmozijn. In het eerste gedicht is het ochtend.
Twee verzen later klinkt het: het is ochtend het wordt laat. De uitbundige ochtend
duurt maar kort en leven wordt van gloeien oud. De gloed grauwt al voor de noen.
(In ‘Stugge dag’, twee gedichten eerder in de bundel: het avondt op de noen.) En
morgen is al 't zilver lood.
Lood is een leidmotief in drie van de vier gedichten. Een tweede leidmotief, ook
in drie van de vier gedichten, telkens als slotvers en met een betekenisvolle spatie
en insprong, is het kinderliedje over Anna. Anna zit daar op een steen; (in I. ANNA);
‘Anna waarom weende gij? vraagt de dichter in II. OPGESPAT KORNOELJEBLOED; in
III. DE MOIREN antwoordt niet Anna ‘omdat ik morgen sterven moet’ maar weer de
dichter: 't landschap doet zijn ogen dicht / voor wie morgen sterven moet. En ook in
IV. DE LEGE STEEN is het de dichter die zegt: ‘Vraag niets. Denk niet dat ik ween.’
En het slotvers van de hele cyclus luidt: Anna zat daar op een steen. Zo wordt van
‘Anna zit daar’ uit I tot ‘Anna zat daar’ uit IV een korte dag opgeroepen die een heel
leven overspant.
In I. ANNA ziet de dichter de explosie van de kleurige en plantenrijke
oktoberschoonheid en herkent hij in ‘Anna’ het kind, maar ook zichzelf als
(volwassen) kind. Ik vang er een echo in op van ‘Visioen’ uit ‘Cascais’ (Gedichten
II, 1958): Een jongen zit op een steen / een jongen van negen jaar.
In II. OPGESPAT KORNOELJEBLOED wordt die explosie toegespist op het
kornoeljebloed en de wegebbende grootse zomer. Andere planten, kleuren en nu ook
dieren vieren eveneens nog ‘de grootse zomer’. En de dichter stelt de (retorische)
vraag: ‘Anna, waarom weende gij?’, waarin het (Brabantse) dialect (van het liedje
maar ook van het kind ‘Anna’ of de jongen uit ‘Visioen’) even opduikt.
In III. DE MOIREN beantwoordt de dichter zelf zijn vraag aan Anna. Hij ziet in een
visioen (of een nachtmerrie) hoe spinnen, de drie zusters of de schikgodinnen de drie
Moiren, hun webben weven. De kleuren worden donkerder: paars en oker;
aangedonkerd goud; ros en roestend groen; zwartend zilver. Ze zijn het bewijs van
wat kinderen wenen doet/en die zolang kinderen waren: de dichter zelf die kind is
gebleven. In dit derde gedicht wordt het avond voor wie morgen sterven moet.
In IV. DE LEGE STEEN tenslotte, het enige gedicht dat ik hier mag citeren, brengt
de dichter een synthese van de hele cyclus. Zo overspant hij ook het hele leven: van
wat was en komen moet / in de lucht het land het leven.
Daarna verspringt hij van de natuur: de zeegroene ganzenvoet (plant) en wat
spoorloos vlucht in 't hout (vogel, insect) naar de mens (kinderen, wandelaars) en
daarna naar het mysterie van leven en dood (de herfstmoiren). Met het besef dat alles
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eindigt. Met het verzet daartegen. En met het stoïcijnse besef en de weerbarstigheid
van de dichter zelf: ‘Vraag niets. Denk niet dat ik ween.’ Natuurlijk weent hij, maar
vanbinnen. Daar helpt geen lievemoederen aan. En dat gaat ook niemand wat aan!
Hier spreken zowel Anna als de dichter zelf. Daarna komt de vaststelling: Het is
middag in oktober. ‘Middag’ lijkt me hier te betekenen ‘de tijd van twaalf tot zes’
(Van Dale), de uren waarop de zon het ergste verschroeit en 's zomers magnum opus
lood wordt. Daarna is het leven voorbij: Anna zat daar op een steen.
In de vorige drie gedichten komt het rijm voor als bij (berekend) toeval; in het
slotgedicht wendt de dichter het vrij systematisch aan. Dat maakt dit gedicht strakker
en strenger. Na de uitbundige en de beroezende opsommingen (I-II) en de bedreigende
i-klanken (III) klinkt hier een nadrukkelijke vermoeidheid door.
De vier gedichten van ‘Kornoeljebloed’, de vier levensseizoenen, geven een evolutie
weer van kindertijd tot stervenstijd, niet chronologisch maar gezien vanuit de optiek
van de levensavond. Ze lijken syntactisch grillig opgebouwd, spontaan associatief
opsommend neergeschreven en organisch gegroeid maar ze zijn in werkelijkheid
streng beheerst, elk woord en elke klank is minutieus gewikt en gewogen.
Over de plastische kracht van deze gedichten heb ik het nog onvoldoende gehad.
Net als Van Ostaijen gebruikt Van Herreweghen geen beelden. Hij somt zintuiglijk,
meestal visueel de objecten op. Zelfs de ‘drie Moiren’ zijn geen beeld maar een
mythische duiding van de spinnen en hun webben, van de nevel in de bergen en bij
uitbreiding van het leven en de dood. Het object wordt benoemd met het enig juiste
woord. Dat is, me dunkt, een vrij exacte typering van de poëzie én de poëtica van
Hubert van Herreweghen..

Vlaanderen. Jaargang 59

380

Grond van pek en ijzer
Joris Note
Er staat een ‘Rondeel’ in Karakol (‘Dood, ik stoot u weg...’), dat is ongetwijfeld de
nummer I van deze II. Het zijn erg verschillende gedichten, en hoewel ze op rondelen
lijken, zijn het er geen, volgens het boekje, al was het maar omdat ze meer dan twee
rijmklanken hebben, ongeoorloofd naar het schijnt. Maar is dat interessant? De dichter
beslist.
Wat zegt hij, waar gaat het om? Er is oorlog, die van hogerhand gevoerd wordt
en ‘gewone’ mensen treft, en er is een verbeelding van omwenteling, waarin
hogerhand zelf getroffen wordt en dus zelf ‘gewoon’ wordt. En het resultaat van die
ommekeer is kennis, niets minder dan kennis van goed en kwaad, tot dat soort

Rondeel II
Als het jong jaar opengaat,
trekt de koning in het veld
met zijn ijzeren bende,
in rotten opgesteld,
om in de dood te zenden
boer, ambachtsman, soldaat,
als het jong jaar opengaat.
De landman wacht ellende,
de lammergier de held,
zijn zoon, zijn schoon geweld.
Tot hij de koning slaat,
die door zijn akker rende
met zijn ijzeren bende,
waar tarwe in de aren staat.
De vorst gewoon soldaat!
Die het verschil niet kende,
leert vandaag goed en kwaad.
Als het jong jaar opengaat,
trekt de koning in het veld.
uit: Een kortwoonst in de heuvels.
Gedichten (2002)

bezinning komt de geslagen koning.
Uitleg is daar niet bij nodig, maar wat een merkwaardige overeenkomst met de
recentste vorst in Van Herreweghens werk! Al in de inleiding van de Lamentatie
lezen we over Uzzia: ‘In de leprozerie, in zijn onmacht en vernedering, leert de
koning het leven van onderen op te zien: het raadsel mens, het gevecht om de macht...’
Wie naar beneden valt of daar al staat, verkrijgt of heeft inzicht - goed en kwaad, ja,
en nogal troeblerend: onrecht op de plaats van het gerecht, zoals Prediker al wist,
en vertrouw vooral de lach van de machtigen niet. Het juiste gezichtspunt is dat van
de onderdrukten, zo schreef iemand ooit, ik ben zijn naam vergeten. Overigens is
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ook ‘blijdschaps boodschap’ (de blijde boodschap?) alleen verstaanbaar voor ‘Wat
[...] in armoe is geboren’: ‘Van onderuit zult gij het horen, / onder de schragen moet
gij staan’ (‘Schragen’ in Karakol).
In de sombere monoloog van de melaatse koning zit een lichtpuntje, een tegenwicht
tegen de gruwel: de herinnering aan ‘stuivend graan’, tarwe in de wind, kortom zijn
liefde voor de ‘landbouw’. En zo kan ik weer naar ‘Rondeel II’, want al worden in
dat vers ambachtsman en soldaat genoemd, het spitst zich toe op de boer, die geschaad
wordt in zijn akker en in zijn zoon (‘zijn schoon geweld’: mooi, dat geweld tegen
het geweld). De grote tegenstelling lijkt er dus een te zijn tussen de oorlog en de door
mensen beheerde, vruchtdragende natuur - die bij Van Herreweghen wel niet drastisch
gescheiden is van de natuur-zonder-meer. Ook het gedicht ‘Akkerman’, dat in Een
kortwoonst in de heuvels volgt op mijn rondeel, toont die tweespalt. En in ‘Oorlog’,
uit Aardewerk: ‘de Dulle Griet / gehelmde razernij, / rot met gestroomlijnde
gedrochten / mijn kruidentuinen naderbij / om lucht en aarde te verscheuren’. (‘Rotten’
is samenrotten, al dan niet ‘in rotten opgesteld’)
Hubert van Herreweghen moet als kind veel horen vertellen hebben over
1914-1918, en de Tweede Wereldoorlog maakte hij mee als volwassen man; dat
vormt allicht de basis voor zulke verwijzingen in zijn werk, de oorlog was of is voor
hem een realiteit. Maar daarnaast is het ook een metafoor, of een bron van beelden
om andere bedreigingen in beeld te krijgen. Zo wordt ‘De voortvluchtige’ uit
Kortwoonst opgejaagd door de ijzeren bende van de bejaarde jaren: ‘en ouderdom
omsingelt mij, / een ijzeren peloton gendarmen. // [...] Van ver kon ik bevelen horen,
/ stemmen uit kazematten, stug.’ Bijzonder indrukwekkend is het eerste gedicht uit
de cyclus ‘Ravesteyn’ (Korf en Trog), met dat fraaie motto van Van de Woestijne,
‘Brussel breidt zich uit op afschuwelijke wijze.’ Hier gaat het om ruimtelijke ordening,
om verval en verkaveling van een hoeve. De giftige insecten tussen het puin ‘vallen
aan’, het huis en de kudden zowel als ‘de vrucht des lands’ zijn vervloekt, en weer
vinden we woorden terug uit het rondeel: ‘Door brandschattende benden / de zonen
weggevoerd, / vrouwen bij vreemden in ellende. // [...] De grond van pek en ijzer.’
Geen echte oorlog hier, maar wel aantasting van de grond, het land; oorlog is maar
één van de mogelijke vormen van vernieling (maar allemaal zijn ze oorlog). Uiteraard
hoort ook vervuiling daarbij - in ‘De bron op de berg’ (zelfde afdeling als ‘Rondeel
II’) is er verontwaardigd sprake van ‘ellendelingen, / uitschot, tuig’ die het bronwater
‘van lafenis tot giftinctuur’ gemaakt hebben.
Is dat nu allemaal ‘modern’ of ‘actueel’? Ja, in zekere zin, hoewel, maar... Je kunt
het ook anders zien, alleen al door het een beetje anders te formuleren: het lijkt vaak
te gaan om de verstoring van een brave landelijke idylle. Zo uitgedrukt doet het
minder denken aan ecologisme of sociaalpolitiek bewustzijn dan aan Vlaamse
heimatliteratuur, dus aan iets van lang geleden, en misschien ook aan een boers
wantrouwen tegenover de buitenwereld. Het is bijna cliché geworden om bij Van
Herreweghen te spreken van ‘het samengaan van traditie en vernieuwing’ of zoiets,
en de soms onrustige typografie en de woordenbuitelarijen van zijn latere werk dienen
dan als bewijzen voor zijn hedendaagsheid. Maar laten we geen mist
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■ Hubert van Herreweghen signeert Webben & wargaren (Leuven, Abdij Keizersberg, 17 oktober
2009)
[Foto: Kunsttijdschrift Vlaanderen]

verspreiden, iedereen weet goed genoeg dat hij nooit een ‘moderne’, bijdetijdse
dichter geweest is in de zin waarin de negen jaar jongere en even traditiebewuste
Hugo Claus dat zijn hele leven was.
En iedereen kan dat ook wel op de een of andere manier ‘verklaren’, maar ik vraag
me af of die verschillen al eens diepgaand en sereen bestudeerd zijn; de jonge Claus
was een rebel, iemand die ruw brak met ‘het huis tussen nacht en morgen’, en toch
kun je evengoed zeggen dat hij op termijn de best aangepaste van de twee was.
Genoeg daarover, ik wijs alleen nog op het belang van de taal in dit verband. Van
Herreweghen hanteert (afgezien van de echt speciale termen) vaak woorden die
gewoon zijn maar vandaag toch enigszins verouderd aandoen, die voorstellingen en
een sfeer oproepen uit de verleden tijd; vele ervan komen waarschijnlijk uit zijn
jeugd, enkele andere uit de ‘dichterlijke taal’ die tot in de jaren vijftig vigeerde. In
‘Rondeel II’ lijken de ‘ambachtsman’ en de ‘landman’ met de in ‘rotten’ opgestelde
soldaten een tamelijk ambachtelijke oorlog uit te vechten. En ook ‘akkerman’,
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‘krijgsvolk’, ‘trom’, ‘droef’, ‘lafenis’, ‘boertje’... functioneren zo. Bruegels Dulle
Griet is zeker een krachtig symbool voor oorlog, maar ook voor een oorlog van nu?
Of neem het feit dat de machthebbers en masters of war als ‘koning’ worden
opgevoerd: zelfs dat hoort in de diepte van de geschiedenis thuis.
Ben ik Van Herreweghen nu denigrerend aan het afschepen? Welnee. Alleen hij
zelf kan vandaag nog schrijven zoals hij, iemand van twintig of veertig of zestig kan
dat niet meer, jammer misschien, maar wat dan nog, je kunt vandaag ook geen
schilderijen meer maken als Courbet of houtsneden als Masereel. Dat betekent niet
dat je die makers en hun maaksels uit het oog moet verliezen, dat je bij die mensen
en hun dingen niets meer kunt leren. Het blijft voortdurend mogelijk verbindingen
te leggen tussen oud en nieuw.
Wat mij treft en aantrekt, in ‘Rondeel II’ en een aantal andere verzen, is de afkeer
van de macht. Nog een voorbeeld daarvan, het al oude ‘Trap’ (Gedichten IV): ‘Ik
zag geen farao ooit schrijden / en geen assyrisch vorst / en had ik de kans, ik zou ze
mijden...’ Hier blijkt ook dat de keuze voor het gezichtspunt van het kleine volk
samengaat met verzet; ingehouden onheroïsch verzet meestal, bedwongen woede,
van een soort waarvoor de natuur zelf modellen lijkt te bieden: de binnensmonds
brullende beuk, de trouw van de sobere madelief ‘tegen overdaad en schennis’ (‘Beuk’
en ‘Bellis’, allebei in Kornoeljebloed) - maar uiteindelijk is er dus toch ook de boer
die zonder pardon ‘de koning slaat’ en hem op zijn plaats zet. Die tegenwerking lijkt
me heel belangrijk, zo krijgt het gedicht een stekel, zo onttrekt het zich meteen aan
de tranerige slachtoffercultus van tegenwoordig. En misschien moeten we de meestal
min of meer strakke, stevige dichtvormen ook eens in dit licht beschouwen - als
pantsers?
Wat mij treft en aantrekt in de gedichten van Van Herreweghen is ook: de
afwezigheid van fake en cynisme.
Ik blader nog even in de Verzamelde gedichten van 1986 en bedenk: hij heeft veel
angst moeten overwinnen. Ook daarvan valt iets te leren.

Vlaanderen. Jaargang 59

382

Een klaaglied met een likje zuidenwind
Frans De Haes
Hubert van Herreweghen is een Bijbels dichter, zoals Rembrandt een Bijbels schilder
was: hij leest en herleest het Boek, en deze ononderbroken meditatie - met ontzag,
niet zonder huiver - vindt in elk van zijn talrijke bundels een weerslag.
Nooit echter hadden de oude Hebreeuwse verhalen en poëzie een hele bundel van
de dichter geïnspireerd, tot wanneer in oktober 2005 Een lamentatie van de melaatse
koning verscheen, vijfenveertig kwatrijnen trefzeker geïllustreerd door dochter Anne
van Herreweghen.
Niet alleen bijbelse teksten heeft de dichter doorploegd (zoals weinigen onder de
moderne Nederlandse schrijvers het deden), door de jaren heen bestudeerde hij
aandachtig poëzie uit de meest verscheiden regio's en tijdperken, een belezenheid
die door commentatoren nogal onderschat wordt en geenszins afbreuk doet aan de
authenticiteit van de ervaring en aan het sterk persoonlijk vakmanschap dat zich
vooral in de laatste kwarteeuw op een verrassende manier heeft geuit.
Zo zal hij ongetwijfeld weet hebben van de oude Arabische maqtuah, een kort
gedicht met één enkel rijm, dat trouwens door de Hebreeuwse dichters uit het Spanje
van de tiende eeuw overgenomen

zou worden: een compositie bestaande uit één of twee kernspreuken, met een
ascetische en pessimistische lading. Zudayat noemden de Arabieren deze toonaard.
Van hun kant spraken de Joden van een tochechàh (een ‘vermaning’ of
‘terechtwijzing’), met een evidente verwijzing naar de Prediker, Job of Spreuken.
Korte, vier- of achtregelige gedichten met slechts één rijm (o.m. op -ar, -ra, -cha,
-ach of -na) leest men zowel in het werk van Ibn Gabirol als van Ibn Kalfun. Toeval?
Ook Hubert van Herreweghen verleent aan de 180 achtlettergrepige verzen uit de 45
kwatrijnen van zijn Lamentatie, een hamerend ritme dat - zoals vaak bij hem - stoelt
op een overvloed aan éénlettergrepige woorden (‘hier hok ik in mijn oude dag’),
maar ook op 180 rijmen waarin de korte, doffe Nederlandse a steeds terugkomt.
Aan wie geeft de dichter aldus het woord? In een korte inleiding licht Hubert Van
Herreweghen zelf de enscenering toe. De Lamentatie is een onverbiddelijk scherpe
monoloog in de mond gelegd van Azarja (of Uzzia), een koning die in de achtste
eeuw voor Christus in Juda regeerde. Hij ‘krijgde tegen de Filistijnen’, schrijft de
Statenbijbel, en ‘zijn naam ging uit tot den ingang van Egypte, want hij sterkte zich
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ten hoogste’. Hij herbouwde Jerusalem en de haven van Eïlat, bevorderde de veeteelt
en hield ‘van den landbouw’, zegt het Boek der Koningen, iets wat Van Herreweghen
met een begrijpelijke ontroering noteert. Verder schrijft de dichter in zijn kort
voorwoord: ‘Overmoedig geworden na een voorspoedige regering van een halve
eeuw, pleegde hij een inbreuk op de rituele rechten van de tempelpriesters. Die zagen
toen een verdacht plekje op zijn voorhoofd en verklaarde hem melaats. De laatste
twintig jaar moest hij in afzondering doorbrengen’. Zijn zoon Yotam regeerde in zijn
plaats. Een vernederde vorst dus, die het wrede krijgsspel niet had geschuwd, van
macht en van vrouwen had genoten, en nu, vereenzaamd, meedogenloos en zonder
zelfbedrog, alle facetten van het menselijk doen en laten wikt en weegt. Men lette
echter vooral hierop: Van Herreweghen pint zich geenszins vast op zijn historische
‘acteur’ (zoals hij die terecht noemt), maar kent hem een zienersgave toe die hem in
staat stelt de geschiedenis te doorkruisen en zelfs te anticiperen (zo is er bijvoorbeeld
sprake van de deportatie naar Babylon door Nabuzaradan, die anderhalve eeuw ná
Arzaria plaatsvond). Geen louter historische reconstructie dus. Ook geen parnassiaanse
‘poèmes barbares’... Hoewel: de kwatrijnen dreunen van de Hebreeuwse (en Aramese)
namen, namen van steden, streken of personages; korte, striemende litanieën die,
hier en daar, het obsederende ritme versterken: ‘Gozan, Haran, Rezef, Ivva’ (p. 36)
of ‘Hena, Sefarvaïm, Arpad’ (p. 35) zijn verwoeste steden of koninkrijken; ‘Lilith,
Tamar, Abisag’ (p. 14) achtereenvolgens een mythische demon, de schoondochter
waarmee Juda gemeenschap had en de jonge vrouw die de stervende koning David
wat warmte gaf... Bovendien bepalen deze namen, waarin de a-klank overheerst,
mee het rijm van alle kwatrijnen. Geen sprake nochtans van exotisme of louter spel:
wanneer men de
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gedichten herleest, beseft men hoe het dominante rijm op ach (al een klacht op
zichzelf!) een verrassend potentieel van het Nederlands blootlegt en de lezer essentiële
begrippen in het oor glijdt: ‘ach’, ‘bejag’, ‘slag’, ‘vlag’, ‘gezag’, enz. Soms heeft
men de indruk dat, bij een eerste ontwerp, Van Herreweghen een kernspreuk in de
tegenwoordige tijd noteerde (zoals vaak gebeurt bij ‘gnomische’ poëzie): ‘Ik zeg de
dingen die ik zie’. Maar dan kwam niet de dichter maar wél de ‘acteur’ Azaria, een
has been, aan het woord, en het programmatische beginvers eindigt logischerwijs in
de verleden tijd: ‘ik zeg de dingen die ik zag’. Het belangrijkste rijm en het
hoofdthema vallen zo van meet af aan samen en dat alleen al is een krachttoer. In
het eerste kwatrijn wisselen bovendien tijdgebonden perspectief en eeuwig geldend
heden elkaar perfect af:
Ik zeg de dingen die ik zag.
Waarheid alleen is mijn bejag.
't Leed duurde langer dan de lach.
De mens wil meer dan hij vermag.

De eerste twee verzen - en ook nog enkele andere - worden herhaald in de volgende
kwatrijnen, wat het geheel op een (onregelmatige) pantoen doet gelijken en het effect
van het herhaalde rijm nog verhoogt. Zoals aangestipt domineert het rijm op -ach de
hele Lamentatie. Toch laten ook andere patronen zich horen, met steeds de korte a
als kern: enkele kwatrijnen rijmen op -an, op -af, op -ar/ra; twee rijmen op het brutale
-ak (ingeluid door het Egyptische Karnak!), één (p. 57) van een bijzonder dramatische
soort, dat een bekend verhaal uit het boek van de Rechters prachtig condenseert,
springt van -ar op -at, en glijdt daarna van -ra opnieuw naar het vertrouwde -ag:
Ja, in de dagen van Samgar,
Een ossendrijver van Anat,
Sloeg door de slaap van Sisera
Jaël de tentpin slag na slag.

Een ander kwatrijn speelt, niet toevallig, met een eenmalig rijm op -as:
Er daalt een grijs gordijn van as.
Er walmen dampen uit 't moeras.
Waar eens een stad vol stemmen was,
Groeit er geen distel en geen gras.

Een onheilspellende visie, die het louter bijbelse karakter van de klaagzang overstijgt
en meteen ook verwijst naar moderne gruwelen (de wind in het vlas, op p. 63, refereert
aan wat zich bijna een eeuw geleden rond Ieper heeft afgespeeld, eerder dan aan de
slag rond Bet-Shéan ten tijde van Saul...).
Men treft in deze Lamentatie, gebeiteld in een feilloze vorm, alle grondmotieven aan
uit de poëzie van Van Herreweghen. Steeds opnieuw winnen ongerechtigheid en
leugen. Gezag en macht stoelen op geweld, slachting, onderdrukking en wreedheid.
Niets is minder zeker dan de zogenoemde drang naar vrijheid. Reeds in de zestiende
eeuw sprak Etienne de La Boétie van de ‘servitude volontaire’ en, honderd jaar later,
schreef La Bruyère: ‘Les hommes veulent être esclaves quelque part, et puiser là de
quoi dominer ailleurs’. Bij Van Herreweghen, die ik zonder aarzeling op dat hoge
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niveau plaats, luidt het als volgt: ‘Bloeddorstig woedt het hoog gezag / En 't lage
zoekt de lage slag’ (p. 35). Oorlog, maar ook ijdelheid, bedrog en winstbejag woekeren
overal. De lach van de koning is slechts ‘tandengruwel’. Steeds opnieuw is er de
mens, ‘roofdier en prooi’, en is er tenslotte de dood die ouders, geliefden en vrienden
wegmaait en thans de oude koning-dichter nadert. Het wordt allengs beklemmender
verwoord en verbeeld:
Als 't kind dat nooit zijn moeder zag,
Een krijgsman na verloren slag
Met een bebloed voddetje vlag,
Hier hok ik in mijn oude dag.

(Bijzonder geslaagd in dit kwatrijn lijkt mij de opeenvolging van meerlettergrepige
woorden in de tweede en vooral derde regel - dat bebloed voddetje vlag! -, terwijl in
de eerste en de vierde de éénlettergrepige de bovenhand halen).
De vrouw, leest men ergens in de bijbel, is als een bittere ‘valstrik’ (een ‘pach’ in
het Hebreeuws!...): die oude argwaan, waarin zinnelijke driften koppig nazinderen,
vertolkt de koning, met een nauwelijks geluwde passie (en zonder ‘nabeklag’!), in
minstens vijf van de vijfenveertig kwatrijnen. De klassieke beeldspraak (het serpent
uit de Genesis, de spin in zijn rag...) krijgt hier nieuw, stromend bloed. Maar de
ironie waarmee de melaatse vorst de eigen liefdes- en krijgsavonturen op de korrel
neemt (‘Vergeet wie de bevelen gaf’, zegt hij plots, op p. 50), relativeert niet alleen
zijn dubbelzinnige vrouwenhaat (of gewoon zijn angst: elke man voelt zich wel een
beetje verwant met Sisera...), zij benadrukt vooral de eigen betrokkenheid bij wat,
zonder gemoraliseer, aan de kaak wordt gesteld. Eindigt het boek niet op een
afstandelijke maar niettemin duidelijke bekentenis?
Ik was het die met wondkoorts lag.
Ik was het die men moorden zag.
Daarvan maakt niemand nog gewag,
Nu ook mijn scriba rusten mag.

Het uiteindelijk aangestipte verschil tussen koning en ‘scriba’ is een laatste knipoog
van de dichter. Het kleine boek laat trouwens geen louter zwartgallige indruk na.
Een melancholicus, zoals bijvoorbeeld Hamlet, zoekt immers de waarheid niet, hij
ontvlucht ze. Bovendien weet de liefde voor land en landbouw de geur en de smaak
van as te overstijgen (‘Het stuivend graan, een junidag, / Is 't schoonste wat mijn oog
ooit zag’); er zijn nog ‘mei en meisjes aan de lach’, maar vooral voelt men, met de
dichter, in een vlakte bedreigd door verschroeiing, ‘een likje zuidenwind’ en verwacht
men, 's ochtends dan, een ‘druppel dauw’ of een ‘bloem die open gaat’. Zoals aan
Elias op de berg Horeb openbaart het goddelijke zich hier niet in storm of donder,
maar, zo schrijft het Boek der Koningen, in ‘het suizen van een zachte bries’ (1
Koningen, 19). Een lamentatie van de melaatse koning is tegelijk hoogtepunt en
toetssteen van een meesterlijk oeuvre.
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TRANSIT
Samenstelling Patrick Lateur
Hubert van Herreweghen vertaald door Frans De Haes
Bestiarius
Lang leve 't beest!
Wie mag het huilen
met overslaande stem
luider dan ik
die levenslang
het beest
met 't beest alleen en in zijn kuilen
stinkende vacht en vuile muilen
en krakend in zijn tang
bang ben geweest,
het beest
moest temmen, tèmde,
tèm en tèm?

Vanitas
Ach, ogen, zee, morel en 't haar
sluik, kroes, kastanje, zeg het maar,
de houding van de kleine hoofden,
de halslijn en het armgebaar,
de schouders en dat duivenpaar,
de leest zo dun, de dijen zwaar
en, wat hem van het licht beroofde:
de buik en waar 't verdonkert daar,
al wat de man van vrouwen loofde,
de schedel, dat is waar.

Meeuw
Toen ik niet meer met de mensen mocht spreken,
elk woord was woede, zwijgen razernij,
liet er een meeuw een drekje op mij leken
en ik moest lachen om dat helder teken.
Tobias werd er blind van en ik blij.
Kijk wat mijn engel al niet doet voor mij!
(uit: Aardewerk. Gedichten VI - 1984)

Kruiwagen
't Geloof is, ja, ja, litanieën,
't opsplitsen van gesplitste vragen,
maar eigenlijk met een kruiwagen
rijden naar 't Oosten, op kapotte knieën.

Bestiaire
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Longue vie à la bête!
Qui le hurlera
la gorge échec et mat
plus fort que moi
qui, toutes les semailles,
à la bête
avec la bête seul et dans ses fosses,
pelage puant, groin fétide jusqu'à l'os,
et craquant dans ses tenailles,
al tenu tête
à la bête
et dus la mater, la matais,
la mate et mate?

Vanitas
Ah, yeux, mer, griotte et chevelure
raide, crêpelée, châtain, parole sûre,
le port des petites têtes,
la ligne du cou, du bras la tournure,
les épaules et ces colombes si pures,
la taille si svelte, les cuisses si mûres
et, la nuit derrière les crêtes:
le ventre et là où la ténèbre dure,
ce que des femmes l'homme fête,
le crâne, voilà l'épure.

Mouette
Quand je ne savais plus parler aux hommes,
toute parole était colère, se taire une rage,
une mouette me distilla sa chaude gomme
et le signe me fit rire, limpide en somme.
Tobie s'en aveugla, j'exultai comme le sage.
Et vois comme mon ange tourne la page!

Brouette
La foi c'est, oui, oui, des litanies,
cliver des questions clivées de fait,
mais, au vrai, c'est avec une brouette
rouler vers l'est, genoux en charpie.

Vlaanderen. Jaargang 59

385

Emmaüs
Er zijn herbergen waar ik kwam,
te voet, met de trein, met een bus,
tussen Oplombeek en Schiedam,
maar ik zoek die van Emmaüs.

Fazant
Hoe vrolijk is de dood,
en mooi, waar de fazant,
bruin, goud, één veegje rood,
te bloeden ligt op 't land.
(uit: Fazant - 1985)

Zelfportret
(aetatis 65)
Zelden ben ik nog een dichter
als van Orfeus wordt verhaald
die in de onderwereld daalt
meer een landloper die lichter
naar hij dieper 't veld in dwaalt
vogelschrik of vredestichter
alles groet wat ademhaalt.
(uit: Kort dag. Gedichten VII - 1988)

Getal
De lange tijd is steeds alleen
en bezig met het ogenblik
ineengeschrompeld in een hoek
telt het getal
bijna een hik
van voor de tik
en die is al voorbij
maltenterig lang leven
geen tel die het verkort
overal weg vergat 't verleden
ging schuil vergat de toekomst mede.
Laat gaat gewapend in den blinde
een ijzeren seraf op zoek
of de engel in haar witte schort
van een verdere glimlach blij
naar waar 't getal staat neergeschreven.
(uit: Een kortwoonst in de heuvels - 2002)
[Transit]

Emmaüs
Il y eut des auberges où je vins
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à pied, en train, en bus
entre Daverdisse et Amiens,
mais je cherche celle d'Emmaüs.

Faisan
Joyeuse est la mort au cordeau:
elle est belle quand le faisan
mordoré, un seul trait bordeaux,
s'affaisse et saigne sur le champ.

Autoportrait
(aetatis 65)
Rarement je suis poète encore
ainsi que l'on disait d'Orphée
qui descendit parmi les morts;
plutôt ce vagabond léger:
égaré dans le champ, perdant le nord,
épouvantail ou pacifique messager
il salue ce qui respire encore.

Nombre
Toujours seul est le long temps
et de l'instant préoccupé
dans un coin recroquevillé
le nombre compte
presque un hoquet
avant qu'un loquet
clique il n'est déjà plus
précautionneuse longue vie
pas un décompte ne la raccourcit
disparue de partout elle oublia le passé
s'abrita oublia de même l'avenir.
Tard il part armé à l'aveuglette
un séraphin de fer en quête
(ou l'ange en son tablier blanc
joyeuse d'un plus lointain sourire)
du lieu où le nombre est inscrit.
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Colofon
Auteurs
Hugo Brems (1944), emeritus hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde aan de
K.U. Leuven en lid van de KANTL, publiceerde tal van opstellen, boeken en
bloemlezingen over moderne en hedendaagse poëzie, o.m. het essay De dichter is
een koe. In 2006 verscheen Altijd weer vogels die nesten beginnen. Geschiedenis
van de Nederlandse literatuur 1945-2005.
Lut de Block (1952) is wetenschappelijk medewerker aan de UGent en schrijft
momenteel een proefschrift over de Sumerische mythologie en de godin Inana. Zij
publiceerde diverse dichtbundels, waaronder het meermaals bekroonde Entre deux
mers. Sinds september 2007 is zij plattelandsdichter van de provincie
Oost-Vlaanderen. Eind vorig jaar werd een eerste reeks gedichten gebundeld in Het
holst van de lente.
Frans De Haes (1948), buitengewoon lid van de KANTL, schreef een essay over
de Franstalige Belgische schrijfster Dominique Rolin, over de Franse dichter
Lautréamont en publiceerde vertalingen van de klassieke Hebreeuwse poëzie. Hij is
medewerker van Septentrion.
Carl De Strycker (1981) werkte vanaf 2004 aan het Institut für Nederlandistik
van de Universität Wien en is sinds 2007 assistent voor moderne Nederlandse
literatuur aan de Universiteit Gent waar hij een proefschrift voorbereidt over de
invloed van Paul Celan op de Nederlandstalige poezie. Hij is redacteur van
Poeziekrant en Kunsttijdschrift Vlaanderen en recenseert voor Leeswolf.
Stefaan Evenepoel (1958) is hoofddocent en vakgroephoofd Nederlands aan de
Hogeschool Gent Vertaalkunde; geaffilieerd onderzoeker aan de Universiteit Gent.
Zijn doctoraat (K.U. Leuven) handelde over de poëzie van Rutger Kopland. Hij
publiceert over hedendaagse Nederlandse poëzie en het vertalen van literaire teksten.
Hij is redacteur van een essaybundel over Nooteboom in vertaling.
Joris Gerits (1943), emeritus hoogleraar Nederlandse taal en letteren (Universiteit
Antwerpen), is redacteur van Streven en was voorzitter van de Raad van Bestuur van
het Vlaams Fonds voor de Letteren tot januari 2010. In 2007 verscheen van hem
365. Dagboek.
Dirk Hanssens osb (1962) is monnik van de benedictijnenabdij Keizersberg in
Leuven en hoofdredacteur van het monastieke tijdschrift De Kovel. Hij publiceerde
o.m. over religieuze en metafysische poëzie, ‘sprokendichtende’ woestijnvaders in
het vroegchristelijke Egypte en contemporaine beeldende kunst. Enkele libretto's
van zijn hand werden getoonzet door Vlaamse componisten.
Hilde Keteleer (1955) vertaalt proza en poëzie uit het Duits en het Frans,
publiceerde twee dichtbundels bij de Wereldbibliotheek (Al wat winter is en waar
en Deuren) en een roman bij Uitgeverij Vrijdag (Puinvrouw in Berlijn). Bestuurslid
van PEN Vlaanderen, verantwoordelijke voor het Comité Schrijvers in Gevangenschap
(WIPC).
Patrick Lateur (1949), lid van de KANTL en redacteur van Kunsttijdschrift
Vlaanderen. Hij is classicus en publiceert als dichter, bloemlezer en vertaler
(Oudgrieks, Latijn en Italiaans). In april verschijnt bij Athenaeum-Polak & Van
Gennep zijn nieuwe vertaling van de Ilias.
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[www.patricklateur.be]
Gwy Mandelinck (1937), lid van de KANTL, publiceerde zeven dichtbundels.
Schemerzones verscheen in 2009. Was stichter van ‘Poëziezomers Watou’ die hij
gedurende 28 jaar leidde. Is thans artistiek adviseur ‘Poëzie in dubbeltijd’ te Brugge.
Anne Marie Musschoot (1944), emeritus hoogleraar UGent en lid van de KANTL,
is hoofdredacteur (samen met A.J. Gelderblom) van de Geschiedenis van de
Nederlandse letterkunde, waarvan er tot dusver vijf delen verschenen. Haar
belangrijkste publicaties handelen over het werk van Cyriel Buysse en Karel van de
Woestijne. Zij is voorzitter van het Cyriel Buysse Genootschap.
Joris Note (1949) is schrijver. Van zijn hand verschenen bij uitgeverij De Bezige
Bij zes prozaboeken, waarvan Tegen het einde (2009) het jongste is. Hij publiceerde
ook vele artikelen in kranten en tijdschriften, vooral over literatuur.
Willy Spillebeen (1932), lid van de KANTL, publiceerde poëzie (o.a. Liefde, het
enige) romans (o.a. Rubroeks reizen), adolescentenromans (o.a. Serge/Samuel), essays
in boekvorm over o.a. Nijhoff (De geboorte van het stenen kindje) en vertalingen
van o.a. Charles De Coster, Alberti, Lorca en Neruda. Van deze laatste de bundel
Cien sonetos de amoren (samen met Bart Vonck) Canto general.
Yves T'Sjoen (1966) is als docent verbonden aan de Vakgroep Nederlandse
Literatuur van de Universiteit Gent. Hij bezorgde leesedities van Boon, Cami, Michiels
en Teirlinck. Vorig jaar verschenen de essaybundels Over grenzen/Oor grense. Een
vergelijkende studie van Nederlandse, Vlaamse en Afrikaanse poëzie en Verbrande
schrijvers. ‘Culturele’ collaboratie in Vlaanderen. Begin 2010 verschijnt de bundel
Aansporingen. Essays en reflecties (Acco).
Anne van Herreweghen volgde lessen bij Maurits van Saene, Marc Raes en Flor
Vermeiren. Zij tekent, schildert en maakt illustraties voor boeken en tijdschriften.
In Dietsche Warande & Belfort en Vrij Nederland verschenen ruim honderd
schrijversportretten in pen. Zij maakte zowat honderdvijftig tekeningen voor de
rubriek Water en Vuur van Diny Schouten in Vrij Nederland.
[www.annevanherreweghen.be]
Geert van Istendael (1947), lid van de KANTL en voorzitter van PEN Vlaanderen,
schrijver van gedichten (o.m. Taalmachine), romans (o.m. Gesprekken met mijn dode
god), Vlaamse sprookjes, essays (o.m. Het Belgisch labyrint).
Herlinda Vekemans (1961), redactielid van De Brakke Hond en Digther,
publiceerde de bundels Versneden en Buiging, en bijdragen in verschillende literaire
tijdschriften. Ze geeft Engels voor specifieke doeleinden aan studenten en
onderzoekers in de biomedische wetenschappen aan de K.U. Leuven.
[www.herlindavekemans.be]
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■ Met echtgenote Bertha Botte tijdens de voorstelling van Webben & wargaren (Leuven, Abdij
Keizersberg, 17 oktober 2009)
■ De debuutbundel en de jongste bundel van Hubert van Herreweghen

Het themanummer ‘Hubert van Herreweghen’ verschijnt naar aanleiding van de
negentigste verjaardag van de dichter. De redactie van Kunsttijdschrift Vlaanderen
wenst Hubert van Herreweghen van harte geluk.
Het nummer bevat een bibliografisch dossier en een reeks bijdragen waarin
literatuurwetenschappers en collega's-dichters hun voorkeursgedicht van commentaar
voorzien. Dirk de Geest en Roland Jooris hebben door omstandigheden moeten
afhaken. Een reeks vertalingen van gedichten door Frans de Haes sluit het dossier
af, bij wijze van omgekeerde Transit. Anne van Herreweghen tekende voor de cover
een nieuw portret van haar vader.
Met dank aan de bibliothecarissen Stefaan Goossens (Poëziecentrum), Jean-Paul
den Haerynck (Stadsbibliotheek Gent) en Annick Florin (Koninklijke Academie voor
Nederlandse Taal- en Letterkunde).
Alle foto's zijn afkomstig uit het familiearchief, tenzij anders aangegeven.
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Poëtisch bericht
Samenstelling Carl De Strycker
Gedichten voor deze rubriek kunnen digitaal worden aangeboden via
carldestrycker@hotmail.com met vermelding van postadres en bank- of postrekening.
Over de inzendingen wordt niet gecorrespondeerd.

Het moet weer anekdote worden
Het moet weer anekdote worden, niet hangen
blijven in gedachten uit en over. Verwoording
moet de voorvoeling van de eigen overspoeling
zijn zoals het zandkasteel zijn terugverlangen
is naar zee. Trek uit al die boeken met ellenlange
ontledingen van Holbeins beroemdste schildering
de lering dat wat werd verborgen juist de bedoeling
was, zoals je schedel eindig vertekend is met wangen:
zie gerust symboliek in een luit met gebroken snaar,
volg de lijn maar van de zon op een hemelglobe naar
een klein crucifix deels verscholen achter een gordijn,
concludeer dat het anderhalf millennium na 33 zal zijn,
exact, op Goede Vrijdag, om drie uur! Vergeet alleen
de maker niet die, zoals voor makers hoort, verdween
achter zijn paneel. Tien jaar later erfde kroost in Londen
terwijl in Bazel zijn vrouw en kinderen in de kou stonden.
|HUUB BEURSKENS|

Winterlandschap met bijenkorven
Ik kwam alleen elke dag thuis bij een jongen in onze straat
vanwege hun adventskalender, een of andere Anton Pieckplaat
ongetwijfeld, niet eens Avercamp, van een besneeuwd gehucht,
een krakeling als uithangbord voor de bakkerszaak, de lucht
van vrieskou en speculaas, er werd gesleed en op een vijver
werd geschaatst, bonte kraaien zochten naar dat of dit, ijver
klonk op uit de timmerwerkplaats, de schoenlapper ontstak
zijn olielamp, het karrenpaard at dampend uit zijn haverzak.
Van kitsch of Nietzsche wist ik nog niets, maar van de verdwijnziekte
was ik al gewis. In gindse bossen had voor een everzwijn
de hoorn geklonken, de imker drukte zijn oor tegen de korven
en hoorde niks, de herberg met het rode licht heette verdorven,
in de vijver was de slagerszoon 's zomers verdronken, eenmaal
open mochten de datumluikjes niet meer dicht. Een schandaal
was het dat de lente weer beginnen moest, maar met in me
mijn ijs van inzicht zou ik de bloeiendste olijfberg beklimmen.
Toen al moet ik hebben vermoed of zelfs geweten
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dat biedermeier en dat er met verf wordt gesmeten
door een en hetzelfde angstzweet worden gedreven.
Tot de kerst ben ik de jongen zijn vriendje gebleven.
|HUUB BEURSKENS|
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Te gast
Jef Innegraeve
Jef Innegraeve (1936, Brugge) leerde ik op een avond in april 1991 kennen tijdens
een vernissage van een tentoonstelling met vier artiesten - drie van hen zijn helaas
al overleden -: Miel Verlinde (1917-1992), een geboren tekenaar, Lieve Van Loo
(1939-2001), Jef Innegraeves vrouw, een artieste met grote zin voor evenwicht,
harmonie en verstilde innigheid, Johan Cools (1960), een aquarellist, en Koen
Scherpereel (1961-1997), een jonge duivelskunstenaar die van vele ruiven at.
Innegraeve vertelde me toen dat hij als topograaf werkzaam was (dat zou hij 34
jaar lang blijven tot 1996) - landmeter, een leuk beroep, want altijd buiten in de
natuur en in de provincie West-Vlaanderen - én dat hij beeldhouwde, ofschoon hij
tussen 1949 en 1959 aan de Academie voor Schone Kunsten in Brugge en aan de
Normaalschool in Gent alleen lessen in ‘tekenen, schilderen en architectuur’ had
gevolgd. Sindsdien heb ik hem - ik kom vaak voorbij aan zijn huis in Assebroeks
Zandtiende - nader leren kennen als een bedachtzaam man en vooral als een begaafd
ambachtsman, niet uit op snel gewin of tijdelijk succes.
Als autodidact begon hij in de jaren zeventig te beeldhouwen, aanvankelijk in hout.
Achteraan in zijn grote tuin in een geïmproviseerd atelier ontstaan sinds twintig,
dertig jaar zijn beelden, zijn sculpturen. Soms groeien ze zomaar uit zijn hoofd, maar
dikwijls maakt hij een rudimentaire tekening, een schets, noem het ‘een idee’ van
het beeld dat komen moet. Het gebeurt ook dat hij eerst een ontwerp maakt in gips,
een maquette op schaal, zodat hij zijn beeld ruimtelijk in zijn eenvoudigste vorm
ziet, wat hij dan, Michelangelo achterna, verhoudingsgewijs overbrengt, omzet,
vertaalt in een definitieve, al of niet vorstbestendige, creatie: in arduin, in diverse
Franse steensoorten, in marmer - niet in graniet, dat vraagt weer andere beitels,
hamers en vijlen -, en vooral in brons.
Vanaf de jaren tachtig toonde Innegraeve zijn werk aan de wereld, alleen, met zijn
schilderende echtgenote, in groep en/of in de open lucht: in Brugge, natuurlijk, maar
ook in Koekelare, Oostende, Waregem, Lissewege, Beernem, Veurne, Gits,
Nieuwpoort, Blankenberge, Oudenburg en op andere plaatsen.
In Innegraeves beelden heerst grote orde. Vaak vertrekt hij van een rudimentaire en
vaag-menselijke figuratie die abstraherend tot een nieuwe wezenheid wordt
uitgewerkt. Zelden is het zijn bedoeling ‘mededelend’ te zijn. Anders gezegd: hij
vertelt niet noodzakelijk een verhaal. Zijn sculpturen behoeven daarom weinig uitleg,
zelden hebben ze een naam. Des te belangrijker zijn de vorm, op zijn beurt bestaande
uit ‘elementen’ of ‘bewegingen’, het lijnenspel en een wisselend en vloeiend profiel
dat niet tot symmetrie leidt. Deze kunstenaar lijkt te zweren bij ronde vormen, die
zijn sculpturen een mysterieuze resonantie verlenen: weinig scherpe hoeken, geen
rechte lijnen, naden, punten, holten en doorboringen mild afgerond. Scheppingen in
twee-eenheid, even vloeiend tot elkaar staand, nu en dan tot hechte eenheid
vastgegroeid: in harde, blauwe arduinsteen, in carrara of travertin, in brons die warmte
uitstraalt, zoals het hoort, doch niet alles in een keer prijsgeeft.
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■ ‘Najade, of waternimf, 2004’, brons van Jef Innegraeve

Beelden met een duidelijke presence, die opvallen door hun precieze afwerking
en de perfectionistische toets, met grote eerbied voor de materie, de tekstuur, de
afwisseling van ruw en glad, van bewerkt of niet, van licht en schaduw. Dwingende
creaties met eigen existentie, groots en af in hun soms kleine, soms grotere
verschijningsvorm.
Kortom, beeldhouwkunst van niveau, die een interieur of tuin blijvend verrijkt.
|LUC DECORTE|
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In en om de kunst
Samenstelling Patrick Auwelaert
Literatuur
■ Grandeur en misère van de humanistische cultuur in De naam van de
vader (1993) en Snijpunt (2008) van Nelleke Noordervliet Een poging tot
interpretatie in het licht van de intertekstualiteit
Dorian Cumps
Inleiding
De Nederlandse schrijfster Nelleke Noordervliet (o1945, Rotterdam) debuteerde in
1987 met een geromanceerde biografie in dagboekvorm van de eerste vrouw van
Multatuli, Tine, zoals Everdine Douwes Dekker door de geëngageerde romanticus
liefdevol wordt genoemd in Max Havelaar. Door een beroep te doen op de
dagboekfictie als formele inkleding is de romancière erin geslaagd een genuanceerd
portret van binnen uit te schetsen van een gekwetste maar desondanks
vergevingsgezinde echtgenote, die kort voor haar dood alsnog probeert een zin te
geven aan haar bestaan in de schaduw van een beruchte manipulator. Hoewel dit
boek het stempel

■ [Copyright foto: Harry Cock]

draagt van zijn literair-historische context en daardoor als een uitzondering in het
oeuvre van Noordervliet beschouwd kan worden, valt het op dat de schrijfster het
veiligstellen van een eigen identiteit en de morele rechtvaardiging van een
vrouwenleven als invalshoeken heeft gekozen in haar poging om een figuur uit de
privésfeer van de literatuurgeschiedenis aan de vergetelheid te onttrekken.
Deze thema's staan opnieuw centraal in Het oog van de engel (1991), Noordervliets
tweede historische roman. Zij confronteert er een fictief hoofdpersonage, Elisabeth
Lestevenon, een jonge Nederlandse vluchtelinge uit het milieu van de patriotten, met
een historische figuur, dokter Doppet, een volgeling van de magnetiseur Mesmer.
Dit tegen de achtergrond van de Franse Revolutie. De mannelijke protagonist blijkt
een oplichter te zijn die demonstraties van hypnose ensceneert om subversieve
denkbeelden te verkondigen. Hij ontfermt zich over de jonge vrouw die de
medeplichtige wordt van zijn bedrieglijke experimenten. In de chaos die de eerste
fase van de revolutie in Parijs kenmerkt, wordt de heldin gedwongen partij te kiezen;
ze wil trouw blijven aan de verheven idealen die haar door haar verlichte opvoeding
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zijn ingeprent, maar beseft snel dat die te kort schieten in een sfeer van misleiding
en politieke terreur, en ze moet aan den lijve ondervinden dat ‘het funderen van een
persoonlijke moraal buiten welk geloof om, maar niet in strijd met het geluk van
anderen, sisyfuswerk [is]’1. Drie kenmerken van de ideeënromans van Nelleke
Noordervliet komen hier aan het licht: de noodzaak om een onafhankelijk ethisch
standpunt in te nemen om het hoofd te bieden aan maatschappelijke uitdagingen op
cruciale momenten in de geschiedenis; de oppositie tussen de rede en het irrationele
zoals die op de spits wordt gedreven door de druk van externe omstandigheden, en
de illusie van hogere idealen. In dit opzicht spreekt de titel van de studie die de relatie
tussen magnetisme en revolutionaire agitatie aan de auteur heeft gesuggereerd
boekdelen: Mesmerism and the End of the Enlightenment in France (1968) door de
Amerikaanse historicus Robert Darnton.
In haar romans gaat de schrijfster historisch bepaalde vraagstukken noch de
maatschappelijke actualiteit uit de weg. Haar belangstelling voor de geschiedenis
zoals die door het individu wordt ervaren spitst zich steeds duidelijker toe op
verschijnselen van de hedendaagse tijdgeest, die ze vanuit haar inzicht in de erfenis
van het verleden behandelt: om de problematiek van de eigentijdse samenleving te
benaderen is historisch besef onmisbaar. In een hedendaagse historische roman als
De naam van de vader of een actuele roman als Snijpunt treedt Noordervliet op de
voorgrond als een geëngageerde auteur die niet aarzelt om gevoelige thema's aan te
pakken, zoals de nalatenschap van mei 68 of de integratie van jonge allochtonen in
het onderwijs. In het vervolg wil ik nagaan hoe ze in deze beide romans, die
thematisch met elkaar gerelateerd zijn, het humanistische gedachtegoed
problematiseert. Ik betrek bij mijn onderzoek de antieke intertekstualiteit in beide
werken, in het besef dat de humanistische wereldbeschouwing in de wijsheden wortelt
die aan de literaire overlevering uit de oudheid worden toegeschreven; antieke citaten
en de verwijzing naar de klassieke mythologie bieden aan de humanist steunpunten
en sleutels voor een beter begrip van de tussenmenselijke relaties in het teken van
beschaving, tolerantie en waardigheid. Door middel van door de recente actualiteit
geïnspireerde voorbeelden stelt de auteur evenwel vraagtekens bij de relevantie van
dit cultuurgoed in een onzekere wereld, waarin individuen zich gemakkelijk
ontworteld kunnen voelen en hun toevlucht zoeken in geweld of fanatisme.

De naam van de vader
De naam van de vader behoort op het eerste gezicht tot de tendensromans die in de
eerste helft van de jaren negentig het nog levendige ressentiment van groepen
Nederlanders tegenover de Duitsers als onderwerp hadden. De val van de Berlijnse
muur eind 1989 gaf aanleiding tot een reeks literaire bespiegelingen die de
problematiek van het oorlogsverleden in de verf zetten en stof opleverden voor
hernieuwde discussie: men denke bijvoorbeeld aan de overweldigende publieke
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reactie op Tessa de Loo's De tweeling (1994). In De naam van de vader wordt deze
thematiek evenwel in een veel ruimer perspectief getrokken. Noordervliets
hoofdpersonage is een zogenaamd moffenkind dat naar aanleiding van de ontmanteling
van het IJzeren Gordijn geconfronteerd wordt met het opsporen van haar verdwenen
vader, een Duitse soldaat die aan het einde van de Tweede Wereldoorlog naar zijn
geboortestreek in de buurt van Weimar is teruggekeerd. De roman staat in het teken
van de schuldvraag waarmee de kinderen van de oorlogsgeneratie te kampen hebben
gehad. In het geval van Augusta de Wit gaat het om een dubbel taboe, dat haar als
het ware door het noodlot is opgedrongen: als telg van een geschandvlekt
Nederlands-Duits paar uit de bezettingstijd trouwt ze op haar beurt met een Jood uit
de tweede generatie oorlogsslachtoffers. De vloek die op dit soort gemengde
huwelijken lijkt te berusten treft haar dochtertje. Het kind ontsnapt aan het toezicht
van haar vader en verdrinkt; het wordt gereanimeerd maar blijft zwaar gehandicapt
totdat haar moeder haar in een omhelzing verstikt. Deze daad van wanhoop en
verlossing herinnert aan de interpretatie die Noordervliet in een van haar Groningse
gastcolleges van het gedrag van Antigone in de Griekse tragedie suggereert: ‘zij
offert het hoogste. Dan houdt de ondraaglijke vloek op’2. In De naam van de vader
heeft de auteur aan haar hoofdintrige inderdaad het aanzien gegeven van een treurspel.

De andere verhaallijn, het zoeken naar de onbekende vader, eindigt letterlijk op een
dood spoor: August Schulz blijkt net voor de val van de Muur te zijn overleden.
Daardoor blijft de vaderfiguur voor zijn dochter een schim met een hoofdzakelijk
symbolische betekenis. In het Nederlands roept zijn naam meteen de associatie op
met het begrip schuld; niet zozeer het schuldmotief dat de Duitser als
verantwoordelijke voor de oorlog brandmerkt is hier van belang; een dergelijke
verklaring wordt door de auteur genuanceerd door het personage als een onbeduidende
soldaat uit een familie van humanisten voor te stellen. Het schuldgevoel weegt
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daarentegen veel zwaarder op de tweede generatie en doet zich des te pijnlijker gelden
omdat de onbekende vader als een ontoegankelijke abstractie wordt ervaren, een
fantoom dat de volwassen hoofdpersoon nog vergeefs achterna blijft lopen. Vandaar
dat Augusta als puber haar schuldcomplex afreageerde door anorectisch te worden:
‘haar lichaam was het levende bewijs van moeders verraad’3. Later vertoont ze
omgekeerd een neiging tot vraatzucht, hetgeen zich ook positief manifesteert door
een niet te stillen honger naar kennis en rechtvaardigheid; het stramien van het
detectiveverhaal waarop de roman is geborduurd kan als een literair equivalent
worden beschouwd van haar queeste naar ontsluiering van het geheim van haar
afkomst.
Noordervliet neemt echter geen genoegen met een voorspelbare psychologische
uitleg. Ten eerste kan erop gewezen worden dat de familienaam Schulz in het Duits
etymologisch ‘rechter’ betekent4; het opsporen van de verdwenen vader kan in dit
licht ook worden geïnterpreteerd als een confrontatie met de wetgever, de instantie
die het gezag belichaamt. Men denke in dit verband aan het concept ‘le nom-du-père’
waar volgens Lacan de constructie van de persoonlijkheid op berust. De symbolische
waarde van het vaderschap, de idee van de vader, is in dit geval doorslaggevender
dan de vader als mens van vlees en bloed omdat de verhouding tot het vaderbeeld
als structurerend principe ten grondslag ligt aan de bepaling en de zingeving van een
eigen identiteit. Naar dat laatste zijn niet alleen Augusta en haar Joodse man op zoek,
maar ook bijfiguren, als exponenten van een ontredderde postmoderne generatie.
Ten tweede verheft de herhaling, door hun dochter, van de erfzonde waaraan de
ouders van Augusta zich schuldig hebben gemaakt de schuldvraag ‘naar het
gemeenschappelijk bewustzijn’5 van de mythe: dit is de betekenis die door de zuster
van August Schulz, een classica die zich bij voorkeur uitdrukt door middel van antieke
citaten, aan de lotsbestemming van haar nicht wordt gegeven. Het is kenmerkend
voor Noordervliets aanpak dat ze aan een psychoanalytisch getint thema een
filosofische en een mythische dimensie verleent. De individuele geschiedenis
weerspiegelt in deze romans immers de collectieve, de verbinding van de kleine
verhalen met de grote, waarvan de mythe een beeldrijke veraanschouwelijking ten
beste geeft.
De ontmoeting met Vera Goldbach, haar Oost-Duitse tante, heeft voor Augusta
de Wit veel weg van een inwijdingsproef. De vrouw, die zich als een sibylle voordoet
en in raadselen spreekt, wijst haar als overtuigde humaniste op het belang van de
klassieke mythologie: ‘de mythen vormen de catalogus van de ervaring en leggen
het onbeschrijfelijke uit in gelijkenissen’6, zo doceert ze. Waar het op aan komt is
inzicht te krijgen in haar persoonlijke situatie. Voor haar blijkt het dat ‘het particuliere
(kan) worden geknoopt aan het universele’7, met de berusting in haar lot als
vooruitzicht. Tante Vera verschijnt voor Augusta als de Sfinx voor Oedipus. Zij
doorspekt haar relaas over de oorsprong van hun familie en over haar leven met haar
broer August Schulz onder het nazisme en het communisme met citaten en parafrasen,
voornamelijk ontleend aan de drie grote Griekse treurspeldichters, Aeschylos,
Sophocles en Euripides. Daarbij valt de overeenkomst op tussen de Antigone van
Sophocles en zowel Vera als Augusta. De oude vrouw beschermt haar broer en houdt
zijn nagedachtenis in ere zoals de Griekse heldin deed met Polyneikes. Als een
vrouwelijke Oedipus probeert Augusta wijs te worden uit de geheimzinnige taal van
haar tante; zij is echter zelf de dochter van ouders die een verbod hebben overtreden
en als zodanig een gedeeltelijke incarnatie van Antigone, door het noodlot achtervolgd.
Door de dood van haar eigen kind en bijgevolg haar kinderloze staat kan ze boete
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doen voor de zonde van de mesalliance zodat de vloek die op deze moderne Atriden
berust, ophoudt te bestaan met het uitsterven van de stam. Waar de romancière op
aanstuurt is uiteraard het erkennen van een analogie met de stof van het treurspel,
die door de gesprekken tussen de hoofdpersoon en de orakelachtige figuur bijdraagt
tot een vorm van catharsis. De confrontatie met de strekking van de mythe kan leiden
tot loutering en geestelijke wedergeboorte, zoals de aan Goethe ontleende titel van
het derde deel van de roman, ‘Stirb und Werde’, hoewel niet gespeend van een bij
Noordervliet vaak aanwezige, gezonde portie ironie, aannemelijk maakt. De
sterfdatum van vader Schulz op de verjaardag van Goethe en de plaats van

Vlaanderen. Jaargang 59

391
het beslissende gesprek met de classica bij Weimar, de stad van de Duitse klassieken
en de eerste Duitse democratische republiek zijn externe motieven die een positieve
lading verlenen aan de door de humanistische traditie geïnspireerde initiatie.
De problematiek van de naoorlogse generatie wordt vanuit een ander perspectief
belicht wanneer het idealisme van de studentenbeweging uit 1968 ter sprake komt.
De vreedzame revolutie van 1989 die het verstarde communisme ten val bracht
verschijnt er als tegenpool van de geëxalteerde meidagen van 68, terwijl de mislukte
Praagse lente het groepje wereldverbeteraars waartoe Augusta en haar Joodse vriend
behoorden, met de bittere werkelijkheid van het totalitarisme confronteert.
Noordervliets kritiek is vooral gericht op het wereldvreemde radicalisme van de
studentenbeweging; achter hun opgeschroefde protestacties profileert zich evenzeer
een onbeholpen poging tot afrekening met de oorlogsgeneratie. Daarnaast neemt de
auteur de sfeer van permissiviteit en zelfexpressie in het onderwijs als een erfenis
van de geest van 68 op de korrel: de opvoeding en de school als instelling staan hier
symbool voor de humanistische traditie. Soortgelijke onderwerpen komen wederom
aan de beurt in Snijpunt, dat in menig opzicht aansluit bij De naam van de vader.

Snijpunt
De titel van de roman Snijpunt verwijst naar de samenloop van verschillende
verhaallijnen, als de hoofdpersonages elkaar teruggevonden hebben na een lange
zoekactie naar opnieuw verdwenen vaderfiguren, maar ook naar de aanslag waarvan
Nora Damave, een lerares en conrectrix aan een Hollandse middelbare school, het
slachtoffer wordt: een Marokkaanse leerling steekt haar in de arm met een vlindermes
omdat ze hem te weinig eerbied zou hebben betoond. De verwerking van dit incident
legt de onmacht bloot van de humanistische levensbeschouwing ten opzichte van
integratieproblemen die met het ontstaan van een multiculturele samenleving gepaard
gaan. Van begin af aan neemt de romancière geen blad voor de mond als ze door
toedoen van een vertwijfelde Nora het humanisme gelijkstelt met een kortzichtige
levenshouding, een vesting van redelijkheid en gematigdheid waarachter het individu
zich kan verschansen om onrecht en geweld in een labiele wereld te bezweren met
enkele pasklare formules ontleend aan de klassieken. Nora zoekt troost bij haar vader,
een latinist die net als de Duitse tante van Augusta de Wit graag antieke citaten
gebruikt ter ondersteuning van zijn opvattingen. Hij blijkt echter niet in staat om
haar te helpen, net zo min als haar familieleden en geestesgenoten, die steriel van
gedachten wisselen over de manier waarop moslimjongeren het best in het onderwijs
opgevangen zouden kunnen worden. Nora vat de positie van de stoïcijnse humanisten
aldus kritisch samen: ‘zij zoeken een veilige toevlucht in klassieke citaten. Zoals de
wereld is, zo was hij altijd. Het is onwaardig ten prooi te raken aan hevige emoties’8.
De hoofdintrige van Snijpunt, de speurtocht naar de gewezen echtgenoot van Nora,
die zelf een lange queeste onderneemt naar de schuilplaats van een door hem aanbeden
leermeester, leest als een episch-dramatische enscenering van de vraagstelling omtrent
de waarde van verlichte idealen in een veranderlijke samenleving. Guido Kaspers,
de ex van Nora en vader van hun dochter Franca, verdwijnt spoorloos, op zoek naar
de geheimzinnige auteur E. Fischer, een goeroe-achtige figuur met een schare
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fanatieke volgelingen. Guido wordt opgespoord door Franca die op haar beurt
achternagezeten wordt door Nora en een bevriende journalist. De daden en de
motivatie van Guido worden als voorbeeld gegeven voor de aard van het fanatisme
zoals dat uit de frustraties van een ziekelijk individu kan ontstaan. Het levensverhaal
van Guido vertoont verwantschap met dat van Augusta in De naam van de vader,
maar dat leidt zowel tot andere gevolgen als tot een andere visie op de mythologische
bron waarmee

het personage wordt geconfronteerd. Ook Guido heeft zijn vader niet gekend: deze,
een Italiaanse gastarbeider, vertrok nog voor zijn geboorte met de noorderzon. De
oorsprong van Guido's minderwaardigheidscomplex en verkeerd begrepen idealisme
wordt door de verteller aan het gebrek aan een vaderbeeld toegeschreven: ‘Guido
Kaspers groeide op tussen vrouwen (...). Toen hij in de zesde klas eindelijk bij meneer
Kwant in de bankjes schoof was het kwaad al geschied en had hij het in de eerste elf
jaar van zijn leven zonder mannelijk rolmodel moeten stellen (...)’9. Uit dit gemis
ontwikkelt zich de levensgrote behoefte aan een vaderimago, dat het personage meent
te kunnen waarmaken in de aanbidding van een geestelijke vader, de messiasfiguur
Fischer, die veelzeggend genoeg als van de aardbol verdwenen lijkt. Merkwaardig
is dat de plot op gang komt door de verwezenlijking van Guido's wishful thinking
omtrent de streek waar de kluizenaar zich schuil zou kunnen houden: in de meest
romaneske omstandigheden vindt hij zijn spoor in Umbrië terug. Van belang is echter
vooral het offer dat Guido aan zijn vadersurrogaat brengt in de vorm van een
buitengewoon wrede zelfkastijding: in een vlaag van waanzin castreert het personage
zichzelf in de crypte van een kerk, vlakbij Fischers schuiladres, waar de middeleeuwse
mysticus Jacopone da Todi begraven ligt.
Twee interteksten schuiven in deze passage over het verhaal heen: de legende van
Attis zoals die door Catullus en Ovidius opgetekend en overgebracht is; en de Laudi,
een verzameling gedichten van Jacopone, de zogenaamde gek van God: een historische
figuur die hier exemplarisch staat voor een vorm van religieus fanatisme. De citaten
uit de Laudi hebben te maken met geestelijke zelfkastijding als boetedoening ten
gevolge van schuldgevoelens bij Fischer zelf, een Italiaan die zich in werkelijkheid
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uit de wereld had teruggetrokken omdat hij zich verantwoordelijk voelde voor de
marteldood van zijn broer, een door Mussolini-aanhangers vermoorde communist;
bij Guido is de identificatie met Jacopone evenwel een blinde navolging van de
zelfhaat als toegangsmiddel tot Gods liefde, zoals de middeleeuwse monnik die
predikte.
De interpretatie van dit enigszins aan de vader verbonden thema werpt licht op de
psychische oorzaken van het fundamentalisme in het algemeen. Guido's idolatrie
voor Fischer geeft uiting aan het verlangen om iemand te zijn, om als volwaardig
mens aangezien te worden; tegelijkertijd echter wordt zijn houding omschreven als
de noodzaak voor de zeloot om niemand te zijn, om zichzelf volledig weg te cijferen
in het aangezicht
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van de meester. De zelfverminking van het personage staat gelijk met een poging
om het eigen ik te vernietigen en zodoende volkomen onthecht op te gaan in de
identificatie met het zo fel begeerde vaderimago, zoals de mysticus tracht te doen in
zijn streven naar eenwording met God.
De oorsprong van deze krankzinnige Vatersuche berust anderzijds op een verkeerde
interpretatie van het mythologische verhaal van Attis en Cybele door Guido; de vader
van Nora wees hem als belezen humanist op een adaptatie van de legende in een van
de boeken van Fischer. Volgens de overlevering ontmant Attis zichzelf in een ogenblik
van extatische overgave aan de godin Cybele. Guido voltrekt de waanzinnige daad
in een poging om zijn ex-vrouw te imponeren en terug te winnen maar ook om zijn
idool Fischer te benaderen door een daad van zelfopoffering; tenslotte wil hij zich
revancheren ten opzichte van zijn geleerde schoonfamilie door het elitaire humanisme
van zijn schoonvader met een niet voor mogelijk gehouden huzarenstuk voor schut
te zetten: de identificatie met de Attislegende. De geestelijke zelfkastijding van
Jacopone da Todi ontaardt in een letterlijke zelfverminking door castratie bij Guido.
Het resultaat is teleurstellend: Guido overleeft weliswaar de wonde maar wordt door
zijn leermeester Fischer afgewezen en door zijn ex-vrouw met medelijden en onbegrip
bejegend.

Conclusie
In haar beide romans met de vaderbinding als leidraad confronteert Nelleke
Noordervliet de lezer met uiteenlopende reacties op het gedachtegoed van de oudheid
zoals dat door humanisten als een der grondslagen van een verlichte levensopvatting
wordt beschouwd. In het eerste geval leidt de uiteenzetting met het mythologische
verhaal tot zelfbewustzijn, in het tweede tot onbegrip en zelfbedrog. Noordervliet
houdt geen preek in haar oeuvre; zij schrijft geen tendensromans waarmee ze een
eenzijdige visie aan de lezer zou opdringen; haar behandeling van deze verhaalstof
kadert in een breed maatschappelijk debat waarin het er voor de schrijfster als
moraliste op aankomt, een kritische stem te laten horen. In die zin lezen Noordervliets
romans gedeeltelijk als verhandelingen over ethische vraagstukken in verhaalvorm.
Door in Snijpunt de vraag te stellen naar de grenzen van de tolerantie ten overstaan
van allerlei manifestaties van godsdienstige of ideologisch geïnspireerde
onverdraagzaamheid, spreekt ze zich uit voor een kritische benadering van het
humanisme.

Architectuur
■ Van Restpaviljoen tot Boerekreek Uitreiking architectuurprijzen
Jan Storms
Eind 2009 werden twee belangrijke architectuurprijzen toegekend: de ‘Prijs
Bouwheer’ - een initiatief van de Vlaams Bouwmeester - en de ‘Belgische Prijs voor
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Architectuur’. In deze tekst bespreken wij twee opmerkelijke realisaties die in de
prijzen vielen: het Restpaviljoen van Els Vanden Meersch en het sportcentrum De
Boerekreek, een ontwerp van het Gentse architectenduo Ralf Coussée en Klaas Goris.

■ Els Vanden Meersch: Restpaviljoen, Duffel
[Copyright foto: Els Vanden Meersch]

Restpaviljoen te Duffel
Met de ‘Prijs Bouwheer’ wil de Vlaams Bouwmeester overheden bekronen die de
voorbije jaren een hoogstaand stedenbouwkundig, landschappelijk en architecturaal
kwaliteitsbeleid hebben gerealiseerd. Alle (semi)publieke bouwheren die een project
hebben afgerond in Vlaanderen of Brussel konden meedingen. Bij deze prijs ligt de
nadruk niet alleen op de architecturale kwaliteiten van het gebouw, maar ook op het
proces en op de begeleiding die de eigenlijke realisatie voorafgingen. Er waren vier
categorieën waarbinnen men zich kandidaat kon stellen: nieuwbouw, hergebruik,
publieke ruimte en ‘Kunst in opdracht’. De laureaten ontvingen als prijs een speciaal
voor deze gelegenheid ontworpen kunstwerk van Johan De Wilde.
Laureaat in de categorie ‘Kunst in opdracht’ was kunstenares Els Vanden Meersch
o
( 1970, Ninove) met een gebouwtje dat zich situeert op de grens van architectuur en
beeldende kunst. Het Restpaviljoen, dat opgesteld staat in het domein van het
Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Norbertus te Duffel, verwijst naar een ander
gerenommeerd project op hetzelfde terrein, namelijk de Kapel van het Niets (2007)
van Thierry de Cordier. Het kleine, kubusvormige volume werd gebouwd met
semitransparante, vierkante glasblokken.
Zowel interieur als exterieur zijn volledig symmetrisch opgebouwd. Aan de kopse
kanten
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bevinden zich twee beglaasde toegangsdeuren. In het ene lokaal staan aan elke zijwand
drie oude, aftandse wastafels opgesteld, in het andere bevindt zich een douche. De
twee kale cellen worden door middel van een houten binnendeur van elkaar
gescheiden. Door zijn povere afwerking roept het gebouwtje de sfeer op van oude
hospitalen, schoolrefters en legerkazernes - niet toevallig instellingen waar het
anonieme en collectieve primeren op het persoonlijke en individuele.
Met uitzondering van de glasblokken werden alle materialen gerecupereerd bij de
afbraak van oude ziekenhuisvleugels uit de jaren dertig van de vorige eeuw: de grijs
gevlamde tegelvloer, de witte porseleinen lavabo's, het ordinaire kraanwerk en de
roestige metalen buitendeuren. Door de integratie van deze ‘archeologische resten’
laat het kunstwerk zich lezen als een geschiedenisboek. De titel Restpaviljoen verwijst
niet alleen naar het gebruik van deze bouwrestanten, maar ook naar de toenmalige
maatschappelijke visie op geesteszieken. De confrontatie met de vooroorlogse
therapieën is hard. Els Vanden Meersch spreekt in deze context over een
‘herinneringsmachine’ die het geheugen trefzeker in kaart brengt. Bovendien ontneemt
het vele glas het individu elk gevoel van privacy. Dit ‘dehumaniseringproces’
symboliseert de kunstenares ook in de spiegelende glasbol aan het plafond die zowel
de omgeving als het (zelf)beeld van de psychiatrische patiënten totaal vervormt.
Kunst is hier duidelijk meer dan een louter esthetische beleving of een vrijblijvend
vormenspel. Of zoals ziekenhuisdirecteur Luc Pelgrims het benadrukt: ‘Het is de
wezenlijke taak van kunst ons te herinneren aan en bewust te maken van pijnlijke
momenten uit het verleden.’
Hoe positioneert het Restpaviljoen zich in de publieke ruimte? Enerzijds
concipieerde Els Vanden Meersch het paviljoen als een abstract, autoreferentieel
kunstwerk. De streng geometrische compositie gehoorzaamt aan een intrinsieke,
formele logica. Om haar autonomie tegenover de omgeving te beklemtonen staat de
constructie diagonaal opgesteld ten opzichte van de dreef die over het domein loopt.
Door de verwijzingen naar de oude ziekenhuisvleugels is het paviljoen anderzijds
onlosmakelijk verweven met de plek waar het staat opgesteld. Met haar interventie
slaagt de kunstenares erin de parkruimte een nieuwe betekenis te geven. Een
bijkomende kwaliteit is ongetwijfeld dat de sculptuur bij een eerste oogopslag niet
al haar geheimen onthult. De vraag of het hier gaat om een echte sanitaire cel dan
wel om ‘kunst-met-een-hoofdletter’ wordt aan de argeloze voorbijganger niet
onmiddellijk beantwoord.

Sportcentrum De Boerekreek te Sint-Laureins
Ralf Coussée (o1949, Roeselare) en Klaas Goris (o1950, Brussel) vielen met De
Boerekreek te Sint-Laureins liefst twee keer in de prijzen. Niet alleen sleepte het
project de ‘Prijs Bouwheer’ categorie nieuwbouw in de wacht, het kwam eveneens
als laureaat uit de bus in de categorie ‘niet-residentiële bebouwing’ van de prestigieuze
‘Belgische Prijs voor Architectuur’. Internationale erkenning voor dit werk blijkt uit
de nominatie voor de ‘European Union Prize for Contemporary Architecture’. Verder
ontvingen de architecten in 2007 al de Vlaamse Cultuurprijs voor hun totale oeuvre.
De Boerekreek is sinds jaar en dag bekend voor de sportkampen die er worden
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georganiseerd. Naast een manege huisvest het complex ook nog een groepsverblijf
voor tachtig personen, leslokalen en een administratief gebouw. De drie vleugels
zijn geordend rond een centraal landschapsplein. Een typologie die rechtstreeks
verwijst naar bestaande hoevecomplexen in het Meetjesland. Het plein als ‘cour
d'honneur’, als plaats voor ontmoetingen, teamvorming en sportactiviteiten. In de
lange, lage vleugel zijn de verblijfsunits en een berging voor watersportmaterialen
ondergebracht. De slaapkamers komen rechtstreeks uit op een open galerij die strak
geritmeerd

■ Coussée en Goris: Boerekreek, Sint-Laureins
[Copyright foto: Coussée en Goris]

wordt door houten portieken. Het andere paviljoen huisvest een eetzaal die als
polyvalente ruimte kan worden gebruikt. Het is een transparant volume dat helemaal
opgebouwd is uit glas en hout. Vanuit de binnentuin kijk je dwars naar het weidse
landschap. Maar de absolute parel van het geheel is ongetwijfeld de manege. Voor
de dakstructuur inspireerden de ontwerpers zich op de traditionele Zeeuwse schuren
die nog her en der in het polderlandschap staan opgesteld. Het spant is geen massieve
overspanning, wel een frêle gebinte dat via bouten en stalen stangen jongleert met
zwaartekracht en evenwicht. De geslaagde en subtiele integratie van een
recreatiecomplex in het kwetsbare krekengebied vormde een van de grootste
motivaties van de jury's om De Boerekreek als laureaat te bekronen. Dit project is
een schoolvoorbeeld van hoe een groot, publiek gebouw zich in het Vlaamse
polderlandschap kan inpassen zonder in te boeten aan kwalitatieve vormgeving. Het
opstellen van een milieueffectenrapport voor de site heeft daar ongetwijfeld toe
bijgedragen. Ook werd grote aandacht besteed aan het aspect duurzaamheid, wat
blijkt uit de milieubewuste materiaalkeuze.
Voor het schrijnwerk bijvoorbeeld werd geopteerd voor Siberische lorken, een
houtsoort die voldoet aan alle ecologische voorschriften betreffende herbebossing.
Het groendak laat het gebouw niet alleen versmelten met de omringende dijken. Het
zorgt bovendien voor
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buffering van het regenwater waardoor het bijdraagt tot de waterhuishouding van
het terrein.
De grote verdienste van Coussée en Goris is dat ze met De Boerekreek hebben
aangetoond dat creativiteit en functionaliteit, poëzie en ratio, natuur en architectuur
niet elkaars tegenpolen zijn, maar best hand in hand kunnen gaan.
Voor gedetailleerde informatie over de hierboven beschreven realisaties:
www.vlaamsbouwmeester.be/instrumenten/prijs_bouwheer/PB09.aspx
www.boerekreek.be

In 2003 richtten drummer Teun Verbruggen (o1975, Brasschaat) en saxofonist Bruno
Vansina (o1975, Turnhout) een eigen cd-label op: Rat Records. De aanleiding hiervoor
was de live-opname in het Antwerpse podiumcafé Buster van hun eerste VVG Trio-cd
eind 2003. VVG staat voor de beginletters van de familienamen van de drie
muzikanten: Verbruggen, Vansina en de IJslandse contrabassist (Gulli) Gudmundsson
(o1971). In de wetenschap dat ze bij officiële platenmaatschappijen bijna per definitie
nul op het rekest zouden krijgen - weinig platenmaatschappijen investeren in
debuterende jazzgroepen -, beslisten ze om hun cd's voortaan zelf uit te brengen. Zo
hoefden ze geen zakelijke compromissen te sluiten en genoten ze volledige artistieke
vrijheid. Met de oprichting van een vzw kreeg Rat Records een officieel cachet. Het
logo van het label - een rechtop zittende rat - ontleende het duo aan een met de
tekening van een rat bedrukt T-shirt van Vansina. Niet gespeend van enig tekentalent
maakte die een afwijkende versie van de tekening. Vervolgens dachten de twee na
over een catchy baseline, een slogan gebaseerd op het letterwoord ‘RAT’. Het werd
‘Rare and Treacherous’. ‘Rare’ betekent ‘zeldzaam’, wat staat voor de activiteiten
van het label die volgens Verbruggen en Vansina eerder zeldzaam zijn in het Belgische
muzieklandschap. ‘Treacherous’ heeft meerdere betekenissen, waaronder ‘misleidend’,
‘verraderlijk’ en ‘bedrieglijk’. Toegepast op Rat Records komt het erop neer dat
nagenoeg alle cd's van het label pas na verschillende luisterbeurten hun muzikale
geheimen prijsgeven.

Muzikale noemer
Onder welke muzikale noemer kunnen de cd's van Rat Records dan wel geplaatst
worden? Volgens sommige persberichten die Verbruggen en Vansina geregeld
verspreiden, is het doel van Rat Records ‘muziek uit te brengen zonder compromissen,
om ook voor experimentele alternatieve muziek een platform te geven aan artiesten
die niet passen in het “alledaagse”’. In andere persberichten staat echter te lezen dat
Rat Records opgericht is ‘met als oogmerk hedendaagse jazz van eigen bodem uit
te brengen’. Experimentele alternatieve muziek of hedendaagse jazz, wat zal het
zijn? Om die vraag te kunnen beantwoorden, volstaat het alle tot nog toe verschenen
cd's van het label te beluisteren. De eerste twee, Trio Music (2004) en In orbit (2006),
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zijn beide van het VVG Trio, de band die als alibi moest dienen voor de oprichting
van Rat Records. Ze horen duidelijk thuis onder de noemer ‘hedendaagse jazz’. Dat
geldt vooral voor Trio Music, die zeven voor het merendeel lang uitgewerkte
composities bevat: twee van het trio, één van Vansina, twee van John Coltrane, een
standard van Hoagy Carmichael (‘The Nearness of You’) en een traditional (‘Dear
Old Stockholm’). Jazzliefhebbers zullen het stramien waarop een flink deel van de
jazzproductie van pakweg de afgelopen vijftig jaar is gebaseerd, meteen herkennen:
eigen werk afgewisseld met standards en traditionals. Op Trio Music charmeert deze
aanpak vooral door de subtiele manier waarop het driemanschap

■ VVG Trio: Trio Music (2004)

■ Othin Spake: Live at Archiduc (2009)

uiteenlopende stilistische invloeden als bop en freejazz naadloos weet te verenigen
in een idioom dat zowel vertrouwd in de oren klinkt als beelden van nieuwe muzikale
werelden oproept. In orbit is een dubbel-cd waarvan de eerste in de studio is
opgenomen en de tweede live in jazzcafé L'Archiduc in Brussel. Op de eerste cd is
het trio aangevuld met toetsenist Jozef Dumoulin, op de tweede met Dumoulin en
de Franse zanger-fluitist Magic Malik (Malik Mezzadri). Hoewel beide cd's uitsluitend
werk van het gelegenheidskwartet en -kwintet bevatten, sluiten ze stilistisch
grotendeels aan bij Trio Music. Ze bieden vrij toegankelijke muziek die gekenmerkt
wordt door een swingend naturel en die meeslepend is van begin tot eind.
Anders is het gesteld met de derde cd van het label: The Ankh van Othin Spake
(2006), een trio bestaande uit Teun Verbruggen, Jozef Dumoulin en Mauro Pawlowski
(gitaar). The Ankh is de eerste cd in een trilogie van liveopnamen uit 2005 in de Petrol
Club in Antwerpen, in de opnamestudio van het Brusselse cd-label Depot 214 en in
jazzcafé L'Archiduc. De cd bevat zeven improvisaties waarbij ‘no harmony, form,
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melody or structure was set in advance’, zoals te lezen staat in de hoesnota's. Kan
men dan spreken over freejazz? Niet echt, al zijn er wel raakvlakken met dat genre.
Maar die zijn er ook met sixtiesrock, prog- en krautrock, fusion, grunge en noise.
Het is bovenal muziek die onophoudelijk getuigt van een tasten naar en een verkennen
van de grenzen van wat muzikaal toelaatbaar is, zonder dat de luisteraar onderweg
afhaakt.

Jazz als wijze van benadering
Oorspronkelijk was het de bedoeling van Verbruggen en Vansina om hedendaagse
jazz van eigen bodem uit te brengen. Zeven jaar later en twaalf cd's verder zien we
echter dat
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ook buitenlandse muzikanten en bands deel uitmaken van Rat Records. En dat
‘hedendaagse jazz’ klopt ook niet helemaal, zoals we hierboven aantoonden. Toch
zijn Verbruggen en Vansina zelf in de eerste plaats bekend geworden als
jazzmuzikanten. Verbruggen studeerde aan het conservatorium van Brussel waar hij
de richting jazz en lichte muziek volgde bij Hans Van Oosterhout. Hij studeerde af
in 1999 en won in datzelfde jaar de Hoeilaart International Jazz Contest met het Alexi
Tuomarila Quartet, waarmee hij in 2001 ook de prijs van de jury behaalde op de
Tremplin Jazz Contest in Avignon. Hij speelde en speelt in tal van projecten en bands
die zich voor het merendeel binnen de invloedssfeer van de jazz bevinden, waaronder
het Pascal Schumacher Quartet, Jambangle, Streams, Jozef Dumoulin Trio, Flat Earth
Society, Sam Vloemans Quartet, Rackham en Gowk. Bij het grote jazzpubliek is hij
vooral bekend als de drummer van het Jef Neve Trio, met wie hij tot nog toe vier
cd's uitbracht. Vansina op zijn beurt volgde les bij Bart Defoort en studeerde aan de
conservatoria van Brussel en Den Haag, waar hij onder meer John Ruocco als leraar
had. Hij nam daarnaast ook deel aan workshops bij de Amerikaanse saxofonisten
Dave Liebman, Vincent Herring en Bob Mallach. Met zijn eigen kwartet bracht hij
zelfgeschreven composities in het ‘straight ahead jazz idiom’, naar het voorbeeld
van Branford Marsalis, een van zijn muzikale mentors. Hij speelde en speelt bij het
Tuesday Night Orchestra, het Brussels Jazz Orchestra, Flat Earth Society en
Jambangle. Onder eigen naam bracht hij in 2009 bij Rat Records een
rock-georiënteerde cd uit onder de zappaeske titel Nirvana Bonus and the Demons
of Shame.
Als ik Verbruggen en Vansina vraag hoe belangrijk het element ‘jazz’ is bij Rat
Records, dan pareren ze mijn vraag met een wedervraag: ‘Wat is jazz?’ Volgens hen
is dat begrip door de jaren heen namelijk volledig uitgehold.
Vansina: ‘Iedereen weet wel ongeveer wat met jazz bedoeld wordt, maar ik vind
het eigenlijk niet langer een werkbaar begrip. Ik weet dan ook niet of wat wij doen
jazz is. Ik laat het aan anderen over om daarover te oordelen. Jazz, dat is voor mij
mijn historische platencollectie: Dexter Gordon, Miles Davis, John Coltrane, Sonny
Rollins, Julian “Cannonball” Adderley, Wayne Shorter,...’
Verbruggen: ‘Jazz is voor mij tegenwoordig vooral een manier om muziek te
benaderen, en niet zozeer een muziekgenre op zich. Intuïtief proberen iets te doen
met wat je muzikaal in handen hebt, met je eigen fantasie.’

■ Bruno Vansina
[Copyright foto: Roger Laute]

Vansina: ‘Ik denk dat er één ding is dat toch wel typerend is voor het muziekgenre
dat jazz genoemd wordt, en dat is improvisatie. En interactie. Improvisatie kun je
tot op zekere hoogte zelfs elimineren. Ik denk dat je vandaag probleemloos jazz kunt
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spelen zonder dat er improvisatie bij te pas komt. Interactie daarentegen... De interactie
tussen muzikanten

■ Teun Verbruggen
[Copyright foto: Roger Laute]

die popmuziek spelen en die tussen muzikanten die jazz spelen, is toch heel
verschillend. Popmuzikanten spelen simpelweg een uitgeschreven en ingestudeerde
partij. Jazzmuzikanten interageren meer: er vindt tijdens de uitvoering van een stuk
een grotere wisselwerking tussen hen plaats. Vooral die interactie is bepalend voor
jazzmuziek.’
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Individuele muziek
De rode draad doorheen de producties van Rat Records is niet zozeer die van de
‘afwijkende’ muziek als wel die van de ‘individuele’ muziek. De Rat-bands maken
de muziek die ze in zich hebben. Afwijkend is volgens Verbruggen en Vansina dan
ook niet de norm bij hun label. Wat ze bij hun eigen bands - het VVG Trio en Othin
Spake - wel als afwijkend willen beschouwen is het ontbreken van een muzikaal
sjabloon. Verwachtingspatronen, zo vinden ze, zijn er om er niet aan te beantwoorden.
Opvallend is het aantal trio's dat deel uitmaakt van het label. Naast het VVG Trio
en Othin Spake zijn dat Red Rocket, The Black Napkins en Binary Orchid, ofwel
vijf bands op een totaal van acht. Volgens Vansina is dat niet toevallig: ‘Ik denk dat
de trio-formule een perfect vehikel of een vruchtbare voedingsbodem is voor originele
muziek. In een trio heb je namelijk altijd een ontbrekende factor - bijvoorbeeld een
harmonisch instrument als de piano - die maakt dat er een grotere vrijheid is om
“andere” muzikale wegen te bewandelen.’
Opmerkelijk is ook het aantal debuut-cd's: acht op een totaal van twaalf. De vier
resterende cd's zijn respectievelijk de tweede en derde cd van de sleutelgroepen van
het label: het VVG Trio en Othin Spake. Een strategie zit daar volgens Verbruggen
niet achter: ‘Dat onze debuut-cd's bij ons eigen label verschenen is normaal, want
daar was het ons in eerste instantie om te doen. De andere bands op ons label hebben
hard gezocht naar een platenmaatschappij die hun debuut-cd wilde uitbrengen, maar
toen dat niet lukte kwamen ze via via bij ons terecht. Trouwens, als een band al een
cd uitgebracht heeft bij een ander label, dan zal hij niet zo snel overstappen naar een
label als het onze. Want wat het financiële plaatje betreft is het zo dat de groepen
die bij ons label zitten hun cd's eigenlijk in eigen beheer uitbrengen. Maar dat doen
ze dan wel onder de gemeenschappelijke vlag van Rat Records. Het grote voordeel
daarvan is dat al die cd's elkaar zo versterken.’

Rat Events
Van een zelfstandig cd-label is Rat Records inmiddels uitgegroeid tot een organisatie
die meer dan releases alleen verzorgt. Vandaag streven Verbruggen en Vansina er
ook naar om hun catalogus te promoten in binnen- en buitenland door compilatie-cd's
te verspreiden op internationale festivals waar jazz geprogrammeerd wordt, en door
tournees op te zetten. In eigen land organiseren ze bijvoorbeeld geregeld ‘Rat Events’
in gereputeerde concert- en theaterzalen als de Gentse Vooruit, de Brusselse AB en
het Antwerpse Zuiderpershuis, en in een cultureel centrum als De Werft in Geel. Op
die events treden steeds twee bands aan: één die wel en één die niet tot het label
behoort. Die laatste sluit in muzikaal opzicht altijd aan bij de bands van Rat Records
en zou in principe dan ook kunnen debuteren bij het label. Meestal wordt zo'n ‘Rat
Event’ opgezet rond de release van een nieuwe Rat Records-cd. Sinds december
2009 verzorgt Verbruggen bovendien elke tweede donderdag van de maand de
muziekprogrammatie in muziekcentrum Trix in Antwerpen. Daar vindt onder zijn
leiding telkens een jam session plaats van groepen - waaronder ook een aantal die
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behoren tot Rat Records - en muzikanten die ‘crossover’ gaan. Verbruggen stelt in
zijn programmatie anders gezegd doelbewust een mix van muzikale genres voorop.
Daarnaast is het energieke duo Verbruggen-Vansina voortdurend op zoek naar
distributeurs en andere onafhankelijke labels om mee samen te werken. Zo werd de
cd Child of Deception and Skill van Othin Spake uitgebracht in samenwerking met
Glasvocht Records, het onafhankelijke cd-label van Filip Gheysen uit Gent.
Gevraagd naar hun toekomstplannen antwoorden Verbruggen en Vansina: ‘Niks
plannen en zien wat er komt. Want een masterplan hebben we niet. Eigenlijk zijn
wij gewoon een paar kleine jongens in een zandbak die verwonderd naar de wereld
kijken en met onnozele dingen bezig zijn.’
www.ratrecords.biz
www.brunovansina.com
www.teunverbruggen.com
Discografie Rat Records
Op CD:
WG Trio, Trio Music, RAT001, 2004
WG Trio, In orbit, RAT002/003, 2006
Othin Spake, The Ankh, RAT004, 2006
Rackham, Juanita K, RAT005, 2006
Red Rocket, Mitten, RAT006, 2007
WG Trio & Guests, Tokio Quantize, RAT007, 2007
Othin Spake, Child of Deception and Skill, RAT008, 2008
Binary Orchid, Radioactivity, RAT009, 2009
Os Meus Shorts, Os Meus Shorts, RAT010, 2008
Bruno Vansina, Nirvana Bonus and the Demons of Shame, RAT011, 2009
The Black Napkins, The Black Napkins, RAT012, 2009
Op CD-R:
Othin Spake, Live at Archiduc, RATCDR001, 2009

Beeldende kunst
■ Bill Viola Intimate work
Mark Delrue
Grote thema's in de beeldende kunst, zoals leven en dood, transformatie, initiatie,
afscheid en ontmoeting, hebben van meet af aan een rol gespeeld in het werk van
Viola. Hij heeft zich daarbij laten inspireren door gebeurtenissen in zijn eigen leven.
Maar hij weet deze persoonlijke onderwerpen boven zichzelf uit te tillen. De Pont
toont veertien video's, waaronder het topluik The Reflecting Pool. De Pont toont een
ingetogen Viola: kleinschalig werk. De expositie is een ware ontdekkingsreis en
brengt Viola voor het voetlicht als grensbewaker van de tijd. leder gebaar telt. In
deze tentoonstelling gaat de aandacht uit naar werken die door de onderwerpkeuze
en door het bescheiden formaat als ‘intiem’ kunnen worden beschouwd. De Pont
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toont video's: The Reflecting Pool (1977-1979), Heaven and Earth (1992), Nine
Attempts to Achieve Immortality (1996), Memoria (2000), Catherine's Room (2001),
Four Hands (2001), Observance (2002), Study for Emergence (2002), The Last Angel
(2002), Study for Old Oak (2005), The Lovers (2005), Small Saints (2008), Acceptance
(2008), en The Greeting (1995) uit de vaste collectie. Hij begon zijn carrière in de
zeventiger jaren in Florence als technisch directeur van een videostudio. Daar werkte
hij met kunstenaars als o.m. Giulio Paolini, Jannis Kounellis, Mario Merz. De
videokunst stond nog in de kinderschoenen maar ontwikkelde zich razendsnel. Na
de eerste experimentele jaren slaagde Viola erin om de grenzen van het medium te
overschrijden. Hij ontdekte steeds meer technische mogelijkheden. Hij ontdekte al
snel dat het werken met video hem in staat stelde het tijdsaspect in de beeldende
kunst radicaal

■ ‘Catherine's room: 38.1 × 246,4 × 5,7 cm.
[Photo Kira Perov]
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■ Study for Emergence: 39,6 × 32 × 14,8 cm.
[Photo Kira Perov]

anders te benaderen. Zijn werk is visueel overweldigend.
Het vroegste werk in de tentoonstelling, The Reflecting Pool, (1977-1979) is een
goed voorbeeld van de wijze waarop Viola andere vormen van tijdsbesef in zijn werk
aan de orde begon te stellen. We zien een rechthoekige vijver met op de achtergrond
wat bosschages, waaruit een man tevoorschijn komt die naar de vijverrand loopt. Na
even te hebben gewacht springt hij omhoog met opgetrokken knieën. Je verwacht
dat hij met een plons in het water zal vallen, maar hij blijft roerloos in de lucht hangen
en lost langzaam op in de achtergrond van het groen, alsof hij door het licht van de
zon wordt uitgewist. Ondertussen schrijdt de tijd langzaam voort. We horen het
geluid van stromend water. Druppels die uit het niets lijken te komen veroorzaken
rimpelingen in het wateroppervlak. Een man en een vrouw lopen langs de vijver,
maar we zien alleen hun weerspiegeling in het water. Zelf blijven ze onzichtbaar.
Uiteindelijk klimt een naakte man uit het water en verdwijnt weer in het groen. Dit
vroege werk draagt bij tot de mystieke kracht van een wereld waarin verschillende
dimensies naast elkaar lijken te bestaan.
Zijn beeldtaal heeft Viola in de loop der jaren steeds verder verfijnd met
gebruikmaking van de nieuwste technische ontwikkelingen, maar in essentie is alles
al in The Reflecting Pool aanwezig. Van een meeslepende schoonheid is The Lovers
(2005): twee mensen vinden toenadering tot elkaar, terwijl een vloedgolf hen dreigt
te verzwelgen. Aangrijpend is ook Acceptance (2008). Een oudere vrouw beweegt
zich doorheen een gordijn van water op weg naar een andere dimensie.
Vanwaar het vele water? Op zesjarige leeftijd ontsnapte Viola aan de
verdrinkingsdood. ‘Een familielid redde mijn leven. Pas later besefte ik dat deze
ervaring altijd heeft meegespeeld. Nu zie ik die gebeurtenis als een gift. Heel veel
kunst ontstaat uit dingen die een kunstenaar aan den lijve heeft meegemaakt. Het
kan inderdaad niet anders: water speelt een rode draad in mijn kunst’ getuigt Bill
Viola. De onvermoede kracht van het onderbewustzijn speelt sindsdien een grote rol
in zijn werk. Naast het vertragen van de tijd werd later het gebruik van grote
voorbeelden uit de kunstgeschiedenis typerend voor zijn werk. Het centrale gegeven
lijkt de ontroering ten aanzien van het menselijk vermogen om in zichzelf te gaan
en uit zichzelf te voorschijn te komen.
In Catherine's Room (2001) zien we op vijf naast elkaar hangende plasmaschermen
beelden van de bezigheden van een vrouw op verschillende momenten van de dag:
de vroege ochtend, de morgen, de middag, de avond en de nacht. De beeldtaal in
Catherine's Room is gebaseerd op predella's van vroege altaarstukken. Deze brachten
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een heiligenleven in beeld waarbij de gebeurtenissen in de tijd simpelweg naast elkaar
werden uitgebeeld, een samenballing van de tijd. En dat precies boeit Bill Viola.
In Study for Emergence (2002) zitten twee vrouwen naast een marmeren
waterreservoir dat op een altaar gelijkt. Hun wake wordt onderbroken wanneer een
jonge man uit het reservoir opstijgt, terwijl water over de rand klotst. Dit trekt de
aandacht van de oudere vrouw, terwijl de andere vrouw de man liefkoost. Begroet
hij een teruggevonden liefde? Beide vrouwen worden getuigen van een wonderlijk
gebeuren. Dit werk werd gemaakt als voorbereiding voor een grootschalige projectie
getiteld Emergence (2002).
Het werk van Bill Viola is, zowel technisch als esthetisch, het resultaat van een
complex proces. Doordat hij zich richt op archetypische menselijke emoties, spreekt
het direct tot de verbeelding: je kunt je in die gevoelens verplaatsen.
De kracht van Viola's werk is dat het persoonlijke en algemeen menselijke worden
uitgedrukt in een beeldtaal die de tijd overstijgt. Hij bracht de videokunst op een
hoger niveau.

Tentoonstelling
■ Ambiorix: tussen legende en werkelijkheid.
Robert Nouwen
Volkeren hebben nood aan helden. Tijdens de 19de eeuw lanceerde de romantiek de
idee dat elk volk een ziel heeft waardoor het zich onderscheidt van andere volkeren.
Talrijke historici en volkskundigen gingen op zoek naar die ziel en vonden in het
verleden van hun land figuren en gebeurtenissen die aan deze idee gestalte gaven.
Voor het nieuwe België dat zich in 1830 in moeilijke omstandigheden van Nederland
afscheidde en haar onafhankelijkheid uitriep, was dit niet anders. De politici die na
1830 in het jonge België verantwoordelijkheid droegen, lieten dus niets onverlet om
bij de bevolking een nationaal bewustzijn tot leven te wekken. De regering stak alle
steden een helpende hand toe en keerde hen ruime toelagen uit waarmee de lokale
bewindslieden gedenktekens of standbeelden aan hun beroemde helden konden
wijden. De voorbeelden zijn legio: Karel de Grote in Luik (1842), Godfried van
Bouillon in Brussel (1843), Jan Breydel en Pieter de Coninck (1887), Jacob van
Artevelde in Gent (1862).1 Deze monumentale beeldhouwwerken uit de 19de eeuw
waren de expressie par excellence van het patriottisme dat de politici bij de bevolking
van de nieuwe staat wilde oproepen. Zij werden noodzakelijk geacht bij de opvoeding
tot waarachtige burgerzin. Zij waren het publieke manifest van de nationale waarden
die door ieder rechtgeaard burger hoog in het vaandel werden gedragen. Via het
subtiel koppelen van feiten en interpretaties manipuleerden de historici het verleden
en creëerden ze zo de idee dat België reeds bij de inval van C. lulius Caesar een
bijzondere individualiteit bezat. Deze werd belichaamd door de Belgae. De uitspraak
van de Romeinse veroveraar dat van alle Galliërs de Belgae de dappersten waren,
past wonderwel in deze context. Hoewel Caesar de oorzaak hiervan preciseerde, met
name omdat zij het verst van de Romeinse beschaving en haar raffinement woonden,
werd deze nauwelijks als ter zake beschouwd. In de vleiende voorstelling van het
‘dappere Belgische volk’ vonden geschiedkundigen een onverhoopt argument om
de pas verworven onafhankelijkheid te legitimeren. Na eeuwen van onderdrukking
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hadden de Belgen eindelijk hun vrijheid herwonnen. Historici zagen in deze uitspraak
van Caesar vooral een uitstekende basis voor een jonge natie die nog op zoek was
naar een eigen identiteit. Deze ging
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terug naar de oudste geschiedenis. Dit was duidelijk verder dan de bezorgdheid van
de Europese mogendheden die vooral bekommerd waren om het behoud van het
politieke evenwicht na het Congres van Wenen. Maar ook gaven zij zo het ontstaan
aan een nationale en tijdloze mythe. Dat de ‘grenzen’ waarbinnen de Belgische
stammen woonden geen enkel verband hielden met de Belgische staatsgrenzen na
1830 was hoegenaamd niet ter zake. Op die wijze trachtte men in de negentiende
eeuw de nieuwe Belgische identiteit te legitimeren. De ‘Oude Belgen’ konden
zodoende worden ingeschakeld voor de politieke doeleinden van het ogenblik.
Ideologie won het van de geschiedenis. De dappersten van alle Belgae waren
Boduognat, de aanvoerder van de Nervii, en Ambiorix, de koning van de Eburones.
De twee leiders bekleedden tot voor dertig jaar een bijzondere plaats in de vaderlandse
geschiedenis zoals deze aan de jongeren werd onderwezen. Beiden zijn hoeders van
het vaderland, helden van zijn onafhankelijkheid. De eerste kreeg in 1861 een
gedenkteken van de hand van J.-J. Du Caju te Antwerpen. Inmiddels heeft Boduognat
zijn plaats moeten verlaten. De sculptuur werd gedemonteerd en grotendeels
vernietigd. Tongeren, de oudste stad van België, zou Ambiorix in de armen sluiten.
Zijn standbeeld, ontworpen door Jules Bertin, prijkt sedert 1866 op het marktplein
van de Haspengouwse stad. In Tongeren leeft de ‘Ambiorix-ideologie’ ondertussen
door tot op de dag van heden. De koning van de Eburonen

■ De elitegraven van Meeuwen-Wijshagen, ca. 425 v.C. (GRMTongeren)

wordt een legendarisch vorst genoemd. Bedrijven en herbergen voeren zijn naam als
handelsmerk. Ambiorix zelf eindigde bij de Vlaamse verkiezingen van de grootste
Belg aller tijden op de vierde plaats. En tenslotte moet een tentoonstelling in het
prachtige Gallo-Romeinse museum in de Ambiorixstad het finale orgelpunt plaatsen
door de legende aan zo veel mogelijk bezoekers voor te stellen. Maar wie was die
Ambiorix in werkelijkheid?

De historische Ambiorix
Ambiorix en zijn Eburones werden vooral beroemd vanwege hun overwinning op
het anderhalve legioen onder leiding van Sabinus en Cotta.2 Afkomstig van over de
Rijn en Germaans, maar met een sterke Keltische (taal-) invloed, waren de Eburonen
een stam die zich geografisch situeerde tussen de Germaanse en de Keltische volkeren.
Aanvankelijk waren zij bondgenoten van de Romeinen tot zij in het najaar van 54
v.C. in opstand kwamen. Had de slechte oogst van dat jaar er iets mee te maken?
Het zit er alleszins dik in, te meer omdat de aanwezigheid van het anderhalve
Romeinse legioen, dat in het stamgebied van de Eburonen zijn winterkwartier in de
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buurt van Atuatuca had ingenomen, van die aard was dat de voedselvoorraden voor
de plaatselijke bevolking nauwelijks nog toereikend waren. De tekst van Caesar3
suggereert dat er een bondgenootschap was gesloten tussen de Treveri, de Eburones
en de Nervii. Misschien waren er ook nog andere stammen bij deze opstand betrokken.
Maar het zijn vooral de voornoemde stammen die actief deelnemen aan de wapenfeiten
die volgen. Eind oktober, twee weken na de aankomst van de Romeinse troepen in
hun winterkwartieren, leidden de Eburonen, onder aanvoering van Ambiorix en
Catuvolcus, en met instemming van Indutiomarus, de koning van de Treveri, de
vijandelijkheden in. Voor de Romeinen zou het uitdraaien op een nachtmerrie. In
plaats van graan te leveren aan de Romeinen, zoals was afgesproken, riepen Ambiorix
en Catuvolcus hun mannen te wapen. Zij overvielen de Romeinse houtverzamelaars
en wilden het winterkamp belegeren. De overmacht was echter te groot. Dankzij een
list slaagde Ambiorix er in de Romeinen hun kamp te laten verlaten. De Eburones
hadden zich in de bossen op een strategische plaats in een hinderlaag gelegd. Toen
de Romeinse troepen verschenen, sprongen ze te voorschijn en vielen ze langs alle
zijden aan. Klaarblijkelijk waren er ook Treveri bij de strijd betrokken. Er ontstond
een grote verwarring. Q. Titurius Sabinus raakte volgens Caesar het noorden kwijt
terwijl L. Aurunculeius Cotta al het mogelijke deed om een ramp te vermijden. Dit
lukte niet. De manschappen van Ambiorix slachtten de Romeinse soldaten tot de
laatste man af. Minstens zesduizend militairen sneuvelden. Eén legioenadelaar en
een winterkamp gingen reddeloos verloren. Toen Caesar van het nieuws op de hoogte
werd gesteld, was hij geschokt. Maar het nieuws verspreidde zich ook snel onder de
Gallische stammen, de hoop op welslagen van de opstand was groot. Onder meer de
Treveri waren door dit succes helemaal opgehitst. Door deze overwinning
aangespoord, vertrok Ambiorix onmiddellijk naar de naburige stammen, in het
bijzonder naar de Atuatuci en de Nervii. De Nervii stuurden onmiddellijk gezanten
naar de Ceutrones, de Grudii, de Levaci, de Pleumoxii en de Geidumni. Hierna rukten
zij snel op naar het legerkamp in het stamgebied van de Nervii dat onder leiding
stond van Q. Cicero. Die had nog niets vernomen van de gebeurtenissen bij Atuatuca.
De Nervii, de Atuatuci en de Eburones vielen samen met hun bondgenoten en vazallen
het Romeinse winterkamp aan. Er volgde een hardnekkige belegering. Naarmate de
dagen verstreken werd de toestand van de belegerden steeds hachelijker. De
voedselvoorraden geraakten langzaam uitgeput. Gelukkig voor Q. Cicero slaagde
een boodschapper er in Caesar te bereiken. Deze mobiliseerde onmiddellijk de nodige
troepen en slaagde er maar net in Q. Cicero met zijn soldaten te ontzetten en de
Gallische coalitie te verslaan. Tijdens de volgende jaren zouden de Eburonen het
slachtoffer worden van
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een echte epuratie. Ambiorix zelf kregen de Romeinen echter nooit te pakken.
Welke zijn nu onze bronnen voor deze geschiedenis?4 Uiteraard kennen wij de
Eburonen en Ambiorix van de Commentarii van C. lulius Caesar. Dit zijn een soort
ambtelijke rapporten over de militaire campagnes die Caesar maakte ten behoeve
van de Romeinse senaat. Deze rapporten mag je echter niet gelijkstellen met een
objectieve berichtgeving. Zij werden immers geschreven om te overtuigen, om er
voor te zorgen dat in Rome de juiste politieke beslissingen werden getroffen zodat
Caesar voor zijn mandaat als proconsul van Gallië de nodige militaire armslag had.
Het spreekt dus voor zich dat deze teksten met de nodige kritische zin moeten worden
gelezen. Maar betekent dit dat Caesar het zich kon permitteren om te liegen, om aan
de gebeurtenissen een hele reeks verzinsels toe te voegen, om eventueel een figuur
als Ambiorix te verzinnen? Dit is toch wel een stap te ver. Vergeten wij immers niet
dat in het Romeinse leger van Caesar de proconsul niet de enige was die kon schrijven.
Ook de hogere kaders voerden een drukke briefwisseling met het thuisfront. Een
mooi voorbeeld hiervan is M. Tullius Cicero, de grote Romeinse politicus en redenaar,
die onder meer met zijn broer Quintus een drukke briefwisseling onderhield. En net
deze Quintus Cicero vocht tijdens de winter van 54 v.C. een strijd op leven en dood
tegen een Gallische coalitie waarin de Eburones onder leiding van Ambiorix een
leidende rol speelden. Pertinente leugens zouden dadelijk worden ontmaskerd.
Gelukkig zijn de Commentarii ook niet de enige geschreven bronnen voor de Gallische
oorlogen die bewaard bleven en melding maken van de overwinning van Ambiorix
en zijn Eburones. Op de eerste plaats moeten wij hier Titus Livius (59 v.C.-17 n.C.)
en zijn geschiedenis van Rome Ab urbe condita vermelden. Een groot deel van boek
106 behandelde de hierboven beschreven gebeurtenissen. Jammer genoeg beschikken
wij slechts over samenvattingen hiervan, de zogenaamde Periochae.5 Het feit alleen
reeds dat deze beruchte Romeinse nederlaag hierin wordt vermeld, toont aan welke
prominente plaats het verhaal van Ambiorix in het werk van Livius innam. Een
tweede interessante auteur die aandacht besteedde aan deze gebeurtenissen, is de
Griek Plutarchus (ca. 46 -na 120 n.C.) in zijn biografie van Caesar.6 Ook hij vermeldt
Ambiorix bij naam. Suetonius spreekt in zijn biografie van Caesar enkel van de
nederlaag van Titurius, maar vernoemt Ambiorix niet.7 En tenslotte moeten wij hier
nog de Romeinse geschiedenis van Dio Cassius (ca. 155-235 n.C.) vermelden.8 Naast
Caesar is hij de uitvoerigste bron voor de Gallische oorlogen. De confrontatie tussen
de Eburones onder leiding van Ambiorix en het leger van Sabinus en Cotta wordt
ook bij hem uitvoerig beschreven.
Omdat de commentarii de enige primaire bron zijn waarop hedendaagse historici
zich kunnen baseren, worden soms vragen gesteld rond de historische figuur van
Ambiorix.9 Vergeten wij echter niet dat niet alle teksten uit de oudheid bewaard
bleven. De geschriften van de contemporaine historici zijn grotendeels verloren
gegaan. Dit is jammer omdat onder hen zich fervente tegenstanders van Caesar
bevonden. Te vermelden zijn onder meer G. Asinius Pollio (76 v.C. - 5 n.C.) en Q.
Aelius Tubero (ca. 74 v.C. - ?). Maar dat betekent niet dat zij geen invloed hebben
gehad. Integendeel, zij bleven bekend via latere auteurs die hen hebben geconsulteerd.
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Ze zouden zeker toegelaten hebben het beeld van Caesar op een meer genuanceerde
wijze te schetsen. Tegelijk mogen wij ook geen tekort doen aan de vernoemde historici
van de Oudheid. Titus Livius, die relatief kort na de gebeurtenissen schreef, heeft
zeker de andere bronnen geconsulteerd waaraan hij de versie van Caesar kon toetsen.
Op het vlak van geschiedschrijving en historische methode is zijn

■ Het vorstengraf van Eigenbilzen, ca. 430 v.C. (KMKGBrussel)

oeuvre een monument en het zou aan deze historicus een groot tekort doen indien
wij hem een slaafse navolger van Caesar zouden noemen. Suetonius en Plutarchus
kenden het werk van Asinius Pollio. Hoewel Dio Cassius weinig nieuws toevoegt
aan de tekst van de proconsul mag je hem niet zonder meer er van beschuldigen dat
hij de versie van de Commentarii gewoon heeft over genomen. Dio Cassius wordt
immers als een integer onderzoeker beschouwd en het is van hem bekend dat hij
Asinius Pollio en Aelius Tubero heeft geconsulteerd.
Soms wordt ook twijfel gezaaid omdat vooral tot op heden geen archeologische
vondsten bekend zouden zijn die het verhaal van Caesar bevestigen. Eén uitzondering
hierop willen wij toch maken voor de grote muntschat van Heers bij Tongeren. Deze
bevatte 78 munten van de Eburones, 21 munten van de Nervii, 1 munt van de Treveri,
1 munt van de Veliocasses en 1 onbeslagen munt. Het is erg opvallend dat een deel
van de Eburonenstaters afkomstig was van dezelfde muntstempel en dat de meeste
stukken relatief ‘vers’ waren geslagen. Indien wij abstractie maken van de munt van
de Veliocasses, valt de samenstelling van deze goudschat net samen met de coalitie
die Caesar in zijn Commentarii vermeldde. In Gallië werden munten trouwens
doorgaans geslagen om krijgers te betalen. Indien dit
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archeologisch argument voor sommigen onvoldoende zou blijken om de historiciteit
van Caesars tekst te ondersteunen, vergeten wij dan niet dat het gebrek aan
archeologica tot nog toe niet in Frankrijk speelde. De ‘archeologie van de Gallische
oorlogen’ laat daar immers toe het oorlogsverslag van Caesar op een aantal punten
te toetsen. Denken wij onder meer aan de opgravingen van Napoleon III op de Mont
Beuvray (Bibracte) of in Alise Sainte Reine om er naar Alesia te zoeken. Aan de
andere kant lieten de veldslagen, die in het open veld werden uitgevochten, geen
enkel spoor na. Ook de overblijfselen van de provisorische kampen gemaakt van
grachten, aarden wallen en tenten, verdwenen zeer snel met het verstrijken van de
jaren. Het is duidelijk dat de archeologie in deze ook niet alles vermag.

Het Ambiorixmonument te Tongeren10
Hoe het Ambiorixmonument werd opgericht, is een bijzonder verhaal. In 1842
promoveerde Joannes Nolet de Brauwere van Steeland tot doctor honoris causa aan
de Katholieke Universiteit te Leuven, amper één jaar nadat hij zijn episch-lyrisch
gedicht ‘Ambiorix’ had geschreven. Het was een breedsprakig heldendicht, romantisch
van inhoud en klassiek van vorm. Het verraadt een sterke invloed van Bilderdijk en
Helmers. De auteur vestigde hiermee de aandacht van het Tongerse publiek op de
heldhaftige koning der Eburones. De aanvangsverzen - net als Homeros wordt de
hulp van de Muze ingeroepen - karakteriseren het werk perfect: ‘Verhef u, zangster,
die mijn elpen citer spant! / Ik roer het snarenspel voor 't dierbaer Vaderland, / En
zing het heldenfeit der dappere Eburonen.’
Ambiorix wordt in de tweede zang beschreven als een koene leider met een ‘reuzige
gestalte’, een ‘schoone ziel’, ‘golvend hair gesplitst in blonde vlokken’, ‘blauwe ogen
met een heldere arendsblik’. Met de hulp van de priesteres Brenda slaagt Ambiorix
erin de Romeinen te overwinnen. In de laatste zang volgt echter de weerwraak van
Caesar; Ambiorix sneuvelt tenslotte in de strijd. Dit doorwrocht dichtstuk oefende
ontegensprekelijk een invloed uit op de latere oprichting van het standbeeld van
Ambiorix. De locale historicus Frans Driesen11 die erg actief was in de Société
Scientifique et Littéraire schreef in 1851: ‘Hélas, la ville de Tongres, que n'a-t-elle
une caisse bien riche et de magistrats bien patriotiques! Nous lui conseillerions de
prendre l'initiative, et d'élever sur une des ses places publiques un beau monument
à la mémoire d'Ambiorix, le héros Eburon et presque Tongrois!’ Voor alle
duidelijkheid dient te worden opgemerkt dat het archeologisch onderzoek geen enkel
spoor van een inheemse nederzetting die aan de Romeinse stad voorafging, aan het
licht heeft gebracht. Boven op de Tongerse heuvel lag dus zeker niet het oppidum
van Ambiorix. Maar de naamsovereenkomst tussen Atuatuca Tungrorum, het antieke
Tongeren, en Atuatuca, het kamp van Q. Titurius Sabinus en L. Aurunculeius Cotta
vlakbij de plaats waar de Romeinse troepen in de hinderlaag van de Eburones liepen
en smadelijk werden verslagen, bood voldoende redenen om Ambiorix aan de trotse
Tongerse borst te drukken. Wie beter dan de beeldhouwer Jules Bertin, medelid van
de Société Scientifique et Littéraire, kon als ontwerper voor het monument worden
aangeduid? In de zitting van de Kamer voor Volksvertegenwoordigers van 5 december

Vlaanderen. Jaargang 59

1860 maakte de Minister voor Binnenlandse Zaken bekend dat de regering de
oprichting van een bronzen Ambiorixgedenkteken financieel zou ondersteunen. Het
standbeeld zou dertigduizend frank kosten. De regering had een dotatie beslist van
eenëntwintigduizend frank. Het resterende bedrag dat het stadsbestuur van Tongeren
samen met de Provincie Limburg moest dragen, met name negenduizend frank, werd
het voorwerp van politiek gekibbel in de gemeenteraad en leidde tot ernstige
spanningen. Uiteindelijk werd op 6 november 1865 een contract getekend. De kostprijs
was inmiddels tot vijfendertigduizend frank opgelopen.
Aan de uiteindelijke monumentale sculptuur gingen zeker drie ontwerpen vooraf.
Een eerste gipsen model van Jules Bertin is enkel via een foto bekend. Dit
Ambiorixgedenkteken werd niet onverdeeld gunstig onthaald. Onder meer F. Driesen,
die toch zolang de vurige promotor van het project was geweest, formuleerde een
aantal kritische bemerkingen. De zaak sleepte jaren aan en werd van langsom delicater.
Om het geheel te deblokkeren werd aan G. Geefs, een veel gelauwerd beeldhouwer,
de opdracht gegeven een voorontwerp te maken terwijl J. Bertin voor de uiteindelijke
realisatie zou zorgen. Een tweede gipsen model volgde. Dat sluit erg aan bij het
Ambiorixbeeld op de Tongerse Grote Markt, maar is veel fijner van uitvoering. Het
bevond zich in een Luxemburgse privécollectie en wordt nu bewaard in het Musée
des Celtes in Libramont.12 Tenslotte moeten wij een bronzen model, bijna identiek
aan het tweede gipsen model, vermelden. Het werd in 1995 uit de collectie van wijlen
G. Velaers in Tongeren ontvreemd en is sedertdien spoorloos. Deze sculptuur is
slechts bij weinigen bekend.13 Midden 1866 werd een aanvang gemaakt met de bouw
van het voetstuk, een dolmen in roodgekleurde Luxemburgse steen. Het beeld van
Ambiorix prijkte ondertussen op de Exposition des Beaux Arts te Brussel en was het
voorwerp van lovende kritieken in onder meer de Gazette Belge, Le Journal de
Bruges en zelfs in L'Illustration te Parijs. Pas op 31 augustus arriveerden de bronzen
onderdelen van Ambiorix per spoor te Tongeren. In aanwezigheid van Leopold II
en zijn echtgenote Maria-Hendrika werd op 5 september 1866 het standbeeld eindelijk
onthuld. Naar aanleiding van de feestelijkheden zag J. Nollet de Brauwere van
Steeland zich geroepen nogmaals een gedicht te plegen: ‘Ode op het standbeeld van
Ambiorix in Herfstmaand van 1866 te Tongeren onthuld’. Hieruit droeg hij tijdens
de plechtigheid de laatste vijf strofen voor koning Leopold voor. Een jaar na de
inhuldiging te Tongeren prijkte op Exposition universelle d'art et d'industrie van
1867 een exacte replica.14 Vierentwintig jaren later ontving Jules Bertin een nieuwe
opdracht, nu van het gemeentebestuur van St.-Denis. Het ging om een standbeeld
van Vercingetorix. Te Tongeren twijfelde er niemand aan of Vercingetorix zou een
getrouwe kopie van Ambiorix worden. Op 26 juni 1890 werd het standbeeld op de
square Thiers in St.-Denis ingewijd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het
echter door het Duitse leger van zijn voetstuk gehaald en gesmolten. Er rest enkel
nog een oude postkaart.15 Camille Jullian16, wiens Histoire de la Gaule toch wel
romantisch is getint, volgt zeer getrouw de tekst van Caesar en ziet in de figuur van
Ambiorix de voorloper van Vercingetorix, die in de Franse nationale geschiedenis
een prominente plaats inneemt. Het Tongerse Ambiorixbeeld werd op zijn beurt de
voorloper van het Vercingetorixbeeld in St.-Denis.
Het Ambiorix-monument is er voor verantwoordelijk dat de koning van de Eburonen
te Tongeren tot een echte volksheld uitgroeide. Tot dan toe was hij slechts bekend
bij diegenen die het vijfde boek van de Commentarii hadden gelezen en vertaald.
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Noch in de topografie, noch in de folklore had hij enig spoor nagelaten. De Ambiorix,
zoals hij nu is gekend, is het product van de lokale historici die als romantici en
nationalisten vurig hun vaderlandsliefde voor het jonge België beleden. De keuze
van Ambiorix was in menig opzicht perfect. De figuur heeft iets geheimzinnigs en
spreekt bijzonder tot de verbeelding. Bovendien belichaamt hij het vleesgeworden
verzet tegen de vreemde overheersing. Het feit dat toen reeds werd getwijfeld aan
de thesis die
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het Caesariaanse Atuatuca met Tongeren gelijkstelde, werd door J. Jaminé, de
toenmalige burgervader, tijdens zijn huldigingrede voorzichtig weerlegd. Het
systematisch opvoeren van de volkeren tussen Seine en Rijn in de nationale
historiografie en de oprichting van de monumentale sculpturen van Boduognat en
Ambiorix zet aan tot nadenken over de maatschappelijke rol van de geschiedenis.
Er bestaat immers een nauwe relatie tussen geschiedschrijving en de weergaven van
de geschiedenis door de politieke machten. Voor de Belgische geschiedenis is dit
niet anders. Tijdens de eerste decennia na de Belgische onafhankelijkheid stond het
land op politiek en militair vlak nog erg zwak. De natie was ontstaan bij de gratie
van de Europese grootmachten die na het Congres van Wenen de machtsverhoudingen
in Europa wensten te stabiliseren. De Oude Belgen zorgden voor een alternatieve
politieke eenheid. Het was een politieke eenheid die haar wortels vond in de oudste
geschiedenis van de natie. De tijdloze moed van de Belgische helden, erkend door
de machtige lulius Caesar, zorgde voor een welgekomen ideologische eenheid. De
hardnekkige Gallische weerstand tegen de Romeinse veroveraar wordt op die wijze
een Belgische mythe waarin de politiek noodzakelijke elementen prominent aanwezig
zijn. Het gaat om eendracht in de strijd, politieke vastberadenheid, identiteit. De
mythe vormt zo een positieve basis voor de jonge natie. Eendracht maakt macht!
Maar in werkelijkheid is er tijdens de Gallische oorlogen nooit sprake geweest van
een Belgische eenheid. Trouwens, vanuit geografisch standpunt bestond er een
fundamenteel onderscheid tussen de Gallische Belgae en het huidige België. De
mythe van de historische eendracht der Belgen staat zodoende haaks op de werkelijke
geschiedenis. Bij V. Clobert die onmiddellijk na de onafhankelijkheid een
schoolhandboek voor het secundair onderwijs samenstelde, krijgt de mythe haar
volle betekenis: ‘Laten we de moed van onze voorouders bewonderen. Eendracht
maakt macht was reeds hun devies. Op bevel van hun leider zijn ze opgetrokken tegen
de ontelbare legioenen van Caesar en hebben ze hun bloed laten vloeien over de
heilige grond van het Vaderland. België toonde zijn dankbaarheid door voor deze
helden, die een voorbeeld zijn geweest, een standbeeld op te richten.’17 De visie van
de Belgische historici zal in de loop der jaren grondig evolueren. Gelukkig maar!
In Vlaanderen zijn Ambiorix en Boduognat niet de enige hoofdrolspelers uit de
Gallische oorlogen die met een standbeeld werden geëerd. Wanneer in 1873 het
gietijzeren standbeeld van Lamoraal graaf van Egmont te Brussel op de markt werd
geplaatst, werd datzelfde jaar tijdens de Julius Caesarfeesten het ‘harnas van lulius
Caesar’ op het dorpsplein van Velzeke, een voormalige vicus in de civitas Nerviorum,
onthuld. Deze feesten zouden om de vijfentwintig jaar worden overgedaan en zo
geschiedde in 1898 en 1923. De naweeën van de Tweede Wereldoorlog verijdelden
het feest in 1958 en in 1973 kende het eigenlijk geen succes. Uiteindelijk werd tijdens
de laatste lulius Caesarfeesten op 11 september 1998, die volgens de geschreven pers
een groot succes kenden, het standbeeld van de Romeinse veldheer onthuld.
Boduognat, de aanvoerder van de Nervii die in 57 in de strijd tegen de Romeinen
sneuvelde, moet zich in zijn graf hebben omgedraaid.

De tentoonstelling
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‘Ambiorix’ is een mooi vormgegeven tentoonstelling met prachtige objecten. De
Eburones worden in hun historisch kader geplaatst. Ruim 600 topstukken brengen
de hoogdagen van de Kelten opnieuw tot leven. De stukken zijn afkomstig uit
gerenommeerde musea in België, Nederland, Duitsland, Frankrijk, Zwitserland en
het Verenigd Koninkrijk: rijke goudschatten, zwaarden, gebruiksvoorwerpen,
gezichtsmaskers... De meeste objecten worden voor het eerst in België tentoongesteld.
Beleving staat centraal in de tentoonstelling. Naast hyperrealistische en levensgrote
menselijke figuren, zijn er films, touchscreens en educatieve installaties. Het
hoogtepunt is een kortfilm over de veldslag tussen de Romeinen en de Eburonen.
De bezoekers zullen dus enkele mooie uren in het Gallo-Romeinse Museum kunnen
doorbrengen. Maar betekent dit dat we te maken hebben met een goede
tentoonstelling? Dat is dan weer wat veel gezegd. Eigenlijk zegt deze expositie veel
te weinig over de figuur van Ambiorix zelf noch over de Gallische opstanden. Ook
de nawerking tijdens de 19de en de 20ste eeuw komt in de tentoonstelling zelf niet
aan bod. Hierdoor lieten de makers een mooie kans liggen om voor eens en altijd
met een reeks hardnekkige mythes af te rekenen. Het heeft er dus alle schijn van dat
het publiek wordt gelokt met een klinkende naam en een mooie collectie. Voor wat
dat betreft is de tentoonstelling alleszins geslaagd.

Praktische informatie
‘Ambiorix’: van 5 december 2009 t.e.m. 13 juni 2010.
Gallo-Romeins Museum, Kielenstraat 15, 3700 Tongeren, tel.: + 32 12 67 03 40,
fax: +32 12 67 03 33 grm@limburg.be - www.galloromeinsmuseum.be www.ambiorix.com

Eindnoten:
1
2
3
4

5
6
7
8
9
1
2
3
4

Nelleke NOORDERVLIET. Het oog van de engel. Amsterdam, Meulenhoff, 1998 (8), p. 262
Nelleke NOORDERVLIET. Een plaats voor de geestdrift. Amsterdam, Augustus, 2004, p. 59
Nelleke NOORDERVLIET De naam van de vader. Amsterdam, Meulenhoff, 1998 (17), p. 56
Zie bijvoorbeeld: Duden. Familiennamen. Mannheim, Dudenverlag, 2000, p. 601-602: ‘Schulz:
Amtsname zu mhd. Schultz, einer zusammengezogenen Form von mhd. Schultheize: der
Verpflichtungen befiehlt, Richter’.
Ibidem, p. 262
Ibidem, p. 259
Ibidem, p. 249
Nelleke NOORDERVLIET, Snijpunt, Amsterdam, Augustus, 2008, p. 269
Ibidem, p. 124
Morelli Anne, De grote mythen uit de geschiedenis van België, Vlaanderen en Wallonië,
Berchem, 1996.
Ambiorix 1866-1966. Bundel studies gewijd aan de problemen rond Ambiorix en zijn standbeeld
te Tongeren, in: Limburg, 45, 1966, Nouwen R., Caesar in Galliè, Leuven, 2003.
Caesar, B.G., 5, 26, 3.
Vgl. Nouwen R., De literaire bronnen en het historisch onderzoek van Gallia Belgica en
Germania Inferior, in Limburg - Het Oude Land van Loon, 87, (2008), 239-252.

Vlaanderen. Jaargang 59

5
6
7
8
9
10
11
12

Livius, Periochae, 106.
Plutarchus, Caesar, 25.
Suetonius, Caesar, 67,4.
Cio Cassius, 40.
Zie bv. http://nl.wikipedia.org/wiki/Ambiorix &
http://www.ambiorix.com/content.php?hmID=1826
Hierover onder meer Ambiorix, 1966; 68 e.v.; Nouwen R., 2003; Berckmans F., Ambiorix en
zijn beeld in Tongeren, Tongeren, 2009.
F. Driesen, 1851: 144.
Ulrix F., 1993, Het standbeeld van Ambiorix te Tongeren en beeldhouwer Jules Bertin. Enkele
opmerkingen en bedenkingen, in: Tongerse Annalen, 1993-3, 26-29.
Nouwen R., 2003: 223.
Exposition universelle de 1867 à Paris, vol. 1, 220-224.
Afgedrukt in het Ambiorixnummer van het tijdschrift Limburg, 1966: 95.

13
14
15
16 C. Jullian, 19233, Histoire de la Gaule, III, La conquête romaine et les premières invasions
germaniques, Parijs, 365 sqq.
17 V. Clobert, 1831, geciteerd naar B. Decharneux, 1996: 33.

Vlaanderen. Jaargang 59

402

Bibliotheek
Samenstelling Geert Swaenepoel
Filosofie en religie
■ Patrick Lateur
Hoeders van de wijsheid. Griekse filosofen in honderdvijftig epigrammen,
Damon, Budel, 2009, 226 blz. 19,90 €.

De Anthologia Graeca bundelt meer dan vierduizend bewaarde Griekse epigrammen
over goden en helden, dichters en denkers, leven en liefde, zorgen en dood. Die
befaamde bloemlezing bevat een verborgen geschiedenis van de Griekse filosofie.
Dat blijkt uit de selectie van kortdichten over filosofen die Patrick Lateur distilleerde
uit de zestien boeken van de Anthologia. Omdat veel van die kleine gedichten ook
voorkomen in de anekdotische filosofenbiografieen van Diogenes Laërtios, vult
Lateur zijn vertaalbundel aan met twintig van zijn epigrammen. Zo komt de
vertaler-dichter tot honderdvijftig poëtische opschriften of inscripties die aanvankelijk
op een graf, monument of wijgeschenk stonden, maar later ook te boek werden gesteld
waardoor de inhoud verruimde. Van de hier verzamelde epigrammen dienden
sommigen nog wel als grafopschrift, maar het merendeel was zuiver literair bedoeld
tot lering en vermaak van de lezer. Die beknopte gedichten in de marge van de
wijsgerige traktaten zeggen veel over de receptie van filosofische teksten bij hun
tijdgenoten en zijn daardoor historisch zeer waardevol: ze loven Plato, laten de
sofisten quasi onbesproken, drijven de spot met cynici en epicuristen of doen vergeten
wijsgeren herleven. Opmerkelijk en hoogst uitzonderlijk zijn de twee vrouwelijke
filosofen die op het toneel verschijnen: Hypathia en Hipparchia. Die laatste ‘koos
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geen leven van vrouwen met een weids gewaad, maar wel een manlijk leven van de
cynici’. De titel van Lateurs leerrijke bundel Hoeders van de wijsheid verwijst naar
de slotwoorden van het epigram van Antipatros van Sidon over de Zeven Wijzen,
waarmee de bundel opent. Met deze verzameling doet Lateur alle klassieke filologen
en filosofen een groot plezier. Hij toont hen een onbekende kant van hun geliefde
denkers. Met die alternatieve geschiedenis van de Griekse filosofie geeft hij veel
wijsheid door en wordt zo zelf één van de ‘hoeders van de wijsheid’.
[Emmanuel Van Lierde]

■ Mirjam Shatanawi
Islam in beeld. Kunst en cultuur van moslims wereldwijd, SUN, Amsterdam,
2009, 302 blz. 29,50 €
Met 1.250 islamgerelateerde voorwerpen bevat het Amsterdamse Tropenmuseum
een van de meest diverse en regionaal gespreide collecties van islamitische kunst.
In het boek Islam in beeld bespreekt historica en arabiste Mirjam Shatanawi,
conservator Midden-Oosten en Noord-Afrika van het Tropenmuseum, honderd
objecten die tonen hoe moslims hun geloof in kunst en cultuur uiten. Meteen rijst

de vraag: zijn geloof en cultuur van elkaar te scheiden? Is de islam behalve een religie
niet vooral een cultuur? Welke objecten zijn louter cultureel en welke strikt religieus?
Veertien eeuwen islamitische cultuur passeren de revue, al is de indeling van het
boek niet chronologisch, maar geografisch. Een op de vijf wereldbewoners is moslim.
Die 1,4 miljard aanhangers van de islam wonen in alle delen van de wereld, maar
het demografisch zwaartepunt ligt in Azié. Indonesië, India, Pakistan en Bangladesh
zijn vandaag de grootste moslimlanden. Die Aziatische moslims verschillen echter
sterk van hun medegelovigen in Turkije of Marokko, West-Afrika of de Arabische
wereld, Irak of Suriname. Door de geografische opdeling ontdekt de lezer hoe divers
de islam is en hoe moslims in uiteenlopende politieke, sociale en culturele
omstandigheden hun traditie anders vormgeven. Uit die regionale verscheidenheid
kun je alleen besluiten dat dé islam niet bestaat. Wat voor de ene moslim typisch
islamitisch is, kan door een andere verworpen worden. Shatanawi bestudeert in haar
boek niet alleen de culturele dynamiek van de islam, ze focust tegelijk op de
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beeldvorming over en de verhouding tot de islam. Hoe kijken niet-moslims naar de
islam en welk beeld vormen zij zich van de moslims? Al te vaak overheersen
vooroordelen en clichés. Sinds 11 september 2001 wordt de islam al te vaak verengd
tot terrorisme, intolerantie, fundamentalisme en integratieproblemen. Deze gids door
de rijke wereld van de islam brengt de nodige nuances aan in het vaak ergerlijk
simplistische islamdebat. Het Tropenmuseum en de auteur zien het als een
maatschappelijke plicht de negatieve beeldvorming over de islam te bestrijden.
Wellicht politiek incorrect, maar broodnodig ter bevordering van het vreedzame
samenleven.
[Emmanuel Van Lierde]

Kunst; algemeen
■ Louis Goosen
Van Abraham tot Zacheüs. Thema's uit het Oude en het Nieuwe Testament
in religie, beeldende kunst, literatuur, muziek en theater. Een lexicon, SUN,
Amsterdam, 2009, 496 blz. 47,90 €
In de van a tot z reeks die uitgeverij SUN herwerkt uitgeeft, verscheen onlangs het
deel Van Abraham tot Zacheüs. Thema's uit het Oude en het Nieuwe Testament in
religie, beeldende kunst, literatuur, muziek en theater. Louis Goosen bracht in dat
lexicon 117 Bijbelse figuren samen waarvan hij het verhaal vertelt en hun voortleven
tot op vandaag in religie en in diverse kunstdisciplines beschrijft. Eigenlijk is het
onbegonnen werk om de doorwerking van de Bijbel in de kunsten te vatten in een
boek van vijfhonderd pagina's. Alleen al over het lemma ‘Jezus’ valt een hele
encyclopedie te schrijven als je twintig eeuwen kunsten in ogenschouw neemt. Hoe
maak je in die veelheid een selectie? Waarom kies je het ene kunstwerk en het andere
niet? Toch doet Goosen een verdienstelijke poging om de vele kunstuitingen en
literaire werken uit heden en verleden die onbegrijpelijk zijn zonder enige basiskennis
van de verhalen uit het Oude en het Nieuwe Testament, voor iedereen toegankelijk
te maken. De ‘ontbossing van het religieuze geheugen’ heeft in deze seculiere tijd
een vergevorderd stadium bereikt en elke kunsthistoricus klaagt over het gebrek aan
kennis bij de toeschouwers van kunstwerken. Het vergt een gigantische inspanning
van gidsen en docenten kunstgeschiedenis - en nog meer van kerkmensen - om dat
ontboste christelijke geheugen weer aan te planten, want zowat heel de christelijke
woordenschat is weg en de Bijbelkennis is bijzonder arm. Daarom heeft een lexicon
als dat van Goosen een grote waarde. Het is een nuttig instrument om de gaten in
ons geheugen te dichten en de rijke verhalen over het offer van Abraham, de wijsheid
van Salomon, de assimilatie van Ruth in een vreemde cultuur, het lijden van Job, de
profeet Jona in de walvis en zoveel anderen terug voor de geest van de laatmoderne
mens te halen. Want al zijn die verhalen eeuwenoud, ze bevatten gestolde menselijke
ervaringen vol levenswijsheid en die mogen we toch niet verloren laten gaan.
[Emmanuel Van Lierde]

■ Marcel Barnard en Gerda van de Haar (red.)
De Bijbel cultureel. De Bijbel in de kunsten van de twintigste eeuw, Meinema
-Pelckmans, Zoetermeer - Kapellen, 2009, 740 blz. 75 €
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Bijbelse verhalen en beelden doordesemen de kunsten, zelfs in de 20ste eeuw, al is
de kerk niet langer de grote mecenas. Dat kunst geseculariseerd zou zijn, blijkt niet
te kloppen. Moderniteit en religie sluiten elkaar niet uit. De vraag is wel hoe die
laatmoderne cultuur met het Bijbelse erfgoed omgaat. Zowel de Bijbellezers die in
kunst geïnteresseerd zijn als de kunstkenners die zich willen oriënteren op de rol van
de Bijbel in de kunsten vanaf 1900, kunnen nu terecht in het boek De Bijbel cultureel.
Eerder stonden de uitgeverijen Meinema en Pelckmans in voor de boeken De Bijbel
literair, De Bijbel spiritueel en De Bijbel vertaald. Ze mogen trots zijn op dit vierluik
aan naslagwerken met een ongelofelijke schat aan informatie. In 67 trefwoorden
komen in De Bijbel cultureel bekende verhalen zoals het Paradijsverhaal, bekende
gestalten zoals koning David of de maagd Maria, of bekende teksten zoals de Bergrede
aan de orde. Bij elk trefwoord hoort een uitvoerige presentatie van een kunstwerk
uit een van de zes kunstdisciplines, gevolgd door enkele korte karakteristieken van
werken uit de verschillende kunsten - Wouter Prins stond in voor de besprekingen
van beeldende kunst, Sylvain De Bleeckere voor filmbesprekingen, Max Smith voor
theaterrecensies, Johan Snel voor voorbeelden uit de modern-klassieke muziek en
Peter Sierksma voor die uit de popmuziek, en tot
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slot nam Jaap Goedegebuure de literatuur voor zijn rekening. Telkens wordt in een
essay ook ingegaan op een breder onderwerp dat door het trefwoord wordt
opgeroepen. Het valt op tot hoeveel kunstzinnige verbeelding en creaties de Bijbel
zelfs in de 20ste én prille 21ste eeuw leidde. Tal van bekende en onbekende werken
uit de westerse kunst - andere culturen werden buiten beschouwing gelaten - passeren
de revue. Daarbij komt wel aan het licht dat het Bijbelse erfgoed voor het theater
minder een inspiratiebron is dan voor de andere kunsten, hoewel het theater qua
ritueel en ‘boetepreekgehalte’ verwantschap vertoont met de katholieke en protestantse
eredienst. Toch doet dat niets af van de conclusie dat de Bijbel niet uit onze cultuur
is verdwenen, maar prominent aanwezig blijft in de hedendaagse kunst.
[Emmanuel Van Lierde]

Beeldende kunst
■ Lorne Campbell en Jan van der Stock
Rogier van der Weyden 1400-1464. De passie van de meester. Davidsfonds,
Leuven, 2009, 592 blz., 69,5 €

Rogier van der Weyden (1400-1464) is, samen met Jan van Eyck, een van de meest
invloedrijke schilders van de 15de eeuw. Deze monografie presenteert een overzicht
van zijn schilderkunst. Wanneer Van der Weyden zich rond 1435 in Brussel vestigt,
groeit hij uit tot de sterkste en meest invloedrijke van alle vijftiende-eeuwse
Noord-Europese kunstenaars. Zijn faam en uitstraling reiken tot ver in het buitenland.
Rogier van der Weyden laat als eerste echte mensen met echte emoties zien en hanteert
een zinnelijke beeldtaal. Belang en invloed van het werk van Rogier van der Weyden
op de ontwikkeling van de kunst kunnen moeilijk overschat worden. Het boek
verschijnt naar aanleiding van een tentoonstelling in het Leuvense museum M. Na
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een algemeen beeld van de schilder, van zijn leven en zijn beeldtaal, volgen bijdragen
over Van Der Weydens roots en over de beeldhouwers en schilders die actief waren
in de Nederlanden rond 1400. Vervolgens wordt de wereld van Van Der Weyden
geschetst aan de hand van o.m. essays over zijn atelier en over de materialen afgebeeld
op zijn schilderijen. Ten slotte wordt Van Der Weyden in context geplaatst, met
teksten over zijn artistieke erfenis, zijn passie voor het wandtapijt. Het tweede deel
van het boek bevat een catalogus van de tentoonstelling. De kleurenreproducties
worden aangevuld met technische informatie en teksten over de werken. Achteraan
volgen een bibliografie, bruikleengegevens, een impressum en een
fotoverantwoording. Rogier van der Weyden 1400-1464. De passie van de meester
is een monumentaal uitgegeven standaardwerk, geschreven door specialisten, dat
zonder meer een must is voor de liefhebber van oude kunst.
[Geert Swaenepoel]

■ Vjatsjeslaw Fjodorov en Marlies Kleiterp (eindredactie)
Aan het Russische hof. Paleis en protocol in de 19de eeuw, Uitg. Hermitage,
Amsterdam, 2009, 336 blz. 29,00 €
Naar aanleiding van de groots opgevatte tentoonstelling ‘Aan het Russische Hof.
Paleis en protocol in de 19de eeuw’ in het Hermitage Amsterdam, die nog tot eind
januari 2010 loopt, verscheen een indrukwekkende catalogus waarvoor meer dan
tien auteurs artikels schreven. Dat het volumineuze boek rijkelijk werd verlucht,
hoeft geen betoog. Het boek bezorgt de nodige uitleg bij de vele verschillende facetten
van het leven aan het Russische hof in de negentiende eeuw. Zo worden we ingewijd
op de manier waarop een audiëntie bij de tsaar verliep, hoe het ochtendtoilet gebeurde,
welke feesten er plaats vonden en vernemen we meer over de verklede bals, die
geregeld tot in 1903 werden gehouden. Heel wat thema's komen in het boek aanbod:
de feesten, de muziek aan het hof, de juwelen en sieraden, de Kerk, de kledij, de
kostuumaccessoires - het Russische voor waaier, vejer, gaat rechtstreeks terug op
het Nederlandse waaier -, het spel en andere ontspanningsmogelijkheden, theater...
Het boek is geen echte catalogus en bevat geen opsomming van de tentoongestelde
objecten, daarvoor werd een cd-rom toegevoegd. Voor hen die interesse hebben in
de Russische cultuur uiteraard een must.
[Jean Luc Meulemeester]

■ P. De Rynck
M Leuven. Het museum en de collectie, Lannoo, Tielt, 2009, 128 blz., 19,95
€
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Naar aanleiding van de heropening van het Leuvense stadsmuseum, dat voortaan
onder de letter M de wereld ingaat, belichtte veelzijdig auteur Patrick De Rynck een
vijftigtal kunstwerken, die tot deze verzameling behoren. Per kunstwerk schreef hij
een beknopte notitie met telkens een grote kleurenfoto als illustratie. Nieuwe gegevens
hoeven we in dit fraai gerealiseerde boek niet te zoeken, wel per kunstwerk een
samenvattende beschouwing met soms een summiere pedigree. Tot de gemaakte
keuze behoren de topwerken uit de collectie, zowel schilderijen, sculpturen als textiel
en edelsmeedwerk. Ook een Antwerps kabinet uit de zeventiende eeuw wordt erin
besproken. Inleidend krijgen een historische schets van het museum en wordt de
vernieuwende architectuur behandeld. Voor de museumbezoeker die thuis nog even
doorheen de voornaamste pronkstukken wil bladeren een leuk hebbeding, de meer
geinteresseerde kenner moet echter naar een andere publicatie zoeken.
[Jean Luc Meulemeester]

■ Lieven Van den Abeele
Luc Claus. Ludion, Antwerpen, 2009, 205 blz., 49,5 €
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Dit najaar verscheen voor het eerst een omvangrijke monografie over het werk van
Luc Claus (Aalst 1930 - Brussel 2006). Het oeuvre van Luc Claus neemt in de
Belgische kunst een eigenplaats in. Zijn voorkeur ging uit naar het zuivere tekenen
met de droge naald, houtskool, potlood en inkt. Claus ontpopte zich tot een kunstenaar
die zich vrijwel uitsluitend wijdde aan de tekenkunst. Deze studie biedt een overzicht
van zijn volledige oeuvre. Het werk van Luc Claus wordt bovendien gesitueerd het
artistiek klimaat van de naoorlogse kunst in België. De tekeningen van Luc Claus
zijn uitgepuurd en ontdaan van elke bijkomstigheid. Zijn evolutie tijdens de jaren
zeventig in de richting van de abstractie moet in dat perspectief gezien worden. Claus
beweegt zich als kunstenaar op het raakvlak van figuratie en abstractie. Zijn werk is
een zoektocht naar de essentie van de menselijke figuur; zijn beelden beklijven door
hun eenvoud. Claus drijft de abstractie niet tot het uiterste; duidelijke verwijzing
naar het herkenbare, blijft steeds aanwezig. ‘Zachte’ geometrische vormen zoals
afgebeeld op de cover, zijn dan ook prominent aanwezig in zijn tekeningen. Dikwijls
zijn het variaties op eenzelfde thema, waarbij de kunstenaar steeds weer naar diepgang
streeft. Deze publicatie is een hommage aan een belangrijk kunstenaar die, wars van
artistieke modes, een radicaal en persoonlijk eigen oeuvre heeft bijeengetekend. Voor
wie zijn werk niet kent zal deze publicatie een echte ontdekking zijn. En wie
vertrouwd is met het oeuvre zal het boek niet willen missen.
[Geert Swaenepoel]

Architectuur
■ Johan Wambacq, Luc Verpoest, Hilde Heynen
Het Paleis op de heide. Architect Maxime Brunfaut en het sanatorium van
Tombeek. ASP, Brussel / Amsab, Gent / CVAA & VAI, Antwerpen, 2009,
176 blz., 25,50 €
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Nabij Tombeek, ten zuiden van Brussel, werd in de jaren '30 door de socialistische
beweging een uitzonderlijk gebouw opgetrokken. Het is geen volkshuis in de
binnenstad maar een open en transparant gebouw in de natuur, een plaats waar
Tbc-patiënten een kans kregen te herstellen. Het sanatorium Joseph Lemaire, het
meesterwerk van Maxime Brunfaut (1909-2003), was een initiatief van Lemaire, de
dynamische voorman van de PS (La Prévoyance Sociale). In de eerste tekst
beklemtoont Luc Verpoest dat deze ‘machine à guérir’ is opgetrokken om tuberculose
uit de wereld te helpen en hij plaatst het gebouw binnen de actuele discussie hoe om
te gaan met dit jong en modernistisch erfgoed. In haar bijdrage stelt Hilde Heynen
met ‘modernisme en socialisme: twee handen op één buik?’ dat het modernisme in
de jaren '20 meer is dan een vormentaal, de nieuwe architectuur wil vooral een
hefboom zijn om tot een nieuwe samenleving te komen, architectuur wordt ingezet
als een maatschappelijke breekijzer. Heynen plaatst het modernisme binnen het
denken van Walter Benjamin en Karel Teige. Zij schetst hoe binnen het modernisme
de sociale idealen van de avant-garde gelijkelijk verdwenen. Modernisme en
socialisme groeiden uit elkaar. De grootste tekstbijdrage leverde Johan Wambacq,
en deze bestaat uit negen hoofdstukken. Het is het resultaat van een tiental lange
gesprekken die hij had juist voor de dood van Maxime Brunfaut. De familie Brunfaut
leverde gedurende jaren de architecten van de socialistische zuil. Zijn vader Fernand
(1886-1972) was niet enkel een talentvolle architect maar ook een gedreven politicus.
De wet Brunfaut is richtinggevend geweest voor de sociale huisvesting in België.
Vanaf 1930 werken vader en zoon samen, hun eerste gebouw is de drukkerij Vooruit
in Gent. Het idee van een groot sanatorium ontstond reeds in 1932. Brunfaut maakt
de eerste schetsen en samen met doktor Tysebaert werden studiebezoeken gedaan,
o.a. aan Zonnestraal in Hilversum van architect Duiker. De gronden in Tombeek
werden aangekocht in 1934; in augustus 1936 wordt de eerste steen gelegd. Dertien
maanden nadien is het groot gebouw met 152 bedden klaar, een uitzonderlijke
prestatie. Voor Brunfaut was de Van Nelle fabriek in Rotterdam het rationeel
voorbeeld, niet het vaak geciteerde sanatorium in het Finse Paimio van Alvar Aalto.
De stelling van Brunfaut
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dat hij dit project van Aalto niet kende is toch twijfelachtig. Een behandeling van
tuberculose door medicatie in de jaren '50 betekent een omwenteling waardoor het
gebouw haar oorspronkelijke functie verloor. In 1968 sluit het sanatorium haar deuren
en krijgt het complex een andere medische bestemming in samenwerking met de
ULB. In 1987 wordt het complex definitief verlaten, het begin van het verval. Reeds
in 1992 werd het complex op de monumentenlijst geplaatst maar dit belette geenszins
de aftakeling. Hopelijk valt dit gebouw nog te redden en kan met een andere functie
dit uitzonderlijk icoon bewaard blijven. In deel III geeft Wambacq een overzicht van
het oeuvre van Maxime Brunfaut met een aantal hoogtepunten zoals de luchthaven
van Zaventem. De verdienste van de auteur is dat hij het verhaal brengt van mensen
achter het gebouw maar ook van de personen die in het leven van Maxime een rol
speelden. Het architectonische wordt belicht maar staat niet centraal in deze publicatie.
Het boek bevat mooi beeldmateriaal dat veel meer is dan een louter documenteren
van dit topwerk uit het Interbellum.
[Marc Dubois]

Klassieke literatuur
■ Barbara Reynolds
Dante. De dichter, de denker, de mens, [vert. Rob Hartmans], Ambo,
Amsterdam, 2009, 554 blz., 39,95 €

Barbara Reynolds doceerde Italiaanse taal en literatuur aan de universiteit van
Cambridge. In haar vele colleges en lezingen toonde ze zich een groot kenner van
het werk van Dante Alighieri. Ze vertaalde onder meer zijn Paradisio en La Vita
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Nuova in het Engels. Al haar kennis over Dante en zijn Divina Commedia bundelde
de academica in een Magnus Opus, door Rob Hartmans nu vertaald in het Nederlands.
Het begin van haar boek Dante. De dichter, de denker, de mens leest als een biografie.
Het is een taaie, maar degelijke cursus over het leven en werk van Dante. Vanuit die
historische achtergronden ontdekt de lezer een Dante die zijn hele leven worstelde
met de liefde. Het is dan ook niet verbazend dat die dichter en denker een groots
dichtwerk over de liefde schreef. De Divina Commedia bezingt tal van menselijke
liefdes, correcte en verkeerde, om op te stijgen tot de ware Liefde ‘che move il sole
e l'altre stelle’, die de zon beweegt en de andere sterren. Onaangekondigd en abrupt
schakelt Reynolds over van die biografie naar een beschrijvende commentaar van
de hele Divina Commedia. Daarbij legt ze sterk de klemtoon op de politieke
connotaties en de dichterlijke capaciteiten van Dante, maar ze verliest de theologie
en de mystiek uit het oog. Al belooft Reynolds op vele vraagstukken een nieuw licht
te werpen, haar visies overtuigen niet en vaak ontbreekt zelfs de essentiele uitleg.
Zo rept Reynolds met geen woord over het sleutelprincipe achter de straffen in de
hel en de louteringsberg: de ‘contrapasso’. Het gaat telkens om een verdiende straf,
een vorm van oog om oog, tand om tand. Al evenmin legt de auteur uit waarom het
in de diepste hellekrochten niet brandt, maar vriest. Vuur roept liefde op, maar in de
hel bestaat geen liefde. Die manco's en de dorre commentaren maken dat je uiteindelijk
beter de Divina Commedia zelf leest en niet zulke secundaire literatuur. Reynolds
epiloog zorgt voor de definitieve afknapper. Kortweg deelt ze het overlijden van
Dante mee en looft ‘out of the blue’ Giovanni Boccaccio omdat hij zich tegen de
tijdsgeest in ontpopte tot een vurig verdediger van Dante en het eerherstel van die
dichter in zijn Firenze bewerkte. Dante verdient beter.
[Emmanuel Van Lierde]

Literair essay
■ Daan Cartens (samensteller)
Mutsaers. Paraat met pen en penseel. Schrijversprentenboek 55, De Bezige
Bij Amsterdam / Letterkundig Museum Den Haag, 2009, 160 blz., 25 €
Charlotte Mutsaers, die zichzelf niet graag bezondigt aan beperkende typeringen,
valt zelf niet onder één noemer te vatten. In het Schrijversprentenboek dat nu aan
haar gewijd is, wordt ze geschetst als recalcitrant, strijdvaardig (voor dier en mens,
die ze als gelijken beschouwt), een volwassen kind; ze is een kunstenares wier werk
van ‘waaghalzerij’ getuigt en een die de ‘dolzinnigste dingen’ durft. Samensteller
Daan Cartens schetst leven en werk van Mutsaers in een pittige, kleurrijke stijl die
aan de schrijfster zelf refereert. De vele foto's tonen episodes uit Mutsaers' leven,
het middendeel van dit boek fungeert als catalogus van haar beeldend werk dat
achtereenvolgens in Oostende (t/m 31 januari 2010 in de Venetiaanse Gaanderijen)
en Den Haag (v.a. 1 april 2010 in het Letterkundig Museum) tentoongesteld wordt.
Fragmenten uit haar boeken en brieven, en ook een paar kindertekeningen zijn raak
gekozen. Wie het werk van Mutsaers kent, zal veel herkennen, en voor wie er nog
niet mee vertrouwd is, is dit prentenboek een ideale inleiding. ‘Taal en beeld wisselden
elkaar af totdat ten slotte de (beeldende) taal de voorkeur kreeg,’ schrijft Paul Hefting
die in zijn essay over het beeldende werk van Charlotte Mutsaers overtuigend aantoont
hoe zij de ‘schat aan kunsthistorische kennis’ die ze van haar vader meekreeg in een
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‘bewust gekozen naïviteit’ vormgeeft. In een tweede essay, over het papieren werk
van Mutsaers, schetst Bart Vervaeck de auteur van o.a. Rachels rokje (1994), Zeepijn
(1999) en Bont (2004) als ‘een kampioeninbeelder’, net zoals de hoofdpersonages
Maillot en Do in Koetsier Herfst (2008), Mutsaers' recentste roman. Wie dit
Schrijversprentenboek over Charlotte Mutsaers leest en bekijkt, zal onvermijdelijk
aan passages uit haar werk denken. In ‘Kersebloed’ (1990) bijvoorbeeld, staat de
tekst ‘Niet de ziel, wel haar spiegels’ waarin ze, aan de hand van een foto van een
door oorlogsgeweld erg gehavende soldaat, op zoek gaat naar de kern van de mens:
zijn hoofd ofte ‘kersepit’ die, aldus de auteur, de ziel van elke mens weerspiegelt.
Paraat met pen en penseel is een must voor elkeen die graag een kijkje neemt in de
spiegels van Mutsaers' ziel. Charlotte Mutsaers werd onlangs bekroond met de P.C.
Hooftprijs 2010. Een terechte keuze.
[Hilde van Looveren]

Literair proza
■ Ivo Victoria
Hoe ik nimmer de ronde van Frankrijk voor mintwaalfjarigen won (en dat
het me spijt). Anthos, Amsterdam. 2009. 194 blz., 17,95 €

Heel wat tieners dromen ervan om ooit aan de start te verschijnen van de Ronde van
Frankrijk. In Ivo Victoria's debuutroman Hoe ik nimmer de ronde van Frankrijk voor
min-twaalfjarigen won (en dat het me spijt) blikt de gelijknamige ikfiguur terug op
zijn fascinerende jeugdjaren. Hoe Ivo zijn beste vriend Dries wijsmaakte dat hij
wielrenner is en de ronde van Frankrijk voor min-twaalf-jarigen heeft gewonnen en
dat hij regelmatig meetraint met de groten in het veld, zoals Lucien van Impe.
Victoria's roman is veel meer dan een wielerroman waarin er te pas en te onpas
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gegoocheld wordt met wielerjargon: ‘Onze straat: rustig peddelen, klein verzet.
Heldenstraat: kinderkopjes. Opletten, het heeft geregend. Niet op kracht, maar op
souplesse nemen. Handen stevig op het stuur. Oude Godstraat: wind pal op kop. Snel
een wiel zoeken.’ Ik glijd op volle snelheid en met de moeiteloze klasse die mij eigen
is.’ De vriendschap tussen twee jongens die proberen zin te geven aan hun bestaan
in het troosteloos Vlaams dorpje Edegem in de jaren tachtig staat centraal in deze
roman.
Het opscheppertje dat Ivo is, houdt moeiteloos de naieve Dries in de ban. Na de
basisschool scheiden de wegen van de twee vrienden. Ivo gaat naar het college, Dries
gaat naar de technische school. Ivo raakt zijn beste vriend kwijt en stelt met lede
ogen vast dat Dries bevriend raakt met andere jongens. De ‘eeuwige’ beloftevolle
jongen die Ivo is, worstelt zo voor de eerste keer in zijn leven met een heuse
identiteitscrisis. Om deze crisis te verwerken stort Ivo zich in de muziek; hij laat
zichzelf een bijpassend kapsel aanmeten van de zanger van ‘the Simple Minds’. Het
is deze Britse rocksensatie die Ivo ten volle laat beseffen dat er een andere carrière
voor hem ligt dan die van een wielrenner: ‘Eigenlijk ben ik een zanger. Het is moeilijk
te vergeten wie je dacht dat je was, en te accepteren wie je bent. Maar ik moet toch
iets zijn? De gedachte alleen al, dat ik van nu af aan niets zou zijn, zoals iedereen.’
In Hoe ik nimmer de ronde van Frankrijk voor min-twaalfjangen won [en dat het
me spijt] zet Victoria een uitermate gevoelige jongen neer die nu eens zich zelf
overschat en er een erezaak van maakt om te bluffen, dan weer kruipt het
hoofdpersonage in zijn schulp. Door zijn pakkende, humoristische en bij vlagen
bitterzoete schrijfstijl wint Victoria heel wat lezers voor zich. Wat niemand eveneens
mag ontgaan, zijn de filosofische gedachten die meerwaarde geven aan dit vitalistische
boek: ‘Onwetendheid legt de realiteit zelden een strobreed in de weg. Men is gelukkig.
Zonder er naar te streven. Het is geluk, geluk zonder verdienste, maar geluk. Het
geluk dat ik nooit heb gewild en dus ook nooit heb gehad. Ik moest per se slim zijn.’
[Nicolas Verscheure]

■ Tommy Wieringa
Caesarion. De Bezige Bij, Amsterdam, 2009, 366 blz., 19,90 €
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De nieuwe roman van Tommy Wieringa begint met een traditioneel motief: een
jongeman, Ludwig Unger, keert terug naar de plaats waar hij jarenlang heeft gewoond
om een begrafenis bij te wonen. Dwalend door het dorpje aan de Engelse oostkust
komen allerlei herinneringen boven. Unger ontmoet er een vrouw aan wie hij zijn
levensverhaal vertelt. Dat verhaal gaat vooral over Ungers moeder, die een dominante
rol in zijn leven heeft gespeeld. De vader treedt pas op in het laatste en kortste gedeelte
van de roman Net als in de vorige boeken van Wieringa zijn de hoofdpersonen
buitenstaanders. Zij leven aan de rand van de maatschappij, zonder verband en
structuur Maar waar dit in de vorige roman van Wieringa, het grote succes Joe
Speedboot, gepaard ging met een aanstekelijke levenslust en avontuur, is het in
Caesarion verbonden met verval, vernietiging en dood. Deze drie hoofdmotieven
zijn door Wieringa op ingenieuze wijze in de hele roman verwerkt. Zo is het Engelse
kustplaatsje uit het begin van de roman onderhevig aan erosie door de invloed van
de zee. En de vader, een eigenzinnige kunstenaar, brengt de vernietiging letterlijk in
beeld in zijn kunstwerk ‘Abgrund’. Het zijn slechts twee van de vele verwevenheden
in het boek die het verhaal een beklemmende structuur geven. Wieringa heeft zijn
roman een motto uit Plato meegegeven, waarin wordt gevraagd naar de identiteit
van de vader en de moeder. Met deze vraag worstelt de hoofdpersoon al sinds zijn
jeugd, toen de vader het gezin verliet. Ludwig ontwikkelt een sterke band
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met zijn moeder, die ook erotische trekken heeft. Hierin heeft Wieringa een moderne
variant gecreëerd van de aloude Oidipusmythe. De verhouding wordt nog
gecompliceerder als Ludwig ontdekt dat zijn moeder een beroemde pornoster is. Hij
meent haar te moeten beschermen en volgt haar overal. De titel is dan ook ironisch:
een ‘kleine Caesar’ is Ludwig bepaald niet. De unieke talenten van zijn ouders komen
in hem niet tot leven. Hij zit gevangen in de obsessie voor zijn moeder en voor de
onbekende vader op de achtergrond. Toch eindigt deze boeiende roman met de belofte
van een nieuw begin. De moeder is dan dood en zelf heeft Ludwig de confrontatie
met de vader gezocht. Na de bevrijding van de ouders kan hij eindelijk met zijn eigen
leven beginnen.
[Dick van Vliet]

■ Walter van den Broeck
Terug naar Walden. Meulenhoff/Manteau, Amsterdam/Antwerpen, 2009,
287 blz., 22,5 €

Walter van den Broeck zal wel altijd de schrijver blijven van het gesmaakte vierluik
Het beleg van Laken en van zijn meesterwerk Brief aan Boudewijn. Het is natuurlijk
moeilijk om steeds zulk een hoog niveau te handhaven. Met Terug naar Walden is
de auteur daar niet volledig in geslaagd. Niet dat zijn jongste geen goed boek is.
Verre van. Het is een vlot leesbare tekst geworden waarin de schrijver door zijn
onbetwistbaar metier de aandacht van de lezer kan vasthouden. Van den Broecks
sterkste punt is ongetwijfeld zijn plastische vertelkunst. Maar elke verteller moet wel
iets te vertellen hebben. Zolang de schrijver zijn verhalen - zoals in zijn vroeger werk
- putte uit de rijke voedingsbodem van zijn Kempische geboortegrond, gaf dat zeer
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aangename en zelfs herkenbare literatuur. Nu de auteur de laatste jaren meer en meer
zijn fantasie aanspreekt om zijn roman op poten te krijgen, sluipt er een zekere
stroefheid in zijn boeken. Die stroefheid verdwijnt en maakt ook in zijn jongste roman
plaats voor een aangenaam elan dat doet denken aan zijn vroeger werk wanneer hij
het leven en de mensen uit de Kempen typeert. Het verhaal dat hij in die wereld
situeert is echter te dun. Ondanks de talloze personages die er helaas niet allemaal
toe doen, schotelt hij de lezer een reeks bij elkaar geharkte verhalen voor die onderling
kunstmatig gelinkt worden. De rijkste man van de wereld is een Amerikaan met
Kempische roots en besluit de wereldeconomie te laten ontploffen. Hij verlaat
clandestien New York en komt naar België. Daar geraakt hij via een studenthoertje
in een stil Kempisch dorpje waar hij de nog immer vermiste Steve Fossett ontmoet.
Er blijken terplaatse ook nog wat spionnen en vliegtuigliefhebbers rond te lopen en
er zitten kennelijk onverklaarbare ‘wormgaten’ in de zandgrond. Met al deze gegevens
en nog vele anderen maakt Van den Broeck een cocktail die niet erg aanslaat. Het
vrij onwaarschijnlijk einde zou nogal wat lezers op hun honger kunnen laten. Het is
een boek dat twijfelt tussen fantasie en realisme en die halfslachtigheid maakt ons
wat minder enthousiast over Terug naar Walden.
[Frank Tubex]

■ Thomas Rosenboom
Zoete mond. Querido, Amsterdam, 2009, 549 blz., 22,50 €
De nieuwe roman van Thomas Rosenboom begint met een proloog waarin een witte
beloegadolfijn op de Noordzee ontsnapt aan zijn jagers die hem wilden afleveren bij
een Engelse dierentuin. Het dier herovert zijn vrijheid, maar is tegelijk volstrekt
alleen. Om deze combinatie van vrijheid

en eenzaamheid draait het in de roman van Rosenboom. Na de proloog volgt het
levensverhaal van de twee hoofdpersonen: Rebert van Buyten en Jan de Loper. De
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eerste vindt al in zijn studententijd geen aansluiting meer bij de maatschappij. Rebert
wordt dierenarts en na een kortstondig huwelijk dat eindigt met de tragische dood
van zijn vrouw, trekt hij zich terug in Angelen, een fictief dorpje aan de Rijn bij
Arnhem. Daar woont ook de andere protagonist, Jan de Loper. Hij is een nazaat van
de rijke familie Van Zuylen Rothaar. Het familievermogen heeft hem in staat gesteld
in absolute vrijheid te leven. In zijn jonge jaren weet hij een reputatie als zonderling
op te bouwen door lange voettochten te ondernemen. Daaraan dankt hij zijn bijnaam.
Hij probeert zijn reputatie in stand te houden door allerlei practical jokes uit te halen.
Als Rebert in de jaren zestig van de vorige eeuw te Angelen komt te wonen, is de
roem van Jan de Loper al verbleekt. Ongewild ontstaat tussen de twee mannen een
rivaliteit die vooral gevoed wordt door het optreden van Laura Macauly, met wie
beiden te maken hebben. Haar naam is een duidelijke verwijzing naar de onbereikbare
geliefde van Petrarca, zoals de walvis uit het begin Moby Dick wordt genoemd naar
de beroemde roman van Herman Melville. In het tweede deel van de roman komen
de walvis, de dierenarts en de zonderling in één verhaallijn samen. Tussen hen
ontstaan steeds meer parallellen die de thematiek van het verhaal ondersteunen. Zo
ontwikkelt Rebert een voorliefde voor het lange afstand lopen. Als Moby Dick en
Laura definitief zijn verdwenen, zijn de twee mannen op elkaar aangewezen. In een
poging tot een soort verzoening en boetedoening schrijft Rebert dan de biografie van
zijn rivaal. Rosenboom vertelt zijn verhaal met een breedvoerigheid die we ook uit
zijn andere werk kennen. Vooral het levensverhaal van de twee hoofdpersonen neemt
zeer veel plaats in en er zijn verschillende intermezzo's die eerder de kennis van de
auteur over bepaalde verschijnselen tonen dan de voortgang van het verhaal dienen.
Dat de lezer desondanks niet afhaakt, komt door de meeslepende stijl van de auteur
die tot het einde toe blijft boeien.
[Dick van Vliet]

Poëzie
■ Hubert van Herreweghen
Webben & wargaren. Uitgeverij P, Leuven, 2009, 64 blz., 15 €
Webben & wargaren heet de nieuwe bundel van de bijna negentigjarige Hubert van
Herreweghen en hij vat alles wat diens poëzie kenmerkt nog eens samen. De titel is
een metafoor voor hoe de dichter het leven ervaart: men is erin verstrikt en krijgt er
geen greep op. In het titelgedicht, ‘Wargaren’, laat de ik alles uit z'n handen glippen
en is het hem onmogelijk om het begin van de verloren draad terug te vinden.
Tegenover hem staat de moeder met een klos. Zij had wel nog een helder en
overzichtelijk wereldbeeld, Van Herreweghens generatie niet meer. Aan die
verwarring geeft de dichter uiting in een vaste vorm om er alleszins voor de duur
van het gedicht greep op te krijgen. Ook in Webben & wargaren is Van Herreweghen
zijn poëtische formule uit de jaren vijftig dus trouw: poëzie is voor hem nog steeds
‘moderne onrust in klassieke vorm’. Een andere literatuuropvatting die hij nog altijd
huldigt, wordt verwoord in het poëticale ‘Poezie’: ‘de verbazing om 't gewone / wat
daar staat, gereed, gezond, /'t allermeest gewone is 't schone.’ Het gedicht gaat over
het wonder van het alledaagse en het is de taak van de dichter om dat proberen te
benoemen, ook al zal hij er nooit in slagen de kern van de ervaring te vatten: ‘Nederig
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mag het woord het noemen / 't raakt het niet, het draait er rond.’ Dat omcirkelen met
woorden van het wezenlijke doet Van Herreweghen onder andere in de cyclus ‘Het
huis ten halve’, een reeks gemoedelijke cafétaferelen waarin aan het begin de alcohol
rijkelijk vloeit, maar die gaandeweg de soberheid prijst. Het is pas vanuit een zekere
onthouding en contemplatie dat de dichter oog krijgt voor het bijzondere in het
gewone, zoals blijkt uit de reeks ‘Mandorla’ die volgt. Daarin gedichten over druppels
die parelen op een tak (‘Dauw’), de zon die de dingen heiligt met een gouden randje
(‘Mandorla’) of het vitale van de lente (‘Lente op het eiland’). ‘Alles, alles is gedicht’
schrijft de dichter in ‘Toestand’, dat door het spel met de dubbele betekenis van
‘dicht’ (gesloten en vers) een pendant is van ‘Toe’ uit Aardewerk (1984) en tegelijk
nog eens de stellingen uit ‘Poëzie’ onderstreept. Van Herreweghen wordt omwille
van de gedragen zegging, het gebruik van archaïsmen, van Vlaams taaleigen en
verdwenen woorden en het uitzonderlijk klankrijke van zijn poëzie wordt vaak
vergeleken met Gezelle. Een versje als ‘Kapel’ komt inderdaad dicht in de buurt van
de Kleengedichtjes van de priester-dichter en een regel als ‘Het deunt, het dreunt,
het helt, het luidt’ is erg gezelliaans, maar ook de neiging tot preken is Van
Herreweghen niet vreemd. Zo blijkt dit het openingsvers van een gedicht waarin het
kapitalisme wordt aangeklaagd, iets wat wel eens pregnanter gebeurde dan hier, en
ook het gebruik van inversie om het rijm te bewaren is vandaag toch echt passé. Het
neemt niet weg dat Van Herreweghen in zijn poëticale traditie een van de grootsten
is en Webben & wargaren van dat meesterschap getuigt.
[Carl De Strycker]

■ Ed Leeflang
Gaandeweg. Gedichten. Bezorgd en samengesteld door Judith Herzberg.
De Arbeiderspers, Amsterdam, 2009, 70 blz., 18, 95 €
Ed Leeflang was zuinig als het op publiceren aankwam. Niet enkel debuteerde hij
erg laat, zijn oeuvre is ook relatief klein gebleven, maar niettemin was hij ontzettend
populair. Zijn traditionele gedichten - ze beantwoorden écht aan wat je je bij poëzie
voorstelt: prachtige inzichten, rustig en mooi verwoord - konden op een groot publiek
rekenen. Toch verscheen zijn laatste reguliere bundel alweer meer dan een decennium
geleden. Daarop volgden enkel nog tijdschriftpublicaties en in 1999 Sleutelbos, een
keuze uit zijn werk. Toch was hij de laatste jaren opnieuw aan het werk aan een
bundel. Zijn overlijden vorig jaar, na een lange ziekte, maakte het afronden van dat
werk onmogelijk. Collega dichters en vriendin Judith Herzberg nam de taak op zich
om de bundel te voltooien.
In Gaandeweg treffen we typische Leeflang-gedichten aan: veel prachtige
observaties die een bijzondere, soms gelaten kijk op de wereld verwoorden. De
ik-figuur tracht zich terug te trekken: in de natuur, in de poëzie, in zichzelf. Een
prachtig gedicht is bijvoorbeeld ‘Dochters van geluk’ waarin de zorgeloze
kinderwereld wordt beschreven als een ideaal of ‘Wachtend op het voetveer’ waarin
een Chinees wijsgeer die zich aan de wereld onttrok wordt benijd. Als de buitenwereld
zich toch opdringt, dan maakt dat het geluksmoment meestal stuk, zoals bijvoorbeeld
in ‘Reclames in landschap’ waarin de fixatie op het commerciële de natuurervaring
verstoort. De dichter is op zoek naar een soort ‘Bevrijding’, zoals in het gelijknamige
gedicht waarin het kijken opgeheven wordt ten voordele van de fantasie, de poëzie:
daarin vindt hij schoonheid en rust.
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Wat de dichter ook bezighoudt in deze bundel is de vraag wat er na de dood
overblijft: niet de dood als einde, maar als vertrekpunt intrigeert Leeflang. Hoe leef
je verder is de vraag? Er worden allerlei vormen van doorleven beschreven: als je
als donor organen afstaat bijvoorbeeld, maar dan heb je wel geen greep meer op
jezelf; en wat mocht je incarneren in een dier (‘Metamorfoses’)? Leeflang varieert
op Slauerhoffs beroemde verzen als hij schrijft: ‘Alleen in het verdachte huis / van
een geheugen valt te wonen / als het zover gekomen is.’ Meteen wordt de poëzie als
overlevingsstrategie ter discussie gesteld: je leeft enkel door als iemand aan je denkt.
En verzen kunnen daarbij helpen, maar als niemand ze nog leest, ben je als schrijver
net zo dood als de gewone sterveling. Leeflang zij een lang naleven gegund.
[Carl De Strycker]
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■ Catharina Blaauwendraad
Beroepsgeheim. Nieuw Amsterdam, Amsterdam, 2009, 64 blz. 14,90 €
Met Beroepsgeheim heeft Catharina Blaauwendraad niet de meest eenduidige bundel
geschreven. De achterflap belooft een verkenning van het grensgebied tussen het
persoonlijke en het publiek. De inhoud toont vier aftastende gedichten in Bezettingen,
alfabetisch gerangschikte titels in Voorbijgangers en Leenwoorden, en zeven
‘geheimen’ in Erogenese. Terugkerende motieven zijn de relatie tussen moeder en
kind en het soldatenleven, maar een diepere eenheid is zoek. leder gedicht in
Beroepsgeheim is dus weer een verrassing, neemt weer een andere wending, slaat
weer een andere toon aan. Ondanks de variatie in versvorm, lengte en metrum straalt
de bundel rust uit door de vormelijke geslotenheid van ieder gedicht, dat telkens een
klein universum op zich vormt. Uitschieters zijn ‘Prikkeldraad’, over een vrouw die
haar vingers en lippen openhaalt aan het geschonden lichaam van een geliefde en
‘Bildbaum’, vijftien korte regels van helder klankgenot. Al lijkt deze hele bundel
gegroeid uit een liefde voor poetische beelden en klanken, toch zijn het enkel deze
zeldzame pieken die bijblijven.
[Hly Simoens]

■ Hans Verhagen
Automatische profeet. Nijgh & Van Ditmar, Amsterdam, 2009, 192 blz.
19,90 €
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De voornamelijk als Zestiger bekende Hans Verhagen, wiens Verzamelde gedichten
in 2003 onder de titel Eeuwige Vlam verschenen, lijkt na een periode waarin hij zich
voornamelijk op schilderen toelegde, een nieuwe poëtische adem gevonden te hebben.
Na de bundeling van zijn lyriek in 2003 verschenen met redelijk korte tussenposen
Moeder is een rover (2004), Draak (2006) en Zwarte gaten (2008). In die bundels
ontpopt de dichter zich tot een profeet die in krachtige beeldrijke verzen aanklaagt
hoe fout het met deze wereld loopt. De gedichten van de late Verhagen hebben niets
meer van die van de droog observerende neorealistische poëzie waarmee hij
debuteerde. Dit is een geëngageerd schrijver die zich boos maakt en daarvoor zijn
meest fantasievolle taalgeweld inzet. Die omslag moet ook de jury van de P.C.
Hooft-prijs zijn opgevallen, want ze kende Verhagen deze oeuvreprijs toe voor ‘zijn
humor, zijn engagement, zijn poëtische durf en eigenzinnigheid’. Een groot deel van
de in de laudatio gebruikte termen heeft zeker betrekking op net dat latere lyrische
werk. En aangezien een deel van het prijzengeld van de prestigieuze onderscheiding
voor de promotie van het bekroonde werk gebruikt dient te worden, werd een boekje
gemaakt waarin de drie bundels die sinds de publicatie van zijn verzamelde poëzie
verschenen nu samengebracht. Dat leverde Automatische profeet op, een noodzakelijke
aanvulling op Eeuwige vlam. Het maakt de verzamelde gedichten opnieuw vollediger,
maar stelt ook het (cliché)beeld bij - ook letterlijk trouwens: in Eeuwige Vlam kreeg
je een foto van Verhagen ergens jaren tachtig, op Automatische profeet siert een
recent portret de kaft. Voor wie de nieuwe stijl van deze dichter nog niet ontdekt
had, is dit een kans om zeer goedkoop meteen drie bundels in huis te halen en kennis
te maken met deze fascinerende poezie, misschien wel de beste die de laatste jaren
verscheen.
[Carl De Strycker]

■ Rudi Hermans
Als dit geen liefde is. Manteau, Antwerpen, 2009, 60 blz., 17,95 €
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Als dit geen liefde is, de vierde bundel van Rudi Hermans, is geen voorspelbare
verzameling van liefdeslyriek. De klassieke liefdesthema's vormen dan wel de
leidraad, maar telkens presenteert de dichter ze vanuit een verrassende invalshoek,
met onverwachte beelden en formuleringen en vooral boordevol authenticiteit. In
deze bundel is er geen plaats voor naïeve onderwerping of sentimentele odes. Wel
gaat het over bejaarde koppels die hun geld, hun haar, hun zelfstandigheid en hun
goesting verliezen. Over het liefdesspel dat minutieus, inclusief alle gore details,
beschreven wordt. Over paren als schermutseling, als een dierlijk verslinden, als een
fysieke daad tussen de bacillen, zelfs als camembert of pudding. Poëzie zonder
scrupules, die zijn hoogtepunt bereikt in de cyclus Essence, waar het mannelijk
geslacht dienst weigert of een vrouw voor de eerste keer een penis vasthoudt.
Maar in de volgende cyclus duikt dan weer de alledaagse liefde op die opeens
voorbij kan zijn, gehoorzaamt een man zoals een hond aan zijn vrouw en is de komst
van ouderdom een onvermijdelijk einddoel. De vele gedaanten van liefde worden
contrasterend gepresenteerd in gesloten sonnetvormen die inhoudelijk mijlenver af
staan van Shakespeariaanse verzuchtingen. Daarnaast besteedde Hermans opvallend
veel aandacht aan ritme en klankspel, wat de anekdotische verzen een extra elan
geeft. Zo slaagt de dichter erin om, wars van alle clichés, de liefde zoals ze werkelijk
is, kan zijn of zal worden. Als dit geen liefde is is misschien geen bundel om aan je
eerste liefje op Valentijnsdag cadeau te geven, maar zou wel een verrassend geschenk
kunnen zijn om wat pit te geven aan een twintigste huwelijksverjaardag.
[Elly Simoens]

■ Stefaan van den Bremt
Voegwerk. Gedichten. Atlas, Amsterdam, 2009, 100 blz., 17,50 €
Stefaan van den Bremt is de laatste tijd misschien vooral bekend als onvermoeibaar
poëzievertaler, maar in de eerste plaats is hij zelf dichter. Debuteren deed hij met
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neorealistische verzen en in die trant is hij blijven schrijven, zoals ook blijkt uit zijn
nieuwe, lijvige bundel Voegwerk. Die bevat voornamelijk gelegenheidsgedichten tot
stand gekomen op vraag of naar aanleiding van een of andere verjaardag of
gebeurtenis. Dat heeft echter gevolgen voor de poëtische kwaliteit. Eigenlijk is dit
op veel plaatsen zelfs geen poëzie, maar in regels verkapt proza. Van den Bremt
schrijft geen lyrische gevoelsuitstortingen, maar babbelachtige verhaaltjes,
overpeinzingen en observaties. De openingsverzen kunnen bijvoorbeeld net zo goed
zonder de verseindes gelezen worden - de enjambementen zijn toch niet functioneel:
‘Zij staan op het plantsoen te kleumen / en de dagen korten. Ze staan er in weer / en
wind die ‘en uitkleedt. Ze staan er, / het is of ze knikken (of wuiven ze / het daglicht
uit? het donker toe?)’. Voegwerk is bovendien thematisch een patchwork. Een cyclus
over voorbijgangers, een reeks geïnspireerd door een Fans dorpje, een afdeling over
vogels, het is allemaal niet duidelijk wat de rode draad is. Helemaal jammer is het
wanneer Van den Bremt een vers dat intrigerend aanvangt (‘Papier is geduldig. / Het
helpt / een naam, / een kruis / te dragen.’) stuk maakt met flauwe grapjes als: ‘Papier
verdraagt / alles behalve / papierluizen, / papiermotten’.
Al deze bezwaren nemen echter niet weg dat er knappe gedichten in de bundel
staan. De reeks ‘De wereld, een draaitoneel’ is een persoonlijke geschiedenis
gestructureerd aan de hand van toneeltermen. Met die truc zegt de dichter iets
wezenlijks over de beschreven tijd en over het leven. De afdeling ‘Avarium’ bevat
dan weer prachtige miniaturen In dertig kwatrijntjes weet Van den Bremt allerlei
vogels te vangen. Het is een literaire volière waar muziek in zit.
[Carl De Strycker]

■ Toon Tellegen
Stof dat als een meisje. Variaties op een thema. Querido, Amsterdam, 2009,
64 blz., 16,95 €

Toon Tellegen schrijft gedichten tegen honderd per uur, zo lijkt het wel. De afgelopen
drie jaar verscheen er elk jaar een bundel. Die enorme productiviteit gaat gelukkig
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niet ten koste van de kwaliteit. Ook de nieuwe bundel, met de prachtige titel Stof dat
als een meisje, haalt weer een hoog niveau.
De ondertitel luidt Variaties op een thema. Het was al vaker Tellegens procédé
om een uitgangszin of -situatie te kiezen en daarop dan te variëren, bijvoorbeeld in
de verhaaltjes in Ik zal je nooit vergeten of in de dichtbundel Raafvogels. Uitgangspunt
is deze keer ‘het gevecht met de engel’. In elk van de gedichten heeft een man strijd
te leveren met een engel. Aanvankelijk maakt deze figuur duidelijk dat de mens niet
vrij is. Het is een rancuneuze instantie die bepaalt wat er met de man gebeurt: ‘Een
man dacht dat hij vrij was / en een engel sloeg hem neer’. De engel verbeeldt dan
het lot, de dingen waar we geen greep op hebben. Tellegen maakt zo duidelijk dat
de idee van volledige zelfbeschikking die we sinds de Renaissance hebben een illusie
is - er zijn situaties waarin ons de controle ontglipt. De engel krijgt echter gaandeweg
nog andere invullingen. Soms lijkt hij een beschermengel die liefdevol het beste
voorheeft met de mens, dan weer is hij een pervers personage dat hem enkel
tegenwerkt en pest. In het tweede deel van de bundel wordt gesuggereerd dat de
engel een deel is van de mens zelf: ‘Een man keek in een spiegel / en dacht: / ik heb
wel iets van een engel’. Het gevecht dat telkens opnieuw uitgebeeld wordt, is dus
een innerlijke strijd ‘Zwei Seelen wohnen ach! in meiner Brust’ wist Faust al.
Dilemma's kwellen ons als duivels, zeggen we dan en die idee werkt Tellegen hier
uit. Metaforisch taalgebruik of het geloof in bovenwerkelijke figuren krijgt dan een
bezwerend effect. Soms is het geruststellend om tegenslagen en problemen aan hogere
machten toe te schrijven: ‘Waartoe dienen engelen // om mensen te laten denken /
dat het engelen zijn die hen neerslaan, / geen mensen.’
Wat op het eerste gezicht een bundel bizarre vertellinkjes lijkt, is op poetisch
gebied een zoektocht naar de invulling van een metafoor en op existentieel vlak een
onderzoek naar hoe de mens met zijn autonomie omgaat
[Carl De Strycker]

■ Anton Korteweg
Ouderen zijn het gelukkigst. Gedichten. Meulenhoff, Amsterdam, 2009, 64
blz., 17,95 €
Anton Korteweg is vijfenzestig geworden en dus langzamerhand in de herfst van
zijn leven Zijn nieuwe dichtbundel, Ouderen zijn het gelukkigst, gaat over wat dat
betekent. Op ironische wijze beschrijft hij de ongemakken van de leeftijd en probeert
zich ervan te overtuigen dat het allemaal niet zo erg is. Het levert spottende gedichten
op die onder die oppervlakte boos en triestig zijn. Waarover het zal gaan, blijkt al
uit het openingsvers waarin een lieveheersbeestje op het been van iemand meereist
en dan plots verdwijnt. Dat tafereeltje wordt een existentiële overpeinzing en leidt
tot de conclusie: ‘Twee dingen doen ertoe / [...] / aangewaaid worden en weg-.’
Meteen is de toon
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gezet: die is licht aan de oppervlakte, maar het gaat over het leven en de dood die
met rasse schreden nadert. In het mooie ‘Koester’ roept de dichter op om enkel intense
gevoelens toe te laten, in ‘Time out’ en ‘Proost’ beschrijft hij de voordelen van drank
om even uit de kommer en kwel van alledag te ontsnappen. Het zijn stuiptrekkingen
van een grote levensdrift. In de gedichten die over het ‘praesenum’ gaan, het stadium
voor de absolute bejaardheid, wordt de worsteling met het onvermijdelijke afnemen
van die vitaliteit duidelijk. De ik-figuur benijdt de jeugd die er driftig op los leeft en
moet zich troosten met de krantenkop die de titel van de bundel levert. Voor hem zit
er niets anders op dan loslaten. Schoon vrouwvolk prikkelt nog de zinnen, maar die
gevoelens kunnen niet meer worden beleefd en worden dus gesublimeerd. Prof. dr.
Rümke biedt uiteindelijk een handleiding voor de omgang met de verliezen die
gepaard gaan met het ouder worden. De bundel toont dan ook een evolutie: van
opstandigheid tegenover de ouderdom tot aanvaarding. Kankert de sprekende instantie
aan het begin nog op al wat hem stoort, aan het einde is hij gelouterd en denkt hij
met een zekere rust na over de dood. Het levert niet enkel boze gedichten op waarin
de dichter zich afvraagt waarom hij alles in het licht van het einde moet interpreteren
(het mooie ‘Op mijn praesenium’ en ‘Bij het zien van een weegbree in een scheur
van het asfalt’), maar ook filosofische mokerslagen als ‘Een geniaal systeem’ of ‘De
tijd’ waarin Korteweg uitlegt dat we blij mogen zijn dat we niet weten wanneer we
zullen sterven. Ouderen zijn het gelukkigst is een schitterende bundel. Nog steeds is
Korteweg de mild ironisch melancholieke neoromanticus van zijn debuut Niks geen
Romantic Agony. Zijn gedichten doen grinniken en grienen tegelijk.
[Carl De Srrycker]

Jeugdliteratuur
■ Ted van Lieshout
Hou van mij. Bijna alle gedichten en veel beelden 1984-2009. Leopold,
Amsterdam, 2009, 270 blz., 29,95 €
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In 2009 ontving Ted van Lieshout de Theo Thyssen-prijs voor kinder- en
jeugdliteratuur voor zijn hele oeuvre. Vijfentwintig jaar al is hij bedrijvig als veelzijdig
kunstenaar: als dichter, schrijver, beeldend kunstenaar en grafisch vormgever. In de
jaren tachtig trok hij de aandacht door zijn persoonlijke, directe gedichten waarin hij
controversiële onderwerpen niet schuwde. Doorheen zijn oeuvre komen diverse
thema's aan bod maar de dood van zijn vader en broer, seksualiteit, eenzaamheid en
het verlangen naar geborgenheid zijn prominent aanwezig. Hij wisselt grauwe realiteit
en wrangheid af met luchtigheid, een relativerende pointe of een grappige invalshoek.
Opvallend is dat hij steeds vanuit het kind spreekt. Hij schuwt oppervlakkigheid en
stopt steeds een diepere gelaagdheid in zijn gedichten. Zijn poëzie is helder maar
ongewone combinaties en indringende beelden dwingen de lezer tot aandachtig lezen
en interpreteren.
Van bij het begin illustreerde van Lieshout zijn gedichten en teksten. Zowel tekst,
beeld als vormgeving neemt hij eigenhandig voor zijn rekening. Hij zoekt naar variatie
in technieken en stijlen die een extra dimensie kunnen geven aan zijn teksten. Hij
wil kinderen ontvankelijk maken voor beeldende kunst en daarom geeft hij in zijn
boeken vaak uitleg over de gebruikte technieken.
Deze verzamelbundel geeft een overzicht van 25 jaar schrijven, illustreren en
vormgeven. De opeenvolging van de verschillende bundels met de oorspronkelijke
illustraties toont de veelzijdigheid van deze kunstenaar. Tekst en beeld vullen elkaar
aan of vertellen een eigen verhaal. Doorheen het boek is duidelijk hoe Van Lieshout
experimenteert met vormgeving en combinaties van tekst en beeld. Het boek sluit
af met onuitgegeven beeldsonnetten waarin hij op een speelse manier voorwerpen
combineert in een strak schema. Dit boek biedt een boeiende, hernieuwde
kennismaking met het werk van Van Lieshout.
[Ria De Schepper]

■ Shaun Tan
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Verhalen uit een verre voorstad. Querido, Amsterdam, 2009, 94 blz., 17,95
€

De Australische schrijver-tekenaar Shaun Tan verwierf internationale bekendheid
met zijn graphic novel De aankomst. In zijn nieuwste boek bundelt hij vijftien korte
verhalen die gesitueerd zijn in een onpersoonlijke voorstad. In het alledaagse leven
introduceert hij vreemde dieren, voorwerpen en personen. Daardoor zijn de personages
genoodzaakt om zich vragen te stellen bij het ongewone maar ook om erin mee te
gaan. Anders naar dingen kijken, je verbeelding volgen of het ongewone als
vanzelfsprekend accepteren,... Het levert een aantal originele verhalen op, soms
poëtisch en ontroerend, soms bizar en bevreemdend. Zo is er een verrassend
beeldverhaal over wat er met ongelezen gedichten gebeurt. Een opa fantaseert over
zijn trouwdag, twee kinderen gaan op zoek naar het einde van de voorstad en op een
naamloze feestdag moet iedereen een dierbaar iets achterlaten voor een rendier. En
wat als elk huishouden zijn eigen kruisraket in de tuin heeft staan? Creativiteit blijkt
dan een doeltreffend anti-wapen te zijn.
Tan illustreert elk verhaal op een onnavolgbare manier. Erik, de wel heel bijzondere
uitwisselingsstudent, is een schitterend bladachtig figuurtje, innemend en broos. Tan
gebruikt verschillende technieken, passend bij de sfeer van de verhalen. Er zijn
grillige figuren en dieren, kille stadsgezichten maar ook verstilde taferelen. Ze
ondersteunen de emoties in de verhalen en bepalen er mee de sfeer van. Deze
verhalenbundel is niet zomaar een boek voor jongeren vanaf 11 à 12 jaar. Het is een
apart boek dat jongeren én volwassenen kunnen smaken.
[Ria De Schepper]

■ Steven Herrick
Cold Skin. Lemniscaat, Rotterdam, 2009, 276 blz., 14,50 €
Het verhaal speelt zich af in een afgelegen mijnstadje in Australië, kort na de Tweede
Wereldoorlog. Sommige bewoners willen zo vlug mogelijk weg, anderen verdrinken
de uitzichtloosheid van hun situatie in de kroeg. Er gebeurt nooit iets, tot op een dag
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het mooiste meisje van het dorp vermoord wordt aangetroffen. Er ontstaat een sfeer
van wantrouwen want alle jongens en mannen van het dorp zijn opeens verdachten.
Niet alleen brigadier Grainger zoekt de moordenaar, ook anderen hebben zo hun
vermoedens. Een confrontatie blijft dan ook niet uit.
Herrick bouwt zijn verhaal op met korte hoofdstukken waarin negen personages
in de ikvorm aan het woord komen. Dat geeft een divers palet van meningen en
emoties. Het verhaal komt eerder traag op gang, via een patchwork van impressies
over het stadje en enkele van zijn bewoners. Na de moord zijn de gevoelens heftiger,
de sfeer wordt grimmiger en de machtsrelaties verschuiven. De familie Holding
wordt knap getypeerd: vader met zijn onverteerd oorlogsverleden, de luie zoon Larry
met hoge idealen maar weinig daadkracht en vooral zoon Eddie, een forse jongeman

met veel mededogen en een gevoelige ziel. Door de complexe relaties in het stadje
blijft de spanning tot op het eind bewaard.
Samen met Aan de rivier en De roep van de wolf vormt dit boek een drieluik over
adolescenten die opgroeien op het desolate Australische platteland. De
natuurbeschrijvingen zijn hier minder van belang dan in de vorige verhalen. Hier
primeert niet zozeer de leefwereld van een of twee individuen maar komt het sociale
weefsel van zo'n afgelegen stadje indringend aan bod. De drie boeken zijn geschreven
in een soort van ‘blank verse’, heel ritmisch en suggestief. Met een minimum aan
beschrijvingen en details weet Herrick sfeer op te roepen en de ziel van zijn
personages bloot te leggen. De mix van volwassenen en jongeren, en thema's als een
vader-zoon relatie, seksualiteit en eerste verliefdheid, lafheid en wraak, maken dit
tot een boeiende cross-over roman voor zowel jongeren als volwassenen.
[Ria De Schepper]

Muziek
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■ Jan Caeyers
Beethoven, een biografie. De Bezige Bij, Amsterdam, 2009, 672 blz., 24,90
€

Merkwaardig toch dat over één van de allergrootste componisten uit de geschiedenis
tot voor kort geen degelijke biografie voorhanden was in het Nederlandse taalgebied.
Met een even grote overtuiging en een even groot engagment als Beethoven zich
destijds van zijn roeping als componist kwijtte, nam Jan Caeyers, dirigent en
musicoloog, de taak op zich dit hiaat op te vullen. Het resultaat is een lijvig boekdeel
waarin de meest recente informatie uit de nimmer stokkende Beethoven-Forschung
is verwerkt.
De auteur schetst het beeld van een mens van vlees en bloed, een uiterst
gecompliceerde persoonlijkheid, een onrustig zoeker, een idealist, een onverzettelijk
koppigaard, een kwetsbaar mens, met nukken en grillen, hunkerend naar geborgenheid,
als een bezetene manoeuvrerend om materieel het maximum te puren uit zijn
activiteiten als componist, constant botsend met al wie zijn levenspad kruiste, gebukt
gaand onder eenzaamheid, geplaagd door toenemende doofheid en blindheid, ziekte,
drankzucht... menige passage uit Beethovens leven is gewoon ontluisterend.
Dit opmerkelijke levensverhaal wordt gekaderd in zijn historische en
maatschappelijke context: het Ancien Régime, de Franse Revolutie, Napoleon, de
reactie van Metternich in Wenen waar de politieke en financiele macht van de adel,
de eerste werkgever van Beethoven, in snel tempo afbrokkelt. Het tijdskader, de
levensomstandigheden en de levensstijl ten tijde van de componist worden uitvoerig
geschetst. Tal van kleurrijke figuren defileren in wat haast een poppenkast lijkt.
Tenslotte wordt ook uitgebreid ingegaan op Beethovens muziek. In heldere
bewoordingen, zonder in al te technisch jargon te vervallen, wordt geschetst hoe de
ontstaansgeschiedenis van vele composities vaak een samenspel was
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van maatschappelijke en historische context enerzijds, en eigen inzichten en
gebeurtenissen in Beethovens privéleven anderzijds. Op diepgaande wijze wordt ook
uitgeweid over de betekenis van zijn grensverleggend werk.
Zeer aanbevolen dus; voor wie Beethoven niet kent én voor wie hem wel kent.
Want dit is de bijzonderste verdienste van het boek. het nodigt uit tot (anders)
luisteren.
[Jaak Van Holen]

Discotheek
■ Steven Delannoye Trio
Midnight Suite. Audio-cd, 44 min., opname Walter De Niel, mix Dré
Pallemaerts, De Werf, W.E.R.F. 076, www.dewerf.be, 2009
Drie jonge snaken die samen een uitstekend akoestisch debuutalbum met eigen
composities en improvisaties hebben opgenomen. Dat is in kort bestek de essentie
van deze recensie. Saxofonist Steven Delannoye (o1983, Tielt) maakt ook deel uit
van de DelVita Group, waarin zijn broer Peter trombone speelt, en van Sammy's on
the Bowery. Drummer Lionel Beuvens is op zijn beurt lid van de formatie aRTET,
die in 2008 met Watts Up haar debuutalbum uitbracht op het W.E.R.F.-label, en van
het Peter Hertmans Quartet. En contrabassiste Yannick Peeters speelde onder meer
bij Dré Pallemaerts en Frank Vaganée. Midnight Suite, hun eerste gezamenlijke
cd-opname, maakt zijn titel helemaal waar: het schijfje heeft veel weg van een
nocturnale muzikale trip door een wijds klankenlandschap. Elk nummer sluit daarbij
op homogene wijze aan bij het vorige of het volgende. Een echte suite: een
muziekwerk waarvan de delen door het onderwerp bijeenhoren. Het onderwerp is in
dit geval het nachtelijke, dat als vanzelf noopt tot meditatieve, intieme en sobere
muziek. Opvallend aan Delannoyes saxspel zijn de korte frasen en de vrij grote
hoeveelheid lucht die hij in zijn noten laat meeklinken. De ritmesectie doet meer dan
wat doorgaans van haar wordt verwacht: ze biedt Delannoye niet alleen een ritmische
ruggensteun, ze vormt samen met hem ook een gelijkzijdige muzikale driehoek die
onwrikbaar op zijn plaats staat, op welke zijde je hem ook kantelt. Dit trio is dan ook
écht een trio en geen vehikel voor de solist. Logische conclusie: drie jonge snaken
die samen een uitstekend...
[Patrick Auwelaert]

■ Albert Huybrechts
Musique de chambre; Pierre Amoyal, viool - Marie Hallynck, cello - David
Lively, piano - Yuko Shimizu-Amoyal, altviool; CYPRES, CYP4630.
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Het beperkte oeuvre van de vroeg gestorven Waalse componist Albert Huybrechts
(D i n a n t , 1 8 9 9 -B r u s sel,1938) - hij schreef slechts een dertigtal werken - kent
de laatste jaren een terechte revival. Huybrechts studeerde aan het conservatorium
van Brussel o.a. bij Joseph Jongen, was één van de meest getalenteerde musici van
zijn generatie en kreeg internationale onderscheidingen voor zijn werk, o.m. voor
de Sonate voor viool en piano (1925). Het vroegtijdige overlijden van zijn vader
waardoor hij verplicht was zijn studies te combineren met de zorg voor het
achtergebleven gezin, maakten hem echter tot een verbitterd man die zich uit het
maatschappelijk leven terugtrok. Schreef hij aanvankelijk in een impressionistische
stijl, snel evolueerde hij naar een bijtend expressionisme. Zijn muziek is de zeer
authentieke uitdrukking van zijn gevoelens van frustratie, onbegrip en onrust. Zijn
muziek is een schrijnende aanklacht tegen de ‘condition humaine’. De sfeer van
beklemmende angst en wrang pessimisme wordt maar zelden getemperd door
momenten van dromerige melancholie. Zelfs wanneer hij, zoals in het eerste deel
van genoemde sonate, een volksliedachtige melodie als hoofdthema gebruikt, kleurt
hij die in met wrange harmonieën en schuwt hij geenszins obsederende herhalingen
en aldoor hamerende ritmes. Dit is zeker geen muziek om vrolijk van te worden.
Integendeel, de hartverscheurende, sombere muzikale poëzie van Huybrechts grijpt
de luisteraar naar de keel, zeker in schitterende, aangrijpende, indringende
uitvoeringen als deze! Naast de Sonate voor viool en piano bevat deze opname ook
de Chant funèbre voor cello en piano (1926) en het Strijktrio (1935).
[Jaak Van Holen]

■ Lodewijk Mortelmans
Homerische symfonie, Morgenstemming, Mythe der lente; Royal Flemish
Philharmonic/de Filharmonie o.l.v. Martin Brabbins; HYPERION,
CDA67766.
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Dat werk van een Vlaams componist van eind 19de - begin 20ste, eeuw wordt
uitgebracht op een buitenlands label is geen dagdagelijkse aangelegenheid; het is
immers al een probleem om het werk van die componistengeneratie in eigen land
aan de man te brengen. Dit initiatief verdient dus meer dan gewone aandacht.
Wie Mortelmans wat kent, kent hem wellicht vooral van zijn heerlijke liederen en
pianocomposities. Minder gekend, want nóg minder uitgevoerd, is zijn symfonische
oeuvre. Morgenstemming en Mythe der lente zijn twee stemmings- en kleurrijke
symfonische gedichten (zonder expliciet extramuzikaal programma) die eerder al op
cd werden uitgebracht. Blikvanger is hier dus zeker de Homerische symfonie, voor
zover ons bekend, een eerstopname op cd. Het is een omvangrijke, ‘klassiek’
vierdelige compositie uit 1898; de laatste symfonische schepping vooraleer
Mortelmans zijn aandacht exclusief op lied en klavier richtte. Het zou meer dan 20
jaar duren vooraleer hij naar het symfonische medium terugkeerde. De titel verraadt
Mortelmans' inspiratiebron en wekt de verwachting van een heroïsch, dramatisch,
theatraal werk, maar dat is het helemaal niet. De Homerische symfonie is een lyrische
evocatie - met beperkte thematische middelen, rijk georkestreerd, in een qua expressie
contrastvol geheel - van indrukken die de lezing van de Illias en de Odyssea op de
componist maakte. Weliswaar wordt in de titels van de vier delen verwezen naar
episodes uit genoemde heldendichten en heeft Mortelmans het daar in een
programmanota bij dit werk ook uitdrukkelijk over, toch kan dit werk zonder kennis
daarvan best genoten worden als een zuiver muzikale fantasie.
De uitvoering is aantrekkelijk en meeslepend, zwierig en intens; de vele
coloristische effecten worden maximaal uitgebuit en het scherp uitspelen van de
wisselende stemmingen verleent het geheel een diep perspectief. Degelijke promotie
van Vlaamse componisten in het buitenland die hopelijk ook binnenlandse oren
opent!
[Jaak Van Holen]

Geschiedenis
■ Richard Holmes
De tijd van verwondering. De ontdekking van de moderne wetenschap.
Contact, Amsterdam, 2009, 654 blz., 45,95 €
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Van de bekende biograaf en kenner van de Romantiek, Richard Holmes, verscheen
recent een studie over de natuurwetenschap in Engeland ten tijde van de Romantiek.
Aan de hand van de levens van vier centrale figuren, de botanicus Joseph Banks, de
astronoom William Herschel, de ontdekkingsreiziger Mungo Park en de scheikundige
Hunphry Davy, beschrijft hij de ontwikkeling en de bloei van de natuurwetenschap
in Engeland, in de periode tussen de reis van Cook met de Endeavour, vanaf 1768,
en die van Darwin met de Beagle, vanaf 1831. Holmes legt

daarbij de klemtoon over de onderlinge verbanden tussen de besproken figuren en
wetenschappen en op de relaties met de wereld van kunst en literatuur. Deze ruime
kijk maakt van De tijd van verwondering uitermate boeiende lectuur. Holmes' boek
is een breed opgezet en zorgvuldig gedocumenteerd boek, compleet met index, noten,
bibliografie en korte portretjes van personages die in het boek aan bod komen. Het
is daarenboven, zoals we van Richard Holmes gewend zijn, boeiend en meeslepend
geschreven, waardoor je ook als niet-wetenschappelijk gevormd lezer tóch tot het
einde geboeid blijft. Het boek werd terecht bekroond met de Royal Society Price for
Science Books.
[Geert Swaenepoel]

■ Adelijn Calderón
Bieren en brouwerijen van België, Mens & Cultuur Uitgevers, Gent, 2009,
600 blz., 89,50 €
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Belgie staat ervoor bekend in binnen- en buitenland: zijn vele biersoorten. Adelijn
Calderón besteedde meerdere jaren aan opzoekingswerk rond al die soorten Belgisch
gerstenat en hun makers. In zijn naslagwerk Bieren en brouwerijen van België
beschrijft hij een voor een alle bestaande brouwerijen, de bierfirma's, maar eveneens
de 217 verdwenen brouwerijen. Van elke brouwerij somt hij de bieren op die er
worden gemaakt en geeft hij de historiek weer. Typische afbeeldingen, oude logo's,
etiketten en bierglazen illustreren die encyclopedie van het Belgisch bier. Tot op
heden kregen bierglazen zelden aandacht in boeken, terwijl Calderón net de voorrang
gaf aan illustraties van die pinten. Meteen is de stiefmoederlijke behandeling van
pot en pint rechtgezet. Op die manier bewaart dit naslagwerk een niet onbelangrijk
deel van het Belgische erfgoed door oog te hebben voor bierglazen, kroonkurken,
bierviltjes en bierblikjes. Dit boek vermeldt zelfs waar bier voorkomt in de filatelie.
Naast de gewone pils kent Belgie vele andere types bier. De biersoort bij uitstek en
de nationale trots vormen wellicht de trappistenbieren. Met stip op één staat
Westvleteren sinds die trappist werd uitgeroepen tot het beste bier ter wereld en er
ooit een Belgische premier, afkomstig uit Ieper, beweerde dat hij dat geestrijk vocht
elke avond voor het slapengaan nuttigde. Ook veel andere biersoorten danken hun
bestaan aan religieuzen, getuige de vele abdijbieren, en dit boek dat vele mensen uit
de horeca en alle bierliefhebbers wellicht weet te bekoren, opent met een beeld van
de patroonheilige van de brouwers, de herbergiers en de molenaars, de heilige
Arnoldus. Ook heiligen waren blijkbaar niet vies van bier, maar voor alle veiligheid
houdt u volgende spreuk best in gedachten: ‘In de hemel is er geen bier, daarom
drinken wij het hier.’ Op uw gezondheid!
[Emmanuel Van Lierde]
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[nummer 330]
Piano: beeld en gedachte
Hugo Brutin
Wanneer Marcel Duchamp in 1917 anoniem met een urinoir, getiteld Fountain,
deelnam aan een tentoonstelling in New York was het hek van de dam, ook al werd
zijn door ene ‘R. Mutt 1917’ gesigneerde inzending geweigerd. De ready made was
geboren en de weg lag open voor het introduceren van de installatie in de beeldende
kunsten van de 20ste eeuw (en blijkbaar ook daarna). Dat is nu bijna honderd jaar
geleden en nog steeds worden alledaagse voorwerpen, al dan niet bewerkt of vergezeld
van andere objets trouvés, als veelal diepzinnige en soms ook wel eens ludieke
kunstwerken voorgesteld en door velen bejubeld. Het volstaat immers een object
binnen te loodsen in een museum of gewoon vanuit enig gezag en overtuiging te
beweren dat het kunst is, opdat het meteen geconsacreerd zou worden.
Dat soort dingen gebeurt vaker dan men vermoedt. Denk maar aan de vele interventies
van ene Jan Fabre die keer op keer door de media worden geprezen. Wat in het
Louvre tussen tal van (echte) meesterwerken uit de kunstgeschiedenis mag worden
opgesteld of op de grond uitgespreid kan toch niet minderwaardig zijn? Een object
op zich bestaat uit een vorm in de ruimte en vertegenwoordigt een betekenis of heeft
een functie. Wanneer het in een artistieke of zelfs esthetische context wordt geplaatst
dan heeft het vaak ook een symbolische waarde. Een installatie vertolkt meestal, zo
niet altijd, een bewuste keuze, is een bouwwerk met bedoelingen, een net van
verhoudingen, een pronkstuk in de brede betekenis van het woord dat zijn
oorspronkelijke bestaan is ontvlucht en een ander hoogverheven bestaan is gaan
leiden en daarnaast model staat voor iets dat toch met zijn verleden te maken heeft
en met de vervreemding die het heeft ondergaan.
Indien een voorwerp op de voorgrond wordt geplaatst, dan fungeert de vorm als
puur ruimtelijk gegeven en komen symbolen vrij die tal van richtingen kunnen
uitgaan. Dat is bijzonder goed duidelijk in de connotatie tussen piano en beeldende
kunst, a fortiori in de raakpunten tussen een piano en zijn zowel sociale als esthetische
betekenis. Het boeiende daarbij is dat een piano een burgerlijke huispiano kan zijn
waarop in de loop der jaren vaak tapijtjes en vaasjes zijn neergedaald, maar ook een
vleugelpiano, een concertmeubel dat veelal anoniem staat te wachten op de
bewonderde muzikant ergens op een podium of in een stapelruimte tot er een beroep
op gedaan wordt. In enkele uitzonderlijke gevallen prijkt een vleugelpiano in een
woning (of als ornament in een publieke ruimte). Een sieraad is het, dat het artistieke
niveau van minstens een van de bewoners onderstreept of in herinnering brengt.
Indien m.a.w. een piano in een installatie verschijnt, ongeschonden of in onderdelen,
dan ligt de symboliek voor de hand tenzij alleen het esthetische van het geheel of
van de onderdelen wordt beoogd.

Vic Gentils
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Zo komen wij bij Vic Gentils die op een heel persoonlijke en in allerlei richtingen
nagebootste wijze ‘sculpturen’ heeft bedacht die uit onderdelen van uit hun verband
gehaalde objecten of structuren zijn samengesteld. Een uiteengerafelde piano is een
goudmijn voor wie assemblages ontwerpt waarbij referenties niet onbelangrijk zijn
maar die toch op de eerste plaats dienen op te vallen door hun vindingrijk opnieuw
gebruiken van fragmenten van een niet meer bestaand geheel. Hoewel bij zowat
iedereen de naam Vic Gentils voor de geest opduikt wanneer de begrippen piano en
ruimtelijk beeldend werk worden samengevoegd, past de term ‘installatie’ hier toch
niet helemaal. Vic Gentils bouwt nieuwe structuren op, veredelde assemblages die
soms een figuratieve uitstraling hebben, zoals bijvoorbeeld in zijn portretten. Een
piano bestaat uit enkele elementen die een repetitief karakter bezitten zoals toetsen,
hamertjes en geledingen en evoceren daarnaast iets esthetisch, ongeacht of het over
een vleugel dan wel over een gewone zwarte huispiano gaat. In de ‘sculpturen’ van
Gentils valt dat repetitieve karakter meteen op, ook indien geen piano aan de basis
van het vertoon ligt. Vraag is echter wel of de referenties aan een piano bewust zijn
bewaard. Is vervreemding niet eerder een in het oog springende factor zodat meer
verbazing dan herkenning op de voorgrond treedt? Sierlijkheid blijft in ieder geval
een opvallend en beeldend functioneel gegeven naast verwondering. Dat geldt zowel
voor de uiterlijke factoren, zoals de pianopoten, als voor de blootgelegde innerlijkheid
zijnde het ‘raderwerk’, het geheel van elementen die optreden tussen het aanraken
van de toets buiten en de klank die binnen geboren wordt door het kloppen enerzijds
en het zachte beroeren anderzijds, wat telkens met vorm en materie te maken heeft.
Een piano is vorm, sierlijke en chique aanwezigheid en in die optiek ook symbool.
Ook zonder klank. Het was tot voor kort traditie dat in de lounge van een eerste
klasse hotel een glanzend gelakte vleugelpiano stond. In de Victoriaanse tijd werden
de poten met een soort kousen bedekt omdat naar die naakte schoonheid gluren als
een obsceniteit werd beschouwd. Dat zegt veel over de uitstraling of de betekenis
van het object op zich en van zijn plaats in een burgerlijke maatschappij of noem het
een maatschappij die westerse waarden huldigt.

Joseph Beuys
Als het maatschappelijke aan bod komt, dan zijn de hedendaagse kunstenaars present,
de denkers, de ideologisch geëngageerden die steeds gretig een beroep doen op
filosofisch geschoolden eerder dan op kunsthistorici. In die context kan (wellicht)
de ‘installatie’ van Joseph Beuys worden gesitueerd, het politieke of ideologische
statement van een vleugelpiano met een rood kruis op de zijkant: op het eerste gezicht
twee iconen van een burgerlijke symboliek maar bij nader toezien een werk dat
helemaal past in het consequente gedachtegoed van de kunstenaar die objecten
hanteerde om zijn herinneringen te bezweren en van daaruit een aanbeveling of een
waarschuwing te
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■ Isidoor Goddeeris, Ronde piano met kaarsen
■ Isidoor Goddeeris, Vleugelpiano met vouwconstructie
■ Isidoor Goddeeris, Vleugelpiano in beton

richten naar de komende generaties. De vleugelpiano getiteld Infiltration Homogen
für Konzertflügel van 1968 kadert op het eerste gezicht in de filosofie van het
inpakken, de wrapping waarvan Christo de profeet is of de commercieel uitgegroeide
CEO. Het met vilt bekleden van een object of een menselijk wezen dat kenmerkend
is voor tal van ruimtelijke werken van Beuys is een concrete referentie aan de
oorlogstijd, aan het beschermen van onderkoelde lichamen, aan het vrijwaren of
redden van levens en dus ook van bedreigde waarden. De vleugelpiano van Beuys
is een lomp gevaarte dat aldus op een andere manier indrukwekkend is. Er is voor
een keer geen sierlijkheid mee gemoeid. Dit is trouwens niet zijn enige tot installatie
verheven vleugelpiano. Een andere is voorzien van een thermometer en een schoolbord
als dekplaat waarop met krijt geschreven kan worden. Piano als middel tot
communicatie of iets soortgelijks. Die piano werd in 2006 gerenoveerd en
tentoongesteld in het Centre Pompidou in Parijs.

Isidoor Goddeeris/Jan Vercruysse
Wie enigszins vertrouwd is met het werk van Isidoor Goddeeris, met zijn virtuoos
kappen in steen en in marmer, zijn hanteren van diverse eerder ongebruikelijke
materialen en met zijn gedachtegoed, zal er zich niet over verbazen dat ook de piano
een plaatsje in zijn beeldenarsenaal heeft veroverd. Naar aanleiding van de opening
in het Cultureel Centrum De Spil in Roeselare heeft hij voor de inkomhal op zodanig
virtuoze wijze een fauteuil uit marmer gekapt waarop een mantel nonchalant was
gegooid en ondermeer ook een klein koffertje lag, dat de kijker even moest slikken
om zich ervan te vergewissen dat dit een superieur staaltje van trompe-l'oeil was.
Dat heeft de kunstenaar vaker gedaan ondermeer met een tafel en tafelkleed als een
achteloos gedrapeerd stuk textiel. Tijdens het voorbereiden van zijn tentoonstelling
aldaar werd zijn aandacht getrokken door het overheersende gebruik van beton en
door de sensibiliteit van het materiaal waarop de sporen van de ruwe bekistingplanken
waren afgedrukt. Dat bracht hem op de idee om restanten van een vleugelpiano in
beton uit te beelden zoals hij ook in gietijzer afgegoten muziekinstrumenten,
waaronder violen en piano's, in munitiekisten heeft gestopt waarbij duidelijk
gerefereerd werd naar muziek die de zeden verzacht en de daarmee contrasterende
oorlog. Ook hier leeft de onderhuidse gedachte dat een piano symbool staat voor
sierlijkheid, voor iets dat het banale of negatieve overstijgt, voor wat een schuilplaats
kan zijn tegen ontreddering en bruut geweld. Ethiek ontmoet esthetiek; het vluchtige
tooit zich met elegantie.
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Dat is in ruime mate ook de betekenis en de uitstraling van de witte vleugelpiano's
(zonder poten) die Jan Vercruysse recentelijk in zijn overzichtstentoonstelling in M
Leuven in een cleane ruimtelijke sfeer heeft geplaatst. Stilte en poëzie bij middel
van een puur wit lichaam met kleurige contrasten onderaan, spanning en een présence
die meteen herkenbaar is ondanks haar gesloten vervreemding en die reminiscenties
oproept die bij iedereen verschillend zijn.

Nam June Paik
Ook Nam June Paik heeft in zijn zoeken naar alles wat met televisieschermen, muziek,
klank en beeld te maken heeft piano's gebruikt om zijn visie te verduidelijken of
kracht bij te zetten, ondermeer in 1963 naar aanleiding van een tentoonstelling
‘Exposition of Music-Eletronic television’ in een private ruimte. Daar kwamen vier
prepared pianos aan te pas. Hij heeft zowat overal televisieschermen ingestopt of
als contrast met Boeddhabeelden neergepoot, als schreeuwerigheid versus interne
rust, als inbreuk, als tsunami eigenlijk. Een piano is daarbij een aangewezen object:
het refereert aan muziek; het is een vertrouwde vorm met duidelijke connotaties en
de aanwezigheid van een televisiescherm frappeert of stoort gewoon. Het wordt dus
opgemerkt. Dat is de bedoeling.
Waar de huispiano in zijn ietwat minder sierlijke en koel functionele vorm het
alledaags burgerlijke vertegenwoordigt of evoceert, staat de vleugelpiano model voor
alles wat een hoge vaart neemt of kan nemen, voor cultuur op haar best, voor klank
in zijn meest pure vorm, voor elegantie die golvend is en langgerekt van sensueel
vertoon.
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De charme van een geblakerde karbonade
30 Vlaamse componerende pianisten
Tom Janssens
‘De vleugel hing in de lucht en tekende zich als een geblakerde karbonade af tegen
de besneeuwde bergtoppen.’ Al de eerste zin van Anna Enquists roman Het geheim
stelt het zwartgelakte statuut van de vleugelpiano in vraag. De duurte van dit grootse
en edele instrument wordt er zonder pardon gereduceerd tot die van een aangebrand
stukje vlees. Geen mens die zich daar op verlekkert, zou je denken. Nochtans heeft
deze ‘geblakerde karbonade’, die door een verhuiskraan in de lucht gehesen wordt,
veel bekijks. Op de eerste pagina laat Enquist de bewoners van een bergdorpje
samendrommen om zich te vergapen aan dit spectaculaire beeld.
Geef ze eens ongelijk. Het beeld dat Enquist oproept, treft het magische aanzien van
dit instrument in de kern. Of het zwartgeblakerde gevaarte nu in de lucht bengelt of
op het concertpodium staat, de piano is een instrument dat zich graag en veelvuldig
bekijken laat: door omstanders, door een menigte, door een ‘publiek’. Die ruime
belangstelling is verdiend. De piano heeft een onuitwisbare rol gespeeld in de
muziekgeschiedenis. Al sinds de inventie van het toetsenbord vervulde het klavier afgeleid van het Latijnse woord ‘clavis’, wat zowel ‘houtstuk’ als ‘sleutel’ betekent
- een sleutelfunctie in het ameublement van menig musicus en componist.

Ronkende titels en salonstukken
Of het nu gaat om cembalo's, clavichords, klavecimbels, pianoforte's of piano's: de
symbolische en functionele betekenis van het toetsenbord, waarop tien vingers een
veelstemmige compositie kunnen creëren, mag niet onderschat worden. De op het
toetsenbord overzichtelijk gestelde mogelijkheden van contrapunt en harmonie
maakten het klavier - theoretisch althans - tot het meest veelzijdige, meest
overschouwbare instrument. En dus zijn componisten slechts bij hoge uitzondering
onkundig in het klavierspel. Maar evengoed zijn pianisten met hoge ambities niet
noodzakelijk geïnteresseerd in compositie.
Dat was aanvankelijk wel even anders. Toen Mozart en Beethoven het in Wenen
wilden maken, stelden ze zich met hun pianoconcerto's voor als componist en als
pianist. De rol van componist en die van pianist vormden de twee punten waartussen
de steile lijn van hun carrière getrokken werd. Al gauw echter zou het publiek anders,
meer en moeilijker verwachten. Tussen 1800 en 1850 trad geleidelijk aan ‘de pianist’
naar voren: een muzikant die niet zozeer als componist maar als (virtuoos) interpreet
optrad. Zijn groeiende populariteit zorgde voor ingrijpende wijzigingen binnen het
concertleven. Hoewel de virtuoze pianist graag en veelvuldig eigen werk speelde,
werd zijn compositorische output vooral getaxeerd op de acrobatiek die er uit sprak.
Een van de eerste, internationaal relevante pianisten die België binnen deze traditie
voortbracht, was Louis Ancot (1803-1836). Dit pianotalent maakte in zijn jonge jaren
concertreizen door België, Nederland, Frankrijk, Italië en Engeland. Het oeuvre dat
hij er speelde, illustreert de eigentijdse voorkeur voor weelderige, virtuoze
pianomuziek. Zijn compositorische cataloog bulkt dan ook uit van ronkende titels
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als Grande fantaisie avec introduction finale of Variations brillantes à la hongroise.
Meezingbare melodieën en een overdaad aan tuimelende nootjes staan er garant voor
succes.
Vele (Vlaamse) componerende pianisten zouden in Ancots voetsporen treden: de
tot in Spanje geroemde Adolphe Bonten (1820-1849), die een van de eerste Vlaamse
pianocomposities voor de linkerhand schreef; zijn broer Herman Bonten (1830-1873),
auteur van talloze klavierstukken, waaronder de merkwaardige pianobundel Prières
et caprices, die Franz Liszt voorafgaat in het samensmeden van religieuze
diepzinnigheid en technisch meesterschap; de door Friedrich Kalkbrenner opgeleide
François De Coninck (1810-1878), auteur van een bestuderenswaardige Cours de
piano; of de Antwerpenaar Jean Eykens (1812-1891), vandaag de dag enkel nog
bekend om zijn muziekpedagogische inspanningen, maar tevens de auteur van
pianofantasieën als Fantasie sur la romance de Guido et Ginevra de Halévy en de
Souvenirs de Robert le Diable.
Het oeuvre van deze en andere componisten (alsook hun socio-culturele
draagkracht) wacht nog steeds op een nauwkeurige studie. Vast staat in elk geval dat
het prille België graag en veel naar pianomuziek luisterde. Tot in de hoogste kringen:
vanaf 1847 was de Brusselse componiste Guillelmine Sabatier (1818-1869) hofpianiste
en mocht ook Brusselaar Alexis Ermel (1834-1912), auteur van pianostukken met
zwierige titels als Etoiles scintillantes, Fabliau en Séduction, als hofpianist vier jaar
lang pianorecitals geven op het kasteel van Laken. Niet enkel in de hoofdstad, ook
in de provinciesteden werden er kundig toetsen aangeslagen. Turnhoutenaar Jacques
Gregoir (1817-1876) - broer van muziekwetenschappercomponist Edouard Gregoir
- cultiveerde zijn talent bij pianovirtuozen als Henri Hertz en Christian Rummel,
alvorens in eigen land naam te maken. Hoewel bekend als begeleider van stercellist
Adrien-François Servais, heeft Gregoir ook diverse pianocomposities (waaronder
een Pianoconcerto) op zijn naam staan. In Antwerpen was ook de in Nederland
geboren Mathieu Hennen (1828-1883) actief als docent en componist. Zijn oeuvre
valt vooral op door de aanwezigheid van kamermuzikale genres met klavier: een
pianotrio,
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■ Buste van Franz (François-Mathieu) Servais (1846-1901). Servaiscollectie ZWBMuseum Halle
■ Het monumentale graf van de Gentse pianist-componist Franz De Vos (1856-1919). Campo Santo,
Sint-Amandsberg
■ Edgard Tinel

pianokwartet en een pianokwintet. Eveneens het vermelden waard is de Menense
componist Philippe Vanden Berghe (1822-1885), auteur van door Breitkopf, Richault
en Gevaert uitgegeven pianocomposities en een getalenteerd pianist die naar verluidt
contacten onderhield met virtuozen als Thalberg en Hertz. Op zoek naar succes of
onderricht trokken verschillende Vlaamse pianist-componisten voor even of zelfs
voorgoed naar het buitenland. Arnold Hennen (1820-1891) verwierf in Parijs enige
faam als componist van pianomuziek, Brusselaar Martin Lazare (1829-1897) zocht
zijn succes in de Verenigde Staten. Met zijn concertstukken voor piano en orkest
maakte Charles-Louis De Wulf (1832-1885) dan weer naam in Nederland en Frankrijk.
De Lierse pianistcomponist Henri Nuyens (?-na 1885), die diverse salonstukjes
schreef, vestigde zich uiteindelijk in Parijs, waar hij een Répertoire journalier du
pianiste uitgaf.
Naast de weinig of meer virtuoze bravourestukken die bovengenoemde heren
afleverden, was er in Vlaanderen uiteraard ook een markt voor het lichtere
pianorepertoire. Naast Lodewijk Hemelsoet (1836-?) is de Antwerpse componist
Jean Louis Gobbaerts (1835-1886) zonder twijfel de bekendste leverancier van zulke
‘lichtvoetige’ pianomuziek. Onder velerlei pseudoniemen componeerde Gobbaerts
meer dan tweehonderd etudes, serenades, polka's, mazurka's, gavottes, walsen, galops
en dies meer. Aan Gobbaerts' alter ego ‘Streabogg’ komt overigens de niet geringe
eer toe om de piepjonge Dimitri Sjostakovitsj op het pad der muziek gezet te hebben:
een van zijn aanstekelijke salonstukjes heeft Sjostakovitsj de liefde voor muziek
bijgebracht.

Lisztianer
Verschillende (sociale, economische, muzikale en productionele) factoren speelden
een cruciale rol in de groeiende sterrenstatus van de pianist. Iemand als Franz Liszt
had die ideologische verschuivingen binnen de muziekpraxis goed begrepen. Al
gauw werd hij hét rolmodel voor tal van beloftevolle pianotalenten, waaronder
Gentenaar Max Heynderickx (1824-1893), die later als docent aan het Gentse
conservatorium een indrukwekkende pianistenklas uitbouwde. Ook Brusselaar Louis
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Messemaeckers (1809-1889), auteur van verschillende bundels piano-etudes, was
naar Parijs getrokken om er bij Liszt in de leer te gaan.
Hoewel geen student van Liszt, is ook de pianistieke carrière van Edgar Tinel
(1854-1912) met deze componist verbonden. Tinel was een bijzonder getalenteerd
pianist, die in 1869 Liszts Tweede pianoconcerto uitvoerde op zijn overgangsexamen.
Nadat hij in 1873 afzwaaide aan het Brusselse conservatorium - waar hij pianoles
kreeg van Louis Brassin, leerling van de legendarische pianist Ignaz Moscheles bouwde Tinel een carrière als klaviervirtuoos uit. Aan dat voornemen kwam in 1881
een vroegtijdig einde, toen hij aangesteld werd als directeur van het Hoger
Interdiocesaan Instituut voor Kerkmuziek in Mechelen. Niet alleen de verdere
compositorische ontwikkeling van Tinel (die zich allengs meer bezighield met
religieuze musicalia), ook zijn kleine pianistieke oeuvre doet inzake klankprojectie
en harmonische durf aan Liszt denken.
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Toen Liszt in 1848 zijn concertvleugel aan de wilgen hing, was de toekomst van
pianisten en pianomuziek door zijn toedoen ingrijpend veranderd. Het was dan ook
geen toeval dat talloze pianisten van heinde en verre naar Liszts woning in Weimar
trokken om er diens pianistieke talent te doorgronden. Ook vanuit Vlaanderen trokken
pianisten naar Weimar om er ‘Lisztianer’ te worden. Zonder twijfel de belangrijkste
onder hen was Arthur De Greef (1862-1940). Nadat hij in 1879 samen met Isaac
Albéniz afstudeerde aan het Brusselse conservatorium, bouwde De Greef een
opgemerkte internationale solistencarrière uit. Dat ging hem, dankzij een sterke
opleiding, goed af. De Greef was een begenadigd pianist met een ruime artistieke,
intellectuele en technische bagage. Bovendien specialiseerde hij zich bij Liszts leerling
Juliusz Zarebski, die hem warm maakte voor de muziek van Liszt. Dat De Greef dus
vroeg of laat naar Liszts Hofgärtnerei zou trekken, lag voor de hand. Tussen de herfst
van 1881 en het najaar van 1883 verbleef De Greef - die inmiddels tot hulpdocent
aan het Brusselse conservatorium benoemd was - meerdere, korte periodes in Weimar.
Dankzij zijn Lisztiaanse scholing, onberispelijke techniek, een taaie werkgeest en
een groot analytisch vermogen wist De Greef zich op te werpen als het prototype
van de moderne concertpianist. Opvallend is dat De Greef op zulke concertreizen
slechts een relatief beperkt repertoire in de vingers nam. De pianist maakte een
zorgvuldige keuze uit de literatuur en vulde die slechts sporadisch aan met andere
composities. Die bedachtzaamheid loonde, want een van de werken die De Greef zo
op zijn repertoire plaatste, was het Pianoconcerto van Grieg, dat pas dankzij De
Greefs uitvoeringen bekendheid verwierf. ‘Schrijf hem, of beter, zeg over hem dat
hij de beste uitvoerder van mijn muziek is die ik ooit heb ontmoet’, aldus Grieg.
Naast De Greef was ook de zoon van de beroemde cellist-componist Adrien-Franz
Servais, François-Mathieu Servais (1846-1901), naar Weimar afgereisd. Nadat hij
afzwaaide als ‘Lisztianer’ trok hij naar München, waar hij vriendschapsbanden
smeedde met Richard Wagner. Zijn enthousiasme voor de muziek van de Neudeutsche
Schule deed hem het klavier zelfs volledig vergeten: hij spande zich in om de
Franstalige première van Wagners Lohengrin in Brussel op te voeren, en zou zich
mettertijd profileren als internationaal geroemd (opera)dirigent.
Maar niet elke Vlaamse pianist kon prat gaan op een carrière als die van De Greef
of Servais. In Antwerpen bijvoorbeeld bewandelde Pieter Bossiers (1838-1915) een
eerder lokaal parcours. Vanaf de vroege jaren 1860 stond Bossiers garant voor
kwalitatief hoogstaande uitvoeringen van de grote meesterwerken in de Scheldestad.
In tegenstelling tot De Greefs eerder selecte, maar internationaal geroemde
vakmanschap, was dat van Bossiers (die in 1875 pianodocent werd van het Antwerpse
conservatorium) vrij omvangrijk. Bovendien was hij - eerder nog dan De Greef, die
pas relatief laat in zijn carrière muziek schreef - actief als componist van pianomuziek.
In tegenstelling tot De Greef echter, is Bossiers pianomuziek maar weinig
ophefmakend. Interessanter is de muziek van Arthur Wilford (1851-1926), die in
Leipzig bij Carl Reinecke studeerde. Wilford, die als pianist diverse Europese
concertreizen op zijn agenda plaatste, maakte er een erezaak van om op zijn recitals
muziek van Benoit te spelen. Hoewel zijn pianomuziek eerder beperkt is, leverde hij
toch enkele waardevolle kamermuzikale bijdragen, waaronder een pianotrio en een
pianokwartet. Franz De Vos (1856-1919), componist van vooral pianomuziek en
liederen, verwierf lokale faam in Oost-Vlaanderen met uitvoeringen van Schumann
en Chopin.
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Antiek modernisme
De Greef was een van de laatste voorbeelden van een Lisztiaanse symbiose tussen
pianistieke vingervlugheid en compositorische profondeur. De pianist van de prille
twintigste eeuw speelde niet langer eigen werk, maar verhief het uitvoeren van
andermans werk tot een nobele kunst. Liever nog dan een pianist die (kwalitatief
onvoorspelbaar) eigen werk speelde, zag het laat-negentiende-eeuwse publiek een
pianist het grote repertoire (of wat daar in de actuele tijdsbeleving voor doorging)
onder handen nemen.
Ondanks die ontwikkeling bleven internationaal geroemde pianisten tot in de
twintigste eeuw eigen werk schrijven en uitvoeren. Wellicht de beroemdste onder
hen was Sergej Rachmaninov, die het dubbelleven als pianist en componist tot in de
puntjes beheerste. Maar ook in eigen contreien (en op kleinere schaal weliswaar)
droegen pianisten naast het grote repertoire ook hun eigen werk uit. Emmanuel Durlet
(1893-1977) trok, na zijn studies aan het Conservatorium van Antwerpen, naar
Wenen, waar hij terechtkwam in de klas van de Poolse pianovirtuoos en componist
Leopold Godowski. Deze componerende pianist - zelf een notoir imitator van
andermans stijlen - spoorde zijn leerling aan om te graven in het Vlaamse,
achttiende-eeuwse klavierrepertoire. Na de Eerste Wereldoorlog begon Durlet in
archieven te zoeken naar verstofte klavecimbelcomposities. Durlet maakte een
persoonlijke, naar eigen smaakoordelen gevormde selectie uit archiefmateriaal en
transcribeerde - Godowsky's pianistieke verworvenheden indachtig - een
driehonderdvijftigtal klavecimbelstukken voor piano.
Opmerkelijk is dat Durlets pianistieke inspanningen voor het oude repertoire
nagevolgd werden door een andere, Brusselse pianist. Emile Bosquet (1878-1958),
die zich in Wenen vervolmaakte bij Lisztpupil Ferruccio Busoni, kon prat gaan op
een drukke concertagenda als pianovirtuoos en op een verlangen oud repertoire in
een nieuw jasje te steken. Deze winnaar van de Rubinsteinprijs is namelijk de auteur
van een bundel Sonatines, met daarin eigenhandig opgepoetste arrangementen van
andermans pianowerkjes (Clementi, Diabelli, Beethoven). Bosquets overige oeuvre
is slechts van weinig tel, maar zijn pianistieke vaardigheid werkte alvast door in het
werk van zijn pupil Marinus de Jong (1891-1984). Deze in het Nederlandse
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■ Enkele ed's met werk van Vlaamse componisten: Marinus De Jong, Emmanuel Durlet en Arthur
De Greef

Oosterhout geboren componist maakte na zijn opleiding bij Bosquet aan het begin
van de jaren 1920 een concertreis doorheen Amerika. De Jong bewees zich al gauw
als een buitengewoon getalenteerd concertpianist en pianocomponist met een grote
zin voor geraffineerde klankkleuren, magistrale orkestraties en onbeschroomd
langademige melodieën. Daarmee kwam De Jong tegemoet aan zijn pianistieke
voorbeelden, Alexander Skrjabin en - in meerdere mate - Sergej Rachmaninov. In
later werk (ondermeer zijn laatste twee pianoconcerto's en zijn pianosonates) zou De
Jong evolueren naar een meer duistere signatuur. Deze composities (met onthechte
structuren en schier eindeloos variërende, quasi-mystieke melodieën) vormen een
unieke bijdrage tot de Vlaamse pianoliteratuur.
Net als Durlet legde De Jong overigens een gelijkaardige liefde voor antieke
musicalia voor de dag. Beiden zouden herhaaldelijk in hun werk inspiratie zoeken
bij antieke modi, gregoriaanse melodieën en modale harmonieën. In het geval van
Durlet leverde dat een uitzonderlijk suggestief en programmatisch getint pianoconcerto
(Middeleeuwse sproke) op, bij De Jong zou die voorliefde zich etaleren in
uiteenlopende werken. Hun ‘antiek modernistische’ oeuvre vormt als dusdanig een
merkwaardig corpus binnen de Vlaamse muziekgeschiedenis.

Savoureren
Durlets naam leeft verder in een internationaal georiënteerd pianoconcours. Exclusief
voor Belgische pianisten is er dan weer Stephan De Jonghe Wedstrijd, genoemd naar
Stephan De Jonghe (1902-1933). De ironie wil dat de naam van deze onfortuinlijk
vroeg gestorven pianist (een leerling van De Jong) doorleeft in een pianowedstrijd,
maar dat deze bij leven vooral bekend was om zijn muziekwetenschappelijke artikels
en -pedagogische inspanningen. Op compositorisch vlak echter heeft De Jonghe niets
bijgedragen tot de Vlaamse pianoliteratuur. De Jonghe mag aldus symbool staan
voor de graduele opschorting van het artistieke samenspel tussen pianistiek talent en
compositorische zeggingskracht. Zeker bracht Vlaanderen in de twintigste eeuw nog
talloze componerende pianisten voort (laat staan pianospelende componisten), maar
aan de unieke, ‘Lisztiaanse’ symbiose van beide hoedanigheden bleek een einde
gekomen te zijn.
Durlet is zowat de enige Vlaamse pianist die deze janushoofdige traditie tot in de
twintigste eeuw wist uit te dragen, en wordt enkel nog nagevolgd door iemand als
Claude Coppens (1936). De originaliteit en eigenzinnigheid waarmee deze laureaat
van de Elisabethwedstrijd 1956 een repertoire uitbouwde, wordt vervolledigd in zijn
composities. Hij componeerde opvallend weinig voor piano, de belangstelling is
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ruimer en graaft dieper. Coppens vertrok vanuit avant-gardetechnieken maar
ontwikkelde een veelzijdige taal die werkt als een netwerk van betekenissen, vol
citaten, metaforen en allusies. Aan het conservatorium van Gent vormde hij niet
alleen internationaal bekende pianisten zoals Luk Vaes en Daan Vandewalle, maar
hij drukte daar zijn stempel op alle musici, zoals Françoise Vanhecke, Geert Dhondt
of Frank Nuyts om slechts enkelen te noemen.
Slechts in één muzikaal domein is het actief beoefende pianospel nog rechtstreeks
gerelateerd aan compositorisch vernuft: jazz. Met Jef Neve (1977) is een meer dan
waardig opvolger van voornoemde heren de eenentwintigste eeuw binnengetreden.
Met het naar hem genoemde jazztrio behaalde Neve grote successen op internationale
festivals. Zoals het rechtgeaard componist-pianist past, schuwt Neve de zijsprongen
naar andere stijlen niet. Als solist trad hij op met orkesten als de Filharmonie en
Brussels Philharmonic, dat in mei 2009 zijn (eerste) Pianoconcerto creëerde.
De noten die Neve laat tuimelen zijn weliswaar niet die van Louis Ancot, maar
toch laat dit overzicht zich met hem in de staart bijten. Een componerend pianist als
Neve staat opmerkelijk dicht bij de concertpraxis waarmee deze schets opende. Net
zoals de bravoureuze showbeesten uit de eerste helft van de negentiende eeuw, is
ook Neves talent gemaakt voor een live muziekbeleving, waarin het ongeremde,
genereuze pianotalent misschien wel belangrijker is dan de compositorische uitkomst.
Beter: net als hen zet ook Neve de pianomuziek, het klavier, de concertvleugel, de
‘geblakerde karbonade’ te kijk op een podium, klaar om door de menigte, het publiek
gesavoureerd te worden.
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Scènes met witte en zwarte toetsen
Freddy Sartor
Film is als ritmische kunstuiting altijd ‘muzikaal’ genoemd omdat de taal van de
beelden grote verwantschap vertoont met de taal van de noten. Daaruit zou je kunnen
concluderen dat de relatie tussen film en muziek bijzonder harmonisch is. Dat is
evenwel niet altijd zo. Weliswaar zijn beide talen in staat emoties uit te drukken en
streven ze allebei naar een vloeiende ‘vertelstijl’, naar een dynamische en ritmische
uitdrukkingsvorm. Film en muziek, beeld en klank, versterken elkaar graag. En daarin
speelt naast de viool ook de piano dikwijls een doorslaggevende rol.

Stille film
Al van bij de ontstaansgeschiedenis van de film, eind 19de eeuw, ontpopt de muziek
zich tot een van de meest effectieve hulpmiddelen van de film. Van dan af ‘begeleidt’
een pianist al improviserend wat er op het witte doek te zien is. Zo tracht hij de
kijkervaring een nog grotere intensiteit mee te geven. De piano blijkt het uitgelezen
instrument om alle mogelijke gemoedsbewegingen (van zeer triest via avontuurlijk
tot uitermate komisch) de gepaste expressie te geven. In het filmmuseum in Brussel,
de Cinematek, is er tot

■ In The Pianist speelt de joodse pianist Szpilman op het einde van de oorlog - letterlijk - voor zijn
leven

de dag van vandaag een aparte zaal met een programma stille films, waar je deze
sensatie nog elke dag lijfelijk kan meebeleven.
Bioscoopbezoekers van het eerste uur al konden in het begin van de 20ste eeuw
aan de hand van de wisseling van een instrument (en dus van de muziek) altijd al
emoties van een bepaald gehalte voelen aankomen en vergisten zich zelden.

Een vlam
De conventionele filmmuziek vandaag gaat niet anders te werk; in boze of verdrietige
klanken werpt de actie al zijn schaduw vooruit. De muziek ‘stoffeert’ het gevoelsleven
van de kijker met heroïsche of sentimentele toetsen zodat de nakende gebeurtenissen
een bewoonbaar gemaakte ruimte aantreffen. In de recente misdaadfilm Dossier K.
van Jan Verheyen hoor je tijdens een sentimentele momentopname - inspecteur van
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politie, Hilde De Leenheer, mompelt aarzelend ‘Erik’ tegen haar collega Vincke, die
haar poogt af te schepen door te zeggen dat hij alleen maar ongeluk brengt - op de
achtergrond een gedempte pianotoets (gevolgd door aanzwellende violen) wanneer
de teleurstelling van de vrouw voelbaar wordt.
‘Een vlam, die onder het doek wordt gezet, met als doel een en ander voor te
verwarmen’. Zo zou de Amerikaanse componist Aaron Copland deze filmmuziek
benoemen. Copland vindt dat de muziek in de film op de eerste plaats de op het doek
staande scène moet steunen, aan de dialoog een soort achtergrond moet geven en ten
derde als taak heeft een illusie van continuïteit te creëren. Zo voorspelbaar als bepaalde
muziek is met de onvermijdelijke viool in de hoofdrol, zeker wanneer zich
romantische en/of trieste scènes aandienen, zo onvoorspelbaar, zo rijk (en diverse
registers bespelend) is pianomuziek.
Hoe subtiel muziek kan worden aangewend, leren we uit het veelgelauwerde oeuvre
van de Luikse broers Dardenne. Pas in hun jongste film Le silence de Lorna voegden
zij voor het eerst muziek aan een film toe die niet in de scène te zien is. Helemaal
naar het einde van het verhaal, in de epiloog, klinken er enkele pianoklanken, -tonen
(uit Arietta - Sonate nr.32 op. 111 van Beethoven) wanneer het hoofdpersonage, het
Albanese meisje Lorna, weggevlucht uit de wurggreep van de Luiks-Russische
maffia, in haar eentje,
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■ Geoffrey Rush als de psychisch labiele pianist David Helfgott in Shine

maar bevrijd, in een woud ronddoolt om zich uiteindelijk in een gekraakte boshut
op een bank neer te vlijen. Meteen daarop houdt de (piano)muziek op, volgt er een
zwart beeld (de film is ten einde) om tijdens de eindgeneriek door te spelen. Alsof
je er als kijker mag van uit gaan dat Lorna definitief de dans is ontsprongen, voortaan
vrij is en zelfstandig kan beslissen. Feit is dat over de rol van filmmuziek grondig is
nagedacht.

Pianist(en)
Als ‘piano’ in de filmtitel is terug te vinden dan zal ie wel een heel belangrijke rol
spelen. En dat is meestal ook zo. Met The Pianist of het waargebeurde verhaal van
de Pools-joodse pianist Szpilman, won Roman Polanski de Gouden Palm in Cannes.
Op 23 september 1939, terwijl Duitsland Warschau bombardeert, speelt de jonge
Wladyslaw Szpilman (Adrien Brody) voor de radio een Nocturne van Chopin. Zijn
hele familie en tal van vrienden komen intussen om het leven. Szpilman wordt gered
maar is gedoemd om in de ruïnes van zijn stad rond te zwerven, bijna bezwijkend
aan honger en kou. Het enige waar hij zich aan kan vastklampen is de muziek, zijn
muziek die hij alleen maar in zijn verbeelding kan spelen. Stilzwijgend doolt de
uitgemergelde man in de laatste oorlogsdagen rond. Gedoemd tot een leven in stilte
- er zijn geen woorden voor de gruwel die hij zag - tot Szpilman in een vervallen
woning aan een Duitse officier, Wilm Hosenfeld, moet bewijzen dat hij pianist is.
Meteen een van de meest prangende pianoscènes uit de filmgeschiedenis. Nadat hij
jaren niet meer achter zijn geliefde instrument heeft gezeten, speelt Szpilman, met
verkleumde vingers, letterlijk voor zijn leven. Door wat hij allemaal heeft meegemaakt
krijgen de klanken extra diepgang. Na vier jaar van ontbering speelt hij foutloos
Chopins Ballade nr. 1. Maanlicht valt over de vleugel, Szpilmans koude adem wordt
mooi zichtbaar. Muziek als metafoor voor hoop die alle ellende ontstijgt. Kan het
mooier? In deze spannende sleutelscène borrelen dankzij de muziek aan de piano
alle emoties naar boven: woede, pijn, verdriet, overlevingsdrift, schoonheid, genade...
La Pianiste van Michael Haneke, naar Die Klavierspielerin van Elfriede Jelinek, is
een feministisch getinte schets van vrouwen die hun emoties onderdrukken en niet
de macht hebben te doen wat ze wel zouden willen. Erika is al in de veertig, woont
nog bij haar moeder en is niet de wereldberoemde pianiste geworden die zij had
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kunnen zijn, wel een deftige pianolerares die af en toe in huiselijke kring een recital
geeft. Maar wel heftig haar frustraties uit tegenover leerlingen die haar krenken
omwille van haar passie voor Schubert...
In Shine vertelt Scott Hicks het levensverhaal van David Helfgott, Pools-joods
pianowonder. Op jonge leeftijd - hij is amper vier jaar wanneer hij voor examen een
Polonaise van Chopin moet spelen en hij doet dat met zoveel verve dat zijn piano
langzaam vooruitschuift - wordt hij door zijn vader gestimuleerd om concertpianist
te worden. Diens muzikale talent (als violist) was destijds in de kiem gesmoord. Het
gezinsverband is nog belangrijker voor de vader, die Auschwitz overleefde. De jongen
houdt van pianospelen en is bijzonder getalenteerd. Wanneer David acht jaar is
gebiedt zijn vader hem het derde pianoconcert van Rachmaninov in te studeren.
Vervolgens verbiedt hij David op aanraden van violist Isaac Stern
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in Amerika lessen te nemen. Toch lukt het hem verder muziek te studeren. In het
Londense Royal College vindt hij in de legendarische Cecil Parkes een leraar die
hem leert dat muziek spelen veel meer is dan noten in klanken omzetten. Parkes
spoort hem aan meer verbeelding, meer lyriek en meer ingewanden in zijn interpretatie
te leggen en te spelen ‘alsof er geen morgen is’.
Als pianist maakt hij furore, maar krijgt op het concertpodium een zenuwinzinking,
waarna hij voor de rest van zijn leven in een gestoorde, bijzondere staat van
infantiliteit verkeert. Nadien zal Helfgott een nieuwe carrière opbouwen, als barpianist
die op een dag virtuoos Rimski-Korsakovs Vlucht van de hommel speelt. Iedereen
met verstomming geslagen.
Eén gegeven uit Helfgotts leven was een waar godsgeschenk: het derde
pianoconcert van Rachmaninov, het hoogste doel tijdens zijn opleiding en de muziek
die Helfgotts inzinking veroorzaakte. Met een mengeling van ontzag en afschuw
wordt het derde pianoconcerto ‘Rach Three’ genoemd, als was het een onbereikbare
bergtop. David speelt vaders lievelingsstuk op het fatale concert aanvankelijk met
dansende vingers, totdat het geluid wordt overstemd door een bonkend hart en
gesmoorde klanken, en de verwilderde pianist tijdens een staande ovatie met een
doffe klap op het podium ineenstort... ‘verteerd door wat hij muzikaal wou
uitdrukken’. Een toepasselijker soundtrack voor Shine dan het zwaarmoedige en
aartsmoeilijke ‘Rach 3’ had niemand kunnen bedenken. Shine is het best te
omschrijven als een melodrama over gebroken talent en waanzin die aan de piano
werd overwonnen.

De piano
In The Piano van Jane Campion heeft Ada als compensatie voor haar onvermogen
tot verbale communicatie als klein meisje piano leren spelen. De muziek was haar
manier om zich te uiten en het instrument is in zekere zin een surrogaat voor haar
menselijke stembanden. Ze is één met haar piano.
The Piano begint met Ada's mededeling (via een inwendige monoloog), dat haar
vader haar een nieuwe echtgenoot heeft gevonden, een Nieuw-Zeelandse bushman
die ze helemaal niet kent. Voor Ada en haar negenjarige dochter wordt de reis een
moeizame ploetertocht, temeer daar het transport van de onontbeerlijke piano voor
immense problemen zorgt. Ada wil koste wat het kost haar piano mee, want te moeten
leven zonder is voor haar ondenkbaar. Haar piano is haar gesprekspartner, een
mogelijkheid om schoonheid uit te drukken, om lelijkheid te omzeilen. Behalve om
mee van gedachten te wisselen gebruikt ze de piano ook als haar stem. Al van toen
ze zes was heeft Ada ‘besloten’ niet meer te spreken. Het doet in feite niet eens ter
zake of ze niet meer wil spreken of dat niet meer kan.
Aangekomen weigert Ada's toekomstige echtgenoot de piano mee te nemen, de
modderige berg op en de glibberige bush in. Die schrik en weigering zijn het begin
van een weergaloos drama.
Instinctief wendt Ada zich tot buurman Baines om hulp voor haar verlaten piano.
Na een toverachtige dag aan het strand waar hij haar in stralend licht hoort en ziet
spelen en zij haar dochtertje laat dansen in zand en golven, is hij verloren. Hij koopt
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het stuk strand waarop de piano is achtergebleven en bezit zo ook het instrument.
Hij wil dat Ada hem les komt geven maar zij voelt daar helemaal niets voor. Ada
kan op die manier haar piano evenwel terugkopen: elk bezoek is één toets waard.
Baines blijkt echter niet te willen spelen. Hij wil luisteren... Zo haalt hij Ada over
tot een spel waarin erotiek en pianomuziek een even grote rol spelen. Het is geen
raffinement dat hen drijft, maar de sensualiteit van mensen die, hun tijd getrouw, op
seksueel gebied onwetend waren en het moesten doen met de mate waarin ze aan
hun onbevangenheid gehoor wisten te geven. Het aanraken van haar arm wordt twee
toetsen en samen naakt op bed liggen maar liefst tien. Ada ‘dealt’ en neemt alsmaar
meer bezit van haar piano naarmate zij meer van haar lichaam geeft. Zo bouwt
Campion de piano langzaam uit tot een belichaming van gevoelens die met erotiek
en seksualiteit te maken hebben: de troebele verlangens van Baines, Ada's ontluikende
gevoelens, en later de jaloezie en onzekerheid van de schuchtere Stewart. Campion
weet het allemaal aan de piano te ontlokken, weet het instrument te verbinden met
de driften van het trio. De ‘bezielde’ piano maakt het onbewuste voelbaar. De piano
wordt een metafoor voor seksuele drift en passie. Ada, altijd in het zwart gekleed,
ontluikt en stort zich vol overgave in de hartstocht. Voor het eerst kapt zij met haar
onafscheidelijke dochter, die buiten moet spelen wanneer zij bij Baines haar piano
terug verdient. Haar wraak zal zonder mededogen zijn. In de supermacho Baines
zijn intussen subtiele gevoelens losgekomen. De piano is nog lang niet afbetaald,
wanneer hij Ada zegt te willen stoppen. Zij, Baines missend, probeert even later
lichamelijk contact met Stewart te hebben; voor haar is hij een lustobject want reden
tot zoiets als liefde heeft zij niet. De enige uiting van heftige gevoelens van de Schot
is woede en wraak. Haar overspel ontdekkend - haar eigen dochter verraadt haar bij
Stewart - hakt hij de vrouw een vinger af en slaat zijn bijl in de piano.
Campion bedacht prachtige momenten. Harvey Keitel (Baines) en Holly Hunter
(Ada) volgden haar fantasieën op de voet. Cameraman Stuart Dryburgh gaf er
meeslepend vorm aan; hij zorgde er mee voor dat de piano altijd voelbaar de derde
is in een alsmaar hoger oplaaiend liefdesspel. Zo registreren camera en licht op zeer
intieme wijze hoe Baines zich buigt over Ada's hals die zich neigt naar witte en
zwarte toetsen. Of de scène met Baines alleen met de piano. Hij raakt de toetsen aan,
trekt zijn hemd uit en streelt naakt de piano met de in dat hemd opgeslagen
lichaamswarmte. Dat wordt vastgelegd door een camera die accentueert hoe passie
en tederheid in elkaars verlengde liggen.
Veel aandacht gaat in deze film naar Ada's band met haar piano, die niet alleen
stem maar ook lichaam en ziel is. Van meet af aan al is de piano meer dan een
muziekinstrument.
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■ The Piano. Film van Jane Campion, muziek van Michael Nyman

Ada spreekt, behalve in een gebarentaal die haar dochter verstaat of via briefjes,
vooral via haar piano. Omdat zij het pianospel machtig is, kon de Amerikaanse actrice
Holly Hunter zelf de expressieve muziek spelen die Michael Nyman componeerde
en kon ze haar personage een eigen gloed meegeven.

Pianostemmer
In Still Walking waarin de Japanse filmmaker Hirokazu Kore-Eda de jaarlijkse reünie
filmt van een familie waarvan de oudste zoon enkele jaren geleden de
verdrinkingsdood is gestorven toen hij een jongen poogde te redden, stoot een jongetje
van tien jaar - diens zoon - in oma's huis op... een piano. Hij probeert er voorzichtig
enkele noten op uit. Het klinkt wat melancholisch. Zijn opa betrapt hem en stelt hem
nors en nogal dwingend de vraag: ‘En wat wil je later worden, voetballer?’ De jongen
antwoordt zonder aarzelen: ‘Pianostemmer!’ Opa, verrast, laat dat allerminst blijken:
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‘Hou je van muziek? Een lerares?’ En zonder een antwoord af te wachten waarschuwt
hij de jongen: ‘Laat nooit je carrière bepalen door een vrouw!’ Deze prachtige,
gevoelige scène vertelt uiteraard meer over de trauma's van de grootvader dan over
de verzuchtingen van de jongen, al zorgt de aanwezigheid van de piano en de weinige
toetsen die de jongen heeft gespeeld ongewild (door de jongen) gewild (door de
filmmaker) voor een vleugje melancholie. Naar het einde toe van de film zal je als
kijker te weten komen dat ‘pianostemmer’ het beroep was van zijn verdronken vader.
De jongen: ‘En als 't niet lukt dan word ik dokter!’ Klinkt spottend bijna. Zijn
opa-dokter heeft het leven van zijn vader noch dat van diens vader kunnen redden...
Ongewild (!) zorgt de piano voor een catharsis, doet de vertelling kantelen. De oude
man moet de duimen leggen, hij sterft een beetje.
In Tokyo Sonata is de piano de rode draad. Het kleine jongetje staat stil voor het
raam en kijkt gebiologeerd naar een meisje dat van een jonge vrouw pianoles krijgt
en een etude van Burgmüller speelt. Eerst denk je dat hij geïnteresseerd is in het
meisje of de lerares maar wat later blijkt dat hij gefascineerd is door de piano. In La
Tourneuse de Pages blijkt de piano een instrument van wraak. En in The Visitor was
de vrouw van het hoofdpersonage pianolerares. Na haar dood neemt de eenzaat
pianoles en probeert verscheidene leraars en leraressen uit met de uiteindelijke
bedoeling zijn echtgenote op een of andere manier terug te krijgen. Tevergeefs.
De piano blijft scenarioschrijvers en filmmakers inspireren, om van componisten
nog niet te spreken. Film en piano, het is een Never ending story.
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De niet-gediscrimineerde piano
Simonne Claeys
Vrouwen zorgen voor het nageslacht. Dat was zo in het verleden en dat is nu ook
nog meestal het geval. Vroeger werkten de vrouwen zelden buitenshuis maar hadden
wel hun huiselijke verplichtingen. De opvoeding en de verdere ontwikkeling van de
kinderen was een opdracht voor de moeder. In bepaalde kringen hoorde het bij een
goede opvoeding dat men een piano in de huiskamer had staan. De piano was een
soort statussymbool en speelde een grote rol in het maatschappelijke leven. Men
speelde, improviseerde en componeerde. Vaak waren het korte klavierstukjes. Maar
enkele vrouwen koesterden grotere ambities.
Hoewel Louise Farrenc aanvankelijk vooral voor piano schreef had ze een voorkeur
voor grote bezettingen. Ethel Smith wou naam maken door het schrijven van opera's.
Emily Mayer wou als een professioneel componist erkend worden en Elfrida Andrée
en Elisabeth Kuyper hadden een passie voor orkestmuziek. Vrouwen wilden als
componist erkend worden en daarom uitpakken met grote werken. Kleine werkjes
voor piano componeren

■ Fragment April uit Das Jahr, 1841, Fanny Mendelssohn, © Furore Verlag Kassel /
www.furore-verlag.de

was misschien te vrouwelijk en te amateuristisch? Nochtans was de piano in de
romantische periode het instrument bij uitstek. De 19de eeuw was de eeuw van het
virtuozendom. Grote pianovirtuozencomponisten reisden de wereld rond om op hun
lievelingsinstrument eigen werk en dat van collega's uit te voeren. Het was vroeger
inderdaad vanzelfsprekend dat men niet enkel uitvoerde maar ook componeerde.
Denken we maar aan Frédéric Chopin, Franz Liszt, Sigismund Thalberg maar ook
aan Clara Schumann, Agathe Backer Grøndahl, Teresa Carreño en Cécile Chaminade.
Ze waren allen grote pianisten en componisten.
De Poolse Maria Szymanowska, tijdgenoot van Beethoven en Schubert, was één van
de eerste grote concertpianisten. Ze maakte haar debuut in 1810 in Warschau.
Hetzelfde jaar huwde ze Josef Szymanowski, een rijke landheer. Haar talrijke
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concerten veroorzaakten tien jaar later echter een scheiding. In 1823 trok ze voor
drie jaar op concerttournee en oogstte succes in diverse steden als Warschau, Leipzig,
Berlijn, Parijs en Londen. In Oostenrijk werd ze bevriend met Goethe die haar het
gedicht Aussöhnung opdroeg. In Duitsland ontmoette ze de familie Menselssohn en
Friedrich Kalkbrenner, de latere leraar van Chopin. Door haar vele optredens en door
het geven van pianolessen kon ze voor zichzelf en haar drie kinderen zorgen. In 1828
vestigde ze zich in Sint-Petersburg. Daar opende ze een salon waar vele Russische
kunstenaars en aristocraten elkaar ontmoetten. Concertreizen vielen weg maar
optredens in haar eigen salon en in aristocratische huizen bleven behouden. Erg
gewaardeerd was haar briljant spel en nieuw was het van buiten spelen voor het
publiek. Hoewel vrouwelijke componisten in die tijd onvoldoende aandacht kregen
werden haar composities onmiddellijk gepubliceerd onder meer bij Breitkopf &
Härtel in Leipzig, in Parijs en in Rusland. Ze componeerde meer dan honderd werken
waarvan de meeste miniatuurtjes voor piano.
Fanny Mendelssohn is een apart geval. Ze speelde schitterend piano maar mocht niet
in het openbaar optreden. Volgens haar vader mochten vrouwen niet werken
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■ Een piano in elke woonkamer
■ Een goede opvoeding

■ Mooi uitgedost aan de piano
■ Pianoles
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buiten de veilige muren van de familieen vriendenkring: ‘je moet je ernstiger en
vlijtiger oefenen in je eigenlijke beroep, jouw enige beroep, dat van huisvrouw’. Na
haar huwelijk met de portretschilder Wilhelm Hensel werd Fanny wel aangemoedigd
om te componeren. Er ontstonden vele werken voor piano. Belangrijk is de
pianocyclus Das Jahr, 12 Characterstücke für das Forte-Piano. Twaalf
karakterstukken kregen elk de naam van een maand als titel. ledere maand werd
verlucht met een vignet door Wilhelm Hensel, en werd voorzien van een poëtische
tekst telkens op een anders gekleurd papier. Het geheel werd een miniatuur kunstwerk
in boekvorm, een Gesamtkunstwerk bestaande uit muziek, teksten, kleur en
tekeningen. Het pianotrio in d, opus 11 is een van haar laatste werken voor haar dood
in 1847. Bijna 500 werken liet ze na waarvan een honderdtal voor piano.
Na Mozart en Beethoven verscheen er een nieuw wonderkind op het podium, Clara
Schumann. Vader Wieck regelde voor zijn negenjarige dochter Clara een optreden
met het Gewandhausorkest in Leipzig. Er volgden vele concertreizen waar Clara
vaak op een gegeven thema moest improviseren. Ze huwde in 1840 met Robert
Schumann. Ze hadden acht kinderen. Robert moedigde haar aan om te componeren.
Hij schreef: ‘Clara heeft een reeks kleinere stukken geschreven, naar vindingrijkheid
zo zacht en muzikaal als nooit voordien. Maar kinderen hebben en een man die altijd
aan het fantaseren of componeren is, dat gaat niet samen. Haar ontbreekt continue
oefening, en ik vind het jammer dat daardoor heel wat innige gedachten verloren
gaan omdat ze ze niet kan uitwerken.’ Telkens ze in verwachting was en niet op
concertreis kon, componeerde ze. Zo ontstond het pianotrio, opus 17 toen ze zwanger
was van haar vierde kind. Het grootste deel van haar oeuvre schreef ze tijdens haar
huwelijksleven met Robert Schumann tussen 1840 en 1856. Romances, variaties en
sonates waaronder de bekende pianosonate in g, met een opdracht voor haar lieve
en goede man. Nadat Robert gestorven was ging ze opnieuw op concertreis en gaf
pianolessen. Haar pianoconcerto dat het Gewandhausorkest onder leiding van
Mendelssohn creëerde bleef op haar repertoire staan. Haar werk werd door haar
componisten-collega's Mendelssohn en Brahms geprezen. Clara Schumann was
tijdens haar leven een gewaardeerde persoonlijkheid.
Agathe Backer Grøndahl groeide op in Oslo. Verdere studies deed ze in Berlijn, in
Firenze met Hans von Bülow en met Liszt in Weimar. Ze was een schitterende
concertpianist en werd vooral geprezen voor haar interpretaties van Beethoven,
Chopin en Schumann. Als componist werd ze vooral bekend door haar bijna 200
liederen. Haar bijdrage tot de pianoliteratuur, een honderdtwintig werken, is niet te
onderschatten. Ze componeerde vooral tijdens de wintermaanden. Concertreizen en
de opvoeding van haar drie zonen vergden veel van haar tijd.
Als kind schreef de Venezolaanse María Teresa Carreño pianostukjes voor haar
poppen. Voor Louis Moreau Gottschalk, die haar lessen gaf, componeerde ze een
wals. De piano zou haar leven gaan bepalen en bezorgde haar een schitterende carrière,
ook dank zij haar goede contacten met Liszt en Rubinstein. Zoals de ‘grote’ pianisten
schreef ze voor haar instrument. Haar pianowerken zijn aangename salonstukjes die
opvallen door een virtuoze stijl met Latijns-Amerikaanse invloeden.
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Net zoals Carreño componeerde de Franse Cécile Chaminade als kind ook voor haar
poppen en huisdieren. Haar vader vond het niet passend dat zijn dochter aan het
Parijse conservatorium zou studeren: dans la bourgeosie, dira-t-il, les filles sont
destinées à être épouses et mères. Maar Georges Bizet speelde het klaar dat ze dan
toch privélessen aan het conservatorium mocht volgen. Chaminade kende een
glansrijke carrière. Haar pianospel werd zeer gewaardeerd en ze had vele fans. Rond
1900 ontstonden in Amerika talrijke ‘Chaminade Clubs’, naar haar genoemd, waar
allerlei muziekactiviteiten plaats vonden. Die clubs bestonden hoofdzakelijk uit
vrouwelijke muziekliefhebbers. Overal wou men Chaminade zien en horen. Ze was
een echte ‘super star’ en vaak moest men concertgangers weigeren bij gebrek aan
plaats. In de salons van de Belle Epoque waren haar composities in trek. Chaminade
componeerde enkele grote orkestwerken, ook een opera, en kamermuziek. In 1888
werd haar Concertstuck opus 40 voor piano en orkest in Antwerpen gecreëerd. Maar
vooral populair waren haar pianostukken, bijna 150 zijn er bewaard gebleven, en
een honderdtal liederen.

Koningin piano is niet meer
De piano was in de 19de eeuw alomtegenwoordig, in het salon, in de burgerlijke
huiskamer, in de werkkamer van de componist en op het podium. Gaandeweg bleven
alleen de concertzaal en de werkkamer over. Maar componisten vandaag werken
nauwelijks nog aan de piano. Zij hebben een computer of minstens een keyboard.
En ook op het podium is de glans van de zwarte lak verdwenen. Recitals zijn
zeldzaam, het is een instrument tussen alle andere geworden in variabel bezette
ensembles, en vele componisten verkiezen multimedia waarbij visuele of theatrale
elementen de blik verruimen. Men schrijft nauwelijks nog de zogenaamde intieme
stukjes.
De situatie vandaag voor de vrouw kan men nog moeilijk vergelijken met de voorbije
eeuwen. Men spreekt nu veeleer van ‘positieve discriminatie’. De musicologen,
critici en organisatoren moesten een inhaalbeweging maken ten voordele van de
vrouw, een noodzaak om de vele fouten uit het verleden recht te trekken, en kansen
te geven voor getalenteerde creatieve vrouwen in de toekomst. Een
muziekgeschiedenis zonder vrouwen is nu ondenkbaar geworden. Naast dagelijkse
bezigheden hebben de meeste componisten een job die veeleer niet met componeren
te maken heeft. Vaak is het als leraar muziek of door het geven van privélessen. Dit
geldt niet uitsluitend voor vrouwen, ook
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mannen werken. Maar wie zorgt meestal voor de kinderen naast het componeren?
In een interview (VivaVoce no 84) van Rebekka Bindewald met Jörunn Vidar, een
IJslandse, geeft Vidar een antwoord op de vraag of ze het moeilijk had als vrouw
om aanvaard te worden. Ze was lang de enige vrouw in de componistenvereniging.
Maar zegt ze, ‘muziek kent geen gender. Ik heb me nooit als een vrouwelijke componist
gezien. Maar ik was gehuwd en ik had drie kinderen en de andere collega's
componisten hadden meer tijd voor hun werk en hadden een “betere helft” die voor
het diner zorgde’.
Op de vraag of er vandaag nog discriminatie bestaat tussen vrouwen en mannen
antwoordt de Amerikaanse Beth Anderson: ‘er zijn nog steeds grote verschillen
tussen vrouwelijke en mannelijke componisten wat betreft mogelijkheden,
uitvoeringen, opnamen, ernstig genomen worden enz. Ik geloof niet in positieve
discriminatie voor vrouwen. We zitten nog altijd in hetzelfde schuitje als in 1950 en
1850 en 1550... in de penarie dus. Vele mannelijke componisten zitten wel in dezelfde
situatie. Maar in Amerika programmeren festivals van nieuwe muziek op honderd
componisten misschien twee vrouwen, of geen. Wanneer men vrouwen bewust promoot
zie je “zes” dames op de affiche verschijnen, maar nooit de helft. Wanneer een
criticus het heeft over “die componist is een vrouw”, dan geloof ik nooit dat het als
een compliment is bedoeld. Merkt die criticus een zekere componist John aan als
mannelijk? Nee. Het probleem in Amerika is dat er bijna geen opdrachten meer
worden gegeven. Er is gewoon onvoldoende interesse en geld voor kunst. Dat was
ook alzo vóór de crisis. President Obama en de National Endowment for the Arts
(NEA) verhoogden de financiële middelen maar het reglement was of je de laatste
vijfjaar deze beurs al had gekregen om in aanmerking te komen. De reden was dat
men vlug het geld wou verdelen en men dus geen nieuwe aanvragen kritisch moest
bestuderen. Dat is zeer nadelig voor nieuwe en jonge componisten en voor diegenen
die vroeger uit de boot vielen.’
Beth Anderson treedt als zanger en als pianist voornamelijk op in eigen werk. Als
componist schrijft ze voor alle bezettingen maar de piano krijgt ook veel aandacht
in combinatie met andere instrumenten. Haar pianoconcerto met strijkers en slagwerk
werd door Joseph Kubera gecreëerd in 1977 en zes jaar later in Carnegie Hall
herhaald. Sommige stukken zoals Rhode Island Swale of Wallonian Waltz zijn voor
klavecimbel of voor piano gedacht. Een heel bekend pianowerk van Anderson is Net
Work. Het bestaat uit variaties gebaseerd op harmonische progressie. De melodie
gaat terug op een Spaans volkslied. Voor Geert Callaert componeerde ze een stuk
van één uur Manos inquietas, dat in Gent werd gecreëerd. Belgian Tango was
oorspronkelijk voor piano solo geschreven voor pianist Yvar Mikhashoff en
opgedragen aan Boudewijn Buckinx. Later kwamen er versies voor viool en piano,
vierhandig piano en een robotversie, dit laatste gemaakt door Logos in Gent. Verder
zijn er nog Quilt Music en Full Circle. [www.beand.com]
De Spaans-duitse componist Maria de Alvear was een gepriviligieerde dame. Ze
groeide samen met haar twee zussen op in een cultureel milieu. Na piano en
compositie in Madrid, vertrok ze naar Duitsland. Dáár was het centrum van de nieuwe
muziek. In Mainz volgde ze een workshop bij Mauricio Kagel en het was Kagel die
haar met aandrang vroeg om bij hem in Keulen te komen studeren. Ze was toen 19
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jaar. Haar standpunt: ‘Als jonge dame werd ik een soort getalenteerde mascotte in
Spanje, en in Mainz kreeg ik van enkele professoren te horen dat vrouwen beter niet
konden componeren. Ook ondervond ik dat er mannen waren die niet naar mijn
specifieke muziekvragen luisterden maar aandachtig in mijn boezem keken... Toen
ik betrokken was bij het werk van GEMA kreeg ik als enige vrouw extra kansen’.
Positieve discriminatie. Maria de Alvear beklemtoont nog dat vrouwen meer respect
verdienen want mannen zijn nog steeds de mega stars, vooral in Spanje. Nu voelt ze
zich als de ‘Venus van Willendorf’. Haar hobby's zijn

■ Hyo-shin Na; [foto: Earl Wood]

■ Beth Anderson
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de prehistorie en culturele antropologie, haar ‘animus en anima’. Of zoals ze zelf
zei: ‘Mijn muziek is als een thermometer. Het toont het niveau van vrije
meningsuiting’. Ze schreef vele ceremonies zoals A Ceremony for two pianists and
orchestra, Sexo. A ceremony for acting vocalist, violin and orchestra en Vagina.
Ceremony for voice and ensemble.
Sexo compacto is een eerste compositie voor piano. In hetzelfde jaar 1991
componeerde ze nog de diptiek De puro amor en En amor duro. María de Alvear
vertrekt hier van een tabula rasa en creëert een universele ruimte. In haar niet minder
dan elf lange pianostukken speelt het spirituele een grote rol. In 2006 werd Urbaum
gecreëerd in Keulen door Daan Vandewalle die het ook nog uitvoerde in Zuid-Afrika
en tijdens het New Music Festival in Brno. Urbaum gaat terug op de oermens. Zeer
belangrijk in haar oeuvre zijn combinaties van diverse instrumenten en het gebruik
van video. Zelf is ze in eigen werk vaak actief als vocaal artiest.
[www.mariadealvear.com]
Over discirminatie is Hyo-shin Na duidelijk: ‘Ik ben niet uitsluitend een vrouwelijke
componist maar ook nog een Aziatische vrouwelijke componist wonende in Amerika.
Soms voel ik alsof mensen vooral omwille van het Aziatische aspect interesse tonen
voor mijn muziek. Als componist schenk ik hieraan geen aandacht maar werk ik
verder zoals ik denk dat het zou moeten zijn’. De meeste componisten in Korea zijn
vrouwen omdat jongens ontmoedigd worden om voor een beroep als professioneel
musicus te kiezen. Daarentegen bestaat de meerderheid van de professoren die muziek
doceren aan de universiteiten uit mannen! In Amerika zijn de componisten afhankelijk
van beurzen of van een rijke gecultiveerde mecenas die dan opdrachten geeft aan
componisten. De huidige economische crisis heeft volgens Hyo-shin Na een impact
op de spelers en componisten van nieuwe muziek. Hoe minder beurzen, hoe sterker
het competitieve speelt. In Korea sponsort de regering vooral de musici die de
traditionele Koreaanse muziek uitvoeren.
De laatste jaren componeerde Hyo-shin Na meestal in opdracht. De bezetting en
de lengte van het stuk worden dan vaak bepaald door de opdrachtgever. Haar oeuvre
wordt gekenmerkt door haar Aziatische achtergrond en haar Amerikaanse studies.
Ze schreef: ‘I am no longer trying to write Korean music; nor am I trying not to write
Korean music’. De combinatie van westerse en oosterse instrumenten in haar oeuvre
behoort tot de wezenskenmerken van haar oeuvre. First Light voor taegeums (bamboe
fluit), kayageum (12 snaren cither), komungo (6 snaren cither) en changgu (drum)werd
onlangs in het National Center for the Korean Traditional Performing Arts in Seoel
gecreëerd. Voor piano schreef ze tussen 1988 en nu: The Music voor twee piano's,
Variations, Piano Study I, Rain Study, Piano Study II, Piano Study III en Sleeping
Muse Study, Walking, walking, A Portrait en Song of Poverty voor twee piano's in
2009. Eén van haar beste uitvoerders voor piano is haar echtgenoot Thomas Schultz.
[www.hyo-shinna.com]
Twee jonge componisten uit Vlaanderen, Annelies van Parys en Gwendoyn
Sommereyns, hebben een andere kijk op het feminisme. Annelies van Parys heeft
een hekel aan elke vorm van discriminatie, ook positieve. Haar visie hierop formuleert
ze als volgt: ‘Als men opdrachten geeft omdat ik een vrouwelijke componist ben en
niet omdat men mijn werk goed vindt, waar zijn we dan mee bezig? In feite is dat
contraproductief. Ik beschouw positieve discriminatie als paternalistisch. Men hoeft
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ons niet te betuttelen. De vrouwen van vandaag weten waarmee ze bezig zijn. Geef
ons gelijke kansen en dat is meer dan voldoende.’
Ze behaalde een meestergraad piano en geeft momenteel ook pianolessen. Nochtans
schreef ze weinig voor piano. Annelies van Parys: ‘Piano is voor mij een van de
moeilijkste instrumenten om voor te schrijven. Wellicht omdat ik het instrument en
zijn gigantische traditie door en door ken. Het is voor mij veeleer een zware opdracht
in plaats van een gemakkelijkheidsoplossing. In 2001 componeerde ik 5 Short Stories
als een soort studie. Na vijf jaar pianostudies aan het conservatorium moet je toch
los komen van het - tegen wil en dank - vastgeroeste denkpatroon. Ik maak vaker
een voorstudie op piano voor werken met een grotere bezetting. Twee jaar later
schreef ik Absence een pianostuk voor een animatiefilm. Petite Pièce (2004) is een
gelegenheidswerkje voor een amateur, en Deus ex machina voor vierhandig piano,
een last-minute opdracht voor een concert. Ik wil graag nog een pianosonate schrijven
maar daarvoor heb ik nog meer dan voldoende tijd’.
[www.anneliesvanparys.be]
Ook Gwendolyn Sommereyns is niet met het vrouw-zijn als dusdanig bezig. Ze ziet
het zo: ‘Ik beschouw me als componist, los van het feit dat ik een vrouw ben. Ook
mannelijke collega's zie ik als componisten, zonder onderscheid in geslacht. Er zou
geen discriminatie mogen zijn, niet negatief, niet positief, niet op basis van geslacht
of van leeftijd of andere mogelijke criteria, het gaat in de muziek om het werk zelf.’
Maar toch nuanceert ze haar opvatting: ‘commerciële partners maken misschien wel
graag gebruik van het feit dat een artiest een vrouw is, of bijzonder jong is, of andere
eigenschappen die “afwijken” van de gangbare idee over componisten’. Opdrachten
en ook voorkeuren bepalen waarvoor Sommereyns schrijft. Maar als twaalfjarige
componeerde ze al pianowerkjes. Met Sémira won ze in 1998 het KBC Aquarius
Compositieproject voor Jongeren. Er volgden nog drie pianowerkjes voor de
muziekacademie: Unexpected, Shell Suite en Mani. Variation on a theme by Diabelli
is een experiment dat ze componeerde tijdens het schrijven van haar thesis In het
spoor van de variatie. Haar oeuvre bestaat nu hoofdzakelijk uit kamermuziek, kooren
orkestwerken. Eén van haar laatste werken is een muziektheater voor 6+ en
volwassenen Hoe het varken aan zijn krulstaart kwam naar het prentenboek van
Gerda Dendooven.
[www.gwendolynsommereyns.com]
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■ Project Gaasbeek [foto's: Kristien Daem]
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Van melkerij tot muziekkamer
Marc Dubois
Gebouwen verliezen soms hun oorspronkelijke bestemming door maatschappelijke
veranderingen. Wanneer de bouwfysische toestand goed is, gaat men op zoek naar
een andere bestemming, anders wordt er gekozen voor afbraak. Een dergelijk lot
onderging ook een kleine melkerij in Gaasbeek (Lennik) in de nabijheid van het
kasteel. Waar eens een industriële activiteit plaatsvond, is nu ruimte gecreëerd voor
muziek.
Interessante architectuur ontstaat steeds vanuit de ambitie van een gedreven bouwheer
die op zoek gaat naar meer dan enkel het optrekken van constructie. Het is iemand
die wil investeren in een gebouw om een stuk nieuw waardevol patrimonium te laten
ontstaan, om een kwalitatieve footprint na te laten voor de volgende generatie. De
persoon die in Gaasbeek de opdracht gaf was Piet Van Waeyenberge, een Vlaams
zakenman met een grote fascinatie voor muziek. Zo speelde hij een cruciale rol in
de redding van het Flagey-gebouw in Brussel en het transformeren van dit voormalige
omroepgebouw tot muziekcentrum. Bij elke editie van de internationale
muziekwedstrijd Koningin Elisabeth ontvangt hij in zijn familie een talentvolle jonge
muzikant zodat hij/zij in de voorbereidingsfase rustig kan logeren en intens kan
musiceren. In de nabijheid van Van Waeyenberges eigen woning kwam een oude
melkerij te koop; het oorspronkelijk gebouw dateert uit 1899 en kreeg in 1952 een
uitbreiding. Zo ontstond het idee om dit gebouw met een industrieel verleden om te
turnen tot een plaats voor muziek, gecombineerd met een grote bibliotheek.
De bouwheer deed een beroep op Robbrecht & Daem Architecten die reeds met
hun concertgebouw in Brugge een bewijs leverden een schitterende muziekruimte
te kunnen maken met een goede akoestiek, een plek om muziek waardig te ontvangen.
Het oudste gedeelte aan de straatzijde werd behouden en ingericht als gastenverblijf
en ontvangstruimte. De achterbouw uit 1952 was erg bouwvallig en werd gesloopt.
Reeds in andere projecten toonde Paul Robbrecht zijn compositorisch talent om
tot een grote sculpturale beheersing te komen van een bouwvolume. Deze opdracht
in Gaasbeek was een uitgelezen kans om een nieuwbouw te ontwerpen vertrekkende
van één ruimte, een interieurontwikkeling waarbij het plafond de zeggingskracht van
de ruimte gaat definieren. Zo ontstond een zeer gearticuleerde ruimte met een
uitgesproken zintuiglijke ervaring. Voor Robbrecht is de bovenzijde van een ruimte
het domein van de architect, vloeren en muren daarentegen behoren toe aan de
gebruiker. Vanuit deze visie ontwikkelde hij een spel van naar boven toe lopende
vlakken in de vorm van een ziggurat. Dit geliefde thema van ruimtecompositie wordt
tevens aangewend voor het exterieur. Het interieur geeft de tegenvorm buiten. Zo
ontstond een langzaam oplopende spiraalvormige buitentrap die leidt naar een
‘belvédère’ bovenop het dak, een plaats van waaruit men een uniek zicht heeft op
het kasteel en de golvende velden van het Pajottenland. Sommige buitenvlakken zijn
gekaleid om een visuele eenheid te bekomen met het voorgebouw. De nieuwbouw
valt nauwelijks op vanaf de straatzijde.
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De basisvorm van het interieur en de verschillende details zijn er op gericht de
akoestische kwaliteiten te verhogen, om de juiste nagalm en klankkleur of
klankwarmte te bekomen. Zo bezit het grondplan drie rechte en één schuine lijn, dus
geen vierkant. De constructie bestaat uit een betonnen kern bekleed met roodbruine
veldoven stenen die niet werden opgevoegd. Met een grote precisie zijn de ramen
gepositioneerd in de ruimte, zij laten het daglicht binnendringen op verschillende
ogenblikken van de dag maar kadreren ook de lucht. In het midden hangt een zelf
ontworpen luster waardoor de ‘eencellige’ ruimte wordt benadrukt. Tussen het
bestaande gebouw en de nieuwbouw is een tussensas aangebracht dat als
geluidsdempende zone fungeert. Voor de akoestiek werd een beroep gedaan op Kahle
Acoustics uit Brussel, adviseurs met een grote Europese erkenning.
Het nieuwbouwgedeelte bezit een uitgesproken sculpturale expressie. Geen plastisch,
vrijblijvend vormspektakel om op te vallen. Het resultaat is juist het omgekeerde,
een nieuwbouw die op een subtiele wijze in dialoog gaat met het bestaande. In het
oeuvre van Robbrecht en Daem is er een historische gelaagdheid prominent aanwezig,
de drang om wat men maakt te plaatsen binnen een ruimer historische traditie zonder
dat dit moet worden geëxpliciteerd. Het thema van de ziggurat is aanwezig in het
werk van de barokarchitect Borromini, in zijn San Ivo in Rome, en in het werk van
Adolf Loos. Ook de fascinatie voor een spiraalvormige ontwikkeling van schelpen
bij Le Corbusier zal Robbrecht ongetwijfeld geprikkeld hebben.
Het project in Gaasbeek is dus meer dan een interieur om piano te spelen, het is een
sculpturale en beheerste vorm die het louter functionele overstijgt. Dit genot om
ruimte te scheppen resulteert in een meesterlijke interieur, de stap van loutere
constructie naar bouwkunst. Dit project werd weerhouden en uitvoerig
gedocumenteerd in het Jaarboek Architectuur Vlaanderen 04 05 en kreeg de
internationale Klippan Award 2008.
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Et si le piano était un corps de femme...
De rijke geschiedenis van het oneigenlijke pianospel
Luk Vaes
Het bovenstaande citaat betitelt een compositie van Luc Ferrari uit 1965 waarin de
pianist gevraagd wordt om o.a. rechtstreeks op de snaren van de piano te spelen.
Dergelijke technieken, om klanken uit de piano te halen waarvoor het instrument
niet specifiek is ontwikkeld, worden terecht geassocieerd met de 20ste eeuw, maar
in feite is het oneigenlijk gebruik van de piano veel ouder dan meestal wordt
aangenomen.
Om die geschiedenis te overlopen moet eerst gesteld worden wat dan wel eigen is
aan de piano. Het instrument heeft de afgelopen drie eeuwen vele evoluties
doorgemaakt, maar typisch voor alle pianoklanken is dat ze ontstaan door het met
hamers aanslaan van snaren en dat - binnen natuurlijke grenzen maar per individuele
toon - de duur en de aanvangsdynamiek ervan kunnen worden gecontroleerd. Die
controle is te danken aan een aanslaggevoelig toetsenbord dat zowel de hamers (en
daarmee de aanslagdynamiek) als de dempers (en daarmee de duur) bedient; dat
toetsenbord is specifiek ontwikkeld om bespeeld te worden met verticale
vingerarticulatie. Bovenop de individuele controle over de aanvang en het einde van
de klank laat in de meeste gevallen een pedaal- of ander ‘register’-systeem toe om
een aantal extra aspecten van de klank te beïnvloeden, b.v. door minder dan het
volledige aantal snaren per toon te laten aanslaan. Het oneigenlijke gebruik van de
piano bestaat er daarom in dat met het instrument andere geluiden worden opgewekt
dan deze pianoklank en/of dat het instrument op een andere manier bespeeld wordt
dan via verticale vingerarticulatie per individuele toets.

Extended techniques
De meest voor de hand liggende oneigenlijke technieken - gemeenzaam extended
techniques genoemd - zijn het glissando, de cluster (we bedoelen hier de techniek
waarmee nevenliggende toetsen of snaren bespeeld worden met de palm van de hand,
de vuist, de voorarm, etc.) en het direct bespelen van de snaren of andere delen van
het instrument. In de plaats van vingers kunnen objecten gebruikt worden om zowel
toetsenbord als andere delen te beroeren. De klanksoort kan ook evengoed veranderd
worden door bijvoorbeeld de karakteristiek van de snaren aan te passen en er objecten
aan toe te voegen (geprepareerde piano). In hoeverre afgeweken wordt van de
karakteristieken van pianoklank en -spel is slechts beperkt door de vindingrijkheid
van de componist of improvisator. Evenzeer oneigenlijk is het niet bespelen van het
instrument, of het vernielen ervan. Een ander extreem wordt bepaald doordat de
pianist andere handelingen uitvoert dan het bespelen van de piano, b.v. theatrale
acties.

Vroege ontwikkelingen
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Van bij het ontwerp was de piano zelf reeds een ‘extensie’ van bestaande
instrumenten: de individueel aangeslagen snaarklank vinden we terug bij het
klavichord en klavecimbel, de individueel controleerbare duur ervan en het register
systeem bij het orgel en klavecimbel, het aanslaggevoelige toetsenbord ook bij het
klavichord. Dat genealogische nabuurschap zorgde ervoor dat de identiteit van het
oorspronkelijke forte-piano concept lange tijd weinig onderscheiding genoot. De
unieke betrachting (zoals gerapporteerd door Maffei in 1711) om met het nieuwe
instrument door het hefboommechanisme een groter dynamisch bereik aan te bieden,
en door de controle van aanslag en duur per individuele toon de expressie van een
strijkinstrument te benaderen, had weinig onmiddellijke repercussies. Het duurde tot
in 1732 vooraleer met Giustiuni's twaalf Sonate da cimbalo di piano e forte detto
volgarmente di martellettide eerste partituur geschreven werd die officieel deze
kwaliteiten zocht uit te buiten. Voordien, en tot lang nadien, was het repertoire voor
de verschillende toetseninstrumenten makkelijk inwisselbaar. De eerste oneigenlijke
pianotechnieken - het glissando en de cluster - waren dan ook niet specifiek geënt
op de piano maar op het meer generische toetseninstrument. Het eerste aanwijsbare
gebruik van de klavierclustertechniek (met de palm van de hand een opgevuld octaaf
spelen) vinden we in Jean François Dandrieu's Les Caractères de la Guerre (1724);
het eerste ondubbelzinnig herkenbare klavierglissando in Christophe Moyreau's
Appolon vient les exterminer (<1753). Beide composities werden expliciet geschreven
voor klavecimbel maar waren evengoed speelbaar op de vroege piano. De eerste
specifieke pianocluster is te zien in Claude-Bénigne Balbastre's Cannonade (1777).
De wijze waarop de 18e eeuwse componist het gebruik van de toetsencluster
differentieerde naargelang het instrument is verrassend: in de zogenaamde battle
pieces voor klavecimbel en piano dient de techniek uitsluitend om kanonschoten te
verklanken; op orgel was hij geliefd om apocalyptische donder en bliksem uit te
beelden in de bijbelse Judex Crederis verzen.
Het is mogelijk dat zowel de cluster als het glissando voordien reeds gebruikt zijn
zonder dat we daar duidelijk bewijs voor hebben in partituren. Er zijn geruchten dat
de cluster in orgelimprovisaties reeds vóór de jaren 1780 gebruikelijk waren, hoewel
niet geweten is hoe precies en hoe vroeg. In het geval van het glissando heeft het
probleem van precieze datering te maken met de moeilijkheid om hem te identificeren.
Zonder specifieke aanduiding van de techniek in de partituur kan in wezen elk loopje
op opeenvolgende witte (of zwarte) toetsen zowel met individuele articulatie als met
een glijdende vinger gespeeld worden.
In het eerste paar decennia van de 18de eeuw was de keuze om een loopje al glijdend
uit te voeren wellicht voornamelijk
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een kwestie van de gemoedsgesteltenis waarin de pianist zich bevond, zoals Niccoló
Pasquali in zijn methode The Art of Fingering the Harpsichord beschreef (1758).
Vanaf de jaren '70 van de 18de eeuw werd de techniek herkenbaar als een noodzaak
om in dubbelnoten snel over het klavier te kunnen manoeuvreren (b.v. Haydn's
concerto in G en Mozart's variaties op Lison Dormait). Met Haydn's Pianotrio in C
Hob. XV:27 (1795) en Beethoven's Sonate opus 53 (1804) oversteeg het glissando
zijn potentieel als alternatief om moeiteloos snelheid te bekomen: de techniek
beïnvloedde de compositorische uitwerking van motieven (Haydn) of maakte deel
uit van een vernieuwende visie op pianoklank (Beethoven).
Met de Franse Revolutie kondigde zich de eerste golf van oneigenlijk pianospel aan.
Naast de verspreiding van het glissando - in geografie zowel als compositorische
genres en gebruiken - kwamen ook de eerste verreikende uitbreidingen van het
klavierspel in partituren terecht. In de vroege jaren 1790 schreef Friedrich Wilhelm
Rust maar liefst vier composities waarin revolutionaire extended techniques aan bod
komen. Een openbaring is de Sonate in G voor klavichord (1792), waarbij de speler
gevraagd wordt om op de snaren glissandi, trillers, pizzicati, enkelvoudig aangeslagen
tonen, en zelfs hele flageoletmelodieën te produceren. Israel Gottlieb Wernicke
schreef dergelijke effecten voor in zijn Arietta con Variazioni (1797). Adembenemend
is het kwalitatieve niveau waarmee Rust en Wernicke de oneigenlijke technieken
integreerden in de voor de rest zeer eigentijdse toonspraak. Het zou tot ver in de 20ste
eeuw duren vooraleer dit niveau opnieuw bereikt werd.
In de 19de eeuw werd de Judex Crederis traditie op orgel verder gezet en
gecomplementeerd met het nieuwe genre van de klimatologisch verstoorde
herdersidylle, waarin de clustertechniek opnieuw donderslagen voor rekening mocht
nemen. Er is in die eeuw echter slechts één enkele dergelijke pastorale toonschildering
te vinden voor piano, en tegen 1815 was ook in het battle piece genre geen interesse
meer te bespeuren voor de cluster.

De op- en neergang van de glissando-status
Het verlies van de cluster en het gebrek aan opvolging voor Rust en Wernicke werden
in de 19de eeuw gecompenseerd door een doorgedreven liefde voor het
toetsenglissando. Zowat alle virtuozen (met de notoire uitzonderingen Chopin en
Schumann) gebruikten de techniek, sommigen (b.v. Henri Herz) maakten er zelfs
specifiek carrière mee. Rond 1826 werd voor de techniek dan eindelijk de naam
bedacht die snel universeel aanvaard zou worden en nu nog steeds gebruikt wordt.
Vooral Franz Liszt ontgon het potentieel van deze techniek en bracht haar tot
‘transcendentale’ en sindsdien nauwelijks nog geëvenaarde hoogten. Door de evolutie
van het piano design in de tweede helft van de 19de eeuw maakten groter gewicht en
diepgang, en minder afgeronde zijkanten van de toetsen, dat het moeilijker werd om
zonder bloedvergieten virtuoos over de toetsen te glijden.
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Het tijdperk van de oneigenlijke piano
In de vroege 20ste eeuw werd de interesse in de extended techniques zo goed als van
de grond af heropgebouwd. Het glissando kreeg een nieuwe impuls in het werk van
de Franse impressionisten, de rus Vladimir Rebikov kwam na harmonische
experimenten in 1913 uit op de clustertechniek, Schönberg trachtte met
sympathetische resonantie flageoletklanken te produceren (1909), Maurice Delage
en Erik Satie prepareerden in 1913/14 voor het eerst de piano (Ragamalika, resp. Le
Piège de Méduse), Ruud Langgaard componeerde snaarglissando's en liet de pianist
op het toetsenborddeksel kloppen (1916-18), terwijl Percy Grainger specifieke
slagwerkstokken voorschreef om pianosnaren aan te slaan (1916). De componisten
op het oude continent genoten echter nauwelijks navolging en hun pogingen bleven
incidenteel. De structurele ontginning van de oneigenlijke piano werd aangepakt in
de Verenigde Staten, en dan vooral door Henry Cowell. Zijn eerste clusters vinden
we terug in de Adventures in Harmony (1913), waarna ze systematisch terugkeerden
in vele tientallen composities om in alle mogelijke combinaties, vormen en
compositorische zowel als speltechnische situaties onderzocht te worden. Vanaf de
vroege jaren '20 stortte hij zich op de binnenkant van de piano, om meteen ook de
eerste composities op papier te zetten waarbij extended techniques op snaren en
toetsen gecombineerd worden. Met ware pioniersgeest trachtte Cowell de technieken
ook een muziektheoretische en -historische onderbouw (en daarmee academische
ernst) mee te geven in zijn boek New Musical Resources.
Ook in de populaire muziek kwamen de extensies in partituren terecht: in sommige
Ragtimes werden het voetstampen of de geluiden van een koe uitgeschreven, zoals
in b.v. Humfeld's Who let the cows out of Joplin's Stoptime Rag (beiden 1910).
In het tweede en derde decennium werd het slagwerk tot volwaardig instrument
geëmancipeerd, met tal van stukken voor percussie-ensemble als gevolg. In vele
daarvan kreeg de piano een rol toebedeeld als slaginstrument, met zowel clusters als
snarenspel en het gebruik van objecten om er klank uit te halen (Varèse, Russel,
Cage). Cage ontwikkelde daaropvolgend zijn prepared piano en Harisson schreef
voor de tack-piano variant (waarbij duimspijkers in het vilt van de hamers werden
geduwd).
Cowells pogingen tot integratie van extended techniques waren geen lang leven
beschoren. Zijn leerling John Cage vond echter een manier om hierin een belangrijke
stap te zetten. In navolging van zijn andere leermeester - Arnold Schönberg - bedacht
Cage dat alle klanken van de piano democratische rechten moesten kunnen genieten.
Van dan af (Music of Changes, 1951) was er voor hem geen esthetisch verschil meer
tussen een akkoord
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■ Binnenkant van de Steinway vleugelpiano van het Internationaal Kunstencentrum deSingel in
Antwerpen. Het slot (uiterst links) kan slechts geopend worden door de hoofdtechnicus.

■ Uittreksel uit Friedrich Wilhelm Rust's Sonate in G voor klavichord (1792), eerste beweging Marcia.
Suono di Liuto worden geproduceerd door met de hand de snaren te manipuleren; timp. betekent hier
tremolo spelen op de snaren om de klank van een paukenroffel te imiteren.

■ Vroegst bekende klavierglissando, in Christophe Moyreau's Apollon vient les exterminer (<1753).
Domenico Scarlatti en Padre Soler gebruikten de indicatie ‘con un detto solo’, Niccolò Pasquali
‘sdrucciolato’. Andere componisten schreven een herhaalde vingerzetting voor (b.v. 3333333) om te
tonen dat het de bedoeling was om te glijden. Slechts rond 1826 werd de term ‘glissando’ ingevoerd.

■ Clusternotatie in Michel Corrette's Divertissements Pour Le Clavecin ou le Forte Piano (1779).

op de toetsen en een glissando over de snaren. Maar hij ging veel verder: de extremen
werden opgezocht met 4'33' (voor piano maar zonder enige pianoklank) en Water
Music (eigenlijke klanken zowel als alle extensies, inclusief theatrale actie en
preparatie), beide werken uit 1952. De ultieme stap zette hij met de ontwikkeling
van muziek waarbij letterlijk alles kon op om het even welk instrument, b.v. in
Variations III (1962-63). Interpretaties van deze generische event-score leidden tot
vele Fluxus-composities voor piano, zoals het anti-burgerlijke Piano Piece uit 1962
van George Brecht, waarbij de uitvoerder een vaas op de piano plaatst.
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Ondanks het bereiken van de uitersten, waren de mogelijkheden van de extended
piano techniques niet opgebruikt. Alan Hovhannes schreef ze voor om oosterse
instrumenten als de ud en de qanûn te imiteren, Christian Wolff zag potentieel in de
onbeheersbaarheid van de technieken om nieuwe wijzen van samenspel te ontwikkelen
(b.v. speel A wanneer de flageolet klinkt, speel B indien ze niet klinkt) en LaMonte
Young vond een nagenoeg eindeloos herhaalde voorarmcluster ideaal om de luisteraar
een meditatieve ervaring te geven. Intussen hadden, nog in de jaren '50, de technieken
ook ingang gevonden in de Easy Listening muziek van het Ferrante-Teichner pianoduo
(snarenspel, preparaties) en in de Rock-'n-roll van Jerry Lee Lewis en Little Richard
(clusters, glissandi).
In Europa vierde inmiddels het serialisme hoogtij, en van sommige effecten (b.v. de
cluster en subtiele pedaaltechnieken) waren de verwachtingen groot om hen in serie
te kunnen benutten. Een uitzondering daargelaten (Stockhausen's Klavierstück X),
bleef echter weinig overeind van de hoop om met deze technieken de grenzen van
de speelbaarheid te verleggen. De belangrijkste Europese vernieuwingen vonden
plaats in de late jaren ‘50, met de versmelting van piano en percussie zoals in Kagels
Transición II, Boulez’ Improvisation sur Mallarmé II en Stockhausens Refrain.
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In de daaropvolgende twee decennia werden de laatste belangrijke stappen gezet in
de ontwikkeling van het oneigenlijke gebruik van de piano: in 1965 schreef Luc
Ferrari voor het eerst de ‘bowed piano’ voor (in het stuk waaraan dit artikel de titel
ontleende); de oude traditie van de orgelcluster kreeg in datzelfde decennium een
nieuwe adem door Kagel en Ligeti; Kagel ontwikkelde ook het instrumentale theater
waarbij de fysieke presentatie van de muziek werd gedramatiseerd; pianisten werd
gevraagd om met elektronica oneigenlijke klanken op te wekken (in b.v. Behrman's
Wave Train en Stockhausen's Mantra) en Ligeti vond opnieuw (180 jaar na Rust)
de ‘Touches Blocquées’ uit. In de vroege jaren ‘70 slaagden George Crumb en Curtis
Curtis-Smith erin een synthese van eigenlijke en oneigenlijke technieken te bekomen
die tot een herkenbare en persoonlijke taal leidden; en zowat alle technieken vonden
hun weg naar pedagogisch geïnspireerde publicaties (Kurtag, Louvier, etc.) en naar
de pop-, (free)jazzen filmmuziek (b.v. clusters zijn te horen in The Doors’ Light my
Fire; prepared piano in songs van Michael Jackson, David Bowie, The Grateful
Dead, etc.).

De geschiedenis van een identiteitscrisis
Doorheen de ontwikkeling van de extended techniques is een opmerkelijk zicht te
krijgen op de evolutie van het compositorische gebruik van de piano. In de 18de eeuw
was het lang wachten tot de klankidealen werden ingelost zoals ze de piano
oorspronkelijk waren toegedicht (luider en expressiever kunnen spelen). De piano
werd duidelijk lange tijd niet als definitieve oplossing van een probleem ervaren en
bleef een hybride instrument waarbij essentiële onderdelen van de identiteit (b.v.
speltechniek en repertoire) nog makkelijk inwisselbaar waren met die van klavichord,
orgel en klavecimbel.
Het gebrek aan diverse oneigenlijke klanken in het 19de-eeuwse piano repertoire
beklemtoont hoezeer het perspectief van de pianist-componist zich in die eeuw
concentreerde op de individuele vingerarticulatie en de pedalentechniek als
hoofdzaken in het pianospel. Alleen al de ontelbare studies van Czerny om alle
mogelijke vingertechnische patronen te oefenen en de typische begeleidingen in de
nocturnes van Chopin (die zonder het rechter pedaal niet ontwikkeld zouden zijn)
kunnen daarvan getuigen. Maar ondanks de snelle evolutie van de meest eigenlijke
technieken was de zoektocht naar de esthetische eigenheid van de piano nog verre
van afgesloten. De opkomst (en overheersing) van het legato-spel in de 19de-eeuwse
pianopartituren duidt op de voortgezette zoektocht naar het expressieve ideaal dat
de strijkinstrumenten (of de menselijke stem) al zo lang voorspiegelden. De evolutie
in het akkoordspel is dan weer te zien in het licht van de poging om aan de piano
orkestrale klanken te onttrekken. Op die manier beschouwd, werd de piano opnieuw
eerder gemeten aan de mogelijkheden van andere instrumenten dan aan wat het zelf
te bieden had.
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In de 20ste eeuw verloor de piano zich gemakkelijk opnieuw in pogingen om zichzelf
te overstijgen, en Luc Ferrari was niet de enige die zich afvroeg wat de piano nu was
of kon zijn. Slechts enkele decennia nadat het wonder van de electriciteit

■ Clusternotatie in Les Caractères de la Paix (ca. 1750) van Pierre-Claude Foucquet.

klankkunstenaars deed dromen van onaardse geluiden, dienden extended techniques
om in de studios van de musique concrète klanken te produceren die vooral niet aan
de piano zouden doen denken - nog maar eens versmolt de esthetiek van de piano
met die van het slagwerk (zoals reeds rond de wisseling tussen 18de en 19de eeuw,
wanneer de janitsarenregisters en de combinatie van piano en triangel of tambour
een kort maar intens succes kenden). Met de synthese die componisten zoals Cage,
Crumb en Curtis-Smith uitwerkten, kwam dan weer een nieuwe, ‘complete’ piano
naar de voorgrond. Maar toch bleef aan de oneigenlijke technieken een stigma kleven.
Met het postmodernisme werden de scherpe kantjes van het taboe afgeschuurd, zodat
tegen het einde van de 20ste eeuw er nog weinig componisten rondliepen die al niet
eens een cluster of pizzicato voorschreven. Ook met de opkomst van de electronische
piano verdwijnt een groot deel van de kleinburgerlijke discussie over de mate waarin
oneigenlijke klanken en technieken esthetisch toelaatbaar zijn: het is nu eenmaal
eigen aan de sampler dat om het even welke klank kan worden geproduceerd. Het
oorzakelijke verband tussen techniek en effect wordt hiermee ook teniet gedaan: elke
klank ‘de piano niet waardig’ kan nu tot klinken worden gebracht via een eenvoudige
individueel gearticuleerde vinger op het toetsenbord.
Daarmee is de identiteit van de piano vooralsnog niet beslist. Maar misschien wordt
ze dat ook nooit. Geen enkel ander instrument heeft een dergelijke rijke geschiedenis
van oneigenlijk gebruik doorlopen; het is ook het enige instrument dat zoveel heeft
gediend om andere instrumenten te emuleren. Wellicht is die diversiteit, die al drie
eeuwen de enige constante is in de evolutie van de pianoidenteit, haar grootste goed.
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Piano's aan de muur
Jean Luc Meulemeester
In 1883 ontstond tussen de Belgische kunstschilders James Ensor (1860-1949) en
Fernand Khnopff (1858-1921), die elkaar als studiegenoten aan de Brusselse academie
hadden gekend, een heftige polemiek naar aanleiding van het schilderij Luisterend
naar muziek van Schumann dat door Fernand Khnoppf in datzelfde jaar werd
afgewerkt.
Het doek, dat op 5 oktober 1945 op de veiling Henri La Fontaine in de galerij Georges
Giroux in Brussel werd aangekocht door de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten
in Brussel, was inderdaad blijkbaar beïnvloed door het werk Russische Muziek uit
1881 van James Ensor. Dit laatste werd in 1927 door Anna Boch toevallig aan
dezelfde collectie geschonken. Die hetze beperkte zich niet tot het jaar 1883, maar
bleef nadien voortduren. Wanneer de twee schilderijen tussen 6 februari en 14 maart
1886 samen op het derde Salon des XX in het Brusselse Museum

■ Schilderij Luisterend naar muziek van Schumann (doek, 101,5 × 116,5 cm) uit 1883, door Fernand
Khnopff (1858-1921), Brussel, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten (inv. nr. 242a)

■ Schilderij Russische Muziek (doek, 133 × 110 cm) uit 1881, door James Ensor (1860-1949), Brussel,
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten (inv. nr. 4679)

voor Oude Kunst werden tentoongesteld, ging het ruziën verder en leidde uiteindelijk
tot een blijvende vete tussen beide kunstenaars. Ensor beschuldigde Khnopff namelijk
van plagiaat. Dat Khnopff, die het schilderij als nummer één van zijn inzending
nummerde, zich op het werk van de Oostendenaar inspireerde, zal niemand die het
werk kent, ontkennen, alhoewel er van dit werk al een voorbereidende schets uit
1879 bestaat. Beiden penseelden in olieverf een laat negentiende-eeuws en warm

Vlaanderen. Jaargang 59

aangekleed interieur in een belle époquesfeer, dat hoogstwaarschijnlijk ook in
werkelijkheid heeft bestaan en dat ze tot in het detail kenden en naschilderden.
Mogelijk gebruikte Ensor hetzelfde interieur nog een keer in een ander schilderij.
De vermoedelijke parketvloer is bijna volledig door een dik tapijt bedekt. In die
gezellig aandoende woonkamer prijkt telkens naast een wit marmeren schouw met
grote spiegel een buffetpiano, die bespeeld wordt. Een dergelijk instrument was toen
een statussymbool voor een gegoede burgerlijke familie, waarvan er wel altijd een
(vrouwelijk) lid piano kon bespelen. Tot voor kort stond in de meeste herenwoningen,
dikwijls naast een schouw, een pianomeubel, ook al kon niemand van die familie er
een deftige noot uithalen. Het bezit en het kunnen bespelen van een vleugel was een
summum. We horen als het ware enerzijds een stuk van de Duitser Robert Schumann
(1810-1856), anderzijds een werk van een Russische componist. In diezelfde ruimte
zien we telkens nog één persoon, maar daarin steekt juist het verschil. Ensor schilderde
een man (Willy Finch) die geboeid naar het pianospel van Mitche Ensor oorspronkelijk kreeg het schilderij Chez Miss als titel mee - zit te kijken én te luisteren.
Bij Khnopff weten we eigenlijk niet of de dame in de fauteuil echt geniet van het
klavierspel uit het oeuvre van Schumann. Ze mijmert, denkt na, is verdiept in haar
gevoelens en herinneringen. Haar licht gebogen houding met de rechterhand die haar
wat neergevallen hoofd ondersteunt, beklemtoont
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■ August Renoir (1841-1919) schilderde in 1892 enkele malen Aan het klavier. Er bestaat ook een
ontwerptekening voor. De meeste van die schilderijen bevinden zich in privéverzamelingen.
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dit nadrukkelijk. Alle aandacht wordt naar dit centrale punt getrokken. Dat het
pianospel hier niet de essentie van dit doek uitmaakt, wordt duidelijk gemaakt door
het feit dat we slechts enkel de rechterarm en -hand van iemand - het valt niet uit te
maken of het een man of een vrouw is - zien spelen. Die vrouw zit letterlijk centraal
op het schilderij en luistert naar muzikaal werk als achtergrond. Dat mag ons ook
niet verwonderen, want het gaat om de moeder van Khnopff, Léonie Dommer, die
door de kunstschilder blijkbaar enorm geadoreerd werd en die hij enkele keren
konterfeitte. Door dit alles creëerde Khnopff een gewijde ruimte, een sacrale sfeer.
Dit is niet zo bij Ensor waar we als het ware gemakkelijk meegenieten van een
mogelijke Russische rapsodie. Al in 1883 synthetiseerde een anonieme journalist
naar aanleiding van de Exposition du Cercle Artistique de diepere inhoud van
Khnopffs meesterwerk in het tijdschrift L'Art Moderne (II, 22 april 1883, p. 127)
terecht als volgt: ‘Hij heeft geprobeerd door middel van een scène uit het dagelijkse
leven verheven gevoelens te vertolken, gevoelens die soms elke menselijkheid
overtreffen en ons doen zweven. In een vredig burgersalon weerklinkt een piano.
Van de speler zien we enkel een hand; de rest wordt verborgen door de lijst. Als in
een zachte roes, gegrepen door de ontroerende liederen van de Duitse meester, zit
een jonge vrouw in elkaar gedoken, zichzelf verliezend, meegesleept, bezoekt ze de
gepassioneerde regionen in haar geest. Men voelt de magie van de muziek door de
kamer zweven.’ Dit kunnen we niet zeggen van Ensors werk, waar het pianospel de
essentie ervan uitmaakt. Er is zelfs nog iets meer. Waar Khnopff door de titel van
het schilderij zijn meest geliefde en door de symbolisten sterk gewaardeerde
Schumann naar voren schuift, weet Ensor in te spelen op de mode van die tijd waarbij
werk van Russische componisten een heropleving kenden. Toen werden inderdaad
geregeld concerten met muziekstukken van jonge Russische componisten uitgevoerd.
Voegen we tot slot eraan toe dat Ensor enkele keren piano's in zijn oeuvre afbeeldde,
zoals op zijn Favoriete kamer (doek, 80 × 100 cm) uit 1892 nu in het Museum voor
Schone Kunsten van Tel Aviv. Hij beeldde zelfs zichzelf af bij zijn harmonium in
zijn woonkamer in Oostende, met aan de muur en boven het instrument het
wereldberoemde schilderij De intrede van Christus in Brussel uit 1889 dat nu in het
J. Paul Gettymuseum in Los Angeles hangt. En met zwart krijt schetste hij in de jaren
tachtig van de negentiende eeuw op papier een stuk van een buffetpiano in een
ondefinieerbare kamer. Het deksel ligt open en de toetsen wachten om bespeeld te
worden.
Het is duidelijk dat de iconografie van de piano in de beeldende kunst slechts begint
op het ogenblik dat dit instrument zijn intrede doet. We schrijven begin achttiende
eeuw. Dit betekent evenwel niet dat er voordien geen klavierinstrumenten werden
afgebeeld. Het maken van muziek behoort al eeuwen tot de meest aangename
bezigheden van de mens en dit niet alleen bij feesten of danspartijen. In de zeventiende
en achttiende eeuw worden geregeld gezelschappen - soms in familieverband voorgesteld die samen met diverse muziekinstrumenten concerteren. Ook de familie
Mozart wordt in 1781 op die manier afgebeeld door de Oostenrijker Johannes
Nepomuk Della Croce (1736-1819). Wolfgang Amadeus is er samen met zijn zuster
Nannerl op een piano aan het spelen. Vader Mozart houdt een viool vast en moeder
kijkt vanuit een ovaal schilderij instemmend toe. Dit huiselijk musiceren bleef tot in
de negentiende eeuw vlijtig beoefend, zoals we zien op een potloodtekening van
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Adolf von Menzel (1815-1905) die zijn eigen familie schetst. Hier speelt zijn zoon
piano en zit de dochter ernaast, terwijl de moeder aan het breien is. Het was
uiteindelijk toen een van de weinige mogelijkheden van ontspanning. Kinderen van
adellijke families en van gegoede burgerij dienden sowieso muziekles te volgen. Het
leren pianospelen was in de negentiende eeuw zeker in. Op die manier schildert de
Engelsman David Cox (1783-1859) eveneens zo'n gezelschap (New York, The
Metropolitan Museum of Art). De lesgeefster heeft zich naast het spelende meisje
gezet en houdt haar handjes duidelijk in de gaten. Eigenlijk zien we de piano niet,
maar de draaibare taboeret, de houding van het kleine meisje én van de lerares
verraden het klaviergetokkel. Daardoor roept het waterverfschilderij een bepaalde
intimistische sfeer op. Ook Georg Friedrich Kersting (1785-1847) beeldt met Am
Flügel zo'n pianoles af, al maakt de moeder-lesgeefster intussen dankbaar gebruik
van het oefenen van haar dochter om te breien. Uit de negentiende eeuw dateren
gelijkaardige muzikale bijeenkomsten in aanwezigheid van grote componisten, zoals
Schumann, Liszt of Schubert.
Op vele schilderijen en sculpturen uit de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw
zien we clavichorden, virginalen of spinetten. De klankkasten ervan werden dikwijls
fraai beschilderd. Ook klavecimbels waren populaire instrumenten die dikwijls solo
werden gespeeld en vrij veelvuldig in de Nederlanden werden afgebeeld. We denken
aan werken van Michiel Coxie (1499-1592), Frans Floris (ca. 1516-1570), de vrij
onbekende Jan Barentszoon Muy(t)ckens, Jan Bruegel (1568-1625), Pieter van
Roestraten (ca. 1632-1700), Joannes Vermeer (1632-1675), Frans van Mieris
(1635-1681), Jan van Kessel (1626-1679), Gabriël Metsu (1629-1667), Hendrik van
Balen (1575-1632), Jan Miense Molenaer (ca. 1610-1668) en Jan Steen
(1625/26-1679), die graag musicerenden konterfeitten. Heel wat van die kunstschilders
speelden trouwens zelf graag muziek. Muziekinstrumenten en partituren kunnen
inderdaad fraaie stillevens vormen, soms met allegorische of symbolische betekenis.
Dit betekent evenwel niet dat de piano veelvuldig een ereplaats krijgt in de achttiende
en negentiende-eeuwse schilderkunst. Silvestro Lega (1826-1895) gebruikt het
instrument in zijn werk Het lied uit 1867 om twee zingende jonge dames te begeleiden.
We zien hen zingen.
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Dit schilderij in de Galleria d'Arte Moderna in Florence legt een teder en rustig
moment in hun leven vast en illustreert overduidelijk het lyrisch intimisme in zijn
oeuvre. Hij had inderdaad, net zoals in dit schilderij, de gave om rustige en tedere
momenten van het leven op doek vast te leggen. Nog meer minder belangrijke
Italianen beeldden in de vroege twintigste eeuw een piano in hun werk af, zoals Pietro
Chiesa (1876-1959) in zijn Al piano uit 1948 (Lugano, priveverzameling), Dino
Buzzati (1906-1972) in zijn Sonata a Kreutzer uit 1927 (Milaan, Coll. Galleria d'arte
Cavour) of Renato Guttuso (1911-1987) in zijn Natura morta con pianoforte (Parma,
priveverzameling).
Ondanks het feit dat de Franse impressionist Edgar Degas (1834-1917) graag
operazangeressen en ballerina's weergeeft, is er in zijn oeuvre bijna geen enkele
piano te bespeuren. Uitzonderlijk staat aan de rand van de Dansklas uit 1874 (Parijs,
Louvre) een piano waarop een ballerina zit, terwijl ze aan haar rug krabt. Auguste
Renoir (1841-1919) schilderde er een paar meer en maakte er telkens een aangenaam
kijkstukje van. Zo liet dichter Catulle Mendès

■ Schilderij Musiciens mendiants (olieverf op doek, 85 × 125,5 cm) door Marcel Gromaire (1892-1971),
Parijs, Museum voor Moderne Kunst

zijn drie dochters in 1888 door hem portretteren. De oudste, Huguette, zit aan het
klavier en zal met haar zus Claudine, die viool speelt, ongetwijfeld een stuk uitvoeren.
Voor dit doek betaalde Mendès toen amper honderd Franse frank. Interessanter
vinden we van dezelfde kunstenaar het schilderij Aan het klavier uit 1892, waarvan
een aantal varianten bestaan. Er bleef zelfs een voorbereidende schets van bewaard
in een privéverzameling. Beide meisjes lijken echt geboeid door de partituur die op
de muziekstandaard van de buffetpiano ligt. Intussen oefent één van hen met haar
rechterhand een paar noten. Vincent van Gogh (1853-1890) schilderde in zijn laatste
levensjaar Mademoiselle Marguerite Gachet aan de piano (Basel, Kunstmuseum).
Deze dochter van dokter Paul Gachet, met wie hij vriendschappelijke banden
onderhield en die ook als een mecenas voor hem kan doorgaan, stond enkele keren
model. Op dit doek combineerde Van Gogh diverse technieken: lange strepen voor
de buffetpiano, pointillistische toetsen op de muur en herhalende stroken op de grond.
Ook haar jurk en opgestoken haartooi illustreren de typische en late Van Goghstijl.
Haar al te lange vingers suggereren misschien wel dat ze geregeld piano speelde,
wat door haar concentratie en het aristocratische milieu niet wordt tegengesproken.
Uit 1919 dateert het doek Au piano van Marcel Gromaire (1892-1971) in het Musée
d'Art moderne de la ville de Paris.
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Deze summiere bijdrage bewijst in elk geval dat belangrijke schilders (en
beeldhouwers) niet echt door de piano werden gefascineerd. Zelfs in de schilderkunst
van de twintigste eeuw duikt dit instrument weinig op. Enkele minder bekende
kunstenaars plaatsten het klavier tussen andere muziekinstrumenten en ‘plooiden’
het volgens de met opzet gemaakte opstelling. De afwisseling van witte en zwarte
toetsen vormt dan meestal de leidraad en de basis van de compositie. Dit ritmisch
herhalen van zwarte en witte verticale lijnen of rechthoeken gaf eveneens inspiratie
aan kunstenaars die abstracte werken componeerden. Nu denken we onwillekeurig
aan de Bruggeling Luc Peire (1916-1994) die vooral in zijn grafisch oeuvre maar
ook in een aantal schilderijen met die verticalen het ritme van licht en kosmos opriep.
Hij doet dit op een verfijnde en gevarieerde manier. Sommige van die doeken kregen
zelfs een componistennaam als titel, zoals Gershwin uit 1978. Nog ingrijpender
gebruikte Peire die afwisseling van geometrische vlakken in enkele architecturale
creaties, zoals het vierkante plein uit 1975-1982 in Noisy le Grand, een nieuwe stad
in Marne la Vallée op een vijftiental kilometer ten zuidoosten van Parijs, alhoewel
hij hier met nog andere grisaillewaarden werkte die subtiel met elkaar werden
afgewogen. Vermelden we verder uit de twintigste eeuw de surrealist Salvador Dali
(1904-1989) die enkele keren een vleugel op zijn schilderijen inschakelde, zoals op
het doek Zes verschijningen van Lenin aan de piano uit 1931. De legwerkers van de
manufactuur van Aubusson creëerden in 1972 een wandtapijt Piano onder de sneeuw,
naar een karton van Dalí (Cleveland Ohio, Contessa Gallery). De uit Missouri
afkomstige Thomas Hart Benton, die bekendheid verwierf met karakteristieke
V.S.A.-taferelen, schilderde amper enkele keren een spelende pianist in een bijna
cowboyachtige compositie. In The Sun Treader portretteerde hij in 1934 op een
overtuigende Amerikaanse manier Carl Ruggles als pianospeler aan een perspectivisch
verkleinde vleugel (Kansas City, Nelson Gallery-Atkins Museum). Dit betekent
evenwel niet dat de (vleugel)-piano niet boeit, want zowel als instrument en als
meubel profileert hij zich als een esthetisch genot.
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Tussen de componist en de pianist: de piano
Yves Knockaert
In een themanummer rond piano, kan het grote oeuvre voor het instrument niet
ontbreken. Een opsomming maken van de bekendste pianowerken lijkt echter
overbodig: het zijn de cd's die in de winkelrekken staan, de nummers die in Klara's
jaarlijkse top 75 prijken als keuze van de luisteraar, het zijn de terugkerende werken
op recitals en concerten van alle bekende pianisten. Liever dan die opsomming te
maken kan de vraag gesteld worden naar het waarom: waarom of waardoor wordt
een pianowerk een schitterend en superieur meesterwerk? Is het alleen het werk van
de componist, is het veeleer door de medewerking of vooral door de tussenkomst
van de pianist, of ligt het ook aan de piano als instrument zelf? Wat is in de benadering
binnen de driehoek componist-pianist-piano de norm, als die norm al bestaat?

Christiani
Rond 1885 was de evolutie van de piano tot ‘moderne’ vleugelpiano voltooid. De
uitvinding van het gietijzeren frame rond 1820 en het kruissnarig systeem tien jaar
later werden in 1867 door Steinway & Sons gecombineerd tot een pianotype dat vele
anderen nabouwden. Die combinatie maakte het mogelijk rond 1885 het klavier uit
te breiden tot 88 toetsen. Dat het instrument sindsdien nauwelijks gewijzigd is, wijst
op een zekere perfectie die bereikt werd, anders gezegd: pianisten en componisten
zijn tevreden met dit type piano. In 1886, op het ogenblik van het ontstaan van de
moderne vleugel, overleed Franz Liszt: met zijn dood wordt een streep gezet onder
de grote periode van creatie van romantische pianomuziek: Beethoven, Schubert en
Mendelssohn, Chopin en Schumann, Liszt en Brahms (die weliswaar rond 1892 zijn
late grote pianowerken schreef: opus 116 tot 119, o.a. Intermezzi). In datzelfde jaar
1886 verscheen bij Breitkopf & Härtel Das Verständnis im Klavierspiel. Eine
Darstellung der dem Musikalischen Ausdruck zu Grunde liegende Principien vom
Standpunkte des Pianisten, geschreven door A.J. Christiani. De auteur had zelf de
Duitse vertaling van zijn Engels origineel verzorgd. Zijn boek is ‘Dem Meister Franz
Liszt mit grosser Verehrung gewidmet’. Het is hier niet de bedoeling Christiani van
onder het stof te halen: wat hij schrijft vind je bij vele anderen terug, maar het is
belangrijk te weten welke inzichten in pianospel heersten op het eindpunt van de
evolutie tot de moderne piano.
Christiani heeft in zijn voorwoord duidelijk zijn bedoeling geschetst. Hij wil geen
volledige theorie van de ‘voordracht’ opstellen, hij wil ook geen ‘Ausdruck’ of
expressie aanleren. Hij wil de inzichten, die bij hem gegroeid zijn gedurende een
kwarteeuw pianist zijn, te boek stellen en zo beschikbaar maken voor de lezer, die
in de eerste plaats ook pianist is. Christiani ging ervan uit dat de muzikale voordracht
of Ausdruck drie elementen combineerde: gevoel, verstand en techniek (Empfindung,
Verständnis und Technik). Hij meende dat de techniek door anderen al uitgebreid
genoeg besproken was en dat je over de gevoelsuitdrukking niets kon zeggen dat
niet subjectief was. Door deze dubbele uitsluiting kwam hij tot zijn eigenlijke
onderwerp: ‘Verständnis’ of het inzichtelijk begrijpen, meer genuanceerd omschreven
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als de beperking in de studie van de muzikale voordracht tot die elementen die op
het inzichtelijk begrijpen berusten. Christiani nuanceerde nog verder omdat hij ervan
overtuigd was dat het verkeerd zou zijn om voor de gevoelsuitdrukking in de muziek
enkel en alleen het gevoel of de uitdrukking zelf als basis te nemen, of uitdrukking
als het gevolg van gevoel. Volgens hem is muzikale uitdrukking niet waar of onwaar
(vals), maar kunstzinnig of niet kunstzinnig. De ‘valse’ uitdrukking is volgens de
auteur enkel door het wispelturige en momentgebonden gevoel beheerst en daarmee
heeft het inzichtelijk begrijpen niets te maken. Voor de muzikale uitdrukking kan
het gevoel dus geen te vertrouwen leider zijn, zelfs niet als de juiste smaak enige
censuur op het gevoel heeft uitgeoefend. Christiani voerde het begrip ‘smaak’ in als
controlemiddel over het gevoel.
In de ware of kunstzinnige uitdrukking zijn de gevoelens door de juiste smaak, het
juiste oordeel en de kunstenaarservaring gefilterd en versmolten met de technisch
correcte uitvoering. Smaak zorgt voor het ‘eenvoudig en natuurgetrouw’ weergeven
van de muziek. De (goede) smaak is volgens Christiani de natuurlijke gave, die het
best aangevoeld wordt, en tegelijk het moeilijkst te verklaren is. Christiani schuift
‘smaak’ of ‘Geschmack’ naar voor als een gerijpt oordeel dat ervaring en kennis
vereist. Hiermee heeft de auteur de bocht gemaakt om zijn doel te bereiken: hij zal
de smaak in functie van zijn verstandelijke benadering gebruiken. Christiani zegt dat
hij zelf tot die inzichten is moeten komen, want dat zijn pianoleraars die niet hadden
en dus niet aan hem konden meegeven. Hij hoopte dat het muziekonderricht in het
algemeen en het piano-onderricht in het bijzonder, de voorbije 25 jaar dermate
gevorderd waren, dat de toestand voor pianoleerlingen nu (in 1886 dus) anders was
dan voorheen.
Kunnen wij dit toetsen? Is de grote kwaliteit van de pianomuziek van componisten
met naam en faam te danken aan de combinatie van de eisen van Christiani? Waren
zij zelf overtuigd van het belang van de juiste combinatie van techniek, gevoel en
verstandelijk inzicht? Een antwoord op die vraag kan niet gevonden worden in de
analyse van de partituren, maar misschien wel in de benadering van de piano door
die grote componisten zelf.

Til de hand op
Wat Christiani niet geleerd kreeg, poogde Mozart zijn leerlingen wel bij te brengen.
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In 1777 schreef hij hoe verkeerd het pianospel wel was van niemand minder dan
Nanette Stein, de dochter van de beroemde pianobouwer. ‘Wie niet moet lachen als
hij haar ziet en hoort spelen, moet net als haar vader van “stein” zijn. Ze zit helemaal
aan de discant van het instrument en vooral niet in het midden, zodat ze meer
gelegenheid heeft tot vreemde grollen en grimassen. (...) Bij passagewerk moet de
arm zo hoog mogelijk gehouden worden, en een accent op bepaalde noten moet je
met de arm, niet met de vingers maken en dat zo zwaar en onhandig mogelijk. Maar
het mooiste van alles komt bij een passage die gesmeerd moet lopen en waarbij een
vingerwisseling te pas komt. Je let daar dan helemaal niet op, maar als het zover is,
laat je eenvoudig een paar noten weg, tilt de hand op en begint gewoonweg opnieuw,
dan heb je ook meer kans een verkeerde noot te pakken, en dat heeft vaak een komisch
effect. (...) Er kan iets uit haar groeien, want ze heeft talent, maar op deze manier
wordt het nooit iets. Ze zal nooit echte snelheid krijgen omdat ze alles in het werk
stelt om haar hand zo zwaar mogelijk te maken (...) Over mijn spel zegt Stein dat
nog niemand zijn piano-fortes zo heeft laten klinken. Iedereen verbaast er zich over
dat ik zo accuraat in de maat speel. Ze kunnen niet begrijpen hoe ik de linkerhand
in het tempo rubato van een adagio in de maat laat doorspelen, bij hen gaat de
linkerhand altijd mee.’
Met die laatste zinnen geeft Mozart geheimen prijs over zijn eigen pianistieke
benadering, die zeker bij het componeren zelf ook een essentiële rol speelden:
accuraatheid wat techniek betreft, gecontroleerde vrijheid of een goed afgewogen
combinatie van inzicht en gevoel. Die visie wordt bevestigd door Mozarts kritiek op
een andere pianoleerlinge, waarbij hij zelfs dezelfde woorden gebruikt: ‘Met het
andante zullen we de meeste moeite hebben, want dat vraagt veel expressie, en moet
accuraat gespeeld worden met giusto, forte en piano, zoals het er staat. Ze is heel
handig en leert erg gemakkelijk. De rechterhand is erg goed, maar de linker helemaal
verpest. Ik heb vaak veel medelijden met haar als ik zie hoe ze zich inspant, en hoe
ze snuift, niet uit onervarenheid, maar omdat ze niet anders kan, ze is eraan gewend
en niemand heeft haar ooit anders geleerd. Als ik haar vaste leraar was, zou ik haar
een hele tijd doen oefenen met haar rechter- en linkerhand, alleen maar loopjes,
trillers, mordenten en zo meer, tot haar handen helemaal getraind zouden zijn. Dan
pas zou ik een echte pianiste van haar kunnen maken. Want het is jammer, ze heeft
veel talent, ze leest heel behoorlijk van het blad, speelt met een natuurlijke lichte
aanslag en met veel gevoel.’

Geen romantische uitdrukking
Beethovens bekendste leerling, Carl Czerny, had geleerd met de ogen te stelen. Hij
herinnerde zich Beethovens pianobenadering als volgt: ‘Het kenmerkendst in zijn
speelwijze is de karakteristieke en gepassioneerde kracht, afgewisseld met alle charme
van een soepel cantabile. De expressiviteit wordt vaak tot in het extreme verhevigd,
zeker daar waar de muziek naar het geestelijke overhelt. Zelden wordt een pikant
dominerende speelwijze gebruikt. Maar om deze reden worden meer dan eens totale
effecten bereikt, gedeeltelijk door middel van een volklinkend legato, gedeeltelijk
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door een listig gebruik van het forte-pedaal. Beethoven wist volkomen nieuwe en
gedurfde passages aan de piano te ontlokken door het gebruik van het pedaal, door
een uitzonderlijk karakteristieke speelwijze, vooral gekenmerkt door een streng legato
van de akkoorden, waardoor hij een nieuwe zangerige toon creëerde met veel tot nu
toe ongedachte effecten. Zijn spel bezat niet die zuivere en briljante elegantie van
bepaalde andere pianisten. Aan de andere kant was het begoochelend, groots en
vooral in het adagio vol gevoel en romantiek.
Zijn improvisatie was uiterst briljant en treffend. In welk gezelschap hij zich
toevallig ook bevond, elke toehoorder kwam dusdanig onder de invloed van zijn spel
dat vaak geen oog droog bleef, terwijl velen in snikken uitbarstten. Er lag iets

■ Steinway, 1873. [Collectie Maene]

Vlaanderen. Jaargang 59

■ Christiani, Das Verständnis im Klavierspiel, Breitkopf & Härtel, 1886
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wonderschoons in zijn uitdrukkingskracht, nog afgezien van de schoonheid en de
originaliteit van zijn ideeën en zijn betoverende stijl om die ten uitvoer te brengen.
Nadat hij een improvisatie had beëindigd, barstte hij vaak in lachen uit, om vervolgens
zijn toehoorders te plagen met de emoties die hij in hen teweeg gebracht had. ‘Jullie
zijn gek!’ placht hij dan te zeggen. Soms voelde hij zich beledigd door deze tekenen
van sympathie. ‘Wie kan er nu leven tussen dergelijke verwende kinderen?’ riep hij
dan uit.’
Dit citaat is niet ontdaan van tegenspraken: het emotionele schijnt te overheersen,
maar het is Beethoven zelf die de ‘Ausdruck’ doorboort door zijn reactie.
Beredeneerde hij het effect met ‘Verständlichkeit’? Staat hier te lezen dat Beethoven
niet streefde naar uitdrukking ‘an sich’, maar dat hij verstandelijk beredeneerde welke
effecten hij door zijn pianobenadering teweeg kon brengen?
Als twintigjarige kon Schumann nog geloven in een carrière als pianist. ‘Ik ben tot
de conclusie gekomen dat ik met vlijt en geduld en met behulp van een goede leraar
binnen zes jaar met iedere pianist kan wedijveren, omdat pianospelen uitsluitend een
kwestie is van techniek en vingervaardigheid.’ Friedrich Wieck, de vader van Clara,
Schumanns toekomstige vrouw, geloofde in hem: ‘Ik maak mij sterk dat ik van
Robert, met zijn talent en zijn fantasie, binnen de drie jaar een der grootste nu levende
pianisten kan maken, een pianist wiens spel veelzijdiger en warmer dan dat van
Moscheles en indrukwekkender dan dat van Hummel zal zijn. Om deze bewering te
staven verwijs ik naar mijn eigen elfjarige dochter, die ik binnenkort aan de wereld
ga presenteren.’ Wieck stelde echter eisen omdat hij Schumann onstandvastig en
wispelturig vond: ‘Robert meent zeer ten onrechte dat pianospelen uitsluitend een
kwestie van techniek is; wat een eenzijdig oordeel! Ik moet u eerlijk bekennen: als
het mij al lukte tijdens de lessen die ik hem gaf, na veel tegenstribbelen en dwarsheid
van zijn kant, hem te overtuigen van het belang van een zuiver, nauwkeurig,
gelijkmatig, duidelijk, ritmisch verantwoord en elegant spel, dan bleek vaak de les
daarop dat die inspanning maar weinig vruchten had afgeworpen.’ Schumann
verlamde twee jaar later de ringvinger van zijn rechterhand door overdreven
oefeningen voor onafhankelijkheid van de vingers. Bezeten door techniek, van
Schumann zou je het niet verwachten. Zou het de opkomende virtuositeit zijn die de
jonge Schumann verblindde tot het overdreven benadrukken van techniek?

Een andere aanpak
Is er na 1885 sprake van een andere aanpak van de pianomuziek door
componisten-pianisten? Debussy, Ravel, Bartok, Paderewski, Skrjabin Prokofiev,
Rachmaninov, Sjostakovitsj, enzovoort: het zal moeilijk zijn een andere benadering
van pianomuziek te vinden, hoe verschillend de stijlen van de individuele componisten
ook zijn. Ook bij de componisten die geen pianisten zijn, is het concept van
pianomuziek de combinatie van gevoelsmatige, verstandelijke en technische
benadering: Messiaen, Crumb, Cage, Stockhausen, Sciarrino, Kurtag. Andere aspecten
gaan een rol spelen, het publiek bijvoorbeeld. Als het publiek niet stil bleef, kortte
Rachmaninov zijn Paganinivariaties in door enkele variaties over te slaan. Maar dit
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zijn eerder uitzonderingen dan de algemene regel. Wie wel recent een nieuwe aanpak
heeft uitgedacht, is György Ligeti. Bij hem wordt de bekende vraag naar virtuoze
moeilijkheidsgraad voor de pianist (iets wat de pianist aanzien geeft, zeker als hij
iets zogezegd onspeelbaar speelbaar maakt) omgezet in een technisch onderbouwde
esthetiek, die de grenzen van het menselijke kunnen aftasten, anders gezegd de
beperkingen van de pianist als maatstaf nemen. Ligeti's Etudes, drie bundels van
resp. zes, acht en vier nummers, gecomponeerd tussen 1985 en 2001, hebben titels
als Désordre (nr. 1), Vertige (nr. 9), Der Zauberlehrling (nr. 10), L'Escalier du Diable
(nr. 13) of A bout de souffle (nr. 17). Techniek betekent nu het uiterste van dat wat
tweemaal vijf vingers kunnen combineren

■ Liszt in Berlijn. Een portret van A. Brennglas uit Berlin wie es ist, 1842

aan snelheid en complexiteit (polyritmiek bijvoorbeeld), gecontroleerd door de
‘Verständlichkeit’ omdat de muziek verstaanbaar moet blijven in de communicatie
en bezield door het gevoel van vooral uiterste eenvoud: deze ‘studies’ zijn immers,
ongelooflijk maar waar, gevoed door elementen die refereren aan volksmuziek. Het
grote voorbeeld voor Ligeti was de finale uit de Tweede Pianosonate van Chopin.
Het is Ligeti niet te doen om het technisch record van het ‘zo snel mogelijk spelen’
nog te overtreffen met een honderdste van een seconde, of ook niet om het asynchroon
synchrone nog meer door onregelmatige sterkere accenten te benadrukken. Het gaat
om een concept, waarbij de componist niet schrijft voor het instrument, ook niet voor
de ‘mens aan het instrument’, ook niet bezorgd is om de beperking van het instrument
(zoals Beethoven al zijn piano's verweet), maar componeert vanuit de menselijke
beperking.

Tastbaar
Christiani heeft overschot van gelijk als hij de benadering van de piano beschrijft
als de juiste combinatie van inzicht, gevoel en techniek. Al zijn hierboven geen
afdoende bewijzen gegeven, toch tonen de beschrijvingen van enkele componisten
aan hoe zij de juiste balans zochten of vonden. Maar hoe passen die begrippen
techniek, smaak en inzicht nu op de pianisten zelf? Wanneer is volgens Christinani
een uitvoerder of een uitvoering geniaal? Omwille van de ‘ontastbaarheid’ of de
onmo-
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■ Beethoven, Sonate voor piano, A, op. 110, manuscript

gelijkheid om die juiste verhouding van techniek, smaak en inzicht nauwkeuriger te
omschrijven zonder in woordenkramerij te verzanden, wordt het begrip ‘smaak’ in
de context van de uitvoering dan weer als hypersubjectief en individugebonden
opgevoerd. Weten te omschrijven wat, hoe en waarom de ene pianist meer aanspreekt
dan de andere, wel te verstaan op het hoogste niveau, verheven boven alle technische
problemen, met het juiste inzicht én gevoel, blijkt onmogelijk. En toch, met de
bijzonder geavanceerde technologie die de computer ons biedt, is het misschien
mogelijk een tip van de sluier van de genialiteit van de uitvoerder op te lichten. In
verschillende onderzoekscentra zijn musici en musicologen tegenwoordig met het
onderzoek van de muziekuitvoering bezig (o.a. het IRCAM te Parijs en het onderzoek
van John Rink en Nicholas Cook in Londen en Cambridge). Pianomuziek komt
opvallend veel aan bod, omdat het onderzoek zich dan concentreert op één instrument,
met een duidelijke aanslag en op een gebied waar de uitvoerder zich als solist
bijzonder ‘virtuoos’ kan gedragen. Het onderzoek van de uitvoering start met het
vastleggen ervan. Het is een opname van een live uitvoering, een bestaande cd of de
omzetting van een oude opname op een digitale drager, die zal worden onderzocht.
Door een grote hoeveelheid parameters in te voeren voor het onderzoek van elke
klank binnen een muzikale zin en door visualiseringstechnieken, die de uitgevoerde
muziek ‘vastleggen’ en ‘vasthouden’ voor het oog (bijv. spectrogram, sonogram)
kan heel veel informatie tastbaar en grijpbaar voorgesteld worden, informatie die bij
het beluisteren door de tijdsontwikkeling en de snelheid van de muziek aan het oor
en het verstand ontsnapt, informatie van verschillende uitvoeringen die ook niet op
het gehoor vergelijkbaar is. Immers, niet alleen voor de studie van een individuele
uitvoering, maar vooral voor de vergelijking van verschillende uitvoeringen is deze
uitvoeringsanalyse interessant. Waar de ene uitvoerder een sneller tempo neemt,
neemt de andere het wat langzamer. Waar de ene standvastig is in een tempo, is de
andere wat labiel. Waar de ene alle accenten bijzonder krachtig speelt, kiest de andere
voor verschillen in sterktegraad van de accenten. Zo kan tot in het oneindige
onderzocht en vergeleken worden: crescendo en diminuendo, accelerando en
ritardando, rubato en tempo giusto, sterkte van elke individuele noot in een
samenklank, enzovoort. Wat levert het op? Een oordeel van de luisteraar over zichzelf:
misschien vindt een luisteraar de redenen waarom hij voor die bepaalde uitvoering
kiest, omdat zijn muzikale voorkeur naar stabiliteit zonder extremen gaat bijvoorbeeld.
Maar los van de luisteraar kan de vergelijking van verschillende uitvoerders die
eenzelfde compositie spelen aanleiding zijn tot de omschrijving van een ‘ideale’
uitvoering. Aan de pianisten om die dan te realiseren en aan de componisten om zich
in de toekomst hierdoor te laten inspireren. Is dit een utopie of zou het een nieuwe

Vlaanderen. Jaargang 59

leerweg kunnen zijn? Christiani zei het al over de bronnen die hij bestudeerde, op
zoek naar de ideale uitvoering: ‘Allen geloofden de weg naar Rome te kennen, maar
geen kon mij de weg direct wijzen.’
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‘Als gele vingeren de toetsen toetsen/speelt de piano / pianissimo’
De piano in de Nederlandse literatuur
Luc Decorte
Dit verhaal zou kunnen beginnen bij De Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart
(1782) van Betje Wolff en Aagje Deken waarin de genoegens van het burgerlijke
milieu worden geschetst, en dus ook de muziekbeoefening in de huiselijke kring. Of
bij Guido Gezelle die de piano laat figureren in een titelloos gedicht (1896), een
stukje ‘klappermanspoëzie’, over hoe vreemd het in de wereld soms toegaat (...Nu
speelt men piano in stad en te lande, nu gaat men gekleed 't is waarachtig een
schande...). Maar we geven er de voorkeur aan dit al te beknopte overzicht te beginnen
Tusschen tijd en eeuwigheid.
Eens in de 14 dagen reisde Henriette Roland Holst-Van der Schalk (1869-1952) naar
Haarlem om er pianoles te volgen. Haar aristocratische vader hield van muziek en
orde, van zijn tuin en zijn welverzorgde paarden. Haar moeder was vervuld van het
verlangen naar een hoger geestelijk bestaan. In dat milieu ontwikkelde Henriette zich
tot een zelfstandigdenkende jonge vrouw, een sociaalbewogen dichteres en een
welsprekende politieke militante. Haar uitgebreide letterkundige oeuvre biedt ons
het verslag van een rijk en bij wijlen stormachtig bewogen leven. Uit haar diepste
ontgoochelingen (de breuk met de S.D.A.P. in 1911 en de Russische reis in 1921)
haalde ze de inspiratie voor twee van haar beste bundels: De vrouw in het woud
(1912, socialistisch) en Tusschen twee werelden (1923, elegisch), terwijl zij haar
innerlijke religieuze opgang het overtuigendst heeft verwoord in Tusschen tijd en
eeuwigheid (1934). Uit die verzen van een oud geworden vrouw, die ten slotte rust
heeft gevonden en zich verzoend heeft met het tijdelijke en het voortdurende
mislukken, deze serene mijmering van een bezonnen geest:
De klank van mijn ouden vleugel
wordt zwak en schril:
er is iets versleten
in hem, diep van binnen.
Er valt niets te herstellen,
er valt niets te beginnen:
tegen een doodlijk euvel
kan men niets beginnen.
De arme zwakke klanken
zullen ijler stijgen,
(waar bleef de sterke, volle
klank van hun jeugd?)
tot ten leste komt
het verlossende zwijgen,
voor het kreunen der smart en
den jubel der vreugd.

Uit het doorgaans modernistisch genoemde debuut van Martinus Nijhoff (1894-1953),
De wandelaar (1916), plukken wij twee strofen uit Tempo di menuetto en Het strijkje
waarin de romantische sfeer in de laatste strofe schril verstoord wordt. Uit zijn
(tweede) bundel Vormen (1924) diepen wij het prachtige Fuguette op, liefdesverzen
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voor Netty Wind, die niets te vermoeden geven van de tragiek die zijn 34-jarige
huwelijksleven met haar zou doen mislukken.

Tempo di menuetto
Voor Claudine
De volle weelde van een melodie
Breekt uit het hart van de piano open.
Ik zie je bleeke stille handen, die
Over de witte en zwarte toetsen loopen.
(...)
Ons is een grooter leven niet bereid:
Een mensch die danst al weet hij zich gehavend De weelde van de melodieën schreit
Uit de piano door den glans der avond.

Het strijkje
Het strijkje speelt's avonds in de warande,
- Piano, twee violen, fluit en cel In de warande van het dorps-hotel
Moderne dansen, oude sarabanden.
En in de tuin, waar in de boomen branden
Wat roode lampions, - het donkert al Een op-gedrongen menigte naar 't spel
Zwijgende luistert onder de guirlanden.
Twee menschen in riet-stoelen naast elkander:
‘Lieve, wat zijn vanavond je ogen mooi Ik voel dat 'k in dien zachten glans verander. -’
De maan gluurt door de takken. Oh la la!
Een papegaai gilt in zijn koopren kooi
De melodieën van het strijkje na.

Fuguette
Claudien, jij speelt piano, en ik zit
In de warande, en luister naar het zingen
Uit het innige hart der stille dingen,
En luister naar de stem der nacht die bidt Nu is mijn hart heel stil geworden: dit
Is het stil einde van het grote dringen.
De regens die tussen ons beiden hingen,
Claudien, zijn over en de nacht is wit.
Zachtheid, zachtheid is het woord van muziek:
Het is of je op een groenen heuvel toeft,
Een fabel leest, of ziet een mozaïek En 't hart, ontvangend wat het hart behoeft,
Niet meer van pijn verbijsterd, niet meer ziek,
Vergeet - een glimlach lang - wat het bedroeft.
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Piano (1924) is het titelgedicht uit een woordspelige bundel zuivere lyriek, organisch
expressionistisch van snit, van de dichter en schilder Gaston Burssens (1896-1965).
Met zijn boezemvriend en medestander Paul Van Ostaijen en met Victor Brunclair
vormde Burssens de avant-gardevleugel van het expressionisme in Vlaanderen. Sinds
Piano, door Eddy du Perron en Van Ostaijen hogelijk gewaardeerd, schreef hij een
woord-poëzie die esthetische ontroering wil opwekken door een vernuftig spel met
klank, beeld en associatie, deels met behulp van een aangepaste typografie. Het
experiment lag hem na aan het hart, aanvankelijk als revolutionair expressionist, in
zijn latere jaren als dichter van zogenaamde experimentele belijdenislyriek.

Piano
Lino wit en zwart
Vingeren toetsen de toetsen
in mineur
maar het auditorium dut
in ut
maar Chaplin is in nood
Chopin is dood
en wordt begraven met zijn marsj in do
dodo
dada
- dadaïsme van het auditorium Als gele vingeren de toetsen toetsen
speelt de piano
pianissimo
en draait de automatiese trommel
fortissimo

Frans Pointl (1933) begon pas laat met het schrijven van verhalen. Zijn debuut, De
kip die over de soep vloog (1989), haalde, gepusht door op human interest jagende
verslaggevers, binnen enkele maanden een vijftiental drukken. Over de pijnlijke
gevolgen die de Jodenvervolging voor zijn familie en hemzelf heeft gehad, vertelt
de auteur in zijn eersteling zonder al te veel omhaal, zonder mooischrijverij. Een
tragikomische kroniek van een illusieloze gelukzoeker die zwicht onder het juk van
zijn dominante, joodse moeder. Een fragment uit het begin van het boek. Samen met
zijn muzikaal zeer begaafde moeder, die de vernietigingskampen heeft overleefd, zit
hij in de woonkamer. De vrouw is niet in staat zich los te maken van haar piano, het
enige voorwerp dat een brug naar het verleden kan slaan, maar dat tegelijkertijd een
symbool van kwellende herinneringen is. De jongen droomt weg in een album met
autoplaatjes.
Op een avond speelde moeder een deel uit Chopins tweede pianoconcert tot mijn
verwondering helemaal uit. Het klonk zowaar zacht en melodieus en het stemde me
triest. Zo had ze in geen tijden gespeeld.
‘Met haar talent en techniek had ze een geweldig pianiste kunnen worden. Volgens
mij bezit ze een absoluut gehoor,’ had tante Fré indertijd opgemerkt. ‘Waarom speelt
ze alles dan zo woest en chaotisch?’ Tante Fré zuchtte en streek me over het haar:
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‘Zoals de oorlog haar geest heeft verminkt, verminkt zij nu de muziek die haar aan
vroeger herinnert.’
Toen moeder het stuk had beëindigd, draaide ze zich naar me toe en zei: ‘Hanna
hoeft niet meer te komen, begrijp je wel?’ Ik wilde protesteren; wat had ze ineens
tegen Hanna? Ik opende mijn mond toen haar handen dat typerende gebaar maakten
waarmee ze me vaak het zwijgen oplegde. ‘Géén meisjes, jongens kunnen me niet
schelen,’ voegde ze eraan toe, keerde zich naar de piano en herhaalde dat bijzonder
tedere gedeelte, het larghetto.
Tranen sprongen in mijn ogen.
Lange tijd werkte de Nederlandse auteur J. Bernlef (1937, ps. van Hendrik Jan
Marsman) in de luwte, maar in 1984 raakte hij met Hersenschimmen een gevoelige
snaar bij het grote publiek. Zelden was met zoveel inlevingsvermogen het krimpende
universum beschreven van een dementerende man. Intussen is het boek zowel een
tijdloos document over alzheimer, als een ijzersterke roman, die in 1987 verfilmd
werd door Heddy Honingmann met Joop Admiraal en Marja Kok en die tien jaar
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later door Guy Cassiers voor het Brusselse Kaaitheater tot toneel bewerkt (met Nand
Buyl en de Nederlandse actrice Henny Orri), met heel mooie momenten wanneer
Maartens muzikale voorliefde te horen is: een pianosonate van Mozart.
Maarten Klein, zo heet het 71-jarige hoofdpersonage, is een gepensioneerde
secretaris van een maritieme organisatie. Op het ogenblik dat hij de geneugten van
de oude dag lijkt te kunnen plukken, begint zijn wereld te verkruimelen. Er treden
bewustzijnsstoringen op en het gevoel te verdwalen steekt voortdurend de kop op,
terwijl heden en verleden door elkaar wemelen. Plots wil hij weer naar zijn werk of
ziet hij zijn vrouw Vera voor zijn moeder aan. En er is het alomtegenwoordige
sneeuwlandschap, metafoor voor Maartens langzaam ingesneeuwde geest.
Eén keer heeft hij het over zijn liefde voor mama, die hij steevast ‘vrouw’ noemde,
gehad. Dat was toen ze veertig jaar getrouwd waren en hij met een glas rode wijn in
de hand een tafelrede hield. Hij vergeleek mama met een stuk muziek, met het adagio
uit de Veertiende Pianosonate van Mozart. ‘Even klaar, helder en ondoorgrondelijk.’
Dat zei hij. En daarna speelde ik het adagio op onze ontstemde zwarte piano en kreeg
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mama tranen in haar ogen zei papa want zelf kon ik dat niet zien. Ik kan niet slapen
omdat ik moet pissen. Dan heeft het geen zin te blijven liggen, dat weet ik uit ervaring.
Iemand heeft het licht in de gang laten branden. Klaar, helder en ondoorgrondelijk.
Zonder vrouwen zou de wereld grauw en gewelddadig zijn, zegt papa. ‘Maarten,
speel jij nu wat ik bedoel, maar waarin mijn woorden tekortschieten.’
Die zin is het sein dat ik naar de piano moet lopen. Dat hebben we zo met elkaar
afgesproken, papa en ik.
Ik ga voor de piano zitten, houd mijn handen boven de toetsen en zoek. Ik kan het
begin niet vinden. Altijd zie ik het voor me maar nu niet. Misschien moet ik eerst
licht maken. Ik doe de schemerlamp aan en blijf even naar de toetsen staan kijken.
Dan ga ik weer voor het instrument zitten. Ik sluit mijn ogen in de hoop dat de
afstanden tussen de toetsen terugkeren, dat ik de eerste noten weer in mijn vingers
zal voelen, maar er gebeurt niets. Ik sta op en zoek de sonate tussen de stapel
bladmuziek op de piano. Ik zet het album op de standaard en blader tot ik het adagio
gevonden heb. Daar staan ze, de noten. Maar ze willen niet van het papier af mijn
vingers in. Ik kan ze toch niet teleurstellen straks. Misschien moet ik eerst even
inspelen, zomaar wat tonen, dat het begin dan plotseling terugschiet in mijn vingers.
Als ik het begin maar eenmaal heb dan komt de rest vanzelf. Steeds harder en harder
druk ik witte en zwarte toetsen in, steeds meer toetsen druk ik in om dat ene verdomde
begin te vinden. Maar er zijn duizenden mogelijkheden. Toch zal en moet ik het
begin vinden! ‘Maarten, wat is er? Waarom zit je te huilen?’ Vera in haar
donkerblauwe peignoir, haar bruine haar in een woest uitstaande dos om haar hoofd.
‘Het begin, ik kan het begin niet meer vinden.’
Ik hoor geloop boven mijn hoofd, kijk naar de zoldering.
‘Dat is Phil,’ zegt ze met mij meekijkend. ‘Je hebt haar wakker gespeeld.’
Ik weet niet op wie zij doelt, maar het spijt me natuurlijk. ‘Ik was aan het oefenen
voor de bruiloft en nu kan ik het begin niet meer vinden.’
Daar is nog iemand. Een jong meisje in een spijkerbroek en een blauw T-shirt. Ze
loopt op blote voeten, wat merkwaardig is voor deze tijd van het jaar.
‘Maarten speelt altijd het adagio uit Mozarts Veertiende Pianosonate uit zijn hoofd.
Al jaren. En nu opeens kan hij het begin niet meer vinden.’
Het meisje knikt slaperig. Ik zie dat het haar niets interesseert (en terecht, wat is
dat ook voor een belachelijke situatie, een oude man die middenin de nacht in zijn
pyjama piano zit te spelen).
‘Ik zal even iets voor hem halen,’ zegt ze en gaat de kamer uit. Vera loopt naar de
pick-up naast de televisie. Ze hurkt voor het plankje met platen. Ik heb het koud. En
trek in bier. Ik loop naar de keuken.
Middenin de keuken, met het handvat van de ijskastdeur in mijn hand hoor ik
plotseling het adagio uit de kamer komen. Klaar,
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helder en ondoorgrondelijk. Langzaam, plechtig bijna, betreed ik op het ritme van
de muziek de kamer.
In Schiet niet op de pianist (1993) bracht Bernlef zijn essays over jazz bijeen, in
Haalt de jazz de eenentwintigste eeuw? (1999) en Hoe van de trap te vallen (2006)
zijn jazzverhalen.
Hoe zwaar op de hand de titel Het woeden der gehele wereld ook klinkt, de
onderhoudende roman die Maarten 't Hart (1944) in 1993 uitbracht, is, behalve een
synthese van de klassieke thema's van de schrijver (calvinisme, muziek), een
psychologische (kunstenaars)roman, een thriller in onvervalste Agatha-Christiestijl
(over een nooit opgehelderde moord in Maassluis, 1956) én een bildungsroman
tegelijk.
Centraal in het haast muzikaal gecomponeerde boek staan de bewogen jeugdjaren
van de eenzelvige Alexander Goudveyl die componist wil worden. Alexander
ontwikkelt zich muzikaal zo sterk dat de kloof met zijn ouders, ‘griffermeerden’ die
hun laatste dubbeltje twee keer omdraaien, steeds groter wordt. Zijn vader wil dat
hij gaat studeren. Een goeie smoes om niet naar het leger te hoeven. In Leiden kan
de ik-figuur eindelijk op kamers gaan wonen, nadat hij iets kan bijverdienen als
pianostemmer.
‘Een piano stemmen,’ zei ik op een novembermiddag overmoedig tegen Jozef, ‘o,
dat kan ik vast wel, ik heb een absoluut gehoor. En ik heb ook al wat ervaring, al
jarenlang stem ik mijn eigen rottige piano.’
‘Je zou eens met m'n vader moeten gaan praten,’ zei Jozef
Dat deed ik niet, maar twee dagen later klopte, terwijl ik titreerde, iemand
voorzichtig op mijn rug. Dadelijk draaide ik het kraantje van mijn buret dicht.
‘Ik hoor van m'n zoon dat je een piano kunt stemmen. Ik zit enorm omhoog. Als't
waar is dat je een beetje fatsoenlijk stemmen kunt, houd ik me aanbevolen, houd ik
me érg aanbevolen. Zou je morgenochtend eens eventjes bij mij op de zaak kunnen
aanlopen?’
(...)
De volgende dag liep ik vanaf het station dadelijk naar de pianohandel van
Zonderman op de Hogewoerd. Daar werd ik, zodra ik binnenkwam, door een norse
Zonderman terstond achter een gezakte Bechstein gezet die ik vrij moeiteloos kon
ophalen en waarop ik vervolgens in de verder geheel lege toonzaal de fraaie sonate
Longo 463 (‘Non presto, ma a tempo di ballo’) van Scarlatti oefende. Om half elf
kwam Zonderman met een kop drabbige koffie uit de diepten van het woonhuis
achter de toonzaal te voorschijn. Hij luisterde even naar dat verbluffende dansje en
zei: ‘Dat valt helemaal niet tegen, wat mot je verdienen?’
‘O, dat weet ik niet, wat verdient een stemmer?’
‘Een goede, gediplomeerde stemmer is goud waard, maar je bent nog een jonkie
...je moet eerst maar eens laten zien wat je kunt, ik kan je drie knaken per stembeurt
betalen.’ ‘Dat is prachtig,’ zei ik, ‘op voorwaarde dat ik dan af en toe hier mag komen
oefenen. U hebt zoveel schitterende vleugels staan.’
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Het hele werk van Christa Widlund-Broer is van (piano)muziek doorvlochten. Van
1963 tot 1969 studeerde ze in Leiden klinische psychologie. Daarna studeerde ze
piano, tot 1976, aan het Haagse conservatorium. Als Anna Enquist (1945) gaf ze op
46-jarige leeftijd haar eerste dichtbundel uit, Soldatenliederen. Er volgden een viertal
andere bundels en twee romans (Het meesterstuk, 1994 en Het geheim, 1997), waarin
zij met een zekere hardheid haar wanhoop en woede uit over verlies, dood en afscheid:
op 3 augustus 2001 werd haar 27-jarige dochter op de Dam in Amsterdam
doodgereden (‘ik mis haar tot brakens toe dagelijks... geen wijsgerige held gaat mij
helpen. Ik mis het vlees, haar linkshandige lichaam’)... in 1997, op weg naar een
literatuurfestival in Lissabon, overleed Herman De Coninck onverhoeds in haar
armen (‘Zijn polsslag verzwakte. Viel stil. Ik was een soort sterfbed op straat’).
Voor hobo en piano (uit Jachtscènes, 1992) is een gedicht over haar muzikale
dochter, waarin zij met krachtige beelden, in de onvermijdelijke voortgang van de
tijd, de unieke band van moeder en kind oproept: het moeizame samenspel tussen
een dochter op weg naar zelfstandigheid en een moeder die in het zicht van de
naderende ouderdom haar rol verliest. Vrucht van waarneming en ervaring, maar
vooral ook van aandachtig en zorgzaam leven, tot het kind het ouderlijke nest verlaat
(‘blaast zij zich daaglijks verder weg’), vervuld van warme herinneringen.

Voor hobo en piano
Zij heeft het riet in huis gehaald waar, altijd
met een zweem van streling, snaren klonken. Zij
wil niet als de klarinet behagen, niet verlokken
als de fluit. Zij stelt. Zo eenzaam heb ik haar
als meisje nooit gehoord. Met haar oprecht en
puur geluid blaast zij zich daaglijks verder weg.
Wat nu? Ik bied haar fluisterende tegenstemmen
op het aangetast gebit van mijn klavier, ik vang
mijn grote kind nog in een uitgerekt accoord
maar ga haar toevertrouwen aan de tegenwind.

In Enquists tweede grote roman Het geheim draait alles om de getalenteerde pianiste
Wanda Wiericke. Opgegroeid in de oorlog met een depressieve moeder (Emma) die
zangeres is, een afwezige vader, afgevoerd door de Duitsers vanwege zijn joodse
identiteit, en een zwakzinnig broertje. Na het conservatorium staat niets het grote
succes in de weg. Briljant als het gaat om sonates, maar niet in staat tot relaties, niet
in staat tot empathie. Ze hakkelt zich door het leven en leeft pas achter de piano. Ze
treft niets dan bindingsangstige mannen. Zelfs met de lieve trouwe Bouw Kraggenburg
loopt het mis.
De piano is en blijft het enige waarmee ze leven kan en waarbij ze, naar de door haar
moeder veel gezongen aria uit Die Fledermaus: ‘Glücklich ist... wer vergisst... was
doch nicht zu ändern ist’, troost en liefde vindt. Het ‘geheim’ van de roman bestaat
er voor een deel uit dat de moeder pas op haar sterfbed duidelijk maakt dat Wanda
een buitenechtelijk kind is, verwekt door haar grote liefde, Max de Leon (Ze hebben
met elkaar gevreeën tijdens de repetities, Emma werd zwanger, naast de vleugel is
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ze verwekt) in de eerste jaren van haar huwelijk met Egbert. De Leon, die Wanda de
beginselen van het pianospel heeft bijgebracht.
Waarom huilt hij zo, denkt Wanda. Hij weet niet dat het oorlog is, hij weet niet dat
mama er niet is. Misschien heeft hij honger, maar zo klinkt het niet. Hij maakt een
zacht, jammerend geluid dat hoog begint en dan langzaam afzakt. Op het laagste
punt haalt hij rochelend adem en begint dan opnieuw. Het klinkt verdrietig. Het is
het enige liedje dat hij kent.
Achter de bank staat de vleugel. Wanda knipt het pianolampje aan.
‘Je moet nu niet spelen,’ zegt Egbert, ‘dan kan Frank niet slapen.’
‘Hij slaapt niet,’ zegt Wanda. Ze zit achter de piano met de handen in haar schoot.
Haar eigen wetboek, wat zegt haar eigen wetboek nu? Ze wil niet oefenen maar wel
spelen.
Drie soorten spel zijn er, zei meneer De Leon. Het mooiste en spannendste is
voorspelen, vindt Wanda. Als een stuk helemaal af is, als het in haar hoofd zit en ze
kan het spelen zonder de muziek, dan moet ze het voorspelen. Vanaf de deur van de
leskamer loopt ze naar de vleugel, het stuk van binnen zingend. Ze gaat zitten, bedenkt
hoe het begint en speelt het tot het eind. Als er iets misgaat mag ze niet overdoen,
pas de volgende les weer. In een apart schrift noteert ze alle stukken die ze kan
voorspelen. Soms kiest meneer De Leon er zomaar een uit, om te kijken of ze het
nog kan.
Studeren is ook spannend, maar het duurt zo lang. Je moet onthouden welke vinger
welke toon moet spelen, je moet moeilijke stukjes apart doen, heel langzaam, zodat
je nauwelijks hoort hoe het stuk eigenlijk gaat. Ook de rechterhand en de linkerhand
moet je apart oefenen. Uit het hoofd. Je moet leren weten wat je doet.
Het leukste is: doorspelen. Een nieuw stuk, om te horen hoe het is. Oude stukken
die niet in het voorspeelschrift staan. Of, waar ze het meest van houdt, quatre mains.
Ze spelen uit lage, brede boeken en meneer De Leon bedient het pedaal. Je moet
goed naar elkaar luisteren, elkaars tempo en speelmanier volgen, samen het stuk
maken. Dat doen ze aan het eind van elke les.
Wanda doet de lamp weer uit. Zonder dat ze het echt besloten heeft is ze ineens
aan het spelen. De prelude met de rustig voortwandelende linkerhand, en de rechter
die hem omspeelt, die omhoog gaat en tegen het eind helemaal op hol slaat. Als ze
begint hoort ze Egbert geërgerd inademen. Ze speelt door. Voorspelen betekent:
nooit ophouden.
Na het slotakkoord is het stil. Wanda kijkt haar vader aan. Dan staan ze beiden op
en lopen naar de bank. Frank ligt rustig te kijken, zijn ogen zijn open. Hij huilt niet.
Het geheim is een roman over de onzegbare kracht van muziek, over pianomuziek
en de ontoereikendheid van de taal, over het menselijk tekort en het grote verdriet,
over liefde en ambitie die met elkaar in conflict komen.
Enquists laatste roman, Contrapunt, zindert van liefde met op de achtergrond
continu de Goldbergvariaties van J.S. Bach.
In 2001 won Bart Koubaa (1968, ps. van Bart Van den Bossche) met Vuur de Vlaamse
Debuutprijs. Eerder studeerde hij fotografie en arabistiek. Hij was frontman van de
rockgroep Ze Noiz en won in 1988 Humo's Rock Rally. Begin 2009 publiceerde hij
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De leraar, een huiveringwekkende roman in korte hoofdstukjes over de problemen
in het onderwijs, meer bepaald in BSO en BUSO, waar ontmoediging, verzuring en
wanhoop als zwarte schaduwen over de leraarskamer hangen.
Hoofdpersonage is een 55-jarige, uitgebluste Ieraar in het beroepsonderwijs, die
‘de Kraai’ genoemd wordt. Kurkdroog maakt hij een inventaris op van de zich
opstapelende onderwijsellende.
Het beeld dat Koubaa van de Kraai ophangt, is dat van een alcoholische eenzaat,
verknocht aan film en zwartwitfotografie, die probeert om in het onderwijs het hoofd
boven water houden en zo anoniem mogelijk de dagen door te komen. Hij treurt om
het verlies van zijn moeder met wie hij destijds zo intens schaak speelde, terwijl het
Tweede Pianoconcerto van Rachmaninov op de achtergrond klonk.
Mijn moeder aan de piano, dat viel mee. Mijn moeder aan de piano was een oosters
gezicht. Blanke handen die als een zijdevlinder over het klavier fladderden en zo nu
en dan een toets raakten, dan Bengaalse tijgerklauwen in de hals van een antilope.
De klanken waren hoofdzakelijk Russisch, de tijd in het landhuis tikte op het ritme
van Rachmaninov. Nadat mijn vader verdwenen was, speelde ze beheerster, alsof ze
van een duivel verlost was. Uren kon ze over het klavier gebogen zitten. Terwijl onze
meid (misschien de ware reden van mijn vaders verdwijning) in de keuken bezig
was, draaide ik de bladzijden van de partituur om, de warmte van het vuur dansend
op mijn rug. Op een keer werd het pianospel verstoord door een enorme schreeuw.
Mijn moeder schoof de pianokruk achteruit, ging naar de keuken en gaf de meid een
klap in het gezicht. Daarna nam ze weer plaats achter de piano en ging verder met
Prelude in G mineur, Opus 23, Nr. 5. 's Nachts hoorde ik de meid snikken in de kamer
naast mij, ik masturbeerde voor het eerst.
Marcellus Emants, Theo Thijssen, Simon Vestdijk, Gerrit Achterberg, J.M.A.
Biesheuvel, Hans Dorrestijn, Martin Bril, Margriet de Moor, Dirk Ayelt Kooiman
en Arthur Japin, het verhaal van Ida De Ridder over de Bechstein-piano van haar
joods-Engelse vriend en geliefde Rudi Lek en de wonderlijke rol die haar vader,
Willem Elsschot, in deze pianogeschiedenis heeft gespeeld, Een piano in de tuin,
jongerenroman van Katrien Seynaeve over een joods meisje dat als kind in
Theresienstadt gevangen zat... naar volledigheid werd niet gestreefd. Wel werd
getracht een klein aantal gedichten en prozafragmenten tot leven te wekken in een
tijd dat in de (hoge) school de literatuur als geheel vaak tot een dode letter wordt
verklaard.
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Colofon
Auteurs
Simonne Claeys, muziekstudies aan het conservatorium van Antwerpen, kandidaat
Kunstgeschiedenis en Archeologie MMT (RUG) en lic. musicologie (KUL). Actief
in de koorwereld (Choral Festival Network, StemBand, International
Kammerchor-Wettbewerb). Schrijft over vrouwelijke componisten (Het tweede
thema. Of de verwaarloosde geschiedenis van de componerende vrouw, Alamire,
2002).
Jaak Van Holen, musicoloog, recensent, is lector muziek aan de Lerarenopleiding
Lager Onderwijs van de KaHo Sint-Lieven Departement Sint-Niklaas, publiceert in
diverse tijdschriften hoofdzakelijk over Vlaamse componisten.
Hugo Brutin, lic. Romaanse, Oosterse en Afrikaanse Filologie en Etnologie, is
kunstcriticus, lid van de Association Internationale des Critiques d'Art, auteur van
catalogi en monografieën, en medewerker van diverse kranten en tijdschriften. Was
docent Frans en Italiaans aan de Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen (Kortrijk),
medewerker Radio 2 en lid adviesraad Beeldende Kunsten van de Vlaamse
Gemeenschap en van de Provincie West-Vlaanderen.
Marc Dubois, architect, is hoofddocent W&K departement Architectuur Sint-Lucas
Gent en Brussel. Daarnaast is hij Designmeester in Kortrijk, adviseur Mies van de
Rohe Award Barcelona, lid van de adviesraad Casabella (I).
Luc Decorte studeerde Germaanse filologie aan de KUL. Was jarenlang leraar
Nederlands aan de lerarenopleiding in Brugge. Van 1967 tot 1999 leidde hij Moritoens
‘literaire verkenningen voor volwassenen en jongeren’ en hij werkte mee aan literaire
radio- en tvuitzendingen (De 5de windstreek en Wie schrijft die blijft).
Freddy Sartor studeerde sociale communicatie aan het Rits in Brussel. Hij werkte
kort op de sportredactie van Radio Eén en nadien als eindredacteur, nu hoofdredacteur
van het maandblad Film en Televisie dat in 2006 werd omgedoopt tot Filmmagie.
Van 1997 tot 2007 was hij tevens hoofdredacteur van het driemaandelijkse
filmstudietijdschrift CineMagie.
Tom Janssens, musicoloog en theaterwetenschapper, is dramaturg bij
deFilharmonie. Samen met Jan Dewilde schreef hij een boek over Gentse componisten
(De Gentse conservatoriumbibliotheek: 10 componisten in profiel) en hij is auteur
van De suggestie van scheppen, een monografie over de Antwerpse componist Willem
Kersters.
Luk Vaes, opgeleid door o.a. Claude Coppens (Gent), Aloys Kontarsky (Keulen)
en Yvar Mikhashoff (New York), bouwde hij aan beide zijden van de Atlantische
Oceaan een muziekcarrière uit die zich in verschillende richtingen vertakt heeft. Als
solopianist speelde hij in de grootste muziekfestivals; als concertorganisator richtte
hij November Music Vlaanderen op en presenteerde hij losse concerten en
festivalprogramma's; als opnameleider werkte hij voor o.a. Mode Records en Steurbaut
Sound Recording Centre. Als onderzoeker promoveerde hij recentelijk via het
DocARTES traject van het Orpheus Instituut aan de Universiteit Leiden tot doctor
met een proefschrift over het oneigenlijke gebruik van de piano.
Yves Knockaert, musicoloog, was tot 2006 docent muziekgeschiedenis,
muziekfilosofie en hedendaagse muziek aan het W&K Lemmensinstituut te Leuven.
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Sindsdien is hij directeur van het Instituut voor Onderzoek in de Kunsten van de
Associatie K.U. Leuven. Recente publicaties: Systemlessness in Music (in Order and
Disorder, Collected Writings of the Orpheus Institute, Ghent, 2004); In Tranen
unendlicher Lust, a Lied Project (in Blood Sweat and Theory: Research Through
Practice in Performance, Libri, Oxford, 2010); Da capo, leerboek Algemene
Muziekcultuur (i.s.m. o.a. Maggy De Ridder, Pelckmans, Kapellen, 2010).
Jean Luc Meulemeester, kunsthistoricus, diensthoofd cultuur en conservator stad
Oudenburg, voorzitter Kunsttijdschrift Vlaanderen vzw, publiceert vooral artikels
en boeken over plastische kunst in Vlaanderen, lid van de Kon. Academie voor Kunst
en Geschiedenis en lid van de Kon. Commissie voor Monumentenzorg.
Joram Van Holen, student fotografie, W&K departement Narafi, Brussel.
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Poëtisch bericht
Samenstelling Carl De Strycker
Gedichten voor deze rubriek kunnen digitaal worden aangeboden via
carldestrycker@hotmail.com met vermelding van postadres en bank- of postrekening.
Over de inzendingen wordt niet gecorrespondeerd.

Gedichten naar de natuur
De dans niet ontspringen
Popmuziek in je oren, dat verlicht
het denken, die noten
op je zang, die schreeuw en dat akkoord,
dat ritme, die tonen, de beat, die spijkers
met koppen slaat, tot alles trilt, over de vloer
schuimt, de tijden veranderen, ik wil jouw hond
zijn, wij zijn allemaal hoeren, de liefde
rijt ons uiteen, steek mij in brand, dans, dans, dans,
en ondertussen Sloterdijk lezen en mijn stem
uitbrengen, buiten het nutteloze koeren van een duif.
Uiteindelijk brengt ook de democratie geen rust.

Honger
We konden de honger zien op televisie,
hij duurde zesenveertig seconden en toonde
dikke buiken, benige gezichten, grote ogen.
Er praatte een stem overheen die zei welke
honger het was, in welk land, welk gewas
ontbrak, hoeveel mensen er stierven,
gemiddeld, elke dag.

Hond
Hond pakt het handig aan: laat ons
geloven dat hij ons begrijpt.
Met zijn slimme ogen vraagt hij om een bal
te gooien. Hij weet heel goed dat een bal
geen konijn is, hij brengt hem terug.
Geeft ons een poot alsof het een hand is.
Goedenavond, goedemorgen, goedemiddag.
Hier heb je onderdak, hier heb je eten.
Hij neemt ons mee tot voorbij de bocht
waar die andere hond woont.
Verder geeft hij ons geen enkele aanwijzing
hoe ons te gedragen.

Gesprek
Ik heb je man ontmoet, hij houdt niet meer van je zoals eerst.
Hij wil wel nog de vader van je kinderen zijn, ook al was daar
geen duidelijke afspraak over toen hij ze bij jou heeft verwekt.
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Hij heeft de tijd en het geld om ergens anders te zijn en te slapen
dan waar jij van hem houdt.
Hij maakt van die tijd en dat geld gebruik.
De helft van zijn tijd en de helft van zijn geld gaan naar jou.
Dat vindt hij passend.
Hij wil jouw liefde beamen met alle woorden die daarvoor
nodig zijn.
Woorden zijn gemaakt om te spreken, om dingen een vorm te geven
in een taal die wij begrijpen.
Hij denkt dat hij jou begrijpt, ook al is hij het niet altijd met je eens.
Hij heeft heel vaak heel lekker met je geneukt, daar
komt hij niet op terug.
Liefde is een manier om naar de dingen te kijken,
die blik wil hij nog altijd met je delen.
Hij begrijpt dat er dingen zijn waarvoor jij je ogen sluit.
Het opvoeden van kinderen had hij zich niet voorgesteld als
het vorm geven aan een leven.
Begeerte is inhoud, een stijve penis is vorm.
Hoe meer de dingen hem vertrouwd zijn, hoe meer hij er open
over kan praten.
Wanneer hij vrijen zegt, bedoelt hij niet noodzakelijk neuken.

Kopie
Waarom zou je zelfmoord plegen, sterven doe je toch?
Het helpt niet dat je helpt, al die moeite.
Het is de taak van wie leeft, sterven.
Dood heb je daar niets aan.
Heb je aan een alternatief gedacht?
Moet je doen, bij een glas wijn, of als dat niet mogelijk is,
bij een bekertje zand, lekker ontspannen, alles stof en as.
Laat mij weten wat je hebt beslist, dit zijn onzekere tijden,
ik neem een kopie voor het geval je je vergist.
|ELVIS PEETERS|

Vlaanderen. Jaargang 59

448

Transit
Samenstelling Patrick Lateur
Ballade des dames du temps jadis
Dictes moy où, n'en quel pays,
Est Flora, la belle Romaine,
Archipiadès ne Thaÿs,
Qui fut sa cousine germaine,
Echo parlant quant bruyt on maine
Dessus riviere ou sur estan,
Qui beaulté ot trop plus qu'umaine.
Mais où sont les neiges d'anten?
Où est la tressaige Esloÿs,
Pour qui chastré fut et puis moyne
Piere Esbaillart à Saint denys?
Pour son amour eust ceste essoyne!
Semblablement, où est la royne
Qui commanda que Buriden
Fut gecté en ung sac en Saine?
Mais où sont les neiges d'anten?
La Royne blanche comme liz,
Qui chantoit à voix de seraine,
Berte au plat pié, Bietrix, Aliz,
Garanburgis qui tint le Maine,
Et Jehanne, la bonne Lorraine,
Qu'Engloys brulerent à Rouen,
Où sont ilz, où, Vierge souvraine?
Mais où sont les neiges d'anten?
Prince, n'enquerrez de sepmaine
Où elles sont, ne de cest an,
Qu'à ce reffrain ne vous remaine:
Mais où sont les neiges d'anten?
|FRANÇOIS VILLON|

Ballade van de dames van eertijds
Zeg mij waar zij gebleven is,
Flora, de bloem van de Romeinen,
Waar Archipiades en Thaïs,
Haar volle nicht, gebleven zijn en
Waar Echo, die wij horen kwijnen
Als weergalm bij rivier of meer,
Waar schoonheid niet meer mag verschijnen.
Waar is de sneeuw nu van weleer?
Waar is de wijze Heloÿs,
Die als ontmande zag verdwijnen
Pierre Abélard in Saint-Denis
En zelf verging van liefdespijnen?
Zeg mij, waar is de soevereine
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Die Buridan genaaid in leer
Gebood te werpen in de Seine?
Waar is de sneeuw nu van weleer?
Zeg mij waar Blanche gebleven is,
Zo zoetgevooisd als een Sirene,
Waar Berta, Beatrix, Alys,
Haranburgis, gravin van Maine,
Waar Jeanne, gezonden uit Lorreinen
En in Rouaan door vuur verteerd.
Zeg waar ze zijn, o Hemelreine,
Waar is de sneeuw nu van weleer?
Prins, zoek niet langer waar ze zijn en
Herhaal niet langer keer op keer
Als droef refrein op mijn refreinen:
Waar is de sneeuw nu van weleer?
|PAUL CLAES|

FRANÇOIS VILLON (1431 - na 1463). De grootste Franse dichter van de
middeleeuwen stamde uit een arm gezin, maar kon dankzij een Parijse beschermer
studeren. Wegens vechtpartijen, diefstal en doodslag werd hij diverse malen
opgesloten en ten slotte tot ophanging veroordeeld. Hij kreeg gratie, werd voor tien
jaar verbannen en verdween uit de annalen. Le Grand Testament (1463) bevat
balladen, rondelen en andere lyrische gedichten. De toon is levendig, baldadig en
soms melancholiek. Deze ballade is een variatie op het bijbelse ubi sunt?-thema:
waar zijn de grootste doden van weleer?
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Te gast
Jan De Vylder Architecten
Het al dan niet opstarten van een eigen bureau met een aantal generatiegenoten is
voor veel jonge architecten een uiterst belangrijke beslissing. Jan De Vylder (o1968)
studeerde aan Sint-Lucas Gent en was jaren projectarchitect bij Stéphane Beel
Architecten. Hij begon in 2000 een samenwerking met Trice Hofkens en trok de
aandacht met een verbouwing van een fabriekspand tot woning. In 2002 kregen zij
de opdracht om voor twee artistieke ensembles, dansgroep Les Ballets C de la B en
het muziektheater LOD, een productieruimte te ontwerpen op de Bijloke-site in Gent.
Bij de uitwerking kozen Jan De Vylder en Inge Vinck om het gefragmenteerd
karakter van de site als uitgangspunt te gebruiken. De opsplitsing in twee autonome
bouwvolumes had het voordeel dat beide ensembles bij elkaar zitten maar toch hun
eigenheid kunnen bewaren. Het concept bestaat uit ongeveer twee identieke volumes,
gedraaid en in spiegelbeeld. De sterkte van het beeld is bekomen door de grote
tegenstelling tussen de grote glasvlakken en de gesloten geveldelen. Vanaf de straat
lijkt het een uiterst strak, puristisch uitgewerkt project. Van nabij en zeker in het
interieur is er een totaal andere sfeer die de bovenhand haalt. Enkel de straatzijde
kreeg een witte bepleistering, alle andere gevels kregen een bekleding uit cementleien.
Het is een project opgetrokken met een uiterst beperkt budget. Veel
ontwerpbeslissingen zijn het gevolg van de geringe middelen. Juist deze beperkingen
resulteerden in een inventief omgaan met de beschikbare middelen. Het Vlaams
Architectuurinstituut (VAi) koos dit gebouw als beeldlogo voor de tweejaarlijkse
‘Dag van de Architectuur’ die op 11 oktober 2009 werd georganiseerd.
Een project maken wordt gezien als een proces van ontwerpend onderzoek. Hun
studie voor een bouwblok in Bordeaux, een studieopdracht van het
architectuurcentrum Arc-en-Rêve, illustreert deze attitude goed. Het gaat er om een
inventieve oplossing te bedenken wat meer is dan een zaak van vormgeving. Wie de
website bekijkt stelt vast dat het werk een grote diversiteit aan architecturen bezit.
Een streven naar een herkenbare vormgeving om de productie van het bureau onder
één noemer te plaatsen, is afwezig. Zoals bij veel jonge architecten staan op hun CV
veel kleine verbouwingen die echter met een grote precisie werden uitgewerkt. De
verbouwing van het Bourlaschermenhuis in Antwerpen toont hoe met juist gekozen
ingrepen nieuwe potenties ontstaan. Een ingreep als een genereus gebaar. De Vylder
Architecten kregen in 2007 een uitnodiging om één woning te ontwerpen in Ordos,
een stad in Inner-Mongolië. De selectie van honderd bureaus voor honderd villa's
gebeurde door de befaamde architecten Herzog & de Meuron en de Chinese architect
en kunstenaar Ai Weiwei. Deze contacten in China resulteerden in nog twee andere
projecten: het IBA gebouw in Beijng en een voorstel voor uiterst kleine Huton huisjes.
De Vylder Architecten kregen ook een paar keer de gelegenheid een project te maken
binnen de procedure van de Open Oproep van de Vlaamse Bouwmeester, zoals voor
een verbouwing van een klooster tot seniorenflats in Herdersem.
Recent vervoegde Jo Taillieu de equipe, een architect die ook bij Beel en Crepain
Binst Architecten heeft gewerkt maar die met een paar eigen
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projecten van beperkte schaal zich sterk profileerde, zoals de verbouwing van de
winkel ‘Verzameld Werk’ in Gent en een woning in Semmerzake. Deze woning,
ontworpen samen met Francesca de Fonseca, kreeg in 2007 de Architectuurprijs van
de Provincie Oost-Vlaanderen en de Award van de Belgische architectuur.
Begin maart kregen De Vylder Architecten de Belgian Building Awards voor een
dierenartsenpraktijk in Heusden. Zij werden ook aangezocht om de basis vormgeving
te ontwerpen voor de Biënnale Interieur in oktober 2010 in Kortrijk. De verrassing
is dat de Japanse architecte Sejima, directeur van de architectuur biënnale in Venetië,
hen inviteerde om hun werk, in bijzonder het project in Ordos, te presenteren tijdens
dit prestigieus internationaal forum dat eind augustus van start gaat.
|MARC DUBOIS|
www.jandevylderarchitecten.com
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Kunstarena
Samenstelling Patrick Auwelaert
Literatuur
■ Een stripgedicht door Lies Van Gasse
Julien Vermeulen
In 2008 publiceerde Lies Van Gasse (o1983) de bundel Hetzelfde gedicht steeds weer.
Met een modieuze term verwelkomden bepaalde critici haar debuut als ‘een entree
door de grote poort’. Toch was de jonge Van Gasse al een tijdje actief als dichter.
Ze was present in diverse tijdschriften en werd opgemerkt bij poëziewedstrijden.
Haar aanwezigheid in het letterenveld is echter om een andere reden verrassend te
noemen. Vanuit haar opleiding Illustratieve Vormgeving combineert ze gemakkelijk
woord en beeld in een vernieuwende vorm van grafische poëzie. Deze creatieve lijn
trekt ze moeiteloos door naar andere media. Samen met Annemarie Estor zette ze
het Hauser-project op: ‘de dichters-annex-kunstenaars verrassen elkaar elke week
met een postkaart met daarop een nieuwe strofe in dactylische hexameter, de
dichtvorm van Homerus en Vergilius. Wordt het een epos, is Hauser een held? Wordt
het een anti-epos, is Hauser een antiheld? Volg de blog!’ Met deze invitatie nodigen
de dichters ons uit om de lotgevallen te volgen van het personage Hauser, lotgevallen
die een aanvang namen bij het posten van de eerste kaart op 28 september 2009 en
die ook resoneren via Twitter, Facebook en andere digitale steunpunten als YouTube
en de eigen weblogs. Volg Hauser en het werk van de kunstenaars op hun website!
Lies Van Gasse over het Hauser-project: ‘Annemarie Estor leerde ik toevallig kennen
omdat we allebei met dezelfde dingen bezig zijn: plastische kunst en poëzie. Op een
bepaald moment namen we het initiatief om samen een speels, creatief project op te
zetten. We dachten aan die Oostenrijkse meisjes die zo ongeveer hun leven lang in
een kelder hadden gezeten, en aan de historische figuur Kaspar Hauser. Onze eigen
Hauser is redelijk blanco, komt in de werkelijkheid, en ervaart als een kind alles voor
het eerst. Die eerste impressies zijn overdonderend en vanuit die verwondering gaat
Hauser op reis doorheen
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een verwarrende realiteit. Rond die figuur schrijf ik iedere week een strofe die ik als
geïllustreerde postkaart naar Annemarie stuur. Het poëtische antwoord dat ze
terugstuurt is nooit voorspelbaar, soms heel verrassend. Ik krijg bijvoorbeeld van
haar een strofe binnen die midden een zin ophoudt en me uitdaagt om de poëtische
verhaallijn verder te zetten. De kracht van het toeval, het spelelement, de verrassing
- dat zijn hierbij belangrijke
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gegevens. Sinds september 2009 hebben we dus een dertigtal kaarten aan elkaar
geschreven en soms merken we dat het verhaal een verrassende kant uitgaat, ja dan
sturen we wat bij. Aanvankelijk werkten we volledig ongepland, maar ondertussen
zijn we wat meer gaan samen zitten om toch een vage lijn uit te tekenen: we hebben
bijvoorbeeld het idee om Hauser uiteindelijk te laten adopteren. Dan kunnen we er
derden bij betrekken: een adoptievader die we eventueel selecteren als gastauteur
om een stuk mee te schrijven. De laatste tijd zijn we spontaan meer bezig met het
Hauser-initiatief en zo gaan we automatisch dingen of indrukken verzamelen en
gebruiken. Op Facebook hebben we een Hauservriendenclub waardoor er interactie
ontstaat met lezers. Het geheel is een multimediaal iets, dat ook heel speels en
transparant is. Het zoveelste lid op Facebook krijgt bijvoorbeeld een artistiek
cadeautje. Hoe lang het project zal lopen weten we niet, het verhaal zoekt zijn eigen
weg. Tussentijds en achteraf willen we met die kaarten een tentoonstellingsparcours
opzetten, waarvoor we ook voortdurend op zoek zijn naar originele mogelijkheden.
Op onze weblog vullen we het gedicht steeds verder aan. Ja, zo creëren we een epos,
vandaar de hexameter - dat biedt een vorm van vastheid, schept een stuk stilistische
eenheid.’
De nieuwste bundel van Lies Van Gasse (waaruit we hier een fragment opnemen)
is getiteld Sylvia. Deze editie is niet wat men traditioneel concrete of visuele poëzie
noemt. Het is evenmin een stripverhaal of een graphic novel. Binnen een losse
verhaallijn biedt de auteur tekeningen en verzen aan. Ze verdicht het taalgebruik van
de traditionele tekstballon tot poëzie die binnen het beeldvlak haar tekeningen gaat
ondersteunen en in reliëf plaatst. ‘Sylvia had zich ondertussen een wereld geschapen
waarin ze zich op momenten als deze kon terugtrekken. // Ze tekende gebieden op
waarin ze iedere emotie buitensloot.’ De daad bij het woord voegend worden de
gebieden onder onze ogen getekend. Even verder lezen we: ‘Ze bedacht / bergen en
een bos / om 's nachts in te gaan wandelen. // Ze mat het golven / van het water af /
aan het trillen van haar hand.//Volgde met haar potlood / de rand van de horizon.’
Bedenken, trillen, het potlood: drie zwierig neergezette vrouwenprofielen visualiseren
de gedachten, handelingen en voorwerpen die het gedicht aanbrengt. Even verder
verschijnt het beloofde landschap met berg en bos. De prosodie van het gedicht leunt
aan tegen de lijnen van het visuele ontwerp: schijnbaar losjes ingevoegd schuiven
de tekstblokken tussen de tekeningen. Maar de grafische context dringt ook het
gedicht binnen. Niet alleen worden gebieden opgetekend in de aangekondigde
potloodstrepen, maar een getekend vrouwensilhouet dat gebukt gaat onder een zware
zak krijgt poëtische commentaar: ‘Ze had / haar zorgen ingepakt.’ Tussen beeld en
woord hangt continu een subtiele spanning die in verschillende richtingen werkt en
steeds verrassing brengt. De soepele lijn van de tekening suggereert een luchtige
nonchalance, maar de teksten verraden een bedachtzame formulering van gevoelens
die eerder een duistere sfeer suggereren. Ook in haar debuutbundel confronteerde
Van Gasse ons met een grijnzende muur, een bedrieglijke dageraad, een jammerende
kop koffie en een rammelende ribbenkast. In een scherp snijdende woordkeuze lezen
we over verlies en ontgoocheling, over tekort en ambiguïteit. Lies Van Gasse: ‘Net
als Hauser gaat ook Sylvia op stap. Mijn Sylvia-figuur was er trouwens eerst. Terwijl
Hauser misschien meer de grenzen met de buitenwereld gaat verkennen, focust Sylvia
meer op een innerlijke tocht. Ook de mannelijke tegenspeler in de bundel gaat vanuit
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zijn psychische constitutie op reis door zijn waanzin. Nee, het is niet omdat de
tekeningen met enige souplesse aangebracht worden, dat het een vrolijk gedicht is.
Zowel in de tekeningen als in de poëzie schuilt een stuk unheimlichkeit, ja een
griezelige sfeer, een donkere stemming. Ik ben ook het eerst met de tekeningen
begonnen, de beelden zijn de dragers van het verhaal, al is er ook geen strikte
verhaalstructuur, het gaat meer om poëzie die ik dan in een tweede fase tussen de
beelden opneem. De bundel is dus geen graphic novel, daarvoor is de intrige te weinig
uitgesproken, ook de stijl is niet de taal van een beeldroman. Sylvia is een persoonlijk
project, toch verwerk ik ook hier heel veel visuele impressies en elementen die ik
vanuit mijn omgeving binnenkrijg. Als lerares plastische kunsten werk ik met
leerlingen rond stimulerende opdrachten en wie investeert in samenwerking met
creatieve mensen krijgt veel terug.’
www.blauhaus.tk
www.hausersgrens.blogspot.com

■ Van Wilderode en Claus: lied en tegenlied
Paul Claes
Anton Van Wilderode en Hugo Claus zijn elkaars tegenpolen: de traditionalist en de
modernist, de conservatief en de progressief,

■ Anton van Wilderode (Moerbeke-Waas, ca. 1985)

■ Hugo Claus [foto: Stephan Vanfleteren]

de priester en de ketter. Desondanks heeft hun poëzie dezelfde kern: de binding met
het moederland. Van Wilderode moet die verwantschap onderkend hebben. Hij nam
in zijn schoolbloemlezing De dubbelfluit (1968) uit de bundel Tancredo infrasonic
(1952) een Clausgedicht op dat in Gedichten 1948-1963 (1965) zijn definitieve vorm
en titel kreeg.
De bloemlezer interpreteert het gedicht met veel inlevingsvermogen: ‘Hoe ver ook
van u vandaan, mijn land: ik kàn niet zonder u. Gij zijt aanwezig in mijn herinnering,
gij zijt de lucht van mijn woorden. Uit u leef en schrijf ik.’ Hij citeert ter vergelijking
het gedicht ‘Holland’ van Hendrik Marsman. Wonderlijk genoeg heeft hij geen oog
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voor de allusies op een tekst van zijn eigen hand: ‘Lied van mijn land’ (1948), dat
in de toonzetting van Ignace de Sutter zowat het officieuze Vlaamse volkslied werd.
Joos Florquin plaatst de liedtekst bij het vraaggesprek dat hij voor de televisie met
Ignace de Sutter voerde (Ten huize van 14, Leuven: Davidsfonds 1978). De componist
vertelt dat Claus tijdens het schooljaar 1944-1945 zijn leerling was aan het
Sint-Hendrikscollege in Deinze. ‘Dat is de enige pastoor voor wie ik respect heb,’
zou de dichter later tegen zijn broer gezegd hebben.
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West-Vlaanderen
Dun lied donkere draad
Land als een laken
Dat zinkt
Lenteland van hoeven en melk
En kinderen van wilgehout
Koorts en zomerland wanneer de zon
Haar jongen in het koren maakt
Blonde omheining
Met de doofstomme boeren bij de dode haarden
Die bidden ‘Dat God ons vergeve voor
Wat hij ons heeft aangedaan’
Met de vissers die op hun boten branden
Met de gevlekte dieren de schuimbekkende vrouwen
Die zinken
Land gij breekt mij aan Mijn ogen zijn scherven
Ik in Ithaka met gaten in mijn vel
Ik leen uw lucht in mijn woorden
Uw struiken uw linden schuilen in mijn taal
Mijn letters zijn: West-Vlaanderen duin en polder
Ik verdrink in u
Land gij wordt een gong in mijn schedel en soms
Later in de havend
Een kinkhoorn: mei en kever Duistere lichte
Aarde.

Lied van mijn land
Lied van mijn land, 'k zal u altijd horen
Uit alle dalen der herinnering,
Over de heuvelen van ruisend koren
En de rivier in haar steigering.
Keerzang
Liefelijk land, in de bruisende horen
Hoor ik U Vlaanderen en zing en zing. (bis)
Lied van mijn land, 'k zal u altijd horen
Uit alle dorpen in de deemstering,
En uit de warmte der huizen rond de toren
Onder de huif van de zomerwind.
Lied van mijn land 'k zal U altijd horen,
Lied van verlangen en vertedering
Dat met de kind'ren altijd herboren
Zacht met de doden tot zaad verzinkt.
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Claus plaatst tegenover dit traditioneel ‘liefelijk’ Vlaanderen een veel minder idyllisch
West-Vlaanderen. Zijn destructieve lezing blijkt al uit zijn eerste regels, die de titel
‘Lied van mijn land’ uit elkaar trekken tot ‘(Dun) lied’ en ‘Land’. Alleen een ‘donkere
draad’ (een onbewuste band) verbindt als een navelstreng lied en land, dichter en
geboortestreek.
Het derde vers (‘Dat zinkt’) balt de hele laatste strofe van ‘Lied van mijn land’
samen (‘Lied [...] / Dat met de kindren altijd herboren / Zacht met de doden tot zaad
verzinkt’). Van Wilderode verwijst in zijn laatste twee regels naar het opschrift van
Cyriel Verschaeve voor de IJzertoren:
Hier liggen hun lijken als zaden in 't zand Hoop op den oogst o Vlaanderland!
Voor Verschaeve symboliseert de regeneratie van het land de wedergeboorte van
het Vlaamse volk. Van Wilderode past dat agrarische beeld toe op het Vlaamse lied
dat door alle generaties heen zal blijven klinken. Claus verandert het positieve ‘tot
zaad verzinkt’ in het negatieve ‘Dat zinkt’. Overigens horen we in ‘zinkt’ ook ‘zingt’:
een echo van het ‘zing en zing’ in het refrein van zijn model. Van Wilderode verklankt
zijn obsessie door een reeks rijmen en assonanties op -ing: herinnering, steigering,
zing en zing, deemstering, zomerwind, vertedering, verzinkt. Claus heeft slechts een
woord op -ing (omheining), maar varieert op -ink: zinkt, zinken, verdrink, kinkhoorn.
Van Wilderode ziet Vlaanderen als een zomers land: op de velden ruist het koren,
over de huizen waait de zomerwind. Claus schildert de gang van de seizoenen. Zijn
gedicht begint in de winter, die het land met een wit laken van sneeuw bedekt. In de
tweede strofe komt de lente met wilgenkatjes (‘kinderen van wilgenhout’), in de
derde strofe wekt een Streuveliaanse zon een koortsige, bronstige hitte. In de herfstige
vierde strofe laat hij de knusse ‘warmte der huizen’ van zijn model verkillen tot de
‘dode haarden’.
De naturalistische dichter drukt de regeneratie van de natuur veel rauwer uit dan
zijn neoromantische voorganger. Nadat hij in strofe 2 de ‘kind'ren’ als ‘kinderen’
heeft gerecycled, maakt hij ze in strofe 3 tot animale ‘jongen’. Tegelijk verwerkt hij
het ‘koren’ en de ‘zomerwind’ uit zijn voorbeeld.
‘Koorts en zomerland wanneer de zon Haar jongen in het koren maakt.’
Van enige wedergeboorte van het Vlaamse volk is geen sprake: de boeren zitten
doofstom bij de dode haarden en verwijten God in een averechts onzevader wat hij
hun heeft aangedaan: het leven zelf.
De ‘dalen’ en ‘heuvelen’ van het Vlaamse land worden bij Claus concreter de
‘duin en polder’ van West-Vlaanderen (strofe 7). Het duin was al aangekondigd door
de cryptische omschrijving ‘blonde omheining’.
Na vier strofen wendt de ex-Oostendenaar Claus de blik naar de zee met haar
‘vissers’ en ‘schuimbekkende vrouwen’ (in de originele versie waren dat nog
‘schuimende’ vrouwen). De wending is wellicht geïnspireerd door het refrein van
‘Lied van mijn land’, waarin de dichter na het ‘ruisend koren’ van de eerste strofe
een ‘bruisende horen’ hoort. Wie een zeeschelp tegen het oor drukt, hoort daarin het
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bruisen van de zee (eigenlijk het ruisen van zijn eigen oor). Claus expliciteert de
‘horen’ in zijn laatste strofe als een ‘kinkhoorn’. Die klinkt in de ‘havend’ (een
combinatie van haven en avond, vergelijk Van Wilderodes ‘deemstering’). De
avondlijke galm van de schelp is een verzachting van de ‘gong in de schedel’, die
de obstinate roep van het land overdag verbeeldt. Nog zachter klinkt het gezoem van
de meikever, die hier met een hendiadys ‘mei en kever’ wordt: een combinatie van
een positief en een negatief element (zoals de ‘Duistere lichte aarde’).
Een mysterieus vers is ‘Ik in Ithaka met gaten in mijn vel’. Ithaka is het
geboorteland en de thuishaven van de eeuwige zwerver Odysseus. Hier bevindt de
dichter zich ver van huis, zoals het parallelvers in de oorspronkelijke versie van
Tancredo infrasonic aantoont: ‘ik in Wabash met gescheurde zolen’. Wabash is een
stad in de staat Indiana, Ithaca ligt in de staat New York. Volgens Van Wilderode
zijn beide plaatsnamen herinneringen aan Claus' Amerikaanse reis. De commentator
vergist zich: de bundel Tancredo infrasonic dateert uit 1952, Claus' reis had pas
plaats in 1960.
Opnieuw ziet Van Wilderode een allusie op zijn eigen werk over het hoofd. De
jonge Claus, die de Vlaamse literatuur op de voet volgde, kende uiteraard de bundel
Najaar van Hellas (1947). In het gedicht ‘Ivoor en brood 3’ plaatste de
classicus-dichter Griekenland tegenover Vlaanderen: ‘In Ithaca zingen de nachtegalen
[...] Hier in het Waasland roepen wielewalen.’ Hoe groot zijn passie voor Hellas ook
was, Van Wilderode bleef aan zijn geboortegrond verknocht. Zo had ook de weinig
honkvaste Claus in den vreemde heimwee naar zijn moederland, een land van belofte
als Ithaka.
‘Ik leen uw lucht in mijn woorden’. Het tegenlied van Claus ademt dezelfde liefde
voor zijn land als het lied van Van Wilderode. Beide dichters zijn over alle verschillen
heen zielsverwanten.

■ ‘What the hell are you doing in this dump?’ De Kempen als vagevuur:
een analyse van de religieuze metaforiek in Terug naar Walden van Walter
van den Broeck
Steven Stroobants
Inleiding: de vruchtbare Kempense ondergrond
Nog voor je als lezer de eerste pagina gelezen hebt, heeft de auteur je al met
verstomming geslagen. Il faut le faire. Op de voorkant van de omslag vraagt Van
den Broeck zijn lezer: ‘Als je de tijd kon terugdraaien, waar zou je dan willen zijn?’
Voor Ruler Marsh, het hoofdpersonage van de roman en tevens de rijkste mens ter
wereld, is dat het onooglijke Amerikaanse stadje Wilmington op 1 april 1939. De
keuze die Marsh op dat moment in het verleden gemaakt heeft, zal er een met
verstrekkende gevolgen zijn. Het sleutelwoord in de bovenstaande vraag is eveneens
het belangrijkste motief in de roman, namelijk dat van het terugdraaien of de
terugkeer. Marsh verlaat zijn imperium in New York en keert terug naar de
geboortegrond van zijn voorouders in de Kempen. De auteur speelt op die manier
een thuismatch op zijn geliefkoosde Kempense voedingsbodem. Een zeer vruchtbare

Vlaanderen. Jaargang 59

ondergrond, zo blijkt. Niet alleen Walter van den Broeck, maar ook Koen Peeters
voelt zich aangetrokken door de ‘eenvoudige, wonderbaarlijke levens in de Kempen’.
(Peeters: 21) Het citaat is afkomstig uit de nieuwste roman van Peeters, De bloemen
(2009), die volgens mij meer gemeen heeft met Terug naar Walden dan de Kempen.
Op de videowebsite YouTube circuleert een filmpje1 waarin Van den Broeck het
heeft over archeologische vondsten die duiden op de Kempen als bakermat van een
verdwenen beschaving. Verdwijnen en terugkeren, groot en klein, rijk en arm, vliegen
en vallen, globalisering en lokalisering: ‘dit kan niet zonder dat’ in Terug naar
Walden, een brandend actuele, maar evengoed tijdloze roman die meesterlijk zinspeelt
op de economische crisis, de terroristische dreiging en de moeilijke politieke positie
van president Barack Obama.

‘Dit kan niet zonder dat’: wraak en loutering
Nadat Marsh van zijn dokter te horen krijgt dat hij ongeneeslijk ziek is, besluit hij
zijn imperium van de hand te doen: ‘“Verkopen”, zegt hij. “Nu.” Weldra beginnen
de eerste dominostenen te vallen, eerst in Amerika, daarna in Europa, Japan en China.
De hele aardbol begint te kantelen en te tuimelen.’ (Van den Broeck: 9) Met een
enkel bevel ontketent hij een economische crisis die vergelijkbaar is met die van de
jaren dertig. En laat dat nu net zijn bedoeling zijn. De familie van Marsh heeft zwaar
geleden onder de crisis van de jaren dertig, zo erg dat hij zwoer wraak te zullen
nemen ‘door de rijkste man van de wereld te worden zelfs!’ (Van den Broeck: 100)
Marsh slaagt erin om zodanig rijk te worden dat de crisis geen invloed op zijn doen
en laten heeft. Aanvankelijk is Marsh de koele regisseur die alle touwtjes van zijn
wraakactie in handen heeft. Hij geniet van de chaos rondom hem en glorieert in de
wetenschap dat hij onaantastbaar

■ [© Foto Koen Broos]

is. De uitvoering van zijn wraakactie lijkt de oude, zieke man terug springlevend te
maken: ‘Hij gaat nu op zijn bed liggen en begint te kraaien en met zijn voeten te
trappelen van de pret (...).’ (Van den Broeck: 199) Tijdens de ochtendvergadering
kort na zijn bevel tot verkoop, wordt Marsh geroepen. Niet door iemand, maar door
een onbekend iets dat hem ertoe aanzet actie te ondernemen: ‘In werkelijkheid hoort
hij hoe hij geroepen wordt, niet bij naam en ook niet door iemand. Het is veeleer het
gevoel dat hij aan de beurt is, niet om dood te gaan, maar om iets groots te verrichten,
wat dringender is dan de uitvoering van zijn eigen duivelse plannen.’ (Van den
Broeck: 12-13) Marsh laat zich leiden door dat gevoel en dat lokt een kettingreactie
uit. Net zoals de verschillende nationale economieën vallen als dominostenen, komt
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Marsh via een vlucht naar Brussel, een ontsnapping uit het Brusselse Hilton, een
taxirit en een bezoekje aan het gelegenheidshoertje Kitty in het Kempense Wallem
terecht. In Wallem huurt hij een kamertje in hotel Het Paradijs en merkt hij algauw
dat de economische crisis ook in ‘de laatste blinde vlek op de wereldkaart’ (Van den
Broeck: 153) toegeslagen heeft. De inwoners van Wallem hebben één voor één af
te rekenen met een persoonlijke crisis. Kaat Vermeulen (Kitty) verkoopt haar lichaam
om haar studies te kunnen betalen, Lies Somers wordt beschuldigd van moord (de
zaak Clottemans), apotheker
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Hellemans krijgt het groene kruis dat boven zijn gevel hangt maar niet aan de praat
en heel wat anderen, waaronder de vader van Kaat, zijn werkloos door de sluiting
van Sinc Inc. Dat laatste zou een verwijzing kunnen zijn naar de sluiting van zinken loodproducent Nyrstar Balen in 2008.
De auteur kijkt door een kritische bril naar de gevolgen van de crisis zowel op grote
als kleine schaal. Besparingen dringen zich op alle niveaus op. Zo ook bij Wies, de
eigenaar van hotel Het Paradijs: ‘Sinds zijn Fortis-aan-delen nog minder waard zijn
dan toiletpapier, bespaart hij tegenwoordig op alles.’ (Van den Broeck: 242) De crisis
begint op de bovenste verdieping in een wolkenkrabber in New York - let op de
apocalyptische beschrijving van het ochtendgloren in de eerste regels van de roman
- en strekt zich uit helemaal tot in Wallem. Bovendien is het net daar waar de
voorvaderen van Marsh vandaan komen: ‘Hier is het. Geen bord met historische
uitleg is hier nodig. Hier is het. Hier is het begonnen. Hier stond de wieg van zijn
grootvader, die in de Verenigde Staten zijn geluk ging beproeven.’ (Van den Broeck:
248) Ruler Marsh zelf blijkt, hoewel hij nog nooit in Wallem geweest is, het
plaatselijke dialect perfect te beheersen. Het is dan ook niet toevallig aan de wieg
van zijn voorvaderen dat hij beseft dat zijn wraakactie (te)veel onschuldige
slachtoffers gemaakt heeft. Een ervan is de jonge Lotte Vermeulen. Ze droomt ervan
om later filmster te worden en in Hollywood te gaan wonen. Omdat Marsh in Amerika
woont, waar zogenaamd alles beter is (‘the American Dream’), denkt ze dat hij een
antwoord heeft op al haar vragen en angsten: ‘“Is het waar, meneer Vermeersch?
(...) “Dat Sinc Inc. nooit meer opengaat?” Ik weet het niet. “Op school zeggen ze dat
straks alles dichtgaat, dat alle papa's en mama's en broers en zussen zonder werk
zullen komen te zitten. En dat we dan allemaal van honger en dorst zullen sterven
zoals in Afrika. (...) Dat zeggen ze allemaal, meneer Vermeersch. Is dat waar? En
dat ze Obama gaan doodschieten en zijn hondje ook? Is dat ook waar?”’ (Van den
Broeck: 235) Na haar uitbarsting loopt ze wenend naar buiten en beseft Marsh dat
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hij haar vragen niet kan beantwoorden en dat hij haar angsten deels veroorzaakt heeft.
Hij is er zodanig van aangedaan dat hij beseft dat zijn leven een leugen was: ‘Ik heb
me vergist. Ik heb in Wilmington de verkeerde keuze gemaakt. Ik heb me laten
meeslepen...’ (Van den Broeck: 236) Dit besef kan verbonden worden met de vraag
die de auteur op de omslag gesteld heeft. De roman bevat een intrigerend netwerk
van zowel impliciete als expliciete verbindingen tussen de fictieve wereld en de
hedendaagse maatschappij, tussen het heden en het verleden, tussen de verschillende
personages en gebeurtenissen. De aandachtige lezer zal ook opmerken dat de namen
van de personages (Ruler Marsh), de boeken die ze lezen (Heideggers Sein und Zeit)
en de plaatsen die ze bevolken (Het Paradijs) een belangrijke rol spelen in de analyse
van de roman, omdat ze vaak een symbolische betekenis hebben. Zo kan men ‘Ruler’
vertalen als heerser (de rijkste mens ter wereld) en ‘Marsh’ als een moerasachtig
gebied (de vennen en de Engelenplas).

‘De Engelenplas staat droog!’: Apocalyps en verrijzenis
De dag na de uitbarsting van Lotte besluit Marsh de geboortegrond van zijn
voorouders te bezoeken. Op dat stukje grond bevindt zich de Engelenplas.
Opmerkelijk aan deze plas is dat hij volgens de overlevering nog nooit droog gelegen
heeft, een natuurfenomeen waar de inwoners van Wallem niet weinig trots op zijn.
Zodra Marsh er de eerste stappen gezet heeft, overvalt hem een gevoel van herkenning.
Zijn zintuigen reageren scherper dan ooit tevoren. Hier lijkt hij opnieuw tot leven te
komen, een rustplaats te hebben gevonden. Nog meer dan door de bomen, de
weilanden of het gras, voelt hij zich aangetrokken door de Engelenplas: ‘Al die tijd
had hij gedacht dat iemand hem had geroepen, en al enige tijd heeft hij het vermoeden,
maar nu weet hij met zekerheid dat het niet iemand was, zelfs zijn voorouders niet,
maar íets wat hem die ochtend had gesommeerd, dit hier, dit onooglijke plekje.’ (Van
den Broeck: 248)
Vervolgens stapt hij recht op de plas af, waadt naar het midden en legt zich erin
neer. Zijn lichaam verandert in vloeipapier (‘Ik ben van vloeipapier’) dat de hele
omgeving en later ook zichzelf lijkt te absorberen. Marsh lost samen met het water
uit de plas op. Het is, niet geheel toevallig, de naar school fietsende Lotte die als
eerste opmerkt dat de Engelenplas droog staat. Het enige wat er van de plas (en van
Marsh) overblijft is een witachtig poeder: ‘Wat is dat voor iets? Antrax?’ (Van den
Broeck: 275) Het hele dorp staat in rep en roer. Wat 9/112 voor New York was, is
een droge Engelenplas voor Wallem: ‘Nondenondenondenonde! Kevin! Marcel! Dat
is een ramp! Dat is een regelrechte ramp! De ramp van Wallem!’ (Van den Broeck:
276) Het overblijvende witachtige poeder kan verbonden worden met de gigantische
stofwolk die overbleef na het ineenstorten van het World Trade Center: ‘Mens,
gedenk dat gij stof zijt en tot Ground Zero zult wederkeren.’ (Van den Broeck: 12)
De religieuze metaforiek die Van den Broeck hier hanteert is niet compleet zonder
Apocalyps en verrijzenis. Op de plaats waar de plas gesitueerd was, groeit onder het
oog van de verbijsterde aanwezigen een grote witte waterlelie. Dit zou een verwijzing
kunnen zijn naar het gedicht De Waterlelie van Frederik van Eeden. Op het belang
van de waterlelie en Van Eeden kom ik zo dadelijk terug, maar eerst dient de
Apocalyps zich aan in Wallem: ‘Nog maar net is de Colibri gedraaid om het Wallemse
luchtruim te verlaten, of daar komt als een pijl uit een boog een Cessna aangevlogen,
die met zijn snuit de cockpit van de Colibri doorboort. Eerst is er een enorme vuurbal,
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dan een inktzwarte wolk, waarin beide toestellen voorgoed verdwijnen, en dan klinkt
een enorme knal, die heel Wallem op zijn grondvesten doet daveren.’ (Van den
Broeck: 280)
Het laatste hoofdstuk van de roman speelt zich af in Walden in het jaar 1898. De
actie van het verhaal verplaatst zich met andere woorden zowel ruimtelijk als
temporeel terug naar Walden. Opmerkelijk is dat zowel het eerste als het laatste
hoofdstuk begint met God die over de omgeving (New York en Bussum) kijkt. In
het laatste hoofdstuk treedt Frederik van Eeden op de voorgrond. Deze Nederlandse
schrijver en wereldverbeteraar stichtte aan het einde van de negentiende eeuw,
geïnspireerd door Thoreau3, een kolonie met de naam Walden in Bussum. Op het
moment van de romanhandeling zit Van Eeden in het gras te
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kijken naar de waterlelies. Opeens merkt hij op dat een witte man, de incarnatie van
Marsh (de verrijzenis van de Messias), naast hem zit. Marsh zet in een zestal punten
uiteen hoe Walden, in tegenstelling tot de werkelijkheid, wel een succes zou kunnen
worden. Marsh is teruggekeerd naar het verleden om zijn fout goed te maken. Na
zijn oorspronkelijke keuze voor wraak en hebzucht, kiest hij nu voor idealisme. Aan
het einde van zijn uiteenzetting waadt de man naar het midden van de vijver en
verdwijnt, enkel de waterlelie is nog te zien. De wadende man, de witte kleur en de
waterlelie zijn echo's uit een verre, al dan niet slechtere toekomst.

Conclusie
Terug naar Walden is een erg veelzijdige en intrigerende roman. Van den Broeck
slaagt erin om het grote en het kleine, het heden en het verleden, het globale en het
lokale samen te brengen in een relaas dat vanaf de eerste bladzijde, zelfs vanaf de
omslag, weet te boeien. De stijl van de auteur is vlot en kritisch. Van den Broeck
deinst er niet voor terug de hedendaagse maatschappij te bekritiseren. De economische
crisis, de ineenstorting van de banken en de gedwongen sluiting van fabrieken vormen
het maatschappelijke decor waartegen het verhaal zich afspeelt. Net als in zijn
bekendste werk, het vierluik Het Beleg van Laken (1985-1992), verbindt Van den
Broeck maatschappelijke problemen en actuele geschiedenissen met fantastische
elementen in een ingenieus fictief netwerk. In Terug naar Walden wemelt het van
de intertekstuele verwijzingen. Een encyclopedie is geen overbodige luxe, maar
evenmin een vereiste. De roman is een legpuzzel en als lezer kies je zelf het aantal
stukken dat je gebruikt, en net dat is de grote kracht van het verhaal.
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Muziek
■ Jazz Plays Europe Laboratory Testcase voor jong jazzgeweld
Patrick Auwelaert
Vier repetitiedagen, vijf landen, zes concerten, zeven muzikanten: dat was in kort
bestek het concept van de eerste ‘Jazz Plays Europe Laboratory’ in 2009. De landen
waren Nederland, Frankrijk, Duitsland, Polen en België. De concerten vonden plaats
op de volgende locaties: Zaal 100, Amsterdam (NL), jazzclub domicil, Dortmund
(D), Musisches Zentrum, Ruhr-Universität Bochum (D), Jazztopad Festival, Wroclaw
(PL), La Malterie, Lille (FR) en Rataplan, Borgerhout (B). De deelnemende
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muzikanten waren Marcos Baggiani (drums, NL), Tobias Klein (altsax en basklarinet,
NL), Christophe Hache (contrabas, FR), Andreas Wahl (gitaar, D), Sven Decker
(tenorsax, D), Piotr Damasiewicz (trompet en piano, PL) en Andrew Claes (tenorsax
en elektronica, B). Tijdens de repetitiedagen in jazzclub domicil in Dortmund stelden
de zeven, die voordien nog nooit met elkaar gespeeld hadden, een muzikaal
programma samen waarin hun compositorische kwaliteiten en hun talenten als
uitvoerende musici op overtuigende wijze tot uiting kwamen. Ze deden dat op vraag
van het internationale jazznetwerk Jazz Plays Europe.

■ Jazz Plays Europe Laboratory. Bovenste rij, vlnr: Piotr Damasiewicz, Andrew Claes, Marcos
Baggiani, Andreas Wahl. Onderste rij, vlnr: Sven Decker, Christophe Hache, Tobias Klein. [Christoph
Giese]

Jazz Plays Europe
Jazz Plays Europe ontstond in december 2007 op initiatief van ‘jazzwerkruhr’ in
Dortmund, met het oog op RUHR.2010. De Duitse stad Essen is samen met het hele
Ruhrgebied (én met het Turkse Istanboel en het Hongaarse Pecs) dit jaar namelijk
uitgeroepen tot Culturele hoofdstad van Europa. Voor jazzwerkruhr was dat de ideale
gelegenheid om zowel de jazzscene in het Ruhrgebied extra onder de aandacht te
brengen als om buiten de grenzen te treden van de eigen regio. Als werkplaats,
netwerk, forum en festival voor de lokale jazzscene was de organisatie daartoe de
meest aangewezen initiator. De opzet was van in het begin duidelijk: jonge Europese
jazzgroepen de kans bieden om in het buitenland te concerteren en een internationaal
publiek kennis te laten maken met hun muziek. Om die internationale concerttournees
in optimale omstandigheden te kunnen laten plaatsvinden, zocht en vond jazzwerkruhr
geschikte partners in Duitsland en de omringende landen. Het ging, naast jazzwerkruhr
zelf, om JazzLab Series (B), Zeitkunst/Frischzelle (D), Jazztopad & Wratislavia
Cantans (PL), Domaine Musiques (F) en Try Tone (NL). Van dat ogenblik af was
Jazz Plays Europe een feit. De creatie van een netwerk van gelijkgestemde en elkaar
versterkende belangenorganisaties uit diverse landen kon alleen maar in het voordeel
spelen van elke betrokken partner én

Vlaanderen. Jaargang 59

456

■ Jazz Plays Europe Laboratory. Van links naar rechts: Christophe Hache, Tobias Klein, Sven Decker,
Piotr Damasiewiez, Andrew Claes. [Christoph Giese]

van de geselecteerde bands. In 2008 trokken de eerste groepen elkaars landsgrenzen
over om te concerteren in onder meer de Franse regio Nord-Pas-de-Calais, Wroclaw,
Brussel, Amsterdam en Dortmund. Eind 2009 was het aantal groepen al uitgebreid
tot vijftien en het aantal landen waar concerten plaatsvonden tot vijf. JazzLab Series,
de Belgische loot aan de tak van de Europese belangenorganisaties, zond tot nog toe
vier groepen uit: Tricycle, het trio Massot-Florizoone-Horbaczewski, Brick Quartet
en Marcelo Moncada Space Quartet. De Gentse vzw zette overigens al in 2006 een
samenwerking op poten met het Franse Domaine Musiques onder de naam
JazzUnlimited. Onder die vlag organiseerden ze kleine tournees met groepen uit
elkaars landsgebied. JazzUnlimited kan dan ook als de voorloper van Jazz Plays
Europe worden beschouwd. In 2007 besloten JazzLab Series en Domaine Musiques
om deze eerste uitwisseling op te laten gaan in het grotere Jazz Plays Europe.

Jazz Plays Europe Laboratory
Jazz Plays Europe Laboratory gaat nog een stapje verder dan Jazz Plays Europe. De
bedoeling van dat ‘laboratorium’ was een jazzgroep op te richten met jonge
muzikanten geselecteerd door de belangenorganisaties van de vijf deelnemende
landen, en die groep vervolgens op een eenmalige concerttournee te sturen. Het
uitgangspunt van dat ambitieuze project was de vraag: hoe zou de Europese jazz van
de toekomst klinken? Voor de muzikanten zelf was het een gedroomde testcase om
uit te maken op hoeveel bijval hun werk kon rekenen niet alleen in een internationale
band, maar ook in een internationale context. Voor de enige Belgische deelnemer,
saxofonist en ‘soundscape-dj’ Andrew Claes (o1982), was het alvast een meevaller.
Ik sprak hem na afloop van het slotconcert van de tournee in zaal Rataplan in
Borgerhout op 28 november 2009. Claes is een veelzijdig muzikant. Als lid van onder
meer de bands Brazzaville en Hamster

■ Jazz Plays Europe Laboratory. Van links naar rechts: Christophe Hache, Sven Decker, Tobias Klein.
[Christoph Giese]

Axis of the one-click Panther toerde hij vorig seizoen in enkele tournees opgezet
door JazzLab Series. Maar daarnaast speelt hij ook in bands als Fables of Fungus en
Drewdriver, en in enkele ensembles rond drummer Teun Verbruggen.
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Wat ging er door je heen toen JazzLab Series je uitverkoos om als enige Belg deel
te nemen aan Jazz Plays Europe Laboratory?
Ik was heel fier, maar tegelijk ook verrast, want ik speel verschillende soorten
muziek. Voor mij zijn die weliswaar allemaal onder de noemer ‘jazz’ te plaatsen,
maar voor sommigen is wat ik speel toch vaak op het randje van jazz.
Waarom heeft JazzLab Series uitgerekend jou geselecteerd, denk je?
Omdat ik een vrij succesvol jaar achter de rug heb, denk ik. Ik toerde in 2009
onder de vlag van JazzLab Series langs tal van Vlaamse concert- en theaterzalen met
de groepen Hamster Axis of the one-click Panther en Brazzaville. Twee totaal
verschillende bands. In Brazzaville bijvoorbeeld speel ik tenorsax, maar ben ik
daarnaast ook met elektronica bezig. Ik kan me voorstellen dat een organisatie als
JazzLab Series me daarom als een risicofactor beschouwt, in die zin dat ze zou kunnen
denken dat ik een muzikant ben die niet goed weet wat hij wil. Maar langs de andere
kant kan ze me om dezelfde reden ook beschouwen als een allround muzikant die
perfect overal inzetbaar is. Ik denk dan ook dat mijn veelzijdigheid uiteindelijk in
mijn voordeel gepleit heeft.
Alvorens met Jazz Plays Europe Laboratory op tournee te gaan, hebben jullie met
zijn zevenen vier dagen lang gerepeteerd en naar geschikt materiaal gezocht in
jazzclub domicil in Dortmund. Hoe verliep dat?
Dat verliep eigenlijk verbazend vlot. Er was ook helemaal geen bandleider of een
coach. leder van ons had zijn eigen inbreng qua

■ Jazz Plays Europe Laboratory. Van links naar rechts: Tobias Klein, Piotr Damasiewiez.
[Christoph Giese]

ideeën en had zelfs één of twee composities meegebracht in de vorm van partituren.
Zonder dat we dat vooraf van elkaar wisten, hadden we ons dus allemaal op eigen
houtje op de repetities en de daaropvolgende tournee voorbereid. In de praktijk
verliepen de repetities dan ook zo dat iedere muzikant bij de uitwerking van zijn
partituren de hele groep onder zijn vleugels nam. Zo bekeken waren we dus in wezen
ieder om de beurt officieus bandleider.
Hoe zag dat nieuwe materiaal eruit op papier?
Sommige stukken die tijdens de repetities ontstonden bevatten deels uitgeschreven
partijen, maar lieten tegelijk voldoende ruimte voor improvisatie. De partituren
hielden bovendien genoeg verrassingen in petto om het spannend te houden. Zo
bevatten sommige passages geen noten; alleen het ritme was aangegeven. Het was
dan aan ons om die passages zelf in te vullen. Zelf werkte ik zoals een producer
enkele dingen uit op de computer. Mijn bijdrage bestond dan ook niet zozeer uit
partituren, als wel uit concepten. De vraag was dan hoe we die konden inpassen in
het geheel. Tot mijn grote plezier stonden de anderen daar heel erg voor open.
Tenslotte is het gebruik van elektronica nog niet helemaal ingeburgerd in de jazz.
Hoe belangrijk was het element ‘improvisatie’ in de stukken die tot stand kwamen?
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Minder belangrijk dan je misschien wel denkt. We hebben van in het begin resoluut
voor een groepssound gekozen. We waren tenslotte met zeven muzikanten, waaronder
vier blazers. Als ieder van ons in elk stuk om de beurt zou soleren, dan zou dat algauw
tot een oninteressant verhaal leiden. We streefden dan ook eerder naar de sfeer van
een jazz-workshop zoals die van Charles Mingus destijds. Een groep waarin niemand
de ster is.
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Hoe zou je de muziek die jullie tijdens de tournee brachten zelf omschrijven?
Dat is een moeilijke vraag. Als ik er dan toch een etiket op zou moeten plakken,
dan zou ik zeggen: fusion. Maar dan niet de fusion uit het tijdperk dat doorgaans met
die muzikale mengvorm geassocieerd wordt: de jaren zeventig. Wij brachten er eerder
een hedendaagse versie van. Ik noem het dan ook liever ‘crossover’ dan ‘fusion’,
waarbij aangestipt dient te worden dat het voor ons erg belangrijk was dat de muziek
niet te voorspelbaar was. Daar kun je onder meer voor zorgen door een compositie
in te zetten op een min of meer traditionele manier, maar ze daarna gaandeweg open
te breken, waardoor er verrassingseffecten ontstaan.
Wat betekent jazz vandaag voor jou? Is het nog een hanteerbaar begrip?
Het historische begrip ‘jazz’ hield voor mij op te bestaan omstreeks het midden
van de jaren tachtig, toen in de fusion van die tijd elementen uit de wereldmuziek
begonnen binnen te sijpelen. Als gevolg daarvan ontstond er toen zo'n gecompliceerde
muzikale mengvorm - vergeet niet dat fusion zelf ook al een ‘melting pot’ van stijlen
was - dat je niet meer van jazz kon spreken. Het muziekgenre was zo groot geworden
dat het bij manier van spreken een heel continent omvatte. Voor het publiek is dat
best verwarrend, want een jazzconcert meepikken houdt nu steeds vaker in dat je
geconfronteerd wordt met muziek die weliswaar nog aanleunt bij de jazz, maar die
toch vooral verrijkt is met elementen uit andere muzikale culturen. Desondanks heeft
het begrip ‘jazz’ voor mij vandaag nog bestaansrecht. De ‘vibes’ die uitgaan van
muzikanten die samen spelen en al spelend reageren op elkaar, dat is voor mij pure
jazz.
Hoe belangrijk zijn elektronica en soundscapes voor jou als muzikant? Voegen ze
iets toe aan je spel als saxofonist of beschouw je ze als afzonderlijke instrumenten?
Oorspronkelijk maakte ik een duidelijk onderscheid tussen wat ik deed met mijn
akoestische sax enerzijds en met elektronica en soundscapes anderzijds. Maar nu
ben ik al een tijdje op zoek naar manieren om beide dichter bij elkaar te brengen.
Kijk, als saxofonist ben ik actief op het podium: ik treed in interactie met de andere
muzikanten. Mijn computer daarentegen legt een metrum en ritme vast en legt dat
op aan de andere muzikanten. Je kunt in dat geval dan ook niet spreken van interactie.
Het is meer een one-way conversation. Maar dankzij mijn elektronische sax kan ik
beide combineren. (De elektronische sax, ook wel saxofoon-synthesizer genoemd,
heeft geen kleppen of een rietje; de klank is in te stellen en te programmeren en het
instrument is bespeelbaar via licht bedienbare knoppen. nvdr) Het instrument biedt
verrassend veel mogelijkheden. Zo heeft het met zijn zeven octaven een veel groter
bereik dan de akoestische saxofoon. Het is dan ook een instrument op zich: het vergt
erg veel oefening om het te beheersen.
Hoe ben je uit het avontuur gekomen dat Jazz Plays Europe Laboratory toch wel
was?
Ten eerste heeft de afgelopen tournee me het gevoel bezorgd dat jazz nog steeds
een erg levende muziekvorm is. Daarnaast heeft hij me ook een boost gegeven, in
die zin dat ik nog meer dan vroeger besef hoeveel je eigenlijk kunt bereiken als je
vastbesloten bent om ervoor te gaan.

Vlaanderen. Jaargang 59

Jazz Plays Europe Laboratory 2010
In het najaar organiseren JazzLab Series en kunstencentrum De Werf in Brugge het
tweede Jazz Plays Europe Laboratory. Het verschil met vorig jaar is dat het Bratislava
Jazz Festival uit Slowakije als zesde partner mee in het project stapt, en dat elk
deelnemend land voortaan slechts één muzikant selecteert. De repetities van het
sextet gaan door van 9 tot 12 november in De Werf. Daar vindt op 12 november 's
avonds ook de première plaats. Daags nadien staat de band op het Motives Festival
in Genk, waarna hij langs de andere partners zal toeren. Het blijft voorlopig nog even
koffiedik kijken welke muzikanten ditmaal van de partij zullen zijn, met uitzondering
dan van de Belgische deelnemer. Dat is de 22-jarige drummer Lander Gyselinck
(o1987), die een snel groeiend curriculum aan het opbouwen is als lid van onder meer
het Kris Defoort Trio en het Toine Thys Quintet. Met hem erbij staat het nu al in de
sterren geschreven dat het tweede Jazz Plays Europe Laboratory opnieuw een
evenement wordt dat het belang onderstreept van internationale samenwerking tussen
lokale Europese jazzscenes. Wie dus wil weten hoe de toekomst van de Europese
jazz eruitziet, doet er goed aan in het najaar een zitje te reserveren in De Werf, naar
het Motives Festival in Genk te gaan of één van de locaties in de vijf andere Europese
landen aan te doen. Want muziek kent geen landsgrenzen, en jazz al helemaal niet.
www.jazzlabseries.be
www.jazzplayseurope.eu
myspace.com/jazzplayseurope
myspace.com/andrewclaes

Architectuur
■ Olivier Bastin: eerste Brusselse Bouwmeester
Jan Storms
Elf jaar na de aanstelling van Bob Van Reeth als eerste Vlaamse Bouwmeester heeft
nu ook het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een bouwmeester: Olivier Bastin. Bastin
is geen onbekende in de architectuurwereld. De voorbije twintig jaar drukte hij met
zijn architectenbureau l'Escaut een onuitwisbare stempel op de nieuwe culturele
infrastructuur van de Franse Gemeenschap. Enkele bekende projecten te Brussel van
zijn hand zijn het skatepark van Recyclart nabij de Brigittinenkapel, het Théâtre
National aan de Emile Jacqmainlaan en het wooncomplex ‘Zwart Paard’ te
Sint-Jans-Molenbeek1. L'Escaut tekende ook voor het Fotografiemuseum te Charleroi
en voor de scenografie van het Belgische paviljoen op de Wereldtentoonstelling te
Zaragoza.

Multidisciplinaire aanpak
De functie van Brussels Bouwmeester werd eind 2009 in het leven geroepen om een
coherente beleidsvisie uit te stippelen op het vlak van architectuur en stedenbouw.
Olivier Bastin krijgt een mandaat van vijf jaar. Binnen deze periode dienen alle
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ontwerpen voor overheidsgebouwen in de Brusselse grootstad voor advies aan hem
te worden voorgelegd. Maar wat is zijn beleidsplan? En met welke middelen hoopt
hij dit te realiseren? De beste methode om de krijtlijnen van zijn toekomstige
beleidsvisie te achterhalen, is te kijken naar zijn eigen realisaties van de voorbije
twintig jaar.
Naar aanleiding van zijn aanstelling tot bouwmeester nodigde Bozar Architecture2
de architect uit voor een lezing in het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel. De titel
van zijn voordracht, ‘L'Escaut: une architecture du collectif’, maakt meteen zijn
uitgangspunten en ambities duidelijk. Zelf omschrijft Olivier Bastin l'Escaut als ‘een
atelier waar architecturale,

■ [© Audrey Contesse]
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■ L'Escaut Architectures, skatepark Ursulinen-plein, Brussel (met Bjorn Gielen en Floris Steyaert)
[© Filip Dujardin]

stedenbouwkundige en culturele creaties en producties worden gemaakt. Het is een
plek waar de mens en zijn kijk op het dagelijkse leven in het centrum van de
belangstelling staan.’3 Wat meteen opvalt is de multidisciplinaire aanpak van het
bureau: architecten werken niet alleen samen met stedenbouwkundigen en ingenieurs,
maar evenzeer met antropologen, landschapsarchitecten, scenaristen en beeldende
kunstenaars. Het atelier, dat gevestigd is in een oud fabriekspand in de
Scheldestraat-Rue de l'Escaut te Sint-Jans-Molenbeek, biedt naast tekenateliers ook
onderdak aan de meest uiteenlopende kunstvormen. Zo worden er naast lezingen en
filmprojecties opleidingsstages, workshops, tentoonstellingen en dansen
theatervoorstellingen georganiseerd. Het is een plaats voor experiment en vernieuwing,
confrontatie en dialoog. Het is juist in deze interactie dat de rijkdom én het unieke
karakter van zijn aanpak schuilgaan. De volledige benaming van het architectenbureau
luidt dan ook l'Escaut - Architecture Scénographies Expositions. Verder hecht Olivier
Bastin veel belang aan participatie van burger én gebruiker in het ontwerpproces.
De vorm is nooit het vertrekpunt van dit proces, maar steeds het eindresultaat.
Architectuur mag en kan nooit gereduceerd worden tot een autonoom vormenspel.

Kruisbestuivingen
Laat ons even inzoomen op enkele sleutelprojecten van l'Escaut waarbij de
kruisbestuiving tussen architectuur, stedelijke omgeving en scenografie duidelijk
aan bod komt. De herinrichting van het Ursulinenplein te Brussel tot skatepark is
één van l'Escauts sterkste statements omtrent de openbare ruimte. Vóór de heraanleg
was dit terrein een restruimte, een open wonde ontstaan bij de aanleg van de
noord-zuidverbinding. L'Escaut toont aan dat stadsvernieuwing vandaag méér betekent
dan de historische reconstructie van pleinen en straten. De grootstad kan alleen
overleven door nieuwe inzichten, door eigentijdse impulsen en programma's. Het
project haalt zijn kracht uit de enscenering van de contextuele elementen. De rol van
de architect is die van scenarioschrijver. De stad als decor, het plein als generator
van stedelijke activiteiten. Het Ursulinenpark is op de eerste plaats een plek voor
sociale interactie die de skaters de mogelijkheid biedt uitdrukking te geven aan hun
jongerencultuur. De inbreng van buurtcomités bij de heraanleg is eveneens het
vermelden waard. Zo ontfermde Recyclart zich over het sociale luik van het project
en organiseerde het verschillende informatieavonden met de toekomstige gebruikers:
skaters, muzikanten, dansers, acteurs, kunstenaars,... Eenzelfde dynamische houding
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ten opzichte van de historische stad vinden wij terug te Soignies. De Culturele zaal
is ingeplant in het hartje van de stad, in de onmiddellijke omgeving van de
indrukwekkende twaalfde-eeuwse kapittelkerk. De locale identiteit van het complex
wordt nog versterkt door het volledig te bekleden met ruwe natuurstenen platen die
afkomstig zijn uit de nabijgelegen steengroeve. L'Escaut gebruikt hier de metafoor
van een rots die oprijst uit de grond. De dialoog met de omgeving wordt verder
benadrukt door de gevelwanden van de foyer volledig in glas uit te werken. Daardoor
wordt de theaterzaal - een gesloten doos - getransformeerd tot een open ruimte die
de omgeving

■ L'Escaut Architectures: Culturele zaal, Soignies (tijdelijke vereniging met BE Weinand) [© Filip
Dujardin]

bij valavond verlicht. De afdruk van het gebouw op het terrein werd bewust beperkt
gehouden, waardoor tevens de aanleg van een stadsplein mogelijk werd. De
buitentrappen doen dienst als openluchttheater waar volksfeesten, toneelstukken en
andere evenementen kunnen worden georganiseerd. Het plein functioneert hier als
een soort buitenfoyer waardoor het aan de basis ligt van een vernieuwd, bruisend
stadsleven.

Interacties
In 1995 startte l'Escaut met de renovatie van het Fotografiemuseum te Charleroi, dat
gehuisvest was in een negentiende-eeuws Karmelietenklooster. Er werd bewust
gekozen voor een harde confrontatie tussen enerzijds het neogotische gebouw en
anderzijds de eigentijdse interventies in een modernistische vormentaal. De
verbouwing gebeurde in verschillende fasen. Recent werd het museum uitgebreid
met een nieuwbouwpaviljoen. De overkraging is vanuit constructief oogpunt
ongetwijfeld een huzarenstukje. De transformatie van oud klooster tot een museum
met internationale uitstraling bracht met zich mee dat bestaande logica's en
hiërarchieën werden omgedraaid. Zo werd de tuin - een oude boomgaard die volledig
was ommuurd - opengesteld voor bezoekers.
Net als bij de Culturele zaal te Soignies speelt ook bij het Fotografiemuseum de
verankering van het gebouw binnen het stedelijke weefsel een cruciale rol. Vorig
jaar is l'Escaut gestart met de laatste fase van het renovatieproject, namelijk het
opstellen van een masterplan voor de hele buurt. In deze studie worden de bestemming
van de omliggende publieke ruimten (in het bijzonder het Essartsplein en
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■ L'Escaut Architectures: Fotografiemuseum, Charleroi [© Gilbert Fastenaekens]

het Gemeenteplein), de verkeersassen en het openbaar vervoer geanalyseerd. Het
stedelijke landschap ziet l'Escaut op de eerste plaats als een doortrekking van de
ruimtelijke kwaliteiten van de voormalige kloostertuin, maar dan op schaal van de
stad. Door deze stedenbouwkundige verwevenheid is het museumgebouw méér dan
een cultureel epicentrum of architecturale parel. Het project betekent tevens een
nieuwe impuls voor zowel de sociale als economische dynamiek van een hele
stadswijk.
De interactie tussen verschillende artistieke disciplines - architectuur, stedenbouw
en beeldende kunst - vinden wij niet uitsluitend terug in de architectonische realisaties
van l'Escaut. Zij is evenzeer een essentieel kenmerk van de ‘artistieke creaties’ die
het bureau op zijn naam heeft staan. Een mooi voorbeeld van integratie van
interieurarchitectuur, conceptuele kunst en videokunst vinden wij terug in het Belgisch
paviljoen voor de Wereldtentoonstelling te Zaragoza in 2008. Het concept sluit
naadloos aan bij het centrale thema ‘water en duurzame ontwikkeling’. Van bij de
ingang komt de bezoeker terecht in een denkbeeldig natuurlandschap, een hellend
mostapijt dat omkaderd wordt door twee gigantische foto's van Felten-Massinger.
De indrukwekkende scenografie bestaat verder uit een videoprojectie met weerkaarten
van het KMI. Het project wordt tevens onderbouwd door een sterk sociaal en
ecologisch bewustzijn. Zo worden op cartografische platen verschillende aspecten
belicht van de ‘Bescherming van de natuurlijke grondstoffen’, van de
‘Waterproblematiek in België’, evenals van de Belgische initiatieven op het gebied
van ontwikkelingssamenwerking. Onder het veenmostapijt komt de toeschouwer
terecht in een mysterieuze ruimte, een soort grot waar De man die op het water
schrijft van Jan Fabre staat opgesteld. De sculptuur bestaat uit zeven bronzen baden.
In één ervan zit een bronzen replica van de kunstenaar op het water te schrijven. Dit
gesamtkunstwerk toont niet alleen de poëtische slagkracht aan van l'Escaut, het maakt
ook duidelijk dat de beeldtaal steeds ten dienste staat van een morele boodschap. De
vorm is nooit een doel op zichzelf. Net als architectuur dient kunst op de eerste plaats
een bijdrage te leveren aan een humanere samenleving en het ethische bewustzijn te
verscherpen.

Slotbeschouwingen
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Als Brussels Bouwmeester staat Olivier Bastin aan het hoofd van een cel die een
vijftal medewerkers telt. Elk zullen zij vanuit hun eigen invalshoek een inbreng
krijgen bij de adviezen. Zijn ervaring als ‘coach’ bij l'Escaut zal daarbij goed van
pas komen. Wij weten dat teamwork bij hem hoog in het vaandel staat geschreven.
De bespreking van enkele gebouwen in deze tekst toont aan dat het niet de intrinsieke
kwaliteiten van het individuele bouwwerk zijn die primeren, als wel de wijze waarop
dat bouwwerk zich inschrijft in de stedelijke context. De onvermoede meerwaarde
van een project schuilt juist in het samenspel van architectuur, stedenbouw en
scenografie. Wat in de huidige, vaak fragmentarische besluitvorming binnen het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest ontbreekt is een totaalbeeld, een globale inhoudelijke
visie op de ruimtelijke problemen. Al te vaak overheersen commerciele belangen
van vastgoedmakelaars. Binnen deze context is het vermeldenswaard dat de Brusselse
Bouwmeester uitsluitend bevoegd is voor de publieke gebouwen van het Brussels
gewest en dus niet voor privéprojecten en zuiver federale dossiers (o.a. de NMBS),
die samen goed zijn voor ruim negentig procent van alle bouwopdrachten. Dat neemt
echter niet weg dat ook deze instanties, evenals de Brusselse gemeentebesturen,
steeds een beroep kunnen doen op zijn deskundigheid. De aanstelling van een Vlaamse
Bouwmeester eind jaren negentig heeft een revolutie ontketend waarbij het
architectuurlandschap op korte termijn grondig werd hertekend. De ‘open oproep’
bijvoorbeeld betekende een radicale ommekeer in de toekenning van
overheidsopdrachten. Professionele competenties kregen de overhand op
partijpolitieke belangen. We kunnen alleen maar hopen dat eenzelfde kentering zich
zal afspelen in de Brusselse hoofdstad. De verwachtingen zijn alvast hooggespannen.
Het palmares dat Olivier Bastin met l'Escaut op zijn naam heeft geschreven maakt
onmiskenbaar duidelijk dat hij alle troeven in handen heeft om deze verwachtingen
ook waar te maken.

Interview
■ ‘Poëzie is voor mij een huis met vele kamers geworden.’ Hedwig Speliers
begeleidt jong poëzietalent in Bel-Etagereeks
Cathérine De Kock
Sinds de Bel-Etagereeks in 2007 door het Gentse PoëzieCentrum werd opgestart,
verschenen vier bundels van beginnende
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dichters, alle onder de redactionele leiding van dichter, criticus, essayist en biograaf
Hedwig Speliers (74): Vliesgevels filter (2008) van Tom Van de Voorde,
laat[avond]taal (2008) van David Troch, Beeltenissen (2009) van Inge Braeckman
en Reservisten van maandag (2009) van Steven Graauwmans. De begeleiding van
(semi)debutanten blijkt een boeiende ontdekkingstocht voor Speliers, die naar eigen
zeggen door deze reeks de grensgebieden van zijn structuralistische poëtica heeft
uitgebreid. Omwille van die poëtica, waarbij hij poëzie benadert op een strikt
linguïstische manier, werd hij door wijlen Herman de Coninck ooit ‘le syntaxier
flamand’ genoemd. De titel van de reeks is een knipoog naar zijn eigen woonst, een
mooie bel-etage in Oostende, en naar zijn gelijknamige bundel uit 1992. ‘Maar er is
nog een derde, symbolische betekenis,’ legt Hedwig Speliers uit. ‘Men zal mij elitair
noemen - ik hoop het (lacht) -, maar de naam verwijst ook naar de plaats die de
dichter in de maatschappij inneemt: verheven boven de straat. Niet dat je als dichter
neerkijkt op de mensen, maar de mensen moeten wel naar jou kijken.’
Hoe is de Bel-Etagereeks precies ontstaan?
In de zomer van 2007 vroeg Willy Tibergien, de directeur van het Gentse
PoëzieCentrum, mij om de redactionele leiding te nemen van een nieuwe poëziereeks
die moest aansluiten bij de vroegere reeks De Bladen van de Poëzie. Die werd in
1937 opgericht door de dichter René Verbeeck. In die tijd bestond de reeks niet alleen
uit dichtbundels, maar ook uit vertaalde poëzie en bloemlezingen. Verbeeck was een
collaborateur en dat is de reden waarom de reeks in 1944, met het einde van de
Tweede Wereldoorlog in België in zicht, gestopt is. In 1950 nam de priester-dichter
Herman Van Fraechem de draad van de reeks weer op, tot 1970. Daarna was het de
beurt aan uitgeverij Orion van 1970 tot 1983. In 1983 ging Orion failliet en nam
PoëzieCentrum de reeks over. Willy Tibergien heeft dat tien jaar volgehouden, tot
1994. De focus lag toen al op poëziebundels. In 2007 kwam dan die vraag van Willy
om de reeks nieuw leven in te blazen, maar dit keer met het accent op debuterende
dichters. Omdat ik op dat ogenblik mijn handen vol had met mijn boek over Maurice
de Guérin (de Franse negentiende-eeuwse dichter over wie Speliers in 2009 de
biografie Dichter naast God publiceerde, CDK), heb ik afgesproken dat Willy en
zijn medewerkers van het PoëzieCentrum de voorselectie van de dichtbundels voor
hun rekening zouden nemen. De eindbeslissing voor het al dan niet uitgeven van de
bundels ligt bij mij en ik neem ook de redactionele begeleiding op mij. Het enige
wat van in het begin eigenlijk vastlag, was dat we een reeks wilden maken rond
debuterende dichters - al moet je het begrip ‘debuut’ ruim interpreteren. Alleen Tom
Van de Voorde is een echte debutant. Steven Graauwmans had al Uitzicht Lotto
uitgegeven bij uitgeverij Holland in 2006, Inge Braeckman had al poëtische teksten
gepubliceerd (Gedaantes (de elegieën van het beeld) bij Het Zwarte Laken in 2008,
CDK) en ook van David Troch was er al werk verschenen (ontkroond bij Het Zinkend
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Schip in 2006 en liefde is een stinkdier, maar de geur went wel bij Zuid & Noord in
2003, CDK). Ik spreek in deze reeks dan ook liever van hun officiële debuut, omdat
de bundels die ze hier aanbieden meer doordacht zijn en een grotere coherentie
vertonen dan hun officieuze debuut.
Welke criteria hanteert u nog om een bundel te selecteren voorpublicatie, buiten het
feit dat het beginnende dichters moeten zijn?
Mijn persoonlijke smaak. En die is vooral gericht op de technische aspecten van
het gedicht. ‘Hoe doet de dichter het?’ vraag ik me telkens opnieuw af. Emoties zijn
voor iedereen dezelfde, maar de manier waarop iedereen ze beleeft, is anders. En de
dichter ervaart sensaties, ervaringen en zijn denkwereld op zijn hoogstpersoonlijke
manier. Als criticus ga ik na hoe de dichter vormelijk die inhouden vorm geeft. Als
die middelen om zich uit te drukken onvoldoende blijken, dan weiger ik de bundel.
Is het ondanks of dankzij uw uitgesproken poëtica dat u deze bundels mocht
begeleiden?
(lacht) Beide. Vooral van academici vind ik dat ze er vaak een te brede smaak op
nahouden. Zelf ben ik gelukkig een amateur - in de edelste betekenis van het woord.
En ik heb inderdaad uitgesproken ideeën over poëzie, maar men durft dat ook wel
eens te overdrijven. Hoewel mijn poëzie de laatste twintig jaar veel toegankelijker
is geworden, blijft men zich fixeren op die man die toentertijd fulmineerde tegen de
neoromantiek en het neorealisme. En dat is jammer, want zelf herzie ik mijn
opvattingen voortdurend. Een poëtica is immers nooit af: het is een immer bewegende
stroom.
Heeft u dan door deze reeks uw poëtica ook bijgesteld?
In zekere zin wel, aangezien ik elke dichter opnieuw moet ijken en ik elke bundel
bekijk vanuit de kennis die ik al heb over poëzie, maar ook over wat ik nog zou
moeten weten. De ene dichter schreef wat meer realistisch zonder anekdotisch te
worden. De andere schreef wat meer prozaïsch zonder dat het proza werd. Het
randgebied van mijn opvattingen werd daardoor uitgebreid. Het is niet zo dat ik
nieuwe inzichten kreeg door deze bundels; mijn bestaande inzichten zijn veeleer
verbreed.
De bundels zijn inderdaad zeer divers. Geconcentreerde, met natuurwetenschappelijk
jargon vervlochten natuurimpressies bij Tom Van de Voorde; beeldrijke, lichamelijke
prozapoëzie die ergens zweeft tussen droom en realiteit bij Inge Braeckman; er zijn
de neorealistische verzen van David Troch en het surrealistische poëtische universum
van Steven Graauwmans. Hoe gaat u als redacteur om met die diversiteit?
Het komt erop aan om telkens weer op zoek te gaan naar het typisch poëtische. Je
vertrekt altijd vanuit een strikt persoonlijk standpunt over de poëzie waar je je
opvattingen rond
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bouwt. In het begin is die poëzieopvatting noodzakelijkerwijze altijd zeer eng. Vroeger
bestond de poëzie voor mij maar uit één kamer: een linguïstische. Maar nu merk ik
meer en meer dat er enorme schakeringen bestaan. Er zijn natuurlijk uiterste grenzen,
waar de poëzie bijvoorbeeld naar het verhalende proza neigt, waar ik echt geen
voorstander van ben. Met het ouder worden betrek je meer in je poëzieveld en breid
je de poëzie uit tot een huis met vele kamers. Ik hield vroeger bijvoorbeeld niet van
het prozagedicht, tot ik mij via Maurice de Guérin in het Franse prozagedicht ben
gaan verdiepen. Inge Braeckman heeft daarvan de vruchten geplukt, want haar bundel,
die in de richting van het prozagedicht gaat, kwam op een moment dat ik mijn poëtica
al had aangepast.
Laat[avond]taal van David Troch staat poëticaal misschien wel het verst van u af.
Was dat ook de moeilijkste bundel om te begeleiden?
Ja, toch wel, want je moet jezelf dwingen om empathischer te zijn. Het klopt dat
ik van alle bundels tot nog toe poëticaal het minst heb met het werk van Troch, maar
zet een Herman de Coninck naast een David Troch, en dan moet je - met alle respect
voor De Coninck - constateren dat er een meerwaarde is bij Troch, dat hij iets toevoegt
aan de neorealistische zegging: door een aantal syntactische vondsten krijgt zijn
poëzie een elliptisch karakter dat ontregelend werkt. Het is eerder schijnbaar
realistisch. Maar makkelijk is het hoegenaamd niet om werk dat ver van je
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afstaat te begeleiden en te beoordelen. Over het werk van de grote klassieke dichters
kun je makkelijker een oordeel vellen, maar zelfs daar slaat de twijfel toe. In poëzie
zit je nu eenmaal altijd met dat taalbeeld, dat je zelf moet veroveren. En als je het
veroverd hebt, dan kan het je overrompelen, maar kan het je evenzeer doen twijfelen
en er is zo fantastisch veel dat doet twijfelen. Een criticus is nu eenmaal God niet en
God is allerminst een criticus (lacht).
In tegenstelling tot de criticus kunt u als redactioneel begeleider natuurlijk inwerken
op het ontstaansproces. Is dat vooral een kwestie van compromissen zoeken?
We praten vooral veel over hun werk. Aan hun poëzie zelf raak ik niet, zelfs geen
komma. Ik geef commentaar, maar ik wil hoegenaamd niet ingrijpen op de manier
waarop ze schrijven. Zij blijven de eindverantwoordelijken voor hun gedichten.
ledere vogel zingt tenslotte zoals hij gebekt is. Wat er wel eens vaker aan schortte,
was de structuur van de bundels. Zo heb ik bij Inge Braekman gevraagd om meer
ordening aan te brengen. Over het werk van Steven Graauwmans heb ik sterke twijfels
gehad, maandenlang. Maar uiteindelijk zag ik toch voldoende coherentie en heeft
hij op mijn instigatie hard aan zijn verzen gewerkt. De situatie werd nog complexer
toen hij mij een tweede bundel opstuurde, die ik heel wat beter vind, terwijl we nog
volop met zijn eerste bundel bezig waren. Het resultaat is dat ook die tweede bundel
in de reeks zal verschijnen.
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U blijft de dichters uit de Bel-Etagereeks ook nadien volgen?
Klopt. Het is de bedoeling dat ze hun oeuvre mogen verder zetten, tot een tweede
en zelfs derde bundel in de reeks. We willen beginnende dichters stimuleren en hen
niet meteen weer loslaten. Voor jonge dichters is het moeilijker en makkelijker
geworden om hun gedichten de wereld in te sturen. Makkelijker omdat ze hun werk
nu aan de man kunnen brengen via poetry slams en het internet. Moeilijker omdat
deze nieuwe kanalen hun gedichten vluchtiger maken. Recensies krijgen lukt ook
alsmaar moeilijker, omdat het hokjesdenken erg heerst in de poëziewereld, met bij
wijze van spreken Dirk van Bastelaere in de ene hoek en de rest in de andere. De
aandacht blijft ook vaak beperkt tot de literaire tijdschriften.
Wat bindt de Bel-Etagedichters volgens u, buiten het feit dat ze allemaal jonge
dertigers en (semi) debutanten zijn?
Ik heb nooit veel nagedacht over wat hen bindt, veeleer over wat hen scheidt. Ik
hou van verscheidenheid, van de verschillende manieren waarop zij de wereld
omzetten in taal.
U wilt de reeks dus niet presenteren als de stem van een generatie?
Nee, dat het allemaal jonge dertigers zijn, is trouwens toeval.
Wat herinnert u zich nog van uw eigen officieuze debuut, Exotische diergedichten
(1957) of van
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uw officiële debuut Ons bergt een cenotaaf (1961)? Had u toen ook een zachte hand
naast de schrijftafel?
(zwijgt even en dan, fel) Wij hadden niémand. In die tijd bestond er nog geen
redactionele begeleiding. Wat er wel was, waren de boeken. Zo botste ik op mijn
zestiende toevallig op de prachtige Ooievaarreeks van uitgeverij Bert Bakker, met
werk van Paul van Ostaijen, Gerrit Achterberg en, vooral, met Nieuwe griffels, schone
leien (bloemlezing uit 1954, samengesteld door Paul Rodenko, die als het manifest
van de Vijftigers geldt, KDC). Ik heb niet meer kunnen studeren vanaf dat moment.
Zo kapot was ik van die metaforen, het revolutionaire karakter, de beeldenstormerij
van de Experimentelen. Die ontdekking heeft mijn hele leven en poëtica bepaald.
Die gedichten waren mijn begeleiders, ook toen ik Exotische diergedichten schreef,
een bundeltje van tien gedichten, gedrukt bij een plaatselijke drukker uit De Panne.
Een paar jaar later heb ik dan Ons bergt een cenotaaf opgestuurd naar uitgeverij
Manteau. Maandenlang niets van gehoord, tot Karel Jonckheere, die redacteur was
bij het Nieuw Vlaams Tijdschrift en behoorlijk wat invloed had bij Angèle Manteau,
bij mijn ouderlijk huis aanbelde met het blijde nieuws dat mijn dichtbundel zou
worden uitgegeven. Ik vroeg hem binnen voor een koffie. ‘Geen tijd,’ zei hij in het
West-Vlaams, ‘ik moet vis gaan halen in Nieuwpoort.’ Tot zover de begeleiding
(lacht). Al was de vreugde om dat debuut er niet minder om.

Beeldende kunst
■ Hoop en wanhoop van het bestaan verbeeld Het magisch realisme van
Roland Devolder
Emmanuel Van Lierde
Kennismaken met het oeuvre van de Oostendse kunstenaar Roland Devolder (o1938)
is een bevreemdende, maar intrigerende belevenis. Zodra je zijn werk gezien hebt,
laat het je niet meer los. De fascinatie blijft nazinderen en het enige wat je wilt, is
terugkeren om het werk opnieuw te zien en je weer te laten raken door het magisch
realisme ervan, dat zowel de hoop als de wanhoop van de ‘condition humaine’
verbeeldt.
Kunst zit Devolder in het bloed en de geur van verf was hem van jongs af aan
bekend. Het hoeft ons dan ook niet te verwonderen dat hij op achttienjarige leeftijd
naar de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Gent trok. Het was hem altijd
meer te doen
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■ Roland Devolder aan het werk in zijn atelier. [© Roland Devolder]

om de stielkennis dan om het navolgen van leermeesters. ‘Een artiest is geen genie,
maar bovenal een “artisan”, een ambachtsman,’ vindt Devolder. ‘Gelukkig is er nu
een kentering waarbij jonge kunstenaars weer eerst het ambacht leren. De enige vraag
die telt, is of je werk bestand is tegen de tand des tijds. Dat lukt volgens mij alleen
als je eerlijk bent met jezelf en je eigen, unieke weg consequent bewandelt.’ De
Oostendenaar heeft zich nooit aan anderen gespiegeld.
Aan de Gentse academie volgde hij schilder-, ets- en tekenkunst, maar omdat hij
de academie in Oostende al had doorlopen, verving hij dat tekenen al snel door
beeldhouwen. Zo leerde hij modelleren en steen bewerken. In de vroege jaren 1960
beeldhouwde hij vooral, maar dat kappen was een werk van lange adem waardoor
hij zonder aanvullende tekeningen geen tentoonstelling gevuld kreeg. Omdat die
beelden niet goed verkochten, schakelde hij in 1970 volledig over op tekenen en
grafiek. Pas op het einde van de jaren tachtig zou hij onder invloed van zijn vrouw
terugkeren naar beelden. Die kapt hij niet langer. Hij boetseert ze in was en giet ze
nadien in brons. Zijn beelden zijn een verlengstuk van zijn tekeningen. ‘Het zijn
tekeningen in de ruimte,’ zegt hij zelf. Zijn ook zijn olieverfschilderijen tekeningen
die hij omzet op doek?

Realistische kunst
Devolders kunst wordt omschreven als magisch realisme. Als we die term ontleden,
dan is zijn kunst allereerst realistische kunst die de werkelijkheid in beeld brengt.
Vaak gaat het over elementen uit zijn Oostendse leefwereld: zijn hond, de haven, de
passage van dagjestoeristen aan de zeedijk, een van de vele opgezette vissen of
fascinerende dierenschedels uit zijn atelier. De realist in Devolder is veeleer een
getuigende dan een geëngageerde schilder. Hij drukt zijn observaties uit en geeft de
realiteit weer. Hij getuigt van wat hij heeft gezien. De kunstenaar is geen grote prater
die graag uitleg geeft bij zijn werk. Het is aan de toeschouwer om net als de kunstenaar
waar te nemen en te observeren. Je moet hem niet vragen wat zijn werk betekent.
‘Betekenissen worden altijd achteraf aan iets gegeven. Het suggereren zonder te
benoemen is het geheim van kunst,’ reageert de tekenaar. Hij maakt een vergelijking
om het bijbehorende predicaat ‘magisch’ te verduidelijken. ‘Surrealisme is het
onmogelijke op een mogelijke manier uitbeelden. Magisch realisme is het mogelijke
op een onmogelijke wijze uitbeelden en dus de werkelijkheid op een onwaarschijnlijke
manier vormgeven. Als kunstenaar ben ik de katalysator tussen de werkelijkheid en
het imaginaire. Ik zet de deur open voor het onverwachte.’ Op de grens van droom
en werkelijkheid verweeft Devolder het alledaagse met het eeuwige door te balanceren
tussen het visionaire en het realistische. Maar de droom van de kunstenaar heeft veel
weg van een nachtmerrie en de werkelijkheid ondergaat een deconstructie om door
te stoten naar een transcendentie, voorbij de werkelijkheid. Vooral de thematiek die
de kunstenaar bezighoudt, zorgt voor dat metafysische, voor dat wat voorbij het
fysische ligt.
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Memento mori
Het vergankelijke, het vluchtige en het voorbijgaande lopen als een rode draad door
Devolders oeuvre. ‘Mijn werk is niet decoratief, het is filosofisch geladen en raakt
aan de zinsvragen,’ zegt Devolder. Niet verwonderlijk dat het doodshoofd als een
‘memento mori’ telkens weer opduikt in zijn werk. Onze cultuur wil de dood
verdringen, maar dat lukt nooit helemaal. De dood blijft als een schaduw over het
leven hangen, al ziet de kunstenaar de dood niet als een beklemmende confrontatie.
Leven en dood horen bij elkaar. Maskers gaan over in doodskoppen en omgekeerd.
‘Carpe diem’ is het gevolg van dat ‘memento mori’. Pluk de dag want het leven is
kort. Het Bijbelboek Prediker past wonderwel
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■ Vooraan het beeld in brons Het gebed van de veerman met op de achtergrond de tekening Ik zal
het u uitleggen. [© Roland Devolder]

bij het oeuvre van Devolder. Wie de dood vergeet, vergeet ook het leven. Net als het
‘memento mori’ wordt het ‘carpe diem’ veronachtzaamd. Dan blijven alleen de
donkere wolken van Golgotha over.
De personages van Devolder genieten niet van het leven. Die frêle gestalten met
hun langgerekte en droefgeestige aangezichten frequenteren de hel. Het bestaan
weegt op deze mensen die de hoop verloren hebben en in angst leven. Het leven is
voor hen bittere ernst en hun ironie dreigt als cynisme over te komen. Als individu
vermogen ze weinig tegen al het leed in de wereld. ‘Wat voor zin heeft het? Wij gaan
de wereld niet veranderen.’ Die bekende redenering neigt tot fatalisme. De mens
zoekt wel naar de zin van het leven, maar toch lijkt alles uitzichtloos en zinloos. Uit
zichzelf kan de mens geen zin geven aan zijn leven. Zo er al een zin is, komt die van
elders, van de overkant, van boven. De mensen die Devolder uitbeeldt, wachten op
een woord, een teken, een glimlach, een hand. Ze hunkeren naar de eeuwige
waarheden over hun mysterieuze existentie in de wereld.

Eenzaam en verloren
De personages van Devolder zitten opgesloten in zichzelf. Ze verkeren in een autisme.
De onmogelijkheid tot communicatie en het onvermogen tot mededeelzaamheid
tekenen hen. ‘Het zijn “stillevens” met mensen,’ zo typeert Devolder zelf zijn werken.
Zelfs de individuen in een groep blijven solitair. Opgesloten in hun eenzaamheid
gaan ze op in de melancholische ambiance van de grijze massa. Ze nemen deel aan
de optocht van de fanfare, maar het ziet eruit alsof die net een dodenmars speelt. Of
is het een protestsong tegen de mallemolen van onze cultuur, een roep naar een ander
leven? De laatste dans, het tragische toneelspel en het dramatische carnaval zijn
zeldzame kansen om het intieme gesprek met zichzelf te doorbreken voor een dialoog.
Wie die kans grijpt, doorbreekt de eenzaamheid en de verlorenheid. Daar krijgt het
doek de kleur van intens rood of trillend oranje, een vleugje warmte en een sprankeltje
licht.
Maar Devolder gebruikt overwegend zwart, de negatie van kleur. Kleur is aan
hem niet besteed. Door met zwart en wit te variëren, ontstaan grisailles. Zelfs als hij
met rood of bruin werkt, zijn dat grisailles met een andere intensiteit. ‘Ik ben een
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tonalist, geen colorist,’ geeft Devolder toe. Nochtans staat grijs niet voor triestheid
of melancholie. Met een spel van lijnen creëert de tekenaar een theater waarin hij
zaken apart zet en die waarde geeft. Met die grijze tonaliteit weet hij de grote
gevoelens van de ziel en de geest, van het hart en de verbeelding te raken. Hij geeft
tegelijk de kwetsbaarheid en de hoop weer. Getemperde vreugde, traag genoten
geluk, soms verborgen ontgoocheling en stille angst doorweven zijn creatief denken
en dat leidt naar een leegte waarin alles een andere klank en kleur krijgt, waar de
dieren kunnen spreken en de mensen geen woorden nodig hebben om elkaar te
begrijpen.

De reddende vis
De dieren weten te ontsnappen aan de zwaarmoedigheid en de eenzaamheid van de
mens. Dat komt omdat dieren geen besef hebben van hun sterfelijkheid. De mens is
een stoorzender in de natuur. Hij zou beter moeten weten en zorg moeten dragen
voor het milieu. Recentelijk ontdekken kunstenaars het thema van de ecologie, maar
bij Devolder stak het altijd al in zijn oeuvre. Het werk Ik beschuldig..., waarbij de
mens met een dode vis in de hand wanhopig vraagt wie hiervoor verantwoordelijk
is, is maar een van de vele voorbeelden.
Er is echter meer aan de hand, want in het oeuvre van Devolder stralen de vissen
licht uit. Zij zijn een bron van hoop te midden van de wanhoop. Misschien helpt de
evolutietheorie die keuze van de kunstenaar te begrijpen. Aan

■ Roland Devolder, Dromerij, olie op doek.
[© Roland Devolder]

de zee werd het land onttrokken en uit een vis werd de mens geboren. Devolders
vissen zijn een hommage aan het leven zelf. Toch is die verklaring nog te fysisch
voor de metafysicus. De vis is een symbool, bekend uit de christelijke iconografie.
De eerste christenen uit de tijd van de vervolgingen gebruikten de vis als teken omdat
het Griekse woord voor vis, ‘ichthus’, als acrostichon een geloofsbelijdenis inhield:
‘Jezus Christus, de redder van de wereld’. Als lichtbrenger is de vis onmiskenbaar
de reddende engel.

Duivels uitdrijven
Devolders oeuvre vraagt een inspanning van de toeschouwer. Elk werk getuigt van
een sterke emotionele kracht die aanzet tot verbeelding of tot nadenken, tot dromen
of filosoferen. Maar om zijn werken echt te begrijpen, moet de toeschouwer weet
hebben van de traditie en de geschiedenis. Het ligt er niet nageldik op, maar de
klassieke mythologie, de christelijke iconografie en de westerse cultuurgeschiedenis
trillen mee in zijn oeuvre. Zo had Devolder een beeld gemaakt van Charon, maar
omdat velen die figuur uit de klassieke mythologie niet meer kennen, zag hij zich
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genoodzaakt dat beeld een andere naam te geven: De veerman. De oude veerman
die de zielen overzet naar het dodenrijk strekt zijn handen hunkerend uit. Het is bijna
een gebed, een smeekbede om verlossing. Voor sommigen zal Devolders werk die
connotaties niet oproepen omdat ze in die mythologische wereld niet thuis zijn. Voor
anderen resoneert die klassieke wereld onmiskenbaar mee. Ook christelijke thema's
zijn nooit veraf. Is De grote bijeenkomst niet een Laatste Avondmaal? Doet de
vormgeving van Wij vinden een oplossing niet spontaan denken aan de
Emmaüsgangers? Zijn die arme vissers geen apostelen?
De toeschouwer moet in dit oeuvre binnentreden. De uitnodiging is er al van bij
de eerste aanblik. Je moet je laten raken, het werk in stilte ondergaan. Het brengt
onze eigen demonen naar boven, maar biedt tegelijk de
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kans om die duivels uit te drijven en op te kijken naar de bron van licht in ons leven.
Is niet alle kunst een manier om de inwendige demonen te verdrijven?
Info en contact:
Galerie du Rat Mort
Vlaanderenstraat 43, 8400 Oostende 059 50 24 79
galerieduratmort@skynet.be
www.galerieduratmort.com

■ Een nieuwe kruisweg voor de Sint-Salvatorskathedraal in Brugge
Mark Delrue
Kruisweg van de verstilling
Van Grünewald over El Greco tot Matisse hebben vele kunstenaars zich willen meten
met die gemeenplaats van de westerse kunst: de Passio Christi. Gefascineerd door
de topografie van het menselijk lijden heeft Jac Bisschops de opdracht - tevens een
artistieke uitdaging - voor de kruisweg in de Brugse kathedraal aanvaard: vijftien
panelen van vierkant formaat. Deze kruisweg is gekenmerkt door een streng
gehanteerde maatvoering. De kunstenaar zocht naar balans, evenwicht en harmonie.
Spaarzaam zijn de middelen die met grote concentratie worden toegepast. De kruisweg
van Jac Bisschops loopt niet vast in de donkere nacht van Goede Vrijdag maar mondt
uit in het licht van de paasmorgen. Jezus ging van donker naar licht, van dood naar
leven, van kruis naar verrijzenis. Zo zijn de evangelies ontstaan. Vanuit de
verrijzeniservaring werd het verhaal van Jezus te boek gesteld. Dit heeft Bisschops
in de vijftien panelen van de ‘Kruisweg van de Verstilling’ goed begrepen. Deze
kruisweg verbeeldt het lijden in de huidige wereld. Tegelijkertijd is het perspectief
van Pasen sterk aanwezig.
Het aloude Bijbelse beeldverbod heeft in deze kruisweg goed doorgewerkt. De
kathedraal is een huis vol rijk Rooms leven met vele figuratieve voorstellingen. Deze
kruisweg maakt ruimte voor het zuivere spirituele dat sterker is dan figuratie. De
‘Kruisweg van Verstilling’ toont dat Gods beeld hier op aarde niet zonder kras bestaat.
Alle staties dragen het litteken van het kruis. Beide elementen, horizontale balk en
verticale balk zijn steeds aanwezig.
De panelen drukken iets uit dat vorm, beeld en begrip overstijgt. Wie verwend is
door overvloed van beelden ervaart dit als schaars en kil. Nochtans, spreken tot de
onzichtbare God gebeurt in stilte en leegte. Dat wisten ook Bernardus en zijn
volgelingen.
De vijftien kruiswegstaties van Jac Bisschops zijn meer dan memoria. Alles mondt
uit in de 15de statie, in het beeld van het ongetemperd licht. In het licht van de
Verrezene, het licht dat letterlijk het doek vult, is er alleen maar hoop en verwachting.
De Romeinse honderdman die Jezus' dode lichaam op het kruis aanschouwt zegt:
‘Deze is waarlijk de zoon van God’ (Mc. 15.39; Mt. 27,54).
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De kunstenaar wil het mysterie van Jezus' dood en opstanding verbinden met ons
persoonlijk leven, solidair met het lijden in de wereld. De ‘Kruisweg van Verstilling’
is verloochening en belofte, samen verbeeld. Uit de belofte groeit kracht en hoop.
Er is geen handtekening op de panelen te bespeuren. De materie zelf is zijn
signatuur.
Tempera wordt in dunne lagen over elkaar aangebracht totdat de juiste intensiteit
van de kleur wordt bereikt. ‘Elke kleur staat voor een klank’, zegt Bisschops. ‘Door
de juiste afstemming van de kleuren wil ik een totaalklank bereiken die de ziel raakt.
Kleuren die in combinatie met elkaar of tezamen met bladgoud vibreren’.
Goethe spreekt van ‘geestesogen’. Het oog blijft niet staan bij de oppervlakte van
de dingen maar zoekt ook naar het verborgen aangezicht ervan. Enkel fysisch kijken
is voor de mens niet toereikend. Het moet worden aangevuld met wat de kunstenaar
noemt: het innerlijke kijken, het schouwen.
E. Nolde schrijft op 5 juni 1942: ‘Bilder können so schön sein dass sie profanen
Augen nicht gereigt werden können’. De eerste vijf staties hebben allen een andere
kleur. Deze vijf kleuren worden telkens per vijf volgende staties herhaald.
Wit is symbool van het licht op de eerste scheppingsdag, is teken van elk
levensbeginsel. Wit staat voor zuiverheid en schoonheid. Wit is de kleur van wie het
leven dient. Wit is de kleur van het dienstbetoon en van liefdevol ontvangen. Daarom
is wit de basiskleur in: de vijfde statie (Simon van Cyrene helpt het kruis dragen);
de zesde statie (Veronica reikt Jezus de zweetdoek toe) en de veertiende statie (Jezus
wordt in het graf gelegd).
Zwart is symbool van de nacht. Zwart drukt de zielstoestand van verlatenheid en van
leegte uit. Zwart kleurt het donker, de duisternis, de droefnis en de uitzichtloosheid.
Daarom is zwart de basiskleur in: de eerste statie (Jezus wordt ter dood veroordeeld);
de negende statie (Jezus valt voor de derde maal) en de twaalfde statie (Jezus sterft
aan het kruis.)
Bruin kleurt moeder aarde. Omdat het pigment uit de aarde gewonnen wordt, drukt
deze kleur de materiele kant van de schepping uit. Het is tevens een hommage aan
het bezielde bruin van de onbetwiste meester Rembrandt. Deze aardse kleur is de
kleur van het kruis dat in de aarde staat geplant, en van het laag bij de grond handelen.
Daarom is bruin de basiskleur in: de tweede statie (Jezus draagt zijn kruis); de tiende
statie (Jezus wordt van zijn kleed beroofd) en de dertiende statie (Jezus wordt van
het kruis gehaald.)
Blauw staat voor crisis. Tegelijkertijd symboliseert blauw diepgang en onmetelijkheid.
Kandinsky schrijft dat blauw, het koninkrijk der kleuren, het best bijdraagt tot
verinnerlijking en verdieping. Daarom is blauw de basiskleur in: de derde statie
(Jezus valt voor de eerste maal); de zevende statie (Jezus valt voor de tweede maal)
en de elfde statie (Jezus wordt aan het kruis genageld.)
Bladgoud is de kleur van een kostbaar edelmetaal. Het staat symbool voor al wat
waarde heeft en lof verdient. Het is de heilige kleur in de byzantijnse mozaïeken,
iconen en in de middeleeuwse retabels. Dit goud staat als een poëtische weergave
van het licht dat Liefde heet. Licht schenkt zichzelf weg. Daarom is bladgoud is de
basiskleur in: de vierde statie (Jezus ontmoet zijn moeder); de achtste statie (Jezus
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troost de wenende vrouwen) en de vijftiende statie (Jezus verrijst.). Deze
opstandingstatie heeft de kunstenaar in bladgoud geplaatst, zoals Grünewald de
Paaschristus in Colmar schilderde. De Verrezene wordt zuiver licht, pure liefde. Dit
straalt zich langs alle kanten uit. Dit is de kern van het Christendom. Om het leven
te leren schouwen in kleuren, is het goed dat wij de ogen soms binnenwaarts richten,
om te leren zien wat enkel zichtbaar wordt voor ingewijden, en dat men met dichte
ogen beter ziet.
Jac Bisschops laat beelden en voorstellingen varen om ruimte te scheppen voor
het mysterie van kruis en opstanding. Een ding is zeker: bidden met behulp van
voorstellingen is goed. Dit zal ons bijblijven. Mediteren zonder beelden gaat dieper
(dat leert ons ook Johannes van het Kruis). Het maakt het andere gebed dieper. Wat
diep gaat, werkt diep. De transparantie van deze kruisweg van de verstilling is de
hoop.
Van 29 mei tot en met 13 juni loopt in de Romaanse kerk van Ettelgem een
tentoonstelling met werk van Jac Bisschops. De tentoonstelling is dagelijks
toegankelijk vanaf 14 tot 17.30 uur. Inl.: 059 56 84 20

Eindnoten:
1 Het videofragment is te bekijken op www.youtube.com/watch?v=6VPFLQBDz3Y
2 De auteur verwijst verschillende keren naar de aanslag op het World Trade Center. Dit is onder
meer het geval op pagina's 9, 31 en 36.
3 Thoreau's Walden verscheen in 1854
1 Het Théâtre National werd gerealiseerd in samenwerking met Architectes Associés en Atelier
Gigogne; het wooncomplex ‘Zwart Paard’ met Atelier Gigogne.
2 Olivier Bastin gaf zijn lezing op 1 december 2009. Hij werd daarbij bijgestaan door twee
medewerkers: Nele Stragier en Michael Bianchi. Voor het volledige architectuurprogramma
zie: www.bozar.be.
3 Gedetailleerde informatie over de projecten is te vinden op www.escaut.org.
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Bibliotheek
Samenstelling Geert Swaenepoel
Filosofie en religie
■ Dominique en Mikael Bauer (red.)
Cum tanta sit in amicitia vera perfectio. Liber amicorum Raoul Bauer,
Pelckmans, Kapellen, 2009, 288 blz., 24,50 €
Cultuurgeschiedenis is altijd wat een vreemde eend in de bijt geweest, zwevend
tussen wetenschap, filosofie en literatuur, tussen het ontvouwen van een zeker
vakjargon en de kunst van het verhaal. Is cultuurgeschiedenis wel een wetenschap?
In het spoor van Arnold J. Toynbees A Study of History heeft Raoul Bauer (1944)
met niet aflatende ijver die ‘onwetenschappelijke wetenschap’ beoefend en gebeten
door de microbe voor ‘zijn vak’ liggen ook nu nog enkele nieuwe boekprojecten
klaar en toert de jonge emeritus van lezing naar lezing - vooral over de cisterciënzers
- door Vlaanderen en Nederland. Bij zijn emeritaat werden in een liber amicorum
dertien lezenswaardige bijdragen verzameld rond de drie thema's die de
cultuurhistoricus ter harte gaan: de middeleeuwen, het domein van architectuur en
kunst, en de filosofische reflectie. Dat zijn geen duffe of saaie onderwerpen die niets
met ons leven te maken hebben, integendeel. Die cultuurgeschiedenis vertelt ook
veel over onszelf. ‘We must carry our inquiery from the macrocosmos of historical
facts to the microcosmos of individual human experience’, stelde Toynbee en ook
de uitspraak van Henri Pirenne vertrekt van diezelfde fundamentele waarheid: ‘Mais
je suis un historien, c'est pourquoi que j'aime la vie’. Voor Raoul Bauer stond zijn
onderzoek, studie en degelijk onderwijs niet los van vriendschappen en het uitwisselen
van gedachten bij een goede fles wijn. De dertien auteurs van dit boek zijn niet alleen
specialisten ter zake die zorgden voor waardevolle bijdragen, bovenal zijn het hechte
vrienden en familie van de gehuldigde. De titel van het Liber amicorum, ontleend
aan De Spirituali amicitia van Aelred van Rievaulx, is daarom zeer toepasselijk:
Cum tanta sit in amicitia vera perfectio - ‘Aangezien er in de vriendschap zo'n grote
ware vervolmaking is’.
[Emmanuel Van Lierde]

■ Martin Heidegger
De oorsprong van het kunstwerk, Boom, Amsterdam, 2009, 104 blz., 8,95
€
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In de reeks Kleine Klassieken verschijnen bij uitgeverij Boom geregeld pareltjes uit
de filosofie. Elk kleinood wordt met een originele cover en met bibliofiele zorg
uitgegeven en is te koop voor een habbekrats. In die boekenreeks met bekende en
minder bekende teksten van grote denkers verscheen vorig jaar Gelukkig leven van
Seneca. Zijn adviezen om in tijden van tegenspoed gemoedsrust te vinden, blijven
actueel. Voorts was er Magie en emotie waarin Jean-Paul Sartre aangeeft dat we met
emoties de werkelijkheid naar onze hand kunnen zetten. Van de meester van het
essay, Michel de Montaigne, verschenen dan weer enkele teksten onder de titel Over
vriendschap. Ook dit jaar publiceert Boom enkele Kleine Klassieken die de universele
vragen van de mens krachtig aankaarten en het daarom verdienen gelezen te worden.
Het gaat om Lachen van Henri Bergson, Twee opvattingen van vrijheid van Isaiah
Berlin, De tragiek van de goden van Lucianus van Samosata en Over waarheid van
Francis Bacon. Uit deze boekenreeks verdient een sleuteltekst uit het oeuvre van de
Duitse filosoof Martin Heidegger onze bijzondere aandacht, omdat de thematiek
aansluit bij dit tijdschrift. In De oorsprong van het kunstwerk - gebaseerd op een
aantal lezingen uit 1936, maar pas in 1950 in de bundel Holzwege voor het eerst
gepubliceerd - gaat Heidegger op zoek naar het wezen van de kunst. Hij bakent eerst
het kunstwerk af tegenover het ding en het tuig. Al is het kunstwerk ook een ding,
het is tegelijk veel meer dan dat. Zoals een allegorie of een symbool verwijst het
naar iets. Denk aan het schilderij van Van Gogh waarop een paar boerenschoenen
staat afgebeeld. Dat werk maakt het tuig zichtbaar, maar tegelijk roepen die schoenen
de hele wereld van het boerenleven op. Zo brengt het werk iets aan het licht wat
voordien niet werd gezien. Iets nieuws treedt als iets waars tevoorschijn. Voor de
toeschouwer is dat een schok, waardoor een wereld opengaat en de waarheid niet
alleen wordt blootgelegd, maar zelfs geschiedt. De zin van kunst ligt in die gebeurtenis
en in die ervaring van waarheid. Het is hoogst opmerkelijk dat wanneer Heidegger
het over kunst heeft, niet zozeer de schoonheid, maar wel de waarheid primeert. Het
gaat niet over ‘kunst om de kunst’. Elk kunstwerk bevat een boodschap en is nooit

Vlaanderen. Jaargang 59

zomaar vrijblijvende Spielerei. Van veel hedendaagse kunst denken we dat
gemakshalve, maar misschien heeft ook die ons veel te zeggen als we bereid zijn te
luisteren en geduldig te kijken tot een betekenis zich openbaart.
[Emmanuel Van Lierde]

Beeldende kunst
■ Quentin Buvelot e.a.
Philips Wouwerman 1619-1668, Waanders Uitgevers, Zwolle, en
Mauritshuis, Den Haag, 2009, 208 blz., 37,50 €

Philips Wouwerman (1619-1668) behoort tot de minder bekende schilders uit de
zeventiende eeuw in de Noordelijke Nederlanden. Hij was een vrij productief
kunstenaar. Zo'n zeshonderd werken staan op zijn naam. Het gaat vooral om
afbeeldingen van jachtpartijen, veldslagen, rijscholen, legerkampen en dergelijke.
Vooral de voorstellingen van paarden schilderde hij met een zeer grote correctheid
en blijkbaar met uiterst gemak. Meestal plaatste hij dit dier in het weidse landschap.
Ook zijn tekeningen zijn op dit gebied boeiend om te observeren. Zo ontwikkelde
Wouwerman zich tot een kunstenaar van meer dan een behoorlijke kwaliteit. Naar
aanleiding van een tentoonstelling over hem in het Mauritshuis in Den Haag werd
een rijk geïllustreerd boek met catalogus uitgegeven. Het fraai gerealiseerde boek
bevat diverse bijdragen, geschreven door Edwin Buijsen, Kathrin Bürger, Frederik
Duparc, Alice Klaassen, Lea van der Vinde, Gregor Weber, Gerdien Wuestman en
Quetin Buvelot, die ook de redactie verzorgde. Ongetwijfeld vormt deze uitgave
voortaan een basisboek voor de studie van Philips Wouwerman.
[Jean Luc Meulemeester]

■ Annemie De Gendt
In het spoor van Rubens, Sint-Niklaas, 2009, 26 × 21 cm, 104 blz., 15 €

Vlaanderen. Jaargang 59

Naar aanleiding van de tentoonstelling In het spoor van Rubens, die tot 31 januari
2010 bezocht kon worden in het museum Zwijgershoek in Sint-Niklaas, verscheen
ook een boek met een waaier aan kleurenillustraties.
Hoewel de opbouw van de tentoonstelling zich hoofdzakelijk beperkt tot het naast
elkaar ophangen van een behoorlijke verzameling schilderijen (en wat sculpturen,
meubels en edelsmeedwerk) bezorgt het geheel een goed overzicht van de
schilderkunst tijdens de contrareformatie en haar invloed op de cultuur en de
maatschappij tijdens de zeventiende eeuw in de Zuidelijke Nederlanden. De tekst
van het boek is een samenvattend relaas van wat vooral schilders in die periode
hebben gepresteerd, meestal onder invloed van enkele grootten, zoals Caravaggio,
Rubens en Van Dyck. Zij realiseerden werken die als basis dienden voor schilderen beeldhouwkunst, wandtapijtkunst, zilversmeedkunst, grafiek en boekproductie.
Zowel het grootschalige en hiërarchische atelier als de introductie van de barokke
monumentaliteit door Rubens bleven een voorbeeld gedurende de zeventiende eeuw,
zeker in de Zuidelijke Nederlanden. Het interessantste aan de tentoonstelling en aan
de uitgave is dat we heel wat schilderijen kunnen bekijken die zich vooral in reserves
van musea, in privéverzamelingen en in de kunsthandel bevinden.
[Jean Luc Meulemeester]

■ Koenraad De Wolf en Manu Verhulst
Johannes Wickert. Schilderkunst / Malerei, Halewijn, Antwerpen, 2009,
154 blz., 30 €

De wortels van het oeuvre van Johannes Wickert (1954) zitten nog volop in de
christelijke traditie, hoewel zijn werken niet langer in dienst van de
geloofsverkondiging staan. De actuele tijdsgeest ademend, brengt de Duitse kunstenaar
in een figuratief-symbolische beeldtaal het transcendente veeleer subtiel aan de
oppervlakte. Bovenal toont hij de puinhoop die het individualisme in onze
samenleving aanricht. Het gemeenschapsleven en de openheid voor het religieuze
worden van tafel geveegd. Vreemd genoeg brengt Wickert net graag in beeld wat
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zich onder tafel afspeelt. Hij schildert voeten als ‘spiegel van de ziel’, zoals de
17de-eeuwse Gabriel d'Artis die omschreef. Die filosoof was van oordeel dat God
niet vanboven uit naar de mensen kijkt, maar vanuit de aarde. Voeten krijgen zo een
symbolische betekenis. Wickert wil met zijn werk een betere wereld tot stand brengen.
Subtiel reikt hij de mensheid een medicijn aan tegen de wanhoop. Zijn vrolijke
kleurenpallet wekt hoop, geloof en liefde op in de desolate leegte. De kracht van zijn
beelden wordt in de zopas uitgegeven monografie versterkt door de kracht van
woorden. De tweetalige poezie van priester-dichter Manu Verhulst kreeg een originele
vormgeving naast de veelal paginagroot afgebeelde olieverfschilderijen. In het
voorwoord vat kardinaal Godfried Danneels heel goed alle dimensies van Wickerts
oeuvre samen. ‘Er zit psychologische diepgang in zijn werken. De kunstenaar die
sinds vele jaren als hoogleraar psychologie verbonden is aan de universiteit van
Keulen, analyseert zijn personages tot op het bot. Doordat die werken zo diep
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graven, blijven ze ook zo lang op het netvlies kleven. Vervolgens, Wickert snijdt
met een cuttermes heel diep in het vel van de samenleving. Op een ongenadige manier
confronteert hij ons met het lijden in deze wereld: het fysieke, maar vooral het mentale
lijden dat zo welig tiert. Ten slotte: hoe diep mensen ook in de put zitten, de
kunstenaar biedt iedere keer een uitweg of een aanzet daartoe. De verwijzing naar
het transcendente of goddelijke zit in ieder werk ingebakken.’ De kardinaal vindt
dan ook dat de naam van Johannes Wickert moet worden toegevoegd aan dat kleine
lijstje van zuiver epische of narratieve kunstenaars zoals Arcabas en Michel Ciry die
erin slagen de eeuwenoude Bijbelse boodschap op een actuele manier te vertellen.
[Emmanuel Van Lierde]

Architectuur
■ Raoul Bauer
De ontvoering van God: een cultuurhistorische visie op de romaanse en
gotische kerkarchitectuur. Davidsfonds, Leuven, 2009, 144 blz., 27,50 €

De Europese gotische kathedralen behoren tot de absolute top van ons westerse
patrimonium. Dit bouwkundig erfgoed bepaalt niet enkel de skyline van vele steden,
het toont de ambitie van steden en de relatie tussen het goddelijke en de wereld.
Bauer is reeds jaren gefascineerd door de twaalfde eeuw, het scharniermoment waarin
de overgang tot stand komt van de romaanse naar de gotische bouwkunst. De
stijlmutatie komt niet zomaar, zij is ingebed is een ruimere maatschappelijke en
spirituele verandering, een andere kijk op God, de mens en de wereld. Een vergaande
desacralisering van de wereld begint volgens Bauer met de gregoriaanse hervorming
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die aansluit bij de opkomende stedelijke seculiere cultuur. ‘De romaanse architectuur
met haar op en top sacrale ruimte waarin de transcendentie van God centraal staat,
past niet meer in deze verwereldlijking’ is Bauers uitgangspunt. Hij start zijn verhaal
bij de Saint-Philibertkerk in Tournus. Veel bezoekers vinden ‘het interieur een
existentieel beklijvende ervaring’ en er ‘heerst niet de onrust van de wereld maar de
rust van de hemel’. Hij gaat uitvoerig in op de Maria Magdalenabasiliek in Vézelay
en twee Cisterciënzerkerken: Fontenay en Pontigny. Voor wat betreft de gotiek wordt
ingegaan op de ‘gekroonde berg’, de kathedraal van Laon en de kathedraal van
Amiens. In hoofdstuk twee schetst Bauer het ontstaan van de 12de eeuwse renaissance.
Tussen 1000 en 1200 is er een duidelijke verschuiving, een denken dat bepaald wordt
door Augustinus om vervolgens te worden beïnvloed door het denken van Joachim
van Fiore. Vanuit het denken van Augustinus is het ‘aardse verblijf van de gelovigen
een onvermoeide pelgrimstocht naar een bovenaards doel’. In plaats van het afwachten
van de voltooiing der tijden is er bij de gregorianen ‘de wil om het koninkrijk Gods
hier op deze wereld te vestigen’. De Civitas Dei van Augustinus ruimt volgens Bauer
plaats voor een soort van politiek-regieuze entiteit namelijk de sancta respublica
christiana of de christenheid. In hoofdstuk 3 ‘De verlijfelijking van het goddelijke’
wordt verder nagegaan in welke mate het wereldlijke en menselijke het goddelijke
inpalmt. Bauer gaat in op de theologische spanning tussen de seculiere wereld en de
transcendente realiteit waarbij de schittering van de hostie het best wordt
gevisualiseerd in de ‘Triptiek der zeven sacramenten’, het schilderij van Rogier van
der Weyden. In een gotische kathedraal is de gekruisigde Christus aanwezig maar
ook de priester met de naar de hemel gerichte hostie. De waardering voor het zichtbare
neemt toe, in casu brood en wijn. Het boek is geen analytische omschrijving van
kerkgebouwen. Het wil de achtergronden duiden die de ommekeer in de architectuur
teweeg hebben gebracht. Als appendix ‘De middeleeuwse kathedraal als historische
bron’ belicht Bauer een aantal standaardwerken die de kathedraal als onderwerp
hebben. De foto's die het verhaal ondersteunen zijn genomen door Piet Debois
[Marc Dubois]

■ Hans Ibelings
In publieke opdracht. Vlaams Bouwmeester 1999-2009, SUN, Amsterdam,
2009, 186 blz., 42,50 €
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Op initiatief van Vlaams Bouwmeester Marcel Smets analyseerde architectuurcriticus
Hans Ibelings tien jaar Vlaams Bouwmeesterschap en de methode van de Open
Oproep. In 1999 kreeg het Vlaamse architectuurbeleid een nieuwe impuls door het
instellen van die functie die eerst tot 2005 door bOb van Reeth werd vervuld en
nadien door Smets. Dat beleid is een breuk met het verleden doordat het eindelijk
meer aandacht besteedt aan de publieke ruimte en de openbare gebouwen. Architectuur
is van waarde voor de samenleving en de overheid heeft daarin een
verantwoordelijkheid. De architect bouwt niet louter voor individuen of instituties
van kerk en staat, maar geeft gestalte aan een samenleving. Daarom is architectuur
een publieke kunst die de samenleving ten goede komt. Architectuur wordt zelfs
ontdekt als een van de middelen om het Vlaamse zelfbewustzijn uit te dragen en
vorm te geven. Het laat zien wat onze deelstaat vermag. Samen met de Vlaamse
Bouwmeester vormen het Vlaams Architectuurinstituut (VAi) en de uitgave van het
Jaarboek Architectuur Vlaanderen een ‘wapen tegen de architecturale ongeletterdheid’.
Door voor architectuur in opdracht van de Vlaamse overheid of lokale besturen te
werken met de Open Oproep en de daarbij horende discussies, verhoogt niet alleen
de kwaliteit van de projecten, maar ook de betrokkenheid van de bevolking en de
openbaarheid van bestuur. De Open Oproep is eigenlijk een wedstrijd waarbij na een
opdrachtformulering kandidaten een portfolio indienen. Daaruit gebeurt een
voorselectie van tien ontwerpen. Na overleg met de bouwheer kunnen vijf ontwerpers
hun visie geven en komt de jury tot een keuze. Altijd wordt getracht jonge bureaus
en een buitenlandse architect aan te trekken. Sinds 1999 waren er meer dan 400
projecten, waarvan er 200 in uitvoering zijn en 50 gerealiseerd. Ibelings belicht er
in zijn boek dat ook in het Engels verscheen, 24 in detail. Het gaat om heel
uiteenlopende projecten voor cultuurcentra, schoolgebouwen, infrastructuurwerken
zoals bruggen en wegen, dorpskernen, stadshuizen of crematoria, waarbij het nu eens
een nieuwbouw betreft, dan weer een restauratie of een interventie in een bestaande
bebouwing. Het boek In publieke opdracht zorgt voor een degelijke terugblik op het
mooie resultaat van een decennium Vlaams Bouwmeesterschap.
[Emmanuel Van Lierde]

Fotografie
■ Michel Szulc Krzyzanowski
Sequences: the ultimate selection. Uitgeverij Voetnoot, Antwerpen, 2009,
238 blz., 75 €

Tussen 1975 en 1984 maakte de Nederlandse fotograaf Michel Szulc Krzyzanowski
honderden ‘sequences’, reeksen foto's waarin een subtiele verschuiving optreedt, en
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die minstens uit twee afbeeldingen bestaat maar die soms tot hogere aantallen beelden
kan oplopen. Het zijn pogingen van de kunstenaar om vat te krijgen op tijd en
gebeurtenissen. In 1984 stopte Krzyzanowski vrij abrupt. Die periode werd afgesloten
met de publicatie van Sequences, met een voorwoord van David Travis, curator
fotografie van het Art Institute in Chicago. De foto's van Krzyzanowski werden onder
andere tentoon gestled in het Stedelijk Museum in Amsterdam, Centre Beaubourg
in Parijs en het Ludwig Museum in Keulen die zijn werk voor hun collecties
aankochten. Nu, 25 jaar later, publiceert Michel Szulc Krzyzanowski de ‘ultieme
selectie’ bij Uitgeverij Voetnoot. In Sequences: the ultimate selection zijn de 112
beste sequenties opgenomen. Daarbij zijn er ook dertig die nooit eerder zijn getoond
of gepubliceerd. Het boek bevat meer dan 500 foto's. Ze werden genomen in Europa,
Noord-Afrika, de Verenigde Staten en Mexico. Krzyzanowski toont hoe tijd, ruimte,
licht en schaduw met elkaar in interactie zijn, subtiel met elkaar en met de
toeschouwer spelen. Krzyzanowski's foto's zijn het toonbeeld van subtiele, uitgepuurde
eenvoud. Hij fotografeert eenvoudige dingen: enkel handen, een stuk rots, stok of
een schelp op de onmetelijke zandvlaktes waar hij dit werk maakt. In de reeksen die
de fotograaf van deze ogenschijnlijk banale dingen brengt, slaagt hij erin die
alledaagsheid te overstijgen en op te tillen tot concrete poëzie. Sequences the ultimate
selection is een uitermate fraai vormgegeven boek dat voor de vakman én voor de
liefhebber van kunstfotografie een must is.
[Geert Swaenepoel]

Literair essay
■ Cas Goossens (ed)
Zo, denk ik, wordt liefde weer nieuw. Over de poëzie van Jo Gisekin.
Uitgeverij P, Leuven, 2008, 134 blz., 20 €
In 1969 verscheen Een dode speelgoedvogel, de debuutbundel van Jo Gisekin. Veertig
jaar later wordt Gisekins dichtwerk geprezen in Zo, denk ik, wordt liefde weer nieuw,
een regel uit haar eigen gedicht Shantung. Collega-dichters, kunstenaars, recensenten
en componisten vertellen wat de poëzie van Gisekin voor hen zo waardevol maakt,
en dat op geheel eigen(zinnige) wijze, met een briefje, een gedicht, herinneringen,
reflectie of analyse.
Hierdoor krijgt de lezer van Zo, denk ik, wordt liefde weer nieuw een mooi overzicht
van de stijl en thematiek van Gisekins poëzie. Velen prijzen ‘het levensechte’, de
kracht van haar stijl’ (Harold van de Perre) en de ‘uitgepuurde, tot de essentie
gereduceerde zegging’ (Anne Marie Musschoot). Langs ‘het kleine, het tastbare, het
alledaagse’ roept Gisekin steeds het ‘ongrijpbare’ op (Hugo Brems): eenvoudige
beelden uit het menselijke, persoonlijk leven openbaren existentiële thema's als
geboorte, vergankelijkheid en dood, liefde en leegte
Veel aandacht gaat in Zo, denk ik, wordt liefde weer nieuw naar de dichtbundel
De tuin van Cathérine, over de ontmoeting, vriendschap en leefwereld van een
mentaal gehandicapte vrouw. Erg ontroerend is dan ook de bijdrage van Andries
Kinsbergen, de vader van Rita, de mentaal gehandicapte vrouw waarmee Jo Gisekin
een intieme vriendschap deelt. Voor hem bewijst Gisekin dat kunst wel degelijk ‘een
bijdrage kan leveren tot een beter begrip van de medemens en aldus tot een nieuw
harmoniemodel’, toch een groot compliment voor een artiest en zeker niet het enige
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dat deze samengestelde bundel telt. Zo, denk ik, wordt liefde weer nieuw is een mooi
en eerlijk eerbetoon aan een stevig gevestigde, maar voor het grote publiek verborgen
gebleven waarde in het Nederlandstalige literatuurlandschap.
[Line Hendrickx]

■ Jos van Cann
De Grote Crimezone Thriller Encyclopedie. Uitgeverij Unieboek, Houten,
2009, 364 blz., 27,95 €

Het misdaad- en thrillergenre boomt, ook in ons taalgebied. En het genre wordt stilaan
au serieux genomen, getuige de aandacht die recent het nieuwe boek van James
Ellroy te beurt. De tijd is dan ook rijp voor een naslagwerk over het genre Eerder
publiceerde Jos van Cann Moordgids. In mijn recensie sprak ik bij het verschijnen
ervan de wens uit op een regelmatige update van het
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boek. Die geactualiseerde en uitgebreide editie is eind vorig jaar verschenen met als
titel De Grote Crimezone Thriller Encyclopedie. Auteur Jos van Cann heeft
aanvullende informatie geput uit de archieven van de onvolprezen website
Crimezone.nl. Het boek bevat, alfabetisch op auteursnaam geordend, informatie over
ruim 3.000 auteurs en 12.000 titels van Nederlandstalige en vertaalde thrillers,
detectiveverhalen en andere misdaadromans. Soms worden enkel auteursnaam,
titel(s), en jaar van uitgave vermeld. Belangrijker auteurs krijgen een omvangrijk
lemma toebedeeld. En nog anderen een uitgebreid artikel of interview. De auteur
gebruikt de genreaanduiding van de bekende Vrij Nederland Detective & Thrillergids.
De boeken die in die vier of vijf sterren kregen worden achteraan vermeld in een
aparte erelijst. De Grote Crimezone Thriller Encyclopedie bevat verder overzichten
van de winnaars en genomineerden van de belangrijke Nederlandse en Vlaamse
prijzen voor misdaadliteratuur, een pseudoniemen- en een auteursindex, relevante
websites en wordt afgesloten met een literatuur- en een bronnenopgave. Detailkritiek
op een encyclopedisch werk is altijd mogelijk. Over de ruimte die auteurs al dan niet
toebedeeld krijgen kan gediscuteerd worden. Dat belet niet dat Jos van Cann met De
Grote Crimezone Thriller Encyclopedie een breed opgezet en onmisbaar naslagwerk
voor het thriller- en misdaadgenre heeft afgeleverd. Een boek waar de liefhebber van
het genre niet omheen kan en dat thuishoort in de collectie van openbare bibliotheken.
[Geert Swaenepoel]

Literair proza
■ Menno Lievers
De val van Hippocrates. De Bezige Bij, Amsterdam, 2009, 284 blz., 19,90
€
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In Menno Lievers' medische roman De val van Hippocrates worstelt het
hoofdpersonage Erik Liefco met heel wat schuldgevoelens. Op dertienjarige leeftijd
heeft Erik zijn broer naast zich in de afgrond zien storten. Nadat ze samen de Zwitserse
Trübsee bezocht hadden en geen geld meer hadden voor de skilift begonnen Erik en
zijn broer aan een hachelijke afdaling die Eriks broer uiteindelijk fataal werd. Erik
probeert alles in zijn leven om terug in de gratie bij zijn moeder te raken. Een van
zijn plannen daarvoor is om arts te worden en een opleidingsplaats te krijgen in een
gerenommeerd Nederlands ziekenhuis. Eriks vriendin Beatrijs is allerminst ingetogen
met Eriks talrijke pogingen om zo'n opleidingsplaats in de wacht te slepen. Beatrijs
stelt Erik voor om met haar naar Londen te gaan waar zij een topsalaris krijgt en
waar Erik, als hij dat per se wil, een dokterspraktijk kan starten. Erik weigert en blijft
alleen achter in Nederland waar hij al snel het rechte pad kwijtraakt. Als basisarts
stapelt Erik de blunders op. De meeste van zijn patiënten overlijden, soms in verdachte
omstandigheden. Op seksueel vlak is Erik bijzonder actief nadat Beatrijs naar Londen
vertrokken is. Vooral in het ziekenhuis waar hij werkt, slaagt hij erin om er een hele
schare vriendinnen op na te houden. Erik gaat zelf een schijnhuwelijk aan met een
Colombiaanse prostituee die kort daarna op de luchthaven van Tokio wordt opgepakt
met een kilo cocaine in haar bagage. Voor al die vrouwen verbergt Erik dat de kans
bestaat dat hij aids opgelopen heeft toen hij een aidspatiënt in de lies moest prikken
en na deze actie de naald per ongeluk in zijn duim prikte. Lange tijd probeert Erik
de gedachte dat hij een kandidaat HIV-patiënt is te onderdrukken, maar hij beseft
maar al te goed dat hij zowel lichamelijk aan het aftakelen is, als ook mentaal wanneer
hij zich voor zijn medische (wan)daden moet verantwoorden in de gerechtszaal. In
tegenstelling tot Hippocrates, de Griekse arts die als eerste natuurlijke in plaats van
bovennatuurlijke oorzaken voor ziekten zag, heeft Erik zich door zijn verstoord
zelfbeeld te weinig met de feitelijke geneeskunde bezig gehouden, maar wel met het
emotioneel geraaskal met zijn patiënten. De val van Hippocrates is een beklemmende
filosofische roman waarin Lievers de grenzen aftast van de ethiek. Door zijn opbouw
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leest de roman als een superspannend detectiveverhaal met een dantesk einde. Kortom,
een roman die de lezer dagenlang in de ban houdt.
[Nicolas Verscheure]

■ P.F. Thomése
J. Kessels: The Novel. Uitgeverij Contact, Amsterdam, 2009, 220 blz., 19,95
€

Stelt u zich het volgende scenario eens voor. U reist met uw beste vriend naar
Hamburg, woont er een voetbalwedstrijd bij van de amateurploeg Sankt Pauli. U
bent van plan om na de wedstrijd onmiddellijk terug te keren naar uw geboortestreek
en dan ontdekt u een lijk in de koffer van uw wagen. Geloof het of niet, dit is het
uitgangspunt in J. Kessels: The Novel, het tiende boek van schrijver P.F. Thomése
die met J. Kessels een liefde deelt voor film, country muziek en het oeuvre van
Charles Bukowski. Wie het literaire werk van Thomése op de voet volgt, weet dat
zijn controversiele romans sfeervol zijn en wemelen van de filosofischpsychologische
terzijdes van de verteller die de vergeefsheid in het streven van de personages nu
eens relativeert en dan weer uitvergroot. Het moet gezegd worden dat J. Kessels:
The Novel in navolging van de andere boeken van Thomése erg controversieel te
noemen is en dat het psychologische geploeter van de hoofdpersonages frappant is.
Zo raakt de verteller Thomése samen met zijn beste vriend en zijn favoriete personage
J. Kessels verstrikt in een web van krankzinnige intriges waar zij eigenlijk geen deel
aan hebben.
Het zijn de absurde dialogen, de besluiteloosheid van beide heren, de hilarische
finale en vooral de wrange humor die kleur geven aan dit stilistisch pareltje over
(on)trouw tussen beste vrienden, over zinloos gereis door Europa en over
wansmakelijke Duitse toplesstenten. Thomése mag dan al geen indringende dingen
over de wereld vertellen, zijn humor werkt meer dan eens erg aanstekelijk.
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[Nicolas Verscheure]

■ Peter Drehmanns
De begeleider. Querido, Amsterdam, 2009, 265 blz., 18,95 €

Leo Zonderland, het hoofdpersonage in Peter Drehmanns' cynische roman De
begeleider, heeft zich gespecialiseerd in de meest eigenzinnige job die in Nederland
bestaat: ‘het begeleiden van suicide tourists naar Zürich’. In De begeleider worden
drie levensmoede mensen uit hun lijden verlost. Zonderlands eerste klant is mevrouw
R., een zesendertigjarige niet onknappe vrouw die niet alleen jarenlang onder
doktersbehandeling geweest is, maar eveneens in diverse zenuwinrichtingen heeft
gelogeerd. Ze kreeg er diverse etiketten opgeplakt: ‘dissociatieve
persoonlijkheidsstoornis, bipolaire depressie, borderline, interpretatieve paranoia,
atypische depressie en andere’. Zonderland begeleidt mevrouw R. op haar laatste
helletocht naar de Zwitserse stichting Sententia waar ze 15 gram natrium-pentobarbital
zal innemen om haar overwinning op haar armzalige leven te vieren. De autotocht
naar Zürich verloopt allesbehalve vlekkeloos. Zo lichten de Zwitserse douaniers de
vier koffers van mevrouw R. grondig door en verlenen mevrouw R. pas na haar
grandioze weerwoord toegang tot de Zwitserse ‘Hades’. Zonderlands tweede klant
is de impotente meneer M., een voormalige archivaris, die kort voor zijn afscheid
nog voor heel wat oproer zorgt. Twee dagen vooraleer hij de dodelijke druppeltjes
inneemt, bezoekt hij samen met Zonderland het Zwitserse bordeel Club Lustopia
waar hij voor de laatste keer strijd levert tegen zijn impotentie. Meneer M. sluit er
met de hoeren een weddenschap af: slagen de drie hoeren erin zijn erectiele functies
te rehabiliteren, dan krijgen ze elk duizend euro.
Zonderlands laatste klant is de arbeidsongeschikte mondhygiëniste mevrouw W.
Haar levensbeëindiging lijkt vlot te verlopen, maar door een ongelukkige samenloop
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van omstandigheden, moet het hele Sententiacircus hun praktijk in een camper buiten
de muren van hun gesticht verder zetten. Mevrouw W. maakt gebruik van een drive-in
death. Als geen ander slaagt Drehmanns erin om zijn lezers wakker te schudden, om
hen een geweten te schoppen. Is de dood maakbaar, zelfs indien ze ‘Zwitsers zindelijk’
uitgevoerd wordt? De begeleider is een beklijvende road novel die de lezers meeneemt
naar het terrein van de euthanasie en de psychiatrische instellingen. De lijn tussen
tragedie en komedie is bij momenten flinterdun. Kortom, deze roman is zowel
onthutsend als teder.
[Nicolas Verscheure]

■ Edzard Mik
Goede tijden. De Bezige Bij, Amsterdam, 2009, 237 blz., 18,90 €

Het huwelijk tussen de Russische danseres Julia en de Nederlandse advocaat Vink
staat op springen in Edzard Miks zevende roman Goede tijden. Het wederzijds
vertrouwen is zoek doordat Julia in de ban is van goeroedanser Sjef die een hele
schare vrouwen rond zich verzamelt. Vink verdenkt er Julia en Sjef van er een
buitenechtelijke relatie op na te houden. Julia op haar beurt vindt dat Vink een
harteloze advocaat geworden is die niet langer de waarheid nastreeft, maar mee
verantwoordelijk is voor al het bedrog in de rechtszalen.
Wanneer Sjefs naam genoemd wordt in de zaak van de verdwijning van Germaine
wordt Vink door Germaines echtgenoot Batta aangesteld om te pleiten tegen Sjef.
Sjef zal het proces echter nooit meer meemaken omdat hij zelfmoord pleegt nadat
Julia hem achterlaat op één van zijn privéfeestjes: ‘Een silhouet [dat van Sjef] gleed
langs de gevel, moeiteloos en zonder realiteit. Misschien dat hij [Vink] ergens in zijn
hersenen wel registreerde wat er gebeurde, maar hij liet het niet tot zich doordringen
en draaide de straat op. De plof was echter niet mis te verstaan, en tientallen ramen
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lichtten op, het had er alle schijn van dat de hele flat halsreikend naar dit moment
had uitgezien, als naar een bevrijding, een bevrijding voor allen.’ Na Sjefs zelfmoord
groeien Julia en Vink niet naar elkaar toe. Vanuit het perspectief van de overleden
Sjef zijn de lezers daar getuige van. Om zijn huwelijkscrisis te verwerken houdt Vink
er een minnares op na, Maria. De passie keert terug in zijn leven, maar op het moment
dat de lezers verwachten dat Maria en Vink voorgoed het bed met elkaar zullen delen,
vergeeft Vink de misstap van zijn vrouw en met een handjevol alledaagse woorden
kunnen ze allebei verder. Goede tijden is veel meer dan een psychologische roman
over twee uit elkaar gegroeide huwelijkspartners. Het is een wondermooie poëtische
roman vol verrassende beelden en metaforen waarin Mik net als in zijn roman De
wachters zijn lezers op het verkeerde been zet. Goede tijden laat zich het best van
al omschrijven als een oerdegelijke Nederlandse cynische roman met internationale
uitstraling.
[Nicolas Verscheure]

■ Dieter Ceustermans
Vluchtmisdrijf. Uitgeverij Contact, Amsterdam, 2009, 237 blz., 18,95 €

Het zal je maar overkomen. Op het moment dat Peter Decraene zijn vrouw Mia
binnenbrengt in de palliatieve afdeling van een streekziekenhuis in Vlaanderen,
begint hij te hyperventileren. Het verplegend personeel denkt dat niet Mia moet
opgenomen worden, maar Peter. Op zich een hilarische situatie. Dieter Ceustermans
(1973) heeft niet voor het gemakke-
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lijkste thema gekozen in zijn debuut Vluchtmisdrijf. Hoe reageer je als mens wanneer
men je vertelt dat je niet lang meer te leven hebt? Verbijt je alle pijnen of kies je
voor euthanasie? Het grootste deel van de roman speelt zich af rond het sterfbed van
Mia. Die stille en pijnlijke momenten wisselt Ceustermans feilloos af met flashbacks
over de dubbelzinnige relatie die Peter en Mia met elkaar hadden. Kort nadat hun
zoon Wouter overlijdt, laat Peter zich steriliseren en ebt de passie tussen Peter en
Mia volledig weg. Het huwelijk tussen Peter en Mia lijkt te gaan stranden, wanneer
Peter Els Verbeke ontmoet. De seksuele aantrekkingskracht tussen Peter en Els is
aanvankelijk immens groot. De eerste nacht dat Peter en Els met elkaar de liefde
bedrijven is Peter fysiek uitgeput, maar mentaal energieker dan ooit. Wanneer Mia
de buitenechtelijke relatie tussen haar man en de jonge advocate Els ontdekt, laat ze
Peter kiezen tussen een terugkeer naar haar of een onherroepelijk vertrek naar Els.
Peter kiest voor Els, maar door zijn al te impulsieve beslissing stort hij kort daarna
mentaal in. Het droombeeld dat Peter zich gevormd had over Els strookt niet met
het alledaags plaatje. Met hangende pootjes komt Peter uiteindelijk opnieuw bij Mia
terecht. Verlamd van angst voor wat hem te wachten staat in de laatste uren van zijn
vrouw, pleegt Peter zowel figuurlijk als letterlijk vluchtmisdrijf. Mia probeert kort
voordat ze zal inslapen Peter te bereiken en hem nog op andere ideeën te brengen:
‘Peter? Ik kan niet geloven dat je me dit aandoet, Peter. Zo slecht ben jij toch helemaal
niet? Wat heb ik je misdaan om dit te verdienen, Peter? We hadden het toch goed
samen? Dat heb je toch zelf gezegd? Ik kan niet meer, Peter, ik kan dit niet aan’. Als
lezer kan je nauwelijks geloven dat een man als Peter zo laf kan zijn om elk contact
met zijn vrouw te verbreken, maar toch voel je geleidelijk aan met hem mee, eenmaal
je wil weten wat zijn eigenlijke drijfveren zijn. Ceustermans wikt en weegt zijn
woorden op minutieuze wijze. Nog nooit is het menselijk tekort zo krachtig, zo eerlijk
en zo diepmenselijk beschreven als in Vluchtmisdrijf.
[Nicolas Verscheure]

Poëzie
■ Floor Buschenhenke
Eiland op sterk water. Atlas, Amsterdam, 2009, 59 blz., 18,50 €
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‘Er is een eiland dat we allebei bezocht hebben / Dat blijft wel nog een tijdje liggen.’
De op drie na laatste regels van de debuutbundel van de Nederlandse, zelfverklaarde
woordheks Floor Buschenhenke verklaren meteen de titel van de bundel. Op ‘sterk
water’ is de benaming die verwijst naar een conserveringsmethode waarbij bepaalde
organismen ondergedompeld worden in een oplossing van verschillende vloeistoffen
met als doel ze te bewaren. In een vorig leven verrichtte de dichteres (alfa-)
wetenschappelijk onderzoek en de instrumenten waarmee ze bepaalde tests uitvoerde
spelen een cruciale rol in verschillende gedichten. Zo duiken er in het gedicht
‘Sint-Mandelbrot’ verschillende lengtematen op. Van de bekende kilometers en
meters, tot de slechts voor ingewijden bekende femtometers. De titel van het gedicht
zou een de naam van heilige kunnen zijn of eerder, zoals lectuur doet vermoeden,
de naam van een eiland, dat evenwel slechts bestaat in de verbeelding van de dichteres.
Mandelbrot was namelijk een Franse wiskundige. Toch duikt er ook een echt eiland
op, meerbepaald lona. In het gelijknamige gedicht gaat een ik-figuur op zoek naar
God, maar vindt slechts de leegte. Van een God op sterk water is er in dit geval geen
sprake. Het surrealistische karakter van deze laatste uitspraak past perfect tussen de
‘ninja moestuin’, het breien van een nieuwe lever (p. 13) en ‘die oogbollen als
oorbellen’. Buschenhenke schuwt de groteske en associatieve beeldspraak niet in
haar veelzijdige, lyrische debuut dat de lezer meeneemt naar, onder andere, een
ondergrondse iglo, de zevende dimensie en 1973. Bob Dylan, Nietzsche, Hendrik
Marsman, één van Buschenhenkes literaire voorbeelden, en een vampier passeren
de revue. Geen wonder dat de dichteres verschillende meetinstrumenten nodig heeft
om wijs te raken uit de stroom aan associaties en beelden, mythische figuren,
wetenschappelijke gegevens en gevoelens. Bovendien schuwt ze het gebruik van
intertekstualiteit niet. Beste lezer, neem een GPS bij de hand en laat je meeslepen
op de golf van veelzijdigheid in Buschenhenkes debuutbundel.
[Steven Stroobants]
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■ Kees van Domselaar
Een vrouw op het zuiden. Gedichten. De Arbeiderspers, Amsterdam, 2009,
64 blz., 16,95 €

Kees van Domselaar was jarenlang poëzierecensent voor het Utrechts Nieuwsblad
voor hij zich zelf als dichter manifesteerde. Altijd interessant hoe de scheidsrechter
zelf speler wordt en het is nooit makkelijk voor wie altijd ‘aan de zijlijn’ heeft gestaan
om plots mee te spelen, maar Van Domselaars debuut Postfris werd positief
ontvangen. Vier jaar later heeft hij opnieuw een bundel klaar: Een vrouw op het
zuiden Daarin manifesteert zich een vakkundig dichter. Van Domselaar is geen
originele stem, daarvoor is zijn poëzie te conventioneel, maar hij schrijft wel mooie
gedichten waarvan sommige echt kunnen bekoren. Over het algemeen gaan de
gedichten over de spanning die bestaat tussen de banale verschijningsvorm van de
wereld en datgene wat achter de realiteit zit. De vraag is of er iets groters is en of en
hoe het ongrijpbare kan worden gevat. Daarvoor vertelt Van Domselaar meestal een
verhaaltje uit het dagelijkse leven waarover dan gecontempleerd wordt. Niet zelden
heb je het gevoel dat er een existentiële vraag - veelal de vraag naar de
vergankelijkheid van mens en dingen - opreist uit de confrontatie met iets kleins dat
door de dichter als bijzonder of wonderlijk wordt ervaren. Het best op dreef is deze
hij als hij herkenbare gevoelens beschrijft, zoals in ‘Een vreemde man’, waarin hij
zijn innerlijke verbeeldt als een soort dubbelganger in zichzelf of in de afdeling ‘Een
schip van aanzien’ die over de dood gaat. ‘Nooit dichter’, dat deze cyclus afsluit, is
een lamentatie en tegelijk een poging tot bezwering van de angsten die de dood
opwekt. Door de dubbelzinnige titel blijkt het gedicht echter te falen. De reeks ‘Als
dit niet nu is’ is een serie reisgedichten, ontstaan naar aanleiding van een trip naar
Argentinië. Van Domselaar slaagt er niet in om de couleur locale te verlevendigen
en over te brengen en wordt hier net iets te anekdotisch, een euvel dat in de laatste,
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mooie cyclus en het prachtige slotgedicht wordt verholpen. Van Domselaar: leesbaar,
herkenbaar, genietbaar.
[Carl De Strycker]

■ Marije Langelaar
De schuur in. Gedichten. De Arbeiderspers, Amsterdam, 2009, 72 blz.,
16,95 €

De eerste bundel van Marije Langelaar, De rivier als vlakte, werd alom geprezen.
Zes jaar na dat debuut presenteert de dichteres opnieuw boeiende gedichten vol
verrassende beeldspraak. Wat het taalgebruik betreft is de nieuwe bundel even speels
als de vorige, inhoudelijk is hij duisterder. Niet voor niets heet hij De schuur in, een
vers afkomstig uit een gedicht waarin de personages op de vlucht staan voor brand.
Dreiging overheerst in deze bundel. Wat op het eerste gezicht lieflijk lijkt, ontaardt
in gevaarlijke situaties die niet zelden met een erotische spanning geladen zijn. Het
beeldig slapende meisje blijkt op haar doodsbed te liggen, de geliefde lost letterlijk
op onder de liefkozingen, de liefdesdaad wordt beschreven als een gevecht.
Seksualiteit is geen extatisch of bevrijdend spel, maar iets donkers. In ‘Zuster’ wordt
letterlijk doktertje gespeeld: met behulp van medisch jargon wordt een pervers
seksspel getoond, in ‘Paashoer’ brengt niet de paashaas eitjes, maar een prostitué,
waardoor het vruchtbaarheidsritueel van al zijn kinderlijke onschuld ontdaan wel
heel letterlijk genomen wordt ‘Naar bed’ toont hoe het kind snel onder de lakens
wordt gestopt zodat de ouders met elkaar naar bed kunnen. Voortdurend overheerst
drift de liefde en dat heeft uiteindelijk nefaste gevolgen. Het openingsgedicht
waarschuwde al: ‘wij bleven de ganse dag glijden en niets / hield ons / gleden glad
tussen de lakens en / roetsjend de kist in’ Glijden is hier niet enkel een metafoor voor
het gedachteloos door het leven gaan, maar ook voor de fixatie op seks. Tegenover
zoveel geweld (het aantal messen, verkrachtingen, moordpogingen is in deze verzen
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niet te tellen) waarin de ander volledig geobjectiveerd wordt, stelt Langelaar gedichten
waarin ze de fenomenen van binnenuit tracht te snappen, ze kruipt in een vogel, een
appel, een vis, het lichaam. Het zijn pogingen om de subjecten in hun subjectiviteit
tot hun recht te laten komen. De laatste woorden van De schuur in luiden: ‘Grimmig
hier’. Dat is het minste wat je kan zeggen over de bundel van Langelaar die op zoek
naar de binnenwereld toch vooral een onderwereld ontdekt.
[Carl De Strycker]

■ Hedwig Speliers
Len de l'el. Een poëtische tocht in de Midi. Manteau, Antwerpen, 2009, 75
blz., 17,95 €

In Len de l'el. Een poetische tocht in de Midi neemt Hedwig Speliers ons mee naar
Frankrijk. De reis blijkt al snel niet alleen een tocht door het land zelf, maar ook en
vooral één door de tijd. Een citaat van Maurice De Guérin, de romantische dichter
over wie Speliers een biografie schreef, trekt de reis en het eerste deel van de bundel
op gang. De Guérin ziet in het Franse landschap zijn jeugd zijn verleden terugkeren
- een typisch romantisch motief. Ook Speliers wordt in de Franse natuur ‘opnieuw
tot kind’. Sterker zelfs: in de geboorteplaats van De Guérin, vereenzelvigt hij zich
volledig met de dichter. In het derde deel van de bundel begeleiden het verleden en
De Guérin de dichter steeds op zijn wandelingen (‘je hoort het verleden van
hoefgetrapoel’). De dichter ziet echter niet alleen schoonheid, hij is ook getuige van
de dood van De Guérins moeder en zijn opkomende longtuberculose (die hem jong
zal vellen). Ook de verdere reis door Frankrijk, die Speliers nog dieper in het verleden
doet doordringen, brengt minder fraaie dingen naar boven. Het laatste deel van de
bundel verslaat immers op dichterlijke wijze de wreedheden van de Albigenzische
Kruistochten. Op het einde van de bundel kijkt de dichter vanuit dit verleden naar
de toekomst: ‘Inquisitie komt pas daarna. Is van later.’ De tijd lijkt te bestaan uit
verschillende lagen slachtoffers. Een belangrijk, terugkerend motief in de bundel
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zijn de vogels, en wel als boodschappers van het verleden: ‘Vertellingen zetten zich
in bosuil, specht en boomklever verder.’ Bovendien lijken ze, net als vlinders, een
metafoor voor het goddelijke Zij zijn het, die De Guérins zus ten hemel dragen.
Wanneer echter in de kruistochten de gruwel het goddelijke overstijgt, vliegen deze
vermaande engelen zich ten pletter. Len de l'el blijkt dus geen romantisch-nostalgische
tocht door Frankrijk: de dichter schuwt noch het cerebrale schone, noch de gruwel.
[Tine Hendrickx]

■ Paul Bogaert
de Slalom soft. Meulenhoff/Manteau, Antwerpen, 2009, 64 blz., 19,95 €

In zijn vierde bundel, de Slalom soft, roetsjt Paul Bogaert langs het jargon van zakenlui
en poetische pareltjes, ironie en moedeloosheid, alledaagsheid en verrassende beelden.
Hij baant zich een weg door de werkelijkheid en is vlijmscherp in zijn analyse. De
ingenieuze bundel blijft boeien. Paul Bogaert heeft de Herman de Coninckprijs dubbel
en dik verdiend. Op het eerste gezicht lijkt het werk veel weg te hebben van een
roman. Het verhaal speelt zich af in een subtropisch zwemparadijs. Het
hoofdpersonage is een badmeester, die zich staande probeert te houden in het tumult
van de managers en de bezoekers. Maar de Slalom
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soft heeft meer om het lijf. Wie verder kijkt dan de bedompte ramen van het
zwemparadijs, ontdekt talloze dubbele bodems. Zo is er maar een dunne scheidingslijn
tussen de badmeester en de dichter. In het vierde gedicht bijvoorbeeld groet het
hoofdpersonage, als een volleerde leerling van Paul van Ostaijen, de dingen. De
dichter en de hoofdfiguur zijn meesters, redders en scheppers, al kleeft er een goed
gevoel voor ironie aan dat rollenspel. Het zwemparadijs met zijn nepwatervallen,
valse rotspartijen en would be-palmbomen is een feestzaal voor banaliteit en
zinloosheid: ‘Niets valser dan de place to be’. Hoe de mens ook probeert te ontsnappen
aan de alledaagsheid, de ‘orde van de dag slaat terug’. Gelukkig ‘toont zich in de
beklemming’ de meester en weet Paul Bogaert van die banaliteit poëzie te smeden.
Mooie, poëtische vondsten (‘Ik wil een vlinder zijn./Ik blink als een sticker.’) zorgen
ervoor dat de ironie en de harde toon die de dichter aanslaat, niet ontsporen. Er valt
enorm veel te vertellen over de Slalom soft. Hoe vaker je de bundel leest, hoe meer
lagen je erin ontdekt. Geen lichte lectuur voor aan de rand van het zwembad, wel
een dichtbundel ‘in staat van permanente Bingo’.
[Lotte Loncin]

■ Rodaan Al Galidi
Digitale hemelvaart. Gedichten. Meulenhoff, Amsterdam, 2009, 64 blz., 15
€

De Irakese inwijkeling Rodaan Al Galidi scoorde meteen met zijn poëziedebuut De
herfst van Zorro. Deze knotsgekke bundel, die voornamelijk ging over de penis van
Al Galidi, moest het hebben van een eenvoudige en directe taal die gepaard ging met
een ironische onbeschaamdheid. Het leverde hem zowaar een nominatie voor de
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VSB Poëzieprijs op. Op hetzelfde elan dicht hij door, want stilistisch lijkt de nieuwe
bundel, Digitale hemelvaart, erg op zijn voorganger: opnieuw presenteert een
schaamteloos lyrisch ik zich en komen in de gedichten diens kleine besognes aan
bod.
De dichter speelt met de idee dat auteur en lyrisch ik samenvallen. Nog voor het
eerste gedicht noteert hij: ‘Op de volgende pagina's rust / Rodaan Al Galidi’. Hoe
sterk zit een schrijver in zijn literatuur, dat is een vraag die hij hier behandelt. In ‘De
laatste tijd’ neemt hij een verliteratuurd leven op de korrel: aan het woord is iemand
die zo in to literature is dat hij los is van de wereld. Het leidt tot verschrikkelijk
clichématige neoromantische beschrijvingen. In ‘Ik, de dichter’ onderzoekt Al Galidi
dan weer of het niet pervers is om de eigen situatie als politiek vluchteling tot
literatuur te maken. Opnieuw gaat het dus om de relatie literatuur-werkelijkheid. ‘Op
de sneeuw’ is een vers waarin de receptie van zijn boeken weegt op de schrijver.
Negatieve reacties leiden opnieuw tot het gevoel een displaced person te zijn. Dat
gedicht staat echter naast een reeksje ‘De Slegte-gedichten’ waarin Al Galidi heerlijk
ironisch doet over boeken van hem die in de ramsj liggen. In ‘Poging om weg te
gaan’ spreekt de dichter dan een mus aan die hij benijdt om haar vrijheid. Dat hij
graag wil ruilen, maakt duidelijk dat deze man, die een onderdrukkend regime kon
ontvluchten, zich nog steeds niet volkomen vrij voelt. Ook de literatuur is niet het
volledig vrije domein waarvoor ze doorgaat blijkbaar, hoeveel je ook over jezelf
prijsgeeft.
Digitale hemelvaart is een door en door ironische bundel. Dat kan amuseren, maar
grote poëzie is het niet.
[Carl De Strycker]

Jeugdliteratuur
■ Rachel Ward
Deadline. Lemniscaat, Rotterdam, 2009, 276 blz., 15,95 €
De vijftienjarige Jem leeft in een armtierige buitenwijk van Londen en schuwt sociaal
contact. Ze draagt een vreselijk geheim mee: als ze oogcontact met iemand heeft,
ziet ze
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de datum van het overlijden van die persoon. Ze trekt soms op met Spider, een jongen
die net als zij een marginaal leven leidt. Als Jem en Spider op een dag de London
Eye bezoeken, ziet Jem alom dezelfde sterftedatum, de datum van die dag. Zij vluchten
weg maar na een bomaanslag aan het reuzenrad worden zij door de politie gezocht.
Wat volgt is een road trip met tal van obstakels en een spannend, meeslepend slot.
Deze adolescentenroman is tegelijk thriller, psychologische roman en liefdesverhaal.
De auteur typeert indringend de psyche van de in zichzelf gekeerde Jem. Na de dood
van haar moeder en een jeugd in pleeggezinnen voelt Jem zich eenzaam en soms
ontredderd. Ze heeft vragen bij haar speciale gave maar blijft realistisch. De
wetenschap dat Spider binnenkort zal sterven, doet haar nadenken over ethische
kwesties, vrije wil en voorbestemming. Spider is een loser maar tegelijk een
innemende antiheld. Op hun vlucht ontdekken de blanke Jem en de zwarte Spider
elkaars ware ik, wars van het sociale etiket dat ze veelal opgekleefd krijgen. Hun
relatie heeft evenwel geen toekomst. De auteur vermijdt de valkuilen van meligheid
en sentimentaliteit. Haar typering van Jem en Spider is doorleefd en aangrijpend.
Het taalgebruik is gevat, met knappe beschrijvingen van de stedelijke en landelijke
omgeving en van menselijke reacties. Dit debuut werd in Groot-Brittannië
genomineerd voor een aantal literaire prijzen.
[Ria De Schepper]

■ Peter Van Olmen
De kleine Odessa, Van Goor, Houten, 2009, 475 blz., 18,95 €
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De moeder van de elfjarige Odessa wordt ontvoerd door vreemde wezens. De
zoektocht van het meisje leidt naar Scribopolis, een stad waar de beste schrijvers uit
de voorbije eeuwen leven. Odessa is er niet echt welkom. Als buitenstaander wordt
ze geconfronteerd met talloze rivaliteiten in de schrijversgemeenschap. Alleen
Orpheus, eeuwig op zoek naar zijn geliefde, is haar gunstig gezind. Op zoek naar
haar vader en moeder raakt Odessa verstrikt in een klassieke strijd tussen goed en
kwaad. De verbannen schrijver en tiran Mabarak wil de vernietiging van Sribopolis.
Odessa blijkt ‘de Ware’ te zijn die Mabarak kan overwinnen maar tegelijk dreigt ze
in zijn val te lopen. Het draait dan ook uit op een finale confrontatie. Deze kanjer
van een boek is een spannend fantasy-verhaal met geheimzinnige wezens en magische
middelen. In de ingebeelde stad Scribopolis voert de auteur tal van bekende schrijvers
op. Vooral wat oudere lezers zullen de vele knipogen naar leven en werk van deze
schrijvers smaken. Daarnaast spelen heel wat mythologische figuren een rol. Actie,
avontuur en bijzondere gebeurtenissen krijgen duidelijk de bovenhand op relaties of
psychologische typering. Odessa is een ondernemende, dappere tiener die zich voor
haar leeftijd meer dan aardig uit de slag trekt. De auteur beschrijft alle gebeurtenissen
direct en expliciet. Decors en scènes worden plastisch, haast filmisch beschreven.
Door de vele details en uitweidingen vertraagt het tempo soms. De stijl is levendig
en vlot, met vinnige dialogen. Ook humor ontbreekt niet, vooral via de vogel Lode
A. die Odessa vergezelt en soms grappige of cynische commentaar geeft op wat er
gebeurt. Dit Vlaamse debuut is een gelaagd en spannend verhaal voor jongeren vanaf
twaalf jaar. Het boek werd bekroond met een Boekenwelp en is genomineerd voor
de Gouden uil Jeugliteratuurprijs 2010
[Ria De Schepper]

■ Kristien Dieltiens
Papinette, Clavis, Hasselt, 2009, 239 blz., 19,95 €
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Het verhaal speelt zich af in Antwerpen, in de woelige jaren 1551-1567. Papinette
is de dochter van de wasvrouw en

kokkin van de rijke wolhandelaar Arnoldus. Ze groeit op te midden van vrouwen die
haar inwijden in het leven in het algemeen en de kookkunst in het bijzonder. Wanneer
Arnoldus een schildersatelier opent is daarin een rol weggelegd voor de mooie
Papinette en haar moeder. Daardoor halen ze zich de afgunst op de hals van Arnoldus'
gelovige echtgenote Anna en de overige wasvrouwen. Anna wil haar zoon ver weg
houden van Papinette maar dat lukt niet helemaal. Als dienstmeisje heeft Papinette
haar leven zelf niet in de hand. Toch heeft ze zo haar troeven Deze historische roman
speelt zich af in een tijd van reformatie, heksenvervolgingen en beeldenstorm. Deze
gebeurtenissen zitten functioneel verweven in het verhaal maar treden niet prominent
op de voorgrond. Het verhaal focust op het dagelijkse leven van het huispersoneel,
dat het vaak niet onder de markt heeft, gezien hun ondergeschikte positie. De auteur
beschrijft gedetailleerd de keukenbezigheden, de ingrediënten die de vrouwen
gebruiken en de gerechten die ze ermee bereiden. Het sensuele van het bereiden van
eten, waarin smaken, teksturen en kleuren een harmonieus geheel vormen, wordt
zintuiglijk weergegeven. Papinette is treffend beschreven als een meisje van
overvloed, gulzig en levenslustig, eigenzinnig en leergierig. Ze combineert een
natuurlijke schoonheid met innerlijke kracht. In de dialogen tussen de vrouwen en
via de gedachten van Papinette typeert de auteur de leefwereld van de mensen toen:
hun visie op het leven en het huwelijk, hun volksdevotie en bijgeloof. Ook de
ontluikende seksualiteit van Papinette speelt een rol. Ze hoort gesprekken tussen de
volwassenen en merkt dat er in volkse liedjes dubbele bodems zitten. Dit is een rijke
adolescentenroman met veel boeiende taferelen en een goed gecomponeerde plot.
[Ria De Schepper]

Muziek
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■ Johan Uytterschaut
Portret van een dubbelmonarchie. Opera in de 19de eeuw. Uitgeverij
Pelckmans, Kapellen, 2009, 288 blz., 19,50 €
Na een uitermate helder overzicht van de geschiedenis van de opera - van de
allereerste pogingen tot het moment waarop Verdi en Wagner hun opwachting maken
- voert zanger en musicoloog Johan Uytterschaut beide laatstgenoemden ten tonele
als de monarchen van de 19de eeuwse opera. Tegen het licht van nationale en
internationale politiek belicht hij overeenkomsten en verschillen tussen beide
compositorische grootmachten (beiden geboren in 1813; beiden bijna exclusief
opera-oeuvre; beiden absoluut primus inter pares; maar sterk verschillende
maatschappelijke, esthetische en dramaturgische uitgangspunten) en kadert een en
ander in het licht van gebeurtenissen in hun persoonlijke leven. In een mooi en
doordacht gecomponeerd geheel, gelardeerd met enkele stukjes docufictie, wordt
voortdurend overschakeld van Verdi naar Wagner en weer terug. We krijgen een
beeld van de maatschappelijke context waarin ze elk hun ding deden, krijgen inzage
in wat belden dreef, in de manier waarop een pragmatische Verdi vanuit de Italiaanse
traditie evolueerde, in de manier waarop een emotioneel labiele Wagner tegen de
Duitse traditie revolteerde. Hoe verder het verhaal vordert, hoe duidelijker het wordt
dat de verhouding tussen mens en opera bij beiden totaal verschillend was. Uiteindelijk
wordt ook ingegaan op invloed en recuperatie van beiden in de 20ste eeuw. Het boek
bevat opmerkelijk weinig technisch jargon, is bijzonder vlot en verhalend geschreven,
leest als een roman (die misschien wel basis zou kunnen zijn van een operalibretto)
en bevat in een aparte ‘programmabrochure’ de korte inhoud van alle opera's van
deze twee tenoren. Bijzonder aanbevolen voor alle operaliefhebbers én -kenners.
[Jaak Van Holen]
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Discotheek
■ Mahieu-Vantomme Quartet
Walk into the skyline. Audio-cd, 52 min., opname Fritz Sunderman, mix
Rudy Coclet, De Werf, W.E.R.F. 077, www.dewerf.be, 2009

Precies vijf jaar ligt er tussen de opnamen van de eerste (Whatever, W.E.R.F. 041,
2004) en de tweede cd van het kwartet van Tom Mahieu (sax) en Dominique
Vantomme (piano). In de tussentijd nam Werner Lauscher de contrabas over van
Christophe Devisscher, terwijl Geert Roelofs zijn vaste stek achter de drumkit behield.
De nieuwe cd bevat opnieuw uitsluitend eigen composities van de groepsleden, met
uitzondering van de ballad ‘Here's to life’ van Butler-Molinary. Hij opent snedig en
strak met ‘Free your mind’, een nummer dat als een stoomtrein voortdendert en recht
op een zinderende finale afstevent Het ruim elf minuten durende ‘Pubic happiness’
opent nogal free, met een sax die knarsende geluiden uitstoot, maar neemt gaandeweg
de allure van een slepende ballad aan. Op ‘Here's to life’ vertoont Mahieu's spel
dezelfde lazyness als dat van Dexter Gordon. Je ziet er zo de rook van een sigaret
bij omhoogkringelen in een veel te krappe jazzkelder. Denk in dat verband aan de
prent ‘Round Midnight van Bertrand Tavernier. Globaal gezien kun je Walk into the
skyline niet vernieuwend noemen, en ook worden er geen grote muzikale ideeën op
aangereikt. Het is in de eerste plaats een toegankelijk en pretentieloos album dat
drijft op ballads en grooves die zonder veel omwegen mikken op het hart en de
onderbuik van de luisteraar. Mainstream, maar dan zonder de pejoratieve connonatie
die doorgaans aan dat begrip wordt toegekend.
[Patrick Auwelaert]

■ Jos Wouters, Jos Bielen e.a.
Klanken van stilte. Gregoriaans beleven, + cd. Altiora, Averbode, 2009,
141 blz., 21,50 €
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Zowat de helft van dit mooi geïllustreerde boekje wordt in beslag genomen door de
Latijnse teksten en Nederlandse vertalingen van de gezangen die op de cd voorgesteld
worden. Het boekje sluit af met een in deze context niet terzake doend overzicht van
de geschiedenis van de norbertijnenabdij van Averbode. M.a.w. het eigenlijke thema,
gregoriaans en gregoriaans beleven, is zo beknopt dat het minder dan de helft van
het boekje beslaat. Dat het gregoriaans dé rooms-katholieke liturgische zang bij
uitstek is, staat buiten kijf. De schoonheid, de rust, de intensiteit, de mystieke kracht
die ervan uitgaat, zijn tot op heden door geen enkele andere vorm van liturgische
muziek geëvenaard. Maar achter de bewering dat daarom ‘gregoriaans zich niet leent
tot concertuitvoering’ (p. 36) kunnen wij ons geenszins scharen. Dergelijke bewering
hypothekeert overigens het eigen initiatief: gregoriaans hoort dan immers ook niet
thuis in de huiskamer. Voor wie is deze cd dan opgenomen? In een goede
concertuitvoering, bij een goede opname verliest het gregoriaans o.i. niets van zijn
kracht en spirituele waarde; de beleving ervan kan even intens zijn als in de liturgie.
Bovendien, wanneer gregoriaans in liturgische context slecht wordt uitgevoerd - wat
ten tijde van de gregoriaanse exclusiviteit al te vaak het geval was - dan kan de
ergernis daaromtrent de religieuze beleving zeer sterk hinderen, zelfs helemaal te
niet doen. De cd, gezongen door de norbertijen van Averbode en opgenomen in hun
abdij, getuigt van de rijke en levende traditie van het gregoriaans. De zondagsvespers
en een bloemlezing van gezangen uit de traditie van het premonstratenzergregoriaans
(alle met orgelbegeleiding) worden afgewisseld met drie orgelcomposities. Een mooi
geheel.
[Jaak Van Holen]

■ The Black Napkins
The Black Napkins. Audio-cd, 50 min., opname en mix Sandor Caron,
Gerri Jäger en Cees van de Ven, Rat Records, RAT012,
www.ratrecords.biz, 2009
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Bent u dringend toe aan enkele lappen ‘individuele’ muziek? Maak dan kennis met
het Nederlandse trio dat luistert naar een naam die ontleend is aan een compositie
van wijlen Frank Zappa, en dat bestaat uit twee heren en één dame: Sanne van Hek
(trompet & stem), Jasper Stadhouders (gitaar) en Gerri Jager (drums). Op hun
debuutcd serveren zij dertien songs van eigen makelij die in lengte variëren van
minder dan één minuut tot twaalf minuten, en die in de periode 2007-2008 op de
klankband werden gepleurd. Bij de langste song, live opgenomen in Eindhoven,
worden zij geassisteerd door Fender Rhodes whizz-kid Jozef Dumoulin en dat verhoogt
de auditieve pret nog, zeker als je er de onbedoelde achtergrondgeluiden bij in
rekening neemt. Samen banen de drie zich zelfzeker een weg doorheen kale, metalig
klinkende klankvelden die gaandeweg de gedaante van primaire songstructuren
aannemen. Het geluid van scheurend papier en andere functionele geluidseffecten
versterkt de indruk van muzikale spanning nog die het drietal daarbij weet op te
bouwen. Maar ook melodieuze en plechtstatige frasen passeren geregeld complexloos
de revue. Experimentele songstructuren gepaard aan sonische experimenten: ik geef
er met plezier de verzamelde cd's van de in saaie voorspelbaarheid grossierende Bert
Jorissen en Bart Defoorts van deze wereld voor cadeau. Kort samengevat: heb je
vervelende buren op bezoek die aanstalten maken om te blijven slapen, speel dan
deze cd. Ben je alleen thuis en verlang je naar spannend gezelschap, schuif hem dan
in de lade van je cd-speler en druk op de repeat-toets. De voldoening zal groot zijn.
[Patrick Auwelaert]

■ Dmitri Shostakovich
Concertos for Cello and Orchestra, Sonatas for Cello and Piano; Viviane
Spanoghe - cello, André De Groote - piano, Sofia Soloists Symphony
Orchestra o.l.v. Emil Tabakov; TALENT DOM 3810 12 / 3810 13

Deze vier composities coveren zowat de hele componistenloopbaan van Shostakovich.
De Eerste Cellosonate is een relatief vroeg werk (hij schreef ze toen hij 28 was); de
Tweede, in oorsprong een Sonate voor altviool en piano, getranscribeerd door Daniil
Shafran, schreef hij kort voor zijn dood (1975). Daartussenin situeren zich de beide
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Celloconcertos (1959 en 1966). Al van bij de eerste sonate, hoewel nog erg klassiek,
manifesteren zich de kenmerken van de latere Shostakovich: sterke melodische
zeggingskracht, indringende motorische puls, sarcastisch bijtende samenklanken en
klankkleuren. Aan het eind van zijn loopbaan is zijn stijl veel meer uitgepuurd. Het
laatste deel van de tweede sonate is zowat een samenvatting van wat voor hem
belangrijk is geweest: hij citeert eigen werk, maar ook Beethoven, Berg e.a. De
opname van de Tweede Cellosonate is vrij recent (2008) maar de andere composities
werden al een hele tijd geleden opgenomen: de Eerste Cellosonate in 1992; de opname
van de concertos dateert uit 1984 (Sofia). Aan deze laatste is dat te horen: de opname
is zeer ruimtelijk, met breed echo-effect, vrij hol en afstandelijk; Vooral de
strijkerssectie klinkt alsof ze ver verwijderd is van de cello die veel closer is
opgenomen; het geeft soms de indruk alsof de strijkers (die het ook ontbreekt aan
glans) musiceren in een andere ruimte dan blazers, slagwerk en solist.. Jammer, want
het samenspel en de dynamiek waarmee gemusiceerd wordt zijn zeker van goed
niveau. Audiotechnisch zijn de opnames van de cellosonates beduidend beter. Het
duo Spanoghe-De Groote musiceert ook met overtuiging, in een uitstekend samenspel
waarbij beide partners voortdurend intens communiceren, de vele nuances haarfijn
laten contrasteren en heerlijk gestalte geven aan de grote spanningsbogen die deze
werken typeren.
[Jaak Van Holen]

■ Roelofs2 Lauscher Trio
Catharsis. Audio-cd, 61 min., productie Michel Bisceglia, opname Pino
Guarraci, mix Pino Guarraci & Michel Bisceglia, Prova Records,
PR0906-CD09, www.provarecords.com, 2009.

Pianist-componist Mike Roelofs (o1980, Tegelen) is een Nederlandse Limburger die
ondanks zijn jonge leeftijd al ruim tien cd's uitbracht in diverse bezettingen. Hij werkt
daarnaast ook als sessiemuzikant en als producer. In al die disciplines geniet hij een
uitstekende faam. Geregeld vallen hem dan ook prijzen ten deel. Zo won hij in 2008
de prijs voor de beste compositie, uitgereikt door de Dutch Jazz Competition op het
North Sea Jazz Festival. Catharsis is de eerste cd die hij opneemt met Geert Roelofs
(dr) - geen familie - en Werner Lauscher (b) als ritmesectie. Het schijfje telt elf
composities, alle van de hand van de begaafde pianist. Ze worden zonder uitzondering
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gekenmerkt door een combinatie van fijnzinnige swing en melodieen die zich niet
onmiddellijk, maar eerder verleidelijk traag ontvouwen. Roelofs betoont zich daarbij
een pianist met een herkenbaar muzikaal handschrift. Zijn spel benadert de luisteraar
niet frontaal, maar zijdelings. Hij schotelt hem geen hapklare brokken voor, maar
delicate amuse-gueules. Appetizers voor een publiek van fijnproevers. De ritmesectie
vervult bij dat alles geen dienende rol, maar plaatst zich nadrukkelijk op de voorgrond,
zonder de pianist ooit in verdrukking te brengen. De typische korte, droge tikken
van Geert Roelofs' drumstokken contrasteren daarbij mooi met de warme klank van
de bas van Werner Lauscher. Muzikale maturiteit verpakt in een intelligent pianotrio
dat aan het historische begrip swing een nieuwe dimensie toekent, het als het ware
nieuwe vleugels aanbindt, zodat het kan opvliegen in een tijd getekend door
complexiteit. Louterend.
[Patrick Auwelaert]

■ Hector Berlioz
Symphonie Fantastique, Le Carnaval Romain; Anima Eterna Brugge o.l.v.
Jos van Immerseel; ZIG-ZAG Territoires, ZZT 100101.
In het verleden hebben Anima Eterna en Jos van Immerseel zich een ijzersterke
reputatie weten te verwerven inzake uitvoering van composities op basis van grondige
studie van de bronnen (zowel handschriften en uitgaven als geschriften van
componisten en uitvoerders) en inzake uitvoering met een instrumentarium dat zo
nauw mogelijk aansluit bij wat ten tijde van de componist in gebruik was. Het leverde
telkens bijzondere opnames op die keer op keer een revelatie waren. Bij ieder nieuwe
project van het ensemble, bij elke nieuwe opname zijn de verwachtingen dan ook
hooggespannen. Ook nu weer worden deze verwachtingen absoluut ingelost. Van le
Carnaval Romain en van de bij wijze van spreken grijsgedraaide Symphonie
Fantastique is het stof van bijna twee eeuwen weggeblazen, is iedere grijze tint
zorgvuldig weggeborsteld. Wat in zoveel opnames uit het verleden als een logge,
compacte, vaak weinig gedifferentieerde klankmassa uit de huiselijke luidsprekers
opklonk, klinkt nu verrassend fris en licht, heel transparant, heel polychroom. De
verschillende orkestgroepen, de solo acterende instrumenten, alles is in per-
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fecte balans, alle timbres zijn klaar geciseleerd en zorgen voor een helder en rijk
kleurenpalet. Komt daarbij de grote inzet van de musici die oog hebben voor ieder
detail in de partituur, de snedige manier van musiceren, de sterk geprofileerde
dynamische contrasten en het is duidelijk dat de Ierse actrice Harriet Smithson wiens
hart Berlioz met deze programmasymfonie wou veroveren, zonder meer opnieuw
zou bezwijken. En lang niet alleen zij zal vallen voor de verleidelijke charmes van
deze uitvoering!
[Jaak Van Holen]

■ Kristiaan Van Ingelgem e.a.
Hommage aan Kamiel D'Hooghe. Kristiaan Van Ingelgem, Peter Thomas
en Jan Van Landeghem, orgel; bijlage bij Orgelkunst, jg. 32, nr. 4.

Vorig jaar is organist Kamiel D'Hooghe 80 geworden. Jarenlang was hij bezieler en
drijvende kracht van het tijdschrift Orgelkunst. Niet verwonderlijk dat Orgelkunst
hem bij die gelegenheid in de bloemen zet. Onder de zeer terechte titel Vitaal en
energiek staat in het vierde nummer van jaargang 2009 een uitgebreid interview met
de jarige waarin zijn indrukwekkende loopbaan wordt belicht. Op een bijgevoegde
cd brengen enkele vooraanstaande musici een klinkende hulde. Kristiaan Van
Ingelgem speelt op het Klais-orgel van de Christus-Koningkerk in Antwerpen zijn
eigen Te Lucis ante terminum en improviseert een omvangrijke, afwisselend imposante
en ingetogen Symfonische fantasia. Peter Thomas (op het Van Peteghem-orgel van
de Sint-Laurentiuskerk in Verrebroek) vertolkt werk van Johann Caspar Kerll, o.a.
Capriccio sopra il Cucu, onlangs nog door Kamiel D'Hooghe zelf op cd ingespeeld.
Jan Van Landegherm tenslotte (Draps/Flentrop-orgel van de Sint-Nicolaaskerk in
Sint-Niklaas) brengt werk van Daan Manneke en een eigen Fantasie op de naam
Kamiel D'Hooghe. Drie voortreffelijke organisten, vier voortreffelijke componisten,
drie voortreffelijke orgels. Dit is zonder meer een voortreffelijke hommage:
inhoudelijk zeer gevarieerd en boeiend, blakend van organistieke kleurenweelde.
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Bij deze gelegenheid weze het toch ook even aangegeven: de mooie vormgeving,
de inhoudelijke degelijkheid en grondigheid, de grote documentaire waarde maken
Orgelkunst tot een hebbeding voor iedereen die in orgelkunst is geïnteresseerd.
[Jaak van Holen]

■ Moker
Moker. Audio-cd, 57 min., opname Eli Van de Vondel, mix Eli Van de
Vondel en Mathias Van de Wiele, El Negocito Records/Chopstick Records,
ENR002, 2009.
Moker is een Gents jazzkwintet, in 2000 opgericht door gitarist-componist Mathias
Van de Wiele. Moker is de derde, titelloze cd van de band waarvan de bezetting er
als volgt uitziet: Bart Maris (tr), Jordi Grognard (ts, klarinet), Mathias Van de Wiele
(g), Kristof Roseeuw (b) en Giovanni Barcella (dr). Zeger Vandenbussche (ts), die
deel uitmaakte van de bezetting ten tijde van de vorige cd, is gastmuzikant op drie
tracks. Van de Wiele componeerde opnieuw het gros van de nummers, negen in
totaal. Enkel voor het eerste en het laatste nummer van de cd tekende de voltallige
band. Moker laat in vergelijking met voorganger Konglong geen radicaal ander geluid
horen. De groep brengt nog steeds doordachte en tegelijk intuïtieve muziek waarin
stilistisch eclecticisme overheerst. Van de Wiele is een toonvoorbeeld van een
componist die weet hoe je eigentijdse jazz schrijft die zowel tegendraads als
toegankelijk klinkt. Lyrische passages harmoniëren met hoekige, veelkantige ritmes.
Fanfare-achtige gedeelten met unisono gespeelde blazerspartijen botsen op de
vervormde gitaar van Van de Wiele. Die gebruikt zijn effectpedalen nooit om zijn
technische vaardigheden te illustreren, maar om de muziek in te kleuren als een
striptekenaar zijn platen. Ook opvallend aan deze cd: de gedreven tempo's. Jachtig,
ijlend, als de perfecte soundtrack bij de 21ste eeuw. Deze muziek verveelt dan ook
geen seconde. Altijd gebeurt er wel wat dat de oren extra doet spitsen. Variatie troef
ook aan stemmingen, klankkleuren, texturen, harmonieën en arrangementen. Daarbij
valt steeds op hoe helder de muziek geformuleerd is en hoe loepzuiver de productie
is. Slotsom: vitale muziek van een groep met een eigen idioom die in vergelijking
met vier jaar geleden nog aan kracht en maturiteit heeft gewonnen.
[Patrick Auwelaert]

■ Michel Bisceglia Trio
Invisible Light. Audio-cd, 56 min., productie Michel Bisceglia, opname
Pino Guarraci, mix Pino Guarraci & Michel Bisceglia, Prova Records,
PR0909-CD10, www.provarecords.com, 2009.
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Muzikale duizendpoot Michel Bisceglia (o1970, Zwartberg) past niet in een hokje.
Als pianist, componist, arrangeur, producer en dirigent switcht hij voortdurend tussen
dienstbaarheid aan anderen en zelfexpressie in groepsverband. Als producer alleen
al werkte hij in loondienst van onder meer Wigbert, Miel Cools, Rocco Granata, Kris
De Bruyne en Jo Lemaire. Als pianist speelt hij dan weer in twee trio's: in Cattleya,
met als ritmesectie Volker Heinze en Harald Ingenhag, en in het naar hemzelf
vernoemde Michel Bisceglia Trio, waarmee hij tussen 1997 en 2009 vijf cd's
afleverde. Invisible Light, het meest recente werkstuk, bevat tien tracks: twee covers
(‘Dark Light’ van Mike Nock en ‘First Song’ van Charlie Haden) die qua toonaard
perfect passen bij de acht door Bisceglia gepende stukken. Aan een simpel, schijnbaar
achteloos uit de mouw geschud thema waar continu een raadselachtige schoonheid
van uitgaat, heeft de getalenteerde pianist van Italiaanse origine genoeg om een
improvisatie te ontspinnen. Daarin verkiest hij steevast de transparante poëzie van
de suggestiviteit boven het aangedikte proza van pasklare statements. Om ideeën zit
hij daarbij nooit verlegen: voortgestuwd door zijn geïnspireerde ritmesectie - Werner
Lauscher op bas en Marc Léhan op drums - spint hij met quasi vanzelfsprekend
gemak een verfijnd-esthetisch muzikaal weefsel dat naar het etherische neigt, maar
dat toch altijd verbonden blijft met de vruchtbare aarde waar jazz zo goed in gedijt.
Alweer een meesterproef van iemand voor wie muziek niet om virtuositeit draait,
maar om wat ze in wezen is: vervluchtigende schoonheid. Een vleugje parfum, quoi.
[Patrick Auwelaert]

■ Peer Baierlein Quartet
Cycles. Audio-cd, 50 min., opname Dré Pallemaerts & Steven Van Gelder,
mix Dré Pallemaerts, De Werf, W.E.R.F. 079, www.dewerf.be, 2009.
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Peer Baierlein (o1972) is een Belgische trompettist van Duitse afkomst. Hij studeerde
onder meer bij Bert Joris aan de Swiss Jazz School in Bern, en dat is aan zijn spel te
horen ook. Loos geschetter moet je van hem niet verwachten, een fluwelen sound
met pit en karakter des te meer. Met zijn groep Jazzisfaction bracht hij eerder al twee
cd's uit: Issues (2004) en Open Questions (2006). Vandaag gaat dezelfde groep,
bestaande uit Ewout Pierreux (p), Davide Petrocca (b) en Yves Peeters (dr), door het
leven als het Peer Baierlein Quartet. Cycles is een live-cd, opgenomen zonder montage
of overdubs. Van de zes gloednieuwe, beklijvende composities leverde Pierreux er
drie, Baierlein twee en Peeters één. Bij het beluisteren van de cd valt meteen op dat
de groep zich heeft losgemaakt van de bop- en swinginvloeden van de vorige twee
cd's. In plaats daarvan ligt de nadruk nu op tempowisselingen en op tonen en
klankkleuren. In tegenstelling tot vroeger ook bespeelt Pierreux in haast alle nummers
de elektrische piano, en dat levert soms heerlijke funky passages op, zoals op
Baierleins ‘One’. Baierleins spel is als altijd een lust om naar te luisteren. Nergens
verliest hij zich in oeverloze frasen, nergens ook eist hij nadrukkelijk de leidersrol
op. Soms komt hij staccato uit de hoek, met korte, puntige statements, dan weer
ontlokt hij langgerekte noten met een vibrato om van te duizelen aan zijn instrument.
Maar steeds stelt hij zich ten dienste van de muziek - de enige juiste houding voor
een muzikant. Bij dat alles kwijt de ritmesectie zich gewetensvol maar geïnspireerd
van haar taak. Het eindresultaat is sterk atmosferische muziek die een innerlijke rust
uitstraalt die bijna niet meer van deze tijden is en de luisteraar om die reden alleen
al domweg gelukkig maakt.
[Patrick Auwelaert]

■ Jeroen Van Herzeele Quartet
Da Mo. Audio-cd, 64 min., opname en mix Vincent De Bast, De Werf,
W.E.R.F. 080, www.dewerf.be, 2009.
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Opgericht in 2008 hield deze groep onmiddellijk een grote belofte in. Niet
verwonderlijk met zo'n bezetting. Van Herzeele (o1965) is al jaren een van de
avontuurlijkste tenoristen van zijn generatie. De Luikse pianist Fabian Fiorini is
vooral bekend door zijn samenwerkingen met belangrijke bands als Aka Moon en
Octurn. De Franse contrabassist Jean-Jacques Avenel maakte lang deel uit van het
Steve Lacy Sextet en de Italiaanse drummer Giovanni Barcella duikt overal op waar
er tegendraadse jazz, free jazz en vrije impro in het spel is. Op Da Mo, de debuut-cd
van de groep, waart nadrukkelijk de geest rond van de late John Coltrane. En wie
dat werk uit de periode 1965-1967 goed kent, weet wat dat wil zeggen: muziek als
een religieuze ervaring met een hoog catharsisgehalte. Op Da Mo primeren volume,
textuur en toonkleur dan ook op harmonie, melodie of ritme. Het resultaat is complexe
en intense muziek met een sterk meditatief karakter. Van de acht composities op de
cd - het negende nummer is een groepsimprovisatie - pende Van Herzeele er vier en
Fiorini twee. De twee puurden hun inspiratie niet alleen uit het werk van Coltrane
en nog enkele andere coryfeeen van de jazz uit de jaren zestig, maar ook uit dat van
klassieke componisten als Scriabin, Messiaen, Rachmaninov, Bach en Schönberg.
De overige twee composities zijn van Coltrane (‘Leo’) en Lacy (‘As Usual’).
Ingetogen passages met een behoedzaam spelende en veel lucht door zijn mondstuk
blazende Van Herzeele wisselen af met furieuze, hypnotiserende gedeelten. Dit is
de Van Herzeele die we kennen van zijn veertiendaagse jams met Barcella in café
El Negocito in Gent. Compromisloos, als een volle vuist recht in het gezicht. Fiorini,
Avenel en Barcella, beslagen als ze alle drie zelf zijn in deze muziek, zijn daarbij de
ideale sparringpartners. Da Mo is een nieuwe mijlpaal in Van Herzeeles oeuvre.
[Patrick Auwelaert]

Geschiedenis
■ Marcel Storme e.a.
De Coupure in Gent. Scheiding en verbinding, Academia Press, Gent, 2009,
342 blz., 37 €
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Marcel Storme nam met enkele buurtbewoners en deskundigen het initiatief voor
een geschiedkundig onderzoek van de Gentse wijk rond de Coupure. Die buurt ligt
tussen het oude gerechtshof en de Watersportbaan in de parochie Ekkergem. Het
verhaal van de Coupure begon in de moerassige gronden aan de stadsrand, waar
religieuze instellingen zoals de hospitaalabdij van de Bijloke zich vestigden. De
Coupure als kanaal werd tussen 1751 en 1753 gegraven om te zor-
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gen voor een vrije doorvaart van Oostende tot Gent. Dat leidde tot de economische
en commerciële ontwikkeling van die buurt, al droegen ook de creatieve experimenten
in de industrie - zoals de katoendruk - en in de land- en tuinbouw daartoe bij. De
wieg van de internationaal vermaarde Gentse Floralien die dit jaar plaatsvinden van
15 tot en met 25 april, stond aan de Coupure. Dat vijfjaarlijkse bloemenfestival krijgt
tegenwoordig onderdak in Flanders Expo en al lang niet meer in het in 1836 daartoe
opgerichte tentoonstellingspaleis het Casino. Hoewel de naam anders laat vermoeden,
werden daar nooit kansspelen beoefend. Het paleis stond in dienst van de culturele
verheffing. Die Gentse wijk had zo zijn eigen hel, hemel en vagevuur. De hel was
het Rasphuis of Correctiehuis, later de gevangenis aan de Nieuwe Wandeling, het
vagevuur was het hospitaal van de Bijloke en de hemel was het Casino. Ooit
moerasgebied werd de Coupure steeds meer een buurt met aanzien. Meerdere eminente
bewoners speelden een prominente rol in het culturele, politieke, religieuze en sociale
leven van Gent. Louis Maeterlinck, George Minne, Amedée Cortier, Jean Daskalides
en Edward Anseele jr. zijn maar enkele voorbeelden. Een kantelmoment kwam er
in 1969 door de bouw van de Ringvaart. Vanaf dan veranderde de Coupure van een
kanaal dat schepen draagt in een rustige waterloop aan de rand van het oude
stadscentrum. De auteurs kozen dat jaartal als einddatum voor hun historisch
verantwoord onderzoek. Met De Coupure in Gent zorgden ze voor een goed
gedocumenteerde en rijk geïllustreerde publicatie die de geschiedenis, het erfgoed
en de verhalen van hun wijk bewaart voor het nageslacht.
[Emmanuel Van Lierde]

■ Olivier Hekster
De Romeinse keizers. Bert Bakker, Amsterdam, 2009, 240 blz., 18.95 €
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De Romeinse keizers regeerden gedurende eeuwen over een immens groot rijk.
Binnen dit rijk woonden verschillende volkeren. Het spreekt voor zich dat de keizers
zonder de steun van senatoren, soldaten en lokale elites dit niet konden klaren. En
ook de bevolking in Rome stelde zijn eisen. Wat er gebeurde wanneer men een groep
niet tevreden kon houden, daarover kon Caesar niet meer meespreken. Hij werd
vermoord door een aantal senatoren die hoopten de republiek terug te herstellen. De
keizers wilden een dergelijk scenario uiteraard vermijden. Goede public relations
was dus niet te versmaden. Is het te verwonderen dat Augustus, die Caesar opvolgde,
net hierin een meester was? Bijgestaan door zijn vriend Maecenas ontwikkelde hij
als eerste een voor die tijd superieure communicatie die het hele Romeinse Rijk
omvatte. Olivier Hekster, hoogleraar Oude geschiedenis aan de Radboud Universiteit
Nijmegen, bespreekt in zijn nieuwe boek De Romeinse keizers hoe de machtigste
mannen van het succesvolste rijk uit de westerse geschiedenis zichzelf zagen - en
door anderen gezien werden. De aandacht van het boek gaat uit naar de
zelfrepresentatie van en de beeldvorming rondom een aantal keizers. Hij geeft daarbij
geen algemeen overzicht van de keizers, maar behandelt enkel die keizers die een
specifieke en uitgesproken representatiepolitiek hebben gevoerd. Hoe gaven zij
daarmee hun macht vorm? Dit bepaalde immers in belangrijke mate hoe zij bij leven
werden gezien en bij sterven in de geschiedenis traden. Het verschil tussen
zelfrepresentatie en gevoerd beleid was daarbij vaak erg verschillend. De lezer, die
ook de hedendaagse politiek een beetje volgt, zal dit beslist herkennen. Maar het
imago van de keizer bepaalde dan ook doorgaans de positie en de machtsbasis van
de keizer. Een keizer die in deze oefening uitmuntte, was keizer Augustus. Eigenlijk
slaagde hij er in het keizerschap zelf vorm te geven. Na zijn overlijden zou hij voor
de latere keizers het modelbeeld vormen. In ieder geval heeft Augustus zijn
communicatie zo goed gevoerd dat tot op de dag van vandaag zijn raad aan Tiberius
om het rijk binnen de bestaande grenzen te houden, voor werkelijk wordt gehouden
(p.72). Aan de acties van Germanicus in Germania tussen 14 en 16 n.C. en het feit
dat Cappadocië in 17 n.C. door toedoen van Tiberius een Romeinse provincie werd,
wordt jammer genoeg voorbij gegaan. Olivier Hekster gaat immers minder in op de
communicatie van hun politieke programma en de toetsing ervan aan de feitelijkheid.
Maar tegelijk moet het ook worden gezegd dat het geen sinecure is om een dergelijk
onderwerp in een relatief kort bestek op een boeiende wijze samen te vatten. Wij
hebben dit boek in ieder geval met plezier gelezen.
[Robert Nouwen]

■ Klaartje de Zwarte-Walvisch
Alles ging aan flarden. Oorlogsdagboek, met een inleiding van Ad van
Liempt, bezorgd door Ariane Zwiers, Uitgeverij Balans, Amsterdam,
2009, 207 blz., 17,95 €
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Vorig jaar zond de Nederlandse Publieke Omroep een negendelige serie uit over de
Tweede Wereldoorlog. Bij de voorbereiding hiervan stuitte de redactie op een
onbekend en anoniem dagboek van een joodse vrouw, dat na de oorlog aan het Joods
Historisch Museum in Amsterdam was geschonken. Na maanden speurwerk slaagde
men erin de identiteit van de schrijfster van het dagboek te achterhalen. Het bleek te
gaan om de Amsterdamse Klaartje de Zwarte-Walvisch, die op 6 februari 1911 was
geboren. Zij werd op 22 maart 1943 gearresteerd, de datum waarmee ook het dagboek
begint. Na haar arrestatie werd Klaartje overgebracht naar de Joodse Schouwburg,
zoals de Amsterdamse Hollandsche Schouwburg werd genoemd toen het gebouw
vanaf juli 1942 werd gebruikt als verzamelplaats voor gearresteerde joden. Na twaalf
dagen werd Klaartje samen met haar man op transport gesteld naar kamp Vught in
Brabant. Na ruim drie maanden verhuisde ze naar kamp Westerbork, het
doorgangskamp naar de dood. Uiteindelijk belandde ze in de gaskamer van Sobibor.
Vlak voor het vertrek wist Klaartje haar dagboek aan een zwager te geven, die het
jarenlang in bewaring hield. Klaartje was een eenvoudige Amsterdamse naaister,
maar zij weet de verschrikkingen van het kampleven op zeer aangrijpende wijze te
beschrijven. Bij herhaling vraagt ze zich af in welke hel ze terecht is gekomen
Voortdurend weten de kampbewaarders nieuwe folteringen voor de weerloze
slachtoffers te bedenken. Ook nu nog, ruim 65 jaar na dato, maken de wreedheden
op de lezer een verbijsterende indruk. Waar Anne Frank in haar beroemde dagboek
de angsten en het beklemmende leven van ondergedoken joden onder woorden heeft
gebracht, geeft Klaartje de Zwarte een indringend beeld van het kampleven. Beiden
bleven schrijven tegen de verdrukking in, gedreven door één verlangen: hun
ervaringen vast te leggen voor het nageslacht.
[Dick van Vliet]

■ Tom Holland
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De gang naar Canossa. De westerse revolutie rond het jaar 1000, Athenaeum
- Polak & Van Gennep, Amsterdam, 2009, 480 blz., 29,95 €

Met de regelmaat van de klok wordt over de islam gezegd dat ze in tegenstelling tot
het christendom nooit een reformatie, verlichting of Franse revolutie heeft gekend.
Opiniemakers pleiten er dan voor dat de islam iets gelijkaardigs zou ondergaan om
de mensenrechten en de scheiding tussen godsdienst en staat te leren respecteren.
Nochtans zou het volgens Tom Holland meer hout snijden te zeggen dat de islam
nooit een ‘Canossa’ heeft gekend waardoor moslims de scheiding tussen politiek en
religie niet aanvaarden. Die boude stelling onderbouwt de Britse
literatuurwetenschapper en historicus in het lijvige boek De gang naar Canossa. De
westerse revolutie rond het jaar 1000. Het was inderdaad de gang naar Canossa van
de Duitse vorst Hendrik IV naar paus Gregorius VII die, net zoals de oversteek van
de Rubicon - waarover Holland in 2003 een boek schreef - en de bestorming van de
Franse Bastille in 1789, een beslissende wending gaf aan de Europese geschiedenis.
Dat kerk en staat los van elkaar moeten bestaan en er niet een alleenheersend
keizerschap regeert over alles, werd in die elfde eeuw voor eens en voor altijd beslecht.
De pikante paradox is wel dat de hele idee van een seculiere samenleving uiteindelijk
te danken is aan het pausdom. Het was Gregorius die zorgde voor een geslaagde
revolutie door de keizer op de knieën te dwingen, maar voortaan zouden de geestelijke
en de wereldlijke machten alleen maar verder uit elkaar drijven met als gevolg dat
wij vandaag de scheiding tussen kerk en staat vanzelfsprekend vinden. Uit de discussie
met de islam en de niet-christelijke culturen blijkt nochtans dat die scheiding niet zo
evident is. Daarom zet Holland die kapitale gebeurtenis uit januari 1077 in de verf.
Volgens hem is de impact van die elfde eeuw op onze cultuur onvoldoende
onderzocht, maar wat zich toen afspeelde is ook maar te begrijpen in het licht van
de grotere geschiedenis. Holland begint daarom zijn verhaal bij de val van het
West-Romeinse keizerrijk in de vijfde eeuw en eindigt bij de ontketening van de
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eerste kruistocht in 1095. Wie wil weten waar de wortels van onze Europese
beschaving liggen, moet dit boek absoluut lezen.
[Emmanuel Van Lierde]
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[nummer 331]
Inleiding
De cisterciënzers hebben tussen de twaalfde en de eenentwintigste eeuw een
belangwekkend stuk monastieke geschiedenis geschreven en - ondanks of dankzij,
wie zal het zeggen - hun spiritualiteit en hun organisatie niet alleen filosofische en
spirituele sporen nagelaten, maar ook tastbare getuigen in het landschap gecreëerd.
Restanten van abdijen, stadshoven en uithoven zijn even zovele visuele relicten die
een nederige, stille boodschap hebben achter gelaten.
Ondanks de tribulaties van de geschiedenis, waar ook de Orde van de Cisterciënzers
en zijn leden niet aan ontsnapt zijn, is net die boodschap een krachtig signaal dat
resoneert in het landschap. Hun getuigenis, hun zoektocht en zijn materiële relicten
kunnen eenvoudigweg tot leven komen als plaatsen van bezinning voor iedereen die
daar even wil verpozen tot plaatsen van herdenking en reflectie voor diegenen die
zich reeds verdiept hebben in de geschiedenis en de diverse waarden die daarin
kunnen teruggevonden worden.
Reflectie, bezinning, het tot rust komen, het zoeken naar zichzelf en naar God drijven
nog steeds mensen naar een abdij. Monniken hebben in deze tijden van harde
economische baten nog steeds zin en vervullen op deze manier een dienst aan de
samenleving. Die reflectieve rol wordt pro deo aan de zoekende mens aangeboden.
De boodschap uit het Nieuwe Testament en de Werken van Barmhartigheid staan
daarbij hoog aangeschreven. Dienstvaardigheid ten opzichte van de noden van de
wereld en van elk individu daarin.
De cisterciënzers zoeken ook vandaag nog te zorgen voor hun dagelijks brood. De
Belgische trappisten hebben als speerpunt van hun economische activiteiten de
aloude streekdrank bij uitstek gekozen: bier. Wars van commerciële opties wordt dit
zonder veel aanpassingen gebrouwen. Dit maakt het een sterk merk, tevens gelinkt
aan waarden zoals het gebruik van natuurlijke producten. Een logisch vervolg van
de initiële waarden van de Orde. De zusters van Brecht en Klaarland passen bij hun
zeep- en kaarsenproductie dezelfde filosofie toe.
De ligging van de cisterciënzerabdijen en de kwaliteitsnaam verbonden aan hun
producten maken dat niet alleen retraitanten de weg vinden. Ook gewone toeristen
zoeken de rust op, al dan niet gecombineerd met een fietstocht, en genieten na bij
het degusteren van een trappist van Achel, Westmalle of Westvleteren. Elk van deze
abdijen laat daarvoor een specifieke herberg uitbaten. De organisatie van
abdijenweekends en de uitgave van wandel- en fietshandleidingen ‘rond abdijen’
laten zien dat er een ‘markt’ is voor dit ‘product’.
Het genieten van een trappist en het bezoeken van de relicten van de ordegeschiedenis
mag dan zeer wereldlijk zijn, beide elementen kunnen niet los gezien worden van de
monastieke gemeenschappen die, in de geest van de stichters van de Orde van Cîteaux
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uit de late twaalfde en vroeger dertiende eeuw, in het begin van de eenentwintigste
eeuw vorm proberen te geven aan een leven van contemplatie waarin nederigheid
en dienstvaardigheid nog steeds belangrijke waarden zijn.
De (televisie)aandacht voor het leven van de trappistinnen van de abdij
O.-L.-Vrouw-van-Nazareth te Brecht in het voorjaar van 2010 bood een open venster
op de waardige levensvisie die in elke cisterciënzerabdij terug te vinden is...
Die waarden hopen ze op een indirecte manier ook aan elke zoekende mens in de
eenentwintigste eeuw te kunnen blijven aanbieden, ongeacht leeftijd, kleur, geslacht,
overtuiging of voorgeschiedenis. We zijn immers allen zoekenden...
Br. Manu
Abt van de Abdij Sint-Sixtus Westvleteren
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■ Sint-Bernardus wordt door de abt van Citeaux, Sint Stephen Harding, in 1115 naar Clairvaux
gestuurd. Het begin van een explosieve groei.
[Collectie Westvleteren, Sint-Sixtusabdij]
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De cisterciënzers in het Vlaamse erfgoedlandschap, een turbulente
golfbeweging (12de-21ste eeuw)
Harry van Royen
Van de eerste cisterciënzerabdij die in 1132 in de middeleeuwse geopolitieke
‘Nederlanden’ werd opgericht tot de toestand in 2010, onderging deze monastieke
orde de golfbewegingen van de geschiedenis.
Het actieve cisterciënzerlandschap is in het Vlaanderen anno domini 2010 beperkt
tot zeven abdij gemeenschappen en twee congregaties. In de dertiende eeuw telde
het huidige Vlaanderen een dertigtal cisterciënzerabdijen. Deze
kloostergemeenschappen hadden talrijke uithoven, stadshoven en molens, verspreid
over de toenmalige graafschappen Vlaanderen en Loon en het hertogdom Brabant.
Enkele honderden sites hebben een onbewuste band met hun eeuwenlange monastieke
eigenaar. Dit erfgoedgegeven is nog deels bewaard, maar heeft sinds 1796 meestal
geen religieuze band meer met de orde van Cîteaux.

Een Europese beweging
Het cisterciënzerpatrimonium heeft een lange en internationale voorgeschiedenis. In
1098 werd bij Dijon in het hertogdom Bourgondië door hervormingsgezinde
benedictijnen een nieuwe abdijgemeenschap opgericht. Zij wilden de regel van
Benedictus strikter toepassen. Snel was dit autarkisch klooster bekend als Cîteaux
en zijn inwoners als cisterciënzers. In de twaalfde eeuw werden door deze moederabdij
en haar eerste dochterstichtingen La Ferté, Pontigny, Clairvaux en Morimond een
300-tal nieuwe abdijen gesticht of bestaande geïncorporeerd doorheen heel
rooms-katholiek Europa. Van Scandinavië tot het Iberisch schiereiland en van Ierland
tot Polen werden abdijen binnen de groeiende familie van Cîteaux opgenomen.
In totaal zouden er een 750 mannen- en een 1.000-tal vrouwenabdijen tot de orde
behoren. Om dit geheel op een gestructureerde manier te kunnen besturen, werden
interne regels opgesteld (de Carta Caritatis en het Us, een reglementenboek), een
jaarlijks Generaal Kapittel georganiseerd (waar alle cisterciënzerabten aanwezig
moesten zijn en verslag dienden uit te brengen over hun abdij en streek),
omzendbrieven met richtlijnen verstuurd en geregeld visitaties (inspecties) uitgevoerd
in alle abdijen. De orde van Cîteaux kan dan ook met recht claimen de eerste echte
doordachte Europese beheersstructuur te hebben uitgebouwd.
De stichter en eerste abt van Clairvaux, Bernard van Fontaine (1090-1153), was
daarin een meester. Zijn filiatie telde meer dan de helft van de abdijen van de nieuwe
orde van reguliere monniken. In het huidige Vlaanderen kwamen alle nieuwe of
overgenomen abdijen onder de filiatie van deze bijzondere figuur. Zijn relaties met
de toenmalige pausen - Eugenius III was een oud-monnik van Clairvaux - bezorgden
hem een solide machtsbasis. Zijn relaties met de koningen van Engeland en Frankrijk
en de keizer van het Duitse Rijk waren uitstekend. Het was dan ook bon ton voor de
adellijke toplaag om in de twaalfde eeuw nieuwe mannenabdijen aan de abt van
Clairvaux te bezorgen. In de daaropvolgende eeuw zorgde de nieuwe toevloed aan
vrouwenabdijen - die onder voogdij dienden te werken - ervoor dat deze voogdij
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door de abten van Clairvaux uitbesteed werd aan abten van hun filiatie in de buurt
van de nieuwe cisterciënzermonialen. Zij dienden o.a. toe te zien op het spiritueel
en economisch leven van hun zusters, en hen te helpen waar dat nodig was.

■ Robert van Brugge, de eerste cisterciënzerabt van de Duinenabdij te Koksijde (1139-1153) en de
tweede te Clairvaux (1153-1157). De eerste Vlaming die aan het hoofd van een ordenetwerk kwam
te staan. [collectie Westvleteren, Sint-Sixtusabdij]

Platteland versus stad
De oorspronkelijke cisterciënzerabdijen werden buiten de stadspoorten gebouwd,
liefst op een aanzienlijke afstand van de wereldse verlokkingen. Door de duidelijk
aanwezige steun van de regerende adel was het op het platteland voor deze religieuzen
rustig én veilig tijdens de twaalfde en dertiende eeuw. De stadshoven (meestal als
refuges aangeduid) waren dan ook geen vluchthuizen maar veilige rust- en
handelshuizen. De monniken en lekenbroeders mochten immers enkel bij overmacht
in een gewone herberg komen en het afsluiten van handelscontracten
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■ Spreiding van de cisterciënzerabdijen in België en het Groothertogdom Luxemburg, uit M. Cocherill,
Dictionnaire des monastères cisterciens
(Rochefort: Abbaye Notre Dame de St-Remy, 1976)
■ De schuur van de uithof Ten Bogaerde te Koksijde. Gebouwd midden dertiende eeuw.
[foto H. van Royen]

mocht ook niet bij de verlokkingen van het herbergleven gebeuren. De geopolitieke
wijzigingen die zich vanaf de veertiende eeuw voltrokken, betekenden het einde van
de rust voor monastieke gemeenschappen in oorlogszones.
De zestiende eeuw bleek in heel reformatorisch Europa nefast. Groot-Brittannië nam
daarbij het voortouw: vanaf 1536 werden alle abdijen geconfisqueerd. Protestants
Noord-Europa volgde dezelfde beweging. In de Nederlanden stimuleerden de
Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) en de Contrareformatie de plattelandsvlucht van
talrijke cisterciënzerabdijen. Abdijsites op het platteland, zoals de abdijen Ten Duinen
te Koksijde, Ter Doest in Lissewege of Boudelo te Sinaai-Waas, werden vanaf 1578
als steengroeve geexploiteerd. Eerst door de protestanten, nadien door de monniken
zelf, die de bouwmaterialen zowel gebruikten om hun bezittingen te herstellen als
stenen aan derden verkochten om geld in het laatje te krijgen. De door de Duinenabdij
opgeslorpte dochterabdij Ter Doest werd verder uitgebaat als uithof. De abdijschuur
en de nieuwe gebouwen van het neerhof, die zoals de andere uithoven nu verpacht
werden, werden verder onderhouden, terwijl de abdijgebouwen zelf ook tot steenklamp
werden herbestemd.
De belangrijkste stadshof werd door talrijke kloostergemeenschappen uitgebouwd
tot een nieuwe abdij. Vooral in het graafschap Vlaanderen was de plattelandsvlucht
groot. De abdijgemeenschappen van Boudelo, Nieuwenbos, Hemelsdale en Spermalie
vestigden zich respectievelijk te Gent en te Brugge. In het hertogdom Brabant en het
graafschap Loon werd het wel door hogerhand gestimuleerd, maar toch vond de
plattelandsvlucht er veel minder weerklank. Zo bleven de monialen van Roosendael
te Walem, en de monniken van Hemiksem herstelden hun abdij aan de Schelde. Ook
de monialen van Vrouwenpark bij Rotselaar of Herkenrode bleven op het platteland.
Onder grote druk dienden zij hun abdij wel zo te verbouwen dat er ook binnen het
abdijdomein een feitelijke clausuur, een kloosterafscheiding, was. Voordien hadden
de vrouwenabdijen, in tegenstelling tot de mannenabdijen binnen de orde, immers
een losse bouwkundige structuur binnen de abdijmuren. In de achttiende eeuw, een
relatief rustige en economisch voorspoedige eeuw, bouwden of verbouwden ook de
cisterciënzergemeenschappen delen van hun patrimonium. Zo werden het
abdissenkwartier van Herkenrode en de stadshof van Hemiksem te Antwerpen, het
huidige bisschoppelijk paleis, gebouwd volgens de nieuwe tijdsmode.
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Het einde van een tijdperk en de heropstanding
Het einde van het Ancien Régime in de Zuidelijke Nederlanden in 1795 betekende
de confiscatie van de eigendommen van alle religieuze gemeenschappen door de
Franse staat. In tegenstelling tot tien jaar eerder, toen keizer Jozef II religieuze
gemeenschappen zonder openbaar nut liet sluiten, konden de in totaal 63
cisterciënzerabdijen op het huidig Belgisch grondgebied ditmaal de dans niet
ontspringen. De psychologische schok moet evenwel groot geweest zijn, want amper
enkele monniken en monialen dachten begin negentiende eeuw aan het zoeken naar
een uitweg om hun gemeenschap verder te laten leven.
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■ Een pandgang van de Duinenabdij in Brugge, het huidige Grootseminarie, gebouwd midden 17de
eeuw.
[foto Lambert J. Derenette/PGA]
■ Een pandgang van de Sint-Bernardusabdij in Bornem, voorheen Engels klooster uit de 18de eeuw.
[foto Lambert J. Derenette/PGA]

Een van de uitzonderingen betreft de monniken van de Sint-Bernardusabdij te
Hemiksem die zich in 1826 opnieuw als gemeenschap vorm geven. Een terugkeer
naar hun oude abdij is onmogelijk, maar in Bornem slagen ze er in om in 1833 het
Engels dominicanenklooster aan te kopen. De gemeenschap groeit langzaam aan en
in 1844 worden drie monniken naar Val-Dieu (Aubel in het Land van Herve)
gezonden. Daar vervoegen ze de laatste monnik van Val-Dieu, Bernard Klinkenberg,
die in 1840 zijn abdij had terugkocht. Verder gaan de monniken van de
Sint-Bernardusabdij niet met het heropstarten van nieuwe abdijen. Alleen de
cisterciënzermonialen van de in 1822 heropgestartte abdij Mariënlof te Kerniel kregen
een priester-biechtvader van Bornem of van Val-Dieu ter beschikking. Deze
monialenabdij werd gesticht in een voormalige kruisherenabdij door de laatste
cisterciënzer van Boneffe en de laatste cisterciënzerin van Wauthier-Braine, Dame
Maximilienne, geboren Marie-Amélie Guillaume.
Pastorale activiteiten van Bornem in de omgeving van het Noord-Brabantse Wouw
zijn sinds enkele jaren noodgedwongen gestopt. De laatste monnik heeft Val-Dieu
enkele jaren geleden verlaten en werd vervangen door een groep leken die volgens
een religieuze dagstructuur leven.
De meeste andere cisterciënzers en cisterciënzerinnen leefden teruggetrokken en
schonken hun laatste bezittingen aan de hernieuwde cisterciënzerabdijen, nieuwe
congregaties of aan de bisdommen. Enkele zusters veranderden hun contemplatief
religieus leven in een actief verzorgend bestaan als congregatiezuster na het
Concordaat van 1802. De eerste ziekenzusters van de Bernardinnen van Oudenaarde
of van de Cisterciënzerinnen van de Bijloke waren afkomstig van cisterciënzerabdijen
en zetten in hun nieuwe werkomgeving hun gewone cisterciënzerspiritualiteit verder.
Uiteindelijk werd in 1946 de spirituele affiliatie van de congregatie van de zusters
Bernardinnen - Cisterciënzerinnen met de Orde van de Cisterciënzers van de Strikte
Observantie door het Algemeen Kapittel van de trappisten goedgekeurd. De
Bernardinnen-Cisterciënzerinnen van Oudenaarde hebben hun caritatieve activiteiten
in de zorg en het onderwijs uitgebouwd in Oudenaarde, Bassevelde, Gent en Brussel.
De monastieke groeibeweging is te vinden bij de cisterciënzers van de strikte
observantie, beter bekend als trappisten. In 1794 kwamen enkele uit Frankrijk
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gevluchte trappisten vast te zitten bij Antwerpen. De bisschop stuurde hen naar een
mecenas en op een boerderij bij Westmalle begonnen de monniken aan een nieuw
leven. Ze dienden wel twee maal te vluchten (1794-1802 en 1810-1814), maar na
hun terugkomst konden ze zich handhaven door het oprichten van een school met
internaat voor weesjongens. Hun gemeenschap werd in 1822 erkend door koning
Willem I. Een poging om hun abdij te verplaatsen naar de abdijhoeve Ten Bogaerde
van de Duinenabdij te Koksijde, dicht bij de grens met Frankrijk, mislukte door de
halsstarrige weigering van de laatste monnik van de Duinenabdij. Toch groeide de
abdij gestadig. In 1836 werd de abt van Westmalle door paus Gregorius XVI
aangesteld als vicaris-generaal, verantwoordelijk voor alle bestaande en nog op te
richten cisterciënzerabdijen in het
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■ De poort van de abdijsite Roosendael in Sint-Katelijne-Waver, gebouwd in 1777.
[foto H. van Royen]

■ Een pandgang van de Sint-Sixtusabdij in Westvleteren, afgebroken eind 2009.
[foto Lambert J. Derenette/PGA]

nieuwe koninkrijk België. Daarmee werd de abdij van Westmalle verantwoordelijk
over het wel en wee van alle bestaande én toekomstige cisterciënzerstichtingen in
België. De gewone observantie kreeg in 1846 evenwel een eigen vicaris, nadat de
paus de constituties van de Sint-Bernardusabdij te Bornem had goedgekeurd.
De Sint-Sixtusabdij te Westvleteren dankt zijn ontstaan aan drie monniken die in
1831 van de Katsberg naar een kluizenaar in de bossen van Sint-Sixtus trokken. Na
een moeizame start kregen ze in 1836 hulp van Westmalle. Een stille bloei was het
gevolg. Vanuit beide abdijen worden tal van ‘kinderen’ en ‘kleinkinderen’ geboren.
Zij nemen - op hun manier - deel aan de actieve groei van het rooms-katholieke
geloofsleven in de periode 1850-1950. Zij blijven tot op vandaag oorden van
bezinning, rust en een specifieke economische bedrijvigheid volgens de
basisvoorschriften van de Regel van Benedictus, die naast nederigheid een
evenwichtig regime van bidden en werken voorschrijft.
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Het grafmonument van abdis Maria de Ramires
Jean Luc Meulemeester
Mevrouw Maria de Ramires behoort ongetwijfeld tot de voornaamste abdissen van
de cisterciënzerabdij O.-L.-Vrouw-van-Spermalie in Brugge1. Ze werd omstreeks
1566 in 's-Hertogenbosch geboren als onwettige dochter van de niet onbemiddelde
Louis de Ramires van Spaanse afkomst en Agnes Cools2. Haar ouders zullen ten
andere enkele keren het klooster financieel helpen. In 1587 (of in 1588) legde ze
haar geloften af. Vermoedelijk werd ze dankzij legitimatiebrieven van de generale
abt van Cîteaux, Edmond de la Croix, op 12 oktober 1593 priores en, na een interne
strijd, op 1 februari 1607 tot negenentwintigste abdis aangesteld.
De akte werd door de aartshertogen Albrecht en Isabella ondertekend. Mogelijk kreeg
ze hierbij steun van de cisterciënzer biechtvader-monnik, Antoine Salé, uit de
Duinenabdij. Haar installatie gebeurde op 24 februari 1607. Op dat ogenblik verbleven
aldaar zo'n achttien monialen. Haar vrij lang abbatiaat, dat niet vlekkeloos, zelfs
moeilijk verliep misschien omwille van haar driftig karakter, eindigde bij haar

■ Wapen van mevrouw Maria de Ramires in de abdijkerk van Spermalie

■ In de nog bestaande kapittelzaal van de Spermalie-abdij in Brugge prijkt op een console onder een
moerbalk de initialen MDR met een daarin verwerkte abdisstaf terug. Het zijn de initialen van abdis
Maria de Ramires.

overlijden op 13 maart 1648. Volgens het obituarium was ze toen 82 jaar3. Haar naam
blijft vooral verbonden aan de bouw op de plaats van de refuge van de Duinenabdij
tussen de Snaggaardstraat en de Oliebaan in Brugge van een groot deel van het
Spermalieklooster met cellen, refter, spreekplaatsen, pandgang, dormitorium, bakkerij,
brouwerij, ziekenverblijf en kapel4. Daar liet ze op de sleutelsteen van het
kruisribgewelf van de vijfde travee in de middenbeuk haar wapen aanbrengen. Aan
de zuidelijke kant van die travee was vroeger ook een barokke buitendeur die naar
de Snaggaardstraat leidde en waarlangs de gelovigen en pelgrims binnenkwamen.
Deze bedevaarders kwamen er O.-L.-Vrouw-van-Spermalie vereren5. Bij de wijding
van de bidplaats op 8 oktober 1631 schenkt de Brugse burgemeester de presentwijnen6.
In de kapittelzaal vinden we op een gepolychromeerde console onder een moerbalk

Vlaanderen. Jaargang 59

haar initialen MDR met een daarin verwerkte abdisstaf terug. Ook het aantal roepingen
was tijdens de laatste twintig jaar van haar abbatiaat toegenomen en bereikte in 1648
zelfs het aantal van achtentwintig koorzusters. Vanuit het Brugse klooster waren
intussen twee monialen vertrokken om overste te worden van andere abdijen, wat
ongetwijfeld een bepaalde uitstraling betekende al moeten we er misschien wel meer
achter zoeken, zoals een strijd tussen interne machtsverhoudingen. Economisch
verliep het minder goed en kon de abdis met moeite de abdij boven water houden.
Geregeld wordt dan ook zelf gekweekt fruit en pluimvee verkocht7. Het valt ten
andere op dat juist in die periode - en dit is niet toevallig - de verering tot
O.-L.-Vrouwvan-Spermalie geweldig toenam en dat er zelfs enkele mirakels
gebeurden. Deze volkstoeloop zorgde wel voor een stijging van de inkomsten8,
waarmee ongetwijfeld de nieuwe kloostergebouwen konden worden opgetrokken en
de zusters materieel werden geholpen. Het verpachten en zelfs verkopen van nogal
wat landerijen en boerderijen zorgden evenzeer voor inkomsten. Ook schenkingen
bleven niet uit9.
De herinnering aan abdis Maria de Ramires bleef in het klooster, naast het al
geciteerde wapen en de initialen op een balkconsole, vooral bewaard door een
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■ Grafmonument van abdis Maria de Ramires van Spermalie, afgebeeld in een achttiende-eeuws
handschrift gemaakt door Carolus-Franciscus (Charles-François) de Custis en bewaard in de
handschriftenverzameling van de Gentse Universiteit (hs. 4192, deel III)
[Foto: Gent, Universiteit]

devotioneel schilderij met haar portret en een monument dat zich boven haar graf
aan de noordzijde van de kapel bevond. Over dit grafmonument was tot nu toe weinig
bekend, want het werd vermoedelijk tijdens de Franse Overheersing verwoest. In
een handschrift in de bibliotheek van de Gentse Universiteit vonden we echter een
afbeelding ervan10. Dit manuscript werd enkele jaren geleden uit het familiebezit van
baron Michel de Crombrugghe de Looringhe verworven: Curieuse vergaderinge van
alle de inscriptien ende verbeeldingen der tomben, epitaphien, cabinetten van
wapenen, ...de welcke in de kercken, cloosters, ende capellen, binnen de stad van
Brugge gevonden worden, mitsgader de gedenckstukken van die, de welcke aldaer
in oude tyden te vinden waren... Het behoort tot een reeks van vijf banden, waarvan
er vier in de vermelde bibliotheek terechtkwamen11. De handschriften werden
geschreven en samengesteld door jonkheer Carolus-Franciscus (Charles-François)
de Custis (Brugge 28 mei 1704 - Brugge 26 februari 1752)12. Deze Bruggeling was
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het enige kind van een Engelse consul, Edmond (1671-1724), die weliswaar in
Rotterdam werd gedoopt. Hij werd, via zijn moeder, Marie Norbertine Aren(d)ts,
heer van Calvoorde (een gehucht in Oostkerke)13. Hij behoorde aldus tot de lagere
adel. Na zijn opleiding bij de Brugse jezuïeten, studeerde hij verder in Rijsel en in
Leuven waar hij op 6 februari 1725 de licentie in beide rechten haalde. Hij verwierf
vooral faam als advocaat bij de Raad van Vlaanderen in Gent en vervolgens ook als
raadsheer (1731-1744), schepen (1735-1751) en ‘commys van de fortificatie’ van
de stad Brugge. Intussen was hij op 27 januari 1728 in de Sint-Donaaskathedraal in
het huwelijk getreden met Thérèse Angeline de Cridts, die uit een voorname Brugse
adellijke familie stamde. Zij was namelijk de dochter van Ignace en Catharine Cecilia
Wouters. Na hun huwelijk namen ze hun intrek in het zgn. huis De Halleux, Oude
Burg 21, dat toen weliswaar een ander uitzicht dan het huidige complex had. Ze
kregen maar eventjes twaalf kinderen,
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■ Schilderij uit de zeventiende eeuw met het portret van mevrouw Marie de Ramires
[Brugge, Spermalie]

waaronder zeven zonen. De Custis bezat een grote bibliotheek met een duizendtal
boeken en handschriften over uiteenlopende onderwerpen14 en verzamelde traditioneel
voor die tijd allerlei rariteiten gaande van schelpen tot opgezette dieren, van stenen
tot munten, van speelgerei tot meettoestellen. Verder had hij ongetwijfeld eveneens
een grote interesse voor zijn geboortestad. Hij behoorde tot de weinige niet-geestelijke
historici in de Zuidelijke Nederlanden uit de eerste helft van de achttiende eeuw. We
kunnen hem werkelijk een voor die tijd goeie amateur noemen die na zijn taak in het
openbaar bestuur als hobby wat geschiedkundige werken bijeenschreef en ze meestal
zelf rijkelijk illustreerde met o.a. grondplannen, wapens en gevelopstanden. Ook
grafmonumenten en andere kunstwerken werden door hem in zijn boeken getekend.
Iconografisch vormen ze een ware bron voor hen die zich met de (kunst)geschiedenis
van Brugge bezighouden. Van hem bleven inderdaad diverse handschriften over
hoofdzakelijk historische onderwerpen bewaard, waarvan de meeste zich bevinden
in de handschriftenverzameling van de Gentse Universiteitsbibliotheek. Ze bewijzen
eveneens zijn grote werkkracht. Toch werd slechts één van zijn studies als een
historische kroniek, beginnend bij Julius Caesar en eindigend omstreeks 1735,
uitgegeven: Jaer-boecken der stad Brugge, behelsende de gedenckweerdigste
geschiedenissen, de welcke soo binnen deselve Stad, als daer-omtrent voorgevallen...15.
De twee volumes werden zonder auteursnaam in 1738 bij Pieter van de Cappelle
(1676-1759) gedrukt16. Dat de tekst in het Nederlands werd uitgegeven, heeft mogelijk
commerciële doelstellingen, hoewel de auteur in het voorwoord zelf stelde dat hij
het enkel tot zijn eigen voldoening had geschreven om de tekst
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■ Grondplan van de Brugse Spermaliekapel in een achttiende-eeuws handschrift getekend door
Carolus-Franciscus (Charles-François) de Custis en bewaard in de handschriftenverzameling van de
Gentse Universiteit (hs. 4192, deel III)
[Foto: Gent, Universiteit]
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■ Bladzijde uit het bekende handschrift 449 in de Brugse stadsbibliotheek, ‘bij een vergaedert ten
jaere 1698 a 1707 door M'her Ignace De Hooghe’ (deel IV, fo 89r) met de tekst en het wapen op het
graf van abdis Maria de Ramires van Spermalie
[Foto: Brugge, Stadsbibliotheek]

zelf geregeld te herlezen. Dit boek kende blijkbaar wel succes, want in 1765 gaf de
Brugse drukker Jozef van Praet (1724-1792) het opnieuw in drie delen uit, nu wel
met de vermelding van de auteur. De bedoeling was om er zowel een Nederlandstalige
als een Franstalige editie van uit te geven. Van die laatste kwam echter niets in huis.
Intussen had De Custis de tekst tot 1749 aangevuld en Van Praet zelf voegde er zelf
nog enkele aantekeningen over de periode 1750-1765 aan toe. Dergelijke studies en
uitgaven vielen zeker in de smaak van de achttiende-eeuwse lezer17. Dit soort boeken
werd blijkbaar gemakkelijk aangekocht door rijken en adellijken. In die tijd werden
inderdaad enkele soortgelijke werken gepubliceerd. Hij was amper zevenenveertig
jaar toen hij in de O.-L.-Vrouwekerk werd begraven. Het grafmonument van mevrouw
Maria de Ramires was een stenen epitaaf tegen de noordelijke muur van de kapel,
opgehangen op een paar passen van haar graf dat bijna vlak voor het zijaltaar was
gelegen. Interessant is eveneens dat in het vermelde manuscript ook een onbekend
ingekleurd grondplan van de Spermaliekapel werd opgenomen met als onderschrift:
‘vloer van de kercke der abdie van Spermaillie’18. Het gaat om een driebeukige
bidplaats met een hoofdaltaar en twee zijaltaren op het einde van de zijbeuken.

Vlaanderen. Jaargang 59

Blijkbaar was er ook een duidelijke afsluiting tussen het koor en het overige deel
van de ruimte, misschien een communiebank. Uit de rekeningen vernemen we dat
in de kapel ook een doksaal met orgel en een koorgestoelte met lambrise-
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ring stonden. De muren waren behangen met acht wandtapijten19. Mogelijk stelden
ze miraculeuze gebeurtenissen voor die in verband waren te brengen met de devotie
tot O.-L.-Vrouw-van-Spermalie. De vermelde barokdeur is op dit grondplan niet
aangeduid, wel is er in het zuidwesten een opening. Op ditzelfde grondplan zijn
zeventien graven met Arabische cijfers aangeduid. Dit van Maria de Ramires is
nummer zeven. Haar rechthoekige grafsteen was vrij groot. In enkele handschriften
werd de tekst ervan overgeschreven20. Hierbij werd ook telkens bovenaan haar wapen
met staf en haar spreuk ‘Spes me Deus’ afgebeeld. Dit ruitvormig gepolychromeerd
wapen (in lazuur een burcht van goud, gezoomd in keel bezaaid met acht
Sint-Andrieskruisjes van goud) met staf en met eronder een banderol waarop het
geciteerde devies vinden we eveneens boven op het grafmonument zelf, onder een
segmentboogvormig fronton waarop een siervaas staat. De totale constructie ervan
doet vroeg barok aan, wat aansluit met de stijl in Brugge omstreeks het midden van
de zeventiende eeuw. Op de centrale memorieplaquette, die met strikken, bovenaan
met een gevleugeld engelenkopje en aan weerszijden met vruchtenguirlandes is
opgesmukt, prijkt een lofrede ter ere van de overleden abdis. Aan weerszijden daarvan
staan twee gladde kolommen met Ionisch kapiteel en met ernaast twee
heiligenbeelden. Het gaat om cistrerciënzermonniken met kovel: Bernardus van
Clairvaux met volumineus kruisbeeld en een onbekende baardloze abt met kromstaf,
open boek en lam of schaap. Het gaat mogelijk om Robertus van Molesme die samen
met enkele anderen het klooster van Cîteaux opstartte. Onder andere daarom houdt
hij meestal een maquette van een kerk vast. Boek, staf en kovel behoren tot zijn
traditionele attributen, een schaap of lam niet21. Het monument rust op een
vooruitspringende stenen plaat ondersteund door gecanneleerde voluten, versierd
met gevleugelde engelenkopjes. De blinde plaat tussenin bevat blijkbaar geen
inscriptie of wapen. Onderaan op krulwerk zit een wenend en mediterend engeltje
met een doodshoofd in de rechterhand. Rondom bracht de beeldhouwer wat florale
motieven aan. De aangehaalde zuilen schragen een volumineus entablement. Dit
klassiek hoofdgestel bestaat uit een architraaf, een onversierde fries en een kroonlijst,
waarop aan de uiteinden delen van het gebroken fronton staan. Daarop zit telkens
een engeltje. De voluten die het naar boven uitstekende middendeel ondersteunen
zijn opgesmukt met bladeren.
Over de aanmaak van dit grafmonument vonden we geen sporen terug. Uit het
opschrift zelf vernemen we wel dat het werd opgericht door de priores en de
religieuzen van Spermalie ‘tot een verlichtinghe des droefheyts over t' gevoelick
verlies haers persoons ende danckbaerighe erkentenesse met duerich blyfteeken van
haere minzaeme regeeringhe, yverighe veroorderynghe met dadelicke wercken soor
int geestelicke als tydelicke’ De rekeningen uit het midden van de zeventiende eeuw
bleven niet bewaard, waardoor we eventueel de naam van de beeldhouwer niet konden
achterhalen. Vermoedelijk werd het epitaaf in die periode (circa 1648-1649) in Brugge
gekapt door een lokale kunstenaar. Stilistisch vormt het geheel geen uitzondering
voor Brugge in die periode.

Eindnoten:
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1 I.v.m. abdis Maria de Ramires zie o.a. Th. Ploegaerts, Les Moniales de l'Ordre de Cîteaux dans
les Pays-Bas Méridionaux depuis le XVIe siècle jusqu'à la Révolution française de 1550 à 1800
d'après les rapports des élections abbatiales, Westmalle, 1937, deel II, pp. 344-348; G. Van
Der Stichele, Spermalie. Aantekeningen over ontstaan en geschiedenis van de oude abdij van
‘Spermalie’, Brugge, 1961, pp. 24-26; E.I. Strubbe en L. Milis, Abbaye de Spermalie à Slijpe,
puis à Sijsele, ensuite à Bruges, in: Monasticon belge. Tome III. Province de Flandre
Occidentale, II, Luik, 1966, vooral pp. 468-470; W. Goetghebeur, Spermalie één grote familie,
Brugge. 1984, pp. 30-31 en de cat. v.d. tent. 800 jaar Spermalie, Brugge, 1986 (diverse
vermeldingen). Het valt wel op dat bepaalde auteurs elkaar tegenspreken op het gebied van data
en andere gegevens.
2 Deze gegevens vinden we terug in haar graftekst (cfr. infra)
3 Brugge, Rijksarchief, oud kerkarchief, 478, Obituanum van de cistercienzerabdij
4

5
6
7
8

O.-L.-Vrouw-van-Spermalie in Brugge, fo 8r.
Over die kapel zie J.-P. Esther, De bouwgeschiedenis van de abdij nieuw Jeruzalem in Brugge
in de zeventiende en achttiende eeuw, in: cat. v.d. tent. 800 jaar Spermalie, Brugge, 1986, pp
74-78 en J.L. Meulemeester, De kapel van Spermalie werd gerestaureerd, in: Brugge die scone,
XVIII, 3, herfst 1997, pp. 3-5
Over die verering zie J.L. Meulemeester, Het beeld van O.-L.-Vrouw-van-Spermalie, in: cat.
v.d. tent. 800 jaar Spermalie, Brugge, 1986, pp. 97-112, met bibliografie.
Brugge, Grootseminarie, archief van de cistercienzerabdij O.-L.-Vrouw-van-Spermalie,
rekeningen 17, 25 februari 1633 - 25 februari 1642, geen folioaanduiding.
Brugge, Grootseminarie, archief van de cisterciënzerabdij O.-L.-Vrouw-van-Spermalie,
rekeningen 17, 25 februari 1633 - 25 februari 1642, geen folioaanduiding.
De kerk verleende nogal wat aflaten aan de bedevaarders die O.-L.-Vrouw-van-Spermalie

kwamen vereren, zie o.a. Brugge, Archief Bisdom, B23bis, fo 32r, 59r, 84r, 84v en 128r.
9 Brugge, Grootseminarie, archief van de cistercienzerabdij O.-L.-Vrouw-van-Spermalie,
rekeningen 17, 25 februari 1633 - 25 februari 1642, geen folioaanduiding.
10 Gent, Universiteit, handschriftenverzameling, hs. 4192, deel III, fo 231 r.
11 Het gaat in feite om een schenking van deze familie aan die bibliotheek op 11 december 2000.
De vijfde band bleef in familiebezit
12 A. Vander Meersch, Custis (Charles-François), in: Biographie Nationale. IV, Brussel, 1873,
kol. 592-596 en T. Verschaffel, De hoed en de hond. Geschiedschrijving in de Zuidelijke
Nederlanden 1715-1794, Hilversum, 1998 (diverse bladzijden). Zie ook [B. Beernaert en B.
Schotte, red.], Brugse huizen. De Halleux. Het huis De Halleux, Oude Burg 21, in: Cahiers van
levend Archief vzw, 3, februari 2001, p 5; J.B. Lynch, The Custis Chronicles. The years of
Migration, Camden, Maine, z.d. en J.B. Lynch, The Custis Chroicles. The Virginia Generations,
Camden, Maine, z.d. Aanvullende gegevens vonden we in het Brugse stadsarchief, staten van
goed, Ilde reeks, 1127.
13 Merken we hier op dat Marie Norbertine Aren(d)ts zijn tweede vrouw was. Hij trad eerst in het
huwelijk met Isabela Carre, weduwe van Maximiliaan Sprockolf. Na het overlijden van Marie
Norbertine Aren(d)ts treedt hij in 1723 voor een derde maal het huwelijk met Johanna van
Mulem.
14 Brugge, Stadsarchief, hs. 18, deel 2, pp. 37-38.
15 Van deze uitgave bewaart de Gentse Universiteit (bibliotheek, handschriftenzaal, hs. 597, drie
banden) een versie met aantekeningen door De Custis zelf en een bijhorende band met
aanvullingen.
16 Pieter van de Cappelle was geen onbelangrijke drukker. Hij was eveneens werkzaam als
boekbinder. Zijn drukkerij was gevestigd in de Breidelstraat. Hij had negen kinderen, waaronder
Thérèse van de Capelle die gehuwd was met Jean Baptiste Macque die eveneens boekdrukker
was en in de Breidelstraat woonde.
17 J. Blaak, Geletterde levens. Dagelijks lezen en schrijven in de vroegmoderne tijd in Nederland
1624-1770, Hilversum, 2004, p. 130.
18 Gent, Universiteit, handschriftenverzameling, hs. 4192, deel III, fo 228r.
19 Brugge, Grootseminarie, archief van de cisterciënzerabdij O.-L.-Vrouw-van-Spermalie,
rekeningen 17, 25 februari 1633 - 25 februari 1642, geen folioaanduiding
20 Zie o.a. Brugge, Stadsbibliotheek, hs. 449, deel IV, fo 89r en Brussel, Koninklijke Bibliotheek,
fonds Goethals, 1657. Haar graf wordt echter niet vermeld in het handschrift Sepulturen liggende
in de Kercke der abdye Sparmaillie uit 1789 (Brugge, Grootseminarie, S 93, deel VI).
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21 Een cisterciënzerheilige die met een schaap wordt afgebeeld is de lekenbroeder Gezelinus van
Altenberg uit het klooster Altenberg bij Wetzlar in Duitsland. Hij draagt echter geen abtstaf en
open boek, wel een herderstaf. Trouwens we kunnen ons de vraag stellen waarom die hier dan
afgebeeld zou zijn. Robertus van Molesme maakt meer kans omdat die ook samen met Bernardus
van Clairvaux enerzijds als stichter, anderzijds als stimulator wordt afgebeeld.
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■ Bladzijde uit de zgn. ‘Bijbel van Ter Doest’, circa 1265-1275. Kopiist is de lekenbroeder Henricus,
de verluchting van een lekenartiest uit Vlaanderen of Artesië
[Brugge, Grootseminarie]
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Cisterciënzers en het boek
Ludo Vandamme
Het boek staat middenin het monastieke leven. Kloosterlingen gingen met boeken
om in gemeenschappelijke momenten (getijden en misviering, refter) en in
persoonlijke studie, devotie en spirituele oefeningen.
Bovendien droegen boeken bij tot de status van bezitter of werden ze ingezet als
geschenk in het uitbouwen van netwerken. In dit alles onderscheidden cisterciënzers
zich weinig van andere religieuze ordes.
Anderzijds ging elke religieuze gemeenschap op een unieke en bijzondere manier
met boeken om. De rol van boek en bibliotheek was meer prominent in grote
mannenabdijen dan in bescheiden vrouwenconventen. Bovendien was de
betrokkenheid bij het unieke handgeschreven boek intenser dan bij het uniforme,
gedrukte boek. Vandaar dat ook in dit verhaal de meeste aandacht uitgaat naar de
middens waar het boek het meest prominent aanwezig was, met name grote
cisterciënzerabdijen tijdens de middeleeuwen.

Boeken maken
Het middeleeuwse boek is het manuscript of handgeschreven boek. Een tekst werd
verspreid door deze met de hand woord na woord te kopiëren. De zorg om zo getrouw
mogelijk te kopiëren kan niet verhelen dat elk manuscript uniek is. Het is verleidelijk
om deze schrijfarbeid toe te wijzen aan een abdijscriptorium, een ruimte waarin
monniken gezamenlijk aan de slag waren en boeken werden gemaakt, van het
klaarmaken van het perkament tot het inbinden. Het is dit beeld dat onder meer via
Umberto Eco's In de naam van de roos werd gepopulariseerd. De realiteit spreekt
minder tot de verbeelding. Zowel cisterciënzers als cisterciënzerinnen verrichtten op
een georganiseerde manier schrijfarbeid, maar lang niet in alle abdijen en vaak slechts
in welbepaalde periodes.
Bovendien dient, zeker in het cisterciënzermilieu, een scriptorium veeleer als een
‘handeling’ dan als een ‘fysieke plaats’ te worden gezien. Individuele monniken en
monialen zochten daartoe de beschutting van een schrijfcel in de pandgang of de
warmte van het calefactorium op. Schrijven was een zware arbeid, en dat verklaart
waarom ook lekenbroeders als kopiisten werden geëngageerd. Zo bleven meerdere
manuscripten bewaard geschreven door de niet nader geïdentificeerde Henricus
conversus, een lekenbroeder uit de abdij Ter Doest in Lissewege (nabij Brugge),
actief omstreeks 1300.
Henricus was een kopiist met ervaring, die bovendien verschillende schrijfstijlen
beheerste. Dit ‘professionele’ kopieerwerk ging bijzonder snel, zo leert de
hedendaagse praktijk van kalligrafen die onder gelijkaardige materiële
omstandigheden aan de slag gaan. De snelheid van de schrijfarbeid wordt bepaald
door het schrifttype en vooral door de zorg waarmee werd gewerkt, van formata
(stijf, uiterst verzorgd) tot currens (lopend, haastig, vlot). De opkomst van de
cistercienzers loopt parallel met de ontwikkeling van een nieuw schrifttype dat de
verdere middeleeuwen allesoverheersend zou worden, het gotische schrift.
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De vroegste cisterciënzercoclices zijn geschreven in een praegothica. De elfde en
twaalfde eeuw was de overgangstijd waarin de Karolingische minuskel werd
losgelaten en het gotische schrift geleidelijk vorm kreeg. De praegothica vertoont
nog vele Karolingische kenmerken: losse letters in ronde vormen. De meest actuele
classificatie van het gotische boekschrift door Albert Derolez (2003) maakt
onderscheid tussen twee grote groepen gotisch schrift: de textualis en het cursief. De
textualis is de ‘klassieke’ gotische letter die vooral in de dertiende eeuw algemeen
werd. Het cursieve gotische schrift is veel complexer met hybride vormen. De meest
boeken werden geschreven voor de eeuwigheid en verraden een zorgvuldige hand.
Cisterciënzers streefden naar soberheid en dit was ook in de eerste generaties
manuscripten te zien. Vooral Bernardus van Clairvaux (1090-1153) liet hier zijn
invloed gelden. De inhoud diende voluit tot zijn recht te komen en dit wordt verwoord
door een richtlijn die omstreeks 1134 ingang vond. Initialen, die volop de gelegenheid
boden om de pagina te ‘verluchten’, dienden onversierd te blijven en in één kleur te
worden opgebouwd. De uitbeelding van personages was helemaal uit den boze. De
praktijk leert dat deze strenge benadering de twaalfde eeuw niet overleefde. Omstreeks
1200 kwamen in de abdijen hier ten land een reeks codices tot stand, uiterst verzorgd,
in groot formaat en met meerkleurige decoratie. Cisterciënzers zochten overigens
ook voor het vervaardigen van boeken hoe langer hoe meer de expertise op die in de
opbloeiende steden aanwezig was. Zo is de zogenaamde Bijbel van Ter Doest
(1265-1275) wellicht lokaal scriptoriumwerk, maar werd voor de verluchting een
beroep gedaan op Brugse (leken)werkplaatsen. Deze ‘gang’ naar de stad culmineerde
in de vijftiende en zestiende eeuw. Een abt als Jan Crabbe van de Duinenabdij had
uitstekende contacten in het Brugse boekenbedrijf waar Europese topateliers konden
tegemoetkomen aan zijn Italianiserende belangstelling voor humanistische teksten
in humanistisch schrift. Brevieren en missalen, late vijftiende, vroege zestiende eeuw,
besteld door onder meer Jan Crabbe en Petrus Vaillant (Duinenabdij), Pieter van
Heetvelde (Boudelo), Marcus Cruyt (Hemiksem) waren pareltjes van boekkunst, met
volbladminiaturen en overvloedig gedecoreerde randen.
Deze luxemanuscripten kwamen tot stand in een periode dat al volop gedrukte boeken
werden geproduceerd. Ter Doest verwierf reeds tijdens het abbatiaat van abt Hendrik
Keddekin (1478-1491) de volledige Bijbel mét de Glossa ordinaria in druk (Bazel:
Johann Amerbach, 1480-81). De bibliofiele abt liet deze bijbel met de hand verluchten,
door dezelfde verluchter die ook enkele handschriften, geschreven
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■ Hugo van Fouilloy, De volucribis, twaalfde eeuw
(Brugge, Grootseminarie, ms 89/54: exemplaar Duinenabdij)
Deze moraliserende tekst was tijdens de middeleeuwen bijzonder populair in cisterciënzermiddens,
vooral bij lekenbroeders.
■ Giovanni Boccaccio, Genealoga deorum, vijftiende eeuw
(Brugge, Grootseminarie, ms 154/44)
Vlaamse cisterciënzers hadden reeds vroeg belangstelling voor het Italiaanse humanisme. Dit exemplaar
uit het bezit van Jan Crabbe, abt van Ten Duinen (1457-1488).

in opdracht van Keddekin, versierde. Dit voorbeeld is exemplarisch voor de zachte
manier waarop het gedrukte boek langzaam maar zeker een plaats verwierf in
cisterciënzerbibliotheken. Nergens werd het scriptorium vervangen door een
boekdrukatelier, wat bijvoorbeeld bij de Broeders van het Gemene Leven (Brussel)
wel het geval was. Belangrijke cisterciënzerteksten zoals de sermoenen van Bernardus
van Clairvaux waren reeds in de incunabeltijd (vóór 1501) in druk op de boekenmarkt
aanwezig. In 1540 rolden Bernardus' Opera omnia van de drukpers, in een Parijse
editie van Joost Clichtove, afkomstig uit Nieuwpoort.

Boeken distribueren
Uiteraard had een nieuwe cisterciënzerstichting van meet af aan nood aan een
boekencollectie. Boeken werden door de moederabdij meegegeven of als leggers ter
beschikking gesteld om ter plaatse te worden gekopieerd. Er zijn ook voorbeelden
bekend van rondreizende schrijvers en verluchters die tijdelijk verbleven in nieuwe
stichtingen en er een basiscollectie produceerden. Maar al vlug werden
cisterciënzerbibliotheken uit de meest verschillende hoeken verder bevoorraad.
Anders dan benedictijnen waren cisterciënzernovicen volwassen mannen en vrouwen.
Niet zelden keerden ze een druk werelds leven de rug toe, een leven waarin boeken
een belangrijke rol speelden.
Caesarius van Heisterbach (1180-ca. 1240), onsterfelijk geworden door zijn
Dialogus miraculorum, bezocht in zijn geboortestad Keulen achtereenvolgens de
abdijschool van Sint-Andreas en de kapittelschool vooraleer zich als negentienjarige
cistercienzernovice in Heisterbach aan te melden. Robrecht van Brugge, de eerste
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abt van de Duinenabdij, was jarenlang docent geweest aan de belangrijke
kathedraalschool van Laon. Wat later sloot Haket zich aan bij de cisterciënzers van
Ten Duinen; hij had een uitstekende intellectuele opleiding genoten en vervolgens
als deken
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leiding gegeven aan het prestigieuze Sint-Donaaskapittel in Brugge (1149-1172).
Verder kwamen boeken binnen via schenking, aankoop of op bestelling. Uit het
onderzoek van Albert Derolez (Corpus catalogorum Belgii) blijkt dat vermogende
burgers en seculiere geestelijken vaak één of meerdere titels afstonden aan abdijen.
Dit verklaart onder meer de aanwezigheid van juridische codices in
cisterciënzerbibliotheken, zowel canoniek recht als het meer moderne Romeinse
recht. Zo lieten in de dertiende eeuw juridisch geschoolde kanunniken van het
Sint-Donaaskapittel in Brugge individuele handschriften (commentaren super librum
decretorum scriptam de littera Bononiensi, door Jacob Futselaere in 1249) of volledige
juristenbibliotheken aan de Duinenabdij na.
De ‘Bolognaletter’ verwijst naar een ronde Italiaanse gotische letter, uiteraard ook
naar het Italiaanse universitaire milieu met Bologna als de rechtenuniversiteit bij
uitstek. Vanaf de dertiende eeuw lieten cisterciënzers de ‘woestijn’ voor wat het was
en mengden zich naar het voorbeeld van de jonge bedelorden in het intellectuele
debat dat in Parijs, Heidelberg, Keulen en andere universiteitssteden werd gevoerd.
Parijs groeide uit tot het belangrijkste intellectuele centrum van de orde. In 1224 had
de abdij van Clairvaux er een studiehuis ingericht, het Sint-Bernardscollege in het
clos du Chardonnet.
Een halve eeuw later nam het Generaal Kapittel dit initiatief van Clairvaux over,
en cisterciënzerstudenten uit onze gewesten gingen op dit aanbod in. De vernieuwde
toegang vanaf de twaalfde eeuw tot de vele geschriften van Aristoteles zorgde er
voor een gevarieerde en intense intellectuele activiteit. De grootste cisterciënzerabdijen
weerspiegelen in hun bibliotheken hun participatie aan dit debat, met uiteraard
Aristoteles en andere antieke kennis die via Arabische vertalingen in de twaalfde
eeuw opnieuw in de westerse Latijnse cultuur werd geïntegreerd. Daartoe behoorden
ook geografische, wiskundige en astronomische studies van Euclides, Ptolomaeus
en andere ant eke geleerden. In de late middeleeuwen kwam het Parijse
cisterciënzerstudium in ademnood en maande het generaal kapittel in 1457 de
Duinenabdij, Cambron, Hemiksem, Val-Saint-Lambert en Villers aan studenten af
te vaardigen. Vanaf de zeventiende eeuw richtten de cisterciënzerabdijen uit de
Spaanse Nederlanden zich naar Douai en Leuven. Abdijen zoals Villers, Hemiksem
en Aulne beschikten toen ook over een college in Leuven.
Bibliotheken waren steeds in beweging. Nieuwe codices vonden een plaats op de
pulten of in bibliotheekkasten (armaria, groot en klein) maar evenzeer werden boeken
afgestoten of gingen ze verloren. Het materiaal (perkament) van boeken die in onbruik
raakten werd vaak gerecycleerd in het bindwerk van nieuwe codices. Later kwam
het voor dat bijzondere folio's werden verwijderd en een eigen leven doorheen
particuliere verzamelingen tegemoet gingen. Dit is het geval met fragmenten van het
bijzonder fraai verluchte, meerdelige antifonarium (1290) uit de
cisterciënzerinnenabdij Beaupré bij Oudenaarde.
Niettemin bleven cisterciënzers, in de tijd van het gedrukte boek, respect tonen voor
hun handgeschreven patrimonium. Antoon Sanderus (1586-1664), op zoek naar
handschriftelijke collecties in de Spaanse Nederlanden in de eerste helft van de
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zeventiende eeuw, bracht catalogi samen van handschriftenverzamelingen in Aulne,
Beaupré, Cambron. Ten Duinen en Villers.
Calamiteiten als brand en oorlogsplundering vormden een voortdurende bedreiging
en weinig cisterciënzerbibliotheken in onze gewesten kwamen ongeschonden de
zestiende eeuw door of werden geliquideerd in de periode van de Calvinistische
Republieken (1578-1584/5). Vele handschriften van Hemiksem verdwenen in 1672
in een felle brand en de oorlogsdreiging van Lodewijk XIV bezegelde het lot van
collecties uit Villers. Voor bijna alle

■ Wapens van de abten van Jan Crabbe (Ten Duinen), Marcus Cruyt (Sint-Bernardus) en Petrus
Vaillant (Ten Duinen). De glasraampresentatie van M. Cruyt is te zien in het Museum Heraldiek
Benelux te Temse. Deze wapens werden getekend door Marc Cheron en ontleend aan Heraldiek van
Abdijen en Kloosters (uig. Homunculus, Wijnegem)
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stichtingen betekende de Franse Revolutie het definitieve einde. Boekencollecties
werden door de Franse bezetter geconfisqueerd en dit verklaart vandaag de
aanwezigheid van middeleeuwse cisterciënzercollecties in bibliotheken als de
Openbare Bibliotheek Brugge, de Universiteitsbibliotheken Gent en Luik en de
Koninklijke Bibliotheek Brussel. De uitzonderlijke rijke bibliotheek van Aulne ging
in 1794, tijdens deze Franse bezetting, bijna volledig in een brand verloren. Maar
evenzeer ontsnapten in die Franse Tijd collecties aan het oog van de bezetter.
Individuele boeken of collectie-onderdelen kwamen zo terecht in bibliotheken van
heropgerichte abdijen, zoals in de Sint-Bernardsabdij die in 1836 in Bornem van
start ging, of bij privéverzamelaars, wereldwijd.

Boeken gebruiken
Net zoals hét scriptorium was ook dé abdijbibliotheek een fictie. Een religieuze
gemeenschap telde meerdere boekenverzamelingen. Centraal stonden de boeken in
gebruik in de kerk, voor het dagelijks vieren van de Heilige Mis en voor het
koorgebed. Het koorgebed met het reciteren/zingen van de 150 psalmen was het
officiële gebed van de Kerk. Zonder onderbreking (het nacht- en dagofficie, van de
metten tot de completen) werd op deze manier God geloofd en zijn heil over de
wereld afgesmeekt.
Het missaal en het brevier zijn de liturgische boeken die alle gezongen en gesproken
teksten bevatten voor de H. Mis, respectievelijk het koorgebed. Maar vaak werden
onderdelen afgesplitst en in afzonderlijke handschriften aangeboden. Zo bevatte het
lectionarium de Evangelie- en epistelteksten en het graduale de gezongen gedeelten
van de H. Mis. Het antifonarium verzamelde dan weer de antifonen die deel
uitmaakten van het koorgebed. Liturgische handschriften zijn vooraan voorzien van
een kalender, waarin de mariale feesten en de cistercienzerheiligen uitdrukkelijk zijn
aangegeven. Het persoonlijke brevier van abten

■ Middeleeuwse bibliotheken waren vaak ingericht als kettingbibliotheken. Deze metalen klamp (met
wapen van de Duinenabdij) op het voorplat van een manuscript is daar een stille getuige van.
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[Brugge, Openbare Bibliotheek, ms. 4776]

en abdissen had ook een statusfunctie en werd fraai verlucht. In obituaria, legendaria
en andere memorialen werden algemene, cisterciënzer- en lokale heiligen en
weldoeners in herinnering gebracht. Deze boeken functioneerden binnen de liturgie
en in de refter. In de meeste vrouwenabdijen reikte de boekencollectie niet verder
dan de liturgica, waarbij de toezichthoudende mannenabdij vaak een hand had in de
productie of toelevering.
Naast de kerk waren er inderdaad nog op andere plaatsen in de abdij
boekenverzamelingen aanwezig, elk met een eigen functie (refter, kapittelzaal,
infirmerie, school). Grote abdijen beschikten over een specifieke bibliotheekruimte,
die meestal aansloot op het zuidelijke pand, boven de refter. Dit soort bibliotheek
ontbrak bijna steeds in een vrouwenabdij. Het archief staat los van de
bibliotheekcollecties, hoewel ook hier, zoals bij de monialen van Herkenrode in de
zestiende eeuw, bijzonder zorg werd besteed aan cartularia (met kopieën van de
eigendomstitels en voorrechten).
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■ Euclides, Elementa, vertaald door Gerard van Cremona (Brugge, Openbare Bibliotheek, hs. 521)
Vanaf de dertiende eeuw trokken ook cisterciënzers naar de universiteiten. Een brede intellectuele
belangstelling bracht ook wetenschappelijke teksten naar de abdijbibliotheek.

Elke abdij beschikte dus vanaf zijn ontstaan over een startcollectie, met liturgische
boeken, bijbelhandschriften, kerkvaders en cisterciensia. De Bijbel, op zich reeds
een bibliotheek, werd aanvankelijk met glossen (commentaren) en in afzonderlijke
volumes overgeleverd. Augustinus enarrationes op de psalmen, het commentaar van
Gregorius de Grote op het boek Job (Moralia in Job) en Bernardus' beschouwingen
op het Hooglied waren bijzonder geliefd. Pas in de dertiende eeuw, in professionele
lekenateliers in Parijs, slaagden kopiisten erin de volledige Bijbel in één codex aan
te bieden. Middeleeuwse cisterciënzerbibliotheken hadden overigens haast uitsluitend
Latijnse teksten op de plank staan. In vrouwenabdijen waren handschriften in de
volkstaal wel aanwezig, devotionele teksten met een voorkeur voor de Legenda aurea
van Jacob van Voragine, in Nederlandse vertaling (Passionael). Cisterciënzerinnen
ontwikkelden overigens een eigen hagiografie met in de dertiende eeuw
levensbeschrijvingen van onder meer de eigen ordemystica's Lutgart van Tongeren
(† 1246) en Beatrijs van Tienen († 1263).
De uitbouw van cisterciënzerbibliotheken tijdens de zestiende eeuw en vooral na de
Opstand richtte zich, op de liturgica na, haast volledig op het gedrukte boek. De
intellectuele belangstelling van de monniken en het persoonlijk engagement van abt
of bibliothecaris openden in enkele abdijen de weg naar bibliotheken met duizenden
boeken. Voor Edmond Jouvent, een uitstekend theoloog die in 1622 als abt van Aulne
aantrad, was geen inspanning te veel om de abdijbibliotheek tot een intellectueel
trefcentrum uit te bouwen. In dezelfde periode zorgde de incorporatie van Ter Doest
in Ten Duinen voor nieuwe impulsen in de uitbouw van de Duinenbibliotheek. Deze
inspanningen kregen een vervolg toen de bibliofiel Antoon de Blende abt van Ten
Duinen werd (1733-1744). De tweedelige handgeschreven catalogus die op zijn
instigatie tot stand kwam, gaf toegang tot een inhoudelijk brede collectie van 8.800
titels. De monnik Godefridus Bouvaert (1685-1770) die in Hemiksem de bibliotheek
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reorganiseerde, deed nog beter door een dubbele (alfabetisch en systematisch)
catalogus aan te bieden.
Zijn vooruitstrevend bibliotheekbeheer inspireerde in 1738 de reorganisatie van de
Leuvense universiteitsbibliotheek. Niet toevallig waren in deze abdijen monniken
in internationale geleerdennetwerken actief, ondermeer omheen de historicus
Chrysostomus Henriquez (1595-1632) en de controversiële Joannes Caramuel de
Lobkowitz (1606-1682), beiden Spaanse cisterciënzers. Dit resulteerde onder meer
in de Bibliotheca scriptorum sacri ordinis cisteciensis (1649,2 1656), een accuraat
en indrukwekkend bio-bibliografisch overzicht van alle cisterciënzerauteurs door
Carolus de Visch, monnik en bibliothecaris van de Duinenabdij.
Boeken dragen vaak de sporen van hun gebruik. Dit geldt zeker voor middeleeuwse
codices die hun oorspronkelijke boekband hebben behouden. Plaatskenmerken (letters
en/of cijfers) op de platten en resten of sporen van kettingklampen verwijzen naar
de plaatsing in een kettingbibliotheek. In Vlaanderen lagen boeken met het achterplat
naar boven op de pulten. Elk manuscript betekende een investering en het veilig
bewaren van deze codices was een prioriteit. Ook het oplijsten van de boeken in een
bibliotheekcatalogus droeg bij tot een veilig beheer. Er bleven slechts weinig van
deze handgeschreven catalogi bewaard.
Abdijen met een intellectuele cultuur wensten intens met hun boeken om te gaan,
wat ook de noodzak inhield om eenduidig naar specifieke passages of teksten in
codices te kunnen verwijzen. Zeker in de beginperiode was dit niet vanzelfsprekend,
ook al omdat paginering/foliëring ongebruikelijk was en Arabische
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Cisterciënzerteksten lezen
Kunnen we vandaag nog meegaan in de lectuur van de cisterciënzer? De meeste
middeleeuwse, christelijke auteurs, de kerkvaders vooraan, zijn vandaag beschikbaar
in wetenschappelijke edities. Dit gaat van de 221 volumes (Latijnse christelijke
teksten tot 1216) in de Patrologia Latina (1844-1855) samengesteld door de Franse
geleerde priester Jacques-Paul Migne (1800-1875), tot lopende projecten zoals het
Corpus Christianorum, een wetenschappelijke reeks tekstedities in 1947 op de rails
gezet door de Sint-Pietersabdij (Steenbrugge) en de uitgeverij Brepols, en de Sources
Chrétiennes, sinds 1943 op de markt gebracht door uitgeverij Cerf (met parallelle
Franse vertaling). Deze edities reconstrueren de meest verantwoorde tekst. Veel van
deze teksten kunnen intussen ook op het internet worden geraadpleegd.
Wetenschappelijke edities circuleren binnen een kleine wereld van geleerden.
Een aantal belangwekkende cisterciënzerteksten zijn evenwel ook in Nederlandse
vertaling beschikbaar. De literaire kwaliteiten van Bernardus van Clairvaux worden
alom geroemd. Delen van zijn gigantisch oeuvre (preken, verhandelingen, brieven)
waren reeds in de late middeleeuwen in de volkstaal toegankelijk. Bernardus is op
zijn best in het verbinden van de bijbelse symboliek met de menselijke ervaring, en
dat maakt zijn teksten ook vandaag nog best relevant. Een hoogtepunt vormt zijn
commentaar op het Hooglied, vooral de negen toespraken of sermoenen omheen de
openingszin ‘Hij kusse mij met de kus van zijn mond’. De kus staat symbool voor
de liefdeseenheid met God. In 1999 kwam een fel gewaardeerde Nederlandse vertaling
uit. Deze teksten worden zonder aarzeling tot de wereldliteratuur gerekend.
Aelred van Rievaulx (1110-1167), een tijdgenoot van Bernardus, was de derde abt
van de cisterciënzerabdij Rievaulx in Yorkshire. Zijn oeuvre (sermoenen, spirituele
werken, brieven, geschiedenis) bleef maar gedeeltelijk bewaard. Aelred bezat een
natuurlijk charisma inzake geestelijke vriendschap, dat hij bovendien met zijn groot
literair talent onder woorden bracht. Aelreds De spirituali amicitia (Over de geestelijke
vriendschap) bekoort ook vandaag nog een groot publiek. Anselm Hoste, een groot
kenner van Aelred, zorgde voor de wetenschappelijke teksteditie en liet via zijn
publicaties over vriendschap een groot publiek kennis maken met Aelreds
beschouwingen. Sinds 1972 is er een Nederlandse vertaling van de hand van Ida van
Brabant.
Van een gans andere orde is het Boek der mirakelen door de cisterciënzermonnik
Caesarius van Heisterbach (ca. 1180-ca. 1240). Zijn verzameling korte belerende
verhalen, exempelen, geeft een inkijk in de mentale en religieuze wereld van
monniken, lekenbroeders en de gewonen man en vrouw van zijn tijd. Daar hij een
tijdje in Villers verbleef, reikt zijn verhaalstof tot in Brabant. Caesarius presenteerde
zijn exempelen binnen de structuur van een dialoog tussen een monnik-leraar en een
novice-leerling. Een recente Nederlande vertaling door G.J.M. Bartelink maakt ook
deze verhalenschat toegankelijk. Ze leent zich uitstekend als eerste kennismaking
met de ongemeen boeiende cisterciënzerwereld.
cijfers pas in de veertiende eeuw in onze gewesten ingang vonden. Cisterciënzers
ontwikkelden dan maar eigen cijfersystemen. In de twaalfde eeuwse Duinenabdij
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kreeg dit de vorm van een letters en punten, de zogenaamde Duinenefoliëring, een
verfijnd systeem dat evenwel geen navolging kreeg.
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De Regel van Benedictus over het kapittel
Vertaling: Patrick Lateur
De Regel die Benedictus van Nursia (ca. 480-550) in de abdij van Monte Cassino
schreef, staat in een grote traditie van monastieke regels. In het Oosten was de Regel
van Basilius de Grote (ca. 330-379) normerend en in Noord-Afrika die van Augustinus
(354-430). O.m. Hiëronymus en Cassianus waren van groot belang voor het westerse
monnikenwezen, maar van bijzonder grote invloed op Benedictus was de anonieme
Regel van de Meester uit de omgeving van Rome in het begin van de 6de eeuw.
Benedictus' eerste acht capita, die over spiritualiteit handelen, gaan daar grotendeels
letterlijk op terug, maar zodra hij praktische voorschriften geeft voor de organisatie
van het kloosterleven, komt hij wat meer los van de Regel van de Meester. Een
voorbeeld daarvan is het derde hoofdstuk.
Dit hoofdstuk van de Regula Benedicti is gewijd aan het kapittel of de bijeenkomst
van de hele communauteit. Benedictus wijst hier op de drie pijlers die het
monnikenleven in evenwicht houden: de gemeenschap in vergadering, het gezag van
de abt en de gemeenschappelijke regel. Als het om wezenlijke zaken gaat, wordt de
hele gemeenschap geconsulteerd (1), voor meer technische zaken kan een raad van
ouderen adviseren (12). Merkwaardig is de plaats die jongeren wordt toegemeten
(3): zij hebben geen last van bestuurlijke taken en kunnen een betere kijk hebben op
het wezen van het gemeenschapsleven. De twintigste eeuw heeft wel belangrijke
wijzigingen aangebracht in het beslissingsrecht van de abt en dus in de geest van dit
derde hoofdstuk van de Regel: in een aantal essentiële kwesties nemen de leden van
het kapittel een gezamenlijke beslissing. De brontekst werd genomen uit: La Règle
de Saint Benoît I, Adalbert de Vogüé -Jean Neufville, Sources Chrétiennes 181, Le
Cerf, Paris, 1972, p. 452-454.
III. De adhibendis ad consilium fratribus
1

Quotiens aliqua praecipua agenda sunt in monasterio, convocet abbas omnem
congregationem et dicat ipse unde agitur,2 et audiens consilium fratrum tractet apud
se et quod utilius iudicaverit faciat.3 Ideo autem omnes ad consilium vocari diximus
quia saepe iuniori Dominus revelat quod melius est.4 Sic autem dent fratres consilium
cum omni humilitatis subiectione, et non praesumant procaciter defendere quod eis
visum fuerit,5 et magis in abbatis pendat arbitrio, ut quod salubrius esse iudicaverit
ei cuncti oboediant.6 Sed sicut discipulos convenit oboedire magistro, ita et ipsum
provide et iuste condecet cuncta disponere.
7

In omnibus igitur omnes magistram sequantur regulam, neque ab ea temere
declinetur a quoquam.8 Nullus in monasterio proprii sequatur cordis voluntatem,9
neque praesumat quisquam cum abbate suo proterve aut foris monasterium
contendere.10 Quod si praesumpserit, regulari disciplinae subiaceat.11 Ipse tamen
abba cum timore Dei et observatione regulae omnia faciat, sciens se procul dubio de
omnibus iudiciis suis aequissimo iudici Deo rationem redditurum.
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Si qua vero minora agenda sunt in monasterii utilitatibus, seniorum tantum utatur
consilio,13 sicut scriptum est: Omnia fac cum consilio et post factum non paeniteberis.
Deze vertaling is een voorpublicatie uit de nieuwe vertaling van de Regel van
Benedictus, die in september 2010 bij uitgeverij Lannoo verschijnt.
III. Het bijeenroepen en raadplegen van de broeders
1

Telkens als er in de abdij belangrijke zaken aan de orde zijn, roept de abt de hele
communauteit bijeen en legt hij persoonlijk uit waarover het gaat.2 Hij beluistert het
advies van de broeders, overweegt het bij zichzelf en doet dan wat hij het nuttigst
acht.3 Wij hebben gezegd dat iedereen naar het beraad wordt geroepen en wel om
volgende reden: de Heer openbaart vaak aan een jongere wat het beste is.4 Van hun
kant moeten de broeders hun advies geven in alle onderworpenheid en nederigheid,
en niet met de bedoeling hun eigen mening op een arrogante wijze te verdedigen.5
De beslissing moet veeleer afhangen van de beoordeling door de abt: allen zullen
gehoorzamen aan wat naar zijn oordeel het meest heilzaam is.6 Maar zoals het
leerlingen past hun meester te gehoorzamen, zo moet ook hijzelf alles vooruitziend
en rechtvaardig regelen.
7

Allen zullen dus in alles de Regel volgen als hun meester en niemand mag er zonder
reden van afwijken.8 In de abdij zal niemand de wil van zijn eigen hart volgen9 en
niemand mag de vrijheid nemen met zijn abt brutaal te discuteren, ook niet buiten
de abdij.10 Durft iemand dat toch te doen, dan ondergaat hij de sanctie die de Regel
voorschrijft.11 Niettemin moet de abt van zijn kant alles doen met ontzag voor God
en met naleving van de Regel. Want hij weet dat hij zonder enige twijfel zich voor
al zijn beslissingen zal moeten verantwoorden tegenover God, de meest rechtvaardige
rechter.
12

Maar zijn er voor de noden van de abdij minder belangrijke zaken aan de orde,
dan moet enkel het advies van de oudere broeders worden ingewonnen, zoals er
geschreven staat: Doe alles met overleg, zo krijg je geen spijt van je daden. (Vgl.
Sirach 32, 19)
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■ Negentiende-eeuwse prent van het Sacrament van het Mirakel.
[Collectie Het Stadsmus, Hasselt]
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Hervormingen, handschriften, hosties en heilige vrouwen: het
cisterciënzer gregoriaans in de Lage Landen
Pieter Mannaerts
Muziek in het middeleeuwse abdijleven
In het middeleeuwse abdij- en kloosterleven, zowel dat van de cisterciënzers als dat
van andere ordes en gemeenschappen, bekleedde muziek een plaats van belang. Niet
als muziek omwille van zichzelf, maar als verkondiging van het goddelijke Woord:
elke week werden de honderdvijftig psalmen gereciteerd en gezongen in velerlei
vormen, verdeeld over de mis en het officie of koorgebed. Na verloop van tijd, in de
9de eeuw om precies te zijn, werd deze muziek, om haar een grotere autoriteit toe te
kennen, ‘gregoriaans’ genoemd, naar paus Gregorius I de Grote. Volgens de legende
kreeg hij de gezangen rechtstreeks door de Heilige Geest ingefluisterd.
Aan de welsprekendheid van de Heilige Geest en de schrijfvaardigheid van
Gregorius werd in de middeleeuwen wellicht niet getwijfeld. Wel stelden de monniken
vast dat na verloop van decennia en eeuwen de gezangen hun oorspronkelijke gedaante
niet hadden behouden. De ‘welzingendheid’ van voorgaande generaties werd wél in
twijfel getrokken. En dus wilden ze terug naar de bronnen van het oorspronkelijke
gregoriaans.
Die houding is typerend voor de orde. De cisterciënzers ontstonden in de late elfde
eeuw als een hervormingsbeweging binnen de benedictijnenorde. Ook de leefwijze
van de monniken in het algemeen was niet meer wat ze oorspronkelijk was geweest.
Voor Robert van Molesmes, Stephen Harding en Bernardus van Clairvaux - de
richtinggevende figuren van de eerste generaties cisterciënzers - was dit de aanleiding
tot een grondige herbezinning op de regel van Benedictus, gekenmerkt door
strengheid, soberheid en ascese. Met een hedendaagse term kunnen we zeggen dat
ze naar ‘authenticiteit’ streefden.

De cisterciënzer hervorming van het gregoriaans
Dit authenticiteitsstreven kenmerkte ook de houding van de cisterciënzers wat de
liturgische muziek betreft. Ze gingen op zoek naar het meest authentieke gregoriaanse
gezang. Een zoektocht die niet zonder moeilijkheden verliep, maar uiteindelijk
uitmondde in een algemene ‘hervorming’ van het gregoriaans, in het Duits
Choralreform genoemd. Die herziening van het cisterciënzergregoriaans verliep in
verschillende fases, waarvan de belangrijkste te situeren is in de jaren 1134-1147,
onder leiding van Bernardus van Clairvaux. Belangrijk is dat deze herziening
grotendeels verliep volgens enkele regels van de muziektheorie, in verband met de
modaliteit, de toonomvang (ambitus) en de melodie (inkorten of wegwerken van
melismen, d.w.z. langere notenreeksen op één lettergreep) van de gezangen, en regels
i.v.m. het tekstgebruik (overwegend Bijbelteksten, tekstherhalingen werden
weggewerkt).
De belangrijkste fasen en eigenheden van de zang van de cisterciënzers kunnen
beknopt als volgt worden samengevat. In een eerste fase werd de Regel van Benedictus
de leidraad voor het repertoire dat werd gezongen tijdens de diensten: enkel die
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gezangen die werden voorgeschreven door de Regel bleven behouden. Alle
toevoegingen, die sinds de negende en tiende eeuw geleidelijk in de liturgie waren
binnengeslopen, werden verwijderd, met een aanzienlijke inkorting van het officie
als resultaat. Maar daarmee waren de melodieën nog niet in hun (vermeende)
oorspronkelijke vorm hersteld, of was de uniformiteit tussen de verschillende abdijen
nog niet gegarandeerd. Dit laatste was een oud zeer, ook buiten de cistercienzerorde,
dat al door auteurs uit de tien eeuw werd aangeklaagd. Of zoals een traktaat over de
zang van de cisterciënzers het formuleert: ‘Neem een antifonarium van Reims en
vergelijk het met dat van Beauvais, Amiens of Soissons, steden die als het ware bij
de deur zijn: dank God als je enige gelijkenis aantreft!’.
In een tweede fase gingen de cisterciënzers dan ook uit van de vraag: waar zijn
de oorspronkelijke melodieën dan wél bewaard gebleven? Wellicht in Rome, de stad
die bij uitstek de christelijke autoriteit belichaamde. In de vroege twaalf eeuw was
het echter té onveilig om er vanuit Cîteaux monniken-zangers heen te sturen. Als
alternatief werd dan maar geopteerd voor het overnemen van de melodieën uit het
dichterbij gelegen Metz. De kathedraal van Metz beschikte over een gereputeerde
schola (een groep van professionele zangers), omstreeks 760 gesticht door bisschop
Chrodegang († 766). Sinds de negende eeuw was Metz één van de belangrijkste
centra voor de verdere verspreiding van de Romeinse zang in het Karolingische rijk,
en het gregoriaans in Metz had de reputatie van nog steeds dicht bij de
oorspronkelijke, en dus gezagsvolle, Romeinse traditie aan te sluiten. Tot aan de
dood van abt Stephen Harding (1134) werden kopieën van de Metzer zangboeken
gebruikt in Cîteaux. In hun strikte lezing van de Regel van Benedictus stootten de
cisterciënzers
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bovendien enkele keren op de term ‘ambrosianum’, waarmee een hymne werd
aangeduid. Omdat Ambrosius van Milaan (ca. 333-397) bekend stond als
hymnendichter en -omponist, werd een delegatie naar Milaan gestuurd om daar het
nodige hymnenmateriaal te verzamelen. Deze initiatieven illustreren de gedrevenheid
waarmee de vroege cisterciënzers op zoek gingen naar de authentieke gezangen en
de nauwgezetheid (en letterlijkheid) waarmee de Regel werd gelezen.
Het ontlenen van ‘vreemde’ gezangen uit Metz en Milaan stuitte zowel intern als
extern op kritiek. Bijgevolg werd de hervorming van de zang na het overlijden van
Harding opnieuw verder gezet in een derde fase, waarin de gezangen één na één
werden herzien en bewerkt (en dus in de letterlijke zin ‘her-vormd’) door een speciaal
hiervoor samengestelde commissie, geleid door Guy d'Eu. Volgens de meeste
onderzoekers werden hierbij de regels van de toenmalige muziektheorie gevolgd,
die bepaalden dat elk gezang duidelijk tot één enkele modus (‘kerktoonaard’) moest
behoren, de hiërarchie tussen de belangrijke en de secundaire tonen van de modus
moest respecteren, en niet meer dan tien verschillende toonhoogten mocht gebruiken.
Daarenboven werden ook de melismen (lange notenreeksen op één lettergreep) in
de gezangen ingekort, om de tekst beter tot haar recht te laten komen; met hetzelfde
doel werden ook overbodig geachte tekstherhalingen en een aantal niet-Bijbelse
teksten afgeschaft.
Na de derde fase (tot 1147) lijkt het cisterciënzergregoriaans een eindpunt te hebben
bereikt. Wat niet betekent dat het laatste woord over de hervorming van het
gregoriaans is gezegd. De huidige visie is in aanzienlijke mate beïnvloed door en
geïnspireerd op de muziektheoretische teksten van de cisterciënzers, waarvan enkele
worden toegeschreven aan Bernardus zelf. Een kritische vergelijking van het hele
repertoire laat vooralsnog op zich wachten, maar steekproeven lijken te suggereren
dat de cisterciënzergezangen minder ingrijpend en minder streng ‘theoretisch’ werden
herzien dan tot dusver werd gedacht; hun repertoire zou dus eerder een middenpositie
bekleden tussen het traditionele gregoriaans en de strikte regels van de muziektheorie.
In ieder geval is het duidelijk dat het gregoriaans dat we in de cisterciënzer
handschriften vinden zeer homogeen is, en een min of meer gesloten geheel lijkt te
vormen, dat overeenkomsten maar ook duidelijke verschillen vertoont ten opzichte
van gezangen uit andere religieuze orden.

Cisterciënzer bronnen in de Lage Landen
Ook in de Lage Landen schreef de orde geschiedenis, en we mogen aannemen dat
de snelle groei en verspreiding van de orde en haar sterke interne structuur ervoor
heeft gezorgd dat het herziene gregoriaans ook in onze streken snel ingang vond.
Vanuit de allereerste cisterciënzerabdij, Cîteaux (gesticht in 1098), en de beroemdste,
Clairvaux (1115), gebeurden de eerste stichtingen in de Nederlanden, de abdijen van
Orval (1132), Vaucelles (1132) en Ten Duinen (1138). In dezelfde eeuw volgden
nog talrijke andere zoals Villers (1146), Aulne (1147) en Ter Doest (1175). De abdij
van Herkenrode (1182) trad in 1217 toe tot de orde en was de eerste
cisterciënzerinnenabdij van de Lage Landen.
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Uit verschillende abdijen bleven gregoriaanse bronnen bewaard. Het oudste
cisterciënzer handschrift dat in Vlaanderen wordt bewaard is het handschrift 12 van
de abdij van Westmalle, dat een echt topstuk is. Het is namelijk het oudste
cisterciënzer antifonarium - een boek met de gezangen voor het koorgebed - dat is
bewaard gebleven, en dat nog duidelijk de sporen van de hervorming van een
traditioneel naar een ‘bewerkt’ repertoire zien. Heel wat correcties, uitgekraste en
herschreven woorden en noten: een duidelijker uitnodiging voor onderzoek kan een
muziekwetenschapper zich niet wensen. Dit onderzoek is momenteel volop aan de
gang. Het handschrift heeft niet altijd in Westmalle vertoefd, integendeel: het is
wellicht afkomstig uit de abdij

■ Antiphonarium Cisterciensis Ordinis (1545)
[Collectie Westvleteren, Sint-Sixtusabdij]
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van Hauterêt in het bisdom Besançon. De abdij van Westmalle bezit verder nog
verschillende andere gregoriaanse handschriften, daterend uit de dertiende tot de
achttiende eeuw.
Belangwekkende antifonaria uit de dertiende eeuw bleven ook bewaard uit de
kloosters van Beaupré (Grimminge) en uit de abdij Nazareth in Lier. Het eerste
bevindt zich momenteel in Baltimore, Maryland (VS), het tweede wordt bewaard in
de abdij van Bornem. Een derde handschrift uit dezelfde periode bevindt zich in de
Universiteitsbibliotheek in Gent, maar het is vooralsnog onduidelijk uit welke abdij
het afkomstig is. Deze handschriften vertegenwoordigen, net als de dertiende-eeuwse
bronnen uit Westmalle, de ‘gefixeerde’ vorm van het cisterciënzer repertoire.
Uit de Duinenabdij en de abdij Ter Doest bleven verschillende muziek- en
muziektheoretische handschriften bewaard. Ten Duinen had wellicht van in het begin
een toegewijde muzikale cultuur, tenminste als we de levensbeschrijving van de
zalige Idesbaldus mogen geloven. Idesbald (ca.1090-1165) was er immers cantor
geweest alvorens hij abt werd, en beoefende zijn functie ‘met zo'n volharding en
ijver dat hij vaak zelfs de natuurlijke noodzaak van voedsel vergat of versmaadde.
Met zag hem, alleen, terugkeren [naar de kerk] om liturgische gezangen te zingen;
hiermee kon hij volledige dagen doorbrengen. Wanneer zijn broeders hem vroegen
of hij dit niet moe werd, antwoordde hij dat hij in het getijdengebed en de geestelijke
gezangen een grotere gelukzaligheid ervoer dan in het stoffelijke eten en drinken.’
Tot de meest belangwekkende handschriften uit de collectie behoren een genoteerd,
dat wil zeggen van muzieknotatie voorzien, breviarium - een boek voor het
getijdengebed - dat gezangen bevat voor de feesten van de Doornenkroon en voor
Corpus Christi of Sacramentsdag.
Deze feesten werden pas later in de orde ingevoerd, respectievelijk na 1240 en na
1277. In heel wat cisterciënzer handschriften uit de dertiende eeuw vinden we deze
gezangen achteraan toegevoegd aan het oorspronkelijke corpus. Aangezien de data
van de invoering van deze feesten in de orde bekend zijn, zijn ze richtinggevend voor
de datering van de oudste delen van de handschriften. Verder bleven uit Ten Duinen
en Ter Doest enkele muziektheoretische bronnen bewaard (momenteel bewaard in
het Groot Seminarie en de Openbare Bibliotheek van Brugge). De belangrijkste
auteur in deze bronnen is de filosoof Boethius, die een boek De Musica schreef, dat
in monastieke middens druk werd bestudeerd. Ten slotte bezit het Groot Seminarie
ook een boekje met didactisch muziekmateriaal: een klein handschriftje met Thomas
van Aquino's De sortibus, waaraan enkele bladzijden muzieknotatie werden
toegevoegd. Vermoedelijk gebeurde dat door monniken die student waren aan het
Parijse Sint-Bernarduscollege. Ze noteerden gezangen in verschillende soorten notatie,
onder meer in neumen- (muziektekens zonder notenbalk) en alfabetische notatie.
Enkele van de gezangen waren van muziekdidactische aard, maar daarnaast vinden
we evengoed liederen van ander allooi, onder meer uit de Carmina Burana.

Religieuze vrouwen

Vlaanderen. Jaargang 59

Uit de cisterciënzerabdij van Villers, nu helaas slechts nog een schitterende ruïne,
bezitten we vandaag nog een goed bewaard dertiende-eeuws antifonarium van zo'n
170 folia (momenteel in de Koninklijke Bibliotheek in Brussel). Maar het meest
belangwekkende handschrift uit de abdij is veel bescheidener in omvang en aanzien.
Slechts tien bladen telt het manuscriptje met de liturgische gezangen voor twee lokale
heiligen. Hoewel ze vandaag minder bekend zijn, werden Marie d'Oignies (Maria
van Oignies), de eerste begijn-kluizenares over wie een levensbeschrijving bewaard
bleef, en Arnulf Cornibout, een lekenbroeder van Villers, in hun tijd als bijzonder
inspirerend en heilig ervaren, en werd te hunner ere ‘nieuw’ gregoriaans
gecomponeerd. Dat was een eer die ‘officieel’ enkel de belangrijkste ordeheiligen
(Robertus van Molesmes, Bernardus van Clairvaux) te beurt kon vallen. Het was
wellicht niet toegestaan om nieuwe gezangen voor nieuwe, lokale heiligen toe te
voegen aan de liturgie. Het handschrift met de gezangen voor Maria van Oignies en
Arnulf Cornibout toont aan dat dit toch gebeurde, ondanks de voorschriften.
Marie d'Oignies is één van de dertiende-eeuwse ‘religieuze vrouwen’ (mulieres
religiosae) die actief waren in het toenmalige Brabant en land van Luik. Door velen
werden hun mystieke ervaringen, extases en gedragingen argwanend bekeken, maar
vaak werden deze vrouwen door invloedrijke clerici en instellingen, bisschoppen,
theologen, en abdijen, de hand boven het hoofd gehouden. Zoals blijkt uit de
levensbeschrijvingen van deze vrouwen koesterden zij, net als bij de opkomende
franciscaanse orde in die tijd, een bijzondere fascinatie voor het fysieke lijden van
Christus, en daarmee samengaand een sterke verering voor de hostie en het sacrament
bij uitstek, dat van de eucharistie.

Sacramentsdevotie
Uit de cisterciënzerinnenabdij van Herkenrode bleef een aantal historische documenten
bewaard die ons een goed beeld geven van de devotie en de muziek in de abdij. Het
belangrijkste is de beroemde aflaatbrief uit 1363 die een sacramentsprocessie afbeeldt,
met de monstrans met het Sacrament van mirakel (een bloedende hostie), en een
aantal nonnen die een processionale meedragen, muziekhandschriftjes van kleiner
formaat waaruit werd gezongen tijdens de processie.
Slechts één muziekhandschrift uit Herkenrode bleef bewaard, een tweedelig
antifonarium uit 1544, dat lange tijd werd bewaard in de in 1848 vanuit de Franse
trappistenabdij Melleray gestichtte cisterciënzerabdij Gethsemani in het Amerikaanse
Kentucky; momenteel bevindt het zich in Michigan.
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Het bevat de gezangen voor het officie of getijdengebed, en werd vervaardigd op
bestelling van Mathilde de Lechy. Deze abdis (1520-1548) stond in voor heel wat
initiatieven ter verfraaiing en uitbreiding van de abdij: nieuwe gewaden, glasramen
voor het koor van de kerk, een nieuwe brouwerij en toegangspoort voor de abdij,
stadshoven in Hasselt en Sint-Truiden. Het bestellen van nieuwe muziekboeken
maakte dus deel uit van een ruimer opzet.
De gezangen die weerklonken in de kerk en de processie, afgebeeld op de aflaatbrief,
behoorden vrijwel zeker tot dat kenmerkende cisterciënzergregoriaans. Maar waarom
werd nu precies de sacramentsprocessie afgebeeld? Op 25 juli 1317 had zich in het
nabijgelegen Viversel een mirakel voorgedaan. Een hostie bestemd voor een zieke
was door een ‘onzuivere’ leek aangeraakt en door deze bezoedeling onmiddellijk
beginnen bloeden, waarop de priester de hostie dadelijk naar de abdij bracht en op
het altaar plaatste. Op zijn weg naar de abdij gebeurden talrijke wonderen. Sindsdien
werd de bebloede hostie een object van devotie, en werd deze meegedragen in de
plaatselijke processie, zoals afgebeeld op de aflaatbrief. De devotie voor dit ‘sacrament
van mirakel’ maakte van de abdij een bedevaartsplaats.
De sacramentsdevotie en -processie in Herkenrode zijn geen op zich staande
fenomenen. Het feest ter ere van het heilig Sacrament (de eucharistie en de hostie)
was in 1246 ingesteld voor het bisdom Luik, op aandringen van de begijn Juliana
van Cornillon (ca. 1193-1258), die in steeds terugkerende visioenen een volle maan
te zien kreeg, waaruit een stuk ontbrak. Juliana begreep deze visioenen als een
goddelijk teken dat een feest ter ere van de hostie (de volle maan) aan de kerkelijke
kalender nog ontbrak (het ontbrekende stuk), en beijverde zich voor de instelling
van dit feest. In het jaar van de instelling, 1246, werden ook de eerste gezangen voor
het sacramentsfeest gecomponeerd door een monnik uit de omgeving van Luik,
Johannes van Cornillon. In 1264 werd het feest door paus Urbanus IV ingesteld voor
de hele christelijke wereld. Na 1277 voerden de cisterciënzers een eigen officie in
voor hun orde. Deze gezangen vinden we onder meer, opnieuw als latere toevoeging,
in een dertiende-eeuws handschrift dat toebehoort aan het Antwerpse Conservatorium,

Vlaanderen. Jaargang 59

en er momenteel ligt tentoongesteld in het Vleeshuismuseum. De herkomst van dit
handschrift is nog onduidelijk.
Het mag inmiddels duidelijk zijn: in de evolutie naar de toenemende devotie en
mystiek omtrent het lichaam en het lijden van Christus hebben devote vrouwen uit
het middeleeuwse bisdom Luik (waarvan het grootste deel ligt in de huidige provincies
Limburg en Luik) een cruciale rol gespeeld. Hun faam had in de vroege dertiende
eeuw reeds Italië bereikt, en deed Franciscus van Assisi zelfs het plan opvatten om
richting Luik te reizen - een voornemen dat hij niet heeft gerealiseerd. Juliana van
Cornillon is slechts één van de meest invloedrijke mulieres religiosae; sommige
auteurs hebben zelfs gesuggereerd dat zij mee zou hebben gecomponeerd aan de
eerste gezangen voor het feest van Corpus Christi. In ieder geval speelde zij voor dit
liturgische officie (het geheel van de gezangen) een belangrijke rol, doordat ze althans volgens haar levensbeschrijving - de jonge monnik Johannes ertoe overhaalde
om de muziek te componeren, hoewel hij onervaren was ‘in litterarum scientia’.
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Eveneens in nauwe relatie met de cisterciënzers (Juliana werd begraven in de abdij
van Villers), en dichter bij Herkenrode, woonde Elisabeth van Spalbeek († na 1278),
in een eigen woning, maar wel volgens de cisterciënzerregel. Haar identificatie met
het lijden van Christus was zo sterk dat ze, net als Franciscus, de stigmata ontving.
Niet toevallig wordt ook een Golgotha-scène afgebeeld op de schilderingen in de
kapel van Spalbeek, gebouwd naast de woning van Elisabeth. Dat de devotie ook
binnen de kloostermuren weerklank vond, blijkt uit de titel van een handschrift uit
Herkenrode dat nu in de Koninklijke Bibliotheek in Brussel wordt bewaard, een
Tractatus de passione Domini (‘Verhandeling over het lijden van de Heer’) van
Michel de Massa (1423).

Heilige vrouwen
Vrouwen waren niet enkel spilfiguren in het promoten en verspreiden van bepaalde
devoties, zoals die voor het Sacrament, maar werden vanaf de dertiende eeuw opnieuw
in toenemende mate als heiligen vereerd, als aanvulling op de van oudsher sterke
Mariaverering. De meest opvallende verering was deze van Ursula en de Elfduizend
Maagden. Gezangen ter ere van deze heiligen komen voor in heel wat cisterciënzer
handschriften uit de 13de eeuw. Veelal zijn ze als latere addenda aan het
oorspronkelijke corpus toegevoegd; het feest van de Elfduizend Maagden kwam in
zwang in de orde vanaf 1260. Ursula was een vijfde-eeuwse heilige die met haar
gezellinnen per boot over de Rijn in Keulen belandde, en hier de dood vond tijdens
de belegering van de stad door de Hunnen, waarop elfduizend engelen uit de hemel
neerdaalden om de barbaren te verdrijven. De devotie voor Ursula en haar gezellinnen
was logischerwijze in Keulen bijzonder populair. Het getal elfduizend is natuurlijk
spectaculair, en vraagt enige verklaring. Oorspronkelijk was slechts sprake van elf
vrouwelijke martelaren, die door een verkeerde lezing van de bronnen uitgroeiden
tot elfduizend maagden. Dit uitvergrote aantal reisgezellen van Ursula leverde niet
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alleen zeer vele heiligen op, maar bovenal zeer veel potentiële relieken. Wanneer bij
de bouw van de nieuwe Keulse stadsomwalling in 1106 uitgestrekte grafvelden
werden gevonden, lag het voor de hand dat deze werden geïnterpreteerd als het bewijs
van de historiciteit van de Ursula-legende. Met deze Keulse relieken werd uitgebreid
handel gedreven, en in het kielzog hiervan raakten ook de gezangen ter ere van Ursula
verder verspreid. Een aantal hiervan kwamen terecht in Spalbeek, Herkenrode, en
Tongeren.

Besluit
De cisterciënzers hebben dus op verscheidene manieren hun bijdrage tot de
muziekgeschiedenis geleverd. Ze kwamen tot een eigen ‘redactie’ van het gregoriaanse
repertoire dat enkel binnen de orde werd gebruikt. Daarnaast, en typerend voor de
Lage Landen, onderhielden ze intensieve contacten met de mulieres religiosae en
de opkomende begijnenbeweging van de 13de eeuw en stimuleerden ze de heiligenen
sacramentsverering. Dit alles stond dan weer in nauw verband met de liturgie en dus
automatisch met liturgische muziek: gezangen ter ere van ‘nieuwe’
cisterciënzerheiligen werden gecomponeerd, voor heiligen die op dat ogenblik en
vogue waren en ter ere van het Sacrament. De impact van de cisterciënzers op de
devotie en de liturgische muziek van de dertiende eeuw is dus zeker niet te
onderschatten.
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Recente opnamen met cisterciënzer gregoriaans
In januari 2010 verscheen een nieuwe opname die om verschillende redenen
opmerkelijk te noemen valt, getiteld Triduum Paschale. De uitvoerders zijn twee
professionele ensembles, de Capilla Flamenca (o.l.v. Dirk Snellings) en Psallentes
(o.l.v. Hendrik Vanden Abeele), in combinatie met de monniken van de abdij van
Westvleteren. Deze laatsten zingen liederen uit hun eigen Nederlandstalige repertoire,
met orgelbegeleiding. Psallentes zingt gregoriaans uit de cisterciënzer traditie, maar
in de plaats van handschriften als bronnenmateriaal te gebruiken, steunen ze op de
eerste gedrukte editie van het cisterciënzer antifonarium, gedrukt in opdracht van de
abten van Cîteaux en Clairvaux in 1545.
Van deze druk berust een exemplaar in de abdij van Westvleteren. De Capilla
Flamenca neemt de polyfonie voor haar rekening; deze is niet van cisterciënzer
herkomst, maar werd geschreven door componisten die nauwe banden hadden met
de regio, Noord-Frankrijk, Frans- en West-Vlaanderen: Alexander Agricola, Josquin
Desprez, Orlandus Lassus, en lamentaties toegeschreven aan Pierre de la Rue.
• Triduum Paschale. Pasen in polyfonie en abdijzang, Capilla Flamenca o.l.v. Dirk
Snellings, Psallentes o.l.v. Hendrik Vanden Abeele, monniken van Westvleteren,
Davidsfonds, Eufoda 1379, 2010.

■ Cover CD Triduum Passchale
[Davidsfonds Leuven]

U herinnert zich vast dat in 2008 het ‘Siloseffect’ weer even leek toe te slaan: deze
keer waren het de cisterciënzermonniken van Heiligenkreuz die met een gregoriaanse
opname in de hitlijsten kwamen te staan. Cisterciënzer gregoriaans, jawel. De opname
bevat selecties uit de cisterciënzer liturgie voor de Advent, Kerstmis, Pinksteren,
voor de completen en uit de begrafenisliturgie.
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• Chant. Music for Paradise, Cistercian monks of Stift Heiligenkreuz, Universal
Music/Decca 0028947633020, 2008.
De Nederlandse communiteit van Koningsoord maakte meerdere opnames van het
Nederlandse en Latijnse repertoire dat in de orde wordt gezongen; in Alles ademt
een verlangen zijn dit secties uit de lauden, het ochtendgebed, drie meerstemmige
gezangen op teksten van Augustinus en Gregorius van Nazianze en uit de completen,
die naar oude cisterciënzertraditie afsluiten met het Salve regina, een Maria-antifoon
die één van de klassiekers van het gregoriaans is geworden.
• Alles ademt een verlangen, Abdij O.-L.-Vrouw van Koningsoord
(Arnhem/Berkel-Enschot).
Tot slot bevat de opname Poissance d'amours door het Vlaamse ensemble
graindelavoix enkele uittreksels uit de historiae of liturgische officies voor Arnulfus
Cornibout, een lekebroeder van Villers, en Marie d'Oignies, begijn en kluizenares.
Cisterciënzer gregoriaans uit de dertiende eeuw, uit onze streken bovendien, net als
een gezang uit het antifonarium van Nazareth (bij Lier). Het wordt in deze opname
vergezeld van ander repertoire uit het dertiende-eeuwse Brabant, op teksten van
Hadewijch en Brabantse troubadours.
• Poissance d'amours. Mystiques, moines et ménestrels en Brabant au XIIIe siècle,
Graindelavoix o.l.v. Björn Schmelzer, Glossa Platinum GCD P32103, 2008.

Beknopte bibliografie
1. Bossuyt, ‘Bernardus van Clairvaux en de nervorming van de liturgische zang’, in
M. Sabbe, M. Lamberigts & F. Gistelinck (eds.), Bernardus en de Cistercienzerfamilie
in België - Leuven: Bibliotheek van de Faculteit der Godgeleerdheid, 1990, pp.
115-25, De regel van Sint-Benedictus, vertaald door Vincent Hunink - Amsterdam:
Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2000; G. Duby, Bernard van Clairvaux en de
cistercienzerkunst, vertaald door Renée de Roo-Raymakers - Amster dam: Agon,
1989; J.-F. Leroux-Dhuys, Cistercienzer abdijen. Geschiedenis en architectuur Keulen: Konemann, 1999; P. Mannaerts, ‘Muziek en muziektheorie in handschriften
uit Ten Duinen en Ter Doest’, in Novi Monasterii. Jaarboek Abdijmuseum Ten Duinen
1138, 6, (Gent, 2007) pp. 3-20, P. Mannaerts, ‘Vrome vrouwen. Zang en devotie bij
de cisterciënzerinnen van Herkenrode’, Hooglied van de cisterciënzers, S. Debleeckere
& H. van Royen, eds. - Hasselt VTB Cultuur, 2008, pp. 47-52 en M. Van Strydonck,
A. Ervynck, M. Vandenbruaene, M. Boudin, Relieken: Echt of vals? - Leuven:
Davidsfonds, 2006.

Discografie
Triduum Paschale. Pasen in polyfonie en abdijzang, Capilla Flamenca o.l.v. Dirk
Snellings, Psallentes o.l.v. Hendrik Vanden Abeele, monniken van Westvleteren,
Eufoda 1379, Davidsfonds 2010 [opname 2009; Poissance d'amours. Mystiques,
moines et ménestrels en Brabant au XIIIe siècle, Graindelavoix o.l.v. Björn Schmelzer
(GCD P32103; Glossa Platinum 2008) [opname 2007, Predikherenkerk Leuven;
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Antologia de musica em Portugal, Vozes Alfonsinas o.l.v. Manuel Pedro Ferreira
(MU 0104; CESEM / MUB Records 2008), verscheen samen met het gelijknamige
boek. [opname 2000 en 2008, bevat enkele zeldzame staaltjes 13de-eeuwse
cistercienzer polyfonie]; Chant cistercien. Cistercian Chant, Choeur Grégorien de
Paris, o.l.v. Jaan-Eik Tulve (PV 700027; Pierre Verany 2001) [opname 2007, abdij
van Fontfroide]; Marie, Choeur grégorien de Paris - Voix de femmes o.l.v. Olga
Roudakova (V4868, Naive 1999) [opname 1999, abdij van Fontfroide]; Chant
cistercien, Ensemble Organum o.l.v. Marcel Pérès (HMX 2901392, Harmonia Mundi
1992) [opname 1991, abdij van Fontfroide]; Chants des voûtes cisterciennes. Les
Anges et la Lumière, Ensemble Venace Fortunat o.l.v. Anne-Marie Deschamps (ED
13073; L'Empreinte Digitale, 1991) [opname 1990, abdij van Sylvanès]
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Vlaamse trappisten in de wereld
Harry van Royen
Na het trauma, veroorzaakt door de Franse annexatie van 1795 en de gevolgen hiervan
bij alle monniken en monialen veroorzaakt, blijft het onderhuids windstil en trekken
de resterende contemplatieven zich in gewone woningen terug om er als groep zonder
formele structuur verder te leven. Na het concordaat van 1802 kunnen gelovigen,
die zich caritatief willen inzetten, postuleren bij enkele nieuwe congregaties die zich
specialiseren in de verzorging.
Dat de oude cisterciënzergeneratie de impact van de schokkende ervaringen van de
Franse revolutie niet wil herhaald zien, kan oorzaak zijn van hun weigerachtige
houding om hun oude abdijen herop te richten. Vanaf de jaren 1830 dienen zich wel
nieuwe rekruten aan bij de abdijpoorten van de trappistenabdijen in Vlaanderen. Na
enkele decennia hebben ze voldoende religieuzen om nieuwe stichtingen op te starten.
Dat netwerk getuigt bijna twee eeuwen later van een grote verscheidenheid. Een
onbekend stukje Vlaamse monastieke geschiedenis in de Wereld.

De basis in Vlaanderen
In tegenstelling tot de cisterciënzers van Sint-Bernardus en de cisterciënzerinnen van
Kerniel zijn de trappisten wel gedreven om een nieuwe groeibeweging mogelijk te
maken. De trappistenabdijen van Westmalle en Westvleteren rekruteren in een ruime
regio, zowel in de negentiende als de twintigste eeuw. De aangroei maakt het mogelijk
om aan dochterstichtingen te denken. Daarvoor dienen er natuurlijk wel sponsors te
zijn die basisinfrastructuur of geld ter beschikking willen stellen. Westmalle neemt
het voortouw. Er wordt uitgekeken naar een eerste stichting.
In 1838 wordt een priorij te Meersel bij Turnhout gevestigd, die in 1846 verhuist
naar Achel. Daar nemen de broeders hun intrek in een zeventiende-eeuws klooster,
letterlijk op de Belgisch-Nederlandse grens gelegen. In 1871 wordt deze priorij tot
volwaardige abdij gepromoveerd.

De Belgische spreiding
In Wallonië zijn de cisterciënzerinnen van Soleilmont en de cisterciënzers van
Val-Dieu (Aubel) langzaam bezig om hun oude gemeenschap een nieuw bestaan te
laten opbouwen. Zij beschikken over de mankracht, noch over de financiële middelen
en de gedrevenheid om zelf nieuwe stichtingen uit de grond te stampen.
In het midden van de negentiende eeuw komt een nieuwe golf stichtingen van
kloostercongregaties op dreef. Sommige pastoors ijveren voor de vestiging van een
echte contemplatieve gemeenschap in hun regio. Een van die ijveraars is pastoor
Jourdain, die in de nieuwste gezellen van Sint-Bernardus ook wel geschikte kandidaten
ziet die door noeste arbeid de landkwaliteit kunnen verbeteren. De prins van Chimay
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wordt sponsor. Uiteindelijk vindt de pastoor de abdij van Westvleteren bereid om in
1850 zestien monniken en lekenbroeders naar Chimay te sturen om er de abdij van
Scourmont op te starten. De grond die ze ter beschikking krijgen, is van uiterst slechte
kwaliteit zodat de lekenbroeders er hun arbeidsideaal letterlijk ondergaan. Dank zij
veel wroeten en lange bedeltochten in Frankrijk slagen de monniken er in om zowel
een modelboerderij uit te bouwen, die de kwaliteit van de landbouw in de regio weet
op te krikken, als om een grote abdij te bouwen.
In 1887 is Achel in staat om een Waalse (hun derde) dochterstichting te realiseren.
Na veel moeite met de sponsor kunnen de monniken en lekenbroeders van de
Sint-Benedictusabdij de oude cisterciënzerabdij van Saint Remy te Rochefort een
nieuwe monastieke invulling geven.

Naar het Noorden
In de tweede helft van de negentiende eeuw wordt de rooms-katholieke revival in
het zuiden van het koninkrijk Nederland onstuitbaar, zeker na de goedkeuring van
de liberale grondwet van Thorbecke in 1848. Hiermee krijgt Nederland een grondwet
die met de Belgische van 1831 de vrijheid van godsdienst gemeen had.

■ Zicht op de abdijkerk van Kasanza
[foto: Paula Veestraeten]

De katholieken in Noord-Brabant en Nederlands Limburg maken dankbaar gebruik
van deze mogelijkheid en beginnen aan de uitbouw van een katholieke structuur. Na
enkele jaren heeft de trappistenabdij van de Katsberg oog voor deze opening en in
1881 sticht zij de priorij van Onze-Lieve-Vrouw van Koningshoeven. De Franse
anti-godsdienstpolitiek doet hen vrezen dat het scenario van 1789 zich zou herhalen.
Trappist Sébastien Wyart, ex-officier van de pauselijke zouaven kent heel wat
Noord-Brabantse zouaven met wie hij na 1870 blijkbaar in contact is gebleven. Hij
wordt dan ook naar Noord-Brabant gestuurd om er een vluchthuis te organiseren.
Dat vluchthuis kan hij uitbouwen in de Oude Schaapskooi in het dorp Berkel-Enschot
bij Tilburg. Deze abdij - die een letterlijke kopie van de moederabdij op de Katsberg
is - groeit uit tot een belangrijke katholieke retraiteplaats. In 1899 wordt vanuit
Koningshoeven nog een tweede vluchthuis in Nederland in gereedheid gebracht met
de stichting van de abdij van Zundert. Dat kan vanaf 1900, als volwaardige priorij,
mogelijke vluchtende Franse trappisten onderdak bieden, mocht dat nodig blijken.
Het voorbeeld van de Katsberg werkt blijkbaar aanstekelijk. In 1883 volgt de
Sint-Benedictusabdij van Achel in deze voetsporen en start met zijn twee eerste
stichtingen in het Limburgse Echt en Diepenveen, de priorijen Lilbosch en Sion. Pas
in 1884 gaat ook Westmalle de Nederlandse grens over en wordt de priorij van
Tegelen opgericht, eveneens in Nederlands Limburg.
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■ Redwoods Abbey
[foto abdij O.-L.-Vrouw-Nazareth, Brecht]
■ Priorij Klaarland, Bocholt
[foto priorij Klaarland]
■ Abdij O.-L.-Vrouw-van-Nazareth, Brecht
[foto Lambert J. Derenette/PGA]

De trappistinnen van O.-L.-Vrouw-van-Nazareth in Brecht
In het voorjaar van 2010 hebben de zusters van Brecht televisiekijkend Vlaanderen
kennis laten maken met een groep tevreden contemplatieve nonnen. Daarmee hebben
ze een publieke top bereikt waar men reeds twee eeuwen voor geijverd heeft.
Naast de cisterciënzerinnen van Kerniel, de bernardinnen te Oudenaarde en de
cisterciënzerinnen te Gent, waren er in de negentiende eeuw geen trappistinnen in
Vlaanderen aanwezig.
De aanzet komt er in 1919, wanneer de cisterciënzerinnen van Soleilmont de overstap
maken naar de strikte observantie. Zij komen onder de voogdij van de abdij van
Westmalle en nadien van Scourmont. Door de integratie van de cisterciënzerinnen
van Soleilmont is er in Wallonië een vrouwelijke trappistentak. De trappisten hopen
na de Eerste Wereldoorlog om in Vlaanderen ook een abdij voor trappistinnen te
kunnen oprichten.
Het was evenwel eerst in Nederland dat er een trappistinnenabdij werd uitgebouwd.
De monialen van Notre-Dame de la Paix te Chimay, uit Frankrijk afkomstige
trappistinnen die in 1904 in België aankwamen, stichten in 1937 in Berkel-Enschot
de abdij Koningsoord.
Daarmee was er in Vlaanderen nog geen trappistinnenabdij. Het zou wachten zijn
tot na de Tweede Wereldoorlog. Een van de pistes was om te Lier - met het icoon
van de dertiende-eeuwse mystica Sinte Beatrijs in het achterhoofd - de abdij Nazareth
te doen heropstaan. De vraagprijs en de toestand van de gebouwen verhinderen deze
heropstanding. Toch wordt in 1945 de vzw Cisterciënzerabdij
O.-L.-Vrouw-van-Nazareth opgericht. Het heideterrein te Brecht, waar de abdij zal
verrijzen, wordt vanaf 1946 ontgonnen door lekenbroeders van de abdij van
Westmalle. In de trappistinnenabdij van Soleilmont worden Vlaamse zusters
voorbereid om de stichting te Brecht te bevolken. In 1950 verlaten dertien zusters
Soleilmont die op 25 juni de nieuwe abdij in bezit nemen.
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De nieuwe stichting bloeit en kan monialen de wereld in sturen. In 1962 trekken er
dertien naar Whitethorn in het Noord-Amerikaanse California om er een nieuwe
stichting - Redwoods - te beginnen. In 1970 wordt de verspreiding in Vlaanderen ter
hand genomen. Zeven zusters vestigen zich in 1970 te Hasselt, maar verhuizen in
1975 naar Bocholt om er de priorij O.-L.-Vrouwvan-Klaarland vorm te geven.
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Over de zee
De jaren na de Eerste Wereldoorlog zien een toename van het aantal roepingen.
Nieuwe abdijen kunnen met de nieuwe monniken opgestart worden. In België gaat
vanaf 1926 alle aandacht naar de heropstanding van de abdij van Orval. Daar mag
de Gentse ex-ondernemer en ex-politieker Albert van der Cruyssen als monnik van
de trappistenabdij Sept-Fons een nieuw hoofdstuk aan dit abdijverhaal toevoegen.
De heropbouw is een nationaal project; in Vlaanderen geniet het vooral in het Gentse
veel bijval.
Maar ook bij de andere - oudere - trappistenabdijen blijft de interesse bestaan om
nieuwe stichtingen uit te bouwen. De abdij van Scourmont stuurt eind 1928 een
stichtingsgroep uit naar Caldey Island in Wales. Op de locatie waar een
benedictijnengemeenschap was begonnen, wordt op 6 januari 1929 de eerste
kapittelvergadering van de nieuwe trappistengemeente gehouden. Ook de abdij van
Achel is in deze periode geïnteresseerd in een desolaat gelegen stichting en zoekt
een vestigingsplaats in IJsland.

Naar de kolonie
Koning Leopold II wou graag gebruik maken van Belgische rooms-katholieke
missionarissen om onder andere de invloed van Angelsaksische protestantse
zendelingen te beperken. Hij kan van de paus bekomen dat deze in 1892 aan de
Belgische religieuzen vraagt om in Congo Vrijstaat missioneringsposten te openen.
Van de trappisten kan alleen Westmalle

■ Caldey Island
[foto Caldey Abbey]

op de vraag ingaan omdat ze zowel over voldoende religieuzen als over voldoende
startkapitaal beschikken. In 1894 gaan de eerste trappisten naar Afrika en vestigen
zich bij Coquilhatstad (het huidige Mbandaka) in de missiepost St-Joseph. Deze
stichting wordt in 1924 overgenomen door de Missionarissen van het Heilig Hart
van Borgerhout.
Pas in de jaren 1950 worden de trappisten terug richting Congo ‘geroepen’. In 1954
neemt Scourmont een tweede stichting op door op meer ‘vertrouwd’ terrein de abdij
van Mokoto - in de buurt van Goma - in de provincie Kivu op te richten. Korte tijd
nadien, in 1956, volgt de aanzet voor een tweede trappistenstichting. Mevrouw
Pauls-Gheysens wil een trappistenabdij stichten om het werk van haar overleden
zoon, de jezuïet Henri Pauls, verder te zetten. Zowel Westmalle als Orval wensen
niet in te gaan op de vraag van deze mecenas. De monniken van Achel zien er wel
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wat in en in 1957 worden enkele monniken naar Congo gestuurd om er in Kasanza
(bij Kikwit) een nieuwe stichting uit te bouwen: de abdij Notre Dame de Kalahari
(momenteel N.D. de l'Emmanuel).
Afrika roept ook de Bernardinnen-Cisterciënzerinnen van Oudenaarde. In 1932 wordt
een missie in Rwanda opgericht, die uitgroeit tot een groep van 7
kloostergemeenschappen. In een tijd dat het nog niet evident is om in een ander
koloniaal regime een missiepost op te starten, beginnen de Bernardinnen in 1938
met een missie in de Franse kolonie Tsjaad. Momenteel zijn er in Tsjaad drie
kloostergemeenschappen werkzaam. De Afrikaanse groei wordt in 1995 nog uitgebreid
met een vestiging in Burkina Faso.

Naar de Nieuwe Wereld
Canada is op het einde van de achttiende eeuw voor de trappisten reeds de gedroomde
uitweg om te kunnen ontkomen aan de excessen van de Franse Revolutie en te kunnen
leven zoals de eerste generatie cisterciënzers. In 1803 vertrekken twintig trappisten
uit hun vluchtplaats in Zwitserland naar Canada. De meeste keren terug naar Frankrijk
in mei 1815. Enkel monnik Vincent de Paul Merle blijft achter in Halifax. Deze
monnik werkt als priester voor de bisschop van Quebec en vindt er in 1819 bij
Tracadië in Nova Scotia geschikte grond om er een trappistenabdij op te starten die
Nieuw Clairvaux wordt gedoopt. Het aantal roepingen in Canada is beperkt en er
wordt naar Europa gekeken om nieuwe rekruten te vinden. Pogingen van de
huisverantwoordelijken in 1836 en 1845 om in Frankrijk nieuwe monniken te vinden,
mislukken.
Na 1853 poogt overste Dom Francis Xavier Kaiser (1785-1862) via schriftelijke
oproepen versterking te vinden voor de tanende stichting. In 1857 antwoordt
Sint-Sixtus dat zij religieuzen zullen sturen. Tussen 1857 en 1862 vertrekken achttien
monniken en lekenbroeders naar Tracadië om er onder leiding van Dom James
Deportemont deze abdij een nieuwe impuls te geven. De broeders slagen er in om
een modelboerderij uit de grond te stampen. De gemeenschap wordt in 1869 officieel
geaffilieerd met de cisterciënzercongregatie van La Trappe onder de voogdij van de
Amerikaanse abdij van Gethsemani in Kentucky. In 1876 volgt de promotie tot
feitelijke abdij. De monniken verkiezen Dom Dominicus (Richard) Schietecatte,
(o1834, St-Blasius-Boekel - †1919, Sept-Fons) tot abt. In 1882 wordt de rol van
moederabdij overgenomen door de Franse abdij van Bellefontaine aangezien de
eerste monniken uit haar rangen afkomstig waren. De abdij brandt af in 1892, de
heropgebouwde gebouwen in 1896. Ontgoocheld geeft Dom Dominicus ontslag als
abt en vertrekt met verschillende Vlaamse monniken terug naar Sint-Sixtus.
Uiteindelijk wordt Tracadië opgegeven en verhuist deze abdij naar Spencer
(Massachussetts) in de Verenigde Staten. Ondanks het overleven - dank zij de cruciale
personeelsinjectie door Sint-Sixtus - is deze abdij geen officiële dochter van
Westvleteren.
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■ Het personeel en de lekenbroeders van de abdijbrouwerij van Westvleteren omstreeks de jaren 1930
[archief abdij Sint-Sixtus]
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Labora, het werkend aspect van trappisten
Harry van Royen
In navolging van de Regel van Sint-Benedictus dienen de cisterciënzers niet alleen
te bidden, maar ook te werken. Dat laatste kan verschillende vormen aannemen, maar
globaal genomen moet deze arbeid er voor te zorgen dat er geld wordt verdient om
de dagdagelijkse werkingskosten van de abdij te kunnen dragen. Uiteraard hebben
ook kloosterlingen hebben kosten voor voeding, kleding, huisvesting, medische
zorgen of studiemateriaal. De vergoeding die retraitanten betalen, dekt dat alles
behalve.
Cisterciënzers zijn nu vooral bekend als trappisten die lekker bier brouwen en daarmee
tot de wereldtop behoren. Dat culinair erfgoedelement slaat in totaal op zeven abdijen,
waarbij dat in Vlaanderen alleen op de trappistenabdijen van Achel, Westmalle en
Westvleteren betrekking heeft. De cisterciënzers van Bornem lenen hun naam aan
een erkend abdijbier dat door een gewone brouwerij wordt geproduceerd. Enkele
erfgoedsites zoals de Duinenabdij te Koksijde en de Abdijsite Herkenrode zijn ook
op die bierlabelpiste gesprongen om extra inkomsten te generen. Het Roosendaelbier
heeft dat label nog niet.
De trappistinnen van Brecht en Klaarland produceren onder andere zeep of kaarsen
als diversificatie nadat het marktaandeel van de vroegere monialenbedrijvigheden
zoals confectieatelier kleiner is geworden. De cisterciënzerinnen van Kerniel zijn
gestopt met de uitbating van hun ‘tearoom’ waar 's namiddags koffie en Limburgse
vlaai werd geserveerd en verpachten enkel nog hun landerijen en gidsen bezoekers
in hun historisch waardevolle kloosterkapel.

Variatie in werken
Tot de jaren 1980 werd met een deel van het eigen arbeidspotentieel een boerderij
draaiende gehouden dat we als een gemengd bedrijf kunnen omschrijven. Groenten,
aardappelen en fruit voor eigen gebruik kwamen ook uit de eigen tuinen. De veestapel
stond in voor de basisingrediënten voor boter- en kaasproductie. Samen met de steeds
strenger wordende exploitatienormen heeft de vergrijzing van de
abdijgemeenschappen er voor gezorgd dat dit niet meer mogelijk is in eigen regie.
Een standvastig gegeven werd hiermee in Vlaanderen stop gezet.
In de loop van de 19de en de 20ste eeuw werden ook andere arbeidspistes gevolgd.
Het principe van zelfvoorziening maakte dat in elke abdij een maalderij, een
schrijnwerkerij, een smidse en een schoenmakerij aanwezig was. Afhankelijk van
de instroom van gekwalificeerde lekenbroeders werden ook andere economische
activiteiten uitgebaat. Naast een weverij kon dat het maken van baksteen of vernis
zijn, het verhandelen van honing en miswijn, het drukken van zowel liturgische als
jeugdboeken, of het maken van priesterkazuifels of vlaggen door de monialen.
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Marktopties, nieuwe reglementeringen en gebrek aan opvolging voor een bepaald
ambacht maken dat verschillende bedrijvigheden werden stopgezet bij het overlijden
van de verantwoordelijke monniken.

De weg van het bier
Door de politiek van maximale zelfvoorziening was het voor de trappisten mogelijk
om volgens de leefregels van de orde de lokale streekdrank voor eigen gebruik te
produceren. De abdijen van Westmalle en Westvleteren produceren sinds 1836 en
1839 hun eigen bier. In de abdij van Westmalle werd op 10 december 1836 het eerste
abdijbier geschonken. Het was een product van de broeders Bonaventura Hermans,
een chemicus die als apotheker in de abdij werkte, en Albericus Kemp, een vroegere
brouwersgast en kuiper. Een ideale combinatie om een gezonde brouwfundering te
leggen. Vanaf 1861 werd het bier aan de poort verkocht en na 1885 werd de productie
verhoogd en de verkoop gestimuleerd om geld te verdienen voor de bouw van een
nieuw klooster en om de kosten voor een missiepost in Congo Vrijstaat te kunnen
bekostigen.
Het spanningsveld tussen brouwen voor winst en voor eigen noden bleek in de 19de
eeuw reeds voor problemen te zorgen. Abt Albericus Verhelle van de abdij van
Sint-Sixtus besliste in 1886 dat de nieuwe brouwerij alleen voor eigen noden zou
werken en niet zomaar voor de noden van anderen. Zijn opvolger Bonaventura De
Groote liet vanaf 1910 terug losse verkoop aan derden toe. Gelukkig dat de beslissing
toen genomen was. Vanaf het begin van 1915 werkte de brouwerij vrijwel constant
om de dorst van de Franse, Britse en Belgische soldaten te kunnen lessen.
De abdij van Sint-Sixtus was dan ook de enige van de drie trappistenabdijen die hun
brouwerij tijdens de Grote Oorlog operationeel konden houden. De installaties te
Achel en te Westmalle werden op bevel door de Duitse bezetter ontmanteld en naar
Duitsland afgevoerd. De abdij van Westmalle richtte zijn brouwerij na de oorlog
terug in en kwam in de regio Gent en het Waasland snel in concurrentie met de
brouwerij van Westvleteren. Dat werd naar eeuwenoude traditie broederlijk in der
minne geregeld met de Schelde als absolute grens. Door de commerciële druk op de
kleine abdijgemeenschap van Sint-Sixtus, waar het gewone landbouwbedrijf met
molen en kaasmakerij een grotere impact had dan de brouwerij en men meer wou
werken rond een kippen- en varkenskwekerij, werd na de problemen van de Tweede
Wereldoorlog terug geopteerd
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■ Door de trappistinnen van Brecht zelf gemaakte zeep.
[foto abdij O.-L.-Vrouw-van-Nazareth, Brecht]
■ Etiket Westvleteren 4o
[archief abdij Sint-Sixtus]

om alleen te brouwen voor intern gebruik. De commercialisering van het patersbier
werd vanaf 1946 overgelaten aan een privé-bedrijf. Enkel voor eigen gebruik en voor
de eigen herberg In de Vrede en het Heilige Geestgesticht te Poperinge werd nog in
de abdij gebrouwen. De abdij met de kleinschalige brouwerij zag de vraag voor zijn
bier toch toenemen. Vanaf de jaren 1960 bezochten dagjestoeristen die in de Westhoek
een autotochtje maakten niet alleen In de Vrede, maar wensten ook een bak
trappistenbier mee te nemen. Een traditie was geboren, nog verder gestimuleerd door
artikels in kranten en tijdschriften. In 1993 is de licentieovereenkomst afgelopen en
gaat de brouwerij terug alleen voor de exploitatie van de Trappist Westvleteren
Sint-Sixtus. Een vernieuwde brouwerij diende dat te kunnen bolwerken. Dat lukte
perfect, zelfs met een totaal vernieuwde gelagzaal, die in 1999 samen met een blonde
Sint-Sixtus in gebruik werd genomen. De Trappist Westvleteren werd in 2005 een
regelrechte hype. Royals en politici, zoals prins Filip en Yves Leterme, hadden hun
culinaire voorkeur voor deze trappist al laten blijken en dit exclusief karakter werd
nog versterkt nadat Ratebeer de Westvleteren 12 tot de absolutie biertop uitriep. De
stormloop op het bier zette de brouwerijtraditie binnen het monastiek dagritme terug
onder druk. De abdijgemeenschap bleef bij zijn optie om het huidig brouwritme aan
te houden, ondanks de geboden marktkansen en de eigen financiële noden voor de
bouw van een nieuw abdijcomplex.
De brouwerij bood uiteraard de financiele basis voor de abdijgemeenschap van
Westmalle. Die inkomstenbron overtuigde ook de monniken van Achel om in 1998
terug opnieuw met een huisbrouwerij te herbeginnen. Dit was de optimale oplossing
om zinvol werk te genereren voor enkele jongere broeders en tegelijkertijd inkomsten
te verzekeren voor de abdij die net alle eigen landbouwactiviteiten gestaakt had.
Hiermee telt de wereld nu effectief 7 trappistenbrouwerijen. Naast de Vlaamse abdijen
Westmalle, Westvleteren en Achel zijn er immers ook de Waalse abdijen Scourmont
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(Chimay), Rochefort en Orval en is er het buitenbeentje La Trappe, het trappistenbier
van de abdij van Koningshoeven in het Nederlandse Tilburg. Alleen de bieren van
deze abdijen mogen het label Authentic Trappist Product dragen.

Beknopte bibliografie
J. van den Steen, Trappist. Het bier en de monniken (Leuven: Davidsfonds,
2003)
H. van Royen, Cette usine nommé la blanche. De brouwerij van de abdij
Sint-Sixtus en de Trappist Westvleteren (1839-) (Alveringem: Mout- &
Brouwhuis de Snoek, 2007)
P. Spapens, Bier in alle eeuwigheid, 125 jaar trappistenbrouwerij De
Koningshoeven 1884-2009 (Tilburg: Pix4Profs, 2009)

Vlaanderen. Jaargang 59

505

Naar het hof van de paters... nieuwe functies voor bouwkundig
cisterciënzererfgoed in de 21ste eeuw
Harry van Royen
Vlaanderen heeft de laatste decennia het cultuurtoerisme en daarin het belang van
goed onderhouden en ontsloten monumenten en landschappen met beide armen
gegrepen als een middel om deze economische troef uit te baten. In de city of area
marketing worden enkele cisterciënzersites meegenomen die meestal niet als zodanig
worden geduid. Het cisterciënzererfgoed dat in Vlaanderen verscholen ligt, telt vele
bouwkundige pareltjes die elk een eigen verhaal te vertellen hebben en toch passen
in een groter geheel. De laatste jaren wordt hun specifieke (meer)waarde ontdekt in
diverse herbestemmingsprojecten.

Een verloren negentiende en twintigste eeuw?
De abdijsites die geen nieuwe eigenaar gevonden hadden na de openbare verkopen
door de Franse staat vanaf 1796, werden door de overheid zelf gebruikt. Enkele
abdijsites kregen in de negentiende eeuw toch terug een religieuze bezetting.
De zusters die er hun educatieve activiteiten ontplooiden, hadden, zoals in
Spermalie en Hemelsdale te Brugge of in Nieuwenbos te Gent, geen spirituele band
meer met de vroegere bewoonsters, maar koesteren het erfgoed van hun voorgangsters.
De cisterciënzerzusters van de Bijloke kwamen wel onder bisschoppelijke controle,
maar behielden hun cisterciënzerspiritualiteit en konden na enkele jaren verder
gebruik maken van hun vroegere klooster. Pas in 2001 verlieten de laatste
cisterciënzerinnen de al volledig gelaïciseerde hospitaalsite.
De abdijsite van Boudelo te Gent kende een verder gelaïciseerd bestaan door de
inrichting tot departementale middelbare school, het latere Koninklijk Atheneum
Ottogracht, en departementale bibliotheek. Vele sites kenden in de loop van de
negentiende en de twintigste eeuw evenwel een gevarieerd gebruikersparcours. Hoe
het herbestemmingsverloop kan evolueren wordt mooi geïllustreerd door de abdijsite
van Herkenrode. Na de confiscatie werd het abdijdomein verkocht aan de industriëlen
Guillaume Claes en Pierre Libotton. Zij brachten een suikerraffinaderij, een
wolspinnerij en een jeneverstokerij onder in de abdijgebouwen. Kunstwerken werden
verkocht, onder andere de glasramen uit de abdijkerk werden naar Engeland gebracht
om er in de kathedraal van Lichfield terecht te komen. De schade veroorzaakt door
de industriële activiteiten zorgde voor verval en uiteindelijk verkozen de
opeenvolgende eigenaars Claes om een aantal gebouwen, zoals de abdijkerk, volledig
af te breken. Het neerhof werd verder als boerderij uitgebaat, maar takelde zienderogen
af door gebrek aan onderhoud.
De kanunnikessen van het H Graf van de Priorij Sion kochten in 1972 de zone
met het achttiende-eeuwse abdissenkwartier en in 1982 de infirmerie en de vervallen
zestiende-eeuwse kloostergebouwen om er een slotklooster en een bezinningscentrum
in onder te brengen. In 1985 bouwden ze een nieuwe kerk op het domein. In de
kelders van het oude kloostergebouw hebben de zusters een museum over de
geschiedenis van de abdij ingericht. De zone van het neerhof werd in 1998 ingebed
in een pakket van 100 ha natuurgebied, aangekocht door het Vlaamse gewest. De

Vlaanderen. Jaargang 59

site zelf werd in 1999 door de overheid in erfpacht gegeven aan de Stichting Vlaams
Erfgoed, het huidige Erfgoed Vlaanderen vzw, om na restauratie nieuwe
bestemmingen in de gebouwen onder te brengen. De lokale vzw Herkenrode assisteert
in de realisatie. De abdijschuur, het vissershuisje, de watermolen op de site, het
poortgebouw en de aanpalende woning evenals de paardenstallen zijn ondertussen
gerestaureerd,

■ Abdijschuur Herkenrode
[foto Lambert J. Derenette/PGA]

■ Abdijschuur Herkenrode
[foto Abdijsite Herkenrode]

■ Kapel Heuven te Zonhoven
[foto Marc Willems]
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■ Abdissenkwartier Maagdendale met een lactatioafbeelding boven de ingangsdeur, gebouwd
1663-1664
[foto H. van Royen]

■ De Sint-Bernardusabdij in gebruik als kazerne, voor 1914
[collectie Patrick Claeys, Geniak]

■ Kapel O.-L.-V.-van-ter-Beek in Bokrijk
[foto H. van Royen]

■ De stallingen van de tweede Midzeelhoeve in Sint-Katelijne-Waver, herbestemd tot groentemuseum
van 't Grom
[foto 't Grom]

gerenoveerd en deels herbestemd. Aan de resterende stallingen wordt momenteel
nog gewerkt en ze zullen een verscheiden herbestemmingsgebruik als
bezoekerscentrum, kantoren met educatieve ruimte en een museum voor een uitgeverij
van kinderboeken krijgen. Aan het neerhof werd reeds een grootse kruidentuin van
2 hectare toegevoegd. Tijdens een archeologische campagne in 2004-2006 werd de
abdijkerk, een deel van het pand, het gastenkwartier en het patershuis opgegraven.
Deze funderingssporen werden terug met aarde bedolven en deels visueel herkenbaar
gemaakt.
Dat twee eeuwen gevarieerd gebruik ten opzichte van de achttiende-eeuwse toestand
een groot schadebeeld laten zien, wordt ook duidelijk bij de abdijsites van
Sint-Bernards (Hemiksem) en Maagdendale (Pamele-Oudenaarde). Beide zijn mooie
voorbeelden van het langdurig hergebruik als kazerne. De heropstanding van de nog

Vlaanderen. Jaargang 59

aanwezige gebouwen te Hemiksem gebeurde na de aankoop door de gemeente in
1988. Het abtskwartier aan de Schelde werd gerestaureerd en biedt onderdak aan de
gemeentelijke administratie. Een ander deel van de site werd ondertussen in gebruik
genomen door de openbare bibliotheek. Er is ook nog steeds een heemkundig museum
actief. In de oostvleugel werden reeds 24 serviceflats voor senioren gerealiseerd.
Andere vleugels zullen verder herbestemd worden nadat de gebouwen een
karkasrestauratie ondergaan hebben. Het kerkgebouw is reeds lang verdwenen. Het
abtskwartier is een blikvanger voor recreanten en een uithangbord voor de gemeente.
In de monialenabdij Maagdendale vond uiteindelijk het stadsarchief een ruimer
onderkomen, terwijl de kunstacademie er inspiratie op doet. De gemeentelijke
administratie nam zijn intrek in een nieuwbouw op de site met zicht op de abdijkerk
waar soms tentoonstellingen worden georganiseerd. Recent werd de oude abdijpoort
opgemeten. De abdijsite bevindt zich langs de rustiger rechteroever van de Schelde
en heeft nog een groot cultuurtoeristisch potentieel.

Een cultuurtoeristisch gebruik
Een van de eerste grote ontsluitingen waar het cultuurtoeristisch potentieel van dat
cisterciënzererfgoed als dusdanig werd erkend, is het huidige Abdijmuseum Ten
Duinen te Koksijde. De archeologische site werd vanaf 1949 systematisch opgegraven
en voor bezoekers gefatsoeneerd en leesbaar gemaakt door muuropstanden te
hermetsen. Een deel van de archeologische lapidaire collectie kwam vanaf 1954 in
een museum terecht. Dit museum, dat een monastiek uitzicht meekreeg op voorstel
van professor Raymond Lemaire en Albéric Dubois, trappist van Westvleteren,
ontwikkelde zich verder met aandacht voor het landschap en de fauna en flora van
de Westhoek.
Generaties van leerlingen op zeeklas hebben de ruïnes en het museum bezocht.
De archeologische site van de Duinenabdij te Koksijde, in gebruik door de monniken
tussen 1107 en 1578, werd bij zijn consolidering tot bezoekersattractie in de jaren
1950 en 1960 herleid tot een reconstructie van een Bernardijns typeplan. Hierbij
werden de sporen van de verbouwingssporen uit de vijftiende en zestiende eeuw
grotendeels verwijderd omdat die niet strookten met het typeplan dat men wou tonen.
De museale opstelling bleek eind twintigste eeuw evenwel gedateerd en de site
diende dringend opnieuw integraal gerestaureerd te worden. In 2003 heropende een
volledig gerestyled museum waarbij de museale verhaallijn de geschiedenis van de
site en de cisterciënzerorde bij elkaar brengt.
Niet alleen deze abdijsite, maar ook een uithof van de abdij Herkenrode werd in de
jaren 1950 toeristisch ontwikkeld. Het Openluchtmuseum te Bokrijk werd op het
vroegere vijver- en bosdomein uitgebouwd en opende in 1958 voor het publiek. Naar
het Openluchtmuseum werd een kapel van de cisterciënzerinnenabdij
O.-L.-Vrouw-van-ter-Beek te Metsteren bij
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Sint-Truiden overgebracht. Deze vroeg achttiende-eeuwse octagonale kapel vertoont
heel wat overeenkomst met de octagonale memoriekapellen van Ter Doest en
Herkenrode. Bij de abdijhoeve Ter Doest te Lissewege werd in 1687 een dankkapel
gebouwd door abt Collé voor het behoud van zijn abtstitel en het behoud van het nog
resterende abdijdomein. Op de plaats van de abdijschuur van Herkenrode te Heuven
(Zonhoven) werd in 1790 een memoriekapel gebouwd als herinnering aan het gebruik
van de schuur als noodkerk tijdens de bouw van de Sint-Quintinuskerk te Zonhoven.
Een cultuurtoeristische ontsluiting kan ook zonder dat men specifiek een
toeristenstroom op het oog heeft. De abdijsite Roosendael te Sint-Katelijne-Waver
werd in de negentiende eeuw omgevormd tot een buitenverblijf waarbij een groot
gedeelte van de oorspronkelijke monialenabdij werd afgebroken. Enkel het
abdissenkwartier en enkele dienstgebouwen bleven rechtstaan. Na de vernielingen
van de Eerste Wereldoorlog werd een nieuw landhuis gebouwd. Sinds 1960 wordt
de site als jeugdverblijfcentrum uitgebouwd. Pas de laatste decennia begon ook de
restauratie van de nog aanwezige gebouwen. Het pesthuis, in de negentiende eeuw
als winterserre gebruikt, de poort en het koetshuis werden ondertussen gerestaureerd
en het laatste herbestemd tot verblijfsaccommodatie. Trekkershutten op het domein
mikken op fiets- en wandeltoeristen. De funderingen van het abdissenkwartier werden
vrijgelegd, geconsolideerd en in 2009 herbestemd voor gebruik als vergaderings- of
seminarieruimte. Op deze manier wordt niet alleen gemikt op bosklassen, maar ook
op jeugdbewegingen en andere groepen die in het educatief of ontspanningsaanbod
meer te weten kunnen komen over de geschiedenis van de abdijsite en van zijn
domein.
Enkele museale initiatieven zitten helemaal verscholen. Van de abdijsite van de
cisterciënzerinnen van Hemelsdaele blijven er te Werken alleen nog archeologische
sporen over. Die zijn wel mooi weergegeven in een Archeologisch Sitemuseum. De
trappistinnenabdij O.-L.-Vrouw-van Nazareth in Brecht heeft dan weer een klein
museaal gedeelte dat gewijd is aan de geschiedenis en de opgravingen van de
oorspronkelijke site te Lier.

De museumoptie
Voor sommige abdijgebouwen werd uiteindelijk het museale hergebruik de meest
ideale behoudsoptie bevonden.
De Bijlokesite te Gent is een mengeling van onderwijs en cultuur geworden. De
hospitaalfunctie is helemaal verdwenen. Naast de onderwijscampus wordt op de
historische abdijsite - met de oorspronkelijke hospitaalzaal en kapel - de nadruk
gelegd op muziekmanifestaties. Aan de andere kant wordt het klooster de locatie van
het nieuwe stadsmuseum STAoM dat de toerist inzicht moet bijbrengen over de groei
van de stad Gent, waarbij de gastsite in de verhaallijn slechts in de marge aanwezig
zal zijn.
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Niet alle tot museum herbestemde cisterciënzergebouwen zijn even groot als de
Bijloke.
De slaapzaal van de abdij van Groeninghe is een van de weinige bouwkundige
relicten die nog resten van deze cistercienzerinnenabdij te Kortrijk. De historische
link met de Guldensporenslag heeft men perfect gelegd door het museum Kortrijk
1302 naast dit gebouw te plaatsen, terwijl de stadsgeschiedenis zelf aan bod komt in
het dormitoriumgebouw.
In wat er nog rest van een gaanderij van de monialenabdij van Zwijveke te
Dendermonde huist een lapidaire collectie en een zolderzaal waarin de Stedelijke
Musea tijdelijke tentoonstellingen organiseert.

Van abdijsite tot gastvrije brasserie
De cisterciënzers dienden in navolging van de Regel gastvrij te zijn, van ganser harte
zelfs. Naar die historische realiteit

■ Stallingen Roosendael
[foto H. van Royen]

■ Ruïnes van de Duinenabdij te Koksijde. De in 2007 opnieuw geopende doorgang tussen
Lekenbroedersstraat en ambachtszone.
[foto H. van Royen]

■ De geconsolideerde ruïnes van het abdissenkwartier - negentiende-eeuws landhuis van de abdijsite
van Roosendael
[foto H. van Royen]

■ Voorgevel Duynenhuys te Nieuwpoort
[foto Lambert J. Derenette/PGA]
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■ Midzeelhoeve te Sint-Katelijne-Waver. Van pachtboerderij tot brasserie
[foto H. van Royen]

Vlaanderen. Jaargang 59

508

■ Poort en pachterswoning van de uithof Coolhem van de Sint-Bernardusabdij
[foto H. van Royen]
■ Schuur van de uithof Coolhem
[foto H. van Royen]

die godsdienstig onderbouwd werd, wordt steeds meer verwezen als rechtvaardiging
bij herbestemmingsprojecten die horecafuncties en seminariefaciliteiten willen
verkopen.
Het uithof Ter Doest van de Duinenabdij (1624-1796) is een van de pioniers wat
deze herbestemmingsvorm betreft. Waar de abdijschuur van deze voormalige abdij
(1175-1624) als monument een toeristische zomerhalte was, werd in 1962 in een
deel van deze pachtboerderij gestart met een succesvol restaurant. Sinds 2009 is er
ook een hotelformule met zes kamers bijgekomen.
Ten Bogaerde in Koksijde is een recenter voorbeeld van een klasserestaurant dat
sinds 2005 gebruik maakt van een historische setting. In dit voormalig uithof en
tijdelijke noodabdij (1601-1627) van de Duinenabdij werd in de provisorenwoning
een restaurant ondergebracht dat de naam van de site overnam. In de tweede helft
van de twintigste eeuw werd dit domein gebruikt als landbouwschool. De schuren
werden voor dat doel in 1950 aangepast. Het bisdom Brugge verkocht het domein
uiteindelijk aan het gemeentebestuur dat reeds enkele jaren een cultureel centrum
op de locatie gebruikte. Qua grandeur heeft deze site door zijn gesloten karakter een
grote authenticiteit bewaard.
In het Hof van Coolhem te Puurs, een vroeger uithof en tijdlang noodabdij van de
Sint-Bernardsabdij van Hemiksem, werd een brasserie geopend en diende het
archeologisch sitemuseum in de schuur plaats te ruimen voor een feestzaal. Het
museum is nu verhuisd naar een doorgang van het cultureel centrum De Kollebloem
te Puurs. Daardoor is, enkele kilometers van de site verwijderd, de tentoonstelling
wel elke dag te bezoeken. Ook de restanten van de abdij van
O.-L.-Vrouw-van-Nazareth te Lier, een poortgebouw, koetshuis en schuur, werden
tot feestzalencomplex Abdij Hof van Nazareth omgebouwd.
In de Midzelenhoeves te Sint-Katelijne-Waver, ooit twee bij elkaar liggende
pachtboerderijen van de monialen van Roosendael, werd in 2002 in een schuur een
themamuseum rond groenteteelt uitgebouwd. In een van beide pachtboerderijen waar voorheen een heemkundige kring gebruik van maakte - werd brasserie
Midzeelhoeve geopend.
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De (D)Raekerwinning te Kuringen is een vroegere pachtboerderij van de abdij
van Herkenrode waarin sinds 1991 een restaurant gevestigd is.
Het stadshof van de abdij Herkenrode in Hasselt werd tussen 1833 en 1940 gebruikt
als kazerne van het Belgisch leger. Na de Tweede Wereldoorlog stond het even leeg,
waarna er administratieve diensten van post en douane in werden ondergebracht.
Momenteel wordt in de kelders de champagnebar LeRefuge uitgebaat.
In Nieuwpoort werd het Duynenhuys - dat als horecalocatie reeds jarenlang leeg
stond - weerhouden als West-Vlaamse locatie voor het VTM-programma Mijn
Restaurant 2010. Het stadshof van de Duinenabdij is vooral bekend als verblijfplaats
van de aarsthertogen Albrecht en Isabelle tijdens het beleg van Oostende. Voor het
televisieprogramma werd het in de jaren
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■ Kapel van de Sint-Salvatorabdij in Antwerpen
[foto H. van Royen]
■ Logo's van de erfgoedsites Abdijmuseum Ter Duinen 1138 (Koksijde), Abdijsite Herkenrode
(Kuringen, Hasselt), Archeologisch Site-Museum (Werken, Kortemark) en VVV Lissewege-Ter
Doest

1920 volledig heropgebouwd Duynenhuys herdoopt tot restaurant La Muze. Het is
een zeldzaam voorbeeld waarbij soms niet de naam van het historische pand wordt
gebruikt als benaming voor de nieuwe zaak die men er in wil uitbouwen.

Opties voor de toekomst...
De herbestemming naar een gastvrije horecafunctie zorgde voor een aantal sites voor
een nieuwe dynamiek die het behoud van enkele originele aspecten en de historiciteit
van de site ten goede komt. Zoals met cultureel gebruik hangt het verder behoud
vooral af van de aantrekkingskracht op de consumerende toerist. Sommige sites
behouden een religieus geïnspireerd gebruik. In het grootseminarie in Brugge - de
Duinenabdij in Brugge - worden nog steeds priesters opgeleid en worden er ook
andere religieus geïnspireerde opleidingen gegeven.
In Antwerpen is het vroegere stadshof van de Sint-Bernardusabdij omgevormd tot
bisschoppelijk paleis en heeft zo nog het meest religieus geïnspireerd gebruik van
alle nog bestaande stadshoven.
Het loopt evenwel niet overal even vlot met het bouwkundig erfgoed van de
cisterciënzers.
De karkasrestauratie van de priorij van Waarschoot heeft de vroeger als
rattenkasteel genoemde site voor verder verval gevrijwaard, maar de eigenaar heeft
nog geen goede bestemming voor het gebouw gevonden.
De restanten van de vroegere Sint-Salvatorabdij te Antwerpen - beter bekend als
Pieter Potabdij - zijn grotendeels geïntegreerd in de verbouwingen van dat bouwblok.
Alleen de kapel langs de Grote Pieter Potstraat bleef intact en kende een
herbestemming tot synagoge (1846) om vanaf 1909 als klaslokalen in gebruik
genomen te worden door de Sint-Jozefsschool op de Vlasmarkt. Het gebouw staat
nu al enkele jaren te huur als kantoorruimte.
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Is wat er met de abdijsites zelf gebeurt gemakkelijk op te volgen, het
boerderijpatrimonium, dat ooit eigendom was van cisterciënzerabdijen, is dat minder.
De meeste zijn nog steeds als agrarisch bedrijf actief, wat op zich voor sommige op
middellange termijn ook een bedreiging voor hun bouwkundige en historische
integriteit kan inhouden. De vroegere abdijmolens hebben dat, toen ze sinds de jaren
1950 geen economisch nut meer hadden, reeds bewezen. De watermolen van
Meerhout, ooit eigendom van de cisterciënzermonialen van Maagdendaal te Oplinter,
is daar een mooi voorbeeld van. Zelfs de horecafunctie kan het huidig verval niet
tegengaan. De hoop is nu gevestigd op een watereducatief centrum van de Afdeling
Water van de Vlaamse Milieumaatschappij dat bij de molensite zou aangebouwd
worden nadat er een grote vistrap is aangelegd.
Publieke herbestemmingsfuncties, cultuurtoeristisch en horecagebonden, bieden
momenteel de beste overlevingskansen voor het bouwkundig
cisterciënzerpatrimonium. Deze opties worden door het publiek geapprecieerd,
omwille van de bijzondere sfeer en de spirituele mystiek die in bepaalde zones kan
geproefd worden. Maar zoals de geschiedenis leert... het kan verkeren...
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■ Luchtfoto van de abdij O.-L.-V.-van-Nazareth in Brecht, ontworpen volgens het perfect Bernardijns
plan
[archief abdij O.-L.-Vrouw-van-Nazareth, Brecht]

■ De oostelijke pandgang van de abdij in Achel
[foto Lambert J. Derenette/PGA]
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Van bernardijns model tot bOb van Reeth De architectuur van een
cisterciënzerabdij
Harry van Royen
De architecturale vormgeving van het in 2004 geopende nieuwe trappistenklooster
in het Tsjechische Novy Dvur heeft de interesse in de bouwtaal van de (hervormde)
cisterciënzers terug onder de belangstelling gebracht. Het door de Britse architect
John Pawson ontworpen klooster krijgt in 2011 een Vlaamse tegenhanger in het
ontwerp van bOb van Reeth. Beide architecten hebben zich voor hun ontwerp
geïnspireerd op een monastieke bouwtraditie van meer dan 1.000 jaar om met een
strikt minimalisme vorm te geven aan een specifieke ordespiritualiteit.
De cisterciënzers baseren zich voor alle aspecten van hun leven sinds hun ontstaan
in 1098 op wat de Regel van Benedictus voorschrijft. Specifieke verwijzingen hoe
men een abdij dient te bouwen, vindt men daar evenwel nauwelijks in terug. Men
weet alleen dat een abdij gemeenschap over een aantal gebouwen dient te beschikken
om als volwaardige geloofsgemeenschap te kunnen leven. Hoe deze basisinfrastructuur
met een poortkluis, een kerk (oratorium), een eetzaal (refectorium), een slaapzaal
(dormitorium) en een gastenhuis er uit moest zien, staat nergens gespecificeerd.
Op basis van de bestaande abdijmodellen, zoals het abdijplan van Sankt Gallen,
werd het abdijdomein verder ingedeeld. Grachten en muren dienden de clausuur te
waarborgen: de totale afscherming van de wereld en controle van de contacten tussen
abdijwereld - die de voorbode was van het terugvinden van het paradijs - en
buitenwereld.

Bernardijns model
Binnen de gesloten abdij en de aaneengesloten kloosterbouw dienen de monniken
zich te focussen op hun hoofdtaak: de gebedsdienst. Wanneer in de dertiende eeuw
monialen binnen de orde worden opgenomen, wordt uiteraard ook het gesloten
abdijdomein gehanteerd, maar niet de volledige aaneengesloten kloosterbouw. Pas
met de contrareformatie wordt er door de voogdijoverheid op toegezien dat het
monialenklooster een volledig gesloten structuur wordt. Hiermee willen de monniken
de beleving van de clausuur beter laten toepassen door de monialen.
De optimalisering van de bouwtechniek wordt gebruikt om modelmatig te gaan
bouwen en bovenal te verzaken aan een verscheiden plastische verfraaiing van alle
religieuze ruimten. Bij de cisterciënzers wordt - onder impuls van Bernardus van
Fontaine, abt van Clairvaux - het gebruik van de religieuze iconografie op muren en
in ramen afgezworen. Het gebouw moet voor een monnik een omhulsel zijn om zich
zonder afleidingen tot de essentie van de zoektocht naar God te kunnen focussen.
Licht is een valabel hulpmiddel dat in de gotiek kan excelleren. Door de interne
netwerking (de filiatiestructuur) wordt expertise uitgewisseld en wordt de basislay-out
verrijkt door lokale inbreng. Die basislay-out blijft gereduceerd benedictijns, maar
met een grotere nadruk op het binnen de abdijmuren brengen van dienstgebouwen
zoals molens.
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Het twaalfde-eeuwse model staat de volgende eeuwen al direct onder druk door de
veranderende tijdsomstandigheden. Zowel de groeiende rijkdom van de cisterciënzers
als een grote krimp in het monnikenbestand maken dat in de vijftiende eeuw het
basisplan wordt aangepast aan de nieuwe noden van een veel kleinere gemeenschap.
De indeling van de kerken wordt gewijzigd, verbouwingen worden uitgevoerd in het
kloosterpand, evenals verfraaiingswerken die in niets meer aan de eenvoudige
basisnormen van de twaalfde eeuw doen denken. De zestiende-eeuwse
godsdienstoorlogen betekenen een regelrechte aanslag op het bouwkundig
patrimonium van de contemplatieve religieuzen, die zich moeizaam herstellen in de
zeventiende eeuw.

Neoclassicisme
De politieke rust, die het grootste deel van de achttiende eeuw kenmerkt, maakt de
Zuidelijke Nederlanden terug welvarend. De abdijen kunnen hun pachtinkomsten
terug accumuleren. Dit resulteert in talrijke nieuwbouwprojecten waarbij het volgen
van de neoclassicistische mode in is. De monumentale en strenge ritmiek kan de
cisterciënzers in de Zuidelijke Nederlanden blijkbaar wel bekoren. Een mooi
voorbeeld van deze stijl is het nieuwe abdissenkwartier van Herkenrode, dat in 1768
werd gebouwd in opdracht van abdis Anne de Croÿ en ontworpen werd door architect
Laurent-Benoît Dewez (1731-1812). Het gebouw doet nu dienst als
bezinningscentrum.
De Antwerpse architect Guillelmus Ignatius Kerricx (1682-1745) hertekent de
zuidgevel van de Sint-Bernardusabdij te Hemiksem, waar in het begin van de
achttiende eeuw het abtskwartier en de gastenverblijven worden gerealiseerd. De
eveneens uit Antwerpen afkomstige architect Pierre Bourla herstructureert de
abdijgebouwen in 1821-1823. Met gebruik van recuperatiemateriaal uit de afbraak
van de kerk wordt een nieuwe oostvleugel gebouwd om een afgesloten
gevangeniscomplex te verkrijgen. Bij de recente renovatie worden de originele
restanten in de oostvleugel behouden. De oorspronkelijke materialen, zoals
smeedijzeren traliewerk, dakspanten, binnendeuren en vloeren, worden bij de
uitvoering van de herbestemming tot 24 serviceflats voor senioren (2002-2004) zo
verwerkt dat geen van de appartementen een identiek uitzicht heeft. Zo kan het
architectenbureau Ro Berteloot een bijzonder accent leggen.
De abdijkerk van de Duinenabdij in Brugge wordt tussen 1775 en 1788 gebouwd
met een neoclassicistische voorgevel die ontworpen is door de Brugse architect
Emmanuel van Speybrouck. Het is de bekroning van het tussen 1628 en 1642
opgetrokken barokke kloosterpand. Door
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het verlies van de beste economische bezittingen van de Duinenabdij in het huidige
Zeeuws-Vlaanderen valt de bouwwerf na 1645 meer dan een eeuw stil.

Trappistenabdijen
De negentiende-eeuwse trappistenabdijen zijn sober te noemen, maar zijn toch
schatplichtig aan het gebruik van historiserende bouwstijlen. De abdij van Westmalle
bouwt na 1885 een nieuwe huisvesting. Kerk en gastenhuis werden in een
neoromaanse stijl opgetrokken. De pandvleugels worden tussen 1895 en 1908
gebouwd naar een ontwerp van architect C. Fransen. In oktober 1914 wordt de
kerktoren evenwel door het Belgisch leger vernietigd in de marge van het beleg van
Antwerpen. Deze wordt in 1924 door een Italiaanse campaniletoren vervangen, een
ontwerp van architect P. Sel.
De abdij van Achel is een perfect voorbeeld van de romantische neogotische
stroming. Tussen 1885 en 1887 wordt een nieuwe abdijkerk gebouwd naar ontwerp
van de Nederlandse architect Pierre Cuypers. Als toonbeeld van de neogotiek in
Nederland heeft hij een eigen historiserende stijl die in zijn ontwerp van 1884 voor
de kerk duidelijk aanwezig is door het gebruik van diverse metselwerkverbanden en
beschilderde baksteen waarvoor hij inspiratie vond in de dertiende-eeuwse ziekenzaal
van de cisterciënzerabdij van Aduard (bij Groningen). Verdere neogotische
nieuwbouw wordt wel ontworpen, maar niet uitgevoerd. Uiteindelijk kan architect
J. Ritzen tussen 1946 en 1950 een half kloosterpand met kapittelzaal, bibliotheek en
refter bouwen. Zijn sobere en modern vormgegeven gotische baksteenarchitectuur
leunt aan tegen de neogotische kerk van Cuypers en andere gebouwen die uit het
midden van de negentiende eeuw dateren.
Pas na de Tweede Wereldoorlog kan de benedictijnenmonnik Hans van der Laan
(1904-1991) zijn vormenspel ontwikkelen waarin zijn spirituele architectuur tot stand
komt: uiterste eenvoud zonder enig detail dat de aandacht kan afleiden van het
essentiële. Daarin kan het gebed

■ Ontwerpschetsen van het nieuwe kloostercomplex van de Sint-Sixtusabdij. In de negentiende-eeuwse
kerk komt de abdijbibliotheek.
[architecten Lambert-Vancoppenolle]

primeren. Het is een terugkeer naar de Bernardijnse eenvoud.
In Westmalle wordt in 1964 de neoromaanse abdijkerk gemoderniseerd door
architect Paul Felix. Begin jaren 1990 wordt de abdij zelf verder gemoderniseerd
naar een ontwerp van ingenieur-architect Paul van Aerschot. De belangrijkste
vormaanpassingen gebeuren in de gangen en in de realisatie van individuele cellen.
De monialenabdij van Brecht wordt in 1950 - alhoewel nog niet volledig afgewerkt
- in gebruik genomen. Het Bernardijns ideaalmodel is duidelijk afleesbaar in de

Vlaanderen. Jaargang 59

normen die door de monniken van Westmalle naar voor worden geschoven. Het huis
waar hun dochterstichting in Bocholt vorm krijgt, wordt voor de monastieke
doeleinden aangepast door architect Luc Fornoville. Zijn vroegere medewerker,
architect Frank De Roeck, actief in het architectenteam Atrio, ontwerpt het nieuwe
gastenhuis en jeugdhuis dat in 2010 in gebruik wordt genomen. Het verschil tussen
de strikt gesloten clausuur van Brecht en de losse - open - structuur van Bocholt kan
niet beter aantonen dat er in zestig jaar heel wat aanpassingen zijn doorgevoerd.

Een nieuwe eenvoud te Westvleteren
De abdij van Westvleteren heeft de minst buitengewone bouwgeschiedenis van de
Vlaamse trappistenabdijen. De gewone boerderijgebouwen worden in 1840 aangevuld
met een zeer eenvoudig kerkgebouw. Stelselmatig wordt de abdij uitgebreid. Pas in
1879 wordt het nog steeds bestaande poortgebouw (nu ontspanningsruimte voor
gasten en leslokaal) opgetrokken. Plannen om in de jaren 1910 een nieuwe abdij te
bouwen, worden door de oorlog op de lange baan geschoven. Tussen 1928 en 1930
wordt een nieuwe abdijvleugel gebouwd. In 1968 wordt een nieuwe, sobere abdijkerk
gebouwd. Alhoewel er al langer nagedacht wordt over het moderniseren van de
bestaande abdijgebouwen, komt alles in 2008 in een stroomversnelling wanneer
delen van het klooster scheuren vertonen en er verzakkingen waar te nemen zijn.
Het werk van John Pawson is voor de broeders zeker inspirerend in de zoektocht
naar een nieuwe vormgeving en een architect die dat kan uitwerken. Het wordt
uiteindelijk de combinatie van de architectenbureau's awg architecten (Antwerpen)
en Lambert-Vancoppenolle (Roeselare), onder de algemene coördinatie van bOb van
Reeth.
Voor bOb van Reeth impliceert deze opdracht het voortbouwen op een aloude
traditie. Hij kan zich ‘geen abdij indenken die het beproefde patroon door een nieuw
concept vervangt’, aangezien het ‘vierkant zegt gewoon dat alles in de gemeenschap
is en dat die gemeenschap wordt gevoed door een onzichtbaar Aanwezige die centraal
staat in het leven van de broeders’. Met de ordewoorden duurzaam, eenvoudig,
verinnerlijking, dierbaar en tijdloos tekent bOb van Reeth dan ook een maximaal
minimalisme om, na Van der Laan en Pawson, een eigen monastieke interpretatie te
geven aan het credo ‘less is more’ zodat vanaf 2011 de monniken van Westvleteren
in een aangepast gebouw de rest van de eenentwintigste eeuw kunnen vorm geven.

Beknopte bibliografie
G. Aerden, ‘De cistercienzer expressie Waar functionaliteit schoonheid wordt’, in
De Kovel, nr. 8 (2009) pp. 8-18; D. Hanssens, ‘De alchemie van het voorbeeldig
bouwmeesterschap. Een gesprek met stedenbouwkundig architect bOb van Reeth,
ontwerper van het nieuwe Westvleteren’, in De Kovel, nr. 8 (2009) pp. 44-51 en L.
Verpoest, ‘Ut in omnibus servetur parcitas’. Cistercienzerarchitectuur in Belgie van
de achttiende eeuw tot nu’, in M. Sabbe, M. Lamberigts & F. Gistelinck (ed.),
Bernardus en de Cistercienzerfamilie in België 1090-1990 (Leuven: Katholieke
Universiteit Leuven, 1990) pp. 195-219 Website:
http://www.sintsixtus.be/nl/bouw2.htm
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Poëtisch bericht
Samenstelling Carl De Strycker
Gedichten voor deze rubriek kunnen digitaal worden aangeboden via
carldestrycker@hotmail.com met vermelding van postadres en bank- of postrekening.
Over de inzendingen wordt niet gecorrespondeerd.

Tuinkamer
Ogentroost
Zij legt de aarde open volgens welomschreven
regels. Knielt en houdt zichzelf in evenwicht.
Beweeglijk in de vingers trekt zij bij elke
schaduw een spoor. Naar licht.
Zichtbaar opgewonden geeft zij een stek aan
kleur en geur. Ongemuilkorfd binnen perken.
Niets ontglipt haar oog aan hark of schaar:
dit werelddeel met cosmos, ereprijs en veel
ambachtelijkheid. Meerstemmig kruid schots en
scheef. Wat is hier getoonzet, wat klinkt
ondermaats?
Bloembedden spraakloos in fuga's van licht,
ogentroost losgewrikt.
Als laatste ritueel vouwt zij de aarde
dicht. Vochtig voor de groei wat morgen
reikhalzend toekijkt:
amaryllis in een vaas.
|JO GISEKIN|

Anemoon Honorine Jobert
Het ijle van de witte anemoon op
taaie stengel. De wind in verwarring
merels op vinkenslag.
Niets nog bovenaards. Bloeien maar.
Slaapdronken uitwaaiend. Blaadjes
als vaantjes. Zijdepapier.
Ik zeg jet het zijn minnaars
in de vitrine van de tuin. Uitgestald.
Alleen zienzelf. Het hart
ontkleed. Meeldraden verknoopt.
Verraderlijk hun dood. Zonder gezichtsverlies
geknakt.
|JO GISEKIN|
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Roos Alain Blanchard
Rozen. Poseren
op een doordeweekse plek. Aroom in de lucht.
Veel tegenwind. Dat aarzelend bloeiende dat opengaan
en toe. Met hartstocht verzegeld.
Het frêle van kleur gemarmerd op het
blad tot n de diepste nerf. Een zomertijd lang
hoofs
in alle rituelen.
Soms gebroken in het hart
nog vóór de bijen landen. Niet te helen
de wonde van de doorn. Het zerpe van de snee.
Noem het superieur. Dat onuitsprekelijk ontembare
geuren. Behaagzucht van meiden op galante benen.
Altijd weer stuifmeel op de stamper.
Gemodelleerd: een Roos.
|JO GISEKIN|
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Vijgen
In takken zonder groen
bestorven. Handjesvol zwart omrand.
Wind en regen uit het lood
geslagen. Herfst ter aarde besteld
en niemand die de weg aangeeft
naar halvelings wat licht.
Ze ketsen als knikkers naar
ergens. Liggen als dood ter plekke
zonder respijt. Dit is hun einde niet.
Merels hebben het aan zien
komen. Zegepralend stoten ze zich
het lijf. Pikken elkaars zwakheid
uit de veren: een korte mise-en-scène.
Vechten voor de prooi.
Het slijmerige rode rantsoen
stroop voor roestige kelen
op de valreep
naar binnen gewerkt.
|JO GISEKIN|

Winter
Kieren zijn gedicht. Huizen pakken geblinddoekt eenzaamheid in. Verzinken
als tuinkabouters in het sprakeloze van de grond. Stilte houdt zich gedeisder
dan ooit. Dit is het bijna niet bestaan.
Sneeuw weerkaatst, spuit gensters in zwarte bomen en zomaar loopt een
hond zijn adem achterna. Wij smoren klanken binnensmonds. Galmgaten
zonder adeste-zangen. Zieltogend leven smelt in de sloot.
Wanneer de mokerslag op korstig ijs? Het licht dat spleten openrijt. Een zon
obsceen bijna en excentriek. Ziedaar een landschap zonder littekens herboren.
Bewoonbaar met de hartklop van een jong seizoen.
Alleen de hunker na al dat kille oponthoud blijft onbeschreven. Als geuren
van een ouderwets boeket. Altijd weer wachten op groen dat gekalkte
muren smukt. Op brem in bloei. Op gele gentiaan aan de waterkant.
Het eigen hart op vinkenslag.
|JO GISEKIN|
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Transit
Samenstelling Patrick Lateur
Grå sjunker en klump en juvel i lera
Grå sjunker en klippa i ensam lermun
Då vill ansiktet ha sin lermun
Då vill den ensamma klippan ha den ensamma klippan
Då vill klumparna döda leran
Och gå före leran och bli mjuka
Ditt svärd rostar i det syrerika köttet
Ärat och vanskött bland träd och katedraler
Du låter mig se hur det verkligen ser ut inom mig
Jag känner själv smak av kött på min tunga
Du kupar handen ännu en gång över min runda knäskål
Den är en viloplats för själar såsom din egen
Också detta berör ju trädens kronor
Ensamma marmorpalmer pryder gravens stenar
Armen vill mer än själva handen
Den vill fylla din stränghet med blommornas socker
Benet är fyllt av vätska efter ditt smala finger
Jag vill öppna ett djupt hål i min egen sida
Metoden att skugga naturen med parallella metallstreck
Och att ditt blod rinner ur den döde soldaten
Från stjärna till stjärna ur våren som blommar
Allt det du vill äta vid offrets starkare form
|ANN JÄDERLUND|
Grijs zinkt een klont een juweel in de klei
Grijs zinkt een rots in de eenzame kleimond
Dan wil het gezicht zijn kleimond hebben
Dan wil de eenzame rots de eenzame rots hebben
Dan willen ce klonten de klei ombrengen
En de klei vóór zijn en zacht worden
Je zwaard roest in het zuurstofrijke vlees
Geëerd en verwaarloosd tussen bomen en kathedralen
Je laat me zien hoe het er echt uitziet in mij
Ik ervaar zelf de smaak van vlees op mijn tong
Je vouwt je hand nogmaals om mijn ronde knieschijf
Een rustplaats voor een ziel als die van jou
Ook dit beroert toch de kruinen van de bomen
Solitaire marmeren palmen sieren de stenen op het graf
De arm wil meer dan de hand zelf
Die wil je stiengheid vullen met suiker uit de bloemen
Het been is vol vocht van je smalle vinger
Ik wil een diepe opening maken in mijn eigen zijde
De methode om de natuur met metalen strepen te arceren
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En dat je bloed uit de dode soldaat vloeit
Van ster naar ster uit de bloeiende lente
Alles wat jij wilt eten bij het offer met haar sterkere vorm
|LISETTE KEUSTERMANS|

In elk van haar dichtbundels onderzoekt ANN JÄDERLUND (Stockholm, 1955) de
mogelijkheden van de taal, met steeds andere vervreemdingstechnieken. Ze schrijft
op de grens van het correcte, verruimt regels van de grammatica, gebruikt een barokke
taal en quasi onbegrijpelijke beeldspraak. Ze tracht waarheden te vinden over goed
en kwaad en over de vreemde, maar wetmatige interactie tussen individuen.
Bovenstaande gedichten zijn genomen uit Snart går jag isommaren ut (1990) en
Rundkyrka och sjukhuslängor vid vattnet. Himlen är förgylld av solens sista strålar
(1992).
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Te gast
André Sollie
André Sollie (1947) heeft een lange weg afgelegd. Hij werd vanaf de jaren tachtig
vooral bekend als dichter. Zijn debuut Soms, dan heb ik flink de pest in (1986) werd
meteen een succes. In 2008 publiceerde hij Altijd heb ik wat te vieren, een dichtbundel
voor kinderen vanaf acht jaar. Zijn eerste adolescentenroman Nooit gaat dit over
verscheen in 2005.
Na het maken van tal van boekomslagen en illustraties betekende de samenwerking
met Ingrid Godon een nieuwe stap. Godon tekende en verzon het verhaal van Wachten
op Matroos en Sollie zette er een poëtische tekst bij. Ze werden ervoor bekroond
met een Gouden Griffel in 2001. Dubbel Doortje (2004) was zijn eerste eigen
prentenboek. Met Een raadsel voor Roosje (2007) sleepte hij de prestigieuze
driejaarlijkse Cultuurprijs Jeugdliteratuur Vlaanderen in de wacht. Het is een
ontroerend kleinood over het verwerken van het verdriet om de dood van een zus.
Dit voorjaar ontving André Sollie de Boekenpauw 2010 voor zijn prentenboek De
Zomerzot. De fantasieën en angsten van een kleine jongen die alleen thuis is, worden
hierin subtiel verwoord en uitgebeeld. Het is volop zomer en Menno leest het briefje
dat op tafel ligt. Hij wacht. Menno denkt aan zijn mama die zegt dat de Zomerzot
door het land dwaalt. Zal de Zomerzot hem beschermen of moet hij bang voor hem
zijn? Hoe ziet hij eruit en wat zal hij doen als hij langskomt? De angsten van Menno
worden groter en er hangt onweer in de lucht. ‘Dan hoort hij het zingen van het
tuinhek.’ Papa komt thuis met taart voor Menno's verjaardag. De ontknoping plaatst
het hele verhaal in een nieuw perspectief. Pas op het eind weet de lezer wat op het
briefje stond.
In de tekst van dit boek staat geen woord te veel. De broeierige zomerhitte, de
opkomende wind en het naderende onweer worden minimalistisch en suggestief
beschreven. ‘Menno kan het huis horen ademen./En in de tuin is er het zoemen van
de middag./Verder niks.’ Het verhaal is qua sfeer minutieus opgebouwd naar een
ontlading. Het onweer verjaagt de zinderende hitte en met de komst van papa
verdwijnen de nare gedachten.
Meer nog dan de tekst geven de illustraties de zomerse sfeer en de gevoelens van
Menno weer. Het uitbundige zomerse kleurenpalet maakt gaandeweg plaats voor
donkere kleuren in de mogelijke gedaanten van de Zomerzot. Met de komst van papa
komen de vrolijke kleuren terug. Sollie maakt gestileerde illustraties met gouache
en collage. De bijgevoegde illustratie toont, tegen een helblauwe achtergrond, een
gele zonnebloem. Ze lijkt de beklemming van de zomerse hitte te
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■ André Sollie, De Zomerzot (2009)

symboliseren. Menno zelf is omgeven door een zwarte schaduw, symbool voor de
donkere gedachten die zich in zijn hoofd nestelen. Sollie plaatst vaak losstaande
objecten in een compositie. In de figuratie van de personages kiest hij nu eens voor
robuuste vormen, dan weer voor lichtheid via uitgerekte vormen of uitvergrotingen.
Sollie brengt geen eenduidig tekenwerk, maar een samenspel van elementen dat de
verbeelding van de lezer aan het werk zet.
|RIA DE SCHEPPER|
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Kunstarena
Samenstelling Patrick Auwelaert
Beeldende kunst
■ ‘Weinig schilders zijn zo begaafd als Ramah’ Henri Ramah 1887-1947
Patrick Auwelaert
Van 6 maart tot 30 mei 2010 liep in het Provinciaal Museum Emile Verhaeren in
Sint-Amands een kleine maar bijzondere tentoonstelling van een ten onrechte in de
vergeethoek geraakte Belgische kunstenaar. Henri Ramah, de artiestennaam van
Henri François Joseph Raemaeker (1887-1947), was schilder, graficus, tekenaar en
illustrator. In 1912 maakte hij in opdracht vijftien etsen voor de bibliofiele uitgave
van Verhaerens dichtbundel Les Villages illusoires, die oorspronkelijk verscheen bij
uitgeverij Edmond Deman in Brussel in 1895 en geïllustreerd werd met vier
houtsneden van George Minne. Die etsen, samen met de originele tekeningen in
potlood en Chinese inkt waarop ze gebaseerd zijn en met enkele bibliofiele uitgaven,
waren allemaal te bekijken in Sint-Amands, op een steenworp van Verhaerens
praalgraf aan de Schelde. De tentoonstelling kwam tot stand in samenwerking met
de Koninklijke Bibliotheek van België in Brussel en het Museum Plantin-Moretus
in Antwerpen. Ze bood een uitzonderlijke blik op een aspect van het oeuvre van een
kunstenaar over wie - twintig jaar na zijn dood dan nog - niet meer dan één
flinterdunne monografie verscheen, en van wie voor het laatst een
overzichtstentoonstelling te zien was in het Charlier Museum in Sint-Joost-ten-Node
in 1967.

Stefan Zweig
De bibliofiele uitgave van Verhaerens Les Villages illusoires verscheen in 1913 bij
het Duitse Insel Verlag in Leipzig in een oplage van 230 exemplaren. De uitgever
mocht dan wel Duits zijn, de uitgave zelf was een Belgische aangelegenheid: naast
Verhaeren en Ramah werkten ook Henry Van de Velde (boekband) en Georges
Lemmen (typografie) aan het prestigeproject mee. Voor Ramah was aan de uitgave
een bonus verbonden in die zin dat de vijftien etsen hem op de artistieke kaart

■ Henri Ramah, vermoedelijk eind jaren twintig
[© KMSKB, Brussel]
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van zijn tijd zetten. Dat extraatje met verstrekkende gevolgen voor zijn loopbaan
had hij te danken aan de Oostenrijkse schrijver en vertaler Stefan Zweig (1881-1942),
die hem als illustrator voor Les Villages illusoires aanbeval bij directeur Anton
Kippenberg (1874-1950) van Insel Verlag, de uitgeverij waar het gros van Zweigs
eigen boeken verscheen. Hoewel er nagenoeg geen schriftelijke bronnen bestaan
over het leven van Ramah, is het zeer waarschijnlijk dat Zweig het werk van de
kunstenaar leerde kennen via een reeks etsen die hij tentoonstelde bij de Brusselse
kunstkring Le Sillon in 1909. Ze waren bedoeld om romans van de romanschrijver,
dramaturg en kunstcriticus Camille Lemonnier (1844-1913) te illustreren. Zweig had
zich nog voor zijn eerste zelfstandige bezoek aan ons land in augustus 1902
voorgenomen Lemonniers roman L'Homme en amour (1897) in het Duits te vertalen
en onderhield goede contacten met de Brusselse auteur. Die moeten ertoe geleid
hebben dat Lemonnier hem op de hoogte bracht van al zijn nieuwe uitgaven en dus
ook van de illustraties die ervoor gemaakt werden. Zweigs introductiebezoek aan
ons land stond overigens grotendeels in het teken van een verhoopte ontmoeting met
Emile Verhaeren, zijn grote literaire idool van wie hij bijna het volledige oeuvre in
het Duits vertaalde en over wie hij in het verlengde daarvan in 1910 de eerste
monografie publiceerde. Door Lemonnier kwam Zweig in Brussel in contact met
kunstenaars als Constantin Meunier (1831-1905) en Pierre-Charles Van der Stappen
(1843-1910). Die laatste was net als Ramah geboren in Sint-Joost-ten-Node en gaf
les aan de Brusselse academie, waar hij onder meer Rik Wouters en George Minne
als leerlingen had. Het was in Van der Stappens woning dat Zweig Verhaeren voor
het eerst ontmoette. Ramah kan hij toen nog niet hebben leren kennen, want in 1902
was die amper vijftien jaar oud en stond hij nog niet aan het begin van zijn officiële
kunstenaarscarrière. Tien jaar later, in 1912, was dat wel anders. Van de talrijke
kunstenaars die Zweig toen kende, beval hij precies Ramah aan om etsen te laten
maken bij de Villages illusoires. Dat Ramah zich in zijn grafisch werk al eerder had
laten inspireren door de bard uit Sint-Amands heeft daar ongetwijfeld een rol in
gespeeld.

Les Villages illusoires
De in het Frans schrijvende Vlaming Emile Verhaeren (1855-1916), ‘telg uit een
welgesteld koopliedengeslacht’ (Barnard), debuteerde in 1883 met Les Flamandes,
een bundel naturalistische poëzie. In de daaropvolgende jaren verschenen in een
hoog tempo bundels symbolistische poëzie waaronder Les Moines (1886), Les Soirs
(1888), Les Débâcles (1888) en Les Flambeaux noirs (1891). Onder invloed van de
Luikse schilderes Marthe Massin (1860-1931) met wie hij in 1891 huwde, kreeg
Verhaerens poëzie een meer sociaal en expressionistisch karakter. Zijn toenemende
sociale bewogenheid en zijn utopische visie op de moderne tijd zetten hem aan tot
het schrijven van de bundels Les Campagnes hallucinées (1893), Les Villes
tentaculaires (1895) en Les Villages illusoires (1895). Die laatste bundel, door
sommigen een symbolistisch meesterwerk genoemd, bekleedt een belangrijke plaats
in Verhaerens dichterlijke oeuvre. Hij bezingt er niet alleen
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■ Henri Ramah, Le Passeur d'eau (De Veerman), ets, 1912
[© SABAM, 2010]

natuurelementen als regen, sneeuw en wind in, maar ook de ambachtslui uit zijn
geboortedorp zoals de veerman, de molenaar, de visser, de smid en de touwslager.
Door zijn specifieke uitwerking weet Verhaeren aan elk van deze figuren een
universele lading mee te geven. De bundel is zowel een ode aan het platteland als
een pleidooi voor het behoud ervan in een wereld waarin de tentakels van technologie
en verstedelijking - vruchten van de industriële revolutie - wild om zich heen grijpen.
Ramah is er dankzij zijn authentieke talent in geslaagd om de sfeer en thematiek
van Verhaerens gedichten zo trefzeker te verbeelden in een serie etsen dat die de
vaardige hand doen vermoeden van een oudere en rijpere kunstenaar. Nochtans was
de Brussellaar op het ogenblik van verschijnen van de luxe-editie van Les Villages
illusoires amper 25 jaar oud. Sommige van de technisch sterk uitgevoerde etsen
vertonen een golvend en wervelend lijnenspel dat een grote innerlijke bewogenheid
verraadt. De stralende zon in L'Aventurier (De Avonturier) en de sterrenhemel in Le
Vent (De Wind) roepen herinneringen op aan de late Van Gogh. In tegenstelling tot
diens postimpressionistische werk baden de symbolistisch geladen etsen van Ramah
echter zichtbaar in een duistere en dreigende fin-de-siècle sfeer waar een dramatische
spanning van uitgaat. Exemplarisch voor de serie etsen is Le Passeur d'eau (De
Veerman). We zien een veerman die, gebogen staande op zijn pont, met zijn riem
probeert op te tornen tegen het onstuimige water van de Schelde. Het ziet ernaar uit
dat hij zich gewonnen zal moeten geven tegen de krachten van de natuur, maar toch
zet hij zijn hard labeur voort. Zo bekeken staat de ets symbool voor

■ Henri Ramah, L'Aventurier (De Avonturier), ets, 1912
[© SABAM, 2010]

de mens die probeert op te varen tegen de stroom van het leven en hoopt dat hij niet
zal worden teruggeslagen.
Verhaeren was zo ingenomen met het werk van de jonge kunstenaar dat hij in de
aflevering van 1 juli 1913 van het Franse literaire tijdschrift Mercure de France
schreef: ‘Wat mij aanspreekt in het werk van Ramah is dat het mijn gedichten omarmd
heeft met kracht en juistheid. In Les Villages illusoires heb ik ernaar gestreefd om
symbolen te creëren, niet met helden, maar met simpele en gewone mensen. Om het
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alledaagse en platvloerse te vermijden, heb ik hun gebaren uitvergroot en hen in
overeenstemming gebracht met hun omgeving en de elementen. (...) In de tekeningen
van Ramah herken ik dezelfde werkwijze om alles uit te vergroten en te intensifiëren.
Het is daarom dat ik ze zo graag heb: ze zijn episch, eenvoudig en menselijk.’ (vert.
uit het Frans)

Leven en werk van Henri Ramah
Wat weten we nog over leven en werk van een als intellectueel nieuwsgierig bekend
staande kunstenaar die omging met enkele van de grootste geesten en talenten van
zijn tijd?
Henri Ramah werd geboren op 2 september 1887 te Sint-Joost-ten-Node. Zijn
vader is onbekend en zijn moeder overlijdt in 1895. De achtjarige Henri wordt daarop
in huis genomen door een oom en tante. Die oom is boekbinder en het is waarschijnlijk
aan hem te danken dat Henri een liefde ontwikkelt voor de typografie en tekenkunst.
Sommige bronnen geven aan dat Henri als kunstenaar volledig autodidact is, maar
het staat vast dat hij tekenles volgde aan de Ecole Normale des Arts du Dessin in
Sint-Joost-ten-Node. Als jonge kunstenaar wordt hij vermoedelijk aangemoedigd
door François Beauck (1876-?), een Brusselse tekenaar, etser en illustrator en
autodidactische schilder van landschappen en portretten, precies dezelfde disciplines
en thema's die ook Henri gedurende zijn hele carrière zal aansnijden en beoefenen.
Vanaf 1904 signeert hij zijn werk met de artiestennaam Ramah en verwerft hij stilaan
naam als etser. In 1909 stelt hij een serie etsen tentoon rond het thema handenarbeid
in de Brusselse kunstkring Le Sillon, waar hij net als onder meer Rik Wouters, Willem
Paerels en Fernand Schirren lid van is. Drie jaar later, in 1912, exposeert hij er de
etsen die hij maakte voor Verhaerens Les Villages illusoires. In datzelfde jaar
debuteert hij als schilder in Galerie Georges Giroux in de Koningsstraat in Brussel.
Die galerie ontstond uit contacten tussen de Fransman Giroux die toen samen met
zijn vrouw de uitbater van een hoedenzaak in de Koningsstraat was en Rik Wouters
en nog een aantal andere leden van de kunstkringen Le Sillon en L'Effort. Deze galerie
zou een tempel van het modernisme worden. Tijdens de openingstentoonstelling in
maart 1912 was er al werk te zien van kunstenaars als Rik Wouters, Willem Paerels,
Fernand Schirren, Auguste Oleffe en Ramah, naast gevestigde Franse kunstenaars
waaronder Pierre Bonnard, Edouard Vuillard en Ker-Xavier Roussel.
Hoewel Ramah een begenadigd graficus, tekenaar en illustrator was, is hij toch vooral
bekend geworden als schilder. Omstreeks 1906 doet zijn picturaal werk stilistisch
sterk denken aan dat van Rik Wouters. Het vertoont dan een krachtige
impressionistische signatuur. In de daaropvolgende jaren zal Ramah zich ontwikkelen
tot een van de toonaangevende figuren van het Brabants fauvisme, die zich
groepeerden rond Galerie Georges Giroux. In een poging afstand te nemen van het
klassieke impressionisme dat in hun ogen te weinig aandacht schonk aan de vorm,
zochten deze kunstenaars naar een manier om tot een eigentijdse, vormvaste variant
van impressionisme te komen - het zogenaamde fauvisme - zonder de klassieke
verworvenheden ervan zoals kleur, licht en vrijheid van interpretatie overboord te
gooien. Ze vonden ten slotte een antwoord in een vereenvoudiging van vormen en
vlakken. Bij Ramah leidde deze zoektocht omstreeks 1919 tot een constructievere,
kubistischer en tegelijk expressionistischer benadering van zijn zorgvuldig
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opgebouwde composities. Deze wending in zijn oeuvre, deels ontstaan onder invloed
van Franse voorbeelden zoals André Lhote (1885-1962),
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■ Henri Ramah, Le Forgeron (De Smid), ets, 1912
[© SABAM, 2010]

gaat samen met een versobering van zijn kleurgebruik.
In 1919 ontmoet Ramah de schilder Paul Maas (1890-1962) met wie hij reizen
maakt naar onder meer Oostenrijk, Corsica en de Provence, en met wie hij regelmatig
verblijft in Etikhove. In dat Oost-Vlaamse dorp nabij Ronse waar Valerius De
Saedeleer (1867-1941) zich heeft gevestigd, ontmoeten beiden gelijkgestemde
kunstenaars zoals Edgard Tytgat (1879-1957) en George Creten (1887-1966).
Kenmerkend voor Ramahs stijl in die periode is wat de kunstcriticus Paul-Gustave
Van Hecke in 1922 in het tijdschrift Sélection zijn ‘synthetische expressie’ noemt,
‘naast een droog en streng ascetisme in kleur en materie’.
In de kritieken van die tijd wordt Ramahs werk niet altijd gunstig onthaald. Zo
schrijven de broers Paul en Luc Haesaerts in hun werk Flandre (1931) - over de
Vlaamse kunst sinds 1880 - dat ‘Ramah bezeten (lijkt) te zijn door ernstige problemen
van “plastische opbouw”. Al het overige zoals charme, ongekunsteldheid, sierlijkheid
en zelfs levendigheid heeft hij opgeofferd aan zijn passie van bouwer.’ Ook enkele
tentoonstellingen waar Ramah in die periode aan deelneemt, zoals bij Giroux in 1922
en in galerie Le Centaure in 1923, worden kritisch onder de loep genomen. Dat zijn
werk nochtans wel in goede aarde valt bij zijn schilderende tijdgenoten, bewijst zijn
opname in de groep van Les Neuf, een kunstenaarsgroepering in 1926 door de advocaat
Frans Thijs in Brussel in het leven geroepen, en naast Ramah bestaande uit Hippolyte
Daeye, Gustave De Smet, Oscar Jespers, Willem Paerels, Constant Permeke, Frits
Van den Berghe, Edgard Tytgat en Gustave Van de Woestijne - in die tijd allen
exponenten van het Vlaamse expressionisme zoals dat vooral gedijde in de Latemse
kunstenaarskolonie. Vanaf de jaren dertig wordt Ramahs werk, dat dan tot het lyrisch
expressionisme gerekend kan worden, kleurrijker. Dat ontlokt de Antwerpse schrijver,
journalist en kunstcriticus Charles Bernard (1875-1961) in 1938 de volgende woorden:
‘Weinig schilders zijn zo begaafd als Ramah. Niemanc heeft zich zo ver gewaagd
in de kleurenkeuze. (...) Geen enkele schilder, zelfs Chagall niet, bereikte dergelijke
schittering, intensiteit en zuiverheid in de kleurovereenkomst...’ Ook Philippe
Roberts-Jones beschrijft Ramah in zijn beknopte monografie als ‘de meest
uitmuntende colorist (...) van de hedendaagse Belgische school’. Op dat moment
heeft Ramah in zijn picturaal werk de synthese bereikt tussen een beredeneerd
constructivisme en een ongeremd colorisme, ‘met een bijzonder zekere schriftuur’
(Goyens De Heusch). Die bijzondere loftuitingen ten spijt sterft Henri François
Joseph Raemaeker te Brussel op 10 maart 1947 in armoede. Werk van hem bevindt
zich in de collecties van de Koninklijke Musea van Brussel en Antwerpen, in de
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prentenkabinetten van de Koninklijke Bibliotheek van België in Brussel en in het
Museum Plantin-Moretus in Antwerpen, in musea in Gent, Oostende en Luik, in het
Charlier Museum in Sint-Joost-ten-Node, in musea in Mexico en Helsinki, en in
talloze privéverzamelingen.

Ramah als illustrator en portrettist
Een aparte vermelding in Ramahs kunstenaarsloopbaan verdienen zijn vaardigheden
als illustrator en portrettist. Zijn tekeningen en drukgrafiek verluchtten niet alleen
talrijke boeken, bibliofiele uitgaven en theateraffiches, maar verschenen ook in
diverse culturele en literaire tijdschriften. Als boekillustrator werkte hij onder meer
mee aan Caprice de femme (1927) van Charles De Coster, De jazzspeler (1928) van
Maurice Roelants, Madame Marie (1928) van Henry Soumagne, Le tendron (1944)
van Colette en La jeune fille (1945) van Paul-Jean Toulet. Zelf gaf hij in 1918 bij de
Brusselse uitgeverij Editions de l'art décoratif C. Dangotte de kunstmap Les Belles
Dames. Dix Lithographies uit. Hij tekende en schilderde ook veel portretten van
socialistische politici, academici, advocaten, kunstenaars, kunstverzamelaars,
kunstcritici, galeriehouders en schrijvers, waaronder Alex Salkin, Gustave Van
Geluwe, Jules Elslander, Georges

■ Henri Ramah, Le Menuisier (De Schrijnwerker), tekening, 1912
[© SABAM, 2010]

en Gabrielle Giroux, Paul-Gustave Van Hecke en Herman Teirlinck. Over zijn
geschilderde portretten schreef kunsthistoricus Serge Goyens de Heusch in zijn
standaardwerk Het impressionisme en het fauvisme in België: ‘Met zijn bedachtzaam
fauvistische stijl in sobere maar doelmatige kleuren (...) kwam Ramah onder de
Brabantse schilders naar voren als de portretschilder bij uitstek.’
Voor het Brusselse literair-artistieke maandschrift Het Roode Zeil, waarvan slechts
negen afleveringen verschenen in 1920, tekende Ramah de portretten van enkele
redactieleden waaronder Karel van de Woestijne en André De Ridder. Niemand
minder dan Paul van Ostaijen (1896-1928) liet zich in een brief van 18 augustus
1920, geschreven in Berlin-Halensee, aan de auteur en uitgever Eugène De Bock
(1889-1981) als volgt uit over Het Roode Zeil en Ramah: ‘Het is goed - verzorgd uitgegeven. Grafies brengt het impressionistiese tekeningen van Ramah, mij
persoonlijk liever als het zelfs in houtsnee overdragen van schilderkunstig akademies
clairobscur (...).’ Ook de invloedrijke Nederlandse schrijver Eddy du Perron
(1899-1940), die bevriend was met Van Ostaijen, moet vertrouwd geweest zijn met
het werk van Ramah, want in een brief aan zijn uitgever A.A.M. Stols (1900-1973),
geschreven in zijn woonplaats Gistoux in Waals-Brabant op 29 april 1928 - ruim een
maand na het overlijden van Van Ostaijen - schrijft hij: ‘Pia was hier voor 3 à 4 dagen
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en ik ben bij Ramah met hem geweest. Ik geloof dat de zaak beklonken is: Ramah
zal de 11.000 Verges van Apollinaire illustreeren: 12 litho's en hetzelfde
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formaat als Le Jeune Don Juan’. Pascal Pia (1903-1979), nom de plume van Pierre
Durand, was een Franse schrijver en illustrator van onder meer erotische romans en
gedichten. Hij was bevriend met Du Perron en verbleef regelmatig bij hem in Gistoux.
De door Ramah te illustreren uitgave van Les Onze Mille Verges ou les amours d'un
hospodar van Apollinaire, oorspronkelijk uitgebracht in 1907, is om een onbekende
reden nooit verschenen. Dat de kosmopolitische Du Perron aan Ramah dacht als
illustrator voor Apollinaires roman geeft wel te denken over de status die de
kunstenaar genoot bij zijn artistieke tijdgenoten.

Nader onderzoek
De bijzondere kwaliteiten van Ramahs werk in acht genomen, is het onbegrijpelijk
dat deze ongemeen boeiende kunstenaar in de kunsthistorische vergeethoek is geraakt.
Alle hulde dan ook aan het Provinciaal Museum Emile Verhaeren dat hem - hoe
bescheiden ook - voor het eerst in lange tijd weer voor het voetlicht bracht. Hopelijk
vormt de afgelopen tentoonstelling in Sint-Amands de eerste aanzet tot nader
onderzoek en uiteindelijk tot een wetenschappelijke ontsluiting van Ramahs oeuvre,
met een uitgebreide retrospectieve - bij voorkeur in zijn geboortestad Brussel - als
orgelpunt. Tenzij er eerst opnieuw een lucide buitenlander als de Oostenrijker Stefan
Zweig moet opstaan om Ramah tot ‘sant’ in eigen land uit te roepen...
Met dank aan Rik Hemmerijckx, conservator van het Provinciaal Museum Emile
Verhaeren in Sint-Amands, en aan Dominique Fesler, samensteller van de catalogue
raisonné van Henri Ramah.
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■ Leven en werk van Hans Memling: enkele bedenkingen bij een verkeerde
interpretatie van historische bronnen
Albert Janssens
Gedetailleerde kennis over de omstandigheden in de ruime zin waarin kunstenaars
leefden en werkten, levert zonder enige twijfel een meerwaarde op bij het doorgronden
en waarderen van hun kunstwerken. De Vlaamse Primitieven behoorden in hun tijd
niet meteen tot de maatschappelijke bovenlaag, wat verklaart waarom archivalia met
gegevens over hun handel en wandel niet zo talrijk voorhanden zijn. Het is dus zaak
dit beperkte bronnenmateriaal zo nauwkeurig mogelijk in het geëigende historische
kader te plaatsen. En precies daar wil het schoentje soms wel eens wringen bij de
invulling van biografische gegevens over Hans Memling. Die boude uitspraak vraagt
uiteraard om nadere toelichting. Hier enkele theoretische bespiegelingen aanvoeren
zal ons niet veel vooruit helpen. Anderzijds is het dan weer niet mogelijk om binnen
het bestek van deze bijdrage alle biografieën van Memling volledig te bespreken.
Daarom zullen we ons beperken tot een drietal recente voorbeelden.

Verkeerde interpretatie
In 1994 werd er in Brugge, naar aanleiding van de vijfhonderdste verjaardag van het
overlijden van Hans Memling, een grote tentoonstelling gehouden. In het kielzog
van die herdenking verscheen toen een imposant overzichtswerk van de hand van
D. De Vos.1 Dit werk biedt voor onze doeleinden een aantal voordelen. Ten eerste
is het nog vrij recent. Ten tweede is de biografische beschrijving aanvaardbaar ruim.
Bovendien heeft De Vos alle archivalia die op dat ogenblik gekend waren nog eens
afgedrukt. Wij zullen daarom in onze tekst met een asterisk naar die bronnenuitgave
verwijzen. Voor een tweede bijdrage tekent T.-H. Borchert in de catalogus die in
2005 verscheen bij de tentoonstelling De portretten van Memling in het
Groeningemuseum in Brugge.2 Het derde werk, van Barbara G. Lane,3 is het meest
recente. Het verscheen in 2010 en bevat tal van biografische verwijzingen.
De auteurs bouwen in hun werk meer dan eens kritiekloos verder op wat we
gemakshalve ‘traditie’ zullen noemen. In een aantal gevallen weegt de naam en de
faam van de boodschapper duidelijk zwaarder door dan zijn boodschap. Dat is zonder
meer de voornaamste verklaring waarom bijvoorbeeld een verkeerde lezing van
historische bronnen generaties lang door schrijvers wordt meegevoerd. Beperkte
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kennis van de geschiedkundige achtergronden van die periode is dan op zijn beurt
soms de oorzaak van ongegronde hypothesen en veronderstellingen. Zo zijn de
voornoemde drie auteurs het roerend met elkaar eens dat Hans Memling sinds 1466-67
in de huidige Sint-Jorisstraat woonde.4 Dat is op zich bevreemdend omdat geen enkel
tekstdocument die mening ondersteunt. Slechts een enkele keer verwijst een
archieftekst in vrij algemene bewoordingen naar de woonplaats van de schilder. Zoals
in die tijd gebruikelijk was, haalde de broederschap van
Onze-Lieve-Vrouw-ter-Sneeuw, waar Hans Memling lid van was, het lidgeld aan
huis op. Daaruit blijkt dat Memling in 1475 in het Sint-Niklaaszestendeel woonde,
buiten de omwalling van 1292.* Dat kan niet meteen een juiste plaatsaanduiding
genoemd worden. De Sint-Jorisstraat voldoet weliswaar aan die bepaling, maar dat
geldt ook voor tientallen andere straten. Alle andere documenten die ons informatie
bezorgen over de huizen van Memling slaan op de eigenaar, wat niet noodzakelijk
hetzelfde is als de bewoner.
Na de dood van Tanne, de vrouw van Memling, werd op 10 september 1487 een
staat van goed opgesteld waarin de bezittingen van het gezin werden beschreven.*
Om de rechten van de wezen veilig te stellen, was dat toen in Brugge de
standaardprocedure. Uit die staat van goed blijkt dat het gezin Memling op dat
ogenblik drie huizen in volledige eigendom bezat. Twee ervan paalden aan elkaar
in de huidige Sint-Jorisstraat, namelijk huis Ten Inghele en het aanpalend pand, een
groot stenen huis zonder naam dat wij hier gemakshalve ‘huis A’ zullen noemen.
Dan was er nog een derde woning die aansloot bij de vorige twee, maar waarvan de
voorgevel uitkwam in de Jan Miraalstraat.
Op huizen rustten in die tijd allerlei financiële lasten (renten) die wij nu zouden
omschrijven als grondlasten of hypothecaire leningen. Ze waren zonder uitzondering
ten laste van de eigenaar. Als door welke oorzaak ook de renten niet betaald werden,
volgde onherroepelijk de gedwongen verkoop van het pand om de schulden aan te
zuiveren.5 Er zijn trouwens talrijke voorbeelden te vinden in de bewaarde
rentenboeken uit die periode van personen die voor meerdere huizen, verspreid over
de stad, rente betaalden.6 Zo betaalde de schilder Jan Fabiaan niet alleen rente voor
het grote stenen huis waarin hij woonde, maar ook voor
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■ Gedenkplaat in een gevel in de Brugse Sint-Jorisstraat met vermelding dat Hans Memling in dit
huis woonde, wat hoegenaamd niet zeker is.

meerdere andere huizen. Van enkele instellingen waaraan het gezin Memling
dergelijke renten verschuldigd was, zijn rekeningen respectievelijk rentenboeken
bewaard.* Het verhaal dat Hans Memling al sinds 1466-67 in de Sint-Jorisstraat zou
hebben gewoond, zoals onze auteurs beweren, is gebaseerd op een compleet verkeerde
interpretatie van een bronuittreksel. Omdat die vergissing nu al bijna anderhalve
eeuw meegaat, is het aangewezen er even bij stil te staan.

De basis van de vergissing
Aan de basis van die vergissing ligt de publicatie van een tekstfragment door J. Weale
in 1865(!). Sindsdien hebben publicisten dit tekstfragment steeds opnieuw
overgenomen, zonder dat er blijkbaar ooit eens iemand het volledige bronnenmateriaal
heeft geconsulteerd. De bron in kwestie is een rentenboek van de kerkfabriek van
Sint-Donaas, waarin het volgende te lezen staat*:
‘Inde Wulhuusstrate over de Vlamyncbrugghe a parte oost. In officio sancte Nicholai.
Johannes Goddier XXXV d. Johanne
Solum per Mandert de annis LXVI et LXVII.
Johannes van Memlijnc
Ex fundo domus magne lapide ubi m.tussen de weduwe ende liberi Jacops Bave
plaetse ande zuudzyde ende Trystrams Bieze huuse ande noordtzyde.’
Een rentenboek is een soort geheugensteun voor de ontvanger(s), die bij vele tientallen
renteplichtigen bedragen - die dan nog verschillend zijn van dag tot dag - aan huis
moet ophalen. Daarom zijn de beschrijving van het adres, het verschuldigde bedrag
en de datum waarop betaald moet worden vitale informatie voor die ontvanger. In
het bewuste fragment krijgen we dus een beschrijving van de ligging van huis A,
een groot stenen huis waarvoor de eigenaar 35 d. par. verschuldigd is, ieder jaar te
betalen op 24 juni, het feest van Sint-Jan. Vervolgens staat de naam genoteerd van
de eigenaar op het moment dat met het register werd begonnen. Dat was toen een
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zekere Jan Godier. Zolang dezelfde persoon eigenaar blijft, schrijft de ontvanger in
het rentenboek niets bij. Waarom zou hij? Het is pas wanneer het pand van eigenaar
verandert dat er een nieuwe naam bijkomt. Als wij historici geluk hebben, dan staat
er een datum bij de nieuwe naam, maar meestal, zoals hier, is dat niet zo. De ophaler
van de centen hoefde trouwens niet per se te weten hoelang iemand al eigenaar was,
zolang die laatste maar betaalde.
Hoe is de vergissing nu ontstaan? Onder de naam van Jan Godier staat een
aantekening voor intern gebruik. Er staat dat alleen in de jaren 1466 en 1467 de
omhaling gebeurd is door Van Mandert. Johannes van Mandert is de collector van
renten voor de kerkfabriek van Sint-Donaas. Zijn naam treft men onder andere ook
in rekeningen van die instelling aan.* Daaronder komt dan de naam van Memling
als eigenaar, zeker niet als huurder. Hoeveel later zijn naam er werd bijgeschreven,
is onmogelijk uit dit fragment te achterhalen. De enige band die er bestaat tussen
Memling en de jaartallen 1466 en 1467 is dat Memling pas na die jaren eigenaar
geworden is, maar hoeveel later kan daaruit niet worden afgeleid. Uit de bewaarde
rekeningen van Sint-Donaas blijkt dat Memling pas vanaf 1480 zowel voor huis A
als voor het pand in de Jan Miraalstraat de renten begint te betalen, en er dus pas dan
eigenaar van is.*
Samenvattend kunnen we stellen dat Hans Memling sinds 1480 eigenaar is zowel
van huis A in de Sint-Jorisstraat als van het huis in de Jan Miraalstraat. Van huis Ten
Inghele weten we alleen dat bij het overlijden van Tanne (1486) dit pand in het bezit
van de familie was. Op grond van de bronnenanalyse zal de kritische lezer besluiten
dat we niet weten waar Memling woonde, vermits alle teksten betrekking hebben op
de eigenaar en niet op de bewoner van de respectievelijke huizen. Anderzijds lijkt
het een logische gevolgtrekking dat iemand die drie huizen bezit in één daarvan ook
woont. Toch blijven er wat dat betreft nogal wat vragen onbeantwoord. Hans Memling
verblijft immers al in Brugge sinds 1465 en toch kan men hem pas met zekerheid in
de Sint-Jorisstraat als eigenaar en waarschijnlijk ook als bewoner plaatsen in 1480.
Waar woonde hij dan in al die tussenjaren?

Historische slordigheden
Verkeerd begrijpen of interpreteren van archivalia komt in de biografieën van
Memling wel vaker voor. Zo schrijft Borchert: ‘In het geval van Memling was het
moederlijk erfdeel van de kinderen getaxeerd op twaalf groten tournois.’7 Het
zetduiveltje heeft hier natuurlijk ‘ponden’ vergeten: het gaat om twaalf ponden groten.
Die frase van Borchert is evenwel niet zo gemakkelijk te volgen. De staat van goed
beschrijft eerst het recht dat de kinderen hebben op de helft van het onroerend bezit
(de drie huizen van hierboven) en vervolgens ook op de helft van ‘de uutcoop vanden
catheylicke goedinghen, de somme van twaelf ponden groten Tornoisis.’* De
‘catheylicke goedinghen’ zijn de inboedel en het liggend geld. Omdat het meubilair
normaal niet verkocht zal worden (het gezin blijft in het huis wonen), moet Hans
Memling voor de helft van dit bedrag borg staan met wat hij bezit aan onroerend
goed. Volgens Borchert erfden de kinderen dus enkel de helft van het onroerend
bezit, wat manifest onjuist is. Merkwaardig genoeg fantaseert hij erbij dat die twaalf
ponden vermoedelijk het bedrag waren dat overeenkwam met de bruidsschat van
vrouw Tanne.8 Waar dit vandaan komt is een raadsel, vermits die twaalf pond een

Vlaanderen. Jaargang 59

toevallig bedrag is, namelijk de geschatte waarde van het onroerend bezit op dat
moment, en er nergens in de archivalia sprake is van een bruidsschat.
In het verhaal van Borchert staan wel meer dergelijke foute of fantasievolle
uitlatingen: ‘Het feit dat de voogden tot het hogere echelon van de handwerksstand
behoorden - er was een goudsmid bij - is een indicatie voor
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■ Detail uit het zgn. Sint-Jansretabel in het Brugse Sint-Janshospitaal met mogelijk het zelfportret
van Hans Memling.

de sociale status van Memling en de kringen waarin hij zich bewoog.’9 De voogden
van de kinderen van Memling waren respectievelijk Lodewijc de Valkenaere, een
bokkraanverver, en Dieric de Gheere, een goudsmid.10 In de geest van Borchert zijn
dit dus leden uit het hogere echelon van de ambachten. Ons is geen bron noch
literatuur bekend die dergelijke klassering van ambachtslui ondersteunt. Nog Borchert:
‘Het poorterschap was een voorwaarde voor vreemdelingen die zich in Brugge
vestigden om in de stad handel te mogen drijven of een beroep uit te oefenen.’11 Die
bewering is natuurlijk onjuist. Wel waar is dat vreemdelingen bij handelstransacties
een Brugse makelaar moesten inschakelen. Een beroep uitoefenen dat tot het privilege
van een ambacht of nering behoorde, kon inderdaad alleen als je er lid van was.
Alleen Brugse poorters konden lid van een ambacht of nering worden. Er dienden
daarnaast evenwel een heleboel andere, losse karweien opgeknapt te worden waar
de ambachten of neringen niet in voorzagen. Zo waren er bijvoorbeeld delvers
(grondwerkers), winnebroden (mensen die allerlei boodschappen deden), waterdragers,
koks, kalkdragers, enzovoort. Hun activiteiten mochten door iedereen worden
uitgeoefend.
Laat dit volstaan als voorbeelden, maar gelijkaardige conclusies en historische
slordigheden treft men door heel het werk aan. In bepaalde gevallen weegt bij onze
auteurs het ontzag voor de traditie, zeg maar de faam van moderne publicisten,
blijkbaar zwaarder door dan bewijsmateriaal in de archivalia.

Chaos van hypothesen
Wat weten we over de sterfdatum van Tanne, de echtgenote van Hans Memling? De
staat van goed na het overlijden van Tanne werd geregistreerd op 10 september
1487*. Dat was lange tijd het enige chronologische oriëntatiepunt om haar overlijden
te plaatsen. De praktijk in die jaren toont aan dat het opstellen van een staat van goed
door de voogden soms een behoorlijk lange tijd op zich liet wachten. Zo weten we
dat Hans Memling gestorven is op 11 augustus 1494* en dat zijn staat van goed pas
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geregistreerd werd op 10 december 1495*, zestien maanden later. In de wezenregisters
van de stad Brugge zijn veel voorbeelden van staten te vinden waar meerdere
maanden, soms zelfs jaren, lagen tussen het overlijden van een eigenaar en de
registratie van zijn bezittingen door de voogden. Vanuit die kennis suggereerde D.
De Vos dan ook dat de sterfdatum van Tanne veel vroeger dan 10 september 1487
moest geplaatst worden, en mogelijks zelfs in 1486 kon liggen.* Wij zijn zelf in het
register van de voogdijschappen op een archieftekst gestoten die gedurende de
ongeveer anderhalve eeuw dat het onderzoek naar Memling al duurt, aan de aandacht
van de onderzoekers was ontsnapt. De tekst luidt als volgt:
‘Lodewijc de Valkenaere, de bocraenvaerwere ende Dieric vanden Gheere, de
goudsmet, voogden van Hannekin, Cornelekin ende Claykin, meesters Jans
Memmelinc scilders kinderen ex Tanne uxore. Actum XI in septembre anno LXXXVI.’12
Die ambtelijke nota bevestigt dat Tanne inderdaad gestorven is (kort?) vóór 11
september 1486. Het opstellen van de staat van goed duurde lang, het aanstellen van
de voogden daarentegen niet. We hebben dit tekstdocument gepubliceerd in een
bijdrage verschenen in 1997.13
Borchert (2005) blijft de oude datering van de dood van Tanne handhaven,
niettegenstaande hij in zijn noten het werk met het tekstfragment van hierboven
aanhaalt.14 Blijkbaar vond hij de mening van Weale, die als eerste de staat van goed
heeft gepubliceerd, zwaarder doorwegen dan de ambtelijke nota van de eigentijdse
scribent. Ook B. Lane (2010) weerhoudt het jaar 1487 als sterfdatum, met in een
voetnoot een reeks vroegere auteurs die dit ook hebben gedaan. Vreemd genoeg doet
zij opmerken dat 1486 als sterfdatum werd ‘gesuggereerd’ door D. De Vos en A.
Janssens.15 Dat is bijzonder illustratief voor haar manier van denken. Ook zij verkiest
de mening van moderne auteurs boven een onbetwistbare eigentijdse bron.
Het vasthouden aan meningen en opvattingen van befaamde auteurs uit het verleden
leidt soms tot een ongekende chaos van hypothesen, als die term in die gevallen
tenminste nog van toepassing is. Laten we het voorbeeld van het retabel Het Laatste
Oordeel nemen. Volgens De Vos kan er aan ‘de toeschrijving (aan Memling, AJ)
stilistisch geen twijfel bestaan’.16 Ook de twee andere auteurs twijfelen er niet aan
dat het bewuste retabel wel degelijk van de hand van Hans Memling is.
In april 1473 vertrok uit Sluis een galei met bestemming Florence. Heel ver is het
schip niet geraakt, want al ter hoogte van de Zeeuwse kust werd het overvallen. De
lading werd geroofd en door de zeerovers meegevoerd naar het huidige Gdansk in
Polen. Tot de buit behoorde onder meer een groot retabel dat wij nu kennen als Het
Laatste Oordeel. Dit werk wordt aan Hans Memling toegeschreven. Nochtans hebben
in de loop der jaren zeer veel auteurs getwijfeld of het werk wel van zijn hand is.17
De opdrachtgever van het retabel werd geïdentificeerd als de Florentijnse bankier
AngeloTani,18 die aan het hoofd van het Brugse filiaal van de Medicibank stond van
1450 tot 1464. Al op 24 april 1464 was hij terug in Florence. Hij werd in Brugge
vervangen door Tommaso Portinari. In januari 1468 nam Tani het bestuur van het
Medicifiliaal in Londen over. In de tussentijd was Angelo in Florence getrouwd met
Catarina Tanagli. Hij bleef in dienst van de bank in Londen tot halfweg 1469.19
Men kan gemakkelijk begrijpen waarom zoveel auteurs hebben getwijfeld of
Memling dit retabel wel geschilderd heeft. Als we ons gewoon bij de feiten houden,
dan heeft Angelo Tani Brugge verlaten in april 1464. Wanneer Hans Memling in
Brugge aankomt (januari 1465) is Tani dus al meer dan een half jaar uit de stad weg.
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De opdracht kan ook niet gebeurd zijn omwille van de faam van Memling, want tot
dan was hij in dienst geweest
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van Rogier vander Weyden en is er geen enkel zelfstandig werk van zijn hand bekend.
De conclusie ligt voor de hand: op het moment dat Tani Brugge verlaat, heeft hij
Memling nooit ontmoet. Waarschijnlijk wist de rijke Florentijnse bankier in Brugge
zelfs niet eens dat in het atelier van Rogier vander Weyden in Brussel iemand met
de naam Hans Memling werkte.

Alle remmen los
Het is zonder meer duidelijk dat de ‘believers’ krachtig dienen te reageren op enkele
lastige opmerkingen. Bijvoorbeeld hoe je Tani en Memling samenbrengt. Wij zijn
vooreerst geïnteresseerd in de aard van hun argumentering.
In het anderhalf jaar dat Angelo Tani werkzaam was in Londen ‘moet hij naar
Brugge zijn gereisd om met Hans Memling over het Michaëlsretabel (= Het Laatste
Oordeel, AJ) te onderhandelen. Ook zal Memling dan, zoals gebruikelijk, een
voorbereidend portret van hem hebben gemaakt onder de vorm van een tekening op
papier en misschien ook van zijn vrouw, als zij hem vergezelde (een uit Italië
meegebrachte tekening kan ook dienstig geweest zijn).’20 En De Vos schrijft ook
nog: ‘Het lijdt geen twijfel dat Tani van tijd tot tijd naar Brugge overstak om de
vorderingen van het Laatste Oordeel gade te slaan en om voeling te houden met het
Brugs filiaal.’21
Dat klinkt allemaal heel redelijk, maar steunt op geen enkel feitelijk gegeven en
gaat trouwens grotendeels in tegen de geschiedkundige realiteit. Waarom zou Tani,
die de vijftig al voorbij was, een tijdrovende, vermoeiende en gevaarlijke oversteek
(stormen en zeerovers!) naar Vlaanderen wagen, uitsluitend voor het plezier om een
schilderij in wording te gaan bekijken? Het feit dat De Vos dan nog heel concreet
weet dat Memling op papier getekend heeft tijdens dit bezoek, maakt het helemaal
hallucinant.
Op 3 juli 1468 trouwt Margareta van York in Damme met hertog Karel de Stoute.
Het Medicifiliaal in Londen heeft toen een forse lening toegekend aan de Engelse
koning, als hulp bij de financiering van dit huwelijk. Onze auteurs grijpen die
gelegenheid natuurlijk aan om Tani in Brugge te signaleren.22 Daar is opnieuw geen
enkel bewijs voor. Maar zelfs als hij in Brugge geweest zou zijn, dan moet nog altijd
aangetoond worden dat hij ook daadwerkelijk Hans Memling heeft ontmoet. B. Lane
van haar kant laat alle remmen los. Volgens haar kan Tani in Brugge geweest zijn
op weg naar Londen in 1467. Maar het zou ook kunnen, schrijft ze, dat hij al voor
hij naar Londen ging - in de periode van 1465 tot 1467 - de opdracht heeft gegeven
bij procuratie. Ofwel is hij in augustus 1465 in hoogsteigen persoon naar Brugge
gekomen om zijn bezittingen naar Florence te verhuizen. Ze voegt er wel zelf aan
toe dat daarover geen documenten bestaan. Het is ook mogelijk, schrijft ze verder
nog, dat hij in 1466 in Brugge geweest is, opnieuw zonder dat er gegevens bewaard
zijn gebleven. Het huwelijk van Margareta van York met Karel de Stoute in juli 1468
is natuurlijk ook een mogelijkheid.23
Dit kan men zelfs met heel veel goede wil geen hypothese meer noemen. De
interpretatie van het retabel levert trouwens nog meer controversen op. Zo verdedigen
de drie auteurs de volgende opvatting: ‘Voor de compositie van het Laatste Oordeel
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greep Memling - wellicht op verzoek van Tani - nadrukkelijk terug op het veelluik
dat Van der Weyden in de jaren 1440 had vervaardigd voor de hospitaalstichting van
de machtige Bourgondische kanselier Rolin in Beaune.’24 Opnieuw gaat men hier
totaal voorbij aan de geschiedkundige realiteit en flirt men zelfs met het anachronisme.
Memling zou teruggrijpen naar een schilderij dat in Brussel gemaakt werd op het
ogenblik dat hijzelf, in Duitsland, waarschijnlijk nog niet eens geboren was. In ieder
geval een schilderij dat hij nog nooit gezien had. Het is dan maar Tani die het werk,
in privé-bezit in Beaune, gezien moet hebben en Memling gevraagd zou hebben om
iets gelijkaardigs te schilderen. Tani verbleef ofwel in Italië ofwel in Vlaanderen.
De vragen die zich daarbij opdringen, zijn enerzijds hoe hij op de hoogte was van
het bestaan van een dergelijk schilderij (er bestonden geen musea en catalogi) en
anderzijds wat hij te zoeken had in Beaune. B. Lane denkt dat hij via Beaune pendelde
tussen Italië en Vlaanderen, uiteraard zonder dat er daaromtrent een bron bestaat.25
Alles is mogelijk natuurlijk. Maar voor alle duidelijkheid: er is niet alleen geen enkel
materieel bewijs om die mening te ondersteunen, zelfs iedere aanwijzing ontbreekt.
Men gaat er blijkbaar van uit dat Tani kon reizen met het comfort en de snelheid
zoals wij die vandaag kennen.

Rogier vander Weyden
Die onbetwiste stijlkenmerken waardoor het retabel als werk van Hans Memling
geïdentificeerd werd, blijken ook niet zo waterdicht te zijn. Het retabel lijkt
integendeel eerder een anomalie in het oeuvre van Memling. De Vos geeft dat zelf
toe in de volgende frase: ‘Hoewel zij behoort tot de zekere vroege werken is deze
triptiek Memlings monumentaalste compositie en plastisch een van de meest
doorwrochte.’26 Verder schrijft hij nog: ‘De Christusfiguur is zo goed als gekopieerd,
wat wel een merkwaardig en alleenstaand geval is in Memlings oeuvre.’27 En over
de portretten van de opdrachtgever en zijn vrouw: ‘Beide portretten zijn op de gesloten
zijde van het drieluik aangebracht, knielend en met versteven uitdrukking: ze vertonen
nog niets van de humane ontbolstering van Memlings latere portretten.’28 Volgens
De Vos hebben we dus te maken met een plastisch hoogstandje dat verenigd moet
worden met portretten waarvan de uitwerking veel beter kan!
Als puntje bij paaltje komt is de vraag waarom Tani uitgerekend de opdracht aan
Memling gegeven heeft het grootste raadsel. Hij is immers uit de Nederlanden
vertrokken, meer dan waarschijnlijk zonder van het bestaan van Memling af te weten.
Volgens de huidige hypothesen besliste hij om naar aanleiding van zijn huwelijk in
Florence (1465), of bij het voltooien van zijn altaar in de Badia Fiesolana (1467),
een retabel te doen schilderen. Hoe komt hij daarvoor dan bij Memling terecht? Op
dat ogenblik heeft het er immers alle schijn van dat Tani niet meer naar het Noorden
zal gaan, terwijl hij anderzijds in Florence kon kiezen uit een waaier van bekende
schilders. En dat men niet met de faam van Memling komt aandraven: in 1467, na
slechts twee jaar zelfstandig werken, was die hoogstens lokaal. Wanneer men de
stilistische analyse van De Vos volgt, dan is het zonneklaar dat er hier twee
verschillende schilder(ateliers) aan het werk geweest zijn. Wijst De Vos immers niet
op een stijlbreuk binnen het retabel zelf? B. Lane van haar kant zag dan weer een
zeer sterke gelijkenis in compositie met een retabel van Rogier vander Weyden. Een
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werk dat meer dan waarschijnlijk geschilderd werd voor Memlings geboorte en dat
hij onmogelijk gezien kan hebben.
Om al die elementen op een logische manier te bundelen, willen we ons hier dan
ook zelf aan een hypothese wagen. Tani heeft, toen hij in Brugge verbleef
(1450-1464), de opdracht voor zijn groots retabel aan een wijd en zijd vermaarde
schilder gegeven: Rogier vander Weyden. Dat verklaart de sterke gelijkenis met een
vroeger werk van diezelfde Rogier en ook de voldragen stijl. Op het ogenblik dat
Rogier vander Weyden komt te overlijden (1464), is het schilderij nog niet af. Hans
Memling was in zijn atelier als meester-schilder werkzaam. Dat is een situatie die
toen wel meer voorkwam. Denken we maar aan de meester-schilder Jan Dhervy, die
in dienst werkte van Pieter Coustain, de hofschilder van de Bourgondische hertogen.29
Zo komen we op een natuurlijke manier bij Memling terecht. Hij is degene die het
onvoltooide schilderij verder heeft afgewerkt en er nadien onder meer de
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■ Hans Memling(?), Triptiek met het Laatste Oordeel, tussen 1467 en 1471, Gdansk, Muzeum
Narodowe

portretten van de opdrachtgevers heeft aan toegevoegd.
Wij beseffen dat de ‘traditie’ ook voor deze hypothese de hardste noot om te kraken
zal zijn. De historicus McFarlane heeft destijds een mening verkondigd die min of
meer gelijkloopt met onze hypothese, maar hij werd meteen onderuit gehaald.30 Zijn
opvatting zou strijdig zijn met de bestaande chronologische argumenten.31 Het
schilderij zou immers maar besteld zijn na het huwelijk van Tani in 1465. Dat is
opnieuw een gevolgtrekking waarin een denkfout schuilt. Het is niet omdat de vrouw
op een zijluik staat (trouwens door een andere hand geschilderd) dat de bestelling
van het retabel niet vroeger gebeurd kan zijn. Het is die foute denkwijze waardoor
onze auteurs op een bepaald ogenblik de weg van de feitelijkheid hebben verlaten
om de ontstane hiaten in hun hypothese op te vullen met fantasievolle gebeurtenissen.

Wetenschap of fictie?
In een monumentale catalogus van Vlaamse primitieve schilderijen in de Koninklijke
Musea voor Schone Kunsten van België in Brussel heeft C. Stroo een bijdrage gewijd
aan de schilderijen van Hans Memling. De biografie is niet erg uitgewerkt; dat was
duidelijk geen prioriteit voor die publicatie. Het is anderzijds wel een mooie illustratie
dat ook in dergelijke prestigieuze uitgaven de hierboven al aangekaarte tekorten
aanwezig zijn.32 Stroo schrijft onder meer dat de vrouw van Memling Anne de
Valkenaere heette.33 Een verwijzende voetnoot is er niet. De drie andere auteurs wier
werk hier wordt aangehaald, houden het alleen bij de voornaam Tanne. In de teksten
wordt de vrouw van Memling driemaal vernoemd, telkens in verband met voogdij
en erfenis.* Haar naam luidt driemaal Tanne, zonder familienaam. Waar Stroo dus
De Valkenaere als familienaam vandaan haalt, is een raadsel. We kunnen het echter
wel raden. Bij het overlijden van Tanne worden twee voogden voor de kinderen
aangesteld, namelijk Lodewijc de Valkenaere en Dieric van Gheere.* Men mag
aannemen dat voogden familie of vrienden van de overledene of van zijn of haar
gezin zijn. Anderzijds is er geen enkele stedelijke richtlijn bekend die concreet de
identiteit van de voogden regelt. Iemand die de wezengoederen en de voogdenlijsten
uit die tijd heeft doorgenomen, weet dat in de aanstelling van voogden geen enkel
systeem ontdekt kan worden. Ook de volgorde geeft geen aanduiding. Zowel bij het
overlijden van Tanne als van Hans Memling is een staat van goed opgemaakt en in
beide gevallen zijn de voogden dezelfde en is ook hun volgorde ongewijzigd.*
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Het zijn, zoals gezegd, vrienden of familieleden die voogd worden. Van Hans
Memling weten we dat hij geen familie in Brugge had. Beiden, zowel Lodewijc de
Valkenaere als Dieric van Gheere, maken evenveel kans een verwante van Tanne te
zijn. Dan blijft nog altijd de zeer reële mogelijkheid dat beide voogden enkel vrienden
en geen familie waren.
Tanne is, zoals hierboven aangetoond, gestorven in 1486, in een periode dat er in
Brugge een pestepidemie heerste.34 Uit de rekeningen van de broederschap van
Onze-Lieve-Vrouw-ter-Sneeuw kan men opmaken dat er vele tientallen echtparen
lid van waren.35 Voor ieder overleden medelid liet de broederschap een zielenmis
opdragen. De kosten staan in de rekeningen genoteerd. Vermits Hans Memling
enerzijds gildenbroeder* was en dat we anderzijds weten dat Tanne gestorven is in
1486, bestond de hoop dat men haar volledige naam in die rekeningen zou aantreffen.
De naam Tanne of Anne komt evenwel niet voor in de rekening van 1486 en trouwens
ook niet in die van 1487. Daaruit moeten we dus concluderen dat zij, in tegenstelling
tot haar man, geen lid was van de broederschap.

Chronologie
Ten slotte willen we nog een ander element aankaarten waarover in de publicaties
traditioneel bijzonder schichtig wordt gedaan, namelijk de interpretatie van
chronologische gegevens. Bij enkele schilderijen van Memling is op het kader een
jaartal geschilderd. Dat is bijvoorbeeld het geval voor het jaar 1479.* Dit aanduiden
als ons jaar 1479, wat bijna altijd gebeurt, is echter een foute interpretatie van dit
historische gegeven. Op het einde van de vijftiende eeuw begon het kalenderjaar in
Brugge 's middags op Goede Vrijdag.36 Dat is een kerkelijke feestdag gerelateerd aan
de paasdatum. Het jaartal 1479 op het kader van Hans Memling komt dus overeen,
omgerekend naar onze Gregoriaanse kalender, met de periode van 9 april 1479 tot
31 maart 1480.37 Niet alleen de correctheid van informatie is daarmee gediend, soms
is het ook noodzakelijk om tot een aanvaardbare interpretatie van de feiten te komen.
Op het kader van de Moreeltriptiek staat het jaartal 1484.* Willem Moreel krijgt
op 20 maart 1485 toestemming om een privékapel in de Sint-Jakobskerk in Brugge
in te richten.38 Als men de bestelling van de triptiek aan die kapel wil binden, dan is
de kennis dat het jaartal 1484 van Hans en Willem de periode besloeg van 16 april
1484 tot 1 april 1485 van vitaal belang. Er zijn trouwens nog andere data in het oeuvre
van Hans Memling die door toepassing van de correcte chronologie verfijnd kunnen
worden. Zo staat op de diptiek van Maarten van Nieuwenhove dat hij het schilderij
heeft laten maken in 1487, toen hij 23 jaar was.* Het jaar 1487 liep volgens de Goede
Vrijdagstijl van 13 april 1487 tot 4 april 1488. Omdat ook bekend is dat Maarten
werd geboren op 11 november 1463, kan de
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chronologische aanduiding op de lijst dus verengd worden tot de periode 13 april-10
november 1487.
De inventaris van de inboedel van de kapel van het ambacht van de huidenvetters
vermeldt een altaarstuk van Memling geschonken door Pieter Bultinc in het jaar 1479
vóór Pasen.* Volgens de Goede Vrijdagstijl liep het jaar van 9 april 1479 tot 31
maart 1480. De tijdgenoten worstelden met hetzelfde probleem als wij, namelijk de
veranderlijke feestdag van Pasen waar Goede Vrijdag aan gerelateerd is. Zij schreven
daarom soms in hun teksten dat een bepaalde datum nog vóór Pasen viel. We treffen
die tijdsaanduiding natuurlijk alleen maar aan met betrekking tot een datum na 22
maart, omdat zij maar al te best wisten dat Pasen nooit vroeger kon vallen. Pieter
Bultinc heeft dus zijn altaarstuk geschonken tussen 22 maart en 2 april 1480. Meer
dan waarschijnlijk dus in de Goede Week van het jaar 1480.

Architectuur
■ Geert Bekaert: Schuilplaats - Verzamelde Opstellen 7
Jan Storms
Geert Bekaert (o1928, Kortrijk) is de meest gezaghebbende architectuurtheoreticus
en -criticus in Vlaanderen. Zijn invloed op het culturele debat van de laatste decennia
kan moeilijk overschat worden. Voor zijn oeuvre ontving hij meerdere belangrijke
onderscheidingen, waaronder de Rotterdam-Maaskantprijs (1988) en de Frank
Devienne Lifetime Achievement Award (2002). In 1998 werd hij door de Universiteit
Gent gehuldigd met een eredoctoraat.
Sinds de jaren vijftig publiceerde hij meer dan 1 200 artikels en boeken over de
meest uiteenlopende onderwerpen. Van Gallo-Romeinse ruïnes tot moderne religieuze
kunst. Van Maarten Van Severen tot Rem Koolhaas. Enkele van zijn werken: Het
einde van de architectuur (1967), In een of ander huis. Kerkbouw op een keerpunt
(1967), Bouwen in België 1945-1970 (1971), Architectuur zonder schaduw (1988),
Landschap van kerken (1987) en Hedendaagse architectuur in België (1995). Verder
bracht Geert Bekaert monografische studies uit over Charles Vandenhove, Stéphane
Beel, Bob Van Reeth en Xaveer De Geyter, en was hij (hoofd)redacteur van
vooraanstaande tijdschriften

■ Geert Bekaert (o1928)
[Copyright foto: Vakgroep Architectuur & Stedenbouw, UGent]

als Archis, Streven en Forum. Aan dit indrukwekkend palmares worden dit jaar nog
enkele belangrijke internationale publicaties toegevoegd. Zo zal in oktober de
Engelstalige bloemlezing Rooted in the Real aan het publiek worden voorgesteld in
New York, met bijbehorende lezingen en een tentoonstelling. Naar aanleiding van

Vlaanderen. Jaargang 59

de wereldtentoonstelling in Shanghai zal daarnaast een boek in de Chinese taal
verschijnen over de Belgische architectuur. De rijkdom van Geert Bekaerts geschriften
schuilt in de kruisbestuiving tussen verschillende disciplines: filosofie en literatuur,
architectuur en stedenbouw, beeldende kunst en design, geschiedenis en theorie.

Schuilplaats
De belangrijkste teksten van Geert Bekaert werden gebundeld in Verzamelde
Opstellen, een ambitieuze reeks waarvan de redactie in handen is van prof. Mil de
Kooning en Christophe Van Gerrewey (Vakgroep Architectuur & Stedenbouw UGent). Schuilplaats, het zevende volume dat eind vorig jaar verscheen1, bevat
teksten die tot stand kwamen tussen 1996 en 2000, een scharnierperiode voor de
Belgische architectuur. Zoals de redacteuren in de inleiding noteren maakte de
institutionele federalisering het langzaamaan onmogelijk om nog over Belgische (in
plaats van Vlaamse) architectuur te spreken. Vele teksten zijn dan ook geschreven
naar aanleiding van ‘architectuurculturele primeurs’ - lichte grondverschuivingen
die de positie van de architectuur in Vlaanderen moesten versterken of uitdiepen. Zo
werd bijvoorbeeld in 1996 het cAD (centrum voor Architectuur en Design) opgericht,
als voorloper van het huidige VAi (Vlaams Architectuurinstituut). In 1999 werd voor
de eerste keer de Prijs Geert Bekaert uitgereikt. Verder leverde Bekaert bijdragen
aan de catalogus die de wereldwijd rondreizende tentoonstelling Horta and After.
25 masters of Modern Architecture begeleidde die door de UGent werd georganiseerd.
Daarnaast vinden wij in Schuilplaats bijdragen over thematische onderwerpen
(stations, trappen, erfgoed), architecten en kunstenaars (Lucien Engels, André
Verroken, Tadashi Kawamata) en actuele debatten als de oprichting van het SMAK
en de afbraak van het Home Emile Vandervelde.
Het boek bevat ook een aantal niet eerder uitgegeven essays waarbij wij op de
eerste plaats Architectuurtheorie in vijf lessen vermelden, een print-out van de colleges
die Geert Bekaert aan de Universiteit Gent gaf naar aanleiding van de uitreiking van
zijn eredoctoraat2. In de vijf lessen van deze sleuteltekst wordt een duidelijk beeld
geschetst van Geert Bekaert
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■ Geert Bekaert: Schuilplaats 1996-2000. Verzamelde opstellen 7, Vakgroep Architectuur &
Stedenbouw UGent, Gent, 2009
[Copyright foto: Vakgroep Architectuur & Stedenbouw, UGent]

als docent en theoreticus. Laat ons deze twee aspecten van dichterbij bekijken.

Geert Bekaert als docent
Geert Bekaert heeft vooral naam gemaakt als publicist en criticus. Al te vaak wordt
echter vergeten dat hij ook als docent en academicus een onuitwisbaar spoor heeft
getrokken in het onderwijslandschap. Zo had hij onder meer leeropdrachten aan de
T.U. Eindhoven, de K.U. Leuven, de Facultés Polytechniques in Mons en aan de
Academies voor Bouwkunst in Amsterdam en Maastricht. Door zijn eruditie en
kritische ingesteldheid heeft hij het denken van verschillende generaties studenten
cruciaal beïnvloed. Ex-cathedraonderwijs is hem vreemd. Zijn pedagogisch project
bestaat erin dat hij de studenten een spiegel voorhoudt en hen aanzet tot kritisch
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denken. Dat wordt meteen duidelijk als we zijn eerste collegetekst Een architectuur
zonder hoop lezen. Geert Bekaert valt meteen met de deur in huis. Hij durft de plaats
en de betekenis van de architectuur in de wereld in vraag stellen en citeert daarbij
diverse schrijvers die de architectuur van hun tijd verafschuwen: Victor Hugo, Gerrit
Komrij, Joseph Brodsky en György Konrad. Maar ook andere kunstenaars en zelfs
architecten als Le Corbusier en Peter Eisenman keren zich tegen de architectuur van
hun tijd, zij het minder radicaal dan Manfredo Tafuri. In het spoor van Nietzsche en
Walter Benjamin heeft deze historicus het over de onmogelijkheid van de architectuur
om in de wereld van vandaag nog iets te betekenen en over de waanzin van architecten
die dat niet willen inzien. Voor Tafuri betekent de architectuur van onze eeuw het
definitieve einde van een historische cyclus die met de renaissance is ingezet. Voor
jonge, ambitieuze studenten ongetwijfeld een moment van ontluistering en uiterste
relativering.
Eveneens opmerkelijk in Een architectuur zonder hoop is de keuze van projecten
die worden besproken: de cisterciënzerabdij van Le Thoronet, het kasteel van
Vaux-le-Vicomte te Melun en de Expo 67 te Montréal. Tegenover deze drie westerse
modellen van architectuur plaatst hij de gevelloze vernaculararchitectuur van de
Ibadieten in Algerije. Al deze thema's vallen buiten de mainstream van het actuele
architectuurdebat. Wars van alle gangbare architectuurmodes gaat Geert Bekaert
vastberaden zijn eigen weg.

Denken OVER architectuur
De tweede rode draad in de collegereeks betreft de definitie van architectuurtheorie,
die volgens Geert Bekaert bestaat in meerdere vormen. Enerzijds is er een denken
‘over’ architectuur, dat een denken in taal is. Hier staat het woord, de architectuurtekst
centraal. Anderzijds hebben wij een denken ‘in’ architectuur, waar het accent ligt op
het ontwerp, op de beeldvorming. Beide onderzoeksmethoden zijn complementair;
zij vullen elkaar als het ware aan.
In het essay Een architectuur zonder hoop (de oorspronkelijke titel luidde erg
toepasselijk De schrijver is een architect) stelt Bekaert zich de vraag naar de
verwantschap tussen literatuur en architectuur. Hij wijst op de modelmatige invloed
van de architectuur op de literatuur en concludeert dat het hele landschap van de
westerse cultuur beheerst wordt door de architectuurmetafoor. ‘De schrijver kan,
zoals een architect, beschouwd worden als een maker van onvervangbare dingen,
maar dan in de materie van de taal. De schrijver is een architect, niet omdat hij, zoals
de architect een metafysica bouwt, maar omdat hij, gehoorzaam aan het materiaal in
en door dit materiaal een overtuigende vorm laat ontstaan die alleen maar van en
voor zichzelf getuigt, maar als zodanig ons de hele wereld openbaart. Dit inzicht in
de poëzie, in haar speelse dwangmatigheid, in haar nutteloze noodzakelijkheid, geldt
natuurlijk evengoed voor de architect als voor de schrijver.’ Zelf beroept Bekaert
zich vaak op het werk van schrijvers en filosofen
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■ Geert Bekaert: De ongemakkelijkheid van André Verroken, Carto, Brussel, 1998
[Copyright foto: Vakgroep Architectuur & Stedenbouw, UGent]

zoals Celan, Bataille, Heidegger en Derrida. Aan Eupalinos ou l'architecte van de
Franse dichter, essayist en filosoof Paul Valéry wijdde hij zelfs een afzonderlijke
studie. De structurele analogie tussen literatuur en kunst betekent echter niet dat een
is gelijk aan teken tussen beide kunsten mag worden geplaatst. De diepgravende
analyses van historische geschriften van De L'Orme of Boullée in zijn lessenreeks
moeten dan ook in dit perspectief worden gelezen.

Denken IN architectuur
Naast een denken ‘over’ architectuur is er ook nog een denken ‘in’ architectuur, dat
niet zomaar in taal om te zetten is. De onderliggende theorie van de architectuur
wordt hier niet neergelegd in woorden, maar in tekeningen en ontwerpen. Die
getekende ontwerpen zijn méér dan illustraties bij een theorie; ze zijn de ‘theorie’
zelf. Beide vormen van theorie, het ‘denken over’ en het ‘denken in’ zijn even
noodzakelijk. Ze hebben elk hun autonoom moment en zijn niet reduceerbaar.
‘Het denken in architectuur,’ vervolledigt Geert Bekaert, ‘valt echter evenmin
samen met de geschiedenis van de architectuur. Men zou zelfs kunnen beweren dat
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die geschiedenis het denken in architectuur goeddeels uit de weg is gegaan om zich
vrijwel exclusief toe te spitsen op beschrijvingen en vergelijkingen van uitwendige
verschijningsvormen.
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■ Geert Bekaert: Maarten Van Severen, Ludion, Gent, 2000
[Copyright foto: Vakgroep Architectuur & Stedenbouw, UGent]

Ze stelt zich tevreden met de vraag naar het “hoe” en laat de vraag naar het “waarom”
buiten beschouwing. Het denken in architectuur ontkomt vanzelfsprekend niet aan
de historische dimensie, maar daar is ze niet op toegespitst en stelt zich in geen geval
tevreden met functionele verklaringen of historische reconstructies. Het probeert,
uitgaande van concrete gebouwen of van bestaande ontwerpen, het fundamentele
denkproces dat eraan ten grondslag ligt te achterhalen.’
Bij de bespreking van de in de vorige paragraaf geciteerde projecten onderlijnt
Geert Bekaert niet de verschillen. Integendeel, hij gaat juist op zoek naar het
gemeenschappelijke, dat wat ons toestaat in de drie gevallen over architectuur te
spreken. ‘Het kasteel van Vaux-le-Vicomte,’ schrijft hij, ‘schijnt in alles het tegendeel
van de abdij van Le Thoronet, maar vertoont er wezenlijk veel gelijkenissen mee.
Eerst en vooral in de bewuste keuze van de plek van vestiging en de inzet van een
kritische architectuur, een architectuur die zich met andere woorden afzet tegen de
architectuur van haar tijd om een eigen wereld te scheppen. Ook hier kan men spreken
van een kosmogonie, maar een kosmogonie van de schijn.’
Geschiedschrijving is voor Geert Bekaert een ‘ontdekkingsreis, geen toeristische
excursie langs platgetreden paden. Ze heeft hopelijk iets van het chaotische, het
tegensprekelijke en het onmiddellijke van het contact met het leven bewaard’. Heden
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en verleden worden doelbewust door een strijdplan met elkaar verbonden. Deze
invalshoek verklaar: de blijvende actualiteit van zijn vroegere teksten. (Her)lees
bijvoorbeeld maar de essays over Le Corbusier uit de jaren zestig. Ook de ondertitel
van Architectuurtheorie in vijf lessen - Vertellingen over de ontdekkingen die ik heb
gedaan, althans zoals die in mijn herinnering voortleven - maakt duidelijk waar het
bij Geert Bekaert over gaat: een theorievorming die balanceert op het raakvlak van
objectieve wetenschapsbeoefening en subjectieve beleving. Dit zoeken, dit continu
‘onderweg zijn’ vinden wij ook terug in de afzonderlijke titels van Bekaerts
Verzamelde Opstellen: Stapstenen, De Kromme Weg, Spoorloos, Nergens blijven,
Schuilplaats,...
Geert Bekaert: ‘Opstellen verzamelen is ze herschrijven, ze, zonder één woord te
veranderen, een betekenis toekennen die ze niet hebben, alleen maar door ze op te
vissen, door die verdwenen letters op vers papier te vangen. Zo kunnen uit
aangespoeld wrakhout figuren ontstaan die op vele manieren te lezen vallen.’

Literatuur
■ Pijn die blijft schrijnen Over Nieuws van nergens van Anna Enquist
Carl De Strycker
De vorige dichtbundel van de Nederlandse dichteres Anna Enquist (1945), De
tussentijd (2004), is opgedragen aan haar dochter Margit die omkwam bij een
verkeersongeval. Toen de dichteres naar aanleiding van haar nieuwe bundel, Nieuws
van nergens, in het televisieprogramma VPRO Boeken te gast was, vroeg presentator
Wim Brands onbezonnen wat er door haar heen ging bij het vernemen van dat nieuws
- alsof de psychoanalytica die ze zelf is nood had aan een therapeutische sessie! Zelfs
in het meest oprechte boekenprogramma wil men het blijkbaar liever over de schrijver
dan over zijn werk hebben. Terecht blokte Enquist de vraag af door te zeggen dat ze
daar niet over wilde praten. Het was haar uitsluitend om de gedichten te doen.

De afwezigheid van een geliefde
Ik vertel deze anekdote omdat er aan dit voorval iets paradoxaals aan de hand is.
Brands is namelijk geen sensatiejournalist die als hij de kans krijgt de emo-toer
opgaat. Hij liet zich daartoe even verleiden door... de gedichten zelf. Een groot deel
van Nieuws van nergens is, net zoals De tussentijd, immers gewijd aan het verlies
van de dochter en wat dat voor Enquist betekent. Het zijn gedichten over wat er in
haar omgaat sinds de dood van Margit. Daarbij geeft ze zich op bepaalde momenten
zodanig bloot dat het soort erg persoonlijke vragen zoals van Brands onvermijdelijk
getriggerd worden. Was Enquists poëzie altijd al autobiografisch, de grens tussen
leven en literatuur is nu wel erg dun geworden. Hoewel het schrijven voor de dichteres
vast een deel van het verwerkingsproces betekent, kan je toch niet zeggen dat haar
gedichten het resultaat zijn van therapeutisch schrijven. Ze zijn weliswaar ontstaan
vanuit een particulier gegeven en refereren daar ook onvermijdelijk aan, maar ze
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overstijgen de loutere anekdote door er een literair topos van te maken: hoe - zowel
in als buiten het gedicht - om te gaan met de afwezigheid van de geliefde?
Al in De tussentijd ging het daarover. Het openingsgedicht, ‘Een menigte’,
beschreef de verwarring die de dood van de dochter met zich meebracht. De moeder
wordt verschillende
■ Anna Enquist [© Bert Nienhuis]
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vrouwen - het verlies leidt tot desintegratie van het eigen ik, ja zelfs tot schizofrenie.
Als een dol dier gaat ze op zoek naar haar kind, ziet haar overal, praat met haar, maar
moet constateren dat dit niet de werkelijkheid is, maar eerder iets waanzinnigs. Het
definitieve afscheid wordt echter niet aanvaard en op alle mogelijke manieren probeert
de schrijfster contact te maken met de overleden dochter. De poëzie krijgt daarbij
de functie toebedeeld om wie afwezig is opnieuw aanwezig te stellen en om wat
verdwijnt te fixeren in taal, maar al gauw wordt geconstateerd dat dit mislukt. De
dichteres faalt en roept in ‘Verzoek aan de schilder’ een collega-kunstenaar ter hulp:
Mijn arsenaal van klank en taal
bestaat in tijd. Zij niet. Ik vraag
uw hulp. Als ik haar met mijn warme
hand, zo zwaar van bloed, wil raken
is er niets. U heeft een vlak met veertien
kleuren, een penseel van vossenhaar streel haar te voorschijn, groene schaduw
bij haar oor en in haar hals een zweem
van oud ivoor. Maak haar een plaats
in vezels van uw doek. Roep mij
dan binnen. U staart uit het raam.
Ik blijf op anderhalve meter staan.
Zij kijkt mij aan.

Hoewel het portret de geliefde naderbij lijkt te brengen en haar door haar af te beelden
ook lichamelijk opnieuw oproept, blijft de verwijdering even groot. Dichter dan
anderhalve meter kan de moeder namelijk niet komen, want dan verdwijnt de dochter
letterlijk weer uit het blikveld; het oog kan immers van al te nabij niet meer
nauwkeurig waarnemen. Tegelijk is dat een beeld voor de ontoereikendheid van dit
soort orphische kunst. Ze kan weliswaar een beeld geven van de verloren geliefde,
maar de idee dat kunst de doden tot leven kan wekken, blijkt een frustrerende illusie.
Er kan maar één conclusie zijn: men moet trachten te vergeten. Die gedachte wordt
verwoord in het prachtige slotgedicht ‘Sectie’, waarin de moeder zichzelf in de spiegel
bekijkt en heel wat trekken van haar dochter in zichzelf ontdekt. Wil ze haar kind
loslaten, dan kan dat enkel door het uit zichzelf weg te snijden: ‘Het is een groots
werk, het neemt / al onze uren, het losmaken / van de dochter uit ons.’
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Veelal was er groot respect voor de moeder die na zoiets onnatuurlijks als de dood
van haar kind nog woorden vindt, maar er kwam wel wat kritiek op de dichteres
Enquist. De tussentijd zou te veel onverwerkt verdriet bevatten en inderdaad zijn er
een aantal al te expliciete verzen die weinig poëtische kracht bezitten zoals deze,
waarin een poging tot verdringing wordt beschreven: ‘Ik sprong van de ene
onderneming / in de andere. Strijkkwartet, fotoboek, / grafsteen.’ Of deze regels
waarin met al te grote en abstracte woorden de geringe kracht van poëzie wordt
aangegeven: ‘Koket geweld van woorden. Over / zinloosheid is het zwaar zingen.’

Fantoompijn
Zes jaar na de publicatie van De tussentijd en ondertussen negen jaar na het tragische
overlijden van haar dochter verscheen Nieuws van nergens, een bundel die nog steeds
gedomineerd wordt door dezelfde thematiek. Dat blijkt al uit ‘Januari’, een reeks
van vier gedichten die de bundel opent. Elk van de verzen draagt een titel die begint
met ‘Tussen’: ‘Tussen vuren’, ‘Tussen oevers,’ ‘Tussen talen’ en ‘Tussentijds’.
Daardoor wordt niet alleen de link met de vorige bundel gelegd, het onderstreept
nog maar eens wat voor ingrijpende gebeurtenis de dood van Margit is. Alle tijd
nadien is niet meer dan een tussentijd tot de eigen dood. Zo wordt het door Enquist
gesuggereerd. Hoewel de gedichten aan het begin van het jaar gesitueerd worden,
lijkt het er niet op dat een nieuw begin mogelijk is, noch in

het leven, noch in de poëzie. De passagiersstoel van de wagen is onbezet. Haar plek
aan tafel blijft altijd leeg. De gedichten gaan elke keer opnieuw over haar. Op elk
niveau blijft het besef van haar afwezigheid. Precies datgene wat er niet is, blijkt dus
obsessief aanwezig, net zoals bij fantoompijn:
Fantoom
Het is een woord voor pijn die geen
bestaansrecht heeft; je lijdt aan
een afwezigheid, je snakt met hart
en huid naar wat er eerst nog was.
Wat afgesneden is dringt zich bedrieglijk
op, je strekt je armen blind naar
de verzaagde voet, een leegte,
het verdwenen kind. [...]

Opnieuw wordt de vraag gesteld of poëzie daarbij kan helpen. In een gedicht dat
opgedragen is aan Gwy Mandelinck, ‘Winter in Watou’, lijkt het te gaan over de
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verdienste van deze conservator van poëziemanifestaties, maar het gedicht behandelt
eveneens de functie van het dichten zelf: ‘Iemand moet het doen’, zo opent Enquist
en dan formuleert ze de opdracht heel duidelijk: ‘allen // gedenken die hier ooit liepen
/ en dronken en sliepen - zodat zij / blijven.’ Het gedicht kan de doden misschien
niet tot leven wekken (die idee werd in De tussentijd verworpen), het houdt wel de
herinnering levendig. Wat Mandelinck met dichters doet die vergeten dreigen te
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raken, doet elk gedicht met gebeurtenissen en mensen. Het zorgt ervoor dat ze niet
anoniem verdwijnen in de eeuwigheid. Daarin verschilt poëzie van berichtgeving
die vluchtig is en daardoor ook niet meer raakt. In het titelgedicht van de bundel
beschrijft Enquist een journaal waarin de reporter verslag uitbrengt van een
natuurramp. Hoewel de getoonde taferelen gruwelijk zijn, is niemand nog geraakt:
‘Kijkers gaan koffiezetten, klikken door.’ Voor hen is dit ‘nieuws van nergens’: het
raakt hen niet persoonlijk. Niet toevallig heet de bundel ook Nieuws van nergens,
want in wezen is ook het drama dat erin beschreven wordt singulier. Het zou dus
kunnen dat het de lezers niet ontroert en doet ‘zappen’ naar een ander boek. Niets is
echter minder waar. Door de zeggingskracht die bepaalde verzen hebben en door de
helderheid waarmee herkenbare gevoelens worden verwoord, overstijgt Enquist de
aanleiding van haar verzen en krijgen deze ook betekenis voor de wildvreemde lezer.
Het gedicht waarbij mij dat het sterkst overkwam, heet ‘1974’. Hoewel het bijzonder
anekdotisch is, vind ik het inzicht dat het verwoordt erg aangrijpend. De titel refereert
aan het jaar waarin Nederland de finale van het WK voetbal speelt. Enquist, die
gepassioneerd is door voetbal en al meerdere gedichten over deze sport schreef, lijkt
op het eerste gezicht een gedicht te wijden aan het succes van Oranje, maar geeft
haar vers een extra dimensie door dit publieke gegeven aan persoonlijk geluk te
koppelen:
Een jaar als geen ander, oranje vlammen
knetterden onstuitbaar over het veld, hoog
boven het gras vloog de kogel het doel in.
Ook wij waren winnaars, een dochter
met dijen als broodjes gierde van vreugde
omdat ze er was, in ons bed, voorgoed.
Dat ze verloren, die voetbalsoldaten, vijandig
vuur om hun oren floot - het betekende
niets, het raakte ons nauwelijks, we hadden
gewoon niet opgelet. Hoe dom, overmoedig,
onachtzaam wij waren. In dat feestelijk jaar
werd het scherpste verlies in gang gezet.

Nederland verliest de finale tegen West-Duitsland, maar dat kan de ouders in dit
gedicht echt niet schelen: hun vreugde kan niet op dankzij de geboorte van hun kind.
Zoveel jaren later blijkt het verlies van de voetbalploeg een voorafschaduwing van
het verlies van het kind. In retrospectief wordt de verloren voetbalmatch immers
geïnterpreteerd als een noodlottige voorspelling. Of hoe ongeluk in het spel ook
ongeluk in de liefde betekent. Het verband dat hier gelegd wordt tussen het publieke
en het persoonlijke, tussen macroen microkosmos, vind ik huiveringwekkend. In
elke vreugde schuilt verdriet. Elk leven is de kiem van de dood. Het is een bekende
gedachte, maar ze wordt hier zo krachtig geïllustreerd dat het pijn doet.
Opende de bundel met de suggestie dat een nieuw begin onmogelijk is, in de
slotcyclus wordt dat bevestigd. Lijkt de sneeuw in het eerste gedicht nog een heilzaam
tabula rasa te maken - ‘Zo is het goed, dacht ik, alles / toegedekt en tot zwijgen, niets
te verliezen.’ -, in het laatste gedicht krijgt de metafoor de omgekeerde invulling:
‘Hoewel de zomer gedaan is, ligt hier / een sneeuwhoop die weigert te smelten.’ Een
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soort eeuwige sneeuw dus die ervoor zorgt dat de winter nooit verdwijnt en de pijn
blijft schrijnen.

Buitenlands signalement
■ Picareske vertalingen: Johannes Phokela en de Vlaamse schilderkunst
E. Suzanne De Villiers-Human
De Zuid-Afrikaanse kunstenaar Johannes Phokela, geboren in Soweto in 1966, heeft
een opmerkelijke stempel gedrukt op de Zuid-Afrikaanse kunstscène en breekt ook
door in het buitenland. In zijn bijzonder creatief werk evoceert hij een picareske
verbeeldingswereld waarbij hij op een ondeugende wijze verstoppertje speelt met
de toeschouwers door motieven uit de kunstgeschiedenis te combineren met visueel
materiaal uit de sfeer van de massamedia. Vooral kunstenaars uit de Lage Landen
en Engeland (Jacob de Gheyn, Jacob Jordaens en William Hogarth) fungeren daarbij
als inspiratiebronnen voor zijn speelse ontleningen en vervormingen. In zijn werk
maakt hij frequent gebruik van allerhande openingen, prosceniumbogen,
opengeschoven gordijnen, gescheurde schilderdoeken of cartouches. Via deze techniek
legt hij bepaalde ideologische onderstromen bloot in de zeventiende-eeuwse Vlaamse
en Nederlandse kunst: de openingen zijn metaforen voor sociale structuren en de
overschrijding van de grenzen tussen het ik en de andere, tussen het Westen en Afrika.
Het werk van Phokela kan geïnterpreteerd worden in de context van de eeuwenoude
multiculturele, picareske traditie. Dit impliceert evenwel dat we het
literatuurwetenschappelijke begrip ‘picareske roman’ opentrekken tot een ruimer
concept van ‘picareske verbeeldingswereld’ dat diverse andere culturele disciplines
omvat die ook gebruik maken van gelijkaardige metaforen, thema's en strategieën
(Human 1999). Dit is het geval in de beeldende kunsten, maar komt ook voor in het
verwante motief van de ‘trickster’ dat wereldwijd in orale tradities voorkomt.
Literatuurhistorici wezen erop dat de figuur van Hermes of Mercurius (de bemiddelaar
van de goden) ook ingeroepen kan worden als beschermer van reizigers of handelaars
die grenzen moeten overschrijden. In die zin is hij ook de patroon van vertalers en
tevens wordt hij ook geassocieerd met de picareske kunst waarin de neiging tot
transformaties en ‘trickery’ centraal staat (Arndt 1978, 86; Human 1999, 45-54).
Een belangrijk aspect van Phokela's werk is de specifieke manier waarop hij de
wisselwerking tussen verschillende culturen en tussen het individu en de andere in
zijn werk inbedt in een spel van onderlinge verstandhouding met de toeschouwer
waarin hij op een ondeugende wijze omgaat met allerhande varianten van ironie. De
relatie tussen de toeschouwer en het schilderij is gekenmerkt door een vorm van
schelmachtige manipulatie waarbij het ambigue van de culturele vertaling op de
voorgrond komt. Phokela kiest doelbewust het medium van de olieverfschilderij om
het officiële narratief van de westerse schilderkunst te doorkruisen met historische
paradoxen waarin ras en alteriteit een rol spelen. Representaties van openingen en
rupturen zoals dichtgeschoven of geopende gordijnen, splitten en schijnbaar gesneden
doeken verwijzen veelal naar zijn interesse in interculturele transacties: bemiddeling,
verkeer en eventueel symbiose tussen culturen staan hierbij centraal. Op een typisch
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picareske wijze worden dergelijke breuklijnen gekoppeld aan uitbundig gelach of
aan vormen van ironie en pathos. De overgang van drempels of het overbruggen van
de afstand tussen culturen en tijdperken wordt vaak metaforisch uitgedrukt in de
virtuele afstand tussen de toeschouwer en de fictionele wereld. Deze wordt
beklemtoond door fictieve personages die de afstand in evidentie plaatsen en terzelfder
tijd de toeschouwers binnenlokken in deze imaginaire wereld. Met een schelms
genoegen bemiddelt Phokela in zijn werk tussen de wereld van de kunstinstellingen
en de moderne communicatiemedia zoals film, tv, fotografie en het internet. Dit
procedé van re-media-tie vestigt onze aandacht op het medium van het traditionele
doek, maar tevens op de spanningen en breuklijnen in de wereldwijde communicatie.
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Het pathos van de uitwisseling
In Phokela's Regarding Fontana - spatial concepts III (2005) zien we hoe een
onschuldig jongensgezicht (schijnbaar weggeplukt uit een barokke guirlande van
putti) van ‘achter’ een geschilderde weergave van een rood doek van Lucio Fontana
loert. De jongen wordt er voorgesteld alsof hij nonchalant een banaan eet en met
twee vingers een clowneske neus boven zijn hoofd houdt. Hierbij brengt de kunstenaar
zijn werk in de sfeer van de music hall. De rode neus, de exotische banaan en de
context van komisch entertainment alluderen terzelfder tijd op de rol van
liefdadigheidsorganisaties zoals Comic Relief in Engeland. In deze allusie lezen we
een verwijzing naar de problematiek van hongersnood en armoede in de zogenaamde
ontwikkelingslanden en hun relatie tot de obligate liefdadigheidsacties in de
geïndustrialiseerde landen. In dit subtiele spel tussen toeschouwers en kunstwerk
zien we de neerslag van Phokela's favoriete thematiek over de aard van de wederzijdse
uitwisselingen tussen Afrika en het Westen.
Johannes Phokela verwijst naar het typische westerse medium van de
olieverfschilderkunst (of ezelschilderkunst) en naar momenten uit de geschiedenis
ervan zoals het zeventiende-eeuwse trompe l'oeil, de modernistische suggestie van
een gescheurd of doorsneden doek, het opheffen van de afstand en het weglaten van
de omlijsting zoals we dit bij Lucio Fontana aantreffen. De banaan in de handen van
de onschuldige jongen houdt een allusie in op mannelijke potentie en viriliteit, waarbij
de modernistische associaties tussen huid en (vrouwelijk) doek of bloed en gekleurde
verf meespelen. Phokela's werk herinnert er ons aan dat het medium van de
schilderkunst zelf een registratie is van de veranderende paradigma's in de relatie
tussen het westers subject en de wereld, tussen het menselijk lichaam en de afbeelding
ervan. Er is een verband tussen de geschiedenis van het moderne beeldconcept en
de destructie ervan, en met zijn picareske subversie draagt Phokela bij tot dit proces.
Op een suggestieve wijze schildert de kunstenaar een insnijding, een kerf zoals die
op een doek aangebracht zou kunnen worden. Zo maakt hij zijn medium tegelijkertijd
ondoorzichtig én transparant; een invalshoek waarmee hij ons bewust maakt van de
culturele en temporele afstand tussen codes, topoi en conventies die overbrugd moet
worden.
Dit schilderij maakt deel uit van een triptiek van rode, witte en blauwe doeken. In
deze werken klinken echo's door van Barnett Newmans werk die dezelfde kleuren
in zijn
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■ Johannes Phokela, Percussion Piece on Mount Serious, 1997, olie op doek, 168 × 183 cm., courtesy
Gallery MOMO

‘zipped’ doeken gebruikt of van werken door Lucio Fontana die zijn doeken snijdt.
Terzelfder tijd herkennen we een allusie op de Franse tricolore die hét symbool is
van de vrijheid en in de kleuren van de Britse en Amerikaanse vlaggen doorwerkte.
Op het blauwe doek van Phokela's triptiek zien we - doorheen de geschilderde
weergave van een scheur op het canvas - een rist tropische bananen gedrapeerd over
een arm en een zwarte hand die een Comic-Relief-neus in evenwicht houdt. De
bananen zijn allusies op de wilde excessen van Josephine Bakers beruchte rok van
zestien rubberen bananen zoals ze die droeg in het Théâtre des Champs-Elysées in
La revue nègre van 1926 (Pieterse 1992, 142). Het vestigt tevens onze aandacht op
de complexe, asymmetrische, interculturele afhankelijkheid tussen een zwarte
entertainer en een blank publiek. Op het witte doek zien we hoe doorheen de weergave
van een opening een zwarte kindsoldaat met een rode neus en een AK-47 tevoorschijn
komt - een allusie op de uiteindelijke bestemming van Comic Relief en andere
liefdadigheidsfondsen. ‘Achter’ typische westerse media, genres en formats dringen
zich beelden van interculturele transacties op. De interactie tussen de culturen wordt
weergegeven in termen van een ondeugende variant op het verstoppertje-spelen
waarbij het schilderij bemiddelt tussen kunst en toeschouwer.

Picareske scheuren, uitwisselingen en vertalingen
Phokela, zoals William Hogarth bijvoorbeeld in de vierde scène van zijn picareske
reeks Marriage à la mode (1745) en Jan Steen bijvoorbeeld in zijn voortreffelijk,
klein genreschilderij Het oestereetstertje, exploiteert het picareske motief van het
gordijn als een substituut voor onzichtbare gebeurtenissen die er zich achter afspelen.
Het functioneert als een instrument van illusie en desillusie op de grens tussen kunst
en publiek, tussen fictie en realiteit. Phokela richt zich hier naar zijn favoriete
kunstenaar Jacob Jordaens en diens werk Koning Candaules van Lydiëzijn vrouw
tonend aan Gyges (1646). Jordaens vult de volledige opening tussen de gordijnen
met een stevige
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vrouw met brede heupen en een kanten muts. De glimmende kamerpot en afgeschopte
schoenen voegen een moderne sfeer toe aan de historische façade. Het doek verwijst
naar de legende van de Lydische koning Candaules uit de zevende eeuw voor Christus
die de uitzonderlijke schoonheid van zijn vrouw niet voor zichzelf wou houden en
de privacy van zijn eigen slaapkamer doorbrak door zijn vriend Gyges haar liet
bespioneren. Toen de koningin dat ontdekte, plaatste ze Gyges voor de keuze: ofwel
zelf gedood worden, ofwel koning Candaules doden en haar trouwen. Het thema van
de koningin die bespioneerd werd door Gyges was populair in de emblemataliteratuur
en meer dan tachtig voorbeelden komen bij Jacob Cats voor (D'Hulst 1993, 236).
De geschiedenis van Candaules en Gyges werd vrij recent ook opgenomen in Michael
Ondaatjes roman The English Patient (1992) en in de verfilming ervan door Anthony
Minghella (1996). De geschiedenis van de hertaling van dit topos reveleert de
semantische rijkdom van deze re-media-tie als een vorm van culturele transfer.
Phokela put er duidelijk genoegen in dat hij dit topos nieuw leven kan inblazen door
er een picareske toets van verrassing aan toe te voegen.
In zijn risqué versie van Jordaens schilderij, getiteld Chocolat (2007), streelt de
koningin Tydo zichzelf met haar rechterhand zoals bij Jordaens, maar ze offreert de
kijker ook een stuk chocolade, samen met een verleidelijke blik terwijl ze door de
gordijnopening stapt. Verborgen of gevangen achter het bedgordijn als een
provocateur of als een slachtoffer, verschijnt het beeld van een zwart gezicht met
open mond en wild rollende ogen, een beeld dat Phokela ontleent aan Rubens'
Dronken Silenus. Phokela's daad van toe-eigening is een vorm van beeldenstorm,
een metaforische, gewelddadige act waarbij het hoofd van het zwarte lichaam
gehouwen wordt. Dit beeld wordt ontrukt aan de originele context en ingevoerd in
een nieuwe en scandaleuze scène waarbij de betekenis ontwricht wordt. Deze
subversieve transpositie van een geil gezicht uit een mythologisch en Dionysisch
feesttafereel naar de intieme sfeer van een privéslaapkamer beklemtoont het groteske
primitivisme van het zwarte gezicht in het oorspronkelijke schilderij van Rubens.
Het onderstreept de functie van de klassieke mythologie in het historisch proces van
vertaling, hertaling en culturele mediatie van het ‘primitieve’ in de Europese ervaring
waardoor ‘Afrika’ voor het Westen verteerbaar gemaakt werd. In de kunstgeschiedenis
is het groteske een categorie waardoor ‘Afrika’ in de westerse artistieke ervaring
geïntegreerd kon worden. Op deze wijze konden Europeanen de zogenaamde
primitieve kunst in de Europese ervaring inschakelen (Connelly 1995, 89-90). Op
het schilderij van Rubens zien we hoe een wilde tijger, zwarte geiten, een
half-menselijke sater die trossen sappige druiven draagt en een wilde zwarte man de
dronken Silenus (gezel van Dionysius) omringen. Deze begeleiders functioneren als
Silenus' attributen in een exotische voorstelling die vergeleken kan worden met
voorstellingen van rariteitenkabinetten. Een treffend voorbeeld is het schilderij Africa
uit de serie Allegorieën van continenten door Jan van Kessel (1626-1679) en Erasmus
Quellinus (1607-1678) waarin zwarte mensen in contraposto houding als
vertegenwoordigers van Afrika samengebracht worden met wilde leeuwen en
natuurlijke voorwerpen uit Afrika (Schneider 1994, 163). Dergelijke verzamelingen
illustreerden meestal de voorkeur voor artefacten die traditionele categorieën
overstegen en de gedrevenheid typeerden waarmee verzamelaars in de periode van
de grote ontdekkingsreizen allerlei curiosa verzamelden (Onians 1994, 31). Phokela's
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schilderij evoceert ook de vaak voorkomende koppeling tussen de zwarte en ‘het
wilde’ zoals dit door diverse auteurs (Bernheimer, 1952; Dudley & Novak, 1972;
Freedman, 1981; Gilman, 1985; Taussig, 1987) behandeld werd. De mythische wilde
uit de middeleeuwen werd vaak voorgesteld als zwart en werd daarenboven
geassocieerd met magische en verleidende krachten. John Friedman in zijn boek The
monstrous races in medieval art and thought (1981) koppelt de fictionalisering van
de wilde man gedurende de vroeg-moderne periode aan de ontdekking en kolonisering
van de nieuwe gebieden.
De associaties van Afrika, het wilde en de groteske overdrijving worden door
Phokela nieuw leven ingeblazen, maar tegelijkertijd wordt de uitbundigheid en het
‘luidrugtige lewensgeweld’ (D'hulst 1982, 324) van de Vlaming Jacob Jordaens als
vanzelfsprekend beschouwd. Zijn Bean feast (2005) is gebaseerd op Jordaens' De
koning drinkt (ca. 1640) waarbij Phokela zowel een zwarte man als een schapenkop
(een lekkernij uit Afrika) toegevoegd heeft. Het werk As the old ones sing, so the
young ones pipe (1998) is gebaseerd op het gelijknamige werk van Jordaens. Ook
hier voegde de kunstenaar een ironische knipoog toe: hij geeft aan een exuberant
dansende, naakte, blanke vrouw enkele Afrikaanse attributen en plaatst een Afrikaans
masker in een stilleven. Phokela heeft een voorkeur voor de zeventiende-eeuwse
scènes van picareske wildheid, dynamiek en vitaliteit en overdrijft die in werken
zoals Percussion piece on Mount Serious (1997). Soms verplaatst Phokela
boerenfeesten uit genreschilderijen in de lage modus naar Kaap de Goede Hoop,
zoals bijvoorbeeld in Customs and excise (2005). De wijze waarop Phokela de wilde,
zwarte man en de levenskrachtige, blanke vrouw aan beide zijden van de suggestieve
opening van het gordijn in Chocolat plaatst, herinnert aan Phokela's vroegere doeken
waarbij hij figuren in de geschilderde spleten en gleuven laat opdoemen.
Opengewerkte doeken, opengeschoven gordijnen en allerhande openingen worden
uiteindelijk een metafoor voor de transgressie van de scheidingsgrenzen tussen het
ik en de andere - de kloven tussen culturen, de verschillen tussen verleden en heden.
De iconische energie van Phokela's ironische referenties aan opengereten doeken,
opengeschoven gordijnen en diverse omlijstingen is gebaseerd op hun kracht om
onderliggende culturele en historische paradoxen en breuklijnen bloot te leggen. In
Chocolat suggereert het gordijn het volgehouden geheim en ontzag van het anders-zijn
en de ironie van de verabsolutering van het verschil als een positieve waarde in een
mondiale context en een postmoderne cultuur (Assmann 1996). In de ban van Hermes,
de patroon van de picareske kunst, is de koningin Tydo geplaatst tussen drie groepen
toeschouwers: de toeschouwers van de fictionele wereld van het schilderij, de twee
blanke voyeurs achter het gordijn rechts op het schilderij en het zwarte gezicht dat
van achter de bedgordijnen lonkt.
Phokela maakt er geen geheim van dat hij de authentieke schilderijen waarop hij
toespelingen maakt zelf niet gezien heeft. Maar in het digitale tijdperk circuleert de
kunst in allerlei gereproduceerde vormen waarbij periodes en continenten moeiteloos
overbrugd worden. Het internet biedt ons toegang tot het ‘archief zonder musea’
(Hal Foster, geciteerd in Zimmermann 2003) en dit stemt overeen met Phokela's
interesse voor het samenspel van overeenkomsten en breuklijnen in het culturele
geheugen. Zo combineert hij gefascineerd historische motieven, topoi, conventies
en genres waardoor paradoxen en tegenstellingen in de actuele mondiale contacten
beklemtoond worden. Door naar de zeventiende-eeuwse kunst van de Lage Landen
terug te keren en door in te spelen op de mercantiele uitwisselingen tussen culturen
en continenten verschuift Phokela's kunst de aandacht in feite ook naar het belang
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van communicatie in het huidige denken. Tegelijkertijd maakt hij ons bewust van
de complexiteit van het proces van representatie. In die zin zijn Phokela's werken
visuele herinneringen aan de complexe
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verhoudingen tussen verschillende periodes, culturen en terugkerende tradities.
Tegenstellingen in de processen van culturele vertaling worden in een picareske
verbeeldingswereld uitgebeeld en hierbij overtreft de kracht van de beelden altijd de
verwachtingen van hen die ze gebruiken of bestuderen.
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■ ‘Het Jengelende Kind in ons’ David Foster Wallace en de drang naar
literatuur
Toon Staes
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Onlangs verscheen bij uitgeverij Meulenhoff Superleuk, maar voortaan zonder mij,
een opmerkelijk cruiseschipessay van de Amerikaanse schrijver David Foster Wallace
(1962-2008). Wallace geldt als een van de belangrijkste Engelstalige auteurs van de
laatste twee decennia. Toch is dit nog maar de tweede Nederlandse vertaling van
zijn werk in boekvorm sinds De bezem van het systeem in 1989.

Op zoek naar authenticiteit
Stel je voor dat je vandaag als zelfbewust schrijver - met al het gewicht dat je
meedraagt aan literatuurgeschiedenis en postmodern perspectivisme - wordt gevraagd
om een week op een luxecruiseschip te reizen. Dat je als Amerikaan, intellectueel
en licht agorafoob moet proberen zonder ironie te vertellen over de kuddementaliteit
van je landgenoten aan boord, over de bijna naakte toeristen die je liever niet bijna
naakt had gezien, of over de verwaande jongedame die voor de zoveelste keer haar
verjaardag veinst om het bootpersoneel te zien zingen aan het ‘vijfsterrenbuffet’.
David Foster Wallace had een goedverkopende roman en een verhalenbundel op zijn
naam toen hij in opdracht van het tijdschrift Harper's meeging op een zevendaagse
cruise langs de Caraïben. Hij stond bekend als een jonge belofte. Na publicatie van
A Supposedly Fun Thing I'll Never Do Again in januari 1996 was hij een literair
fenomeen. Dit lange essay werd massaal verspreid en gelezen. Wallace' doodeerlijke
journalistiek in de eerste persoon zou nog jaren gekopieerd worden, en zijn volgende
roman kende al vanaf de eerste maanden onwaarschijnlijke verkoopcijfers. Nu, twee
jaar na zijn overlijden, wordt Wallace genoemd als een van de grote vernieuwers
van de hedendaagse Engelstalige literatuur. Op 46-jarige leeftijd was hij de auteur
van twee forse romans, drie verzamelingen kortverhalen, twee essaybundels en een
theorieboek over het wiskundige concept van de oneindigheid.
Collega-auteur Jonathan Franzen beschrijft Wallace op de achterflap van de recente
vertaling Superleuk, maar voortaan zonder mij als ‘een enorm talent, onze beste
schrijver’. Het lijkt een willekeurige blurb, een vriendendienst, maar er is een addertje
onder het gras. Wallace was effectief uitzonderlijk - in z'n jeugd een tennisspeler op
nationaal niveau, met een gave voor literatuur en wiskunde. Zijn boeken combineren
enorme brokken kennis met het humanisme van Thomas Mann en de paranoïde
humor van Thomas Pynchon. Dit leverde hem niet alleen verschillende awards en
een prestigieuze MacArthur ‘genius grant’ op, maar ook de vuistdikke roman Infinite
Jest. Deze klepper van duizend pagina's veroorzaakte in de Verenigde Staten een
van de grootste cult hypes van de afgelopen vijftien jaar. Wallace was van het
zeldzame slag auteurs dat tot in de eenentwintigste eeuw uitgebreid literaire
manifesten schrijft. Daarin ontwikkelde hij vooral één opmerkelijk standpunt,
waardoor hij zich onbewust vooropstelde als stem van een nieuwe schrijversgeneratie:
het doorgedreven zelfbewustzijn waarmee de canonieke auteurs van het
postmodernisme de ideologie achter elk discours wilden blootleggen, was stilaan
opgebruikt. De kritische omgang van romanschrijvers als John Barth of Robert
Coover met literaire conventies paste perfect in het klimaat van de jaren '60 en '70,
maar die strategie was intussen onschadelijk gemaakt, ja zelfs overgenomen door de
televisie en de reclame-industrie. Eens ze ingeburgerd is, verzandt de avant-garde
in ironie en alledaags cynisme. De Noord-Amerikaanse fictie moest volgens Wallace
opnieuw op zoek gaan naar authenticiteit, zonder daarbij terug te grijpen naar het
gedateerde realisme. De bandana werd het handelsmerk van de schrijver, naar eigen
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zeggen om te voorkomen dat z'n hoofd zou ontploffen. Zijn zachte voorleesstem en
zijn buitengewone eruditie - Wallace' vader was filosofieprofessor en zijn moeder
doceerde Engels - zorgden voor een mooi tegengewicht.

Een holle consumptiecultuur
Net zoals Bret Easton Ellis, David Leavitt en Jay McInerney kwam Wallace voor
het eerst bovendrijven in de golf jonge Amerikaanse auteurs die midden jaren '80
hun opgang maakten - het merendeel studenten van een universitaire cursus creative
writing. Terwijl die andere drie snel uitgroeiden tot mediasterren, de zogenaamde
Brat Packers, weigerde Wallace pertinent met hun ‘goedkope nihilisme’ geassocieerd
te worden. In de eerste plaats had hij een uitgesproken hekel aan het minimalisme,
de dominante literaire vorm in de Verenigde Staten op dat moment. De minimalisten
reageerden op de eindeloze metafictionele experimenten van hun voorgangers door
elke vorm van narratief bewustzijn te schrappen en uitgebeende, neorealistische
teksten te schrijven. Radicaal, maar volgens Wallace was dit niet meer dan een leeg
gebaar: bestsellers zoals Ellis' American Psycho of McInerneys Bright Lights, Big
City konden alleen maar hun ontevredenheid tonen. Wallace had iets te vertellen.
‘Als de lezer echt wil geloven dat de wereld dom en oppervlakkig is, dan kunnen de
domme en oppervlakkige boeken van Ellis inderdaad als bijtende maatschappelijke
commentaren worden gelezen,’ was z'n vaak geciteerde mening. ‘Maar wat is het
nut van literatuur als het alleen kan vaststellen wat we eigenlijk al weten: dat we
leven in een holle consumptiecultuur? Echt goeie fictie mag zo'n slecht wereldbeeld
hebben als het wil, het zal altijd een inzicht geven in wat het betekent om een fucking
mens te zijn in die wereld.’ Dit was dan de dubbelzinnigheid die de schrijver in de
romans The Broom of the System (1987) en Infinite Jest (1996) probeerde op te lossen.
Enerzijds was er de overtuigde drang naar betekenisvolle literatuur. Anderzijds zat
hij met een zware culturele erfenis die was aangetast door het failliet van de
representatie. Hoe schrijf je iets waardevols als het woord zelf zijn waarde heeft
verloren? Wallace kende
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de twintigste-eeuwse literatuurgeschiedenis uit het hoofd, en die was doordrongen
van taalkundige relativiteit - van het vroege dadaistische knip- en plakwerk over
zulke ondoordringbare klassiekers van het modernisme als Joyce' Finnegans Wake
tot de speelse metateksten van de generatie voor Wallace. Theoretici als Ferdinand
de Saussure en Fritz Mauthner legden begin 1900 de taal bloot als een spel van
betekenaars, etiketjes die nooit helemaal op de externe werkelijkheid kunnen plakken.
De daaropvolgende conclusie van invloedrijke stromingen als het deconstructivisme
was ontmoedigend: wij zitten opgesloten in de taal. Daar komt nog eens bij dat de
naoorlogse sociale en politieke realiteit, inclusief de waarden die worden
vooropgesteld in commercieel entertainment - een duidelijke scheiding tussen goed
en kwaad, een standvastig geloof in morele zekerheden, en een voorbijgestreefd
verlangen naar lineariteit en causaliteit - allesbehalve onschuldig is. Kortom, het was
voor Wallace zaak om deze postmoderne verworvenheden te combineren met een
zekere integriteit, om te vermijden dat hij zou vastlopen in literair solipsisme.

Een massief non-lineair geheel
De taalfilosofische echo's in zijn romans en kortverhalen geven al aan hoe Wallace
de ironie probeerde te overstijgen. The Broom of the System, het debuut van de
24-jarige schrijver, verwijst bijvoorbeeld doorlopend naar Ludwig Wittgensteins
opvatting van taal als functie van interpersoonlijke relaties - de gedeelde ervaring
waarmee wij de onkenbare werkelijkheid aftasten. Hoofdfiguur Lenore Beadsman
vreest dat ze niet meer is dan een personage in het verhaal van haar grootmoeder,
een oud-studente van Wittgenstein die uit haar tehuis is verdwenen. Uiteindelijk
vertelt ze zich letterlijk een weg uit deze impasse, net zoals elk van ons zich een
eigen continu levensverhaal vertelt aan de hand van de discrete deeltjes informatie
die we dagelijks opvangen. In zijn meesterwerk uit 1996 maakt Wallace dit punt
zelfs nog prangender. Infinite Jest is een massief non-lineair geheel van
dooreenlopende verhaallijnen, met maar liefst 388 eindnoten die de hoofdtekst zowel
aanvullen als in de war sturen. Op die manier wordt de lezer de sluitende autoriteit
in de tekst, degene die finaal alle touwtjes aan elkaar moet knopen en zo haar of zijn
eigen fictieve wereld samenstelt. Ook inhoudelijk benadrukt Wallace in deze roman
het belang van verhalen om hypotheses over de buitenwereld te toetsen. Tegenover
verhaallijnen over dodelijk entertainment - Infinite Jest is de naam van een film die
van elke kijker een verslaafde zetelplant maakt - staan de doorleefde personages als
Don Gately, ex-verslaafden die zichzelf uit h un mentale isolering helpen door zonder
een zweem van ironie hun persoonlijke ervaringen te delen. Het succes waarmee
Infinite Jest wetenschappelijke informatie koppelt aan postmoderne taalspelletjes en
prangende sociale kwesties zette Wallace meteen in het rijtje naast Richard Powers
en William T. Vollmann: stuk voor stuk veelbelovende jonge auteurs die het draagvlak
van de roman wilden herwaarderen, weliswaar op een tegendraadse manier. Het mag
worden gezegd dat deze drie een heleboel gelijkgezinde schrijvers inspireerden, met
naast Franzen nog andere grote namen als Zadie Smith, Dave Eggers en Jonathan
Safran Foer - iets wat deze laatsten trouwens graag toegeven. Het unieke aan Wallace
is dat hij z'n bedoeling ook expliciet neerschreef en beargumenteerde. Zijn doordachte
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journalistiek is daar een geslaagde exponent van, waarbij je bijna in het hoofd van
de schrijver kruipt om samen met hem het ‘oer-Amerikaanse’ deel van onszelf te
ontdekken, ‘het Jengelende Kind in [ons], dat altijd en overal steeds meer wil’. En
daar zou de kern van Wallace' overtuigende geloof in literatuur best kunnen liggen:
alledaags entertainment verleidt, verdooft, verkoopt; betekenisvolle kunst confronteert
ons met onze eigen menselijkheid. Wallace was een veelschrijver, een intens
waarnemer die maanden aan een stuk aan dezelfde tekst kon schrijven, en die graag
werkte met voetnoten om gedachtekronkels uit te diepen. Als puber kreeg hij
angstaanvallen, en vlak na z'n romandebuut werd vastgesteld dat hij leed aan zware
klinische depressies. Toen zijn vaste geneesmiddel twee jaar geleden neveneffecten
begon te vertonen, werd besloten om andere behandelingen te proberen. Wallace'
toestand verergerde snel toen bleek dat niks nog aansloeg, en op 12 september 2008
pleegde hij thuis zelfmoord in Claremont, Californië. Ondertussen is er al een biografie
gepland en recent verscheen een lang interviewboek van David Lipsky: Although Of
Course You End Up Becoming Yourself: A Road Trip with David Foster Wallace.
De postume roman The Pale King wordt gepubliceerd in 2011.
Over een ervaring iets journalistieks schrijven heeft als groot voordeel dat je op
deprimerende momenten zoals hier in een hangar vol verveelde mensen afleiding
kunt vinden van hoe de ervaring aanvoelt door je op zaken te richten die interessant
zouden kunnen zijn voor je artikel. Het is nu dat ik voor het eerst die dertienjarige
jongen met zijn toupetje opmerk. Hij hangt prepuberaal op zijn stoel met zijn voeten
op een soort rotanmand, terwijl een dame - ik neem aan zijn moeder - non-stop tegen
hem zit te praten. Hij staart in de speciale verte waarin mensen op openbare plaatsen
en bevangen door collectieve stagnatie gewoonlijk staren. Zijn toupetje is niet zo'n
vreselijk zwartglanzend en lelijk afstekend ding zoals sportcommentator Howard
Cosell er een droeg, maar echt overtuigend kan ik het niet noemen; het is onnatuurlijk
oranjebruin van kleur en zijn textuur herinnert aan de toupetjes die nieuwslezers bij
lokale tv-stations dikwijls dragen, zo stug dat het haar, mocht je er je hand doorhalen,
zou breken in plaats van in de war raken. Veel van de mensen van de Engler
Corporation staan in de buurt van de glazen deuren in een kring samengetroept voor
een of andere informele conferentie of vergadering, wat op een afstand veel wegheeft
van een rugbyscrum. Ik heb besloten dat de perfecte omschrijving van het oranje van
de plastic stoelen wachtkameroranje is. Verschillende bedrijfstypes praten met een
air van dynamische gedrevenheid in hun gsm, terwijl hun echtgenotes er stoïcijns
bij zitten. Na grondige observatie kan ik bevestigen dat niet minder dan een dozijn
mensen in James Redfields De Celestijnse belofte verdiept is. De akoestiek in de
hangar heeft net zulke nachtmerrieachtige echo's als het meer conceptuele werk van
de Beatles. In de Snackbar kost een simpele snoepreep al anderhalve dollar, frisdrank
nog meer. De rij voor de herentoiletten strekt zich nu naar het NW toe uit tot bijna
aan de tafel van Steiner of London. Sommige leden van het Kaaipersoneel lopen met
een klembord rond - waarom is me niet meteen duidelijk. In de massa zijn er ook
een paar gasten van rond de twintig, allemaal met ingewikkelde kapsels, en
teenslippers aan de voeten. Vlak in mijn buurt heeft een klein kind exact dezelfde
pet op als ik (en wellicht is het beter het maar gelijk toe te geven), namelijk een
felkleurige Spidermanpet.*
Alleen al in het kleine vierkant oranje stoelen waarin ik al hurkend nog
cameramerken kan onderscheiden, tel ik meer dan een dozijn cameramerken,
videocameramerken niet meegerekend.
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Bibliotheek
Samenstelling Geert Swaenepoel
Filosofie en religie
■ Suzanne van der Schot
De minnaar, de monnik en de rebel. Dagelijks leven met Jezus Christus.
Nieuw Amsterdam, Amsterdam, 2009, 192 blz., 16,50 €

Een boek kan nauwelijks tegenstrijdiger openen dan door een citaat van Anselmus
van Canterbury naast een van Prince te plaatsen, maar het tekent ten voeten uit
Suzanne van der Schot. De auteur is een postmoderne, jonge vrouw die tegelijk
geworteld wil leven in de christelijke traditie. Het was een katholiek vriendje die
haar als 22-jarige de kerk leerde kennen als een ruimte waar de grote levensvragen
kunnen worden gesteld. In haar jonge geestdrift trad ze in én uit het klooster. Daarover
ging haar vorige boek dat vijf herdrukken kende: Moeilijk te geloven. Leven in een
klooster in Parijs. Een illusie armer, maar niet minder geboeid door het geloof, keerde
ze terug naar Amsterdam. In de beschermde omgeving van het klooster was geloven
een makkie, maar midden in de wereld blijkt dat een pak moeilijker. Geloven, hoe
doe je dat? Hoe maak je daar ruimte en tijd voor? Waarom heeft de een daar nood
aan en kan de ander perfect zonder God of Jezus leven? Wat geloof je eigenlijk? Die
vragen kreeg Suzanne van der Schot in haar gezicht en haar tweede boek De minnaar,
de monnik en de rebel zoekt ze te beantwoorden. In het klooster had ze maar weinig
op met Jezus, het was haar om God te doen, maar nu zou ze Jezus in haar leven
ontdekken. Geen zweverige new age voor Van der Schot, geen boeddhistische
spreuken boven haar bed, geen kruidenthee om tot haarzelf te komen, maar het
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evangelie als de sleutel naar een modern geloof. Of dat lukt? Daar komt ze achter
door gewoon het evangelie te gaan lezen. Net als zovelen gelooft de lerares Nederlands
aanvankelijk niet veel van die evangelieverhaaltjes. Jezus' woorden en daden zijn zo
cliché geworden dat we ze nauwelijks nog verdragen. Toch besluit Van der Schot
die verhalen weer van onder het stof te halen. Ze bekijkt Jezus in zijn vele gedaanten
van genezer, verteller, psycholoog, minnaar, monnik en rebel. Die Zoon van God is
op mensen betrokken. Ook hij leefde niet in het klooster, maar stond midden in de
wereld. Gaandeweg legt ze zijn woorden en leven als cellofaan over haar eigen leven.
Dat vlot geschreven werk verdient onmiskenbaar een prijs voor het beste religieuze
boek van het afgelopen jaar.
[Emmanuel Van Lierde]

■ Immanuel Kant
Kritiek van het oordeelsvermogen. Inleiding, vertaling en annotaties: Jabik
Veenbaas & Willem Visser. Boom, Amsterdam, 2009, 480 blz., 52,90 €
Wie serieus met kunstfilosofie bezig is, kan dat niet zonder de Duitse filosoof
Immanuel Kant (1724-1804) daarbij te betrekken. Hij ligt onmiskenbaar aan de basis
van het moderne denken. Ook kunst wordt in zijn tijd voor het eerst als een apart
domein bestudeerd. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat zijn derde en laatste
kritiek uit 1790 - na de kritieken van de zuivere en de praktische rede - een
onovertroffen analyse en typering biedt van het schone en van het verhevene of
sublieme, van het smaakoordeel en van het genie die de kunstenaar is. Ook het abjecte
bestudeert Kant, want soms fascineert het lelijke evenzeer als het schone en kan het
een sublieme indruk op ons maken. Waarom zouden sommigen anders verzot zijn
op horrorfilms? Het sublieme is dat wat ons absoluut overweldigd. Het schone
bewonderen we rustig voor de begrensde vormelijkheid, terwijl het sublieme het
vormeloze en mateloze betreft. Wat alleen maar schoon is, is nog niet noodzakelijk
kunst, hoe decoratief ook. Pas als iets subliem is, wordt het kunst. Dat sublieme wekt
een dubbelzinnig gevoel van pijn en genot op. Aantrekking en afstoting gaan hand
in hand. Het verhevene is te groot en te omvattend voor onze verbeelding of ons
verstand. Het overweldigt ons en we staan perplex. Dat creëert een soort
transcendente, bijna religieuze ervaring. Wie de esthetische ervaring wil doorgronden
en begrijpen, kan nog altijd het best de Kritik der Urteilskraft lezen. Het blijft een
must om met de sleutelbegrippen uit de kunstfilosofie kennis te maken in de Duitse
grondtekst, maar Kant lezen is niet zo evident. Als je dan een degelijke Nederlandse
vertaling zoals die van Jabik Veenbaas en Willem Visser - die ook de eerste twee
kritieken van Kant uitmuntend vertaalden - bij de hand hebt, wordt het toch
gemakkelijker om die turf te doorworstelen. Ook de inleiding, de annotaties en het
register helpen de lezer op weg in dat fascinerende standaardwerk over esthetiek.
Waarom vindt u een bepaald kunstwerk zo mooi? Na het lezen van de Kritiek van
het oordeelsvermogen beseft u alvast dat kleuren en smaken toch niet zo'n subjectieve
kwesties zijn. Als u zich van uw goede smaak wilt vergewissen, vormt Kants boek
alvast een nuttig instrument voor een kritisch zelfonderzoek.
[Emmanuel Van Lierde]
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Beeldende kunst
■ Ana Carmen Lavin Berdonces en José Redondo Cuesta (red.)
El Greco: Domenikos Theotokopoulos 1900. BAI, Schoten, 2009, 197 blz.,
29,95 €
Naar aanleiding van de voorjaarstentoonstelling met veertig werken El Greco in het
Brusselse BOZAR verscheen bij uitgeverij BAI een fraaie catalogus waarin de figuur
van El Greco belicht wordt en de tentoongestelde werken aan bod komen. De 1900
in de titel verwijst naar de herontdekking van het werk van El Greco aan het begin
van de 20ste eeuw. El Greco werd geboren als Domenikos Theotokopoulos
(1541-1614) op het eiland Kreta en volgde een opleiding als iconenschilder. Na een
verblijf in Italië kwam hij rond 1576 naar Spanje en vestigde zich in Toledo. De
vurige religiositeit van zijn werken leverde hem talrijke opdrachten op van kerken
en kloosters, en van rijke edelen en burgers. De belangstelling voor zijn oeuvre
deemsterde echter snel weg onder invloed van het Caravaggisme, een stijl met sterk
naturalistische inslag. El Greco's maniëristisch werk verzeilt in eeuwenlange
vergetelheid. De monografie van kunsthistoricus Manuel Bartolomé Cossío
verschenen in 1908 brengt El Greco en zijn werk weer op het voorplan. Wanneer
kunstverzamelaar Markies de la Vega-Inclán in 1910 in Toledo een El Grecomuseum
opent, is het eerherstel van de schilder meteen helemaal compleet. Dit boek
reconstrueert die indrukwekkende herontdekking van El Greco en bestudeert het
aandeel van bovenvermelde belangrijkste figuren daarin. Daarnaast wordt de
persoonlijkheid van de schilder, zijn artistieke ontwikkeling en zijn vernieuwende
rol in de Spaanse kunst van zijn tijd belicht. Ook wordt er dieper ingegaan op de
restauratie en schildertechniek van de werken van het Museo del Greco. Daarna volgt
de catalogus van de tentoonstelling. Uitschieters daarin zijn ondermeer De tranen
van de heilige Petrus, De heilige Familie en Christus wordt ontkleed. De catalogus
wordt afgesloten het het absolute hoogtepunt: de krachtige, deels onafgewerkte reeks
Apostelen. De portretten vallen op door het opvallend kleurgebruik, de eigenzinnige
vormentaal en de psychologische diepgang die zij uitstralen. Deze bijzonder fraai
vormgegeven publicatie wordt afgesloten met een uitvoerige bibliografie.
[Geert Swaenepoel]

■ Edwin Buijsen
De jonge Vermeer. Waanders, Zwolle, 2010, 92 blz., 21,95 €
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De Noord-Nederlandse kunstenaar Johannes Vermeer (1632-1675) spreekt nog steeds
tot de verbeelding. We kennen hem van amper een dertigtal kleinere werken die
vooral intieme taferelen uit het dagelijkse leven voorstellen met een paar figuren in
een sfeervol interieur uit de zeventiende eeuw. Hij schilderde ook enkele
stadsgezichten, waaronder een uniek zicht op Delft. Toch begon Vermeer zijn carrière
met andere onderwerpen en grotere schilderijen. Ze stellen taferelen uit de bijbel en
de mythologie voor. Hij maakte zelfs een bordeelscène. Deze doeken uit zijn
beginjaren zijn tot 22 augustus 2010 te gast in het Mauritshuis in Den Haag. Bij die
kleine tentoonstelling hoort een kleine maar fraai uitgegeven catalogus met harde
kaft, rijkelijk opgesmukt met kleurillustraties. En met interessante teksten! De
vermelde schilderijen worden er uitvoerig in besproken en vergeleken met andere
gelijkaardige werken. Uiteraard is in dit boek vooral het hoofdstuk over de jonge
Vermeer meer dan boeiende literatuur.
[Jean Luc Meulemeester]

■ Cees Nooteboom
Het raadsel van het licht. De Bezige Bij, Amsterdam, 2009, 192 blz., 59,90
€
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Uit de bundeling van zijn essays en gedichten over kunst blijkt overduidelijk dat
Cees Nooteboom leeft met kunst. In Het raadsel van het licht neemt de Nederlandse
schrijver zijn lezers mee naar zijn lievelingsschilderijen en -musea. Zijn tocht begint
en eindigt in Nederland, maar hij trekt rond in Europa, Amerika, Azië en Australie
op zoek naar het raadsel van het licht en het geheim van de blik. Die raadsels van de
kunst zijn de rode draad van zijn veertig kunstanalyses. Telkens volgt Nooteboom
de kleuren, structuren en lijnen van de tekeningen, schilderijen en sculpturen om hun
geheimen te ontdekken. Zijn gedegen oefeningen in kijken en analyseren overstijgen
de alledaagse kunstbeschouwing. Zijn nieuwsgierigheid neemt de lezer
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op sleeptouw waardoor die zelf een kijker, ja een voyeur wordt, want een
kunstminnaar kan niet anders zijn dan een voyeur die in het geheim zijn hoekje
uitzoekt om gefixeerd, minuten- tot soms urenlang, te kijken en zijn gedachten te
laten gaan over wat hij ziet. Dat staren roept ontroering, heimwee, bewondering en
genot op. Van kunst genieten veronderstelt intieme momenten van zich vermeien bij
het uitverkoren schilderij. De esthetische ervaring van Nooteboom is door zijn
fijnzinnig omgaan met en helemaal opgaan in het kunstwerk een erotiserende
belevenis. Nooteboom is de perfecte voyeur en toont zich zo de echte minnaar van
kunst. Een minnaar die niet zichzelf, maar de geliefde centraal stelt. Zelf blijft die
aanbidder op de achtergrond in zijn geheim hoekje, maar hij geniet er des te meer
van dat het licht op zijn geliefde valt. Het is de kracht van kunstwerken dat ze de
toevallige voorbijganger dwingen in een voyeuristische positie en die toeschouwer
verleiden het werk steeds meer te beminnen. Bij de Nederlandse schrijver is de
verliefdheid al lang uitgegroeid tot een trouwe liefde en hij weet zonder moeite zijn
passie te delen met de lezer. Na het lezen van Nootebooms boek koestert die beslist
zelf een vurige liefde voor Vermeer en Rembrandt, Velásquez en Zurbarán, Caspar
David Friedrich en Edward Hopper en de andere meesters van het licht.
[Emmanuel Van Lierde]

Literair essay
■ Nop Maas
Gerard Reve. Kroniek van een schuldig leven dl.I: De vroege jaren
1923-1962. Uitgeverij G.A. van Oorschot, Amsterdam, 2009, 730 blz., 35
€.
De biografie van de ‘volksschrijver’ Gerard Reve zal bestaan uit drie delen van samen
meer dan 2000 pagina's. De biograaf Nop Maas, die al diverse publicaties over Reve
op zijn naam heeft staan, presenteert het door hem verzamelde materiaal in de vorm
van een kroniek. Alle relevante levensfeiten worden in chronologische volgorde en
op een vrij zakelijke manier verteld. Na lezing van het eerste deel dringt zich
onmiddellijk de vraag op wat ‘relevante’ feiten zijn. Niets blijft de lezer bespaard,
zelfs als de vele anekdotes en seksuele escapades in essentie herhalingen van hetzelfde
zijn. Maas heeft er bewust niet voor gekozen een selectie te maken en zich te beperken
tot enkele hoofdzaken. Het voordeel hiervan is dat zijn boek antwoordt geeft op zeer
veel vragen en dus als naslagwerk over Reve onmisbaar is. Aan de andere kant dreigt
het levensverhaal te verdrinken in de enorme hoeveelheid details. In het eerste deel
komen achtereenvolgens aan de orde: de jeugd, de schooltijd, de eerste baantjes, het
ontluikend schrijverschap met als eerste grote succes De avonden, de pogingen in
het Engels als schrijver door te breken, het huwelijk en de mislukking daarvan, de
homoseksualiteit, de steeds sterker wordende religiositeit en Reve's moeizame
comeback in de Nederlandse literatuur als redacteur van Tirade, toneelvertaler en
schrijver van korte verhalen en brieven. Aan het einde van het eerste deel is de balans
weinig positief: het huwelijk van Reve is in scheiding geëindigd, zijn vriend Wim
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Schumacher heeft hem verlaten, hij leeft in armoedige omstandigheden en zijn rol
in de literatuur is marginaal. Maas beschrijft dit alles als een schuldig leven Reve
wilde wel een rustig burgerlijk leven leiden, maar hij zette voortdurend alles op het
spel, waarbij gevoelens schuld en angst een grote rol speelden. Wat opvalt, is Reve's
hardnekkigheid die hem doet voortstrompelen op een eenmaal ingeslagen weg, terwijl
al snel duidelijk is dat hij tot niets zal leiden. Een voorbeeld hiervan is zijn besluit
in het Engels te gaan schrijven, omdat het naoorlogse Nederland een ramp was voor
een schrijver. Alle waarschuwingen van anderen ten spijt bleef Reve aan dit idee
vasthouden. Daarom bracht hij jaren achtereen enkele maanden in Engeland door
om de taal te leren en verhalen te schrijven. Door Engelse vrienden werd eindeloos
aan de verhalen geschaafd. Uiteindelijk werden er drie in tijdschriften gepubliceerd,
maar voor een bundel kon Reve geen buitenlandse uitgever vinden. Die werd in 1956
gepubliceerd door de Amsterdamse uitgever Geert van Oorschot. Een succes was
het boek niet. De uitvoerige beschrijvingen van Reve's Engelse perioden en van zijn
huwelijk met Hanny Michaelis vormen de twee belangrijkste verhaaldraden van dit
eerste deel, in een uitstekende stijl geschreven en door Van Oorschot prachtig
uitgegeven.
[Dick van Vliet]

Literair proza
■ Peter Verhelst
Huis van de Aanrakingen. Prometheus, Amsterdam, 2010, 334 blz., 19,95
€
Bijna helemaal aan het einde van de roman vraagt een van de personages zich
vertwijfeld af: ‘In welk verhaal zijn we terechtgekomen?’ De titel van de nieuwste
roman van Peter Verhelst, Huis van de aanrakingen, geeft als metafoor voor de
inhoud het beste antwoord op deze terechte hulpkreet. Het verhalende huis dat de
schrijver gebouwd heeft, is allesbehalve traditioneel en overzichtelijk. De fundering
is niet stabiel maar een wirwar van verhalen, tijden en personages. De muren zijn
niet rechtlijnig maar spiraalvormig, achter elke deur schuilt een andere temoorele en
ruimtelijke dimensie en de bewoners zijn meerstemmige entiteiten. De verschillende
personages en verhalen zijn mutaties van elkaar. Een schijnbare houvast biedt het
steeds terugkerende jaar 1633: in dat jaar werd Galileo Galilei veroordeeld vanwege
zijn bewering dat de aarde rond de zon draait, voer ontdekkingsreiziger Jean-Baptiste
Tavernier naar India en overspoelde een tsunami ce kust van Korea. Het verleden is
op elke bladzijde van de roman aanwezig. Verhelst stelt de geschiedenis voor als
een Rubiks kubus met ontelbare mogelijkheden, een vergel jking waar zowel hoop
als vertwijfeling uit spreekt. De gevoelens van de personages meanderen tussen het
verlangen naar liefde en erkenning (hoop) en de onmogelijkheid een houvast te
vinden in het leven (vertwijfeling). Het resultaat is een roman die meer op Tongkat
lijkt dan op Zwerm, een relaas dat meer een verhalenbordeel is dan een geschiedenis
van de mensheid. Verhelst lijkt het experimentele en het vloeibare van zijn
theatervoorstellingen headbanger's Wall en Julius Caesar te willen incorporeren in
een roman die door de in elkaar overlopende verhalen en personages, net als de
Ouroboros in zijn eigen staart bijt. De literaire mayonaise pakt echter niet. De inhoud
is te vaag en te chaotisch, bovendien wordt Verhelst voorspelbaar. Een uitspraak die
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je niet meteen zou verwachten als het over een experimentele auteur gaat. Huis van
de aanrakingen lijkt teveel op experiment om het experiment en dat is te weinig voor
de literaire klasbak die Verhelst nog steeds is.
[Steven Stroobants]

■ Mieke de Loof
Wrede schoonheid. De Geus, Breda, 2010, 222 blz., 17,90 €
Wenen aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog. Een dag nadat Ksaveri Ignatz,
voor de buitenwereld psychiater maar in feite jezuïet en geheim agent, met zijn
oudprofessor seksuologie Von Graff is gaan lunchen, wordt de professor vermoord
teruggevonden. De laatste die hem levend gezien heeft, is de omstreden Weense
schilder Egon Schiele. Bovendien is er in de Oostenrijkse hoofdstad een
seriemoordenaar actief. Zijn slachtoffers zijn veelal jonge meisjes en vrouwen. Hij
laat hen achter in groteske poses die verwijzen naar recente werk van Schiele. De
lichamen worden meestal nog verfraaid met een glassculpturen van bloemen en
weekdieren van kunstenaar Blaschka. Ignatz' vriendin Elisabeth von Turn vertrouwt
hem toe dat de procureur-generaal haar gevraagd heeft de serie gruwelijke moorden
op te lossen. Ignatz en Elisabeth voelen sympathie voor Schiele, hoewel alle sporen
in zijn richting wijzen. Ze ontdekken dat er een de fotograaf aan de slag is die
pornografisch getinte foto's maakt. Hun speurtocht wordt een race tegen de tijd
wanneer Bubi, een buurmeisje, vermist raakt. Mieke de Loof toont met Wrede
schoonheid hoe een misdaadverhaal veel meer kan zijn dan een spannend verhaaltje.
Zij plaatst haar misdaadverhaal in een historisch decor gebaseerd op erg grondige
research. Het Wenen van 1914 dat zij schetst ademt de sfeer van het voorbije Fin de
siècle en van de nakende oorlogsdreiging. Haar taalgebruik is sober en beeldend
tegelijk. Ook de personages worden door de auteur levensecht en geloofwaardig
neergezet. Geen gemakkelijke opgave: Ksaveri Ignatz is jezuïet; hij koestert gevoelens
voor Elisabeth en zij voor hem maar hun maatschappelijke positie vormt een
onoverkomelijke barrière De Loof schetst de gevoelens loepzuiver, delikaat en met
groot inlevingsvermogen. Het is niet elke auteur toevertrouwd. Ook de plot behoudt
zijn spankracht tot het einde toe. Wrede schoonheid is een boeiende roman over
gruwel en schoonheid, over de duisternis van de menselijke psyche en over het
absolute kwaad.
[Geert Swaenepoel]

Poëzie
■ Floor Buschenhenke
Eiland op sterk water. Atlas, Amsterdam, 2009, 59 blz., 18,50 €
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‘Er is een eiland dat we allebei bezocht hebben / Dat blijft wel nog een tijdje liggen.’
De op drie na laatste regels van de debuutbundel van de Nederlandse, zelfverklaarde
woordheks Floor Buschenhenke verklaren meteen de titel van de bundel. Op ‘sterk
water’ is de benaming die verwijst naar een conserveringsmethode waarbij bepaalde
organismen ondergedompeld worden in een oplossing van verschillende vloeistoffen
met als doel ze te bewaren. In een vorig leven verrichtte de dichteres (alfa-)
wetenschappelijk onderzoek en de instrumenten waarmee ze bepaalde tests uitvoerde
spelen een cruciale rol in verschillende gedichten. Zo duiken er in het gedicht
‘Sint-Mandelbrot’ verschillende lengtematen op. Van de bekende kilometers en
meters, tot de slechts voor ingewijden bekende femtometers. De titel van het gedicht
zou een de naam van heilige kunnen zijn of eerder, zoals lectuur doet vermoeden,
de naam van een eiland, dat evenwel slechts bestaat in de verbeelding van de dichteres.
Mandelbrot was namelijk een Franse wiskundige. Toch duikt er ook een echt eiland
op, meerbepaald lona. In het gelijknamige gedicht gaat een ik-figuur op zoek naar
God, maar vindt slechts de leegte. Van een God op sterk water is er in dit geval geen
sprake. Het surrealistische karakter van deze laatste uitspraak past perfect tussen de
‘ninja moestuin’, het breien van een nieuwe lever (p.13) en ‘die oogbollen als
oorbellen’. Buschenhenke schuwt de groteske en associatieve beeldspraak niet in
haar veelzijdige, lyrische debuut dat de lezer meeneemt naar, onder andere, een
ondergrondse iglo, de zevende dimensie en 1973. Bob Dylan, Nietzsche, Hendrik
Marsman, één van Buschenhenkes literaire voorbeelden, en een vampier passeren
de revue. Geen wonder dat de dichteres verschillende meetinstrumenten nodig heeft
om wijs te raken uit de stroom aan associaties en beelden, mythische figuren,
wetenschappelijke gegevens en gevoelens. Bovendien schuwt ze het gebruik van
intertekstualiteit niet. Beste lezer, neem een GPS bij de hand en laat je meeslepen
op de golf van veelzijdigheid in Buschenhenkes debuutbundel.
[Steven Stroobants]
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■ Gerrit Krol
De industrie geneest alle leed. Verzamelde gedichten. Querido, Amsterdam,
2009, 336 blz., 27,95 €
De oudste gedichten in De industrie geneest alle leed hebben een vrij klassieke,
metrische vorm: ‘Ze heeft het zelf bevestigd. / ik wil geen kinderen meer. // Terwijl
de mensen schreeuwen: / ze doet het telkens weer’. Maar al vanaf de eerste volledige
bundel, Een morgen in maart, wordt de vorm veel vrijer. En daar blijft het niet bij:
na enkele bundels ontwikkelt Krol een geheel eigen dichtvorm die het midden houdt
tussen poëzie en proza. Dit doet hij voor het eerst in De Groninger Veenkoloniën,
een lang gedicht waarin de regels de ene keer - net als in proza - een doorlopende
tekst vormen, en de andere keer weer de vorm van versregels aannemen. Krol
combineert ook heel verschillende taalregisters: nu eens lezen we zakelijk geschreven
volzinnen: ‘In de toekomst zullen kleine vliegvelden (landingsplaatsen, airstrips)
meer betekenis hebben dan nu’; dan weer zijn het korte zinnen in telegramstijl:
‘Hoofd zichtbaar in spiegel’. Deze mengvorm blijft Krol verder uitwerken,
bijvoorbeeld in De kleur van Groningen en andere verhalen. In deze gedichten brengt
elk nieuw fragmentje niet enkel een nieuwe stijl, maar ook een nieuwe wereld, een
nieuw perspectief en zelfs een nieuwe logica met zich mee. Deze voortdurende
botsing tussen verschillende realiteiten neemt een belangrijke plaats in in Krols
poëzie. Dat komt ook tot uiting in een ander principe dat hij doorheen zijn oeuvre
blijft hanteren, namelijk de voortdurende ontkenning van wat er net is gezegd: ‘Is
iemand die in de voordeur staat te wachten / [...] / niet te wachten, maar te praten, /
niet te praten, maar gezeten in de vensterbank’. Krol is gefascineerd door het verschil
tussen tonen en beschrijven. Dat tonen veel directer en zintuiglijker is, maakt van
beschrijven vaak een hachelijke, en zelfs bedrieglijke
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aangelegenheid: ‘Niet te beschrijven / wat een geur doet in je neus’ Het is deze
spanning die in de botsende, ontkennende stijl steeds opnieuw wordt verwoord.
[Johanna Cassiers]

■ Lucas Hüsgen
Vederbeds Lumière. Gedichten. Querido, Amsterdam, 2009, 144 blz., 19,95
€

Met Vederbeds Lumière schreef Lucas Hüsgen een erg lijvige dichtbundel. Wie de
bundel leest, weet al snel waarom: Vederbeds Lumière lijkt een ‘Grote Encyclopedie’
van het leven. De dichter is hierbij een ‘beambte’, die dit leven tracht te ordenen.
Enorm veel motieven komen aan bod: van fossielen en bodemschatten tot vele nog
levende dierensoorten, van de prehistorie en Pompeii tot Korea, winkelcentra en een
booreiland. Tegenover deze grootsheid van het leven staat de enorme nietigheid
ervan, zoals motieven rond porno en de sterfelijkheid en onzin van het bestaan (cf.
‘Elckerlijc’, ‘modder’) aantonen. Hoewel de dichter steeds ‘zit te dichten en te
dichten’ over dit leven en vooral de enorme (artistieke, industriele, seksuele)
productiviteit hiervan, krijgt hij toch ‘geen samenhang’ Deze encyclopedie lijkt zich
niet eenmalig te laten neerschrijven, wat ook het leidmotief ‘palimpsest’ weerspiegelt.
De beweeglijkheid en vrijheid van het leven valt misschien nog het beste te vatten
in film. Niet voor niets verwijst de titel van de bundel naar de gebroeders Lumière,
de uitvinders van de filmkunst, en komt hun eerste film (La sortie de l'usine)
meermaals voor. Structureel lijkt Vederbeds Lumière door de vele alliteraties,
motiefherhalingen en flexibele syntaxis dan ook een stroom of zelfs een film: de
bundel is een opeenstapeling van bijna tastbare beelden. In deze barokke constructie
kent elk van de vier gedicht bovendien een eigen muzikaal ritme. De enorme inhoud
van Vederbeds Lumière, waarin alle levensvormen compromisloos genoemd en
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benoemd worden, maakt deze poezie enigszins moeilijk te vatten. Hoe on(be)grijpbaar
soms ook, de bundel leest erg vlot - als een stroom of film - en blijft boeien.
[Tine Hendnckx]

Jeugdliteratuur
■ Do van Ranst
Mombakkes. Davidsfonds/Infodok, Leuven, 2010, 170 blz., 15,95 €
Op vastenavond 1972 sluipt de veertienjarige Frank naar de woonkamer waar zijn
ouders de vastenavondgekken ontvangen. De geheimzinnige bijeenkomst maakt
Frank nieuwsgierig en hij vindt dat hij er eindelijk eens mag bijhoren. Terwijl Frank
behoedzaam doorheen het herenhuis sluipt, duiken allerlei jeugdherinneringen op.
Zijn autoritaire vader voedt hem maniakaal en met harde hand op, opdat Frank zijn
evenbeeld van succesvolle architect zal worden. De herinneringen aan zijn vader,
zijn volgzame moeder, de warmhartige poetshulp Mercedes en zijn verdwenen
halfbroer Diederik roepen bij Frank gemengde gevoelens op. Frank luistert in het
geniep naar de discussies in de woonkamer en naar de familiegeheimen die naar
boven komen.
Het verhaal speelt zich op enkele uren af, binnen een beperkte ruimte en zonder
spectaculaire gebeurtenissen. De lezer krijgt een indringende analyse van Franks
relatie tot zijn familieleden, van zijn ontgoochelingen en twijfels en zijn verbeten
wens om zijn vader te behagen. Hoe reëel kan Frank zijn vader en zijn familie
beoordelen? Wat is echt en wat is schijn? De vastenavondgekken met hun mombakkes
kunnen zich veel veroorloven. Verscholen achter hun maskers kunnen ze de
schijnwereld van de vader doorprikken. Het verhaal evolueert naar een verrassende
climax waarin de wereld die Frank de lezer voorspiegelde, op zijn kop wordt gezet
Van Ranst beschrijft uitvoerig, typeert raak en suggestief situaties en emoties.
Originele vergelijkingen en ongewone associaties zorgen voor een gevarieerd, rijk
taalgebruik. Een meeslepend boek voor adolescenten.
[Ria De Schepper]

Discotheek
■ Brick Quartet
Brick Quartet. Audio-cd, 55 min., productie Mathias Van de Wiele, mix
Mathias Van de Wiele en Lode Vercampt, Chopstick Records 002,
www.chopstick.be, distributie AMG, 2009.
In 2004 stampte de Gentse gitarist-componist Mathias Van de Wiele het Brick Quartet
uit de grond. Hij deed dat ‘vanuit het verlangen om een akoestisch jazz-impro platform
te creëren’. Zijn kompanen: Ben Sluijs (as, fl), vooral bekend van zijn eigen
kwartetten; klassiek geschoold cellist Lode Vercampt die zowel thuis is in
hedendaagse muziek als in jazz, en drummer Dimitri Simoen die meer muzikale
wateren doorzwom dan er zeeën bestaan. Brick Quartet, de debuut-cd van de groep,
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bevat tien tracks: vijf van Van de Wiele, één van Vercampt en vier
groepsimprovisaties. Stilistisch pendelt de muziek onregelmatig heen en weer tussen
kamermuziek, jazz, filmmuziek en instrumentale popsongs. Dat levert steevast
moderne maar niet modieuze muziek op met een melancholisch randje. De
uitvoeringen zijn nu eens snel en snedig, dan weer intiem en introspectief, maar altijd
alert en avontuurlijk, zonder ooit in goedkope retoriek of sentimentele behaagzucht
te vervallen. Oorstrelend zijn de soms oosters aandoende cellopartijen en het heerlijk
lyrische sax- en fluitspel van Sluijs, die bijwijlen klinkt alsof hij zo van een
opnamesessie uit de jaren vijftig is weggelopen. De improvisaties, die zich duidelijk
onderscheiden van de composities - ze zijn meer stretched out -, zijn om duimen en
vingers bij af te likken: kale klanklandschappen waarin de diverse instrumenten op
expeditie gaan, in de hoop als eerste onontgonnen terrein te betreden. Dat bereiken
ze weliswaar nooit, maar hun pogingen zijn tenminste lovenswaardig. Brick Quartet:
een cd boordevol reliëf en contrasten, van een band die genoeg potentieel in huis
heeft om op de internationale jazzpodia te staan.
[Patrick Auwelaert]

■ Robert Schumann
Pianokwintet op. 44, Pianokwartet op. 47; Jozef de Beenhouwer - piano,
Panocha Strijkkwartet; PHAEDRA CLASSICS 292020.

Jozef de Beenhouwer is eminent kenner van het werk van Robert en Clara Schumann.
Zo voltooide en creerde hij o.m. een Concertsatz (1839) van Robert Schumann en
realiseerde hij de eerste integrale opname van Clara's pianocomposities (1991). In
1993 werd hij voor die inspanningen én voor de hoge kwaliteit ervan bekroond met
de Robert Schumann Prijs van de stad Zwickau, waar Schumann 200 geleden werd
geboren. Tevens profileert hij zich als pionier inzake de opsporing en uitvoering van
werk van Vlaamse componisten uit 19de en vroeg 20ste eeuw.
Een magistrale concertuitvoering (2007) van Schumanns Pianokwintet op. 44 door
Jozef de Beenhouwer en het Tsjechische Panocha Strijkkwartet resulteerde in
voorliggende opname die aangevuld werd met het Pianokwartet op. 47. Beide werken
ontstonden in 1842, het jaar waarin Schumann zich, als door de bliksem getroffen,
plots op de kamermuziek stortte. Na 1842 zou hij nog slechts kamermuziek schrijven
voor minder dan 4 instrumenten. Het zijn magistraal uitgewerkte composities waarvan
de frisse zwier, de lyrische inspiratie, de sprankelende motieven maar evenzeer de
mysterieuze, melancholische dieptes door de uitvoerders zeer raak worden getroffen,
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in een samenspel waarbij je de indruk krijgt dat de uitvoerders al jarenlang met elkaar
vertrouwd zijn. Je kan bij deze muziek in dergelijke uitvoering enkel betreuren dat
Schumann niet méér voor deze bezettingen heeft geschreven.
[Jaak Van Holen]

Geschiedenis
Het aartsbisdom Mechelen-Brussel. 450 jaar geschiedenis, Halewijn,
Antwerpen, 2010, 2 delen, 298 p. + 414 p. 110 € of 130 € met foedraal.
In samenwerking met het aartsbisdom Mechelen-Brussel en het KADOC, het
Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving van
de K.U. Leuven, stond uitgeverij Halewijn in voor het prachtige tweedelige
standaardwerk Het aartsbisdom Mechelen-Brussel. 450 jaar geschiedenis dat zowel
in het Nederlands als in het Frans verscheen. Om de opmars van de protestantse
reformatie te stuiten, werden na jaren van onderhandelingen en politiek getouwtrek
in 1559 door paus Paulus IV met de bul Super universas kleinere bisdommen
opgericnt in het huidige België, Nederland en Noord-Frankrijk met het oog op de
contrareformatie. Daarmee begon een nieuw hoofdstuk in de religieuze geschiedenis
van de Lage Landen. Het aartsbisdom Mechelen werd het hoofd van een nieuwe
kerkprovincie en Mechelen was voortaan de kerkelijke hoofdstad van de Nederlanden.
De Sint-Rombautskerk werd kathedraal, maar er was ook nood aan een bisschoppelijk
paleis en een seminarie. Eigen instellingen dienden te worden uitgebouwd om de
kerkhervorming mogelijk te maken en de nieuwe kerkprovincie en het aartsbisdom
vorm te geven. De Mechelse catechismus werd een begrip en de achtereenvolgende
aartsbisschoppen stonden voor gezag en continuïteit De grote theologische en
maatschappelijke discussies deden in Mechelen altijd meer stof opwaaien dan in de
‘perifere’ bisdommen De nabijheid van de universiteit van Leuven en het politieke
centrum Brussel was daar niet vreemd aan. Het jansenisme, het daensisme, het
modernisme, de priestersarbeiders, de nouvelle théologie en de Vlaamse kwestie
spreken nog altijd tot de verbeelding. Vandaag vormen de communautaire opdelingen,
de toenemende multiculturaliteit en de ontkerkelijking de grootste uitdagingen. Het
mag verwonderlijk heten dat een synthesewerk over de geschiedenis van het
aartsbisdom, beantwoordend aan de hedendaagse historiografische standaarden, tot
nog toe ontbrak. Voor de bisdommen Brugge en Gent stonden historici onder leiding
van Michel Cloet wel al in voor zulke moderne wetenschappelijke syntheses die
tegelijk toegankelijk zijn voor een breed publiek. Het aartsbisdom kon niet langer
achterblijven. Tot op heden bestonden er slechts partiële deelstudies, maar nu is de
rijke en ongemeen boeiende Mechelse bisdomgeschiedenis eindelijk voor het eerst
door twaalf historici in zijn totaliteit te boek gesteld. De redactie vulde ruimschoots
de historische lacune met twee stevige volumes. De rijke iconografie met veel nooit
eerder gepubliceerde afbeeldingen, vormt een tweede verhaallijn, parallel met de
gedrukte tekst. De fraaie vormgeving, de goed onderbouwde teksten, de overvloedige
illustraties, de kaarten, de tabellen en de kaderteksten over bijzondere aspecten of
figuren staan garant voor een uitmuntend standaardwerk Het eerste deel beslaat de
periode van de oprichting van het aartsbisdom tot de ingrijpende cesuur van de Franse
Revolutie. Het tweede deel herneemt de draad van de geschiedenis in 1801. De
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negentien Mechelse aartsbisschoppen passeren de revue - het boek verscheen bij het
emeritaat van kardinaal Godfried Danneels als aartsbisschop -, maar vooral het
religieuze ‘voetvolk’ komt in beeld. Dit werk vertelt bovenal het fascinerende verhaal
van vele generaties gelovigen en hun omgang met het heilige tijdens processies en
bedevaarten, in hun reliekenverering en de massamanifestaties van het Rijke Roomse
Leven. Broederschappen, de Katholieke Actie, het onderwijs en de jeugdbewegingen
waren belangrijke bouwstenen in de ontwikkeling van een katholieke identiteit. Ook
de speciale cultusplaatsen krijgen naast de parochie- en kloosterkerken, de grote en
kleine kapellen, alle aandacht: de bedevaartsoorden van Scherpenheuvel, Halle en
Basse-Waver, de nationale basiliek van Koekelberg en uiteraard de kathedralen van
Mechelen en Brussel Wie al die facetten samenvoegt en deze nieuwe
wetenschappelijke onderzoeken doorneemt, leest eigenlijk de ‘biografie’ van het
aartsbisdom. Zowel voor (kerk) historici als voor de gelovigen van dat bisdom en
allen die in de Belgische kerk geinteresseerd zijn, vormt dit boek een onmisbaar
standaardwerk dat absoluut een plaats verdient op hun boekenplank. Daarbij blijft
het hopelijk geen gesloten boek. Al bladerend maakt de lezer kennis met de rijke
geschiedenis van generaties gelovigen die als Gods volk onderweg waren met hun
bisschop. Deze tweedelige synthese verdient het zoals goede wijn met mondjesmaat
gesavoureerd te worden.
[Emmanuel Van Lierde]
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[nummer 332]
Woord vooraf
It's the economy, stupid
Geert Swaenepoel en Emmanuel Van Lierde
‘It's the economy, stupid.’ Dat was de gedenkwaardige slogan van Bill Clintons
succesvolle eerste race naar het Witte Huis in 1992. Het werd het overkoepelende
thema van zijn presidentschap, maar de gevleugelde woorden gingen hun eigen leven
leiden en worden te pas en te onpas geciteerd. Wellicht zouden velen ze ook scanderen
als het spontane antwoord op de vraag waarom bedrijfsleiders kunstwerken aankopen.
Het is gewoon een vorm van geld beleggen. Grote meesterwerken stijgen alleen maar
in waarde en er worden astronomische bedragen opgehoest bij kunstveilingen. Steevast
wordt record na record gebroken op de kunstmarkt. Het cement tussen de kunst- en
de bedrijfswereld bestaat op het eerste gezicht uit geld en de reden waarom
ondernemers interesse hebben in kunst ligt voor de hand: ‘It's the economy, stupid.’
Dit themanummer van Kunsttijdschrift Vlaanderen denkt alvast genuanceerder over
het beleggen in kunst. Indien bedrijfsleiders kunstwerken puur als winstgevende
belegging zouden zien, zouden ze er toch veel meer handel mee drijven. Zoals
aandelen gekocht en weer verkocht worden, zouden ook kunstwerken voortdurend
verhandeld worden om winst te

■ Zicht van de tentoonstelling Artificial Nature, Verbeke Foundation, zomer 2009. [© Jo Vervoort]
■ Vooraan de kristalweg van Frans Van Praet met op de achtergrond het murale schilderij op doek
uit 1995 van Jaak De Koninck in de luchthaven van Zaventem. [© Emmanuel Van Lierde]

maken. Het valt echter op dat ondernemers zelden een aangekocht kunstwerk weer
verkopen. Dat doen ze alleen als een hedendaags werk toch de tand des tijds niet
blijkt te doorstaan - maar dan ook geen marktwaarde meer heeft -, als ze echt in
geldnood zitten of als ze met hun verzameling een andere richting uit willen. Zoniet
houden ze hun bezit, want ze zijn eraan gehecht. Dat het bij zakenmensen louter en
alleen om geld draait, klopt dus niet. De waarheid ligt voorbij dat simplistische cliché
en de slogan ‘It's the economy, stupid.’
Het verzamelen zit de mens in het bloed. Het is van alle tijden. Ook kunst verzamelen
en het willen hebben van wat schoon is, bestaat in onze westerse cultuur al sinds de
klassieke oudheid. Eeuwenlang werd kunst aangekocht en gefinancierd door de adel,
de kerk en later ook de gegoede burgerij. Na de Franse Revolutie zou de overheid
steeds meer de rol van kerk en adel overnemen, maar ook privépersonen, rijke
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industriëlen en bankiers tonen zich gulle mecenassen. Zeker nu de subsidies stagneren
of slinken en de overheid moet besparen, zullen individuele schenkingen en private
kunstverzamelingen nog aan belang winnen.
Dit themanummer ‘Bedrijvig in kunst’ besteedt aandacht aan bedrijven die instaan
voor het kunstmecenaat. Het focust op collecties van hedendaagse kunst in het bezit
van bedrijven, waarbij die collecties toegankelijk zijn voor het publiek. De motieven
waarom bedrijfsleiders en industriëlen kunst verzamelen en de kunstwereld steunen,
zijn divers en kunnen ook evolueren. Soms spelen arbeidspsychologische argumenten
zoals de verfraaiing van de werkplekken een rol. Ook kan een kunstverzameling
bijdragen aan de bedrijfsidentiteit of wil het bedrijf zich door kunst aan te kopen
sociaal en cultureel profileren.
Uit de diverse bijdragen blijkt dat het de bedrijfsleiders om nog iets anders te doen
is dan om het beleggen in kunst, het verzamelen van werken, het decoreren van hun
bedrijf of het tentoonspreiden van prestige. Al spelen die motieven soms ook mee,
ten diepste drijft hen de passie voor kunst. Zelfs als aanvankelijk andere motieven
speelden zoals het decoratieve, dan groeide het verzamelen geleidelijk aan uit tot
een ware liefde voor kunst. Door de ontmoetingen met kunstenaars opende zich een
andere wereld en merkten die bedrijfsleiders dat die kunstenaars vaak
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veel boeiender waren dan hun collega's zakenlui. De uitwisseling met die creatieve
geesten kan aanstekelijk werken en de permanent noodzakelijke innovatie van de
bedrijfswereld stimuleren. Dat zette sommige bedrijfsleiders er toe aan om een stap
verder te gaan in hun relatie met kunstenaars. Bij Michel Espeel en Julie
Vandenbroucke resulteerde dat in opmerkelijke initiatieven om kunst daadwerkelijk
op de werkvloer te integreren. Constructies Espeel legde dan wel geen bedrijfscollectie
aan, hun originele en vernieuwende kijk op de mogelijke relaties tussen kunstenaars
en ondernemers mocht in dit themanummer niet ontbreken. Michel en Julie waren
en zijn in hun aanpak meer dan wie ook ‘bedrijvig in kunst’.
Bij Geert en Carla Verbeke, Mark Vanmoerkerke, Walter Vanhaerents en Reinhold
Würth groeide vanuit hun passie voor kunst een bedrijfscollectie die ze publiek
toegankelijk wensten te maken. Ze wilden bewust met hun verzameling naar buiten
komen. Daarmee onderscheiden ze zich van andere belangrijke Vlaamse
privécollecties van hedendaagse kunst zoals die van Lieven Declerq, Roger Matthys
of Annick en Anton Herbert die hun collecties enkel af en toe aan het publiek tonen.
Kunstcollecties in privébezit die uitgroeien tot een heus museum of er de kern van
vormen, zijn niet echt nieuw. Ook in het verleden groeiden private collecties van
rijke industriëlen en bankiers uit tot musea of vormden er de kern van: denk aan de
kunstverzameling John Pierpont Morgan, de Flick Collection, het Museum Ludwig
en - dichter bij huis - het Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam, het
Kröller-Müller Museum in Otterlo of het Museum Mayer van den Bergh. Soms vormt
een schenking de kern van een museale collectie zoals de schenking van Van Ertborn
met onder meer werk van Van Eyck, Memling en Van der Weyden in het Antwerpse
Museum voor Schone Kunsten. Met de stap naar een bedrijfscollectie die toegankelijk
is voor het publiek plaatsen Geert en Carla Verbeke, Mark Vanmoerkerke, Walter
Vanhaerents en Reinhold Würth zich in een traditie.
‘Bedrijvig in kunst’ beoogt geenszins volledigheid. Het biedt de lezer een
representatieve staalkaart aan waarbij niet alleen de meest bekende voorbeelden de
revue passeren, maar ook de gedurfde verzamelingen en de grensverleggende
experimenten aan bod komen. Wellicht nodigen de gevarieerde bijdragen de lezer
uit er ook van nabij kennis mee te maken. Tal van bedrijven bezitten kunstwerken,
maar die collecties zijn niet altijd even toegankelijk voor het grote publiek. Grote
kunstcollecties zijn ook in handen van de overheidsbedrijven en -instellingen en van
het bank- en verzekeringswezen. Het zou onmogelijk geweest zijn elk van die
collecties aan bod te laten komen. Dit themanummer koos wel voor de exemplarische
belichting van de collectie van het provinciebestuur van West-Vlaanderen en van
het kunstbeleid van Cera cvba. Een van de pijlers van die coöperatie is het investeren
in kunst en cultuur. Cera bezit ook zelf een collectie hedendaagse kunst die tot nu
toe vooral door bruikleen aan tentoonstellingen in de openbaarheid komt. Door de
aankoop van twee panden in Leuven komt daar weldra verandering in en zal ook de
collectie van Cera met wisselende tentoonstellingen een vaste stek krijgen in het
Vlaamse museumaanbod.
Twee plaatsen waar de bezoekers onbewust aan kunst voorbijlopen, zijn de Brusselse
metro en de luchthaven van Zaventem. Daar wordt kunst uit het getto van het museum

Vlaanderen. Jaargang 59

gehaald door het uit te stallen in de zones waar mensen wachten op hun
transportmiddel. Kunst wordt daar in de openbaarheid gebracht door het voor een
zo groot mogelijk publiek zichtbaar te maken. Sinds de privatisering van de luchthaven
in 2005 werden geen nieuwe kunstwerken meer aangekocht. De uitbaters maken
liever ruimte vrij voor commerciële doeleinden dan voor het uitstallen van kunst, al
behouden ze voorlopig de bestaande collectie. Ook Constructies Espeel werd in 2009
overgelaten aan anderen. In welke mate de samenwerking met kunstenaars op de
werkvloer mogelijk blijft, moet de toekomst uitwijzen. Wanneer bedrijven in andere
handen komen, is er geen garantie dat het gevoerde kunstbeleid wordt voortgezet.
Als bij de nieuwe bedrijfsleider de passie voor kunst ontbreekt, kan een verhaal ook
aan zijn einde komen, want als puntje bij paaltje komt, geldt voor bedrijven allereerst
de harde economische logica. Had de presidentiële campagne van Bill Clinton het
dan toch bij het rechte eind?

Colofon
Auteurs
Patrick Auwelaert (1965), geaggregeerde van het Plantin Genootschap, is als
educatief medewerker verbonden aan de Hoofdstedelijke Openbare Bibliotheek.
Hij is redacteur van Kunsttijdschrift Vlaanderen en publiceerde in onder meer
De Vlaamse Gids, DW&B, Poëziekrant, Ons Erfdeel, Septentrion en Cinemagie.
Lies Daenen (1966), filosofe, is programmacoördinator Kunst en cultuur bij
Cera.
Geert Swaenepoel (1953), filosoof, is bibliothecaris van de lerarenopleiding
van de Karel de Grote-Hogeschool, redacteur van Kunsttijdschrift Vlaanderen
en redactiesecretaris van Zacht Lawijd, literair-historisch tijdschrift.
Emmanuel Van Lierde (1976), filosoof en theoloog, is redacteur van het
christelijke opinieweekblad Tertio en van Kunsttijdschrift Vlaanderen.
Sara Weyns (1979), doctorandus in de cultuurtheorie en kunstpraktijk, is curator
voor het Middelheimmuseum. Ze zorgt voor zowel de exposities in het
openluchtmuseum als de nomadische projecten die van daaruit geïnitieerd
worden. Daarnaast publiceert ze over hedendaagse beeldende kunst in
tijdschriften, catalogl en kunstenaarsuitgaven.
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De dynamiek van de Verbeke Foundation in Kemzeke
Kunst in beweging
Geert Swaenepoel
Jarenlang was Geert Verbeke als ondernemer actief in de transportwereld. Tot hij
zijn bedrijf verkocht en zich volledig op de kunst concentreerde. Het terrein naast
de expresweg E34 in Kemzeke waar vroeger de vrachtwagens stonden, kreeg intussen
een andere bestemming. De oude bedrijfsgebouwen werden aangevuld met grote
serres en omgevormd tot een museumdomein midden in de natuur met een bosgebied
en een vijver, een omvangrijk terrein waar kunst in een levende omgeving aanwezig
is.

Het begin
Die passie voor kunst is bij Geert en Carla Verbeke gegroeid in de loop van de jaren
negentig. Als transporteur zorgde Geert Verbeke voor het vervoer van de grote
sculpturen van Herman Van Nazareth. Het deed de interesse voor kunst groeien. Het
bezoeken van musea, tentoonstellingen, galerijen en veilingen was op zondag een
welgekomen afwisseling na de meestal hectisch drukke werkweek. De stap naar het
verzamelen lag voor de hand en kwam er in het begin van de jaren negentig.
Aanvankelijk ging de interesse van Geert en Carla Verbeke vooral uit naar abstracte
schilderkunst. Zeven jaar later werd het roer omgegooid. De collectie schilderijen
werd van de hand gedaan en geruild voor collages. Collages sluiten aan bij wat Geert
Verbeke boeit: verschillende zaken samenbrengen, er iets nieuws uit opbouwen,
assembleren.

Collages en assemblages
Maar de collagekunst is oneindig uitgebreid en wereldwijd verspreid. Om een
kwalitatief hoogstaande verzameling uit te bouwen en diepgang te bereiken moet de
verzamelaar zich beperken. Dat heeft Geert Verbeke goed begrepen. De collectie
werd uitgebouwd met collages en assemblages van hoofdzakelijk Belgische
kunstenaars. Het is inmiddels een uitzonderlijke collectie geworden van een
tweeduizendtal collages en assemblages, voornamelijk uit de twintigste eeuw. Een
deel van die collectie, enkele honderden collages, wordt tentoongesteld in een
omgebouwde en aangepaste loods die vroeger als kippenkwekerij dienst deed.
Bij de collages uit de Avant-garde en Dada periode van de vroege jaren '20 hoort
werk van Paul Joostens, Georges Herbiet, Henri Van Straten, Michel Seuphor,
Marcel-Louis Baugniet en Jean-Jacques Gailliard. De collages van Paul Joostens
liggen Geert Verbeke trouwens nauw aan het hart. De twee stukken van een enorme
collage van drie bij vier meter die Paul Joostens in 1917 assembleerde en later, toen

Vlaanderen. Jaargang 59

hij verhuisde, in stukken verknipte, beschouwt Geert Verbeke als de mooiste werken
uit zijn collectie.
De Belgische surrealisten zijn vertegenwoordigd met werk van onder meer E.L.T.
Mesens, Marcel Mariën, Louis Scutenaire en Rachel Baes. Uit de bloeiperiode van
de jaren '50 tot '70 is er werk van kunstenaars als Camiel van Breedam, Engelbert
Van Anderlecht, Louis Van Lint, Christian Dotremont, de beweging Coll'Art opgericht
door Marcel-Louis Baugniet en Jean Milo. Ook de collages van schrijvers zoals Louis
Paul Boon, Hugo Claus, Freddy De Vree, Paul De Vree en Patrick Conrad ontbreken
niet. Constructivistische kunstenaars als Jo Delahaut en Jean Rets en hedendaagse
Belgische artiesten als Jan Fabre, Panamarenko en Luc Tuymans vervolledigen de
verzameling tot een uniek overzicht van Belgische collagekunst uit de twintigste
eeuw. Het belang van de collagecollectie van Geert en Carla Verbeke wordt
geïllustreerd door het uitlenen van werken voor tentoonstellingen aan onder andere
het Museum van Boekarest (Belgisch Surrealisme), het Musée des Beaux-Arts in
Mons (Surréalisme en Belgique 1920-2000) het Centre Georges Pompidou (Dada)
en het Musée

■ De ingang van de Verbeke Foundation.
[© Anda van Riet]

■ Paul Joostens, Zonder titel (fragment van een oorspronkelijk grotere collage), 1917, Collectie
Verbeke Foundation.
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du Louvre in Parijs (Jan Fabre, L'Ange de la Métamorphose).
De verzameling collages mag niet beschouwd worden als ‘dode, afgesloten kunst’.
Integendeel: het is levende kunst; de lijn wordt doorgetrokken tot in het heden. Jonge
kunstenaars die experimenteren met het medium collage worden van nabij gevolgd
en krijgen kansen van de Verbeke Foundation. Zo kregen de voorbije jaren jonge
hedendaagse collagekunstenaars als Sofie Muller en Thierry Renard, een van de
weinige Belgische kunstenaars wiens werk bijna uitsluitend uit collages bestaat, elk
een eigen individuele expositie.

Toegankelijk voor het publiek
Op 2 juni 2007 werd de Verbeke Foundation opengesteld voor het publiek. Een
logische stap in de ogen van Geert Verbeke. ‘Ik vind het mijn plicht als verzamelaar.
Ik ken collega-verzamelaars waar je nog niet eens mag binnenkomen. Ik vind dat
dat niet kan’, stelt hij in een interview met Gazet van Antwerpen. En verder formuleert
hij het als volgt: ‘Een verzamelaar heeft ten opzichte van de maatschappij de plicht
te laten zien wat hij heeft. Je

■ Griet Dobbels, Zwerm 03, zicht van de tentoonstelling, 2009, Collectie Verbeke Foundation Eigendom van de kunstenares.
[© Simon Delobel]

moet kunst kunnen ervaren. Ik wil kunst laagdrempelig maken.’
Geert Verbeke beschouwt de meeste musea als te statisch. Zijn grote voorbeeld is
dan ook Insel Hombroich, in de buurt van Neuss en Düsseldorf. Daar kan de bezoeker
kunst binnen en buiten beleven en ervaren; kunst en natuur zijn er organisch met
elkaar verbonden. Ook Geert Verbeke wil in zijn museumdomein levende kunst
brengen. Er is bijvoorbeeld een ladder van de Nederlandse kunstenaar Reinier
Lagendijk, waarvan de stalen sporten tussen twee wilgen gevat zijn. Het is een
kunstwerk dat van jaar tot jaar verandert.
Het bekendste voorbeeld van levende kunst is wellicht het Cosmopolitan Chicken
Project van Koen Van Mechelen. Het betreft een wereldwijd kruisingsprogramma
van nationale en internationale kippenrassen. Koen Vanmechelen wil op die manier
de universele superbastaard creëren als een metafoor voor de culturele en genetische
smeltkroes van de wereld waarin wij leven. Het Cosmopolitan Chicken Project
bevindt zich in het grensgebied tussen kunst en wetenschap.
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Actuele kunst
Intussen werd de verzameling van de Verbeke Foundation sinds de opening uitgebreid
met hedendaagse werken en installaties. Ze werden meestal in situ gebouwd en kregen
een plaats in de binnen- en buitenruimtes van de site. Zo is er een indrukwekkend
grafzerkenveld te zien van Jan Fabre. Buiten is er dan weer werk van Herman Van
Nazareth, uitgevoerd in cortenstaal, een duurzame staalsoort, die in de buitenlucht
een fraaie beschermende patinalaag ontwikkelt.
Op het museumterrein vindt de bezoeker ook een constructie van zeven containers
van Frank F. Castelyns. Van Camiel van Breedam is er werk geassembleerd uit
recuperatiemateriaal. Joep Van Lieshout ontwierp voor de Verbeke Foundation
CasAnus, een kunstwerk in de vorm van het menselijke spijsverteringsorgaan, van
de tong langs de maag en darmen tot de anus. Het laatste gedeelte opgeblazen tot
reusachtige proporties, zodat het plaats biedt aan een hotelkamer die de bezoeker
kan boeken voor een overnachting. Ook in de opvallende ‘campingflat’, een stellage
met tentjes van kunstenaar Kevin van Braak kunnen mensen overnachten.
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De stap naar bio art
Biokunst is een nieuwe kunstvorm die de biotechnologie als medium gebruikt. Aan
die bio art of biokunst wil Geert Verbeke voluit kansen geven. Van een unieke
verzameling collagekunst tot laboratorium voor bio art; er lijkt een grote afstand
tussen beide. Dat is echter maar schijn. Zowel in collagekunst als in biokunst worden
objecten samengebracht om er een nieuwe werkelijkheid mee tot stand te brengen.
In biokunst gebeurt dat in hoofdzaak met levend materiaal. De Verbeke Foundation
wil ruimte bieden voor hedendaagse creaties die te maken hebben met ecologie en
recuperatie, levende organismen en groeiprocessen, genetische manipulatie, voor
kunst die werkt met levende organismen waarbij kunst en wetenschap elkaar raken
en versterken. De stap naar bio art heeft ook te maken met de plaats waar de Verbeke
Foundation actief is. In de serres en op de terreinen van de Foundation kunnen deze
kunstvormen een blijvende plaats vinden en krijgen de nodige tijd; maanden, soms
jaren. Dat maakt van de Verbeke Foundation voor bio art een unieke plek in
vergelijking met de modale musea voor hedendaagse kunst en de galeries.

■ Koen Vanmechelen, Cosmopolitan Chicken Project, 2000-2009, Collectie Verbeke Foundation.
[© Anda van Riet]
■ Herman Van Nazareth, G-Vorm, Cortenstaal, 1965, Eigendom van de kunstenaar.
[© Greg Baetens]

In de keuze voor biokunst zit er net als in de fascinatie voor collagekunst ook nog
een andere vorm van continuïteit. Collagekunst heeft altijd toch wat in de schaduw
gestaan van andere kunstvormen. Een gelijkaardige huiver bestaat er tegenover bio
art. Het is kwetsbare, vergankelijke kunst die niet gemakkelijk in een museum
ondergebracht kan worden, die moeilijk te ‘verkopen’ is aan een breed publiek. Door
uitdrukkelijk te kiezen voor bio art benadrukt Geert Verbeke dat hij kiest voor levende
kunst, dat hij een plek wil creëren waar kunst een relatie aangaat met de natuur, een
organische plek waar kunst letterlijk kan groeien en in beweging is. Bio art is de
kaart die door de Verbeke Foundation ook in de toekomst getrokken zal worden.

Artists in residence en Labora(r)torium
Ruimte bieden aan levende kunst betekent voor Geert Verbeke gastvrijheid bieden
aan kunstenaars. Sinds begin januari 2008 werd gestart met een
artists-in-residence-programma. Kunstenaars worden uitgenodigd om in situ werk
te maken. Ze leven, werken, eten en slapen in de Verbeke Foundation zodat ze zich
ten volle kunnen toeleggen op hun artistieke bedrijvigheid. Een tiental kunstenaars
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en enkele groepen masterstudenten van de Academie van Antwerpen waren reeds te
gast in de Verbeke Foundation. Dit jaar waren dat onder meer David De Buyser die
met de audiovisuele installatie ACOUS-TIC MIRROR_ MOSS de interacties tussen
geluid en licht, technologie en natuur bewerkstelligt. Ook de Rotterdamse kunstenaar
Egied Simons was er te gast. Hij creeerde afgelopen voorjaar zijn serie ‘Liquid Files’,
biologisch materiaal bestaat onder andere uit spinnenwebben, voedingsmiddelen,
lichaamssappen, onderdelen uit de biobak en stuifmeel. Het materiaal wordt tussen
glas geplaatst in diaraampjes en deze veranderende structuren worden op een witte
muur of doek geprojecteerd in een steeds wisselend beeld.
Ook de band met de wetenschap, zo eigen aan bio art krijgt in de Verbeke Foundation
alle kansen. In 2009 werd met de hulp van het Laboratorium Moleculaire Genetica
(UGent) van hoogleraar Paul Coucke een speciaal laboratorium opgezet om
kunstenaars onderzoek te laten uitvoeren met nieuwe media: het Labora(r)torium.
Jef Faes en Martin uit
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■ Atelier Joep van Lieshout, CasAnus, 2007, Collectie Verbeke Foundation. [© Anda van Riet]

■ Labora(r)torium, Verbeke Foundation.

■ Serres, Verbeke Foundation. [© Jo Vervoort]

den Bogaard werden er als kunstenaars bij betrokken.

Groei en beweging
Ook de Verbeke Foundation zelf is, net als de kunst die er getoond wordt, voortdurend
in beweging en ontwikkelt telkens weer nieuwe initiatieven. Geen statische, museale
vaste collectie dus. Wel een beleid van verrassende tentoonstellingen op de terreinen
van de stichting maar ook daarbuiten.
In de tentoonstellingen wordt dikwijls een deel of een aspect van de collagecollectie
naar voren geschoven. Dat was deze zomer het geval met de tentoonstelling Collages
partagés, met werk van kunstenaars die samen collages maken. Ook was er een
tentoonstelling rond de collages van Paul Joostens. En kunstwerken uit de
outsiderkunst van Collectie De Stadshof en Verbeke Foundation werden met elkaar
geconfronteerd. Daarnaast was er een solotentoonstelling van de fotocollages van
de Nederlandse kunstenaar Egied Simons. De fotocollages uit de jaren '80 en '90
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verbeelden reconstructies van ruimtelijke structuren. De tentoonstelling rond het
werk van Wouter Hoeboer (1910-1983) loopt nog tot 31 oktober. Ook de
tentoonstelling Green Summer, een tentoonstelling die een volledig overzicht brengt
van het werk dat kunstenaars vanaf de jaren '60 tot vandaag realiseerden rond
milieuvervuiling en klimaatverandering, is nog tot die datum te bezichtigen.
Voor 2011 staat er een grote overzichtstentoonstelling op stapel van het werk van
George Gessert. Deze pionier van de bio art werd geboren in 1944 in Milwaukee,
Wisconsin. In zijn werk focust hij op het raakvlak van kunst en genetica. Gessert
werkt vooral met sierbloemen. Hij kruist wilde variëteiten en is geïnteresseerd in de
esthetica ervan en in de invloed van de menselijke smaak op hun evolutie.
Eind november start ook een retrospectieve tentoonstelling van de Belgische
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■ Zicht van de tentoonstelling Polar Expeditions, Verbeke Foundation, winter 2009.
[© Simon Delobel]

■ Stan Wannet, Van één van onze verslaggevers, 2007, Collectie Verbeke Foundation.
[© Simon Delobel]

kunstenaar Mark Verstockt. Hij creëert geometrisch abstract werk, verwant aan de
kinetische kunst, geïntegreerd in de architectuur en in confrontatie met de natuur.
Af en toe ontplooit de Verbeke Foundation ook initiatieven extra muros. Zo loopt
tot 31 december 2010 in Izegem een tentoonstelling van negen kunstwerken, verspreid
over de stad Izegem. De inwoners kunnen hun favoriete werk kiezen en een stem
uitbrengen. Op het einde van het jaar wordt het kunstwerk met het meeste aantal
stemmen aangekocht door de gemeente. In Cultuurhuis De Bijl in Zoersel werden
tijdens de maand mei collages en assemblages uit de Verbeke Foundation
tentoongesteld. In 2011 wordt een selectie uit de collagecollectie van de Verbeke
Foundation tentoongesteld in het Mamac, het Musée d'Art moderne et d'Art
contemporain van de stad Luik.
‘Onze tentoonstellingsruimte wil geen oase zijn. Onze show is onaf, in beweging,
ongepolijst, contradictorisch, slordig, complex, onharmonieus, levend en
onmonumentaal, zoals de wereld buiten de museummuren. Bij ons geen opzichtige
spektakelgebouwen maar een verfrissende onpretentieuze plaats om Kunst te bekijken
en een subtiele kritiek op de kunstwereld.’ Aldus Geert Verbeke op de website van
de Foundation. Zijn stichting is toegankelijk en laagdrempelig en daarom een plek
die het bezoeken meer dan waard is. En omdat er altijd wel weer wat anders te zien
en te beleven valt, is het ook een plek waar je als bezoeker naar terug wilt keren.

Info
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Verbeke Foundation, Westakker, 9190 Kemzeke (Stekene), tel.: 03/789.22.07.
www.verbekefoundation.com.
De stichting is toegankelijk van donderdag tot en met zondag van 11 tot 18 uur.
In de Verbeke Foundation is er voor de bezoekers ook een cafetaria en een bookshop.
De stichting werkt principieel zonder overheidssubsidies. Daarom biedt de locatie
de mogelijkheid om bedrijfsevenementen, personeelsfeesten, productpresentaties en
dergelijke meer te organiseren.

Uitnodiging
Kunsttijdschrift Vlaanderen en de Verbeke Foundation nodigen u en uw vrienden
uit op woensdag 13 oktober 2010 om 18 uur in de Verbeke Foundation, Westakker,
9190 Kemzeke (Stekene) voor de presentatie van dit themanummer.
Op het programma staan onder meer een rondleiding in de Verbeke Foundation en
een uniek panelgesprek over ‘Bedrijvig in kunst’ met: Geert Verbeke (Verbeke
Foundation), Vincent Verbist (Vanhaerents Art Collection) en Michel en Julie
Espeel-Vandenbroucke (Constructies Espeel en Arteconomy).
Van harte welkom!
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Würths gigantische kunstcollectie doet Europese vestigingen aan
Kunst vormt tegengif voor autistische bedrijfscultuur
Emmanuel Van Lierde
Reinhold Würth kwam door de plotse dood van zijn vader op zijn negentiende aan
het hoofd van diens groothandel in schroeven. Hij maakte van Würth een wereldbedrijf
met 59.000 werknemers en 400 ondernemingen in 84 landen. Bovendien ontpopte
de Duitse ondernemer zich tot een reusachtige kunstverzamelaar. Zo'n 12.500
kunstwerken sieren zijn bedrijfsgebouwen en musea.
De ondertussen vijfenzeventigjarige Reinhold Würth maakte nog de Tweede
Wereldoorlog mee. Hij herinnert zich dat zijn familie het makkelijker had dan andere.
Ze woonden op het platteland waar nauwelijks werd gevochten of geschoten en zijn
grootouders waren boeren. Daardoor was er genoeg te eten. Zijn familie werkte niet
met de nazi's en waren geen lid van de NSDAP. Daardoor kreeg zijn vader enkele
maanden na de oorlog al een vergunning van de Amerikanen om met een bedrijf te
beginnen in Künzelsau. De veeleisende vader verplichtte zijn zoon vanaf veertien
jaar in het bedrijf te werken. Als zestienjarige knaap trok hij al 400 kilometer van
huis, naar Düsseldorf, om bestellingen te verzamelen. Tegenover zijn zoon toonde
vader zich nooit tevreden. ‘Dat is iets wat ik anders heb gedaan. Ik heb mijn
werknemers altijd het gevoel proberen te geven dat ik apprecieerde wat ze deden.
Dat had ik zelf gemist. Ik wou altijd een eerlijk zakenman zijn en schonk vertrouwen
aan mijn werknemers. Ik kreeg ook veel vertrouwen terug en dat rendeerde’, getuigde
Würth vele jaren later.

Familiaal en degelijk
Door de plotse dood van zijn vader kreeg hij als negentienjarige in 1954 het bedrijf
met twee arbeiders onder zijn hoede. ‘Van

■ Reinhold Würth. [© Würth]

de ene op de andere dag moest ik zorgen voor mijn moeder en mijn broer die negen
jaar jonger was. Vandaag kunnen kinderen in Europese landen rustig de tijd nemen
om te beslissen wat ze willen doen. Aan mij heeft niemand gevraagd wat mijn
interesses waren. Ik moest gewoon verder.’ Geen rancune of spijt in zijn stem, zo
was het leven nu eenmaal. ‘Het was natuurlijk moeilijk, maar het was ook de tijd
van het zogenaamde Duitse economische mirakel. Ik kon de zaak gemakkelijk laten
groeien. Toch verraste het me dat er ooit bijna 60.000 werknemers in dienst waren.
Dat betekent niet dat alles altijd van een leien dakje liep. In de jaren zeventig begon
ik een bouwbedrijf omdat er voor mijn werknemers geen werk meer was en ik ze
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anders diende te ontslaan. Na tien jaar moest ik het faillissement aanvragen omdat
het verlies tot tien miljoen Duitse mark was opgelopen.’
Tot op vandaag is de hoofdzetel van het ondertussen 65-jarige concern gevestigd
in het Zuid-Duitse Künzelsau, maar de groep verspreidde zich in 84 landen. De 400
vestigingen tellen samen 59.000 werknemers en halen een omzet van bijna 8 miljard
euro. Het bedrijf handelt in bevestigings- en montagematerialen zoals bouten,
schroeven, schroeftoebehoren, pluggen, handgereedschap en chemischtechnische
producten, maar verkoopt ook beschermende werkkledij, producten voor de bouw,
elektrisch materiaal, pneumatische machines, elektronische onderdelen en
zonnepanelen. Würth hield altijd de strategie aan om kleine, commerciële units uit
te bouwen met vertegenwoordigers die de klanten op het terrein zeer goed leerden
kennen. Zo bouwden zijn medewerkers langdurige vertrouwensrelaties uit met zowel
grote als kleine klanten die aan de Duitse Grundlichkeit verknocht raakten. Van de
drie kinderen van Reinhold Würth - zelf ondertussen meer dan zestig jaar bedrijvig
- zit nu zijn dochter Bettina en haar man in het bedrijf en ook een van de vijf
kleinkinderen is bij Würth aan de slag. Zo behoudt die multinational zijn familiale
karakter.

Voorliefde voor kunst
Al verliet Reinhold Würth de schoolbanken als veertienjarige, nu draagt hij de titel
van professor doctor. Aan de universiteit van Karlsruhe startte hij in 1998 een
interfacultair instituut voor ondernemerschap op. Tot 2003 was hij daar buitengewoon
hoogleraar. ‘Ik had nog nooit een universiteit vanbinnen gezien. Wonderlijk was dat,
om nooit gestudeerd te hebben en zo te mogen binnenkomen. Studenten uit allerlei
richtingen kwamen bij mij om zaken te leren doen. De universiteit werd mijn lang
leven’, zegt de bedrijfsleider die ook eredoctoraten van de universiteiten van Tübingen
en Palermo kreeg.
Naast de passie om te lezen, te studeren en zichzelf bij te schaven had Würth ook
altijd een voorliefde voor kunst. Zijn eerste kunstwerk - een aquarel van Emil Nolde
- kocht hij in 1964. Daarmee had hij
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de smaak van het verzamelen te pakken. Andere kunstwerken van bekende namen
zoals Claude Monet, Edvard Munch, Pablo Picasso, René Magritte, Max Ernst, Marc
Chagall, Roy Lichtenstein, Andy Warhol, Gerhard Richter, Anish Kapoor, Eduardo
Chillida, Antoni Tàpies, Pierre Alechinsky en Christo Javacheff- beter bekend zonder
zijn familienaam - zou hij aan zijn bezit toevoegen. Toch had hij geen speculatieve
bedoelingen. Aanvankelijk kocht hij kunstwerken alleen als hij ze mooi vond en ze
hem beroerden, niet als belegging.
‘Verzamelen was mijn hobby, al had ik geen enkele kennis van zaken. Ik volgde
gewoon mijn wens om een werk te bezitten. Ik zag het als een investering voor de
mensen en niet uit luxe. Ik zocht de levens- en arbeidskwaliteit te verhogen door me
te omringen met kunst. De kleurenpracht van kunstwerken doorbrak voor mij het
eentonige en grijze bestaan dat ik als ondernemer leidde. Het harde werken, bijna
zeven dagen op zeven en zestien uren per dag, kreeg zo af en toe een tegengewicht.
Kunst zorgde voor ontspanning en onthechting tegenover die opslorpende
bedrijfswereld. Interesse in kunst was voor mij een manier om meer zin en voldoening
te geven aan mijn leven’, reageert de Duitse ondernemer.

■ Het Museum Würth in Künzelsau-Gaisbach, ontworpen door de architecten Siegfried Müller en
Maja Heuser-Djordjevic. [© Würth]
■ Het interieur van het Museum Würth in Künzelsau-Gaisbach.
[© Würth]

Berekende risico's
Naderhand zag hij in dat hij door die collectie een meerwaarde kon realiseren die
hem niet onverschillig liet. ‘Ik blijf toch voor negentig procent een koopman’, lacht
Würth. ‘Ik laat me voor de aankopen adviseren door specialisten en uit hun voorstellen
kies ik wat me het meest aanspreekt. Omdat de prijzen voor moderne kunstwerken
spectaculair stegen, kon ik niet anders dan de raad inwinnen van galeriehouders,
kunstenaars en kunsthistorici. Als bedrijfsleider wou ik de financiele risico's beperkt
houden, het kon niet de bedoeling zijn mijn geld over de balk te gooien’, vervolgt
hij.
‘Ondertussen deed ik ook zelf wel de nodige ervaring en kennis op, maar als
amateur kijk ik toch anders naar kunst dan die specialisten. Nog altijd koop ik wel
eens spontaan een werk, gewoon omdat ik het graag zie. Ik ondersteun ook jong en
onbekend talent uit Karlsruhe en omgeving. Ik bezoek hun ateliers en kies zelf
kunstwerken uit, zonder overleg met mijn adviescommissie. Van die werken moeten
we afwachten of ze de tand des tijds doorstaan en een blijvende waarde hebben.
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Alleen de tijd oordeelt of iets grote kunst is of niet. Maar dat risico moet je durven
nemen om kunstwerken te kopen die misschien niet bestand zijn tegen de tijd. Dat
hoort er nu eenmaal bij, zeker als zakenman. Er bestaat geen succesvolle ondernemer
die geen berekende risico's neemt.’

Expositieruimte in het bedrijf
Vandaag bestaat Würths collectie uit meer dan 12.500 kunstwerken. Daarmee bezit
het concern een van de grootste bedrijfscollecties ter wereld met moderne en
hedendaagse kunst. Die werken hangen niet bij hem thuis, maar worden tentoongesteld
in drie musea in Duitsland en tien kunstfora in de bedrijfsgebouwen buiten Duitsland.
Naarmate de kunstcollectie groeide, wenste Würth zijn passie voor eigentijdse kunst
te delen met zijn werknemers en met het grote publiek.
Toen de bedrijfszetel in Künzelsau-Gaisbach in 1991 werd vernieuwd, integreerde
het ontwerp van de architecten Siegfried Müller en Maja Heuser-Djordjevic voor
het eerst een vaste expositieruimte binnen de onderneming. Het eerste Museum Würth
was geboren. Voor de medewerkers en het publiek zouden voortaan de regelmatig
wisselende tentoonstellingen van kunst uit de twintigste en eenentwintigste eeuw
dagelijks toegankelijk zijn. Tegelijkertijd werd een historisch museum ondergebracht
in de bedrijfszetel. De bezoeker kan er kennis maken met de geschiedenis en
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■ De Kunsthalle Würth in Schwäbisch Hall, ontworpen door de Deense architect Henning Larsen.
[© Würth]
■ Het interieur van de Kunsthalle Würth in Schwäbisch Hall.
[© Würth]

de evolutie van de techniek. In 2001 volgde de door de Deense architect Henning
Larsen ontworpen Kunsthalle Würth in het historische hart van de middeleeuwse
stad Schwäbisch Hall. Met respect voor de omgeving werd het moderne museum
opgetrokken tussen een markante brouwerij en de Katharinenkerk.
Steeds meer zouden ook buitenlandse vestigingen een expositieruimte integreren
in hun vestiging. Zo kwamen de publiek toegankelijke kunstfora tot stand in
Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Zwitserland, Italië, Denemarken, Spanje, Frankrijk
en België. Ook aan de nieuwe vestiging in China zou een expositieruimte worden
gekoppeld. Die plannen liepen echter door de economische crisis vertraging op.
Bovendien ontstaan er logistieke moeilijkheden om die kunstwerken voortdurend te
transporteren. Thematentoonstellingen in de Europese vestigingen maken immers
gebruik van de collectie uit Duitsland. Wellicht komen er daarom in Europa geen
nieuwe kunstdependances meer bij.

De collectie
Kunst bewonderen te midden van een bedrijf, zorgt voor een andere ervaring en
beleving dan wanneer je naar een museum trekt. Musea gelijken op sacrale ruimtes
waar stilte domineert. Kunstwerken hangen er steriel in een keurslijf. In een bedrijf
daarentegen verwacht je geen kunst en loop je toevallig en meer ontspannen kunst
tegen het lijf. Würth ziet ook een verschil in samenstelling. ‘Zo'n bedrijfscollectie
hoeft niet samenhangend te zijn. Ze moet niet zo perfect zijn als in een museum. Het
geeft niet als er werken van onbekende kunstenaars bij zijn. Zo'n bedrijfscollectie
heeft meer weg van een experimentele ruimte waar alles mag en kan. Je kunt net
trachten nieuwe kunstenaars te lanceren, terwijl je al een gevestigde waarde moet
zijn om in een museum een plaats te krijgen. Ik zie mijn collectie als een onvoltooid
museum, ook en vooral omdat we onze exposities voortdurend wijzigen en werken
verplaatsen. Er komen nieuwe werken bij, anderen reizen rond tussen de kunstfora
en daardoor zie je nooit hetzelfde. Er is meer dynamiek in zo'n collectie dan bij de
meeste musea.’ Würths collectie bestaat uit zowel schilderijen, grafiek en
beeldhouwwerken, als iconen, wandtapijten, keramiek en porselein. Omdat de
klassieke moderne kunst niet langer betaalbaar was, ging Reinhold Würth zich steeds
meer toeleggen op hedendaagse kunst met een voorkeur voor Duitse en Oostenrijkse
kunstenaars zoals Ernst Bohatsch, Gunter Damisch, Hubert Scheibl, Arnulf Rainer,
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Markus Lüpertz en Rudolf Hausner. Daarbij hechtte hij veel belang aan de ontmoeting
met kunstenaars zoals Alfred Hrdlicka, Horst Antes, Wolfgang en Gerda Bier, Thomas
Lenk en Ben Willikens. Steeds weer ging hij met

■ Max Bill, 4 couleurs en groupe serrées autour de nudens blanc, zeefdruk, 1969.
[© Würth]
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Kunstforum Würth in Turnhout
Ook in België en Luxemburg is Würth de marktleider van alles wat te maken heeft
met bevestigings- en montagematerialen. Het hoofdkwartier voor beide landen ligt
in Turnhout, waar Würth België in 1964 werd opgericht. Meermaals verhuisde de
vestiging, maar vanaf 1984 vond die haar vaste stek aan de Everdongenlaan. In 1989
nam Würth Belux de handelsactiviteiten van Würth België over en werd het 25-jarige
bestaan van die vestiging gevierd. Bij de veertigste verjaardag waren de uitbreiding
en de renovatie van die bedrijfssite noodzakelijk. Naast nieuwe kantoren opende ook
daar in 2007 een kunstforum de deuren. Architect Guy Wastiau uit Westerlo stond
in voor het ontwerp van het nieuwe bedrijfsgebouw. De vleugel met de stijlvolle
tentoonstellingsruimte was de laatste fase in de uitvoering van de bouwplannen. De
benedenverdieping is gereserveerd voor een ruime bookshop en café, en op de eerste
en tweede verdieping is in totaal 400 vierkante meter expositievloer beschikbaar. De
openingstentoonstelling rond het werk van Christo kreeg meer dan 7.000 bezoekers
over de vloer. Sindsdien zijn jaarlijks twee of drie

■ De gebouwen van Würth Belux aan de Everdongenlaan in Turnhout, waar ook een Kunstforum
Würth is gevestigd. [© Würth]

selecties te zien uit de gigantische collectie van Reinhold Würth.
Kunsthistorica Sue Schiepers werd in het Turnhoutse kunstforum aangesteld als
conservator en beheerder nadat ze in de Duitse bakermat van het concern een intensief
bad in de Würthcultuur had gekregen. Daar leerde ze de uitgebreide Würth-collectie
kennen. Zij ziet op de tentoonstellingen geregeld nieuwsgierige klanten en
werkmannen in blauwe overall rondwandelen die montagemateriaal komen
aanschaffen. ‘Terwijl die vaklui hun bestelling ophalen, wippen ze soms even binnen
in de kunsthal. Dat is mooi, want dat sluit perfect aan bij onze bedrijfsfilosofie die
kunst voor iedereen toegankelijk wil maken’, zegt Schiepers. Naast de
tentoonstellingen stelt ze kinderateliers samen, organiseert lezingen, schrijft teksten,
beheert de forumshop, verhuurt de forumzaal en geeft rondleidingen.
‘Het kunstforum in Turnhout is een zegen voor de scholen uit de omgeving omdat
leerkrachten met hun klassen anders naar Antwerpen of Brussel moeten pendelen
voor een museumbezoek. Nu kunnen die dicht bij huis en in een meer ontspannen
omgeving kunst leren smaken. Würth richt zich ook op familiebezoeken. Meestal
bieden musea aparte kinderateliers naast de rondleidingen voor volwassenen. Wij
geven rondleidingen waar zowel kinderen als volwassenen iets aan hebben. Kinderen
die een van onze ateliers volgden, willen hun enthousiasme soms delen met hun
ouders en lokken hen mee naar het kunstforum. We willen hen dan niet uit elkaar
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halen, maar net samen van kunst leren genieten. Maandelijks is er tijdens de
lunchpauze een personeelsrondleiding. Tijdens dat kwartier staan we stil bij één
kunstwerk. De opkomst is altijd heel divers. Er komt personeel uit zowel het magazijn
als de kantoren die zo even hun dagelijkse beslommeringen doorbreken. Kortom,
we trachten iedere bezoeker warm te maken voor kunst’, getuigt Schiepers.
‘Net omdat de werknemers en de bezoekers niet altijd veel van kunst afweten, is
een gids belangrijk. Die kan hen wijzen op details in een werk waar ze anders aan
voorbijgaan en dat levert een aha-erlebnis op. Ongeschoolde bezoekers hebben het
voordeel dat ze met een onbevangen blik
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kijken. Ze reageren spontaner op wat ze zien’, vindt Reinhold Würth die de geleide
bezoeken duidelijk aanbeveelt.
Tot 19 december loopt in Turnhout de expositie Een onveranderlijke, zuivere
werkelijkheid. Die toont abstracte grafiek uit de verzameling van Würth waarbij de
werken van Piet Mondriaan de absolute aandachtstrekker zijn. Die speciaal voor het
Belgische kunstforum geconcipieerde tentoonstelling past perfect bij de stad Turnhout
met haar rijke geschiedenis in de grafische nijverheid. Het kunstforum promoot
duobezoeken waarbij tegelijk het Frans Masereel Centrum in Kasterlee, het
Speelkaartenmuseum met zijn historische drukpers of Drukkerij Proost worden
bezocht. Zo ontdekt de bezoeker niet alleen het eindproduct - het kunstwerk -

■ Piet Mondriaan, Zeefdruk naar de ‘composition dans le carreau avec rouge, jaune et bleu, 1926’,
1957. [© Würth]

maar ook het totstandkomingsproces. Die bijbehorende activiteiten maken kunst
toegankelijker voor een breder publiek en tonen dat kunst niet op zichzelf staat.
Info:
Kunstforum Würth, Everdongenlaan 29, 2300 Turnhout, is dagelijks toegankelijk
van 10 tot 17 uur, gesloten op feestdagen.
Info: www.wurth.be.
Zie ook www.wuerth.com en
www.kunst.wuerth.com.
hen in dialoog over hun visies, ideeën en kunstwerken.

Kunst als bedrijfscultuur
Reinhold Würth wil kunst dichter bij de mensen brengen en vindt dat kunst een
essentieel onderdeel is van zijn bedrijfscultuur. Kunst is geen uithangbord dat alleen
de ontvangst- en directieruimte opfleurt. Het hele bedrijf is doordrongen van kunst
en cultuur. Die gedachten vonden in de jaren zestig weerklank bij diverse Europese
ondernemers. Zo liet de directeur van het toenmalige tabaksconcern Turmac,
Alexander Orlow, grote abstracte kunstwerken in de sigarettenfabriek in het
Nederlandse Zevenaar ophangen. De aankopen gebeurden door de Peter Stuyvesant
Stichting die een collectie uitbouwde om alle vestigingen van Turmac met kunst te
verfraaien. Aan dat verhaal kwam een eind toen British American Tobacco (BAT)
de fabriek in Zevenaar eind 2008 sloot.
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Vandaag is Würth wellicht het enige grote bedrijf waar kunst zo'n centrale plaats in
het beleid inneemt. Al gaf Reinhold Würth de dagelijkse leiding van zijn bedrijf in
1994 uit handen, zijn filosofie is nog altijd sterk aanwezig in de binnen- en
buitenlandse vestigingen. Hij blijft trouwens tot op vandaag de voorzitter van de raad
van toezicht en de erevoorzitter van de raad van bestuur. Zijn geloof in de positieve
werking van kunst op het bedrijfsklimaat wordt onverminderd beleden. Naast
beeldende kunst promoot het bedrijf ook actieve kunstbeoefening. In Duitsland heeft
Würth een eigen academie, een literatuurprijs, een orkest en een koor.

Toch ook uithangbord
‘Mensen zien dat dit bedrijf niet alleen maar aan winstmarges denkt, maar dat we
ook geven om de mooie dingen in het leven: kunst en muziek. Of de werknemers
dat appreciëren? Weinig mensen bezoeken musea. In ons bedrijf is dat niet anders,
wij zijn een spiegel van de maatschappij. Maar ik vind het belangrijk om het aan te
bieden. Het is goed om in een mooie omgeving te werken. Zeker nu, als je de hele
dag en 's avonds nog voor de computer zit, dat heeft iets autistisch. Ik hoor vaak dat
onze werknemers bezoekers of familie meenemen naar de kantoren en het museum
om hen met trots rond te leiden in hun firma. De communicatie die daaruit voortkomt,
evenals de concerten in ons bedrijf, zie ik als een tegengif voor die autistische trend
waarin iedereen zich afzondert. Kunst en cultuur kunnen de ontmoeting en de dialoog
tussen de economische wereld en de samenleving aanzwengelen’, legt de Duitse
ondernemer uit.
Hoe nobel dat alles ook mag klinken, het valt niet te ontkennen dat zo'n kunstcollectie
tegelijk werkt als een uithangbord van het bedrijf. ‘Door het publiek in onze kantoren
te laten kennismaken met onze collectie geven we een visitekaartje af van een
onderneming die altijd en overal kwaliteit nastreeft’, geeft Würth toe. Zijn collectie
leidt onmiskenbaar tot een geslaagde vorm van marketing.

Uitnodiging
Kunstforum Würth nodigt de lezers van Kunsttijdschrift Vlaanderen uit op zaterdag
2 oktober 2010 om 10.30 uur in het Kunstforum Würth, Everdongenlaan 29, 2300
Turnhout naar aanleiding van dit themanummer. Conservator Sue Schiepers stelt het
bedrijf Würth en zijn kunstcollectie voor en geeft aansluitend een rondleiding in de
lopende tentoonstelling. Aansluitend receptie.
Van harte welkom!
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Zin en onzin van de Vanmoerkerke Collection
Decorateur, entrepreneur, collectioneur
Sara Weyns
Kunstcollecties afdoen als gewiekste investeringen of als pure decoratie voor de
anders kale muren doet geen recht aan de verzamelaar noch aan de verzameling. Dat
blijkt uit het verhaal van Mark Vanmoerkerke en zijn opgebouwde kunstcollectie.
De invloed van de verzamelaar is vandaag groter dan ooit. De snelle verspreiding
van informatie, en het gemak waarmee de wereld bereisd wordt, geven de verzamelaar
onbeperkt toegang tot de wereld van de hedendaagse kunst. Die hedendaagse kunst
geniet een nooit eerder geziene populariteit: nooit eerder bezochten zo veel mensen
hedendaagse kunstmusea, nooit eerder konden zoveel mensen zich voltijds op
professionele basis met hedendaagse kunst bezighouden.
Hedendaagse kunst is een sleutelelement geworden in onze ontspanningscultuur,
en één met een hoog glamourgehalte bovendien. Het hoeft daarom niet te verbazen
dat de markt voor hedendaagse kunst exponentieel groeit. Galeriehouders,
museumdirecteurs, adviseurs, critici en kunstenaars vormen samen een complexe
constructie van relaties en belangen, en de verzamelaar is een van de hoekstenen van
het bouwwerk. Hij moet omzichtig tewerk gaan, want de verbindingen staan of vallen
met een degelijke reputatie, met geloofwaardigheid. Mark Vanmoerkerke is één van
die Belgische verzamelaars die de laatste jaren een dergelijke naam heeft opgebouwd.
Te midden van zijn collectie denkt hij voor Kunsttijdschrift Vlaanderen hardop na
over de zin en onzin van zijn verzameling.
De Vanmoerkerke Collection is ondergebracht in een prachtig gebouw uit 1942.
Het ligt - onverwacht - in een residentiële buurt van Oostende. Hoewel de collectie
vrij toegankelijk is, maakt de toevallige passant duidelijk geen deel uit van de
doelgroep. Dat blijkt niet het enige dat niet aan het toeval werd overgelaten. Het
gebouw werd uitstekend gerenoveerd, met een helder inzicht in de noden van een
tentoonstellingsplek voor hedendaagse kunst. Flexibiliteit, ruimte en licht spelen de
hoofdrollen, al gaat het niet om spectaculaire oppervlaktes. Naast het hoofdgebouw
werd recent (2009) een nieuwe vleugel in gebruik genomen. De industriële nieuwbouw
contrasteert mooi met het originele gebouw en verenigt een goed georganiseerd depot
met een bibliotheek en meer tentoonstellingsplek voor de driedimensionale werken
uit de collectie. Behalve publieke ruimtes zijn deze zalen ook privé-vertrekken:
Vanmoerkerke heeft er zijn kantoren in ondergebracht met behulp van een licht en
mobiel systeem van tafels, stoelen en draagbare computers. Behalve luxe spreekt er
ook efficiëntie uit het geheel. De ruimtes zijn in de eerste plaats functioneel, zowel
voor de kunst als voor de andere activiteiten. Van opsmuk is geen sprake.

(On)voorspelbaar succes
Toch is het een decoratieprobleem dat aan de oorsprong ligt van de collectie. Een
nieuw kantoor voor een nieuw bedrijf - Mark Vanmoerkerke kwam in 1997 aan het
hoofd van Sun Parks - had volgens de architecten nood aan wat kleur op de muur.
Galeriehouder Patrick De Brock uit Knokke werd gesprekspartner, en twee weken
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later had Vanmoerkerke zijn eerste werk gekocht: een diepblauw schilderij van de
Britse Zebedee Jones. Het werk zou nooit aan de muur van het kantoor terechtkomen:
het kreeg een plaats in de woning van de kersverse kunstbezitter. Tien jaar later zou
de collectie meer dan 1.000 werken tellen, stuk voor stuk door de verzamelaar
persoonlijk bestudeerd en aangekocht. Anno 2010 is de verzameling op scherp gesteld,
en bevindt ze zich in een stroomversnelling.
In de loop van het afgelopen decennium heeft Mark Vanmoerkerke zich omringd
met een sterk team. Dat team bestaat grotendeels uit vertrouwenspersonen en adviseurs
- vaak doorwinterde professionals uit het kunstveld - die op de achtergrond opereren,
Charline Adriaens, de collectiebeheerder en een ploeg professionele arthandlers. Ook
met de architecten achter de verbouwing, Peter De Bruycker en Inge De Brock, bleef
hij in dialoog. Wellicht is daarin de hand van een ervaren manager te herkennen:
door je met sterke mensen te omringen, bereik je meer. Een voorspelbaar mechanisme,
aldus Vanmoerkerke: wat zaken en menselijk gedrag betreft kan je de toekomst
voorspellen op basis van het verleden. Er verandert daarin niets wezenlijks. Goed
volk zal goed werk leveren.

Evenwicht tussen groeien en snoeien
Die blik op de toekomst, en de fascinatie voor de anticipatie daarop, liggen aan de
basis van de bewuste keuze voor een verzameling hedendaagse kunst. In de afgelopen
twaalf jaar is die verzameling sterk geëvolueerd. Vier criteria vormden het
oorspronkelijke uitgangspunt, aldus Vanmoerkerke: ‘elk werk moest me “aanspreken”,
het moest progressief zijn, ik moest het kunnen ophangen en het mocht niet meer
kosten dan 10.000 $. Die twee laatste principes heb ik niet lang volgehouden.’
Aanvankelijk was elke aankoop een ‘coup de coeur’, een verliefdheid. Er werd vanuit
het hart gekocht en met een hoge intensiteit. Maar met de jaren krijgt die Sturm und
Drang een tegengewicht in ervaring, in kennis van zaken, in behoefte aan diepgang.
Dat de verzamelaar letterlijk dagelijks in zijn collectie leeft en werkt, speelt daarin
een grote rol. De werken bij elkaar, naast en
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tegenover elkaar vechten zelf de strijd uit: kwaliteit is voor beeldende kunst een
zintuiglijke aangelegenheid, en een eigenschap die alleen door waarneming en tijd
echt gewogen kan worden. Soms met het gevolg dat een werk weer uit de collectie
wordt verwijderd.
Dit proces kreeg zijn voorlopige climax een tweetal jaar geleden, een moment
waarop de collectie als geheel streng werd geëvalueerd. De kern van de collectie
bleek te bestaan uit postconceptuele werken, voornamelijk Europees en
Noord-Amerikaans. Maar daarnaast telde ze ook veel Zuid-Amerikaanse en Aziatische
kunst, en een belangrijk deel klassieke fotografie. Er werd besloten verder te werken
vanuit die al aanwezige kern, de collectie te verdiepen door meer werken van de
belangrijkste kunstenaars aan te kopen - bijvoorbeeld van Ed Ruscha, Erwin Wurm
-, en de zeer jonge of pas beginnende kunstenaars nog wat te laten rijpen buiten de
collectie. Ook documentair werk, efemere kunst of werken uit zeer vergankelijke
materialen worden uit de weg gegaan. Uiteindelijk werden maar liefst een
vierhondertal werken afgestoten. Een hartverscheurend moment, volgens
Vanmoerkerke, maar hij blijkt er

■ Voorgevel van het eerste gebouw van de Vanmoerkerke Collectie.
[© Kristien Daem]
■ De voorgevels van de twee gebouwen van de Vanmoerkerke Collectie. Het recentste gebouw is
een betonnen bunker.
[© Philippe de Gobert]

de man niet naar om zich op zo'n moment door sentimenten te laten leiden. ‘“Walk
the talk” is een van mijn motto's.’ Eenmaal de keuze gemaakt voor de nieuwe focus
in de collectie, wordt er gerichter gezocht en gekocht. ‘Zoals water zijn weg zoekt
naar de zee, zo zoekt een collectioneur zijn weg naar de zin van zijn collectie’, zegt
Vanmoerkerke. Hij benadrukt hoezeer het verzamelen een proces is, een
evenwichtsoefening tussen organische groei en bijtijds snoeien. Maar hij wijst ook
op de vrijheid die de verzamelaar van hedendaagse kunst geniet: ‘Er hoeft niet
encyclopedisch gewerkt te worden, er zijn geen verplichte nummers, geen dode
materie. Alleen dat zoeken naar de zin. En het uiteindelijke oordeel ligt in de autopsie.’
Hij beschrijft zijn persoonlijke evolutie als verzamelaar met een - wellicht
kenmerkende - nuchterheid: ‘In de eerste plaats was ik als verzamelaar decorateur.
Vervolgens komt daar ook een stuk entrepreneurschap aan te pas: je valt terug op je
zakelijke ervaring. En tenslotte word je collectioneur. Alle drie die “-eurs” blijven
aanwezig, maar de samenstelling van het profiel verandert. Eerst ben je 100 procent
decorateur, later voeg je daar een flink percentage ratio aan toe, nog later raak je met
hart en ziel betrokken. Langzaamaan verschuift het zwaartepunt.’ Het is opvallend
om een verzamelaar zo pragmatisch over zijn eigen leerproces te horen spreken.
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Vaker omringt men zich in de kunstwereld met een aura van mystieke talenten, alsof
‘het oog’ voor wat goede kunst is iemand van bij de geboorte te beurt moet vallen.

Privé versus publiek
Sinds de collectie een duidelijke focus heeft, zette Vanmoerkerke met zijn team ook
een duidelijke lijn uit om een evenwicht te vinden tussen het private van een
persoonlijke collectie, en het publieke potentieel ervan. Per jaar worden drie tijdelijke
tentoonstellingen georganiseerd volgens een vast ritme: van januari tot april, van
mei tot augustus en van september tot december. Telkens wordt er gewerkt met een
gastcurator, die een eigenzinnige selectie maakt uit de collectie. Aanvankelijk waren
die gastcuratoren vrienden of raadgevers van de verzamelaar: Patrick De Brock,
Peter Doroshenko, Pedro Alonzo. Later worden mensen ook gevraagd omwille van
hun specifieke expertises of thematische accenten. Iemand als David Claerbout maakt
een keuze
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vanuit zijn achtergrond in de videokunst, Anne Pontégnie bijvoorbeeld maakt een
heel formele selectie van werken met een somber of ingetogen kleurgebruik versus
erg kleurrijke schilderijen, foto's en installaties. Telkens worden andere accenten
gelegd, al gaat het meestal om groepstentoonstellingen. De rollen worden ook niet
omgedraaid: er worden geen werken gekocht die eerst deel uitmaakten van een
tijdelijke opstelling. Het doel is duidelijk om de (tussentijdse) resultaten te tonen en
te toetsen, niet om het selectieproces te sturen. Op die manier blijft de verzameling
de coherente weerspiegeling van één visie, één uiteindelijke keuze.
De tentoonstellingen zijn toegankelijk voor het publiek, maar niet doorlopend
geopend. Er wordt van de bezoeker gevraagd een afspraak te maken. De drempel
verhoogt daarmee enigszins, maar het gevoel aan cultuurconsumptie te doen neemt
erdoor af: de inspanning wordt beloond, zeg maar, zoals dat in het geval van goede
kunst wel vaker het geval is. Hoewel er dus voor een eigen tentoonstellingsruimte
werd geopteerd, en niet voor een structurele overeenkomst met (een) bestaande
instelling(en), is er wel een grote bereidheid tot samenwerking.

■ Een installatie van Jason Rhoades, The Magic Circle. From the body of work: My Madinah, in
pursuit of my ermitage, uit 2004. Aan de muur hangt een werk van Christopher Wool, Untitled (P
563), uit 2007.
[© Philippe de Gobert]
■ Dezelfde installatie van Jason Rhoades, vanuit een andere hoek. Aan de muur hangt een werk van
Olafur Eliasson, The colour spectrum sertes, uit 2005. [© Philippe de Gobert]

Dat blijkt uit het gastcuratorschap van museumdirecteurs en -curatoren als Peter
Doroshenko, Joost Declercq en Anne Pontégnie, maar ook uit het bruikleenbeleid
dat de collectie voert: alleen in uitzonderlijke gevallen wordt een bruikleen voor een
tentoonstelling geweigerd. Men zou kunnen beredeneren dat privécollecties openbare
verzamelingen ver achter zich laten wat betreft de mogelijkheden. Ze zijn niet
gebonden aan wetenschappelijk onderzoek of verantwoording, politieke belangen
of infrastructurele beperkingen. En vaak kunnen ze bogen op financiële middelen
om depot- en presentatiemiddelen te genereren waar een publieke instelling slechts
van kan dromen. Toch is Vanmoerkerke van mening dat dit voor geen enkele partij
een excuus mag zijn om de teugels te laten vieren: met flexibiliteit, visie en hard
werk kan er volgens hem in elke context topkwaliteit worden gebracht.

Passie en ratio
Het lijkt de man achter de Vanmoerkerke Collection te typeren: een grote
actiebereidheid, werklust, pragmatiek. Hij beweert niet zozeer geïnteresseerd te zijn
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in het verhaal van een kunstwerk, in het theoretische discours eromheen. Het zou
het verzamelen op zich zijn dat hem boeit, en daar maakt de jacht of het
wedstrijdelement onvermijdelijk deel van uit. De uitspraken passen uitstekend bij
het beeld van een (meer dan) succesvol zakenman. Maar de collectie afdoen als een
gewiekste investering, een prijzenkast of stapel trofeeën doet tekort aan zowel de
verzamelaar als de verzameling. Er spreekt een grote betrokkenheid uit de manier
waarop hij zich letterlijk omringt met zijn werken. Uit het vele werk dat hij persoonlijk
stopt in het uitbouwen van een bibliotheek en databank. Uit het vele studie-, prospectie
en overlegwerk dat hij zelf doet. Maar vooral uit de bereidheid gemaakte fouten te
erkennen, eigen beslissingen in vraag te stellen. En uit het reflecteren over de zin en
onzin van die verzameling, hardop.

Info
Vanmoerkerke Collectie, Oud Vliegveld 10, 8400 Oostende, gsm: 0473/99.77.45,
info@artcollection.be.
De collectie kan bezocht worden na afspraak. Voor meer informatie kan men terecht
op de website:
www.artcollection.be.
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Op zoek naar een nieuwe relatie tussen kunst en economie
Van mecenaat naar partnerschap
Emmanuel Van Lierde
Constructies Espeel is een buitenbeentje in dit themanummer. Het bedrijf wenste
geen kunstcollectie aan te leggen, maar zocht naar een andere interactie tussen
industrie en kunst waarbij de kunstenaar een ondernemer wordt en de werknemers
van het bedrijf kunstenaars worden.
De passie voor kunst dook bij Julie Vandenbroucke al vroeg op. ‘Ik kwam uit een
arbeidersgezin waar kunst geen plaats had. Toch werd ik erdoor aangetrokken. Ik
knipte uit de Zondagsvriend en Ons land artikels over kunst uit. Mappen vol
krantenknipsels verzamelde ik die ik bewaar als een relikwie. Bij kennissen ontdekte
ik Openbaar Kunstbezit en ik vroeg mijn moeder de oren van het hoofd om daarop
een abonnement te nemen. De interesse voor kunst zat er diep in’, vertelt Julie.

De installatie Impromptu van Honoré d'O bij een bezoek aan Constructies Espeel tijdens de productie
van de motor voor Waailicht, een draaiende verlichtingspaal op de rotonde Heidelberg in Zedelgem.
[© Lannoo]

Proefopstelling bij Constructies Espeel van de Maanfontein van Tjok Dessauvage & Philippe
Bouttens in 1994. [© Lannoo]

Ondernemende passie en passioneel ondernemen
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Pas eind de jaren tachtig ging ze bijscholen over kunst en bezocht met haar man
Michel Espeel vernissages. Ze kochten al eens een kunstwerk en zo groeide een
fraaie collectie moderne kunst. Toch was het hen niet te doen om het bezit. Julie is
geen verzamelaarster. Ze laat zich door kunst meeslepen en gaat er helemaal in op.
Michel daarentegen blijft wie hij is: een bedrijfsleider. Tegenover de avances van
kunst behoudt hij een zakelijke afstand. Kunst werd daardoor niet het uithangbord
van zijn bedrijf. Kunst is voor Espeel geen decor, maar de bron van verandering: ze
zet iets in beweging.
De bedrijfs- en de kunstwereld vinden elkaar meestal door vormen van mecenaat.
Niet zo bij Constructies Espeel. Daar kwam veeleer toevallig en spontaan een echte
samenwerking met kunstenaars tot stand. In 1989 leerden Michel en Julie in een
galerie in Aalst de toen nog jonge en relatief onbekende kunstenaar Paul Gees kennen.
De beeldhouwer zat boordevol ideeën, maar had niet altijd de technische expertise
of de financiële middelen om sculpturen op grote schaal te realiseren. Gees klaagde
zijn nood bij Julie, Julie bij haar man en die nodigde Gees uit in zijn bedrijf.
Zo ging de bal aan het rollen. Michel stelde hem voor een van zijn ontwerpen in
zijn atelier te realiseren met enkele arbeiders. Die samenwerking bleek voor Gees al
vlug de springplank naar nationale en internationale erkenning. Het gerucht van de
samenwerking tussen Espeel en Gees verspreidde zich en andere kunstenaars vonden
hun weg naar Constructies Espeel: naast Gees kwamen Leo Copers, Martine
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Platteau, Hans De Pelsmacker, Honoré d'O, Tjok Dessauvage en Tine Vindevogel
over de vloer.

Het draait niet om geld
Administratief werden die kunstenaars als klanten behandeld. Het bedrijf maakte
hun projecten mogelijk, maar trad niet op als sponsor. Er werden afspraken op maat
gemaakt, maar niets werd zomaar gratis gegeven. ‘Een goede ondernemer houdt het
midden tussen de mens en de cijfers. We storten niet zomaar geld in een bodemloze
put, maar beginnende kunstenaars hebben vaak niet de technische of de financiële
middelen. Wij hielpen hun ideeën realiseren en dat opende vaak nieuwe deuren. Dat
gaf ons de kans achteraf een deel van de investering te recupereren. We doen niet
aan mecenaat, maar gaan voor een partnerschap. Dat is een wereld van verschil’,
zegt Michel. ‘We weigerden resoluut dat kunstenaars ons betaalden met een
kunstwerk. Na jaren zagen we dat daardoor een andere dynamiek in ons bedrijf
ontstond. We spraken ons niet uit of een werk mooi was of niet. Als bedrijf dachten
we niet esthetisch, maar technisch. Uit de ontmoeting en het gesprek met de
kunstenaar borrelden ideeën op en die trachten we te realiseren. Die creativiteit was
ons meer waard.’ Soms betaalden kunstenaars gewoon voor het geleverde werk,
soms stelde Espeel mankracht en materialen gratis ter beschikking, maar hij werkte
nooit zomaar in opdracht van kunstenaars. Constructies Espeel was geen
toeleverancierbedrijf van kunst. Wat primeerde voor Michel, was dat de kunstenaar
in het bedrijf kwam. Hij moest bereid zijn met de werknemers om te gaan en op voet
van gelijkwaardigheid met hen samen te werken. Het moest klikken tussen de
kunstenaar en het hele bedrijf. ‘Als ze dachten vlug op hun wenken te worden bediend
en dat wij gewoon hun plan zouden uitvoeren, dan wees ik hen meteen de deur’, zegt
Michel. Het bedrijf slaagde erin vele projecten met kunstenaars te voltooien en de
expertises en het productiepotentieel van een industrieel bedrijf naadloos te laten
aansluiten bij de artistieke praktijk. Maar beide bewaarden hun onafhankelijkheid:
Espeel kon zonder kunst en de kunst kan zonder het bedrijf Espeel.

Holistische visie
‘Normaal is het bindmiddel tussen kunst en economie het geld. Ondernemers kopen
kunst voor hun imago en als belegging, en de kunstenaar heeft het geld nodig. Wij
vertrekken vanuit de mens. Uiteraard komt er geld bij kijken, maar de mens moet
centraal staan. Wij brengen mensen samen: de kunstenaar, de ondernemer, de
medewerker, de leerlingen, de politicus. Wanneer je creatief talent samenbrengt,
levert dat zijn nut op voor beide partijen. Zo leiden partnerschap en engagement tot
de ontwikkeling van mens en maatschappij’, vinden Julie en Michel.
Voor hen staat een bedrijf niet los van de samenleving en daarom vinden ze dat
het ook opdrachten heeft die het puur economische overstijgen. Uiteraard moeten
de zaken draaien, maar verantwoord ondernemen betekent voor Michel dat zijn
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bedrijf zich engageert in ontwikkelingsprojecten, samenwerkt met scholen, en ja,
ook met kunst. ‘Economie is belangrijk, maar het is niet alles. Het leven heeft veel
meer te bieden. Onze levensvisie zocht altijd naar de samenhang tussen onderwijs,
politiek, kunst, sport, de derde wereld en de maatschappij’.
Julie en Michel vertrekken van een holistische visie. Die staat tegenover een
bipolaire visie die de relatie tussen twee partners alleen vanuit het geld denkt. ‘De
economische crisis hebben we aan zo'n visie te wijten. De financiële wereld werd
een louter virtuele wereld. Wij willen het fysieke weer binnenbrengen. Dat is niet
evident in een wereld die bezeten is door economische logica's en door geld’, legt
Julie uit.

Industriële kunst en artistieke industrie
De geschiedenis van Constructies Espeel toont aan dat kunst een middel kan zijn om
die economische logica te overstijgen. Door de kunstwereld in het bedrijf zijn ding
te laten doen en door kunstevenementen in het metaalbedrijf te organiseren, werd
het bedrijf zelf een begenadigde kunstruimte. Het maken van producten in de industrie
is verwant aan het creëren van kunstwerken. Industrie en kunst liggen niet zo ver uit
elkaar als vaak wordt gedacht. Experimenteren met kunst en industrie kan perfect
samengaan. De spielerei van de kunstenaar daagt de stielman uit en zo ontdekken
de werknemers dat ze ook zelf beschikken over artistieke talenten.
‘De meeste werknemers waarderen het sterk dat ze af en toe een iets minder voor
de hand liggende opdracht krijgen. Ze worden er creatiever door en durven plots ook
trots te zijn op hun prestaties. Het doorbreekt de sleur en verhoogt de betrokkenheid
wanneer de werknemers met een kunstenaar creatief, vaak zelfs zonder enig plan,
aan het werk kunnen’, getuigt Michel.
Creativiteit, innovatie, dynamiek, informaliteit en emotie horen we steeds vaker
vermelden als remedies voor de economische crisis en als toverwoorden om de
concurrentiekracht van Vlaanderen te versterken, maar die begrippen die nu het
economische denken beheersen, horen evengoed thuis in de logica van de kunst.
Daarnaast is de kunstwereld evenzeer als de industrie een rationele en competitieve
omgeving. Die verwantschap tussen kunst en ondernemen is de ideale voedingsbodem
voor een partnerschap dat veel verder reikt dan het mecenaat.

Arteconomy
Toch laat niet elke ondernemer kunstenaars in zijn bedrijf toe, want ondernemen is
een ‘risky business’. Vanuit de positieve ervaringen in het eigen bedrijf en om de
kloof tussen kunst en economie te overbruggen, besloot Julie in 2002 Arteconomy
op te richten. Die vzw gaf haar de mogelijkheid grote kunstevenementen te
organiseren, maar beoogt vooral vanuit de opgebouwde expertise partnerschappen
met kunstenaars op te zetten in andere bedrijven. ‘Wat wij deden, was mooi,
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Bedrijf met een ziel
Vader Ernest Espeel is oorspronkelijk boerensmid. Hij richt in 1954 in een atelier
aan de Moorseelsesteenweg in Rumbeke het metaalbedrijf op dat zijn familienaam
draagt. Het maakt intern transport voor de industriewereld. Zoon Michel zet vaders
groeiende bedrijf voort. Het verhuist in dezelfde straat van nummer 66a naar de
nummers 22-24 en het weet met een grote flexibiliteit competitief te blijven. Twintig
jaar lang werkt Michel samen met kunstenaars tot hij bij zijn pensionering in 2009
Constructies Espeel overlaat aan Dacar Holding, de holding van David en Caroline
(Dacar) Vanheede. Zij veranderen de naam van Constructies Espeel in MotuShapes.
Het boek Walk With Me herinnert aan de veelzijdige samenwerking tussen
Constructies Espeel en kunstenaars in de hoop dat anderen dat voorbeeld navolgen.
Ook bij MotuShapes kan het verhaal een vervolg krijgen. Af en toe doet een
kunstenaar op dat bedrijf een beroep en de bestaande banden werden niet verbroken.
Zo wenst Hans Op de Beeck een film te maken waarin laswerk voorkomt. Dat
fragment wordt bij MotuShapes opgenomen. Het spoor van Espeel loopt niet dood,
de trein loopt wat vertraging op, maar de goodwill is er om door te gaan.
En de ziel van het bedrijf werd niet verkocht. Die was volgens Michel niet te koop.
Hij had eerder een typisch bedrijfsmatig contract gesloten met de kunstenares Claire
Roudenko-Bertin die wenste te waken over de ziel van het bedrijf. Zij vreesde de
klauwen van de industrie en de mechanismen van het kapitaal. Als

■ De Franse kunstenares Claire Roudenko-Bertin met Michel Espeel. [© Espeel]

mede-eigenares waakt zij over de oorspronkelijke bezieling van Constructies Espeel.
Het ‘virus’ dat sommige werknemers en kunstenaars te pakken hebben, moet niet
uitgeroeid, maar verspreid worden. Daartoe richtte Claire het ‘Label Culture Espeel’
op dat ze over de planeet wil verspreiden. Michel klopte aan bij zijn bevriende
zakenpartner Dirk Vyncke om dat label op te starten in zijn bedrijf in Suzhou in
China. Sinds 27 januari 2010 is de zetel van Label Culture Espeel gevestigd bij
Suzhou. De Franse kunstenares gaat daar geregeld aan de slag naast haar
tentoonstellingen in het museum voor hedendaagse kunst in Bordeaux. Op die locaties
houdt ze alvast de ziel van Espeel levend.
Info:
Charlotte Bonduel & Luc Derycke (red.), Walk With Me. Over kunstenaars, het
bedrijf Constructies Espeel en hun samenwerkingen, Lannoo, Tielt, 2008, 152 p.
Marc Ruyters, Kunstenaars & ondernemers. Een nieuwe relatie, LannooCampus,
Heverlee-Leuven, 2006-20072, 144 p. www.arteconomy.be.
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maar het bleef beperkt tot eenmalige performances. Belangrijker dan het eenmalige
eindresultaat is het wordingsproces. Wanneer werknemers en de kunstenaar samen
een creatieve weg afleggen, verandert dat de mentaliteit. Om die in ruimere
ondernemerskringen te promoten, wou ik meer doen. Zo ontstond Arteconomy als
denktank. Die komt samen rond de relatie tussen kunstenaars en ondernemers, moedigt
studies daarover aan en dat leidt tot publicaties zoals het boek van Marc Ruytens,
Kunstenaars & ondernemers. Dat bundelt de seminaries ‘Kunst en economie: wij
zien geen verschil’. Arteconomy sensibiliseert met lezingen, rondetafelgesprekken,
workshops en individuele contacten’, legt Julie uit.
‘We hadden wel ervaring, maar wisten niet goed hoe die over te brengen. Passie
alleen volstond niet. We trokken daarom naar de Vlerick Management School die
vanuit de economie ons verhaal onderbouwde, en naar het Instituut voor onderzoek
in de kunsten (Ivok) van de K.U. Leuven dat hetzelfde deed vanuit de kunstwereld.
Het is belangrijk dat ook kunstenaars hun kijk geven op het partnerschap met de
industrie, want voor hen bestaat het gevaar dat ze door de economie worden
geïnstrumentaliseerd. Ook de UGent hield in 2004 een sociologische gevalstudie bij
het vijftigjarige bestaan van Espeel. We bevorderen zo de wetenschappelijke research.
Arteconomy besteedde opdrachten uit aan universiteiten die het artistiek, economisch
en sociologisch onderzoek stimuleerden’, zegt Michel.
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■ Julie Vandenbroucke en bedrijfsleider Guy Vander Storme (achteraan op de foto) bespreken met
de kunstenaars Sarah en Charles (vooraan op de foto) het project VDS Weaving. [© Arteconomy]

Innovatie bevorderen
De ondernemers die eerst theoretisch nadachten, wensten al snel iets in praktijk te
doen. Voor hen werkt Arteconomy als een reisagent die bemiddelt en begeleidt. Het
reisgezelschap vermenigvuldigt zich en het gevolg is dat Michel en Julie op nieuwe
locaties pionierende experimenten opzetten. Kunstenaars gaan nu in andere bedrijven
aan de slag en houden hen een spiegel voor hun dode hoeken voor. Zo bieden ze een
remedie tegen bedrijfsstramheid. Het pionierswerk van Espeel en Arteconomy is
geen verhaal uit het verleden, maar een verhaal met toekomst. Andere bedrijfsleiders
en de overheid pikken het op waardoor creatieve en culturele industrie steeds meer
ingang vindt. Zo wijst Arteconomy op een maatschappelijke urgentie. Het is een
constructieve suggestie aan de Vlaamse overheid. De relatie tussen de kunst- en de
bedrijfswereld bevordert de innovatie waar de politiek voor pleit. ‘Politiek is te weinig
gericht op ondernemen en te veel op managen en besturen. Hetzelfde geldt trouwens
voor onderwijs. Daardoor worden er te weinig ethische keuzes gemaakt. We hebben
een mentaliteitswijziging nodig zodat niet langer het geld primeert. We hopen dat
het cultuurforum van minister Joke Schauvliege oor heeft voor onze visies en bereid
is kracht te putten uit de creatieve bronnen die een maatschappelijke transformatie
beloven. Het is een overheidstaak innovatie en creativiteit te stimuleren. Wij hebben
een weg daartoe uitgestippeld, maar kunnen niet blijvend persoonlijk geld pompen
in die projecten. Als je niet aan de kar blijft duwen, dreigt ze stil te vallen, maar
alleen kun je niet tegen de stroom in blijven gaan. Ik besef dat kunst de wereld niet
gaat redden, maar kunst helpt wel om anders naar de wereld te kijken’, besluit Julie.
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Vanhaerents Art Collection
‘Disorder in the House’
Patrick Auwelaert
De conservator van een Vlaams museum liet zich in een gesprek ooit ontvallen dat
geen land ter wereld zoveel verzamelaars van hedendaagse kunst per vierkante
kilometer telt als België. Die uitspraak was voor alle duidelijkheid geen boutade,
maar een vaststelling. Ons koninkrijk mag in het buitenland dan al vaak een gek
figuur slaan door de kronkelige politieke wegen die het bewandelt, als het aankomt
op kunstverzamelaars worden wij wereldwijd méér dan serieus genomen.
Walter Vanhaerents (65) is een van die verzamelaars van hedendaagse kunst van wie
de collectie tot ver buiten onze landsgrenzen bekend is. Met in zijn verzameling
representatieve werken - installaties, foto's, schilderijen, tekeningen, zeefdrukken,
video's en sculpturen - van onder meer Andy Warhol, Bruce Nauman, Matthew
Barney, David Altmejd, Paul Mc-Carthy en Takashi Murakami, valt dat licht te
begrijpen. Maar zoals elke verzamelaar is ook hij ooit van nul begonnen. Wie is
Walter Vanhaerents, hoe bouwde hij zijn ‘kunstimperium’ uit, welke rode draad
loopt door zijn collectie en hoe zichtbaar is die collectie vandaag voor het publiek?

Post-Warholianen
Als leider van het naar hem vernoemde bedrijf in het West-Vlaamse Torhout
combineerde Vanhaerents tot 2004 de functies van vastgoedmakelaar,
bouwondernemer en projectontwikkelaar. Daarna liet hij de leiding van zijn zaak
over aan zijn zoon Joost. Sindsdien heeft hij de vrijheid om zich met de verdere
uitbouw, ontsluiting en presentatie van zijn collectie bezig te houden - een taak die
hij even gedreven ter harte neemt als zijn vroegere bedrijfsleiderschap. Vanhaerents
verzamelt al lang. Tot begin jaren '70 - de conceptuele kunst was toen in zwang kocht hij vooral ambachtelijke kunst. Dat veranderde toen hij in een Duits museum
voor het eerst werk zag van Joseph Beuys, Richard Long
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■ Interieur Vanhaerents Art Collection, Brussel.
[© Jean Godecharle]

■ Tim Noble & Sue Webster, YES, diverse media, 148 × 292 × 25 cm, 2001.
[© Jean Godecharle]
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en Gerhard Richter. Het resultaat was een coup de foudre waar hij even niet van
terug had. Van de weeromstuit verkocht hij zijn collectie en begon hij opnieuw te
verzamelen, met dit verschil dat hij vanaf dan perfect de vinger aan de pols van de
tijd hield en hedendaagse kunst kocht waar Vlaamse musea als het SMAK en het M
HKA nu alleen maar kunnen van dromen.
Een van Vanhaerents' eerste aanwinsten was een werk van Andy Warhol
(1928-1987), die hij de belangrijkste kunstenaar van de twintigste eeuw vindt. Het
werk van de Amerikaanse popartkunstenaar vormt vandaag dan ook een van de
hoekstenen van zijn enorme collectie. Maar ook werk van kunstenaars die zich door
Warhol lieten inspireren, de zogenaamde ‘post-Warholianen’, zijn goed
vertegenwoordigd in Vanhaerents' collectie. Onder hen Richard Prince, Cindy
Sherman, Jenny Holzer, Allan McCollum, Barbara Krüger,

■ Takashi Murakami, Hiropon, diverse media, 186 × 115 × 105 cm, 1997.
[© Jean Godecharle]
■ Mariko Mori, Oneness, diverse media, elke figuur 140 × 76 × 65 cm, 2003.
[© Jean Godecharle]

Matt Mullican en Tim Noble & Sue Webster. Het werk YE$ (2001) van dat laatste,
Britse kunstenaarsduo is trouwens het eerste dat de bezoeker van de Vanhaerents
Art Collection - Vanhaerents' eigen ‘museum’ in Brussel - te zien krijgt. Het bestaat
uit 355 flikkerende lampen die samen het woord ‘YES’ vormen, waarbij de ‘S’ een
dollarteken is. De letters staan symbool voor de wereld van de hedendaagse kunst,
die meer dan ooit draait rond geld en ze verwijzen naar Warhol, die het winstprincipe
in de kunst introduceerde.
Hoewel Vanhaerents zelf meer dan veertig jaar ondernemer was, heeft hij als
kunstverzamelaar zo zijn bedenkingen bij de commerciële gang van zaken in de
wereld van de hedendaagse kunst. Zo vindt hij dat tal van verzamelaars te veel met
hun oren kopen in plaats van met hun ogen. Ze gaan veeleer af op de reputatie van
een kunstenaar dan op de intrinsieke kwaliteiten van zijn werk. En dat terwijl
Vanhaerents ervan overtuigd is dat een kunstenaar in heel zijn leven hoogstens tien
topwerken maakt. Hij vindt bovendien dat je niet alleen naar het werk zelf moet
kijken als je kunst koopt, maar daarnaast ook rekening moet houden met nieuwe
tendensen en nieuwe markten. Die nieuwe markten dienen zich nu vooral aan in
China, India en Rusland. Vanhaerents gaat er op zoek naar interessante jonge
kunstenaars van wie hij het werk volgt tot het de rijpheid vertoont en het niveau haalt
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waar de internationale kunstmarkt om vraagt. Hij koopt dan ook liefst werk van jonge
kunstenaars, alleen al omdat zij volgens hem de toekomst vormen.
Een andere hoeksteen van Vanhaerents' verzameling vormen de Japanse uitlopers
van de popart. De oosterse tegenhangers van de westerse post-Warholianen, zeg
maar. Mangafiguren en honden van onder meer Yoshitomo Nara, Takashi Murakami
-
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Publicatie na presentatie
Collectioneur Walter Vanhaerents is van plan om in zijn Vanhaerents Art Collection
in de Brusselse Dansaertwijk driejaarlijks een collectiepresentatie op te zetten en die
telkens te laten volgen door een publicatie. Voorjaar 2010 verscheen als apotheose
van de eerste collectiepresentatie de tentoonstellingscatalogus Disorder in the House.
Het Engelstalige boek (van slechts één tekst wordt de Nederlandse vertaling
weergegeven) toont in schitterende kleurenfoto's een zeventigtal werken van de dertig
kunstenaars die deel uitmaakten van de tentoonstelling. Bij elk afgebeeld werk wordt
een korte toelichting gegeven. Ook de titel, het jaar van ontstaan, de materialen
waaruit het is vervaardigd en de afmetingen worden daarbij vermeld. Een bio van
de kunstenaar in telegramstijl vervolledigt het plaatje. In zijn voorwoord, getiteld
Art is the sovereign, architecture is its humble servant, gaat Vanhaerents in op het
belang van de symbiose tussen kunst en architectuur, meer bepaald de architectuur
waarin (zijn) kunst een onderkomen vindt. Veel klassieke musea, zo vindt hij,
‘resemble a mausoleum, or worse, a prison’. Zijn ‘museum’ is het tegendeel daarvan.
Het interview van Frits de Coninck met Vanhaerents geeft inzicht in de motieven en
de eigenzinnige en gedurfde keuzes van de collectioneur. Blijkens het afsluitende
essay van Lieven Van Den Abeele bewandelt Vanhaerents een atypisch parcours,
houdt hij er een onconventionele visie op na en ontwikkelt hij een weinig orthodoxe
strategie. Van den Abeele legt uit: ‘Zoals een kunstenaar doet hij dat vanuit een
innerlijke noodzaak in de eerste plaats voor zichzelf. “It's a fate, worse than fame”,
zingt Warren Zevon.’ Het is Vanhaerents ten voeten uit.
Walter Vanhaerents (ed.), Disorder in the House. Vanhaerents Art Collection, Lannoo,
Tielt, 144 p. Zie lezersaanbod blz. 19.
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■ Kunstwerk op cover: Mark Handforth, Stardust, diverse media, variabele afmetingen, 2005.
[© Jean Godecharle]

het boegbeeld van Vanhaerents' collectie oosterse post-Warholianen -, Mariko
Mori en Chiho Aoshima. Die oosterse werken staan in zekere zin haaks op het beeld
dat de buitenwacht heeft van Vanhaerents' collectie en dat bepaald wordt door het
feit dat hij vooral ‘Amerikaans’ koopt: grootschalig, verhalend werk van kunstenaars
als Doug Aitken, Tom Friedman, Christopher Wool, Tom Sachs, Jason Rhoades en
Banks Violette. Dat ‘grootschalig’ mag trouwens letterlijk worden opgevat: sommige
werken - installaties vooral - in Vanhaerents' collectie zijn zo groot dat ze een hele
ruimte in beslag nemen. Met ‘verhalend’ wordt dan weer bedoeld dat het gros van
de werken in de collectie figuratief is en daardoor gevoeliger voor verhaalvorming
dan abstract werk.
Naast werk van Amerikaanse en Japanse kunstenaars telt Vanhaerents' collectie
ook veel werk van Europese kunstenaars, met namen als Ugo Rondinone (CH),
Katharina Fritsch (D), Peter Friedl (A), Francesco Vezzoli (I), en de Belgen Jan
Fabre - volgens Vanhaerents een van onze meest onderschatte kunstenaars -, Wim
Delvoye en Jan De Cock.
Vanhaerents is geen kunstverzamelaar die zich specialiseert in één kunststroming.
Zijn collectie biedt veeleer een dwarsdoorsnede van de hedendaagse stromingen van
de afgelopen dertig jaar en heeft als bijkomend kenmerk dat ze nog altijd in
ontwikkeling is en inzoomt op de huidige tendensen. Ze toont een keur van de meest
beloftevolle en getalenteerde jonge kunstenaars van deze tijd, in relatie tot de
gevestigde namen waardoor zij beïnvloed werden. Naast de al eerder genoemde grote
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namen vinden we er werk in terug van onder meer John Baldessari, Jeff Koons,
Christian Boltanski en Franz West - stuk voor stuk kunstenaars die inmiddels
kunstgeschiedenis geschreven hebben en allemaal ook minstens eenmaal deelnamen
aan de Documenta in Kassel, sinds 1955 de belangrijkste tentoonstelling van actuele
beeldende kunst in Europa.

Een eigen ‘museum’
Op een bepaald ogenblik kwam Vanhaerents tot het besef dat hij niet voluit kon
genieten van het grootste deel van zijn immense collectie, omdat het zich in kisten
bevond die opgeslagen waren in enkele loodsen. Hij besliste daarop om ze onder te
brengen in een bestaand gebouw, dat hij vond en kocht in de trendy Brusselse
Dansaertwijk. Het ging om een voormalige sanitaire opslagplaats uit 1926 met een
totale bruto oppervlakte van 3.500 vierkante meter, gekenmerkt door een betonnen
skelet met twee grote open ruimtes en een houten spitsdak.
Aan nieuwbouw als onderkomen voor zijn collectie heeft Vanhaerents geen
ogenblik gedacht. Oude opslagplaatsen en fabrieksgebouwen hebben volgens hem
namelijk als kwaliteit dat ze sterk overeenkomen met kunstenaarsateliers.
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In tegenstelling tot de steriele ‘white cube-look’ van tal van moderne galeries en
musea stralen ze een geschiedenis uit waarin hedendaagse kunst perfect kan gedijen.
Vanhaerents gaf aan architectenbureau Robbrecht & Daem uit Gent dan ook de
opdracht om het gebouw zo intact mogelijk te laten en zo weinig mogelijk ingrepen
uit te voeren. Het bureau kweet zich voorbeeldig van zijn taak en stelde zich bij de
uitvoering van het werk op als een ware dienaar van de kunst, met als motto: ‘Im
Mittelpunkt Kunst’. De verbouwingen met toch deels nieuwbouw vonden plaats in
de periode 2005-2006. Het resultaat is een constructie bestaande uit drie bouwlagen
en een mezzanine. Boven de inkom bevinden er zich vijf kabinetten waar afzonderlijke
installaties getoond kunnen worden, en er is ook een grote projectruimte van 24 bij
13 meter met een schelpvormig betongewelf, waar op regelmatige basis events
plaatsvinden en zaalvullende installaties worden getoond. De overgangen tussen de
open en gesloten ruimtes, in combinatie met de trappen en de ramen, maken dat het
gebouw tal van mogelijkheden biedt voor permanente en wisselende tentoonstellingen.
Een museum wil Vanhaerents het gebouw niet noemen, al is het dat in zekere zin
wel. In tegenstelling tot het klassieke museum als overheidsinstelling, waar de ene
tentoonstelling de andere in ijltempo opvolgt, ziet Vanhaerents zijn Vanhaerents Art
Collection veeleer als een plek waar hij gemiddeld om de drie jaar een deel van zijn
collectie wil voorstellen. Vanhaerents volgt als conservator van zijn eigen verzameling
ook niet het klassieke museummodel, met als kerntaken presenteren, bewaren en
bestuderen. Liever ontwikkelt hij een andere dynamiek om zijn Art Collection
optimaal te laten functioneren, alleen al naar begeleiding van bezoekers toe. Haaks
op de encyclopedische manier van verzamelen van de klassieke musea, die binnen
hun afgebakend terrein van elke kunststroming een representatieve selectie werken
in hun collectie willen, verkiest hij werken aan te kopen die aan zijn persoonlijke
smaak beantwoorden.

‘Disorder in the House’
In het voorjaar 2007 stelde Vanhaerents een eerste collectiepresentatie samen in zijn
Vanhaerents Art Collection. Het ging om een selectie van ongeveer 70 kunstwerken
van 30 internationale kunstenaars. Van Doug Aitken tot Christopher Wool, met
daartussenin namen als Thomas Demand, Mark Handforth, Jin Meyerson, Paul
Pfeiffer, Michael Sailstorfer en Markus Schinwald. Stilistisch sluiten de werken
vrijwel allemaal aan bij hedendaagse vormen van popart. Ze dateren in hoofdzaak
van eind jaren '90 tot heden. Vanhaerents gaf de tentoonstelling, die liep tot 27 juni
2010, als titel Disorder in the House mee, naar de gelijknamige song van de in 2003
overleden Amerikaanse singer-songwriter Warren Zevon. Die titel lijkt haaks te staan
op de perfectionist in Vanhaerents, die erom bekendstaat dat hij geen zweem van
wanorde toelaat in zijn leven. Gelukkig heeft zijn dagelijkse omgang met kunst hem
geleerd dat je iedere dag iets moet ondernemen dat je min of meer wat afschrikt. ‘Ik
stelde vast dat het creëren

Vlaanderen. Jaargang 59

■ Thomas Demand, Space Simulator, C-print on diasec, 300 × 430 cm, 2003.
[© Jean Godecharle]

van een dynamische wanorde en een chaotische energie - waar chaos zich in beweging
zet - automatisch leidde tot vorm en plastische expressie. Daarom sprak de song
“Disorder in the House” van Warren Zevon mij zo sterk aan. In deze song drukt
Zevon ook een zekere artistieke verzuchting uit wanneer hij zingt: “I'm gonna paint
the whole town grey”. Ik sta te popelen om hem daarbij te helpen’, zegt Vanhaerents.
Zijn tweede collectiepresentatie draagt als titel Sympathy for the Devil, naar de
gelijknamige song van de Rolling Stones. Hij stelde ze samen met Pierre-Olivier
Rollin van ‘espace de création contemporaine B.P.S.22’ in Charleroi. Als u benieuwd
bent hoe groot het rock-'n-rollgehalte van die tentoonstelling is, kondigt u best nu al
uw bezoek aan. Doen!

Info
Vanhaerents Art Collection, Anneessensstraat 29, 1000 Brussel, tel.: 02/511.50.77,
info@vanhaerentsartcollection.com, www.vanhaerentsartcollection.com.
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De coöperatieve aanpak van Cera
Ruimte geven aan creatieve eigenheid
Lies Daenen
Het kunstbeleid van Cera cvba is niet in enkele woorden samen te vatten en vraagt
om een zeker inzicht in de op het eerste zicht dubbele identiteit van Cera, die echter
haar eenheid vindt in de coöperatie.

De C van Cera
Cera is historisch vooral bekend als bank. Haar ontstaansgeschiedenis situeert zich
aan het einde van de 19de eeuw, toen in onze dorpen veel armoede heerste, onder
meer door een grote afhankelijkheid van de plattelandsbewoners van
grootgrondbezitters. Naar het voorbeeld van Raiffeisen in Duitsland ontstond hier
een systeem van samen sparen en samen aankopen - nu beter bekend onder de naam
microfinanciering - dat mensen stap voor stap in staat stelde om eigendom te
verwerven en onafhankelijkheid en welvaart op te bouwen. In 1998 werden de
bankactiviteiten van Cera opgenomen in het nieuwe KBC, Cera vond haar inspiratie
als nieuwe financiële groep in de grondprincipes van de coöperatie - samenwerking,
solidariteit en respect voor het individu -,

én in haar eigen ontstaansgeschiedenis. Cera heeft haar verleden als sociaal
geïnspireerde coöperatie vertaald in haar huidige dubbele opdracht. Enerzijds is er
het professioneel beheer van het patrimonium van Cera dat is ontstaan door de
vorming van de KBC Bankverzekeringsgroep en dat bijdraagt tot de stabiliteit en
verdere ontwikkeling van KBC Groep NV. Anderzijds vormen de fundamentele
waarden van de coöperatie de hoeksteen van de betrokkenheid en de inspraak van
zowat 450.000 vennoten en van het maatschappelijke engagement dat is
geconcretiseerd in maatschappelijke projecten. Cera streeft zowel naar financiële als
naar maatschappelijke meerwaarde voor alle betrokkenen en voor haar vennoten in
het bijzonder. Haar missie, ‘Samen investeren in welvaart en welzijn’, vat dit bondig
samen.
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Investeren in de maatschappij
Cera investeert in maatschappelijke projecten op lokaal/regionaal, provinciaal,
nationaal en internationaal niveau. Hiervoor vertrekken we van het netwerk van
vennoten dat gestructureerd is in niveaus van inspraak (zie kader 1).
Circa 1.000 adviserende leden, verdeeld over 45 Regionale Adviesraden, kennen
drie keer per jaar financiële steun toe aan lokale projecten die hun door organisaties
worden voorgelegd. In de Provinciale Adviesraden, waar grotere en
regio-overschrijdende projecten voorliggen, zetelen afgevaardigden uit de
verschillende Regionale Adviesraden van de provincies.
De nationale werking steunt projecten die doorgaans over meerdere jaren lopen en
een structureel karakter hebben.
Internationaal is Cera actief via BRS, die projecten ondersteunt van coöperatief
bankieren en verzekeren in derdewereldlanden, wat verwijst naar de roots van Cera
in België.
Cera is actief in zeven maatschappelijke domeinen. Deze domeinen sluiten aan bij
belangrijke hedendaagse maatschappelijke noden en bij de historische wortels van
Cera.
In nauw overleg met de stuurgroepen, waarin vertegenwoordigers van de Raad
van Bestuur (RVB) en de Nationale Adviesraad zetelen, bepaalt Cera de krachtlijnen
van de werking van de nationale projecten per domein (zie kader 2).
Cera creëert met haar werking in eerste instantie een maatschappelijke
welzijnshefboom: ze selecteert projecten op basis van inhoudelijke criteria en van
maatschappelijke noden. Waar mogelijk streeft Cera naar een duidelijke zichtbaarheid
van en communicatie over de projecten om deze hefboom te versterken. In hun
communicatie vraagt Cera haar partners te verwijzen naar Cera als een soort
kwaliteitslabel voor de projecten. Zo zien de vennoten ook in welke projecten Cera
investeert (zie voor meer informatie www.cera.be).
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■ Voor het eerst kwam er een lijvig boek, opgevat als een woordenboek in woord en beeld, over het
werk van het enfant terrible van de Waalse hedendaagse kunst, Jacques Lizène. ‘Tome III’ bevat zeer
veel informatie en een DVD. [© Koen Broos]
■ Marcel Berlanger schildert hyperrealistische, bijna fotografische beelden. Het boek waar hij aan
werkt zal vooral documenten bevatten en tonen hoe een werk ontstaat, wat het proces erachter is. [©
Koen Broos]
■ Raphaël Buedts (+2009) bouwde zijn hele leven aan een verstild maar krachtig oeuvre dat sculpturen,
schilderijen en tekeningen bevat. Een museale tentoonstelling in het SMAK, bij de publicatie van een
boek, bracht zijn werk weer onder de aandacht. [© Koen Broos]

Investeren in kunst en cultuur
De activiteiten van Cera in het domein Kunst en cultuur concentreren zich vooral op
het terrein van de hedendaagse kunst en op het terrein van de cultuur, begrepen als
een geheel van waarden.
Om deze opdracht op een zinvolle manier in te vullen, kiest Cera voor gerichte

Kader 2
NATIONAAL

& REGIONAAL

- Armoede en sociale uitsluiting
- Cera expertisecentrum Ondernemen
- Kunst en cultuur
- Land- en tuinbouw en platteland
- Medisch-sociaal

REGIONAAL

- Lokale onderwijsinitiatieven

INTERNATIONAAL

- Solidair bankieren en verzekeren in
derdewereldlanden via BRS

engagementen. Daardoor kan Cera met relatief bescheiden middelen hefbomen
realiseren. In de deelvelden waarin Cera actief is, doet ze expertise op en werkt ze
samen met domeinexperten, waardoor ze in staat is zo gericht en relevant mogelijke
keuzes te maken.
Cera kiest bewust voor een beperkt aantal thema's die belangrijk zijn in onze
maatschappij en waarin ze een structureel verschil kan maken. Bovendien neemt
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Cera initiatieven om de resultaten van de ondersteunde projecten zo breed mogelijk
te verspreiden naar de Belgische bevolking en in de eerste plaats naar haar vennoten.
Zo wil zij ook voor minder populaire maar even interessante aspecten van onze kunsten cultuurwereld aandacht vragen en een breder draagvlak creëren.
Deze visie concretiseert zich momenteel in volgende thema's: 1. Kunst in de
maatschappij, 2. Hedendaagse kunst en 3. Waardenonderzoek en waardenbeleving.

Hedendaagse kunst
Van bij haar ontstaan in 1998 bouwt Cera meteen een bijzondere relatie op met de
wereld van de beeldende kunst in België. Uit contacten met experts blijkt al snel dat
er te weinig aandacht is voor de noden van beloftevolle Belgische kunstenaars en
dat ook heel wat gevestigde waarden het moeilijk hebben. Met een fijnmazig beleid
speelt Cera daarop in. In rechtstreeks overleg met kunstenaars en experts koopt Cera
werken aan, levert middelen voor publicaties en voor beurzen, steeds met het oog
op het stimuleren van toekomstige ontwikkelingen. Een van de gevolgen van deze
werkwijze is het ontstaan van
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een kunstcollectie met werk van heel wat Belgische of in België verblijvende
kunstenaars (zie verder).
Een vast comité van experts, dat de staf en de stuurgroep van professioneel advies
voorziet, is sinds het begin betrokken bij het beleid van Cera inzake hedendaagse
kunst. Oorspronkelijk bestond het comité, naast Paul Tanghe (gedelegeerd bestuurder
en in de beginjaren ook verantwoordelijk voor Kunst en cultuur), uit drie externe
leden: Bart Debaere, Luk Lambrecht en Jan Braet (deze laatste, redacteur Kunst bij
Knack, slechts gedurende een korte periode). Elk van de adviseurs is van dichtbij
betrokken bij de Avant-gardekunst in België.
De adviezen van deze en andere experts gaven mee richting aan de projectkeuzes
die Cera de afgelopen tien jaar inzake hedendaagse kunst maakte.

Een greep uit de projecten
Voor een aantal kunstenaars uit de generatie die vooral na de Tweede Wereldoorlog
actief was zette Cera in 2000, samen met uitgeverij Ludion, een prestigieuze reeks
monografieën op. Het betrof kunstenaars die in kringen van kenners al een goede
faam genoten, maar die de stap naar het grote publiek meestal nog niet

■ Dit werk uit de collectie van Cera maakt deel uit van het multimediale oeuvre van Koenraad
Dedobbeleer. Voor Partners in Art werkt hij samen met de architect Kris Impe aan een reeks magazines
die focussen op interessante maar miskende architecturale gegevens.
[© Cera]
■ De Antwerpse kunstenares Anne Daems fotografeert en schildert met aandacht voor het bijzondere
in het alledaagse. Daarbij duikt herhaaldelijk haar subtiele humor op. Dit beeld maakt deel uit van de
Cera-collectie. [© Cera]

gedaan hadden. Voor deze kunstenaars was een inhaalbeweging nodig in de vorm
van het in kaart brengen van hun oeuvre of een belangrijk deel daarvan in een
kwaliteitsvolle monografie. In de ons omringende landen is dit een taak die de
overheid vaak op zich neemt.
Na zorgvuldige overweging viel de keuze op het werk van volgende kunstenaars,
aan wiens werk op dat moment te weinig aandacht werd geschonken: Roger Raveel,
Raoul De Keyser, Dan Van Severen, Amedée Cortier, Marthe Wéry, Guy Mees en
René Heyvaert.
De drietalige ‘catalogues raisonnés’ die zo tot stand kwamen, doen de kunstenaar
eer aan. Ze hebben er intussen al toe bijgedragen dat deze kunstenaars nu tot onze
canon behoren. De begeleidende tentoonstellingen in binnen- en buitenland en zeker
de overzichtstentoonstelling ‘7’, in de zomer van 2006 in het Roger Raveelmuseum,
zijn daar ook niet vreemd aan.
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Dat kunstenaars zich niet meer laten beperken door de grenzen van een discipline is
intussen genoegzaam bekend. Maar de kaders die deze vernieuwingen een plek en
dus zichtbaarheid geven, blijven weleens achterwege. Enkele jaren geleden stelde
kunstencentrum STUK vast dat er in het grensgebied tussen beeldende kunst en
podiumkunsten heel wat aan het gebeuren was, maar dat dit in ons land nog nergens
de nodige aandacht kreeg. Zo ontstond Playground, een festival dat een hefboom
biedt voor zeer divers nationaal en internationaal talent en experiment. Intussen heeft
Playground een plek verworven in het najaarsprogramma van STUK en trekt het de
aandacht van curatoren en pers uit binnen- en buitenland. Het geloof van Cera in dit
initiatief was nodig om van start te kunnen gaan. Nu Playground haar relevantie
heeft getoond, kan het festival verder zonder Cera.
Cera werkt al sinds 2001 samen met Dietsche Warande en Belfort (DWB). Na de
realisatie van 23 cross-overkaternen, waarin de samenwerking tussen een schrijver
en een beeldend kunstenaar leidde tot verrassende resultaten en die in het boek De
XXIII bij uitgeverij Mer werden gebundeld, waagde Cera zich aan een nieuw concept.
Onder de naam ‘Tegenlicht’ kwamen de voorbije jaren zes ‘factories’ tot stand.
Telkens gingen een beeldend kunstenaar en een schrijver samen aan de slag,
geïnspireerd door het werk van een beeldend kunstenaar uit de Cera-collectie.
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Dit leidde tot een diversiteit van samenwerkingen en resultaten die uitmonden in een
tentoonstelling van 11 september tot 21 november 2010 in het SMAK.

Partners in Art
Van oktober 2003 tot februari 2004 organiseerde Cera onder de noemer ‘Vlucht over
België’ zes tentoonstellingen in belangrijke Belgische musea, waaronder een
overzichtstentoonstelling van de jaren 1990 in het MuHKA te Antwerpen met vooral
werk uit de kunstcollectie van Cera en een collectietentoonstelling in het MAMAC
te Luik. In die periode verscheen ook het boekje ‘Kunst inkijk’, dat een overzicht
gaf van het beleid van Cera in het domein Kunst en cultuur tot dan toe. Na die eerste
grondige terugblik op de samenwerking met beeldende kunstenaars in ‘Vlucht over
België’, ontstaat Partners in Art in 2004 als een volgende stap in de samenwerking
tussen Cera en kunstenaars. Partners in Art gaat elk jaar een partnership aan met vier
kunstenaars, telkens in twee categorieën: ‘jonge kunstenaars’ en
‘referentiekunstenaars’. Voor elke kunstenaar stelt Cera een bedrag van 20.000 euro
ter beschikking om een project te realiseren waarmee de kunstenaar een verschil kan
maken in haar of zijn carrière.

Het werk van Philippe Van Snick is eenvoudig en complex tegelijk. Vanuit de beperking van zijn
uitgangspunten (10-delig stelsel, 10 kleuren) ontwikkelt hij een veelzijdig en verrassend breed
universum. Deze stoel uit de Cera-collectie is er een voorbeeld van. In de zomer van 2010 was zijn
werk te zien in museum M in Leuven.
[© Philippe Van Snick]
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Charlotte Beaudry stelde in 2008 in het kader van Cera Partners in Art tentoon in het Leuvense
kunstencentrum STUK. Daar werd ook de eerste publicatie van haar schilderkunstig werk
gepresenteerd.
[© Koen Broos]

Ze krijgen daarvoor (maximaal) drie jaar tijd.
In de categorie ‘jonge kunstenaars’ gaat Cera op zoek naar mensen die al bewezen
hebben dat ze over een meer dan gemiddeld potentieel beschikken, maar die nog een
duwtje kunnen gebruiken om hun mogelijkheden volledig te ontplooien. De steun
van Partners in Art maakt een ingrijpend verschil in hun artistieke ontwikkeling.
Omdat Cera zoekt naar mensen die in staat zijn om een plaats in te nemen in het
artistieke debat, zowel in België als internationaal, kan dit verschil er ook een zijn
voor de bredere kunstwereld.
Daarnaast werkt Partners in Art samen met ‘referentiekunstenaars’. Dit zijn
kunstenaars die al een heel oeuvre ontwikkeld hebben en als referentie gelden voor
de jongere garde. Belangrijke kunstenaars dus, met een sterk oeuvre, maar te weinig
bekend bij en daarom ook te weinig erkend door de gemeenschap. Partners in Art
doet met hen een inhaalbeweging en realiseert projecten die hun werk ontsluiten naar
een breder geïnteresseerd publiek. Partners in Art geeft het publiek zo de kans te
genieten van kwaliteitsvolle Belgische kunst die anders voor hen verborgen blijft.
In de recente publicatie Partners in Art. Het zichtbare verschil van Cera (bestellen
kan via www.cera.be onder ‘publicaties’) leest u het relaas van volgende twaalf
kunstenaars en hun twaalf projecten: Gert Robijns, Nico Dockx, Sven Augustijnen,
Benoît Platéus, Charlotte Beaudry, Koenraad Dedobbeleer, Raphaël Buedts, Edith
Dekyndt, Jacques Lizène, Ria Pacquée, Marcel Berlanger en Ricardo Brey.
Zes experts in hedendaagse beeldende kunst vormen de begeleidingscommissie
van Partners in Art. Het zijn Paul Tanghe (voorzitter), Bart De Baere, Denis Gielen,
Luk Lambrecht, Anne Pontegnie en Eva Wittocx. Paul Tanghe is
ere-gedelegeerdbestuurder van Cera en startte de werking met beeldende kunstenaars
bij Cera op. Bart De Baere is directeur van het M HKA in Antwerpen, Luk Lambrecht
is verantwoordelijke Beeldende Kunst en Dans voor CC Strombeek en freelance
journalist, Denis Gielen is verantwoordelijke publicaties in het MAC's in Mons,
Anne Pontégnie is kunstcritica en werkte onder meer voor Wiels in Vorst en Eva
Wittocx is curator in M., Museum van Leuven. Hun rol binnen Partners in Art is
tweeledig: zij staan niet alleen in voor de selectie, maar daarna ook voor de
begeleiding van de gekozen projecten.

Vlaanderen. Jaargang 59

564

■ Je kan het werk van René Heyvaert niet in één categorie onderbrengen. Als eigenzinnig voorloper
van de tendens naar het minimale en het dagdagelijkse verwijst de ruimtelijke dimensie in zijn werk
vaak naar zijn opleiding als architect. Het boek, uitgegeven bij Ludion, is een eigenzinnige
kennismaking met deze al even eigenzinnige kunstenaar. [© Cera]

Aan het einde van het eerste traject heeft Cera Partners in Art aan een kritische
blik onderworpen, bekeken wat goed was en wat nog beter kan en... beslist om verder
te gaan. Cera is, samen met het team van experts, op 1 januari van dit jaar opnieuw
met de begeleiding van vier projecten gestart en er zullen er nog acht volgen. Deze
keer komen de voorstellen uit het brede veld van de sector van de hedendaagse
Belgische kunst (Cera contacteert een honderdtal experts) en zullen kunstenaars de
mogelijkheid hebben om samen aan een project te werken. Daarnaast wil Cera de
maatschappelijke relevantie van de artistieke praktijk nog duidelijker op de voorgrond
plaatsen. De eerste projecten zien er alvast veelbelovend uit.

De kunstcollectie
In het verlengde van haar doelstelling om beloftevolle en gevestigde maar
ondergewaardeerde Belgische kunstenaars te steunen, heeft Cera heel wat kunstwerken
verworven. Zo ontstond volgens deskundigen een van de belangrijkste collecties van
Belgische hedendaagse beeldende kunst, vooral voor de jaren '90 van de vorige eeuw.
Het is echter een atypische collectie, omdat ze niet tot stand kwam met het doel te
verzamelen, noch met het doel te investeren. Hoewel: er werd geïnvesteerd, maar in
de groeikansen van mensen en niet meteen met het oog op een financiële opbrengst.
De collectie vertoont daarom opvallende lacunes: een aantal mensen die voor de
jaren '90 heel belangrijk waren en nog altijd de scene aanvoeren, zoals Luc Tuymans
of Wim Delvoye, vindt men er niet in terug. Zij hadden de steun van Cera niet nodig
om zich waar te maken en kwamen dus niet in de collectie terecht.
Men kan zich de vraag stellen of de aanschaf van werken volgens zeer strenge
kwaliteitscriteria, van kunstenaars die de sporen in zich dragen van een internationaal
potentieel, toch niet een vorm van beleggen is. Het antwoord is waarschijnlijk positief.
Er is dus sprake van het creëren van een financiële meerwaarde zonder dat dit de
oorspronkelijke bedoeling was. Deze meerwaarde kan men zien als een bewijs dat
de steun aan kunstenaars vruchtbaar was en dat de juiste keuzes werden gemaakt.
Misschien inspireert Cera daarmee ook andere privébedrijven tot een meer gedurfd
aankoopbeleid. Wat het beheer van de collectie betreft hanteert Cera een open visie.
Ze gaat ervan uit dat de omgang met de collectie in het verlengde moet liggen van
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het ondersteuningsbeleid. Haar collectie staat daarom ter beschikking van
tentoonstellingsorganisatoren, op voorwaarde van een professionele aanpak, een
gepaste context en het akkoord van de kunstenaar. Cera participeert regelmatig actief
als partner aan tentoonstellingen, zoals onlangs aan de tentoonstelling van Philippe
Van Snick in het Leuvense M. Cera stelde niet alleen werk uit haar eigen collectie
ter beschikking, maar werkte ook mee aan het boek.

Tot slot
Bovenstaande projecten en initiatieven zijn slechts een greep uit de waaier van
activiteiten die Cera samen met haar partners ontwikkelt. Hopelijk geeft het u als
lezer een beeld van de aanpak van Cera, ook in Kunst en cultuur. We werken samen
met vennoten en met partners, in solidariteit met mensen en organisaties die onze
steun het meest nodig hebben. Daarbij willen we - zeker waar het gaat over Kunst
en cultuur - ruimte geven aan creatieve eigenheid van elk individu, in casu van de
kunstenaar. Zo geeft Cera een eigen invulling aan het coöperatieve model.
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Kunst ondergronds
Geert Swaenepoel
Toen eind van de jaren zestig eerst de Brusselse premetro in gebruik genomen werd
volgde snel een ambitieus plan dat voorzag in de uitbouw van een volwaardig
metronet. Van meet af aan werd de beslissing genomen om kunst te integreren bij
de uitbouw van dit nieuwe ondergrondse net: alle stations moesten zowel qua vorm
als qua afwerking een eigen uitstraling krijgen en kunst werd daarvoor als het
geschikte medium beschouwd.
In de loop van de voorbije decennia kregen tachtig kunstenaars de gelegenheid om
een kunstwerk te maken voor een Brussels metrostation. Onder de kunstenaars die
een opdracht kregen, bevinden zich bekende namen zoals Paul Delvaux, Roger
Raveel, Pierre Alechinsky, Pol Bury, Maurice Wyckaert, Paul Van Hoeydonck, Jan
Cox, Raoul De Keyser, Antoine Mortier, Monica Droste & Guy Rombouts, Berlinde
De Bruyckere, Jo Delahaut, Jan Burssens en Jan Vanriet. Elke kunstenaar heeft zijn
of haar artistiek project op de eigen manier ingevuld. Van sommige kunstenaars zoals
Pierre Alechinsky en Maurice Wyckaert of Jan Cox is het werk dat zij in de metro
brengen gewoon uitdrukking van de eigen beeldtaal. Andere kunstenaars, zoals
Raveel, kiezen voor een schaalvergroting van hun kunstwerk aan de beschikbare
wanden of ruimten van het metrostation. Nog anderen vonden voor hun kunstwerk
inspiratie in de topografie of de historische context van de plaats van het metrostation
of refereren aan hun kunstwerk naar de drukte van het metroverkeer. Zo verwijst het
werk van Burssens naar de naam van het station Zwarte Vijvers. En het werk van
Delvaux en Nellens verwijst nostalgisch naar het spoorverkeer in het verleden. De
constructivistische en geometrisch abstracte kunstenaars zoals Jo Delahaut, Luc Peire
of Gilbert Decock passen hun werk naadloos in de strakke functionele architecturale
omgeving in.
De selectie van de kunstwerken in de metro was aanvankelijk een bevoegdheid van
het nationaal ministerie voor Verkeerswezen. Met de regionalisering werd deze taak
ingevuld door de Artistieke Commissie van de Vervoerinfrastructuren (ACVI), die
gedurende een vijftiental jaar de keuze en de plaatsing van de kunstwerken verzekerde
en coördineerde.
Door hun kunstwerken krijgen de stations voor de reizigers een eigen identiteit en
is de Brusselse metro uitgegroeid tot een echt levend museum, waarvan de
kunstwerken perrons, lokettenzalen en gangen verfraaien. Daarbij zijn ook alle genres
vertegenwoordigd: schilderijen, beeldhouwwerken, foto's, glasramen, alsook alle
materialen, van doek tot brons en van hout naar glas, over staal. De Brusselse metro
wordt dagelijks gebruikt
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■ Het kunstwerk Drieboek in beweging van Hilde Van Sumere in het metrostation van Ossegem.
[© MIVB-Gemeentekrediet]

door meer dan een half miljoen mensen. Zij lopen dagelijks, bewust of onbewust,
langs de hedendaagse kunst voorbij. Het artistieke discours, zo kenmerkend voor
musea en galeries, is daarbij afwezig. De metrogebruiker passeert de aanwezige kunst
vluchtig en meermaals, midden de hectische drukte. Het vereist kracht van het
kunstwerk om overeind te blijven in de publieke ruimte, om indruk te maken op de
passant. Niet elk kunstwerk of kunstenaar beschikt over die kracht. Maar dat belet
niet dat het project Kunst in de metro alle lof verdient voor het overbruggen van de
kloof tussen kunst en het grote publiek.
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De kunstcollectie van de Provincie West-Vlaanderen en de Stad
Oostende
Een museum dat meer museum wil worden
Patrick Auwelaert
Nadenken over collectievorming is de motor van een hedendaags museum. Voor de
kunstcollectie van de Provincie West-Vlaanderen en de Stad Oostende worden drie
criteria gehanteerd: het opvolgen van jonge kunstenaars door het aankopen van hun
werk, het opvullen van lacunes in de collectie en het verruimen met werk van in
België wonende en werkende kunstenaars van vreemde origine. Die aanpak toont
aan dat de visie over wat een museum moet zijn, in volle evolutie is.
Kunstliefhebbers kenden het museum van 1986 tot 2009 als het PMMK, het
Provinciaal Museum voor Moderne Kunst. Gevestigd in de Romestraat in Oostende,
had Willy Van den Bussche er de leiding tot begin 2007, waarna hij met pensioen
ging. Voor 1986 reisde de kunstcollectie van de Provincie West-Vlaanderen lange
tijd heen en weer tussen Brugge en Ieper. Dat was al het geval toen de Provincie Van
den Bussche in 1967 aanstelde als eerste directeur-conservator van de provinciale
musea. Begin jaren '80 kwam Van den Bussche het huidige museumgebouw op het
spoor. Het betrof een ontwerp uit 1947 van de modernistische architect en
meubeldesigner Gaston Eysselinck (1907-1953). Oorspronkelijk was het gebouwd
als grootwarenhuis van de verbruikerscooperatieve SEO (Samenwerking Economie
Oostende), die in 1981 failliet ging. Naast verkoopzalen bevatte het ook opslagplaatsen
en ateliers, samen goed voor 12.000 vierkante meter. Op aanbeveling van Van den
Bussche kocht de Provincie West-Vlaanderen het gebouw aan en na de nodige
aanpassingswerken was het klaar om een museumfunctie te vervullen. In 1986 opende
het kersverse PMMK met een retrospectieve van Constant Permeke (1886-1952),
bij zijn honderdste geboortejaar. De collectie moderne en hedendaagse kunst van de
Provincie - een van de eerste in Vlaanderen - had eindelijk een vaste stek gevonden.
Vandaag is het gebouw beschermd.

Van PMMK en MSK tot Mu. ZEE
Op 23 maart 2007 werd Phillip Van den Bossche (Brussel, 1969) voorgesteld als
nieuwe directeur-conservator van het PMMK. Hij werd geselecteerd uit 25 kandidaten
en was op het ogenblik van zijn aanstelling niet aan zijn proefstuk toe. Na zijn studies
in Gent en Brussel werkte hij vanaf 2001 als conservator in het Van Abbemuseum
in Eindhoven, een van de meest vooraanstaande musea voor hedendaagse kunst in
Europa. Eerst onder de Vlaming Jan Debbaut, die in 2003 directielid werd van de
Londense Tate Gallery en om die reden het Van Abbe verliet, daarna onder Charles
Esche.
Op het ogenblik van de aanstelling van Van den Bossche bestonden er al plannen
om de collecties van het PMMK en het Museum voor Schone Kunsten (MSK) van
de Stad Oostende samen te voegen. Voor het PMMK was die fusie een gedroomde
gelegenheid om haar collectie moderne Belgische kunst vanaf de late negentiende
eeuw uit te breiden. De focus in de verzameling van het MSK lag immers grotendeels
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op de negentiende en vroege twintigste eeuw, met tal van werken van grote namen
als James Ensor, Leon Spilliaert en Permeke. Voor het MSK bood een fusie dan weer
een oplossing voor de hachelijke situatie waarin de instelling zich toen bevond. Al
sinds februari 2005 was het museum namelijk dakloos. Sinds de oprichting ervan in
1893 bevond het zich altijd op het Wapenplein, in het hart van de stad. Door de jaren
heen was het gebouw in verval geraakt. Met het oog op een herlocatie, waarvan de
eerste plannen al dateerden van 1980, besliste het stadsbestuur evenwel om niet te
investeren in een opfrissing van het pand. Toen het in 2005 de deuren moest sluiten,
rekende de Stad op een relatief snelle heropening in het voormalige postgebouw aan
de Hendrik Serruyslaan. Die plannen gingen uiteindelijk niet door.
Na zijn aanstelling als nieuwe directeurconservator van het PMMK schreef Van
den Bossche een artistieke nota waarin hij zowel de collectie van het PMMK als die
van het MSK onder de loep nam. Als buitenstaander viel hem al snel op hoe
complementair beide collecties wel

■ Het gebouw waarin Mu. ZEE gehuisvest is.
[© Mu. ZEE]
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waren. Hij pleitte in zijn nota dan ook voor een samenwerking tussen beide
instellingen, die elkaar zo zouden versterken. Zijn voorstel kreeg groen licht en in
2008 werd er een eerste, tijdelijke overeenkomst gesloten tussen de Provincie
West-Vlaanderen en de Stad Oostende. Die overeenkomst kreeg in het voorjaar van
2010 zijn definitieve beslag met de oprichting van een vzw, die jaarlijks dotaties
ontvangt van zowel de Provincie als de Stad. De collectie van het MSK werd
opgenomen in het PMMK-gebouw in de Romestraat, al blijft ze eigendom van de
Stad Oostende, en Van den Bossche werkte een nieuw inrichtingsplan uit om beide
collecties optimaal tot hun recht te laten komen. Sindsdien bood het museum een
ononderbroken overzicht van de moderne kunst in België, vanaf haar ontstaan tot
op heden. Daarmee was het museum het enige in België dat die formule hanteerde.
Met de oprichting van een nieuwe vzw lag het voor de hand dat er ook een nieuwe
naam moest komen. De eerste, lange

■ Het logo van Mu. ZEE met een fragment uit een schilderij van Leon Spilliaert, een van de
toonaangevende kunstenaars in de collectie van Mu. ZEE. [© Mu. ZEE]

naam luidde ‘Kunstmuseum aan Zee’. Daarna ging het museum op zoek naar een
nieuwe huisstijl met een nieuw logo als vaandel. Dat logo groeide uit Van den
Bossches beleidsplan voor de komende vier jaar als erkend museum door de Vlaamse
overheid. Daaruit ontstond de roepnaam van het museum: ‘Mu. ZEE’. Maar tekst
alleen volstond niet voor Van den Bossche. Hij wilde er ook een beeldmerk bij. Dat
werd uiteindelijk een abstractie van een gedeelte van een schilderij van Leon Spilliaert.
Nog voor de oprichting van de vzw in het voorjaar van 2010 werd Mu. ZEE op 7
maart 2009 geopend door toenmalig Vlaams minister van Cultuur Bert Anciaux. Wie
vandaag de vaste collectie van het museum wil bezichtigen, staat op de
benedenverdieping eerst en vooral oog in oog met het vrij recent aangekochte doek
Strandgezicht met baadsters van Jean Brusselmans (1884-1953), van wie Mu. ZEE
in 2011 een grote tentoonstelling brengt. De inrichting van het museum is zo bedacht
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■ Jean Brusselmans, Strandgezicht met baadsters, schilderij uit de collectie Mu. ZEE.
[© SABAM, Belgium 2008]

dat hoe hoger de bezoeker in het gebouw doordringt, hoe moderner en hedendaagser
de kunst is die hij op zijn weg ontmoet. Van den Bossche dacht niet alleen na over
de herinrichting van het museum, hij ontwikkelde ook een nieuwe museumvisie.
Centraal daarin staat de gedachte dat het museum meer museum wil worden. Van
den Bossche bedoelt daarmee dat hij wil afstappen van het museum als
‘tentoon-stellingsfabriek’, waar de ene tentoonstelling de andere opvolgt. Hij wil op
een actievere manier met de collectie van Mu. ZEE werken en haar opnieuw
reactiveren, bijvoorbeeld door er archiefmateriaal bij te betrekken en zo aan
contextualisering te doen, wat een bredere kijk op het geheel oplevert. Een goed
voorbeeld daarvan was de tentoonstelling Bij Ensor op bezoek, die liep van februari
tot augustus 2010. Van den Bossche wil daarnaast wisselende collectiepresentaties
opzetten die één tot anderhalf jaar gepresenteerd blijven, en hij stelt ook drie nieuwe
collectiecriteria voor: het opvolgen van jonge
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■ James Ensor, Zelfportret met bloemenhoed, schilderij uit de collectie Mu. ZEE.
[© SABAM, Belgium 2008]

kunstenaars door het aankopen van hun werk; het opvullen van lacunes in de tijd
binnen de budgettaire beperkingen, en ten slotte het verruimen van de collectie met
werk van in België wonende en werkende kunstenaars die niet de Belgische
nationaliteit hebben. Collectievorming en nadenken over collectievorming, zo geeft
Van den Bossche te kennen, is immers de motor van een hedendaags museum.

De collecties
Wie vertrouwd is met de kunststromingen die elkaar sinds het ontstaan van de
moderne kunst in België opvolgden en soms overlapten, komt in Mu. ZEE ruimschoots
aan zijn trekken. Een greep uit het aanbod.

■ Jan Fabre, De Schelde. Hé, wat een plezierige zottigbeid, uit de collectie Mu. ZEE. [© Steven
Decroos]
■ Installatie van Luc Peire en het schilderij Gris et noir van Jo Delahaut uit de collectie Mu. ZEE.
[© Steven Decroos]

Uit de collectie van het vroegere MSK is er werk te zien uit de periode van de
romantiek tot het postimpressionisme. Daarna komt de collectie van het voormalige
PMMK in beeld. De Vlaamse expressionisten uit de opeenvolgende Latemse scholen
zijn erin vertegenwoordigd met werk van onder meer Albert Servaes, Constant
Permeke, Frits Van den Berghe en Gust De Smet. Bij de vroege abstracte kunstenaars
uit de jaren 1910, '20 en '30 vinden we namen terug als Jules Schmalzigaug, Joseph
Lacasse, Felix De Boeck, Jozef Peeters, Victor Servranckx en Georges Vantongerloo.
De surrealisten zijn vertegenwoordigd door René Magritte, Paul Delvaux en Marcel
Mariën. Henri-Victor Wolvens, Paul Maas en Armand Vanderlick behoren tot het
postexpressionisme. De kunstenaarsvereniging La Jeune Peinture Belge, die een
kortstondig bestaan leidde tussen 1945 en 1948, bracht namen voort als de al eerder
genoemde Brusselmans, Louis Van Lint, Gaston Bertrand en Marc Mendelson.
Sommigen onder hen zouden later evolueren naar de lyrische abstractie. Bij de
Cobra-beweging, die officieel ook slechts drie jaar bestaan heeft - van 1948 tot 1951
-, ontdekt de bezoeker werk van onder meer Christian Dotremont, Maurice Wyckaert,

Vlaanderen. Jaargang 59

Pierre Alechinsky en Wout Hoeboer. In de jaren zestig ontstond de Nieuwe Visie een naam bedacht door dichter-criticus Roland Jooris, die later de eerste conservator
van het Raveelmuseum in Machelen-aan-de-Leie zou worden -, met werk van Roger
Raveel, Etienne Elias, Raoul De Keyser en Reinier Lucassen. Marcel Broodthaers
staat borg voor conceptuele kunst. Reacties daarop vinden we terug bij onder anderen
Fred Bervoets, Wilfried Pas en Pjeroo Roobjee. Begin jaren '80 duiken de Nieuwe
Wilden op, met werk van Philippe Vandenberg, Fik Van Gestel, Philippe Bouttens,
Frans Gentils en Robert Devriendt. Die laatste hanteert vandaag een verfijnde
schildertechniek waarmee hij kleine schilderijen maakt die, naast elkaar opgehangen,
gezien kunnen worden als filmsequenties. Ook videokunst van onder meer Marie-Jo
Lafontaine ontbreekt niet in de collectie. Daarnaast zijn er nog tal van andere
Belgische kunstenaars van wie in Mu. ZEE werk te ontdekken valt, onder wie - om
ons te beperken tot enkele namen van na de Tweede Wereldoorlog - Paul Van
Hoeydonck, Jef Verheyen, Pol Bury, Walter Leblanc, Amédée Cortier, Jan Burssens,
Evelyne Axell, Jan Fabre, Luc Tuymans, Panamarenko, Gery De Smet, Guy Van
Bossche en Wim Delvoye.
Het kunstpatrimonium van de Provincie West-Vlaanderen en van de Stad Oostende
beperkt zich niet tot Mu. ZEE alleen. Zo zijn het Provinciaal Museum Constant
Permeke (PMCP) in Jabbeke - tegenwoordig kortweg ‘Permekemuseum’
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■ De wandsculptuur Corps Noir van Ann Veronica Janssens uit de collectie Mu. ZEE.
[© Steven Decroos]

■ Lichttorens van Luc Peire en het schilderij Adina van Jo Delahaut uit de collectie Mu. ZEE. [©
Steven Decroos]

genoemd - en het James Ensorhuis in de Oostendse Vlaanderenstraat ‘ambassadeurs’
van Mu. ZEE. Acht jaar na de dood van Permeke in 1952 werd het woonhuis annex
atelier van de kunstenaar aangekocht door de Provincie en heringericht als
herdenkingsmuseum. Er zijn ongeveer 150 kunstwerken te zien, waaronder een 80-tal
schilderijen en vrijwel het volledige sculpturale oeuvre van de kunstenaar. Ook
tekeningen, persoonlijke documenten en voorwerpen kregen er een plaatsje, naast
werk van Permekes vrienden Frits Van den Berghe, Oscar Jespers en Henri Puvrez,
van zijn vader Henri en van zijn schoonzoon Pierre Devos. In het Ensorhuis is geen
origineel werk van Ensor te zien, maar de bezoeker kan er wel de sfeer opsnuiven
van het woonhuis en het atelier (de ‘Blauwe Salon’) van de grote kunstenaar.

■ Op de voorgrond het Transistormeisje van Jacques Verduyn en op de achtergrond werken van
Joseph Willaert, Etienne Elias en Guy Degobert uit de collectie Mu. ZEE. [© Steven Decroos]
■ Enkele werken van Roger Raveel waaronder het schilderij Wat begrijpen we eigenlijk, samen met
het schilderij Witte wolkdoos in een landschap van Raoul De Keyser uit de collectie Mu. ZEE.
[© Steven Decroos]

Voor de volledigheid dient daaraan toegevoegd te worden dat de Provincie
West-Vlaanderen ook nog over een vrij kleine collectie kunst beschikt die bedoeld
is voor de verfraaiing van kantoren van provinciepersoneel. Die collectie bevindt

Vlaanderen. Jaargang 59

zich in Boeverbos, het administratieve centrum van de Provincie in Brugge. Het is
een modern complex aan de rand van de stad, vlakbij het Jan Breydelstadion in
Sint-Andries, dat in 1999 in gebruik werd genomen.
Uitgedrukt in cijfers telt de kunstcollectie van de Provincie West-Vlaanderen
ongeveer 4.500 inventarisnummers. Dat is de basiscollectie. De eigenlijke verzameling
is echter veel groter, want lang niet alle tekeningen bijvoorbeeld hebben inmiddels
al een inventarisnummer gekregen. De collectie van het vroegere MSK - nu
opgenomen in Mu. ZEE, maar nog altijd eigendom van de Stad Oostende - bevat
zo'n 2.000 inventarisnummers.
Kort samengevat: met zijn 12.000 vierkante meter en zijn ruim 6.500 kunstwerken
beschikt Mu. ZEE niet alleen over de grootste presentatieruimte van alle Vlaamse
musea voor moderne en hedendaagse kunst, maar ook over de grootste collectie. In
combinatie met de nabijgelegen Noordzee - welke dichter schreef ook alweer dat de
zee het grootste kunstwerk is? - maakt dat een uitstap richting Oostende dubbel de
moeite waard.

Info
Mu. ZEE (Kunstmuseum aan Zee), Romestraat 11, 8400 Oostende, tel.: 059/50.81.18,
info@muzee.be, www.muzee.be.
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Kunst siert luchthaven
Emmanuel Van Lierde
Herman De Croo, toen de bevoegde minister, had het schitterende idee om de
Brusselse metrostations te laten opluisteren door kunstschilders, beeldhouwers en
keramisten. Naar dat voorbeeld besloot ook de Brussels International Airport
Company (BIAC) een sociale zin te geven aan haar industriële architectuur. Het
functionele van de luchthaven in Zaventem kon zo door het esthetische worden
verrijkt. Kunst maakt het aangenamer, gezelliger en veiliger toeven op de luchthaven.
Bovendien fungeert kunst op de luchthaven bij toeristen als een authentiek uitstalraam
van België.
In 1993 was er nochtans geen centime in het budget voorzien voor kunst, terwijl
het opstarten van een eigen collectie al snel het miljard overschreed. Toch werd
besloten een som vrij te maken voor een artistiek patrimonium. Binnen BIAC stond
de stichting Artport in voor het verwerven, bezitten en in bezit houden van
kunstwerken. Tegelijk zou de stichting instaan voor het promoten en exploiteren van
die collectie door tentoonstellingen en geleide bezoeken. In zijn hoedanigheid van
Vlaams minister van Cultuur zorgde Karel Poma voor het Decreet houdende integratie
van kunstwerken in gebouwen van openbare diensten en daarmee gelijk gestelde
diensten. Dat decreet stimuleerde - verplichte - overheidsinstellingen kunstwerken
aan te kopen en te exposeren. Daardoor groeide de luchthavencollectie uit tot meer
dan 200 hedendaagse kunstwerken van 86 Belgische kunstenaars, een Britse
beeldhouwer en een Duitse schilder. Pierre Alechinsky, Jan Fabre, Vic Gentils, Robert
Groslot, Jacques Moeschal, Panamarenko, Jef van Tuerenhout, Jan Vanriet en André
Waterkeyn zijn maar enkele namen die opduiken in de drietalige catalogus Art at
the Airport (BIAC, 2004, 368 blz.) die een alfabetisch overzicht van de kunstenaars
en hun werken geeft. Ondertussen werd de luchthaven van Zaventem geprivatiseerd.
De Brussels Airport Company kwam in de plaats van BIAC. Dat bedrijf is sinds
2005 voor 75 procent in handen van Macquarie, een Australisch financieel
dienstenbedrijf dat tal van luchthavens beheert. De Belgische overheid bezit de
overige 25 procent. Die privatisering wijzigde ook het kunstbeleid. De collectie werd
tot nu toe in zijn geheel bewaard, maar nieuwe werken werden niet langer aangekocht.
Uiteraard is ruimte vrijmaken voor commerciële doeleinden winstgevender voor de
luchthavenuitbater dan ruimte vrijmaken voor beeldhouwwerken en schilderijen.
Toch mogen we hopen dat niet alles in onze maatschappij nuttig moet zijn en winst
moet opleveren. Daarom is het goed dat een ‘airport’ ook een ‘artport’ is en dat er
naast de reclameborden en shoppingcentra ook plaatsen zijn waar passagiers
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■ Het beeld Flight in mind van Olivier Strebelle siert de inkomhal van de luchthaven van Zaventem.
[© Emmanuel Van Lierde]

een antidotum vinden voor de stress en de haast van een luchthaven. Kunst nodigt
die toevallige passant uit zijn jachtige ritme te doorbreken en wat tijd te nemen voor
rust en contemplatie. Bovendien wordt kunst uit het getto van de musea gehaald door
het uit te stallen in de metro of de luchthaven. Het democratiseert kunst zodat
schoonheid in het bereik van iedereen komt te liggen. Beleidsmakers, maar ook
bedrijfsleiders die het kunstmecenaat genegen zijn, moeten ernaar blijven streven
om kunst zoveel mogelijk in de openbaarheid te brengen en voor een zo groot mogelijk
publiek zichtbaar te maken. Waar kan dat beter gebeuren dan op een luchthaven?
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Poëtisch bericht
Samenstelling Carl De Strycker
Gedichten voor deze rubriek kunnen digitaal worden aangeboden via
carldestrycker@hotmail.com met vermelding van postadres en bank- of postrekening.
Over de inzendingen wordt niet gecorrespondeerd.

Afstand - poses van vlucht
I
We gaan dan maar. We hebben
Onze benen losgeschroefd, al was
Het voetstuk stevig en vertrouwd.
We kunnen hier niet blijven
Nu torens hun vermoeide stenen
Vallen laten op het bruine gras.
Aan de graven van zovele vaders
Hebben we een laatste nacht gerouwd
Nu zijn we uit hun oude land verdwenen
Het grijze licht in van een horizon.
Het ijs heeft zich weer achter ons gesloten.
We zien al niet meer waar de breuk begon.
II
We moesten gaan. Er was te veel
Om bij te houden, het dood gewicht
Van eeuwen opgestapeld avondlicht.
Het drukte vol geduld de kelen dicht,
Tot onze stem niets meer van vuur kon
Dragen dan een rode, dalende zon.
Straten sneden ons steeds verder af,
Adem bleef en stierf waar hij begon,
Herinnerde zich niet aan ons gezicht.
Daarom braken wij de bedelstaf
Van onze erfenis, zwoeren de leerplicht
Van de tijd met harde handen af.
III
Het liefst nog zwijgen. Vroeger spraken we
Elke nacht in tongen over weggaan,
Pleegden een zinloos verzet, beleefd
Als overgang van kind tot erfgenaam,
Al raakten we niet verder dan het bed.
Toen al het leergeld uitgegeven was,
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Schreef ik e neer, misschien uit verveling.
Je lachte toen je las, schrapte alles,
Zei: probesr het nog eens, maar van verder.
Ik vertrok, en had je niet begrepen.
Ik bouw wachtkamers waar je me niet zal
Vinden, vraag elke stilte waar je blijft.
IV
Nacht
Watanders
Je had het alvast
Niet anders verwacht
In kleine kamers
Leef je op de tast
Loop je op vingers
Je ademt er spaarzaam
Zacht
We zouden vluchten als vogels
Wegtrekken als een rechte lijn
Uit een openbarstende cirkel
Je bent te breed gebleken
We hebben gebroken met torens
Zijn alle deuren kwijt
Alle sleutels verloren
Altijd
Voel je muren drukken
Ga je gebukt
Onder het dak dat neerkomt
Tot je wakker schrikt
Zovee stof hebben we ingeslikt.
|KRIS LAUWEREYS|
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Te gast
Petra Vermote

■ De partituur van Ehestand der Freude uit Der Himmel hängt voll Geigen van Petra Vermote.
[© Petra Vermote]

Artistiek is Petra Vermote zeer actief. Al in 2001 ontving ze de Jeugd- en
Muziekprijs voor compositie. Opdrachten en onderscheidingen volgden elkaar op
en de Koninklijke Vlaamse Academie van België lauwerde haar in 2007 voor haar
bijdrage tot de uitstraling van de cultuur.
Als kind had Petra al interesse voor de gitaar en die droom eindigde, na het behalen
van alle mogelijke eerste prijzen aan het Gentse conservatorium, in een hoger diploma
gitaar. Compositie volgde ze bij Nuyts, Rispens, Goethals en Coryn. In 1999 werd
ze Meester in de Muziek aan het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium in
Antwerpen, specialisatie compositie bij Van Hove. Nu geeft Vermote gitaarlessen
aan de muziekacademie in Izegem en is ze assistent van Yves Storms in Gent. Bij
Vermote is het artistieke de drijvende motor. Opvallend in haar composities zijn de
inhoud en het expressieve. Ze houdt van het vocale en haar teksten worden zorgvuldig
uitgekozen. De inhoud ervan weet ze uitstekend in een spel van kleuren te vertalen.
In 2000 componeerde ze in opdracht van het Festival van Vlaanderen Kortrijk Tsjizj
voor sopraan en ensemble op vijf korte teksten van de Russische schrijver Daniil
Charms. Drie jaar later kreeg ze voor Tsjizj de Prijs Hedendaagse Muziek
Vlaanderen-Quebec. De jury sprak lovend over ‘een uitzonderlijk werk met veel
aandacht voor constructie en dramatiek waarbij vooral de stemvoering indrukwekkend
is’. In 2004 werd bij de prijsuitreiking Tsjizj uitgevoerd in Montréal door het Ensemble
SMCQ onder leiding van Walter Boudreau.
Diferencías schreef ze in 2001 in opdracht van Champ d'Action op tekst van
Federico García Lorca, een belangrijk dichter voor Vermote. ‘Ik deed inderdaad veel
met zijn teksten. Deels is dat toeval, maar de belangrijkste reden is de kennismaking
met Lorca via Lucien Goethals. Diferencías is ook aan hem opgedragen. Lorca's taal
is zo beeldend en zo rijk, en het Spaans klinkt prachtig.’ Ook voor Amenecia, een
opdracht van het Emanon Ensemble, liet Vermote zich inspireren door García Lorca.
Nog voor hetzelfde ensemble schreef ze Der Himmel hängt voll Geigen op teksten
uit Des Knaben Wunderhorn voor mezzosopraan en groot ensemble. Maar haar
interesse gaat verder dan uitsluitend naar abstracte muziek. Het multidisciplinaire
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spreekt haar duidelijk aan, wat onder meer tot uiting komt in Gebroken wit, Echo
van de maan en Petroesjka. Ook het multiculturele is voor haar belangrijk zoals in
het westers-arabisch project Loss. Ze gebruikt daarin twee gitaren en een theorbe
tegenover een ud, kamanche en qanun. Twee culturen worden met elkaar
geconfronteerd en tot een mooie synthese gebracht.
Dit jaar componeerde Vermote nog een gitaarkwartet Cinquarti dat op cd uitkomt
in een uitvoering van het Kalès Guitar Quartet. Saïdjah's Lied, het meest bekende
gedicht uit Max Havelaar, Ik weet niet waar ik sterven zal wordt gecreëerd in het
Koninklijk Conservatorium in Brussel op 15 oktober bij de 150ste verjaardag van
Max Havelaar. Naast Budai, Huybens, Sluys en Van Ingelgem componeerde Vermote
een van de vijf strofen voor tenor, piano en cello.
www.petravermote.be.
|SIMONNE CLAEYS|
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Transit
Samenstelling Patrick Lateur
Die lang pad
daar is al minder en minder om na uit te sien:
waar die lang pad eindig, begin die groot miskien
maar as jou moeë oë opkyk van die stuurwiel
sien jy in die minuscule truspieël
'n ontstellende panorama wat aanswel,
wat in'n enkel oogwink jou perspektief verstel
die spieëltjie laat wat die wye voorruit bied
verdwyn in die niet van sy agterstevoor verskiet
jy word gedwing om 'n palindroom te versin:
begin is bestemming en bestemming is begin

Spil
die aarde sal aanhou draai
ook sonder digters wat
so graag die seisoene besing
sal aanhou draai
ook sonder politici wat
'n hemel op aarde beloof
aanhou draai
ook sonder predikante wat
sy aantrekkingskrag betreur
draai
ook sonder my wat
die lewe liefhet tot die dood
sal die aarde aanhou draai
|DANIEL HUGO|

De lange weg
aldoor minder en minder rest om naar uit te zien:
waar de lange weg eindigt, begint het grote misschien
maar als je je vermoeide ogen opslaat van het stuurwiel
zie je achterom in de minuscule spiegel
een aangrijpend panorama dat aanzwelt,
in een oogwenk jouw perspectief bijstelt
het spiegeltje laat wat de voorruit biedt
verdwijnen in het niets van zijn omgekeerd verschiet
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je wordt gedwongen een palindroom te verzinnen:
begin is bestemming en bestemming is begin

As
de aarde zal blijven draaien
ook zonder dichters die
zo graag de seizoenen bezingen
zal blijven draaien
ook zonder politici die
de hemel op aarde beloven
blijven draaien
ook zonder predikanten die
haar aartrekkingskracht betreuren
draaien
ook zonder mij die
het leven liefheeft tot de dood
zal de aarde blijven draaien
|JOORIS VAN HULLE|

DANIEL HUGO (o1955 te Stellenbosch) was van 1980 tot 1988 lector Afrikaanse
en Nederlandse letterkunde aan de Universiteit van de Vrijstaat in Bloemfontein.
Nadien verzorgde hij twintig jaar lang de literaire programma's bij Radiosondergrense.
In 2008-2009 was hij directeur van het Huis der Nederlanden (het huidige SASNEV,
Suid-Afrikaanse Sentrum vir Nederland en Vlaandere) in Kaapstad. Thans werkt hij
als zelfstandig vertaler en redacteur voor verschillende uitgevers. Daniel Hugo
publiceerde tot hiertoe een tiental dichtbundels. Hij vertaalde werk van o.m. Herman
de Coninck, Tom Lanoye, Harry Mulisch, Gerrit Komrij en David van Reybrouck
in het Afrikaans. De twee gedichten komen uit zijn meest recente bundel Die
panorama in my truspieël (2009)
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Kunstarena
Samenstelling Patrick Auwelaert
Architectuur
■ Een onorthodoxe architectuurroman De AGENDA van Julien De Smedt
Jan Storms
In 2009 won Julien De Smedt (1975, Brussel) de ‘Rotterdam-Maaskantprijs voor
Jonge Architecten’, een van de meest prestigieuze architectuurprijzen uit de Lage
Landen. De jury waardeerde vooral ‘de vanzelfsprekende wijze waarop hij
typologische vernieuwing en grootschaligheid combineert met oog voor detail en
bijzondere aandacht voor de gebruiker’. Aan de wedstrijd was een publicatie
verbonden die De Smedts werk in de kijker zou plaatsen. Zo verscheen eind 2009
onder de titel AGENDA: Can we sustain our ability to crisis?, een ruim 500 bladzijden
tellend boek met tal van illustraties in vierkleurendruk.

Ongebreideld enthousiasme
Julien De Smedt is een van onze meest getalenteerde jonge architecten. Hij studeerde
aan gerenommeerde architectuurinstituten in Brussel, Parijs en Los Angeles, en
behaalde zijn diploma in 2000 aan de Bartlett School of Architecture in Londen. Na
een stage bij Rem Koolhaas' Office for Metropolitan Architecture (OMA) trok hij
naar Kopenhagen, waar hij samen met Bjarke Ingels het architectenbureau PLOT
oprichtte. In 2006 startte hij zijn eigen praktijk JDS Architects, met vestigingen in
Kopenhagen, Oslo en Brussel.
Dat Julien de Smedt (JDS) resoluut de internationale kaart heeft getrokken, blijkt
ook uit zijn werkdomein. Voor hem is Rem Koolhaas' Global city duidelijk al realiteit.
Met een ongebreideld enthousiasme over de mogelijkheden die architectuur kan
genereren, neemt hij deel aan internationale architectuurwedstrijden met de meest
verscheiden programma's: wooncomplexen in Kopenhagen en Taiwan,
studentenhuisvesting in Parijs, een skischans nabij Oslo, een paviljoen voor de
wereldtentoonstelling in Shanghai, een studie voor intense laagbouw in Groningen,
kantoortorens in de Pearl River Delta in China, enzovoort. De indrukwekkende lijst
van internationale prijzen die hij inmiddels heeft behaald, maakt
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■ [© JDS/Julien De Smedt Architects]

duidelijk dat JDS als een stormram door de internationale architectuurwereld raast.
Een greep uit zijn onderscheidingen: de ‘Golden Lion’ op de Biënnale van Venetië
voor de Stavanger Concert Hall in 2004; de ‘ar+d Award for Emerging Architecture’
(2004) en de ‘Mies van der Rohe Award - Special Mention’ (2005) voor het Maritime
Youth House, en de ‘World Architecture Festival Award for Best Residential Building’
(2008) en de ‘Mies van der Rohe Award Traveling Exhibition’ (2007) voor de VM
Mountain Dwellings in Kopenhagen.

Agenda
‘AGENDA is an unorthodox architecture novel. AGENDA demystifies the practice
of architecture, revealing process, research, fun and failure. AGENDA looks to both
the past and the future.’
Dit citaat geeft kernachtig de intenties weer van AGENDA. Diverse verhaallijnen
worden in het boek door elkaar verweven: een tijdslijn, interviews en
projectvoorstellingen.
De horizontale tijdslijn die over alle pagina's doorloopt, geeft de belangrijkste
internationale gebeurtenissen aan die het voorbije jaar plaatsvonden. Enkele
voorbeelden: ‘IJsland herschikt zijn regering naar aanleiding van de financiële crisis’
(02.02.2009) en ‘De Dow Jones lijdt het grootste dagverlies ooit van 777 punten’
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(29.09.2009). Het verhaal start op 15 september 2008, niet toevallig de dag dat de
Amerikaanse bank Lehman Brothers failliet ging. Daartegenover plaatst JDS laconiek
‘faits divers’ uit zijn eigen bureau, zoals het aantal verzonden mails en het aantal
medewerkers. Het faillissement van enkele internationale grootbanken betekende
het startsein van een hele maatschappelijke omwenteling. AGENDA is een zoektocht
naar de veranderingen die noodzakelijk zijn om als architect nog een rol van betekenis
te kunnen spelen in dit sterk gewijzigde landschap. JDS beperkt zich daarbij niet tot
de wereld van de architectuur. Zo bevat het boek interviews over onder meer
ecologische vraagstukken, economische groei en verdicht wonen met gerenommeerde
personen uit de politieke en culturele wereld. Enkele namen van deze geïnterviewden
zijn: kunstcriticus Hans Ulrich Obrist, filmregisseur Lars von Trier, Vlaams minister
van Onderwijs Pascal Smet en kunstenaar Ernesto Neto. Vermeldenswaardig zijn
ook de bijdragen van Barbara Vanderlinden over de Brusselse grootstad en het
gefingeerde interview met de overleden Hugh Maaskant, naar wie de Maaskantprijs
is genoemd. Telkens wordt vanuit een andere invalshoek een helder beeld geschetst
van de vragen die in het nieuwe wereldbeeld opgeld maken. Opmerkelijk is de
uitgesproken optimistische kijk van de auteurs op de crisis. Zij zien crisissen als
uitdagingen die een herbronning van gangbare gewoontes noodzakelijk maken.
Crisissen dwingen ons nieuwe wegen te bewandelen en alternatieve oplossingen te
zoeken. Ook de huidige zoektocht naar nieuwe technologieën voor een rationeler
energieverbruik moet in dit kader worden gezien.
AGENDA houdt het midden tussen een klassieke monografie en een dagboek. Naast
de tijdslijn en de teksten bevat het boek een voorstelling van de belangrijkste projecten
van JDS' architectenbureau. Aandacht voor de stedenbouwkundige context loopt als
een rode draad doorheen het verhaal. Opvallend is
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■ Voorstel voor Rijksadministratief Centrum, Brussel
[© JDS/Julien De Smedt Architects]

de brede waaier van programma's die aan bod komen, gaande van interieurs en
meubels tot grote wooncomplexen en skipistes. Telkens tracht de architect een
antwoord te formuleren op dezelfde functionele en ruimtelijke vragen. Tot een
duidelijk herkenbare architecturale stijl leidt dat echter niet. Rem Koolhaas heeft
JDS geleerd elk project te starten met een analyse van de randvoorwaarden, zoals
het programma en de omgevingskenmerken. Het eindresultaat van deze zoektocht
is geen esthetisch object, wel de vertaling van een ontwerpproces.

■ Politiekantoor Berchem, Antwerpen [© JDS/Julien De Smedt Architects]

JDS' zin voor experiment en efficiëntie betekent geenszins dat hij de sociale en
stedenbouwkundige aspecten uit het oog verliest. Hij is ervan overtuigd dat gebruikers
een positieve invloed hebben op het creatieve proces: ‘I work on social issues. All
my projects aim at activating social interactions and urban contexts.’ Verder vertrekt
JDS bij zijn projecten vanuit een reeks volumestudies, waarbij de
omgevingskarakteristieken en de inplanting een belangrijke rol spelen. Alle mogelijke
varianten worden telkens systematisch onderzocht en op een rijtje geplaatst. De
studiemodellen tonen ons dat de ontwerpen geen

■ Skischars bij de berg Holmenkollen, Oslo
[© JDS/Julien De Smedt Architects]

creatio ex nihili zijn, maar het eindresultaat van een coherent groeiproces. Eenvoud
als uitzuivering, niet te verwarren met banaliteit.

Vlaanderen. Jaargang 59

Projecten
Laat ons aan de hand van enkele sleutelprojecten van JDS even kijken hoe deze
uitgangspunten concreet worden vertaald. In 2005 zette JDS meteen de toon met het
VM-huisvestingsproject te Kopenhagen. Deze opmerkelijke realisatie luidde een
internationale doorbraak in. Het uitgangspunt van de architecten was ‘Suburban
living with urban density’. Het complex werd ingeplant op een terrein aan de rand
van de stad. Het was een plek zonder eigen identiteit en zonder enige structuur. De
opgelegde bouwrestricties, de problematische context en het beperkte budget bleken
voor JDS geen obstakels te zijn, maar juist uitdagingen die de creativiteit aanscherpten.
JDS slaagde erin zich te concentreren op de prioritaire aspecten van het programma
en deze wars van vooropgezette stereotiepe beelden te realiseren. Drie bouwblokken
werden geplooid, gedraaid en vervormd in functie van lichtinval, zicht en privacy.
De expressieve vormentaal waarin functionaliteit en speelsheid hand in hand gingen,
sprong daarbij meteen in het oog. Kijk bijvoorbeeld naar de scherpe, driehoekige
balkons die een speelse noot zijn tegenover het strenge geometrische ritme van de
appartementen.
Een ander voorbeeld is het nieuwe politiekantoor in hartje Berchem (Antwerpen).
Het bouwblok bevindt zich in de nabijheid van een historisch pleintje, op de hoek
van twee klassieke straten. Opmerkelijk is de gevel die
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■ Voorstel voor EU-district, Europawijk Brussel [© JDS/Julien De Smedt Architects]

bestaat uit stroken van afwisselend hout en reflecterend glas. Wat de integratie met
de omgeving betreft, is hier duidelijk sprake van een dualiteit. Enerzijds zoekt het
gebouw met zijn verticale raamindeling aansluiting bij het ritme van de nabijgelegen
panden, anderzijds is er juist sprake van een conflict door het harde contrast met de
hedendaagse materialen die werden gebruikt. Het is in deze kruisbestuiving van
tegenstrijdigheden dat de kracht en inventiviteit van het ontwerp schuilgaat.
JDS heeft een speciale band met Brussel, de stad bij uitstek van culturele diversiteit
en ruimtelijke conflicten. Zijn interesse voor onze hoofdstad, tevens zijn geboortestad,
blijkt niet alleen uit de huisvesting van zijn architectenbureau in hartje Brussel, maar
ook uit de diverse projecten die zijn bureau heeft ontworpen voor de stad, zoals het
voorstel voor een lift bij het Atomium en het Rijksadministratief Centrum met de
BE/EU-kantoorgebouwen. Een van de meest recente projecten van JDS' bureau is
het masterplan voor het EU-district in Brussel. Opmerkelijk aan het voorstel is niet
zozeer de vormgeving van de kantoortorens, als wel de bijzondere aandacht die de
publieke ruimte krijgt toegewezen. Door de verweving van allerlei stedelijke functies
(kantoren, winkels, lokale diensten, culturele programma's, enzovoort) wordt het
sociale isolement doorbroken dat zovele torensteden teistert. Daardoor ontstaan
onverhoopte mogelijkheden. De stedenbouwkundige context en de wijze waarop de
gebouwen met hun omgeving zijn verweven, spelen daarbij een belangrijke rol. In
haar bijdrage ‘Brussels: Calling for Form’ in AGENDA noteert Barbara Vanderlinden:
‘The expansion of the European Union forced the authorities in the city to confront
the obvious reality: there was no architectural structure that unites the European
multinational workforce, no architecture that represents the political values of the
European union. It was time to do something.’

Tot slot
Tot slot enkele bedenkingen bij de grafische vormgeving van het boek. JDS' adagium
‘Let's have fun’ straalt af van de extravagante layout. Ook hier is de invloed van zijn
leermeester Rem Koolhaas niet ver weg. Denk maar aan diens ‘architectuurroman’
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OMA: S, M, L, XL (1995). JDS schuwt het gebruik niet van verschillende lettertypes
en fluorescerende kleuren. Vorm en inhoud versterken elkaar; zij vormen elkaars
complement. De speelse presentatie maakt meteen duidelijk dat het hier niet gaat
over een academisch werkstuk, maar over een experiment, een reisverslag binnen
het landschap van de hedendaagse architectuur.
Deze invalshoek is echter een tweesnijdend zwaard. Door de typografie lijkt het
boek een logische structuur te missen en laat het een erg verwarde indruk na. De
chaotische opeenvolging van visuele prikkels komt ook duidelijk tot uiting op de
cover van AGENDA. In één enkel beeld wordt getracht om alle thema's die in het
boek aan bod komen weer te geven. Naast titels van essays en enkele notities uit het
dagboek toont de cover ook illustraties van enkele projecten van JDS (de
scheefgezakte Eiffeltoren verwijst naar de gigantische vakwerkligger van de skischans
bij de berg Holmenkollen in Oslo). Door de veelheid van impulsen geeft AGENDA
zijn informatie echter niet onmiddellijk prijs. Het is pas als je het boek een tweede
keer ter hand neemt dat je de meerwaarde van deze benadering ontdekt.
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Geleidelijk aan ontdek je dan de constanten in het werk van JDS' architectenbureau
en zie je de verbanden tussen de verschillende thema's. Het is in deze verrassende
zoektocht dat de rijkdom van het boek schuilgaat.
Julien De Smedt, Jesse Seegers e.a. (ed.), AGENDA: Can we sustain our ability to
crisis?, Actar, Madrid, 2009, 544 blz., isbn 978-84-96954-98-4.
www.jdsarchitects.com

Foto
■ Ter wille van de show Concertfoto's van Koen Keppens en portretten van
Arno door Danny Willems
Pieter Coupé
Music for the Deaf, waarin Koen Keppens terugblikt op zijn voorbije jaren als
rockfotograaf, biedt veel stof tot nadenken over de vraag wat een concertfoto geslaagd
maakt. In de eerste plaats omdat je wel heel veel beelden ineens te zien krijgt - alsof
Keppens zijn donkere kamer heeft opgeruimd en alle foto's die hij aantrof in dit boek
heeft geplaatst.
Maar niet alleen de veelheid aan beelden, ook de wisselende kwaliteit ervan maakt
dat je eerst niet goed weet wat je van Music for the Deaf moet denken. Zo bevat het
boek

■ Jonny Greenwood, gitarist van Radiohead
[© Koen Keppens]

meerdere pagina's met vrij klein afgedrukte foto's, sommige zelfs nog als analoge
film, die alleen werken doordat ze bijeengeplaatst zijn, maar als afzonderlijke beelden
wellicht te bleek zouden uitvallen. Keppens lijkt dat ook te beseffen, want die foto's
zijn doorgaans niet voorzien van een bijschrift, zodat je niet te weten komt wie hier
aan het optreden is en waar of wanneer dat is gebeurd. Een beetje jammer wel.
Is het bovenstaande de reden waarom je de foto's van Koen Keppens zelden of
nooit in een krant of tijdschrift zult aantreffen? Deels, maar er is meer aan de hand:
Keppens durft. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Alex Vanhee of Koen Bauters (wier
concertfoto's voor respectievelijk De Morgen en onder meer De Standaard technisch
altijd onberispelijk zijn) schrikt Keppens er niet voor terug om artiesten gedeeltelijk
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buiten de foto te laten vallen. Zo leunen Jack White en Seasick Steve haast tegen het
kader van de foto aan, en stapt New York Dolls-zanger David Johansson er gewoon
uit. Ook de afgehakte hoofden van Nick Cave (met Grinderman in 2008) en Tim
Vanhamel zouden in de avondlessen fotografie wellicht niet door de beugel kunnen,
maar geven Keppens' beelden cachet.
Want dit heeft Keppens goed begrepen: je moet uit je pijp komen wil je niet exact
dezelfde foto maken als de collega's die zich naast je in de frontstage verdringen.
Journalist Ben Van Alboom noemt dat in zijn inleiding terecht de grootste uitdaging
voor een rockfotograaf en definieert meteen ook Keppens manier om op te vallen
tussen de rest: zijn foto's treden ‘elk op een andere manier de regels van de “echte”
concertfotografie met de voeten’.
Het is een perfect legitieme manier om uit de band te springen, maar het gevolg
is dus niet alleen dat Keppens vaak te moeilijk wordt bevonden voor de reguliere
pers (als je kunt kiezen tussen Keppens' nochtans krachtige beeld van Mike Pattons
rug en een foto waarop de Faith No More-zanger recht in de lens kijkt...), maar ook
dat hij de bal al eens misslaat. Voor elk gewaagd maar geslaagd beeld staat er in
Music for the Deaf wel een misser. Dat Crampszanger Lux Interior onscherp afgebeeld
wordt, past perfect bij het dreigende, ontregelende karakter van hun muziek, maar
het floue in de foto's van onder meer Steak Number Eight (een favoriet van Keppens
zelf), Ima Robot en Fight Like Apes biedt op zich weinig meerwaarde.
Het moet wel gezegd dat Music for the Deaf, na de aanvankelijke overdaad, begint
te werken als collectie. Wanneer je het boek voor pakweg de vijfde keer doorbladert,
vallen je de individueel sterke foto's niet zozeer op, maar gaan ze met de minder
goede beelden op in een flow, en krijgt het livegevoel dat van de foto's spat de
bovenhand. Dat is ook wat de vele vrienden en collega's van Keppens in hun tekstuele
bijdragen aan dit boek schrijven: Keppens is een meester in het vangen van de energie
van een liveconcert, Keppens is een actiefotograaf. ‘Met één klik juiste emoties (...)
weergeven, die een waarachtig beeld scheppen van wat er op het podium gebeurt’,
zoals ene Herman in het boek noteert bij zo'n typische Keppensfoto, van de Black
Keys: veel licht, geen herkenbaar gezicht, maar je voelt de opwinding die eigen is
aan rock-'n-roll. Of zoals Yves Van Kerkhove opmerkt: ‘Hij teleporteert je in een
nanoseconde naar de zaal of tent van toen.’ Helaas staat die pertinente vaststelling
bij een beeld waarop je enkel wat spots uit de lichtshow ziet. Wij waren ook niet
aanwezig op het gefotografeerde concert - zou het dan kunnen dat Keppens' beelden
vooral waarde hebben voor wie erbij was? Voor een hele reeks technisch minder
geslaagde beelden geldt dat zeker, maar met een aantal uitmuntende foto's spreekt
Keppens dat tegen. Zo is er het beeld van Radiohead-lid Jonny Greenwood wiens
handen rusten op zijn effectenbakje, in krek dezelfde houding als de handen die op
zijn T-shirt afgedrukt staan; is er de aan de schilderijen van Sint-Sebastiaan
refererende, passionele
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■ De Engelse singer-songwriter Patrick Wolf
[© Koen Keppens]
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■ [© Danny Willems]

foto van Patrick Wolf (in het boek heel slim naast lingeriemodel Dita Von Teese
geplaatst) en zijn er de grofkorrelige, bijna Goya-achtige beelden van Mercury
Rev-zanger Jonathan Donahue.
Het zijn uitschieters in een boek dat vooral overtuigt door zijn spontaneïteit en
zijn brede selectie.

Poseur
Het contrast met Arno - Life to the Beat kon niet groter zijn. Daarin geeft fotograaf
en vriend van het eerste uur Danny Willems een mooi overzicht van Arno's carrière
in portretten. Alleen al door zich tot één artiest te beperken en diens loopbaan
chronologisch in beeld te brengen, vormt Willems' boek als vanzelf een veel
coherenter geheel dan Keppens' Music for the Deaf.
Maar er is nog een ander, veel belangrijker verschil tussen beide publicaties: Life
to the Beat bestaat voor negentig procent uit portretten, foto's waarvoor Arno en co.
dus poseren, terwijl Keppens noodgedwongen beperkt is tot wat voor zijn neus op
het podium gebeurt en maar moet zien dat hij op het juiste moment afdrukt.
In die portretten van Willems valt op hoeveel gedaanteverwisselingen de
Oostendenaar Arno sinds de jaren zeventig heeft ondergaan. In de inleiding bij Life
to the Beat schrijft journaliste Robin Faure (die de reacties van Arno en zijn kompanen
op de foto's verwerkte tot een lezenswaardig verhaal over fotografie, muziek en
vriendschap) al dat je in de Oostendse zanger nu eens Marc Bolan en dan weer Brian
Ferry herkent. Het is inderdaad moeilijk om bij de poses op pagina 21 en 25 niet aan
de dandy Ferry te denken, en de weelderige haardos die Arno op een foto uit 1976
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torst, lijkt wel rechtstreeks van Bolans schedel gescalpeerd. Elders zie je Arno met
een John Lennon-bril en -kapsel en helemaal in het begin, toen hij nog in
Blankenbergse cafés speelde, had hij met zijn woeste baard en geruite hemd iets weg
van Joe Cocker.
Aan die coryfeeën voegen we graag de pubrocker lan Dury toe, op wie Arno zijn
look met werkmanspet en oorring op de foto uit 1982 in Helsinki mogelijk heeft
geïnspireerd. En ook Simple Minds-frontman Jim Kerr, die later in het boek nog
opduikt, had begin jaren tachtig als stand-in kunnen optreden voor Arno. In dit
verband moeten we ook deze typische jarentachtigfoto's vermelden: Arno met leren
pet op pagina 45 en in Miami Vice-outfit op pagina 47. Ze tonen aan dat Arno altijd
bewust met zijn imago is bezig geweest - in weerwil van het clochard-de-luxebeeld
dat hij graag van zichzelf ophangt.
Arno is dus een poseur, ook in de letterlijke betekenis van het woord: iemand die
poseert. En daarmee belanden we weer bij wat Life to the Beat zo anders maakt dan
Music for the Deaf: de pose. Zo goed als elke foto in het eerstgenoemde boek is een
constructie, hoe naturel het beeld soms overkomt. Neem nu pagina 59, door Arno
zelf in het boek ‘een van zijn geliefkoosde foto's’ genoemd. Je ziet Arno's TC Matic
in een groezelig achterafkamertje van de Londense rockzaal The Marquee staan. Het
optreden is net gedaan, en de band blikt nog vol energie in de lens. Je weet dat die
foto niet honderd procent spontaan is, en toch beklijft hij.
Het is als met Arno's muziek: er spreekt altijd een groot je-m'en-foutisme uit en
tegelijk hoor je dat ze ingenieus in elkaar zit. Die typische Arno-spagaat tussen chaos
en controle zit ook vervat in zijn podiumact: live lijkt hij altijd een dronkenmansact
op te voeren terwijl hijzelf altijd beweert nooit beschonken op te treden. Gespeelde
dronkenschap, ter wille van de show.
Dat spanningsveld tussen echt en gemaakt wordt doorgetrokken tot in de foto's,
getuige dit citaat van zijn boezemvriend en lijffotograaf Danny Willems: ‘Het is
gemakkelijk om een foto te maken die geposeerd is, maar het is moeilijk om de pose
spontaan te doen overkomen.’ Dat metier beheerst Willems, net als zijn onderwerp,
tot in de perfectie. Niet één foto komt te bedacht over, zelfs niet Arno II Conformisto,
dat de zanger afbeeldt als Italiaanse crooner uit de jaren vijftig.
Beide heren zijn dus een beetje charlatans, zoals een van Arno's cd's heet, maar
wel van het soort door wie je je graag in de luren laat leggen. Want wat ze ook maken,
Arno muziek of Willems foto's, het getuigt van passie, inzet en inhoud.
Music for the Deaf - Rock Photography by Koen Keppens, Ludion, Antwerpen, 2010,
160 p. Danny Willems, Arno - Life to the Beat, Lannoo, Tielt, 2010, 144 p.

Muziek
■ Frederic Rzewski: ‘Ik heb geen stijl’
Yves Senden
De Belgische pianist Daan Vandewalle zei ooit: ‘Er woont hier in België een
Beethoven en we weten het niet.’ De Amerikaanse componist en pianist Frederic
Rzewski (1938, Westfield, VS) leeft inderdaad al sinds eind jaren 70 in Brussel. En
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natuurlijk is die uitspraak een boutade, maar het staat wel vast dat Rzewski tot de
meest opmerkelijke figuren van de actuele muziekscene behoort.

Verscheidenheid in stijl
Wat opvalt bij een eerste contact met Rzewski's oeuvre is de verscheidenheid in stijl.
Het lijkt onmogelijk om daarin een logica te achterhalen: grafische notatie, serieel
denken, repetitieve structuren, jazz, volksliedjes, motivische verwerking en contrapunt,
‘alternatieve’ uitvoeringspraktijken,... Het lijkt een lukraak compendium van wat in
de tweede helft van de twintigste eeuw zoal aan de orde was. In een interview uit
2009 zegt Rzewski daarover: ‘It seems to me that l've spent my whole life looking
for some kind of style that I can't find. So yes, it changes all the time. I just decided
a long time ago I don't have a style.’ Het frappante is dat deze afwezigheid van een
traditionele, consequente stijl niet belet dat we Rzewski's werk als een eenheid kunnen
ervaren. Hij slaagt erin via een aantal constanten een eigenheid te creëren die hem
typeert en hem daardoor ook uniek maakt. Die constanten zijn: maatschappelijk en
politiek engagement, improvisatie, de verbinding met literatuur, acteren en andere
kunstvormen, een beheersing van traditionele technieken en het werken met
telmechanismen. Deze factoren zijn het logische gevolg van Rzewski's ontwikkeling
als pianist en componist.
Frederic Anthony Rzewski speelt al piano vanaf zijn vijfde. Zijn opleidingen in
Harvard (1958, bij Randall Thompson en Walter Piston) en Princeton (1960, bij
Roger Sessions en Milton) zijn vooral leerrijk vanwege de parascolaire muzikale
activiteiten: hij neemt deel
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■ Frederic Rzewski

aan concerten waar de actuele nieuwe muziek wordt uitgevoerd. In deze periode
studeert hij in Italië bij Luigi Dallapiccola en komt ook daar, via de fluitist Severino
Gazzelloni, in het concertcircuit terecht. Rzewski is vertrouwd met de complexiteit
van het serialisme (hij creëert ook Stockhausens Klavierstück X), maar ook met de
musici uit de kring rond John Cage: Christian Wolff, David Behrman, David Tudor
en John Cage zelf. De invloed van die laatste blijkt onder meer uit de onbepaaldheid
(‘indeterminacy’) die Rzewski vaak zal hanteren: hij laat in sommige werken de
bezetting vrij (het aantal en/of het type instrumenten wordt niet gespecificeerd) en
er zijn keuzemogelijkheden in het notenmateriaal, zonder dat Rzewski er nog echt
controle over heeft. Dat laatste komt het meest tot uiting in de mogelijkheid die
Rzewski zijn uitvoerders biedt om te improviseren (al dan niet in de vorm van een
cadenza).

■ Frederic Rzewski, The Road, Mile 42: nr 2 The Prodigal Parents

Improvisatie als sleutelwoord
Improvisatie is een sleutelwoord voor Rzewski. Van 1966 tot 1970 is hij actief in
het ensemble MEV (Musica Elettronica Viva), een collectief van musici die vanuit
zowel een klassieke achtergrond als een jazzachtergrond samen improviseren, vaak
met live-electronics. Men kan in MEV een verbinding zien met Rzewski's politieke
opvattingen. Hij is een voorvechter van democratie, met een duidelijke voorkeur
voor het socialistische en communistische gedachtegoed (wat hij gemeenschappelijk
heeft met Luigi Nono), mét inbegrip van een anarchistische knipoog. Muzikaal
vertaalt zich dat bijvoorbeeld in de democratie van een jazzensemble. Binnen een
basis van gelijkwaardigheid tussen de partijen is er eveneens plaats voor improvisatie.
Dat improvisatie zelfs mag leiden tot anarchie, is duidelijk in het minimalistisch
aandoende Les Moutons de Panurge (1969; het aantal en type instrumenten is vrij),
waar spelers verloren mogen lopen in het volgen van een parcours (‘if you get lost,
stay lost’). In dit werk maakt Rzewski ook gebruik van telmechanismen (hij noemt
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het ‘squaring’) en - niet onbelangrijk - is het melodisch materiaal relatief toegankelijk
in vergelijking met wat eind jaren 60 gebruikelijk was.
Rzewski beperkt zich niet tot het filosofisch integreren van een politieke gedachte
in zijn werk. Tot op de dag van vandaag schrijft hij regelmatig werken waarin hij
via een tekstkeuze een duidelijke politieke stelling inneemt en maatschappelijke
wantoestanden aanklaagt, en die muzikaal zo sprekend mogelijk probeert te uiten.
Dat leidt tot stilistisch zeer uiteenlopende composities, gaande van het minimalistisch
opgevatte, toegankelijke en terecht hoog gewaardeerde Coming Together/Attica
(1971-1972; geschreven naar aanleiding van een gevangenisopstand en de bloederige
onderdrukking ervan), via Jefferson (1970; sopraan en piano, een statement tegen
de oppressieve houding van de Amerikaanse regering), en verder bijvoorbeeld ook
Antigone-Legend - ein Puppenspiel (1982; stem en piano; op tekst van Brecht), De
Profundis (1992; tekst van Oscar Wilde), Stop the Testing (1995; ensemble), No
More War! (2005; ‘Round for any number of voices’).
Het contact met zijn publiek is cruciaal voor Rzewski. Dat uit zich niet alleen in het
feit dat teksten bij voorkeur in de taal van het publiek moeten worden gesproken,
maar ook in de keuze van zijn muzikale materiaal. Er is wellicht geen duidelijker
voorbeeld dan het groots uitgewerkte pianowerk The People United Will Never Be
Defeated (1975). Vertrekpunt is het Chileense lied ¡El Pueblo Unido Jamás Será
Vencido! (geschreven door Sergio Ortega) dat in 1974 als stellingname werd gebruikt
tegen de agressieve machtsovername door Pinochet. Rzewski besloot het als
vertrekpunt te nemen voor een grote variatiereeks, een pendant voor de
Diabelli-variaties van Beethoven. Hij koos voor variaties, omdat het hem een
uitstekend middel leek om de eenheid waarvan sprake was in de tekst ook muzikaal
te verklanken. Ook de extreme lengte en moeilijkheid van het werk moet in die zin
begrepen worden: het is een lange weg die leidt naar eenheid binnen een natie, een
ideaal dat alleen via inspanning kan worden verwezenlijkt. Binnen de 36 variaties
(die afgesloten kunnen worden met een improvisatie) zit een meticuleuze structuur
verborgen in tal van syntheses en groeperingen. Daarnaast worden ook twee liederen
geciteerd: Bandiera Rossa (dat gezongen werd door de Italianen
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toen deze hun deuren openden voor de Chileense vluchtelingen) en het Solidaritätslied
(Eisler, 1932; een herinnering aan de dreiging van vroeger, die er ook nu is). The
People United is stilistisch zeer verscheiden: improvisatie, punctualisme, contrapunt,
motivische verwerking, avant-gardetechnieken en jazz, in een idioom dat moeiteloos
wisselt van romantiek naar de twintigste eeuw. Het is een samenvatting van 200 jaar
piano- en muziekgeschiedenis en wordt beschouwd als een van de mijlpalen binnen
het genre.

Een sprekende en slagwerkende pianist
In 1977 wordt Rzewski door de Belgische componist Henri Pousseur gevraagd
compositieleraar te worden in Luik (wat hij tot 2003 zal doen), waarop hij naar
Brussel verhuist. Vanaf dat moment merken we op hoe het schrijven voor piano een
steeds prominentere rol toebedeeld krijgt bij Rzewski. De voordien verworven
compositorische constanten blijven behouden. Als voorbeeld kunnen de North
American Ballads (1978) gelden: het zijn variaties en transformaties van folksongs
met een maatschappijkritische ondertoon. Rzewski hanteert, in de stijl van Bachs
orgelkoralen, het principe van voorimitatie en andere contrapuntische technieken.
Het eindresultaat is toegankelijk en herkenbaar. Rzewski zal er ook meer en meer
van uitgaan dat een pianist aan zijn instrument ook spreekt, klopt en fluit. Deze
aanpak wordt haast een evidentie en maakt van de pianist naast een spreker en een
zanger vaak ook een slagwerker en in zekere zin ook een acteur. Het is een eigen
invulling van wat Kagel in de jaren 60 als instrumentaal theater heeft bedacht.
Er volgt een hele reeks werken, waaronder de variaties op Mayn Yingele
(1988-1989), Andante con moto. 14 Variations without a theme by Beethoven (1992;
met de aanwezigheid van een ‘humorous cadenza’ en een ‘Serious Cadenza’) en de
veellagige Sonata (1991). Hij begint met structuren te werken die kleinere onderdelen
(miniaturen) samendenken: Ludes (1990-1991), Fougues (1994;), en zeer uitgesproken
de Nanosonatas (2006-2010; 8 boeken van telkens 7 miniaturen).

■ Uit Serious cadenza, Frederic Rzewski

Zijn magnum opus voor piano is The Road (1995-2003), een cyclus van 8 etappes
van elk 8 ‘Miles’, met telkens een thema (Turns - Tracks - Tramps - Stops - A Few
Knocks - Travelling with Children - Final Preparations - The Big Day Arrives). Het
werk is gedacht als muziek om thuis te spelen, in een huiskamercontext, zoals Das
Wohltemperierte Klavier van Bach of de Lieder ohne Worte van Mendelssohn, dus
niet noodzakelijk als een integrale. Compositorisch is het opgevat als een grote roman,
in de lijn van de negentiende-eeuwse Russische schrijvers. Ook hier treffen we een
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compendium aan van verschillende stijlen en technieken (deel 7 is overigens bewust
als staalkaart gedacht): fugatisch, variatievorm, citaten (onder andere van marsen)
en kinderliedjes. Het is overigens een ervaring om Rzewski live aan het werk te zien
wanneer hij zijn eigen werk speelt. Een sprekende, ‘slagwerkende’, improviserende
pianist aan het werk zien is al een belevenis, en bij Rzewski zelf komt het als zeer
evident en ‘natuurlijk’ over.

Consistent uitgewerkte visie
Naast pianowerken gaat Rzewski's aandacht naar de meest uiteenlopende genres uit,
waarbij de traditionele in de minderheid zijn (bijvoorbeeld een pianotrio in 1998 en
een pianokwintet in 2005). Hij schrijft voor grote bezettingen, ensembles en vooral
kamermuziek. Improvisatie, literatuur (als vertrekpunt), de mogelijkheid tot vrije
artistieke keuzes en maatschappijkritiek blijven daarbij de grote constanten. Het
doorbreken van de traditionele concertsituatie geschiedt niet alleen in de pianowerken,
maar ook bijvoorbeeld in Lost and Found (1987), waar de solistslagwerker enkel en
alleen op zijn eigen (bijna naakt) lichaam slaat.
The Triumph of Death (1987-1988; op Die Ermittlung, tekst van Peter Weiss) gaat
over de holocaust. Rzewski omschrijft het als ‘Musictheatre for any number of voices
and string quartet (with accessories)’. Het strijkkwartet vertegenwoordigt de rol van
de beulen, en becommentarieert op uiteenlopende manieren de getuigenissen van de
slachtoffers (de zangers). Rzewski gebruikt het principe van de vervreemding:
naarmate het werk vordert, wordt de muziek steeds ‘ongepaster’, vrolijker, wat voor
de waarnemer een confronterende ervaring is. Dit werk, dat naast The Road als een
opus magnum mag worden beschouwd, brengt alle kenmerken van Rzewski's denken
samen: maatschappelijk engagement, acterende uitvoerders, improvisatie, virtuositeit,
‘squaring’ en andere telmechanismen, integratie van volksmuziek en andere citaten,
verbinding met andere kunstvormen (de titel verwijst naar een fresco in het Campo
Santo van Pisa), traditionele technieken (dodecafonie, kwintencirkel, contrapunt,
motivische verwerking).
Erin slagen om binnen een stijlloosheid tot een consistent oeuvre te komen: het is
geen evidentie. En het is allicht moeilijk te geloven dat werken als Attica en Lost
and Found door dezelfde componist zijn geschreven, tenzij je het onderliggende
denken van Rzewski's universum accepteert: dan is het volstrekt logisch. De zingeving
ontstaat niet zozeer door een consequentie in stijl, als wel door een - voor sommigen
betwistbare maar alleszins integere - consistent uitgewerkte visie.
Het merendeel van Rzewski's partituren (inclusief een aantal mp3's) is gratis te
downloaden op http://icking-music-archive.org/ByComposer/Rzewski's.php.

Beeldende kunst
■ De Vlaamse kunstenaar in James Ensor
Ludo Beheydt
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James Ensor (1860-1949) is wellicht de beroemdste Vlaamse schilder van de moderne
tijd. Zeer algemeen wordt hij beschouwd als een pionier van het modernisme. Zijn
reputatie is in de eerste plaats een internationale. In zijn grote overzicht van het
Modernisme uit 2007 neemt Peter Gay bijvoorbeeld maar één Vlaamse schilder op
en dat is Ensor. Hij typeert hem als de bekendste Belgische modernist, die met
boosaardige humor zijn neurotische problemen behandelt. Geen woord over Ensor
als ‘Vlaamse schilder’. Kunnen we Ensor dan wel als een Vlaamse schilder
beschouwen? In elk geval niet van oorsprong. Hoewel hij in 1860 in Oostende geboren
is en heel zijn leven verknocht was aan die stad, beroemt Ensor zich op zijn
‘Engels-Belgisch gevoelige, golvende temperament’ dat hem van de ene artistieke
pool naar de andere slingerde. Zijn vader was ‘een kloeke Engelsman’ en zijn moeder
‘een fijntjes verspaanste Oostendse’. Van taal was hij ook al niet Vlaams, tenmin-
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ste niet in zijn geschriften. Die geschriften, waaruit we hem zo goed leren kennen,
zijn verzameld in Les Ecrits de James Ensor. En een selectie daaruit is vertaald in
de bundel Picturale pennevruchten (1990). Het is uit deze bundel dat ik straks een
aantal citaten pluk. Voor zijn vele officiële toespraken, scheldpartijen, lofzangen en
polemieken koos hij steeds weer voor het Frans. Ook als hij met de Vlaamse
schilderkunst van zijn tijd de vloer aanveegt in Une réaction artistique au pays de
Narquoisie (1900) doet hij dat in het Frans. Wat geeft mij dan het recht Ensor als
een Vlaamse kunstenaar voor te stellen? Het antwoord op die vraag vergt enige
achtergrond.

Oostende
Vooreerst dient gezegd te worden dat Ensor honkvast met Oostende vergroeid was.
Hij is er even weg geweest voor een inderhaast afgebroken opleiding aan de Academie
te Brussel, maar hij is toen ijlings naar Oostende teruggekeerd om het daarna nog
slechts sporadisch te verlaten. Zijn hele inspiratie komt van de zee en van de stad.
Al is hij nog zo'n universeel kunstenaar en overstijgt zijn werk de lokaliteit van de
inspiratie, Oostende en de zee blijven Vlaamse ankerpunten in zijn werk. Zijn hele
iconografie is door en door lokaal. Hoe vaak herhaalt hij trouwens niet zijn ode aan
Oostende en aan de zee. Meer dan eens wordt hij er lyrisch van:
‘De Vlaamse zee biedt mij al haar paarlemoer, haar glinstering aan en 's morgens,
's middags en 's avonds kus ik haar langdurig. O de weldoende kussen aan de geliefde
zee, gelouterde kussen van zand, geurend naar schuim en aangewakkerd door
wrangheid.’ (1990:43) En over Oostende:
‘Oostende, aards en zeeparadijs, Oostende, maagd van zout en zoet water, ik
draag jou in de beeldkapellen van mijn dromen.
Oostende, koningin van Opalië, gekleed in regenboogkleuren, blijf zuiver en mooi
in onze ogen.’ (1990:15)
Niet alleen zijn iconografie is lokaal, het is bovendien Ensors diepste overtuiging
dat kunst altijd lokaal verankerd is. Dit blijkt uit de inleidende brief van Ensors Ecrits
die eigenlijk als een hoogstpersoonlijke geloofsbelijdenis in de culturele identiteit
van de kunst kan gelden. Ik citeer hier de relevantste passages: ‘De grote
kunstenaars-schilders ondergaan de greep van het milieu, ik noem de Braekeleer,
Brueghel. [...] De schilderkunst zal nooit een internationale kunst zijn. De schilders,
zoals andere mensen, verschillen in gebaren, in houding, in taal, in smaak, in
opvoeding, in ras, en in constitutie. [...] De landen verschillen in aspect, klimaat,
atmosfeer, temperatuur en altijd vermoedt men een geheim akkoord tussen de mens
en zijn milieu en in de ogen van de schilder ligt de pool ver af van de evenaar.’ Ensor
vond dat kunst niet zonder vaderland kan zijn en hij sloot bewust aan bij een oude
Vlaamse traditie die hij met lede ogen verloren zag gaan. Zijn opstandigheid was er
een van rehabilitatie van de oude Vlaamse school van Bruegel, Jordaens en Rubens.
In die zin is Ensor beslist Vlaams. En wat zijn taal betreft, zoals zovele Vlamingen
uit de burgerij van zijn tijd was hij opgevoed in het Frans en schreef hij in het Frans.
Het Vlaamse Nederlands kende hij niet. Hij kon geen Vlaams, maar hij kon wel
Oostends of liever Osténsj. Dat plat
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Oostends lag hem wel. Zo is van hem een toespraak bewaard gebleven die hij eindigt
met de woorden:
‘Dames en Eren, mien besten dank. 'k Zetten uus Ostende boven alles, 'k gon eur
nooit verlôten en me laste schrèm go zien: ‘Ostende, lief blommetje van kleur, emel
van de zè!’

De Vlaamse kunst
En wat dan met de Vlaamse kunst, waarmee hij zoals gezegd zo ongenadig de vloer
aanveegt? Zet hij zich niet af tegen de Vlaamse kunst, weigert hij niet pertinent deel
uit te maken van de Vlaamse schildersbent? In het venijnige opstel Une reaction
artistique au pays
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■ James Ensor, De gevaarlijke koks, 1896, privéverzameling

de Narquoisie gaat hij vooral te keer tegen de academische kunst van zijn tijdgenoten.
Hij keert zich als modernist en individualist tegen de traditie, tegen de schilders die
hun vak geleerd hebben achter de schildersezels van de academies en dan hun
gemechaniseerde vakkennis ongevoelig voor vernieuwing in steeds eendere herhaling
toepassen. Ongenadig haalt hij de gesel over deze ‘doctrinaire en handeldrijvende
schilders, over hun zelfgenoegzame snoeverij: hun automatisch vakwerk bezorgt ons
de ene braakneiging na de andere. Hoeveel slapheid in de steeds herlegde
slaafsvormige nabootsingen, duizenden keren herkauwd door die mooie domoren
van de schildersklas die afschuwelijke afval spuien; tweedehandsverkopers van oude
broeken die met muffe draad gestikt werken, oplappers, uitgeputte, afgeraffelde en
schele vernissers; ongewenste, slecht gewapende lomperiken, opgepoetst door motten
die dringend moeten leggen.’ (1990:14)
Striemend haalt hij hier uit naar de Vlaamse kunstenaars van zijn tijd en hij
schroomt ook niet om gelauwerde collega's ruw van hun sokkel te stoten. De
gebroeders Stevens, gevierde Vlaamse landschapsschilders, worden in een apart
opstel finaal gekraakt en over het werk van Alfred Stevens schrijft hij: ‘zijn doeken
zijn banaal, zijn kleuren confituuresk, ze inspireren niet het minste verheven gevoel’.
De realist Baertsoen die nostalgische donkere beelden schildert van de Gentse kanalen
verwijt hij een ‘melancholische visie van een overspannen tyfeuze rioolruimer’ en
de landschapschilder Verwée krijgt het verwijt dat hij de Vlaamse kunst besmeurt
met zijn koeienhoeven. Zelfs Emile Claus, de talentrijkste Vlaamse impressionist en
‘het verwende schatje van onze critici’ krijgt er van Ensor behoorlijk van langs:
‘Onze Emiel is een leliewasser, een irismaler, een prikkelaar van burgerlijke
oogvliezen die vrij en vrolijk op zijn schild van in Frankrijk gestolen sporen een
verdronken lelie in de Leie draagt, symbool voor de ‘Triomfe van een Vlaamsche
koeiemeid, kussende en verzwelgende een Fransche ridder die zich laaft aan de
historie van de Gulden Sporen.’ (1990:123)

Vlaanderen. Jaargang 59

Pointillisten als Theo van Rysselberghe komen er met hun ‘cantharide bestrooide
mestkeverspikkelingen’ al even bekaaid af, want de pointillistische procedés kennen
geen genade in de ogen van Ensor omdat ze ‘dood zijn voor het licht en de kunst’.
(1990:124)
Ensor boezemde heel wat afkeer in voor Vlaamse tijdgenoten, maar bij hem merken
we geen afkeer voor de groten van de Vlaamse kunst! Ensor bewondert Bosch,
Bruegel, Rubens, Van Dyck en Jordaens. Daar is hij heel duidelijk over; hij schrijft:
‘Sinds Bruegel, Bosch, Rubens en Jordaens is de Vlaamse kunst dood.’ En waarom
is ze dood? Omdat ze nu alleen maar navolging is, ze bestaat enkel nog uit
afspiegelingen en schaduwen. Maar vooral omdat de Vlaamse schilders hun
wezenlijkste kenmerk verloochenen:
‘De Vlaming is niet langer kolorist. De Vlaamse kunst is niet meer: ze is dood,
morsdood, het is onmogelijk dat ze niet dood zou zijn.’ (1990:101) Het hoge woord
is eruit! Colorist! Een schilder moet een colorist zijn. Hij prijst trouwens ook zijn
generatiegenoten die colorist zijn. Hij klasseert de schilders van zijn tijd in twee
groepen: de goeden en de slechten, de coloristen en de niet-coloristen. Hij plaatst de
‘colorist’ Stobbaert tegenover Verwée, ‘de knappe Leys’ tegenover Gallait, ‘de
wonderbaarlijke’ De Braekeleer tegenover ‘de erbarmelijke colorist’ Wiertz. Ensor
verzet zich dus niet tegen de Vlaamse schilderkunst als zodanig. Integendeel, hij
houdt lofredes op de Oude Vlaamse Meesters. Op de Breugelviering van 31 mei
1924 in Brussel houdt hij een redevoering waarin hij zegt:
‘Laat ons een ogenblik ingetogenheid in acht nemen en denken aan de grootste
van onze schilders. Ja, een ogenblik stilte voor onze oude Bruegel, de meester van
de verlossing, de meester-kriebelaar van de Brabantse eigenliefde, de meester-wekker
van onze nationale grappen en gevulde zwanzen, de bevrijder bij uitstek, de
prentenmaker waar onze kinderen zoveel van houden. Voor ons allen is hij een goede
God, voor jong en oud, klein en groot, oud en modern, realist, constructeur, kubist,
expressionist en co, en nog stiller vraag ik voor hem een klein viooltje en een kleine
gedachte, een teken van erkenning, een artistieke ontroering, een teken van liefde,
een ogenblik van grote stilte.’ (1990:129) En over Rubens is hij al even euforisch:
‘Ik aanbid Rubens, jullie Vader, de Schepper van Hemel en Aarde; ik hou van jullie
roze meisjes, gekneed in rijk bloed en blonde melk.’ (1990:116)
Misschien wilde Ensor zich zelfs stiekem meten met de Oude Vlaamse Meesters.
Dat vermoeden rijst bij mij wanneer ik het zelfportret van 1890 leg naast dat van de
late Rubens. Dat zelfportret is een spottende pastiche die wellicht meer ambitie
verraadt dan de vrolijke bloemenhoed, die er achteraf bijgeschilderd is, laat
vermoeden. Overigens valt het op dat ook Ensor, net als zijn grote voorgangers
Bruegel en Rubens, een Val der verdoemden geschilderd heeft. Heeft hij zich ook
wat dat thema betreft willen meten met de allergrootsten van de Vlaamse kunst?
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Ensor, de recalcitrante revolutionair, de grote individualist, had kennelijk toch
bewondering voor de traditie van de Vlaamse kunst en hij voelde zich verwant met
de oude meesters. Schrijft hij niet:
‘Laat ons trots zijn op onze Vlaamse schilderkunst, de mooiste, de stevigste, de
bloemrijkste, de geurigste, de eerlijkste, de beschaafdste van alle schilderkunsten.’
(1990:131)
Ensor bewondert de oude meesters. Hij richt zijn pijlen enkel tegen een aantal
moderne

■ James Ensor, De zonderlinge maskers, 1892 - KMSK, Brussel
Niet ten onrechte noemt Ensor zich een colorist. In dit schilderij met felle zuivere kleuren zien we
een bizar gezelschap van carnavaleske figuren die door de felle contrasten en de lichtende verbinding
met het wit een ongewone luminositeit verkrijgen.

Vlaamse schilders, ‘de slijkmansen van heden’, die schilderen in modderkleuren en
vergeten zijn dat ze colorist moeten zijn. Voor de anderen, de picturale schilders, de
coloristen, heeft hij wel bewondering, getuige zijn uitspraak: ‘Ongetwijfeld bestaat
vandaag een Vlaamse schilderkunst, inhoudelijk knap en stevig en met een zuivere
picturale geest. Laat ons zonder bijgedachten houden van onze voortreffelijke
schilders.’ (1990:153)

Ensor de colorist
Als colorist sluit Ensor bewust aan bij een oude Vlaamse traditie in de schilderkunst
en hij trekt zich niets aan van de ‘getikte censors’ die kritiek leveren op de coloristen
en die zich met hun lompe onzinnigheden verzetten tegen de frisse en kleurige
schilderkunst. Zelf beschouwt Ensor zich namelijk wel als een colorist en hij beseft
maar al te goed dat dit colorisme niet altijd enthousiast begroet wordt door zijn
entourage en zijn critici. In een autobiografische burleske, L'Art Moderne,
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■ Jeroen Bosch, De kruisdraging (16de eeuw) MSK, Gent

■ James Ensor, Ensor met maskers, 1899 Menard Art Museum, Aichi (Japan)
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waarin hij zijn eigen ervaringen in de Brusselse academie theatraal ironiseert, laat
hij zijn kritische leraar, Mr Pielsticker, bedillerig aanmerken:
‘U bent kolorist, meneer, maar op 100 schilders zijn er 90 koloristen.
Ondanks alles komt bij u de Vlaming nog steeds aan de oppervlakte.’ (1990:21).
Dat is het dus: Ensor voelt zich als colorist nauw verwant met de Vlaamse traditie.
Van deze traditie wil hij niet af. Hij schrijft overigens lyrische odes aan de kleur:
‘Dame Kleur wenkt, ja mevrouw, kleur is de vriendin van de ware schilder, ze
verklaart al mijn evoluties, mijn veranderingen [...]. Ja, ondanks de tijd ervaren onze
moderne koloristen de invloed van Rubens' vriendin. Van mijn kant verkies ik de
roze kleuren en hun gamma van zuiverheid. Schilderen betekent kleur en ik waardeer
minder de dode taal, de gestolde lijn, het fletse grijs, de onfrisse tinten van
ouistitischilders.’ (1990:33)
Het is de verdienste van August Vermeylen geweest dat hij die Vlaamse
coloristische traditie bij Ensor al zeer vroeg herkend heeft. Hij plaatst Ensor in de
traditie van Van Eyck, Bruegel en Rubens en noemt het ‘een kenmerk van onze
grootsten, dat ze niet met vette klonters verf werkten, maar integendeel, door de
zinnelijkheid van hun kleur te verfijnen, die kleur tegelijk haar geestelijke waarde
wisten te geven. En die traditie heeft Ensor voortgezet.’ (1929:441)

■ James Ensor, De intrige, 1890, KMSK Antwerpen
Dit groteske gezelschap van gemaskerden is in de eerste plaats een karikaturale uitvergroting van de
kleinmenselijke intriges die de mensen achter hun schijnheilige tronies verbergen. Het schilderij is
gebaseerd op Ensors persoonlijke ervaring. Centraal staat Ensors zuster Mitche met haar Chinese
echtgenoot Tan Hée Tseu als een echtpaar dat bespot wordt door de plaatselijke gemeenschap. Ensor
put uit de lokale intriges voor zijn kwaadaardige maskerades.

Ensor de fantast
Niet alleen als colorist is Ensor verbonden met de Vlaamse traditie, ook door zijn
vlucht in het fantastische en het burleske toont hij zich erfgenaam van een Vlaamse
traditie. Het is paradoxaal: als Ensor al een revolutie ontketent in de Vlaamse kunst
van zijn tijd, doet hij dat merkwaardig genoeg in de beste Vlaamse traditie. De
opstandige nieuwlichter zorgt toch voor Vlaamse continuïteit. Als in 1883 de
geërgerde maskers hun intrede doen, hun nek uitsteken, hun verbaasde verlengde
neus in zijn doeken steken, komt Ensor als Vlaming thuis. Hij neemt een eeuwenoude
traditie van fantasie, burleske en karikatuur weer op. Hij past daarmee volkomen in
die grote trend van fantasmagorieën die zo geniaal door Bosch en Bruegel werden
vertegenwoordigd. Na de aanvankelijke realistisch-impressionistische periode heeft
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Ensor zich sarcastisch teruggetrokken ‘in het eenzame midden waar het masker met
de grijns van geweld en schittering troont’ en neemt hij zijn toevlucht tot de
fantastisch-visionaire wereld van het masker en de karikatuur. De maskers die vanaf
1883 zijn werk bevolken en die het handelsmerk van zijn kunst gaan worden, bieden
hem de gelegenheid om een ongebreidelde diversiteit in het licht te geven:
‘Tronies van wilde lama's, ongelikte vogels met paradijsstaarten, azuurgebekte
kraanvogels die onnozele blunders kwetteren, architecten op lemen voeten,
ondoorzichtige geleerde bollen met schedels vol schimmel en vuurvaste aarde;
harteloze beoefenaars van vivisectie, bizarre insekten, harde schalen die weke dieren
herbergen.’ (1990:44)
Het masker is voor Ensor in velerlei opzichten een dankbaar picturaal middel. In
de eerste plaats natuurlijk omdat het zoveel mogelijkheden biedt voor zijn
onuitputtelijke fantasie, maar zeker ook omdat hij er uiting mee kan geven aan zijn
eigen demonen en omdat hij het als satirische vermomming kan gebruiken voor zijn
onverholen kritiek op de maatschappij. Aan een vriend onthulde hij dat hij van
maskers hield ‘omdat ze de gevoelens kwetsen van het publiek dat mij zo slecht
ontvangen heeft’. Het masker is het verraderlijke mombakkes waarachter zich het
gezicht verschuilt van zijn belagers, zijn critici, zijn kwelduivels. Maar het masker
was natuurlijk ook picturaal uiterst geschikt voor coloristische experimenten en
decoratieve spielereien. Ensor besefte dit maar al te goed, want hij schreef: ‘En het
masker roept me toe: frisse tonaliteiten, felle uitdrukking, weelderig decor, grote
onverwachte gebaren, ordeloze bewegingen, verrukkelijke turbulentie.’ (1990:44)
En ten slotte zijn de maskers ook een directe hommage aan Oostende. Het Oostendse
carnaval was in Ensors tijd een Vlaams ritueel waaraan hij met volle enthousiasme
deelnam als een maître de cérémonie. Het masker maakte organisch deel uit van dit
fantastische Vlaamse ritueel.
Het is verlokkelijk om sommige van Ensors werken naast die van de grote Vlaamse
meesters te plaatsen. Zo is de parallel tussen Jeroen Bosch' Kruisdraging en Ensors
Zelfportret tussen maskers (1899) te opvallend om toevallig te zijn, vooral ook omdat
Ensor zichzelf graag afbeeldde als een lijdende en bespotte Christus. Zoals de lijdende
Christus bij Bosch omringd wordt door een horde wraakzuchtigen, zo wordt ook
Ensor omringd door maskers die de ‘zeven hoofdzonden’ verhullen, evenals ‘de
misdaden die onder het masker worden bedreven en gekoesterd’. Is Christus in de
Kruisdraging van Bosch het enige serene gezicht tussen een massa van tronies, dan
is Ensor in zijn Zelfportret tussen maskers het enige normale gezicht tussen grijnzende
maskers. Beiden zijn ze slachtoffers van hun folteraars. De betekenis is weliswaar
anders. Bij Bosch gaat het om een vijftiende-eeuwse religieuze afbeelding, bij Ensor
om een modernistisch pamflet. Maar de iconografische reminiscentie is treffend. Dat
soort reminiscentie is er overigens wel vaker. Van Bruegel kennen we bijvoorbeeld
die prachtige reeks prenten met De zeven hoofdzonden uit 1558 waarin telkens een
centrale allegorische figuur door een leger fantastische creaturen is omgeven. Ensor
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■ James Ensor, De baden te Oostende, 1890
Privéverzameling, galerie Ronny Van de Velde, Antwerpen

etste op zijn beurt in de periode 1888-1904 een reeks etsen met De zeven hoofdzonden.
En net zoals Bruegel in zijn Val der opstandige engelen (1562) groteske wezens aan
zijn fantasie liet ontspruiten, heeft ook Ensor in zijn Val der opstandige engelen op
modernistische wijze vreemde creaturen in het leven geroepen. Thema's als De
verzoeking van de Heilige Antonius, De stervende Christus, De man van smarten,
De kruisafneming, Carnaval en Christus bedaart de storm hebben een lange Vlaamse
voorgeschiedenis. En zoals Rubens met Bruegel rivaliseerde met zijn eigentijdse
versie van de Vlaamse kermis, kunnen we Ensors De Baden te Oostende (1899)
bekijken als een negentiende-eeuwse versie van een Vlaamse kermis op het strand.
Op het warme strand spelen zich de meest groteske taferelen af. Dit werk past
naadloos in de Bruegeliaanse traditie van anekdotisch vertellende genrestukken. Het
herinnert aan Bruegels Strijd tussen carnaval en vasten of aan diens al even hilarische
Spreekwoorden. Het heeft diezelfde spottende ondertoon en neemt evenzeer ironisch
afstand van het menselijk krioelen en wroeten. Bij Bruegel gaat het evenwel om de
onthechte blik van de humanist, bij Ensor om de satirische hoon van de modernist.

Lokale inspiratie
Het fantastische en het visionaire zijn uiteraard Ensors meest herkenbare beeldmerken,
maar het kan ons toch ook niet ontgaan dat het beeldenarsenaal bij Ensor uit zijn
onmiddellijke omgeving komt en vaak bijna anekdotisch documentair is. Zijn
inspiratie is zeer lokaal en daardoor zeer herkenbaar Vlaams. Hij zet zich bewust af
tegen het Franse epigonisme van zijn tijdgenoten. Hij kijkt niet op naar de
internationale meesters. Over zijn inspiratie schrijft hij:
‘Al die knappe schilders verrasten mij niet! In het winkeltje van mijn ouders in
Oostende, had ik de golvende lijnen, de kronkelende vormen van de mooie schelpen
gezien, het regenboogkleurige licht van paarlemoer, de rijke schakeringen van fijne
chinoiserieën, en vooral kwam ik onder de indruk van de ontzaglijke en standvastige,
nabije zee.’ (1990:25)
Zijn fantasie drijft dus op een zeer plaatselijke inspiratiebron en de concreet
omringende werkelijkheid levert het beeldmateriaal voor zijn vernieuwende,
fantasierijke maar in de eerste plaats toch nog altijd figuratieve kunst. Ensor heeft
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een gevoelig oog voor de werkelijkheid en geeft die ook weer in al haar kleurige
pracht. Zijn voorliefde voor de kleurrijke Vlaamse omgeving blijkt zowel uit zijn
vele stillevens, interieurstukken, landschappen en massataferelen als uit zijn kritische
werken. Maar ook als hij religieuze of historische thema's aanpakt, zet hij ze zoals
Bruegel neer in een herkenbare Vlaamse omgeving. Bij Ensor doet Christus zijn
Blijde intrede in Brussel en niet in Jeruzalem en het thema van Christus bedaart de
storm (1891) is een vissersboot in een woelige storm voor de kust van Oostende.
Ensor put zowel uit het Vlaamse heden als uit het Vlaamse verleden. Hij schildert
evengoed actualiteitsgebonden taferelen met rechters, dokters, gendarmes, critici en
vissers als historische Vlaamse beelden. Zo heeft hij zich zelfs laten inspireren door
de mythische Vlaamse geschiedenis. In 1895 maakt hij een ets van de grote Vlaamse
historische gebeurtenis bij uitstek, De slag der gulden sporen. Maar het wordt geen
historische hymne.
Bij de modernist is er geen sprake van een nationalistisch eerbetoon. Zoals de
schrijver Emile Verhaeren in zijn monografie over Ensor opmerkt, is de slag der
gulden sporen bij Ensor ‘een kermis waarop men doodt voor de lol, sneuvelt om zich
te ontspannen en sterft om het plezier van grimassen trekken.’ (1980:54). Het heilige
historische gebeuren is omgetoverd tot een groteske vertoning met belachelijke
karikaturale stripfiguren. We staan hier ver af van de nationalistische schilderkunst
van Nicaise De Keyser die ditzelfde gebeuren als een heroïsche ‘lieu de mémoire’
luister bijzette in een fel bejubeld monumentaal doek dat op het Brusselse Salon van
1836 heel wat triomf oogstte. Bij Ensor geen romantische verheerlijking, maar
spottende distantie.
Ensor steekt de draak met de ‘nationalistische schilders die als gek beenbrekende
pirouettes maken’ en met ‘strijdvaardige, geïriseerde of ontiriseerde of vergelende
reactionairen’. De modernist doet niet mee aan de reactionaire massahysterie. Hij
verzet zich tegen volksmennerij en tegen elke vorm van kuddegeest. Hij ridiculiseert
de domme massa die achter een vlag aanloopt (cf. Blijde intrede te Brussel) en hij
minacht de weldenkende bourgeois met hun voorgekookte en conservatieve meningen
en de gegoede klasse die zijn werk niet koopt en zelfs misprijst. De modernist is een
individualist en zeker geen meeloper. Wat de modernist schallend verkondigt, is in
de woorden van Ensor ‘la belle légende du Moi, du Moi universel, du Moi unique,
du Moi ventru’. Maar deze individualist doet het in een zeer herkenbare Vlaamse
beeldentaal.
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Ensor en de kritiek
Als Ensor zowel in zijn beeldentaal als in zijn oordeel zo Vlaams was, waarom werd
hij dan niet meteen gewaardeerd door de Vlaamse kunsthistorici? En waarom heeft
de Vlaamse kunstkritiek hem dan niet dadelijk op handen gedragen?
Ik geloof dat de Vlaamse kunstkritiek zich aanvankelijk niet zo goed raad wist
met Ensor. De Franssprekende, naar alle kanten uithalende tafelspringer met zijn
onberekenbare fratsen en zijn niets en niemand ontziende kritiek op het hele
weldenkende establishment, leek niet meteen geschikt als boegbeeld van de nieuwe
Vlaamse kunst. Bovendien was ook zijn kunst van een schaamteloze brutaliteit en
zo totaal onconventioneel dat men ze niet echt kon plaatsen. Ze leek te ontsnappen
aan alle -ismen en de klacht was dat ze zo ongrijpbaar was omdat ze steeds weer
veranderde. Ensor zelf was de eerste om zich over deze behoefte aan duidelijkheid
vrolijk te maken: ‘Bekrompen geesten vragen om herhalingen, om identieke
voortzettingen. De schilder moet zijn werken opnieuw maken en elk hiernamaals
veroordelen! Dit is de mening van enkele censors die onze kunstenaars als
geparkeerde weekdieren etiketteren en klasseren.’
De Vlaamse critici merken wel het internationale schandaalsucces van Ensor op.
Ensor krijgt als onvoorspelbare, verongelijkte herrieschopper heel wat erkenning in
Parijs en

■ James Ensor, De roeier, 1883, KMSK, Antwerpen

de critici durven zich niet onvoorwaardelijk uit te spreken. Over het algemeen blijven
ze gereserveerd. Hun bewondering is er een met reserves. Typerend in dit verband
is wat Achilles Stubbe in 1931 schrijft. Heel behoedzaam houdt hij een slag om de
arm:
‘Ensor is geen reus, zijn stem dreunt niet als een bronzen klok die jubel of wee
luidt over breede zielsvlakten. Ensor is geen Michel-Angelo, of geen Rembrandt. Hij
beschikt over een ragfijn gevoel, een lenige gedachte, een geniaal vindingrijke
verbeelding, een soepel woord. [...] Wij bewonderen hem als den grootsten kolorist
van zijn tijd, als een rusteloos wekker van nieuwe vormen en verrassend
oorspronkelijke gestalten. Wie heeft het recht hem iets meer te vragen dan de heerlijke
werken, die hij ons in al de oprechtheid van zijn gemoed, als de zuivere uitdrukking
van zijn persoonlijk leven schonk?’ (1931:117) Het probleem dat Stubbe aanvankelijk
met Ensor heeft, is dat Ensor een modernist is en als zodanig een onvoorwaardelijke
individualist die niet de bedoeling heeft een gemeenschapskunst te creëren waarin
de culturele samenleving zich kan herkennen. Stubbe heeft uiteraard gelijk als hij
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stelt dat Ensor zich ‘in zijn volstrekt individualisme uitsluitend over 't eigen, kleine
wezen [buigt]’ (1931:118). Maar de culturele identiteit van een kunstwerk wordt niet
alleen bepaald door de vertolking van een gemeenschapsgevoel, maar evenzeer door
de iconografische inhoud en door de stilistische eigenschappen. Overigens heeft
Stubbe in een later overzicht van de Belgische kunst zijn mening wel bijgesteld en
bewierookt hij Ensor onbevangen als hij stelt dat ‘de geniale prestaties van de jonge
Ensor de bloeiperiode van de Vlaamse schilderkunst inluiden’. (1965:1602)
De eerste kunsthistoricus die Ensor in een aantal opzichten als een Vlaamse schilder
typeert, is A.J.J. Delen in zijn boek De Vlaamsche kunst uit 1946, ook al doet hij dat
niet onverdeeld. Wat is er dan Vlaams aan Ensor volgens Delen?:
‘Zijn verovering van het licht dankt hij gedeeltelijk aan De Braekeleer. De
sappigheid van zijn coloriet komt van de groote Vlamingen en in zijn visioenen spookt
de geest van Bosch en Bruegel. Maar het is een ijdel spel, die veelzijdige
persoonlijkheid te willen uiteenrafelen volgens zijn problematische affiniteiten. Steeds
verrast hij door nieuwe aspecten, en zijn werk is van het begin tot het einde één
doorloopend tooverspel, waarbij de stille mijmering volgt op de grijnzende bitterheid,
de luchtige gracie op den bijtenden spot, de burleske schaterlach op den nijpenden
angst, de verheerlijking der schoone stoffelijkheid op den meest onwezenlijken droom.
Dit alles heeft hij gezegd in een taal die van hem alleen is, in vormen die hij zelf
geschapen heeft, in harmonieën die geboren zijn uit zijn eigen dichterlijke
verbeelding.’ (1946:125)
Delen ziet Ensor werkelijk als een belangrijke verbindingsfiguur in de Vlaamse
kunst vooral door zijn gaven als uitzonderlijk colorist. Hij schrijft:
‘Ensor blijft vóór alles een groot colorist, een van de allergrootste van alle tijden
en van alle landen. Hem beschouwen de schilders der jongere generatie terecht als
hun meester en hun voorganger: zijn “Oestereetster” kondigt Rik Wouters aan;
Permeke zal zich steeds zijn zeegezichten en zijn tragischen “Roeier” herinneren.
In zijn fantastische visioenen zien we reeds opdoemen de angstwekkende
droomgestalten van den surrealist Frits van den Berghe. Hoevele anderen nog zijn
hem schatplichtig! Ensor's werk vereenigt het verleden, het heden en de toekomst.’
(1946:125)
Eigenlijk is de beste typering van Ensor als Vlaams schilder gegeven door Paul
Fierens in het woord vooraf bij de studie die Libby Tannenbaum over Ensor
publiceerde naar aanleiding van de tentoonstelling van zijn werk in het MOMA
(Museum of Modern Art) in New York in 1951. Fierens begint zijn uiteenzetting
over Ensor met aan te tonen dat de verbinding van het fantastische en het realistische
de essentie is van de Vlaamse kunst van Bosch, Bruegel en Ensor:
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‘In de geschiedenis van de schilderkunst worden de Vlamingen als realisten
voorgesteld. Dit is een feit, en zelfs meer dan dat, een kritisch dogma. Laten we het
als regel aannemen, maar er zijn talrijke en voorbeeldige uitzonderingen: Bosch,
Breugel en Ensor die irrealisten of surrealisten zijn, maar nooit, en dat moet worden
beklemtoond, nooit anti-realisten.
De fantasie van de Vlamingen, of zo je verkiest, hun expressionisme, staat niet in
tegenstelling tot hun inspiratie die in de eerste plaats naturalistisch is, zoals het oog
ze voor de geest brengt. Hun verbeelding drijft op de waarneming van het concrete,
het vatbare, het zichtbare en overstijgt die. Geen van de genoemden, Bosch, Breugel,
James Ensor, geeft de voorkeur aan de idee boven het object, aan het concept boven
vorm en kleur, aan het symbool boven het gesymboliseerde ding. Zij zijn kijkende
ooggetuigen, eerder dan intellectuelen. De buitenwereld is voor hen heel krachtig
aanwezig. Het is met elementen ontleend aan de natuur dat hun dromen en
nachtmerries worden gematerialiseerd.’ (1951:7, mijn vertaling, Ib)
Fierens zag de verbinding van het hoge realiteitsgehalte en het fantastische als een
uitgesproken Vlaams kenmerk in het werk van Bosch, Bruegel en Ensor, maar dat
betekent nog niet dat hij Ensor als een Vlaams kunstenaar naar voren schuift. Dat
gebeurt pas in het overzichtswerk van de Vlaamse kunst van Walther Vanbeselaere
uit 1959. Vanbeselaere vraagt expliciet aandacht voor het autonoom Vlaamse en
lokale karakter in het werk. Zo noemt hij de Geërgerde maskers (1883) ‘door en
door Vlaams door de nietsontziende brutaliteit waarmede de kleur plots opslaat uit
een “vuile” grondtoon.’ (1959:123)

Heraut van het modernisme
Aan het einde van deze diepteanalyse van de pennenvruchten en de avant-gardekunst
van Ensor komen we tot een paradoxale vaststelling: James Ensor, de revolterende
modernist die zich met pen en penseel afzet tegen de traditie, blijkt uiteindelijk een
kunstenaar die niet ontsnapt aan de grote tendensen in de lokale artistieke traditie.
Hij blijft ondanks al zijn nieuwlichterij een kind van de lokale cultuur. Zijn muitende
opstandigheid wordt gevoed door een eeuwenoude Vlaamse schilderstraditie en door
een lokale iconografische inspiratie. Zijn permanente vernieuwingsdrang is de
artistieke queeste naar een onvervreemdbare identiteit. En die identiteit is Vlaams:
zijn rebelse oproer is gekleurd door een eeuwenoude traditie die geworteld is in de
lokale cultuur, zowel iconografisch als stilistisch. Daarmee wil niet gezegd zijn dat
Ensor met het predikaat ‘Vlaams kunstenaar’ volledig recht wordt gedaan. Het is
verre van mij om Ensor op een dergelijke enge wijze te recupereren. Ensor blijft een
universeel kunstenaar en een heraut van het modernisme in de schilderkunst. Zijn
betekenis overstijgt de lokaal geïnspireerde beeldtaal en het stilistische erfgoed van
Vlaamse grootmeesters als Bruegel en Rubens. Mijn enige betrachting was een
dimensie toe te voegen aan het portret van Ensor. Ons beeld van Ensor is niet volledig
als wij hem enkel zien als de Europese artistieke revolutionair. Hij is ook - en in
grote mate - een Vlaams kunstenaar.
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■ Rik Vermeersch en Pjeroo Roobjee of de mythe van het dubbeltalent
Willem M. Roggeman
Paul Snoek klaagde er vaak over dat men in Vlaanderen een dubbeltalent niet wou
erkennen. In kunstmiddens werd hij niet aanzien voor een volwaardig kunstschilder,
maar wel als een belangrijk dichter die soms ook schilderijen maakte. Louis Paul
Boon werd eveneens over het algemeen door beeldende kunstenaars niet beschouwd
als een gelijke, maar wel als een groot schrijver die zich ter ontspanning aan de
beeldende kunsten overgaf. Hugo Claus was bevriend met enkele beroemd geworden
kunstschilders zoals Pierre Alechinsky, Karel Appel en Corneille. Hij slaagde erin
aan Cobratentoonstellingen deel te nemen, maar had het niettemin in vele galerieën
en bij sommige kunstcritici moeilijk om aanvaard te worden. Alleen Lucebert heeft
in beide disciplines de top kunnen bereiken. Als dichter wordt hij als één van de
grootsten van de naoorlogse Nederlandstalige literatuur beschouwd, en als beeldend
kunstenaar genoot hij internationale bekendheid als één van de exponenten van de
Nederlandse tak van de Cobrabeweging.

Tegen de burgerlijke smaak
Pjeroo Roobjee, die in 1945 als Dirk De Vilder in Gent werd geboren, heeft
bekendheid verworven als kunstschilder en als auteur. Hij volgde lessen in
schilderkunst, tekenkunst en graveren aan de Koninklijke Academie voor Schone
Kunsten te Gent en nadien aan de voorbereidende afdeling van de Rijksacademie in
Amsterdam. Als kunstschilder werd hij meermaals met een onderscheiding bedacht
bij de Prijs van de Jonge Belgische Schilderkunst. Zijn werk was ook te zien op de
Biënnale van Sao Paulo in 1971 en op de Biënnale van Venetië in 1980.
De schilderijen van Roobjee zijn nooit idyllisch of esthetisch geweest. Integendeel,
hij heeft vanaf het begin steeds gestreefd naar een schilderkunst die niet past als
decoratie in de salon van een burgerlijk gezin. Niet alleen schildert hij taferelen die
vaak als schokkend worden ervaren, maar hij gebruikt ook een speciaal koloriet met
vaak afstotende kleuren als gifgroen en een lelijk bruin die indruisen tegen de
burgerlijke smaak.
Net als Boon en Claus kreeg Roobjee de Leo J. Krijnprijs voor zijn debuutroman
De Nachtschrijver (1966). En net als Paul Snoek ontving hij de Eugène Baieprijs
(1984). Voor zijn literair werk werd hem in 2004 de Cultuurprijs van de stad Gent
toegekend.
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In latere jaren schreef hij een eigenzinnig en zeer gevarieerd literair oeuvre bij elkaar
dat zowel proza als poëzie en toneel omvat. In zijn romans waarin vaak groteske en
absurde elementen voorkomen, valt vooral een ongebreidelde taalwoekering op die
zelfs tot uitvoerige titels aanleiding geeft als Vincent en Astrid Van Gogh verdwijnen
in een korenveld (1977) en Naar betere oorden en andere verhalen uit de buitenste
duisternis (2008). Net zoals hij een rebelse kunstschilder is die met opzet een eerder
‘lelijke’ schilderkunst voortbrengt, wil hij ook in zijn literaire geschriften tegen de
klassieke smaak van de literatuurliefhebber ingaan, en schrijft hij romans en verhalen
waarin de plot van ondergeschikt belang is en waarbij hij ook nog een soort moraal
predikt die lijnrecht tegenover de gangbare moraal staat.

Bewonderaar
De West-Vlaamse kunstschilder en beeldhouwer Rik Vermeersch, die in 1949 in
Kortrijk werd geboren maar al vele jaren in Meulebeke woont, is steeds een grote
bewonderaar van Pjeroo Roobjee geweest. Zelf heeft Vermeersch naam gemaakt als
kunstschilder en beeldhouwer, maar hij waagt zich daarnaast ook, zij het nog steeds
aarzelend, aan literatuur. Zo publiceerde hij in 2008 de omvangrijke roman Dolend
in jouw duister Gina in eigen beheer onder het pseudoniem Romeo Beck. Net zoals
hij zich in de beeldende kunsten een realist noemt, kan men ook in deze roman een
realistische laag zien, maar Vermeersch laat zijn verhaal tegelijkertijd op meerdere
niveaus spelen. Meestal vertelt hij het in een eenvoudige, realistische stijl, maar soms
kent hij er een poëtisch tintje aan toe. Hij durft ook wel te experimenteren met de
verhaalvorm door het aanwenden van een mozaïekstructuur waarin hij door het
gebruik van wisselende lettertypes de verschillende verhaaldelen gemakkelijk
herkenbaar op elkaar laat aansluiten. Alles wat de hoofdfiguur heeft meegemaakt ontmoetingen, reiservaringen, leesindrukken, kunstbeschouwingen, filosofisch getinte
bedenkingen, citaten van diverse auteurs en liefdeservaringen - wordt afwisselend
weergegeven. De spil waarrond dit allemaal draait is echter de vrouw. Dat zij het
centrale thema vormt is niet verwonderlijk, want ook in het beeldend oeuvre van
Vermeersch heeft de vrouw steeds centraal gestaan. Sinds 1968, het jaar waarin
Vermeersch zijn eerste tentoonstelling hield, is die belangstelling voor de vrouw als
thema van zijn werk slechts heel geleidelijk maar wel standvastig toegenomen.
Aanvankelijk schilderde hij nog wel eens een landschap
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Rik Vermeersch, Pjeroo Roobjee, 0,15 m × 1,35 m, oostindische inkt op papier, 2003
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■ Rik Vermeersch, Pjeroo Roobjee in Ellezelles, 0,50 m × 1,50 m, olie op paneel, 2009
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of een stilleven, maar toch vooral interieurs waarin toen nog zowel mannen als
vrouwen voorkwamen. Vrij spoedig beperkte hij zich echter tot het interieur waarbij
zijn blikveld steeds nauwer werd, zodat de mannelijke figuren uit het schilderij
verdwenen. Zo bleef de vrouw uiteindelijk alleen over en verloor ook de omgeving
en zelfs de achtergrond zijn belangstelling.
Hoewel de schilderijen, tekeningen en sculpturen van Rik Vermeersch doorgaans
onder de noemer van het realisme worden vermeld, kan men ze toch niet beschouwen
als waarheidsgetrouwe weergaven van een bestaande realiteit. Tijdens zijn scheppende
arbeid laat Vermeersch zich verleiden tot vervormingen, weglatingen of toevoegingen
aan zijn onderwerp, zodat men eerder van een artistieke interpretatie kan spreken
dan van een natuurgetrouwe weergave. Toch zijn deze wijzigingen slechts minimaal
en niet onmiddellijk opvallend, want Vermeersch gaat niet zo ver als de
expressionisten in zijn uitdrukking van zijn identificatie. Zijn onderwerp is steeds
een concreet gegeven, in hoofdzaak de vrouw die hij echter vooral als een individu
beschouwt. Dat individu probeert hij niet alleen te benaderen maar zelfs te
doorgronden. In de loop der jaren heeft hij diverse technieken uitgeprobeerd in de
hoop dat die nieuwe middelen hem steeds dichter bij zijn doel zouden brengen. Toch
wil hij zich zo neutraal mogelijk opstellen tegenover zijn onderwerp, al is volledige
objectiviteit natuurlijk onmogelijk. Maar Vermeersch heeft er altijd naar gestreefd
zijn menselijke figuren voor te stellen ontdaan van iedere anekdotiek en mogelijke
verhaalvorming. Daarom heeft hij geleidelijk aan ook het decor in zijn schilderijen
weggelaten en het vervangen door een eenvoudig kleurvlak. Later heeft hij ook de
kledij weggelaten. Sinds 1997 schildert hij nog uitsluitend naakte vrouwen opdat ze
door de kledij niet meer in een bepaalde periode of sociale klasse zouden kunnen
worden gesitueerd. Nadien wou hij de vrouw zo statisch mogelijk uitbeelden, zonder
verwijzing naar enige beweging, zodat ook op deze manier geen verhaalvorming
meer mogelijk was.
De vrouwen die Rik Vermeersch schildert zijn eigenlijk alledaagse typen, zo
geplukt uit de werkelijkheid. Het gaat niet om glamourfiguren of om stralende
schoonheden, maar eerder om vrouwen die hem toch weten te boeien doordat zij een
mysterie vertegenwoordigen. Zij hebben iets mythisch in zich dat de verbeelding
van de kunstenaar stimuleert en hem bevrijdt van de banale en belastende dagelijkse
werkelijkheid.

Portretten
Rik Vermeersch koesterde al van in zijn kindertijd een voorliefde voor het portret.
Hij heeft dan ook altijd portretten geschilderd. Bovendien moet men eigenlijk ook
zijn schilderijen en sculpturen van naakte vrouwen als portretten beschouwen.
Wanneer hij alleen het gezicht van iemand toont, dan is dit slechts een onderdeel
van een volledig portret. Sinds 2001 maakt Vermeersch ook sculpturen in brons of
gips die naakte vrouwen voorstellen. De bronzen beelden krijgen een patina terwijl
de gipsen beelden worden beschilderd, waardoor de kunstenaar er nog een extra
dimensie aan geeft. De schilderijen en sculpturen van staande vrouwen mogen dan
wel een statisch karakter vertonen, toch gaat er een onderhuidse erotiek van uit. Deze
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werken staan in scherp contrast tot Vermeersch' uitgesproken erotische tekeningen
en schilderijen waarin het seksueel aspect alles overheerst. In deze laatste werken
wordt de vrouw zo sensueel en zo levend mogelijk voorgesteld.
Vermeersch gaat steeds uit van een levend model. Hij maakt echter altijd eerst
foto's van zijn model en werkt daarna naar de foto's die uitsluitend als geheugensteun
dienen. Deze werkwijze biedt de schilder de mogelijkheid om een zekere afstand te
scheppen tot zijn onderwerp en om een zeer concrete en sentimentele band te
vermijden.
Op onregelmatige tijdstippen geeft Rik Vermeersch een boekje uit waarin hij zijn
productie van portretten van de laatste maanden weergeeft. Hij noemt deze boekjes
Journaal en nummert ze. De kunstenaar houdt van het concept journaal, dat hij ziet
als een dagelijkse notitie in de vorm van een tekening. Al deze tekeningen samen
vormen een geheel waarin elke afzonderlijke tekening wordt gerelativeerd en in een
verhaal geplaatst. Elk boekdeeltje heeft dan ook een aparte titel en bevat een inleiding
van één bladzijde, door Vermeersch zelf geschreven onder het literaire pseudoniem
Romeo Beck. Elk boekje bevat een verhaal van evolutie of nuancering, een zoektocht
naar vervolmaking, een experiment, een verdiepingsproces, een relaas van mislukken
en overwinnen. Bij het ontwerpen van een journaal kiest Vermeersch vooraf een
thema en een concept, bijvoorbeeld tekening, gezicht, frontaal, verschillende
materialen, geen kleur. Dan pas begint hij met de nodige discipline aan het avontuur
van het tekenen om het vastgestelde concept uit te werken. Achteraf wordt de lay-out
gemaakt voor het boekje, wordt het gedrukt en wordt er een tentoonstelling van de
werken aan gekoppeld waarin het journaal wordt voorgesteld in zijn specifieke
identiteit en in het kader van het gehele project van de verzamelde journaals. Dat
verklaart de wisselende inhoud van deze journaals, waarin vaak vrouwenportretten
en soms ook erotische tekeningen voorkomen, terwijl in andere deeltjes heel wat
schrijversportretten zijn uitgewerkt, onder meer van Hugo Claus, Louis Paul Boon,
Willem Elsschot, Jean-Paul Sartre en Pjeroo Roobjee. Onder al deze portretten staat
nooit de naam vermeld van de geportretteerde, maar wel de datum waarop het portret
werd gemaakt. Van sommige schrijvers heeft Vermeersch in de loop der jaren zelfs
verscheidene portretten getekend en geschilderd.
De kunstenaar beschouwt deze journaals als een secundair uitdrukkingsmiddel.
Primair zijn zijn realistische, eerder conceptueel gekleurde schilderijen. Zijn
zogenaamde ‘digitale schilderijen’ waarin een sterk rationeel aspect aan de orde is.
Zijn journaals maakt hij eerder ter ontspanning, waarbij zijn natuurlijke, spontane
kant opborrelt en hij de zuivere emotie - niet te verwarren met sentiment - op een
realistische manier uitbeeldt. De eigenlijke schilderijen en de journaals ziet
Vermeersch als complementaire uitdrukkingen.

Overeenkomsten
De belangstelling voor de figuur en het werk van Pjeroo Roobjee was al vroeg
ontloken bij Rik Vermeersch. Geregeld zag hij werk van hem op tentoonstellingen.
Dat werk, waarvoor hij een verering koesterde, gaf volgens hem blijk van de nieuwe,
rebelse tijdsgeest en voldeed bovendien aan hoge picturale eisen. Hij vond deze
werken onweerstaanbaar doordat zij tegelijkertijd een volks karakter hadden, een
anarchistische mentaliteit uitstraalden en op kunstgebied grensverleggend waren.
Voor de jonge bewonderaar straalden zij daardoor een universeel karakter uit. Dit
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werk was tegelijkertijd afstandelijk en warm-menselijk en zo zou Vermeersch de
kunstenaar Roobjee later zelf ook ervaren.
Er waren natuurlijk een aantal overeenkomsten bij deze twee persoonlijkheden.
Zo was er niet alleen het intellectuele contact tussen twee generatiegenoten die vóór
alles de artistieke vrijheid beminden, maar zij hadden allebei ook een uitgesproken
voorliefde voor complexiteit en chaos als achtergrond voor hun werk; een zucht naar
het metafysische, terwijl het spel met realistische herinneringen bij Roobjee goed
aansloot bij de realistische ingesteldheid van Vermeersch.

Literaire band
Later zou Vermeersch een even grote bewondering koesteren voor de schrijver
Roobjee. Het eerste literaire werk dat hij van
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hem las was de omvangrijke roman Vincent en Astrid van Gogh verdwijnen in een
korenveld. Pas op het einde van de jaren tachtig zou de eerste echte ontmoeting tussen
hen beiden plaatsvinden tijdens de vernissage van een tentoonstelling in Ronse. In
2003 schilderde Vermeersch een serie portretten van Roobjee die hij tentoonstelde
in de Bijloke te Gent naar aanleiding van de uitreiking van de Louis Paul Boonprijs.
Ook droeg hij de catalogus van deze tentoonstelling aan Roobjee op. In gezelschap
schetst Vermeersch een paar keer een portret van Roobjee en in 2009 schildert hij
een levensgroot portret in olieverf van hem tot aan de knieën. In de loop der jaren
groeit er dan ook een vriendschappelijke, collegiale band tussen de twee kunstenaars.
Vermeersch toont zijn voorliefde voor het samengaan van literatuur en beeldende
kunsten andermaal aan in het bronzen beeld van Carel van Mander - auteur van het
beroemde Schilderboeck - dat hij in opdracht van het gemeentebestuur van Meulebeke
maakt en dat op 5 juli 2003 op de Grote Markt van zijn woonplaats officieel wordt
ingewijd. Voor het boetseren van dit portretbeeld heeft Vermeersch zich gebaseerd
op de enige authentieke afbeelding van deze renaissancefiguur, namelijk een gravure
uit 1604. Twee jaar later stierf Van Mander in Amsterdam op 56-jarige leeftijd. Als
kunstenaar stond hij toen op het toppunt van zijn roem.
Een portretbeeld maken van Carel van Mander was een ideale opdracht voor Rik
Vermeersch. Niet alleen hebben ze allebei een band met Meulebeke, maar net als
Vermeersch was ook Van Mander een dubbeltalent. Hij verwierf grote faam als
schrijver en dichter, maar was daarnaast ook als kunstschilder actief.

Interview
■ Het Studiecentrum voor Vlaamse Muziek
Over muziekerfgoed, intellectuele oneerlijkheid en andere pijnpunten in het
Vlaamse muziekleven
Jaak Van Holen
Op 1 maart 2010 werd aan het Studiecentrum voor Vlaamse Muziek (SVM) de
Visser-Neerlandiaprijs voor Cultuur uitgereikt. Het SVM werd onder impuls van
Michaël Scheck en Jan Dewilde opgericht in 1998, precies een eeuw nadat de
Vlaemsche Muziekschool van Antwerpen tot Koninklijk Vlaamsch Conservatorium
was gepromoveerd. Volgens de

■ Michaël Scheck (1.) en Jan Dewilde (r.) bij het borstbeeld van Peter Benoit
[© Barbara Voets]
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statuten van het SVM is het de bedoeling om ‘het Vlaamse muziekpatrimonium van
de 19de en 20ste eeuw te vrijwaren en bekend te maken’. Tijd voor een gesprek met
Jan Dewilde, wetenschappelijk coördinator en drijvende kracht achter het SVM.

Partituren als basis
Uit welke bekommernis is het SVM ontstaan? Als lid van het Peter Benoitfonds
hoorde ik op de diverse vergaderingen jaar na jaar dezelfde litanie van klachten over
het feit dat Vlaamse muziek nauwelijks aan bod komt op de radio en in het
concertleven, en dat er niet genoeg informatie beschikbaar is. Het zag ernaar uit dat
ik datzelfde verhaal ook in de toekomst eindeloos zou moeten blijven aanhoren.
Misschien, dacht ik, kunnen we maar beter proberen er iets aan te doen door zelf
initiatief te nemen. Bij enkele leden van het Peter Benoitfonds, in het bijzonder bij
voorzitter Michaël Scheck, viel dat in goede aarde. We hebben dan een soort
conceptnota geschreven waarin het model van het studiecentrum zoals het nu is al
vervat zat.
Hoe ziet dat model eruit?
Het SVM probeert de Vlaamse romantische muziek te bestuderen, in kaart te
brengen, te vrijwaren en vooral ook te valoriseren. Het kan niet de bedoeling zijn
om enkel maar studiewerk te leveren en partituren te inventariseren. Het resultaat
moet zijn dat er een goede selectie gemaakt wordt en dat er uiteindelijk in het beste
geval een muzikale compositie te beluisteren is.
De eerste opdracht van het SVM is dus ongetwijfeld het opsporen van materiaal?
Inderdaad, want partituren vormen de basis van alles. En daar stuiten we meteen
op een groot probleem, want in Vlaanderen is alles erg versnipperd. Het oeuvre van
een componist is vaak verspreid over verschillende bibliotheken en
documentatiecentra. Erger nog, soms bevindt één enkele compositie zich zelfs op
verschillende plaatsen. Zo zijn er concerto's waarvan de solopartij, de orkestpartituur
en het orkestmateriaal op drie verschillende locaties worden bewaard. Enkele van
de typische pijnpunten van het archief- en bibliotheeklandschap in Vlaanderen zijn
de verzuiling en het gebrek aan centralisatie en systematiek. Iedereen heeft zijn eigen
manier van werken. Er is dus geen overkoepelende catalogus zoals bijvoorbeeld in
Frankrijk. De Koninklijke Bibliotheek van België, die deze taak zou moeten vervullen,
functioneert niet op dat vlak. We zitten hier dus eigenlijk met een dubbel probleem:
al het materiaal is geografisch verspreid én systematische inventarisatie ontbreekt.
Bijna alles moet eerst nog getraceerd worden alvorens het overzichtelijk beschreven
kan worden om uiteindelijk tot een algemene catalogus te komen. Dat blijft het
basisprobleem. Alles wordt ook bemoeilijkt door het feit dat er ternauwernood
subsidies gevonden kunnen worden om inventarisatiewerk te
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doen. Enerzijds omdat dit als prewetenschappelijk beschouwd wordt en anderzijds
omdat men de nadruk legt op valorisatie. Zo vis je dus twee keer achter het net. En
toch kunnen we niets beginnen zonder dat essentiële basiswerk.
Momenteel doet het SVM dus vooral basiswerk: verzamelen, inventariseren en
centraliseren?
Ja, behalve dat laatste, althans niet in geografische zin. Als een werk zich in een
reguliere collectie bevindt - ik denk dan bijvoorbeeld aan het Vlaams Radio Orkest
of aan het Letterenhuis -, dan is het evident dat het daar blijft. Maar het wordt wél
centraal geïnventariseerd in de catalogus van het Vlaams Muziekinstituut, dat ontstond
vanuit een samenwerkingsverband tussen het Studiecentrum voor Vlaamse Muziek
en de Vlaamse conservatoriumbibliotheken. Met één zoekopdracht
(http://anet.ua.ac.be/desktop/vmi) kun je zien waar een partituur zich bevindt.
Uiteraard voor zover deze partituur al opgespoord en geïnventariseerd is, want dat
is een werk van lange adem. Het gaat over gigantische aantallen composities. We
proberen dat componist per componist aan te pakken.
Omvangrijk veldwerk vraagt medewerkers, maar je komt zo moeilijk aan subsidies.
Hoe wordt dat werk van lange adem gefinancierd?

■ Vlnr: de componisten Gaston Feremans (1907-1964), Flor Peeters (1903-1986) en Staf Nees
(1901-1965)
[© Studiecentrum voor Vlaamse Muziek]

We hebben een tijd met projectsubsidies gewerkt en in 2009 hebben we dan
uiteindelijk een structurele subsidie ontvangen van het departement Cultuur van de
Vlaamse overheid, die dit jaar verlengd is. Op die manier hopen we toch een aantal
jaren verder te kunnen werken. We hebben nu een aantal parttimers in dienst die echt
in de materie zijn ingewerkt en die heel wat werk verzetten. Het zou zonde zijn als
we hen omwille van het wegvallen van subsidies of van financiële problemen zouden
zien vertrekken. Dan moeten we weer van voor af aan beginnen, tot en met het
opleiden van nieuwe mensen. Het heikel punt is dat het componisten betreft die jonge
musicologen nauwelijks iets zeggen. Ze zijn daar vanuit de afdelingen musicologie
aan onze universiteiten ook helemaal niet mee vertrouwd gemaakt. Het probleem is
overigens ruimer dan het SVM alleen. De conservatoriumbibliotheken waar heel
veel van dat erfgoed terug te vinden is, hebben immers ook een personeelstekort om
aan inventarisatiewerk te doen. Ze vallen tussen twee stoelen: ze ressorteren onder
het departement Onderwijs van de Vlaamse overheid, maar voor Onderwijs is dat
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soort werk niet het meest dringende probleem. En het departement Cultuur stelt dan
weer dat het in dit geval om Onderwijs gaat... Het is nochtans vrij uniek dat er zoveel
muzikaal

■ Gedachtenisprentje van de Merchtemse componist August De Boeck (1865-1937)

erfgoed in onze conservatoriumbibliotheken aanwezig is. In het buitenland is dat
niet het geval. In bijvoorbeeld Amsterdam of Parijs zijn dat echte schoolbibliotheken
of gebruiksbibliotheken voor studenten. In Frankrijk bestaat al lang de regeling dat
alles wat erfgoed is naar de Bibliothèque nationale de France gaat. Bij ons is dat
historisch allemaal anders gegroeid, met alle gevolgen van dien. Men kan erover
redetwisten hoe omvangrijk het aandeel precies is, maar over één ding is iedereen
het eens: zowel naar kwaliteit als naar kwantiteit toe bevindt het grootste deel van
het Vlaamse muziekerfgoed zich in de conservatoriumbibliotheken. Deze worden
helaas buiten het muziekerfgoedbeleid gehouden, omdat ze ressorteren onder
Onderwijs... Het blijft voor mij ook een raadsel waarom men probeert te doen alsof
er een muziekerfgoedbeleid is, zonder dat er eerst inventarisatiewerk aan te pas komt.
Je kunt toch maar pas prioriteiten stellen, urgenties bepalen en werkingsplannen
opstellen als je weet wat er allemaal voorradig is? Men doet alsof er iets gedaan
wordt, maar uiteindelijk blijft het basiswerk liggen. Wat wij bieden is een nog altijd
veel te beperkte bijdrage.
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■ Paul Gilson, Mélodies Ecossaises voor strijkorkest, een van de partituren uitgegeven bij
Musikproduktion Höflich in München, in de reeks Repertoire Explorer, The Flemish Music Collection

Inzetten op inventarisatie
Het SVM richt zich op de periode 1800-1950. Hoe komt het dat al die problemen
zich uitgerekend stellen voor die periode, terwijl dat voor de periode vóór 1800 en
ná 1950 duidelijk minder het geval is?
We focussen inderdaad op die periode. Maar we hebben ook al partituren
uitgegeven van François-Joseph Fétis (1784-1871) en Eduard Lassen (1830-1904).
Dat zijn geen Vlamingen, maar ze passen wel in de contextuele omkadering van
datgene waarmee we bezig zijn. Als je de partituur van het Requiem van
François-Auguste Gevaert (1828-1908) uitgeeft, dan is het belangrijk dat ook de
partituur van het Requiem van Fétis beschikbaar is. Muziek is nu eenmaal niet
geïsoleerd, maar bestaat altijd in een nationale en internationale context. We proberen
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daar dan ook flexibel mee om te springen. Oude en nieuwe muziek zijn traditioneel
twee polen waar terecht stevig aan gewerkt wordt aan de musicologieafdelingen van
onze universiteiten. Maar een aantal componisten van na 1950 valt buiten de werking
van Matrix (Informatie- en documentatiecentrum voor nieuwe muziek in Leuven nvdr). Ook daarin zijn we flexibel. We bekijken wat zich aandient en waar er nood
aan is. Dat de periode 1800-1950 een zwart gat vormt, is een moeilijk en complex
verhaal. Het is een probleem waar ook niet altijd heel duidelijk een vinger op te
leggen is. Er bestaat een ambivalente relatie van onderzoekers en uitvoerders met de
Vlaamse romantiek. De 19de eeuw is de eeuw waarin nationalisme en kolonialisme
tot ontwikkeling kwamen en dat zijn zaken die doorheen de jaren een negatieve
connotatie gekregen hebben.
Is die negatieve connotatie terecht?
Ik denk het niet. Wat mij daar vooral aan opvalt, is dat de aandacht voor de
romantiek heel selectief is. Ik blijf het wonderlijk vinden dat velen niets te maken
willen hebben met Benoit en zijn muziek omdat hij een nationalist is, terwijl
diezelfden Brahms of Grieg openlijk en bijzonder waarderen. Daarbij gaat het mij
niet om de kwaliteit van de muziek. Uiteraard zijn er verschillen tussen Benoit en
Brahms of Grieg. Maar als je de geschriften van Benoit leest, dan wordt het
onmiddellijk duidelijk dat het hem zeker niet te doen is om een nationalisme zoals
het nu wordt gepercipieerd en bedreven. Benoit streeft een heel Herderiaans
nationalisme na waarin bepleit wordt dat iedereen tot zijn recht moet komen, maar
niet ten koste van iemand anders, en dat iedereen moet kunnen groeien en bloeien
en gedijen binnen zijn eigen context. Verder gaat dat niet. Het is opmerkelijk dat
diegenen die Benoit en zijn adepten verketteren nooit zijn geschriften blijken gelezen
te hebben. Als Benoit pleit voor een Vlaamse Opera, dan pleit hij op dezelfde bladzijde
ook voor een Waalse Opera. Omdat hij wist dat zijn Waalse collega's met precies
dezelfde problemen kampten, namelijk dat de opera in Brussel gedicteerd werd door
Parijs en dat Walen noch Vlamingen daar aan de bak kwamen. Een van Benoits
meest wonderlijke voorstellen was om nationale festivals te organiseren waarbij zijn
Waalse collega's een werk in het Frans kwamen uitvoeren in Vlaanderen en
omgekeerd. Je kan daar op geen enkel moment zelfs maar de minste intolerantie of
een dominant nationalisme in herkennen. Terwijl Brahms in 1870 letterlijk zijn
geweer van de zolder wou halen om ermee de ‘vuile Fransen’ te gaan neerknallen.
Na de Frans-Duitse oorlog schreef hij zelfs een compositie (Triumphlied op. 55,
nvdr) waarin Frankrijk de hoer van Babylon wordt genoemd en de Duitsers het
uitverkoren volk. Zoiets heeft Benoit nooit gedaan. Die selectieve verontwaardiging
is dus wel bijzonder wrang. En nogmaals, het gaat er niet om dat Benoit als componist
de evenknie zou zijn van Brahms. De manier waarop hij echter opzij wordt gezet, is
intellectueel oneerlijk, eng en selectief.
Wat heeft het SVM in zijn korte bestaan gerealiseerd?
Het belangrijkste is het minst zichtbare. Met inventarisatie kun je niet erg opzichtig
uitpakken, maar de aandacht die we eraan besteden en wat we erin investeren, is toch
wel het belangrijkste. Ook belangrijk - en wél zichtbaar - is de uitgave van partituren
bij Höflich in München. Zo worden die composities niet alleen van de vergetelheid
gered, maar worden ze ook onder de nationale én internationale aandacht gebracht.
Dat heeft een duidelijk effect: de composities worden opgepikt en er wordt iets mee
gedaan. Het mooiste voorbeeld is de uitvoering van de Hoogmis van Benoit in Japan,
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die tot stand kwam dankzij de uitgave ervan. Maar om nog even terug te komen op
de problematiek van het ‘zwarte gat’: er moet zeker gezegd worden dat een en ander
ook een reactie is geweest op het omgekeerde. Er waren kringen - gelukkig zijn die
steeds kleiner aan het worden en minder invloedrijk - waarin alle composities met
in de titel het woord ‘Vlaams’ of zelfs nog maar de minste Vlaamse connotatie,
meteen onthaald werden als het werk van een genie, los van de intrinsieke kwaliteit
van de compositie. Er groeide een belachelijke polarisering waar niemand mee
gediend was. Misschien is dat nog wel de grootste verdienste van het SVM: dat we
er stilaan in slagen om die irrationele en gepolariseerde oordelen achter ons te laten
en om, via inventarisatie en wetenschappelijk onderzoek, terug te gaan naar de feiten.
Zo merk je stilaan toch wel enige kentering op. De belangstelling voor die periode
groeit. De ambivalente gevoelens tegenover alles wat negentiende-eeuws Vlaams is,
groeien er stilaan uit. Jonge mensen hebben daar minder last van. Hoe verder die
muziek van ons af staat, hoe objectiever je die kunt beoordelen. Je merkt ook dat
musici bij dat onontgonnen repertoire terechtkomen omdat iedereen noodgedwongen
op zoek is naar een origineel repertoire. Sommige musici maken van die zoektocht
hun handelsmerk. Hier liggen ongetwijfeld nog geweldige mogelijkheden.
Toekomstplannen?
Nog harder werken dan we bezig zijn. Verder inzetten op inventarisatie, want dat
is het allerbelangrijkste, ook al hecht de overheid daar voorlopig niet veel belang
aan. Er bestaat van haast geen enkele Vlaamse componist een goede oeuvrecatalogus.
Daar moet dringend werk van worden gemaakt, hetzij in de vorm van een boek, hetzij
in de vorm van een database, zoals bij alle grote en minder grote buitenlandse
componisten. Dat is echt een werkpunt voor de volgende jaren. Men moet
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weten wie wat gecomponeerd heeft en waar het bewaard is. Zolang hieraan niets
verandert is al het geld dat nu naar muzikaal erfgoed gaat eigenlijk grotendeels
weggesmeten geld. Pas als iets in kaart is gebracht, kun je beslissen wat de moeite
waard is om te beschermen. Dáárin moet hoofdzakelijk geïnvesteerd worden.
Studiecentrum voor Vlaamse Muziek vzw
Jan Van Rijswijcklaan 115
2018 Antwerpen
T 03 244 18 29 - F 03 244 18 24
W www.svm.be
E svm@artesis.be / jan.dewilde@artesis.be / michael.scheck@artesis.be

■ ‘De langzame ontsluiering is tintelend’ Gesprek met Jo Gisekin over
veertig jaar dichterschap
Jooris Van Hulle
Onder de titel Zo, denk ik, wordt liefde weer nieuw verscheen in 2008 een hommage
aan Jo Gisekin (1942) naar aanleiding van haar veertigjarig dichterschap. In zijn
‘Ten geleide’ merkt samensteller Cas Goossens terecht op: ‘Jo Gisekin heeft nooit
meegedraaid in het circus van de populaire media, die lawaaierige performers een
forum bieden dat voor stille werkers niet toegankelijk is.’
Hoe is dit boek tot stand gekomen? En ben je zelf gelukkig dat veertig jaar
dichterschap op die manier geëerd werd?
Het spreekt vanzelf dat ik blij was met het boek, vooral omdat het buiten mij om
tot stand is gekomen en daardoor een complete verrassing was. Dat Cas Goossens
de volledige regie op zich heeft genomen, heb ik ervaren als een grote blijk van
waardering. De inzendingen van de vele medewerkers hebben mij oprecht ontroerd.
Dat ik nooit vermoed heb dat er achter mijn rug om anderhalf jaar lang gekonkelfoesd
is, bewijst dat mijn aanvoelingsvermogen toch minder scherp ontwikkeld is dan ik
dacht...
In die veertig jaar publiceerde je tussen 1969 (Een dode speelgoedvogel) en het
bibliofiel uitgegeven Geur van veel intiems een tiental bundels. Hoe verklaar je dat
relatief trage ritme van publiceren?
Wat voor mij van groot belang is, is de atmosfeer in en rondom mij. Ik wil graag
eerst orde op zaken stellen in mijn onmiddellijke omgeving, en mij dan concentreren
op datgene wat ik in mijn hoofd heb opgespaard. Mijn prioriteiten liggen in mijn
gezin, dat ik niet de dupe wil laten worden van mijn geschrijf. Er waren de kinderen
en er zijn de bezigheden van mijn man, waarmee ik me erg verbonden voel. Ik zal
niet verbergen dat ik er soms naar verlangd heb om mij even te kunnen terugtrekken
in een begijnhofhuisje. Die gedachte heb ik echter nooit uitgesproken. Zou het beter
geweest zijn als ik méér had geschreven? Ik denk het niet. Ik ben niet het soort dichter
dat elke dag bij een of andere inval een regel opschrijft om aan 't eind van de week
een volledig gedicht te konterfeiten. Ik heb een aantal jaren nodig vooraleer een
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onderwerp vorm krijgt in mijn hoofd, en dan is het gedurende enkele weken hard
labeur. Nadeel is wel: als men gedurende geruime tijd niets heeft gepubliceerd, dan
wordt de vraag gesteld of je nog wel creatief bezig bent. Ik heb ook nooit de podia
opgezocht, nooit tot een groep of stroming behoord. Je komt dan onvermijdelijk
minder in de publiciteit. Met uitgevers heb ik dan nog geluk gehad ze hebben altijd
zelf interesse getoond voor mijn werk, en daar ben ik ze dankbaar voor.
Je debuutbundel Een dode speelgoedvogel is opgedragen aan ‘diegenen die mij van
Kindsbeen af het parfum van de poëzie hebben leren opsnuiven’. Wie zijn daarmee
bedoeld?
Ik kan niet verbergen dat in het milieu waaruit ik kom het boek, de literatuur en
andere kunstvormen een rol speelden. Thuis werd er veel gepraat over schilders en
andere kunstenaars, en een aantal van hen kwam er ook

■ Jo Gisekin [© Ilse Prinsen]

over de vloer. Mijn moeder heeft me bijvoorbeeld de poëzie van Rilke leren lezen,
toen nog in gotisch schrift. Daarnaast had ik het voorrecht zeer goede leraressen te
hebben en mij in mijn verdere studies te kunnen toespitsen op alle mogelijke takken
van literatuur en kunst. Ik ben dan gedurende vier jaar terechtgekomen bij de uitgeverij
Desclée De Brouwer te Brugge, waar ik tal van kunstzinnige mensen heb mogen
ontmoeten; met enkele van hen heb ik ook kunnen samenwerken. Bij mijn huwelijk
kwam ik alweer terecht in een wereld waarin het boek en aanverwante cultuurvormen
dagelijkse kost vormden.
Het komt me voor dat je met Klein huisboek een eigen stem hebt gevonden als
dichteres: schrijven over de dingen die je als vrouw, als echtgenote, als moeder
direct bezighielden... Ik heb nooit naar een eigen stem gezocht, en of ik ze gevonden
heb, daar moeten anderen over oordelen. Ik schrijf over dingen die ik ervaar in en
rondom mij: leven, liefde, geboorte, lijden en dood. Daarmee heb ik meer dan mijn
handen vol. Misschien klinkt het pretentieus: ik voel mij in dat opzicht een
geestesgenoot van Guido Gezelle, ik geef maar ‘uit’ hetgeen ik ‘in’ heb. Daarnaast
durf ik toch aanstippen dat de natuur in mijn werk steeds in al haar gedaanten en
verschijningsvormen onderhuids aanwezig is.
Klopt het dat ook de taal vanaf deze bundel meer open werd? En dat Een dode
speelgoedvogel nog meer als experiment bedoeld was, een aftasten van de
mogelijkheden en de grenzen van de taal?
Dat zal zeker zo overgekomen zijn, maar als experiment heb ik het eigenlijk niet
bedoeld. Ik voelde die haast pijnlijke scheppingsdrang: uitproberen wat ik met
woorden kon doen, hoe plooibaar en kneedbaar taal is, hoe de klank van een woord
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een contrast teweeg kan brengen, hoe vurig, emotioneel of verstild de uitwerking
ervan kan zijn op mezelf. Ik ben blij dat die soms agressieve zoektocht, dat bewerken
van het materiaal achter de rug is. De rust is weergekeerd, en dat is zeker voelbaar
in mijn poëzie, die daardoor, denk ik, transparanter en directer is geworden.
De aandacht voor het schrijven zelf loopt als een rode draad door je oeuvre. In ‘Stil
gedicht’ lees ik: ‘het land van klinkers / valt moeilijk te bezeilen’, of in ‘Bloot op de
tong’: ‘ik zoek naar een woord dat knistert/als de wildste zijde’. De onmacht van de
dichter om de diepste emoties te vatten? Er blijft natuurlijk altijd de hunker om over
de taal te heersen en ze te beheersen met een gemakkelijke vanzelfsprekendheid,
zoals je
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dat kunt ervaren bij een schijnbaar eenvoudig muziekstuk. Maar ook daar zijn het
precies die noten die gevonden moeten worden, waardoor een bepaalde emotie
moeiteloos wordt opgeroepen. Het zijn ook die woorden die bijna uit het niets naar
boven komen, die aan een vers dat zuivere, ongemanipuleerde aanvoelen geven.
Klinkers en medeklinkers kunnen scherp en schurend zijn, tegendraads of opstandig
en vaak onhandelbaar in een vers. Het blijft een koorddansen naar evenwicht. Het
gevoel van onmacht moet bedwingbaar blijven en, voor mij althans, troostend.
De emotionele betrokkenheid is misschien het nadrukkelijkst aanwezig in Ach, hoe
sereen en listig de narcissen in april: fungeert de poëzie hier als therapie om de pijn
na het verlies van je zus te verzachten en draaglijk te maken?
Ik denk niet dat men - of liever ik - bij een groot verdriet naar een therapie zoekt.
De pijn slokt je helemaal op, zodat je denkvermogen uitgeschakeld wordt en je met
niets anders bezig bent en blijft dan met alles wat rond die pijn hangt. Dat is evenzeer
zo bij psychisch lijden als bij lichamelijk lijden. Uiteindelijk geeft men zich over en
trekt men zich terug in een eenzame wereld: de grendel op de deur van z'n hoofd.
Is men gewend te schilderen of te componeren, dan zoekt men daar zijn toevlucht
in. Ik liet mij leeglopen in het schrijven, al waren we toen al een jaar verder. Hoe
meer ik op gang kwam, hoe meer ik mij bevrijd voelde. Pas achteraf moest ik
vaststellen dat de bundel therapeutisch had gewerkt. Het verlies had een plaats
gekregen. Daardoor was ook het smartelijke en dramatische wat gladgestreken en
kon ik de gebeurtenissen vanop een afstand bekijken. De emoties waren onder
controle, het leven kon een nieuwe wending nemen.
Het gevoelsengagement speelt ook direct mee in De tuin van Cathérine. Hoe moeilijk
was het toegang te krijgen tot de gevoels- en denkwereld van het geestelijk
gehandicapte meisje?
Ook deze bundel gaat terug op een ervaring die op mijn verdere leven een
onuitwisbare indruk heeft nagelaten. De kennismaking met Cathérine heeft me
overhoop gegooid en mij in een wereld doen binnentreden waarvan ik alleen vanop
een verre afstand iets wist. Het meisje dat ik op een feestelijke bijeenkomst ‘doende’
zag met haar uiterlijke tekorten, maar met een uitstraling en een blijheid die mij heel
erg ontroerden:
‘Ontroering is een pijn die overloopt.
Het menselijk tekort kan nauwelijks een
woord doorstaan. (...)
Gekooide vogel zonder tralie met
uitzicht op welk hemelgewelf?’

Toen ik deze regels had neergeschreven, stokte mijn pen, letterlijk, voor enkele dagen.
Hoe bestaat het dat zo iemand die fascinatie kan overbrengen? Ik begreep het pas
nadat ik haar een aantal keren had opgezocht in haar eigen leefwereld. Er overviel
mij een enorme pudeur toen ik voor het eerst in haar kamer toegelaten werd, want
zo was het ook letterlijk. Ze monsterde mij vooraf: was ik wel te vertrouwen, was
ik iemand die waardig was haar vriendin te worden? Van toen af was het een kwestie
van aanvoelen. Het enige wat ik kon doen was schroomvallig afwachten hoe zij de
regie van deze persoonlijke ontmoeting in handen zou nemen. Stap voor stap leidde
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ze me binnen in haar denkwereld, die van een ongelooflijke eerlijkheid en directheid
is en die mij deed beseffen hoe puur en ongeschonden deze mensen zijn.
‘In een teer omhulsel van
beschadigd glas is zij de
vonk in de lamp.’

Klopt het dat de bundel Als in een zwijgend laken als een soort synthese geldt van
de bundels die eerder verschenen en een vorm van positiebepaling inzake de liefde
(het hoofdthema erin) inhoudt?
Het geluksgevoelen in alle bundels wordt getemperd weergegeven. Er blijft het
besef van onmacht en tekort: niets is volmaakt, er is de eeuwige beweging:
himmelhoch jauchzend, zum Tode betrübt. Zo is het goed ook. De hunker moet
blijven, het ‘verlangen naar’ moet intenser zijn dan het bereikte. Zoniet wordt het
leven vlak en saai. Onverwachte genoegens kunnen ons optillen en een groot
verrassingsgevoel bezorgen, maar de ‘verwachting’ mag voor mij een poosje duren.
De langzame ontsluiering is tintelend.
Over de relatie tussen poëzie en andere kunstvormen: hoe belangrijk is muziek voor
jou (denkend aan Dubbelfuga: van leven, liefde en lijden)?
Voor mij is muziek de hoogste kunstvorm, die het snelst de diepste emoties teweeg
kan brengen. Enkele zuivere noten op een notenbalk, in de juiste opstelling, is pure
magie, is wijding. Bij het horen van een muziekstuk waarbij ritme, articulatie en
timbre samen met de klankkleur van het instrument een hele wereld oproepen, durf
ik het aan een gedicht te maken dat parallel loopt met de muziek. Ik denk aan de
Hoornconcerten van Mozart, die mij inspireerden tot het gelijknamige gedicht. Er
zijn tientallen verzen van mij die duidelijk onder invloed van muziek zijn geschreven,
zonder dat ik het zelf had opgemerkt. Misschien komt het daardoor dat ook
componisten zich door mijn verzen aangesproken voelden om ze te verklanken; ik
denk aan Vic Nees, Wilfried Westerlinck en aan de onlangs overleden Ernest van
der Eyken.
Je schreef en schrijft ook gedichten bij het werk van beeldend kunstenaars. Ik denk
aan Liev Beuten. Hoe verloopt zo'n samenwerking?
Een geslaagde samenwerking met beeldend kunstenaars impliceert een grote
wederzijdse empathie en vertrouwen om met de eigen kunstvorm de andere te
benaderen. Er kan geen sprake zijn van ‘op de huid’ van een beeldend kunstenaar te
zitten. Illustratieve verzen bij tekeningen, textiel of schilderwerk zouden mijn fantasie
al te zeer beknotten. Daarom nam ik de vrijheid om mij te inspireren op hun werk,
niets meer. Ik denk daarbij aan Roger Raveel, Karel Roelants, Idel lanchelevici en
Liev Beuten. Met deze laatste, een talentrijke tapijtweefster, helaas dit jaar in volle
creativiteit overleden, was de samenwerking het meest intens.
De bundel Geur van veel intiems bevat textielgedichten... Vanwaar die
aandacht/invalshoek voor en van de stoffen?
Stoffen, weefsels vergezellen ons in de opeenvolgende stadia van het leven. Ze
liggen dicht op de huid van geboorte tot dood. Wat mij vooral intrigeert, is de
gevoelswaarde bij de aanraking ervan en de emotionele eigenheid van de stoffen
waarmee we dagelijks te maken hebben. Het ruige linnen veroorzaakt een andere
emotie dan het gladde satijn.
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Er zijn sensuele stoffen, zoals shantung en mousseline, alledaagse of chique,
keizerlijke of ordinaire. Kant is adellijk, kasjmier geeft een warm innerlijk genot.
Elke stof roept ook een andere herinnering op: crêpe georgette bijvoorbeeld, die de
elegante jurken van vroeger voor de geest roept, flou gedrapeerd rond het lichaam.
Vreugde of verdriet, liefde, erotiek, het zit allemaal ‘verweven’ tussen de draden van
de stof die we bij bepaalde gebeurtenissen in ons leven uitkiezen. Hoe zou ik aan
deze sensaties kunnen voorbijgaan als ook onze geur- en smaakzin parallelle
gewaarwordingen oproepen?
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Bibliotheek
Samenstelling Geert Swaenepo
Filosofie en religie
■ Koenraad De Wolf
Dissident voor het leven. Aleksandr Ogorodnikov en de strijd voor religieuze
vrijheid in Rusland. Lannoo, Tielt, 2010, 320 blz., 19,95 €

Dissidenten, weten we nog wie dat zijn? Het woord ‘dissident’ lijkt uit ons
vocabularium te zijn verdwenen. Sinds de jaren tachtig en na de val van de Berlijnse
muur verschenen in het Nederlands weinig of geen boeken meer over dissidentie.
Nochtans waren en zijn vrijheidsstrijders die zich openlijk afzetten tegen corrupte
regimes en die opkomen voor de mensenrechten, van groot belang. De bekendste
aller dissidenten is Aleksander Solzjenitsin met zijn boek De Goelag Archipel. Maar
naast politieke, zijn er ook religieuze vrijheidsstrijders zoals Aleksandr Ogorodnikov
(1950) die omwille van zijn overtuigingen eveneens in de goelag-strafkamper
belandde. Zopas verscheen over hem een goed gedocumenteerde biografie. Dissident
voor het leven is een monument voor een nog levende man die het lef heeft te
weerstaan aan het Russische regime. Het is een monument voor een vrijheidsbeweging
van burgeractivisten en het is een monument voor het geloof dat bergen verzet. Het
boek van historicus en Tertio-journalist Koenraad De Wolf vertelt Ogorodnikovs
levensverhaal in drie delen waarbij de auteur telkens de politieke en religieuze context
van Rusland schetst. Het eerste deel loopt tot de opsluiting in de goelag in 1978.
Ogorodnikovs bekering tot de orthodoxie nadat hij de leugen van het Sovjetsysteem
had ingezien en zijn oprichting van een ondergronds christelijk seminarie horen
daarbij. Het tweede luik belicht zijn gevangenschap. Zelfs in een pakje sigaretten
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weet God zich te manifesteren aan de gevangenen. In die diepste winter verwarmt
het gebed Ogorodnikov. Uiteindelijk helpt de internationale druk om hem in 1987
vrij te krijgen. Het laatste deel van het boek vestigt de aandacht op iets wat voor
Rusland nieuw is: het caritatieve privé-initiatief. Voor de Russen moet de staat zorgen
voor de armen, de daklozen, de straatkinderen en de vluchtelingen, maar sinds zijn
bevrijding uit de goelag zet Ogorodnikov zich voor hen in met een soepkeuken en
een opvangtehuis. Uit deze aangrijpende biografie blijkt dat God aan het werk is in
deze wereld. Het verhaal van deze profeet en martelaar - het geweten van Rusland
- levend houden en het doorvertellen, is belangrijk zodat de bloeddorstige geschiedenis
zich niet herhaalt. Dit sterke boek draagt daartoe bij.
[Emmanuel Van Lierde]

■ Erik Borgman
Wortelen in vaste grond. Een cultuurtheologisch essay. Meinema,
Zoetermeer, 2009, 144 blz., 14,90 €
■ Erik Borgman
Overlopen naar de barbaren. Het publieke belang van religie en christendom.
Klement / Pelckmans, Kampen, 2009, 160 blz., 18,95 €
Erik Borgman (Amsterdam, 1957) is met verve de belangrijkste levende theoloog
van de Lage Landen. Zijn onderzoek bevindt zich op het snijpunt van religie en de
hedendaagse cultuur Zijn denken ligt in de lijn van zijn leermeester Edward
Schillebeeckx. In dienst van de dominicanen deed hij in Nijmegen onderzoek naar
de betekenis van diens theologie en schreef hij zijn biografie. Vandaag doceert de
geprofeste lekendominicaan - lid van de derde orde van de dominicanen - theologie
aan de universiteit van Tilburg. Hij is hoofdredacteur van het Tijdschrift voor
Theologie en ondervoorzitter van Concilium, International Journal for Theology.
De boeken die van zijn hand verschijnen, doen altijd stof oplaaien. Hij neemt geen
blad voor de mond en schuwt de gedurfde uitspraken niet. Over de
gedaanteverandering van de religie in onze tijd schreef hij de lijvige studie
Metamorfosen (2006, 20083) en zijn inaugurale rede aan de universiteit van Tilburg
lag aan de basis van het sterke essay Want de plaats waarop je staat is heilige grond.
God als onderzoeksprogramma (2008). Daarin betoogt Borgman dat de theologie
geen zaak is van de kerk en voor de gelovigen, maar wel van en voor de wereld. Zij
onderzoekt wat het betekent dat de wereld van God is en levert zo een bijdrage aan
de kerk, maar ook aan de cultuur. Ook in 2009 publiceerde Borgman twee
opmerkelijke cultuuressays waarin hij laat zien dat tegendraads geloof maatschappelijk
onmisbaar is: Wortelen in vaste grond en Overlopen naar de barbaren. Die laatste
titel verwijst naar een citaat van Frédéric Ozanam, de Franse katholieke intellectueel
en stichter van de Sint-Vincentiusvereniging voor armenzorg. Hij geldt als een pionier
van het sociale katholicisme. De ‘barbaren’ waar Ozanam het kort na de Franse
Revolutie over had, waren de armen en uitgestotenen die zich tegen de heersende
orde keerden en van wie de kerk een tijdlang dacht dat ze letterlijk de vijand waren.
Ozanams punt is dat de kerk ook hun kritiek ernstig moet remen. Ook nu zijn er
volgens Borgman barbaren waar we meer naar zouden moeten luisteren: de migranten
en de populisten à la Geert Wilders bijvoorbeeld. Die visie mag dan wel politiek
incorrect zijn, Borgman heeft gelijk dat we ons niet mogen verschransen achter ons
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eigen grote gelijk. God staat niet alleen aan onze kant. Wie dat denkt, wordt al snel
fanatiek. Het ‘Gott mit uns’ moet telkens weer ontmaskerd worden en dat kan door
te kijken hoe God ook aan de kant van de barbaren werkzaam is. Er steekt ook
waarheid en inzicht in de overtuiging van andersdenkenden. Trouwens, zijn we
vandaag niet allemaal barbaren en nomaden geworden, voortdurend onderweg en
zoekend? Wie Borgman leest, kan telkens vele lessen trekken uit zijn visionaire
verkenningen. Waren er maar meer luizen in de pels zoals Borgman om het publieke
debat te verrijken met hun ongezouten meningen. Onze cultuur zou er wel bij varen.
[Emmanuel Van Lierde]

■ Selahattin Koçak
Wie is er hang van de islam? Borgerhoff & Lamberigts, Gent, 2010, 256
blz., 21,50 €
Met de titel van zijn boek Wie is er bang van de islam? geeft Selahattin Koçak een
van de doelstellingen van zijn boek aan. Hij wil de vooroordelen tegenover moslims
wegnemen als zou de islam vrouwonvriendelijk, homofoob, antisemitisch, agressief
en gesloten zijn, en aanzetten tot terrorisme. Hij doet zijn best om die cliches te
ontkrachten door uit te leggen waar de islam écht voor staat, maar slaagt daar niet
altijd evengoed in en be andt geregeld zelf in simplistische visies die net aan de basis
liggen van veel wederzijds onbegrip. Er zijn betere nleidingen en rondleidingen in
de wereld van de islam dan dit boek. Wat deze uitgave vooral boeiend maakt, is dat
je uit het verhaal van Koçak veel leert over de integratie in België en de samengestelde
identiteit van tweede- en derdegeneratie moslims. Zo begint de auteur zijn verhaal
als volgt. ‘Ik ben Selahattin Koçak, Beringenaar, Limburger, Belg, Europeaan, SP.A'er
en toevallig ook Turk en moslim.’ Die openingszin typeert de complexe identiteit
die alle nazaten van migranten tekent. Allochtonen kun je hen bezwaarlijk noemen,
want ze zijn in België geboren en voelen zich evengoed als de autochtonen Vlaming
en Belg. In hun herkomstlanden horen ze al lang niet meer thuis. Het valt op dat die
tweede generatie waar Koçak toebehoort, zich zorgen maakt over hun kinderen die
minder geïntegreerd blijken te zijn en opnieuw een toenemende taalachterstand
vertonen. Dat die evoluties achterstelling tot gevolg hebben, kan de politicus niet
tolereren, maar ook de moslim in Koçak duldt dit niet, want de islam is voor hem
een emancipatieverhaal, een verbeter-uzelf-verhaal met onderwijspromotie en gelijke
rechten voor man en vrouw. Koçak is een progressieve moslim die de huidige
conservatieve koers van zijn geloofsgenoten betreurt. Hij is bezorgd om het
samenleven omdat hij de segregatie ziet toenemen waarbij iedereen zich dreigt terug
te trekken op zijn eiland. Wij leven niet samen, maar naast elkaar, en dat is geen
gezonde evolutie. Dat Koçak met zijn boek de alarmbel luidt om die evoluties te
keren, maakt dat dit boek het verschijnen waard was. Het is tijd voor de wederopbouw
van de samenleving en Koçak kan daarbij een bruggenbouwer zijn.
[Emmanuel Van Lierde]

■ Mark Heirman
Maria Magdalena. De vrouw van Zijn leven. Houtekiet, Antwerpen, 2010,
160 blz., 16,50 €
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Mark Heirman (Temse, 1947) is een knappe redenaar met een vlotte pen. Dat leidde
in het verleden al tot twaalf lezenswaardige boeken over politiek en religie, cultuur
en beschaving. De filosoof en polemoloog schreef nu een boek over Maria Magdalena.
Ook die publicatie weet heel verdienstelijk allerlei kennis en weetjes in een goed
verhaal te gieten, al brengt het niets nieuws bij aan de al bestaande, zeer uitgebreide
literatuur over deze Bijbelse figuur. Dat dit boek de moeite waard is, is vooral te
danken aan de knappe schrijfstijl, het onuitputtelijke verteltalent en de briljante geest
van de auteur Heirman schetst in 24 hoofdstukken de vele gestalten die aan de
Magdaleense werden toegedicht. De voorbije tweeduizend jaar werd Magdalena om
beurten opgevoerd als een heilige en een hoer, een boetvaardige zondares en een
ascetische kluizenaar, een steunpilaar van de gevestigde kerken en een sleutelfiguur
tot het meest esoterische christendom, de behoedster van de grootste geheimen maar
voor prostituees en niet-gehuwde moeders nog de meest nabije heilige, een ‘zwarte
madonna’ die in honderden kerken wordt vereerd en de patrones van ketters en
heksen, de moeder van de directe erfgenamen van Jezus van Nazareth of gewoon
Zijn meest geliefde, de patrones van de tempeliers maar ook van de dominicanen en
hun inquisiteurs, een vrije vrouw en de slavin van haar vurige passie voor ‘de man
van haar leven’. Af en toe tracht Heirman een antwoord te suggereren op de open
vragen rond haar persoon, maar tijdig gaat hij telkens op de rem staan en roept zichzelf
tot de orde om niet te vervallen in wilde fantasieen zoals vele andere auteurs. Vele
raadsels blijven onopgelost en misschien zullen we
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nooit het antwoord weten op de vraag wie Maria Magdalena nu werkelijk was. Was
ze de vrouw van Zijn leven? Was ze een feministe avant la lettre? Was ze een femme
fatale? Het blijft speculatie, maar de vrouw van Magdala is wel een oproep voor een
vrouwvriendelijke religiositeit. De gedachtenis aan die vrouw kan niet meer worden
uitgewist en confronteert de roomse kerk telkens weer met de vraag naar de
correctheid van de gewijde en celibataire mannenmacht. Die vraag is meer dan ooit
actueel, nu er lessen getrokken moeten worden uit het seksueel misbruik in de kerk.
[Emmanuel Van Lierde]

Kunst; algemeen
■ D. Kraaijpoel, W.L. Meijer en L. Allan
Niet alles is kunst. Uitg. Aspekt, Soesterberg, 2010, 310 blz., 19,95 €

Bij een bezoek aan een galerij of museum waar hedendaagse kunst wordt
tentoongesteld, wordt dikwijls opgemerkt ‘dat kan ik ook’, ‘is dat nu kunst?’. Dit
gebeurt zeker bij conceptuele kunst. Naar aanleiding van een hele reeks dergelijke
voorbeelden, besloten de drie auteurs zich over soortgelijke verschijnselen te buigen.
Ze schreven drie boeiende essays over beeldende kunst waarbij uiteraard vragen als
‘wat is kunst?’ ‘wat is moderne kunst?’, ‘wat zijn de intrinsieke kenmerken van
moderne kunst?’... aan bod komen. Intussen passeren grote namen uit de hedendaagse
schilder- en beeldhouwkunst de revue en worden ze en hun werken uitvoerig
besproken, soms met een illustratie. De nadruk ligt op het tekstgedeelte en de
afbeeldingen zijn enkel aanwezig, waar nodig en minder goed afgedrukt. Hoewel de
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aandacht van de schrijvers vooral naar beeldende kunst uitgaat, komen ook literatuur,
muziek en filosofie ter sprake. In elk geval interessante teksten over schoonheid, nut
en waarheid van hedendaagse kunst.
[Jean Luc Meulemeester]

Beeldende kunst
■ Don Thompson
Shock Art: kunst, handel en hebzucht. Walewein, Amsterdam, 2010, 335
blz., 22,50 €

De Britse econoom en kunstverzamelaar Don Thompson schreef een onthullend boek
over de economische en psychologische kanten van de handel in hedendaagse
topkunst. In 23 helder geformuleerde hoofdstukken gunt hij ons een kijk achter de
schermen van een wereld bevolkt door steenrijke kunstverzamelaars, kunsthandelaars
en de twee grootste veilinghuizen ter wereld: Christie's en Sotheby's. Eén van de
vragen die hij gaandeweg probeert te beantwoorden, is wie bepaalt dat het werk van
een kunstenaar hot is. Dat blijkt enerzijds een select groepje kunsthandelaars te zijn,
en anderzijds Christie's en Sotheby's.
Kunsthandelaars promoten bepaalde kunstenaars als merk, en daarbij geldt de
regel dat enkel de grote merken aan de bak komen en de belangstelling wegdragen
van het publiek. Of om het met de woorden van ‘topkunstenaar’ Damien Hirst te
zeggen: ‘Zorgen dat je een merknaam wordt, is een belangrijk onderdeel van het
leven. De wereld draait om merken.’ De intrinsieke kwaliteiten van een kunstwerk
zijn daarbij steeds meer van ondergeschikt belang. Briljante marketingstrategieën,
onderlinge prijsafspraken en dubieuze boekhoudkundige transacties, daar draait het
vandaag allemaal om in de wereld van de hedendaagse kunsthandel. En wie geen
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merk is of er niet een voor zichzelf weet te creëren, die bestaat niet als kunstenaar.
Dat mag een cynische conclusie heten, maar in een tijd waarin cynisme tot norm
verheven is en doorgedrongen in alle geledingen van de maatschappij, hoeft het geen
verbazing te wekken dat ook de kunsthandel deel uitmaakt van die carrousel. Alleen
de tijd zal uitmaken of die zelfverheerlijking en hebzucht uiteindelijk niet allemaal
om een zeepbel draaide. Maar in de tussentijd spelen de protagonisten in deze
‘mengeling van theater en casino’ wel verder hun op het lijf geschreven rol. Crisis
of geen crisis.
[Patrick Auwelaert]

■ Patrick Auwelaert, Willem Elias en Jean Ranson
Paul Van Gysegem: contrapunt. ASA Publishers, Brussel, 2010, 205 blz.,
39,50 €

Naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag verscheen bij ASA Publishers een
monografie gewijd aan Paul Van Gysegem (o Berlare 1935) en zijn werk. Van
Gysegem studeerde aan de Academie van Gent en aan het Hoger Instituut voor
Schone Kunsten (HISK) in Antwerpen. Vanaf 1965 tot 2000 was hij docent aan de
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Gent, en in 1982 werd hij lid van de
Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten. Met
beeldhouwwerken, schilderijen, tekeningen en etsen biedt het oeuvre van deze
kunstenaar een verrassende en boeiende veelzijdigheid. De vele tientallen illustraties
in kleur en zwart wit in deze monografie brengen deze verscheidenheid op treffende
wijze tot leven. Onder de titel ‘Voetsporen’ schetst Patrick Auwelaert de ontwikkeling
van Paul Van Gysegem als kunstenaar tot hij vijfentwintig is Jean Ranson toont hoe
Paul Van Gysegem in zijn werk kiest voor continuïteit en zich aansluit bij de grote
traditie van beeldhouwers. Willem Elias van zijn hoe Van Gysegems kunst geworteld
is in de primitieve kunst, de Babylonische en de Grieks-Romeinse mythologie.
Treffende voorbeelden daarvan zijn de Gilgamesjfiguren en de vele variaties op het
Icarusthema. Paul Van Gysegem is daarnaast ook een fervent jazzliefhebber en actief
als gedreven contrabassist. Dat aspect en de samenhang en de wisselwerking ervan
met het beeldend werk van Paul Van Gysegem kunst wordt uitgediept door Patrick
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Auwelaert. Een publicatie waarin de kracht van het werk van Paul Van Gysegem
mooi tot zijn recht komt.
[Geert Swaenepoel]

■ Marike van Roon
Goud, zilver & zijde. Katholiek textiel in Nederland 1830-1965. Walburg
Pers, Zutphen, 2010, 400 blz., 47,50 €

Kasten vol kazuifels, koorkappen, dalmatieken en tunieken werden na het Tweede
Vaticaans Concilie verbannen naar de zolder van de sacristie of pastorie, opgestuurd
naar de missies, verpatst aan antiquairs of gewoon in de vuilbak gekieperd. Er was
nochtans veel moeite en geld besteed aan die rijk geborduurde misgewaden, maar
de veranderde mode, de vernieuwde liturgie en de ontkerkelijking maakten dat het
goudbrokaat uit het zicht verdween. Zonde, want dat liturgisch textiel behoort tot de
grootste schatten van de katholieke kerk. Het huidige gebrek aan kennis over die
gewaden is ronduit verbijsterend. Met haar voorbeeldig onderzoek naar paramenten
en borduurateliers in Nederland tussen 1830 en 1965 zorgt Marike van Roon voor
een stevige rechtzetting van dat manco. Aanvankelijk wist ook de
adjunct-hoofdconservator bij de Divisie erfgoed van de universiteit van Amsterdam
nauwelijks iets over dat kerkelijk roerend goed, maar na meer dan een decennium
onderzoek mag ze zich een specialist ter zake noemen. Haar rijk geïllustreerd boek
Goud, zilver & zijde opent met een begripsomschrijving van de diverse gewaden en
sluit af met overzichten van bedrijven, kloosters en kunstenaars die in deze sector
actief waren. Het corpus schetst de geschiedenis van kunststromingen in de
vormgeving van paramenten de neobarok, de neogotiek, de nieuwe kunst, de
monumentale kunst en de ommezwaai na de Tweede Wereldoorlog. De auteur
bestudeert allereerst het religieus textiel in Nederland, maar ze kijkt ook naar de
paramentennijverheid in Frankrijk, Duitsland en Belgie. Al sinds de reformatie was
vooral Vlaanderen voor de Nederlanden een belangrijke leverancier van katholieke
kunst. In de Belgische steden waren tal van paramentenateliers. Het atelier Grossé
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is nog altijd een begrip en ook het andere Brugse atelier Slabbinck komt in dit boek
ter sprake. Naast de commerciele ateliers vervaardigden religieuzen liturgische
gewaden. Bekendheid genieten tot op heden de creaties van het Sint-Liobaklooster
in Egmond-Binnen en de samenhangende visie van dom Hans van der Laan op
architectuur, liturgie en gewaden. De benedictijn zorgde vanuit Oosterhout en Vaals
voor een bloei van die kloosternijverheid. Met haar studie maakt Van Roon het
mogelijk om religieus textiel te dateren, het toe te schrijven aan een specifiek atelier
en de waarde ervan na te gaan. Haar leerrijke boek draagt zeker bij aan de
herwaardering en het betere behoud van al die waardevolle kerkschatten.
[Emmanuel Van Lierde]

Architectuur
■ Ilse Crawford, Marc Dubois e.a.
Vincent Van Duysen. Works 1989-2009. Lannoo-SUN, Tielt-Amsterdam,
2010, 288 blz., 49,95 €
Hedendaagse architectuur maakt door de strakheid wel eens een kille indruk, maar
als die verrijkt wordt met eiken vloeren, geschilderde baksteen, linnen halfgordijnen
en klassieke stoffering, dan krijgt dat modern ontwerp een fascinerende warmte mee
Het is niet louter functioneel, maar voelt goed aan. De Belgische architect Vincent
Van Duysen bezit dat zeldzame vermogen een moderne vormentaal te combineren
met een intuïtief gevoel voor materie. Zijn creaties komen vertrouwd over, alsof ze
al jaren bestaan. Hun herkenbaarheid straalt een zekere gewoonheid uit. Dat blijkt
uit de zopas verschenen monografie over de Antwerpse architect. Dat boek met
vooral foto's van Alberto Piovano, een Italiaanse vriend van Van Duysen, brengt zijn
realisaties vanaf 1989 tot 2009 schitterend in beeld. Geïnspireerd door de beheerste
ruimtes in beton van Tadao Ando en Dom Hans van der Laan, zoekt Van Duysen
telkens naar nobele eenvoud, schoonheid en elegantie. In hun spoor creëert hij ruimtes
waarin de mens ingetogen kan worden. Zelfs als het gaat om winkelarchitectuur
schept hij de sfeer van een kerkruimte of een spirituele plaats De trap neemt daarbij
een bijzondere plaats in. Die doet meer dan het overbruggen van verdiepingen. Hij
wordt ingezet om het ruimtelijke genot te intensifieren. Ook het plafond krijgt een
evenwaardige rol. Van Duysen tekent niet alleen kantoorgebouwen, appartementen,
winkelprojecten en woonhuizen, maar ontwerpt ook meubels, aardewerk, kapstokken
en verlichting. Hij is even gefascineerd door mode en design als door de bouwkunst
en heeft daardoor oog voor elk detail. Hij eist dan ook bij elk project een hoge graad
van afwerking. Kwaliteit, precisie en vakmanschap vormen zijn visitekaartje. Ze
geven aan zijn werk een sterke intensiteit die zonder meer de bovenhand haalt op
spektakel. Die architectuur voor fijnproevers blijft niet onopgemerkt. Al is Antwerpen
zijn uitvalsbasis, ondertussen mocht Van Duysen ontwerpen realiseren van New
York tot Milaan en van Londen tot Dubai. Ze krijgen allen een plaats in de rijkelijk
geïllustreerde monografie Vincent Van Duysen. Works 1989-2009. Die rustgevende
architectuur is ook in boekvorm een streling voor het oog.
[Emmanuel Van Lierde]
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■ K. De Jonge, P. Geleyns en M. Hörsch
Gotiek in het hertogdom Brabant, Uitg. Peeters, Leuven, 2009, 274 blz., 22
€
Vooral in de romaanse en gotische architectuur worden van zgn. bouwscholen
gesproken. Die onderverdelingen ontstonden vooral door kunsthistorici in de late
negentiende en begin twintigste eeuw Meestal wordt in dit verband uitgegaan van
de kerkelijke bouwkunst. De
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indelingen kwamen tot stand door het zoeken en vinden van een reeks coherente
kenmerken. De gebouwen die dan daartoe behoorden, dezelfde karakteristieken
bezaten, werden meteen tot één van deze scholen gerangschikt. De Brugse
O.-L.-Vrouwekerk werd zo bij de Scheldegotiek gecatalogeerd hoewel de Schelde
helemaal niet door Brugge loopt, maar deze bidplaats bezit wel een aantal elementen
die inderdaad in andere gebouwen uit de Scheldestreek voorkomen. Over de zgn.
Brabantse hooggotiek verschenen al diverse artikels en boeken. Sommige waren
enkel (samenvattende) herhalingen, andere voegden nieuwe elementen eraan toe.
Tot dit laatste behoort deze recente uitgave, geschreven door een aantal erudiete
kunsthistorici en ingenieur-architecten die gestudeerd en verbonden zijn aan enkele
universiteiten. Uiteraard komen in deze rijkelijk geïllustreerde uitgave de kenmerken
van de ‘Brabantse hooggotiek’ ter sprake, worden zaken hernomen, maar het valt op
dat ook de burgerlijke architectuur een ruime plaats in dit boek inneemt. Zo bespreekt
Krista De Jonge de ‘Adellijke residenties in en buiten de stad’ en het ‘Bouwen in de
stad’, waarbij ook woonhuizen, stadspoorten en dito muren worden aangehaald.
Verder wordt in dit fraai gerealiseerde boek, dat zowel wetenschappers als
geïnteresseerden moet aanspreken, eveneens aandacht besteed door Piet Geleyns aan
het ontwerpproces van het bouwen in de middeleeuwen met de bouwmeester, de
opdrachtgever en de ambachtslieden. Ook de materialen en de beschilderingen vinden
er een ruime plaats in. Dit maakt de uitgave ook interessant voor diegenen die meer
willen vernemen dan alleen over de Brabantse gotiek, want het geheel word tin een
ruimer kader geplaatst. Er is zelfs een hoofdstuk over de neogotiek aan toegevoegd.
Het ware goed dat nu ook over de andere zgn. gotische bouwscholen dergelijke
uitgaven worden geschreven.
[Jean Luc Meulemeester]
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Fotografie
■ Rony Heirman
Ontmoetingen. Lannoo, Tielt, 2010, 160 blz., 29,95 €

Rony Heirman (Lokeren, 1936) staat bekend als de fotograafreporter van het Vlaamse
kunstleven. De onafscheidelijke spitsbroeder van Jan Hoet fungeerde als huisfotograaf
van het S.M.A.K. in Gent en wist zich met opvallend gemak van bij het begin van
zijn carrière in politieke en culturele kringen te bewegen. Het leverde nu eens
ontwapenende, dan weer verrassende portretten op. Heirman kan dan ook het best
als een chroniqueur worden omschreven. Hij legt ontmoetingen en gebeurtenissen
vast op beeld voor het nageslacht. Achter elk portret van merkwaardige
persoonlijkheden uit de politiek-maatschappelijke en artistieke wereld gaat telkens
wel een markant verhaal schuil dat de goedlachse en joviale fotograaf graag nog eens
ophaalt. Voor het boek Ontmoetingen selecteerde Heirman tal van hoogtepunten uit
zijn indrukwekkend archief. Dat fotoalbum verscheen bij de overzichtstentoonstelling
‘50 jaar ontmoetingen’ die van 4 juni tot 8 augustus in de Kunsthal Sint-Pietersabdij
plaatsvond. De oud-docent van de Hogeschool Sint-Lukas in Brussel verdient beslist
zo'n overzichtstentoonstelling met bijbehorende catalogus, maar eigenlijk had die
tien tot twintig jaar eerder moeten plaatsvinden. Heirmans persoonlijk samengesteld
fotoalbum is voor hemzelf, zijn familie en vrienden wellicht een mooi souvenir, maar
voor buitenstaanders komt het te gedateerd over. Als fotograaf vertrouwt hij wellicht
op de kracht van zijn beelden, maar die volstaat niet langer. Die artistieke fotogalerij
had een zinvol tijdsdocument kunnen zijn indien niet alleen werd aangegeven wie
op de foto's staat, maar ook waar en wanneer. Omdat buiten het voorwoord elke tekst
en duiding ontbreken, blijft de nieuwsgierige kijker op zijn honger zitten. Indien de
fotograaf ook zijn ronkende verhalen naast de beelden had neergepend, dan had de
vulkaan Heirman met zijn uitbundige lavastroom een onuitwisbaar spoor nagelaten
in het kunstlandschap. Nu brengt dit boek niets nieuws bij aan de eerder verschenen
fotoselecties uit 1987 en 2001. Kunsttijdschrift Vlaanderen gaf toen ‘Project Rony
Heirman’ uit en bracht daarmee de gepaste eer aan een fenomeen. Dat themanummer
gelijkt in aanpak sterk op het huidige dagboek van ontmoetingen, maar was toen
meer verantwoord.
[Emmenuel Van Lierde]
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Literair essay
■ Gillis Dorleijn, Dirk De Geest e.a.
Kritiek in crisistijd: literaire kritiek in Nederland en Vlaanderen tijdens de
jaren dertig. Vantilt, Nijmegen, 2009, 318 blz., 24,95 €

In deze studie worden zes Nederlandse en vijf Vlaamse critici belicht. De aandacht
gaat naar hun rol in het toenmalige literaire landschap. De redactie van Kritiek in
crisistijd was in handen Gillis J, Dorleijn, Dirk de Geest, Koen Rymenants en Pieter
Verstraeten. Zij verzorgden ook elk een eigen essay. De andere bijdragen komen van
Klaus Beekman. Erica van Boven, Sjoerd van Faassen, Ralf Grüttemeier, Lut
Missinne, Anne Marie Musschoot, Matthijs de Ridder, Matthijs Sanders, Tom
Sintobin, Carl de Strycker, Yves T'Sjoen en Herbert van Uffelen. Kritiek in crisistijd
ve schijnt veertig jaar na Vorm of vent, de invloedrijke studie van J.J. Oversteegen
uit 1969 over literatuuropvattingen in de kritiek tijdens het interbellum. Net als in
de studie van Oversteegen worden critici in afzonderlijke hoofdstukken geportretteerd.
Achtereenvolgens komen J. Greshoff, Victor van Vriesland, Clara Eggink, F.V.
Toussaint van Boelaere, Raymond Herreman, Marnix Gijsen, Paul de Vree, Ed.
Hoornik, P.J. Meertens, Wies Moens en Martien Beversluis aan bod. Kritiek in
crisistijd toont hoe de behoeft aan informatie over literatuur groeit tijdens de jaren
dertig en daarmee ook de rol van de literaire critici. Die rol wordt ingevuld door drie
soorten critici: de journalist, de essayist en de wetenschapper. Er treedt in die periode
ook een verschuiving op: meer en meer wil men weten waar een auteur voor staat,
welk standpunt hij inneemt in de maatschappij. ‘Kritiek in crisistijd is een belangrijke
studie voor wie zich interesseert voor het literaire leven in de jaren dertig van de 20ste
eeuw. Dat Gerard Walschap ontbreekt in de rij van behandelde critici heeft me
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verbaasd. Misschien heeft dit te maken met een twee jaar eerder verschenen studie
over de criticus Walschap.
[Geert Swaenepoel]

■ Bart Van Loo
O vermiljoenen spleet! Seks, erotiek en literatuur. Meulenhoff/Manteau,
Antwerpen, 2010, 296 blz., 19,95 €.
Na zijn alom geprezen literaire reisgids Parijs retour en zijn alom gesmaakte literaire
recepten en culinaire verhalen Als kok in Frankrijk bezorgt Bart Van Loo zijn lezers
alweer een erudiet en prachtig geschreven boek, dit keer over de Franse erotische
literatuur. Gezien het onderwerp is het niet denkbeeldig dat O vermiljoenen spleet!
nog gretiger gelezen wordt dan de vorige twee kaskrakers. Als sluitstuk van zijn
eigenzinnige Frankrijktrilogie schreef Van Loo dus een boek over boeken die je met
rode oortjes leest. Zo wordt ook zijn eigen non-fictiewerk bijna één om met blozende
wangen te lezen, zeker wanneer je voyeuristisch de gravures bestudeert. Toch is het
de ongeneselijke francofiel daar niet om te doen. Hij treedt niet in concurrentie met
de auteurs van erotica. Wel schreef hij een broeierige geschiedenis over die spannende
literatuur. De lezer komt alweer ontzettend veel te weten. Zo blijkt dat de erotische
literatuur veel meer met godsdienst van doen heeft dan de niets vermoedende lezer
zou denken. Die auteurs hadden immers de godsdienst nodig om die met de voeten
te kunnen treden. Verboden vruchten smaken beter, weet u wel. Zonder alle afgeleide
verboden van het zesde gebod was het leven én de literatuur beslist veel saaier
geweest. Het overschrijden van de grenzen en het heilige voedt de literaire
verbeelding. Zonder het christendom kan er geen sprake zijn van markies de Sade
of Georges Bataille. Paradoxaal genoeg zorgde net het afschaffen van de censuur in
1789 en het tot stand komen van de vrijheid, blijheid in de 19de eeuw voor de opmars
van de victoriaanse gestrengheid en hypocrisie. De mens heeft grenzen nodig om ze
te kunnen overschrijden en als die bakens ontbreken, vindt de mens ze uit en legt
zichzelf nieuwe grenzen op. Toch ziet het er naar uit dat sinds mei '68 de grenzen
definitief zijn opengebroken. Wellicht is de doorgeslagen seksuele bevrijding een
van de redenen waarom de erotische literatuur een stille dood stierf, al kwam de
genadeslag beslist door de beeldcultuur die het woord verdrongen heeft. Porno ligt
nu in ieders handbereik, enkele muisklikken volstaan. Het is de verdienste van Van
Loo dat hij die aangebrande klassiekers van de vergetelheid redt en ons verleidt om
weer de zondige boeken in te duiken en dat lustopwekkende scherm af te zetten.
[Emmanuel Van Lierde]

Literair proza
■ Nelleke Noordervliet
Zonder noorden komt niemand thuis. Augustus, Amsterdam, 2009, 235
blz., 19,90 €
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Hoe reageert een mens wanneer zijn of haar geliefde vermoord teruggevonden wordt?
In Zonder noorden komt niemand thuis kruipt Nelleke Noordervliet (1945) in de huid
van Robert Andersen die kort nadat de moordenaar van zijn vrouw Suzanne zijn straf
uitgezeten heeft, vertrekt naar de Canadese westkust. Daar probeert hij opnieuw iets
te maken van zijn leven en de gedachten aan de moordenaar te verdringen.
Aanvankelijk slaagt Robert daar behoorlijk in. Als kluizenaar sluit hij zich volkomen
af van de plaatselijke gemeenschap. Lang duurt het zorgeloze verblijf van Robert in
Canada echter niet. Al vrij snel komt Robert erachter dat de eigenaresse van de
woning die hij huurt, Beverly Walker, twee jaar tevoren niet is teruggekeerd na een
wandeling. Robert probeert te achterhalen of Beverly al dan niet opgepeuzeld is door
een beer, verongelukt is of zelfmoord pleegde. De lokale bevolking begrijpt niet
waarom Robert hardnekkig de verdwijning van Beverly probeert te ontrafelen. Door
zijn speurwerk komt Robert meer en meer in contact met de dorpelingen en met
Suzanne. Sommige Canadezen dragen Robert een warm hart toe. Stap voor stap
leggen Roberts buren de ziel van de dorpelingen bloot zodat Robert zich een beter
beeld kan vormen van zijn nieuw omgeving en er op sommige momenten zelf mee
lijkt samen te vallen.
De persoon die het vuur in Robert het felst weet aan te wakkeren is journaliste
Jane. Ze mag zich dan al vaak erg stug en gesloten voordoen, ze is de enige die erin
slaagt om de innerlijke onrust in Robert te verminderen. Dankzij haar leert Robert
zichzelf opnieuw te relativeren. Hij durft zijn blik terug op de toekomst te richten
zonder dat hij al het moois dat hij samen met Suzanne beleefde verloochent.
Noordervliets Zonder noorden komt niemand thuis leunt sterk aan bij de
psychologische roman, maar het is dat vleugje mysterie dat ervoor zorgt dat de roman
wegleest als een thriller. Noordervliet staat er bekend om onafhankelijk denkende
vrouwenfiguren te portretteren in haar romans. Zo roept het zorgvuldig uitgewerkte
personage van Jane sterke herinneringen op aan Noordervliets gewaardeerde roman
Het oog van de engel (1992) waarin de vrijgevochten vrouw eveneens een centrale
rol krijgt. Bovenal is Zonder noorden komt niemand thuis een ontluisterend verhaal
vol aangrijpende details dat de lezer meermaals koude rillingen bezorgt.
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[Nicolas Verscheure]

■ Thomas Verborgt
Verdwenen tijd. Nieuw Amsterdam, Amsterdam, 2009, 223 blz., 17,50 €
Er wordt beweerd dat de eerste verliefdheid de meeste emoties losweekt in een mens.
Thomas Verbogt (1952) sluit zich bij deze stelling aan met zijn melancholieke roman
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Verdwenen tijd. Het hoofdpersonage Robert van Noorden herinnert zich hoe hij
tijdens een zwoele zomer op het huis van een vriendin past. Dat huis bevindt zich
aan de overkant van de kolossale villa van de charmezanger Ricardo Mills. Op zich
niet vermeldenswaardig, ware het niet dat de dochter van Mills, Vera, verliefd raakt
op Robert. Op een van de warmste dagen van die zomer komt Vera naar Robert toe,
wanneer haar ouders naar het zoveelste privéfeestje vertrokken zijn. Ze blijft die
nacht bij Robert slapen en ze drukt teder haar lippen op zijn borst. De volgende
morgen is Mills in alle staten wanneer hij ontdekt dat zijn dochter de nacht bij Robert
heeft doorgebracht. Jaren later belt Mills Robert op om hem te vragen of hij al dan
niet Vera opnieuw ontmoet heeft. Ze blijkt spoorloos verdwenen te zijn. Het thema
in Verbogts Verdwenen tijd mag dan al op zich weinig origineel zijn, het zijn de
uitermate doeltreffende dialogen die de nodige schwung aan de roman geven. Op
geen enkel moment krijgt de lezer de indruk dat Verbogts dialogen geforceerd
aanvoelen. Robert van Noorden houdt zich schuil in ‘een schijnwereld waar hij zich
op automatische piloot weet te handhaven’. Dat geldt allerminst voor Verbogt die
alle registers opentrekt in Verdwenen tijd: van ironie tot weemoedigheid, van sereniteit
tot uitbundigheid. Als we iets kunnen leren van Verbogt is het wel dat we onszelf
nooit helemaal kennen. Op het ogenblik dat we onszelf inbeelden dat we ons helemaal
kunnen doorgronden, laat ons geheugen ons in de steek wat de raadselachtigheid van
het leven ten goede komt. Voor Verbogt is het leven wat het is. Van al onze
opgebouwde zekerheden blijft op het einde van de roman maar weinig overeind.
Meesterlijk.
[Nicolas Verscheure]

Vlaanderen. Jaargang 59

■ Oscar van den Boogaard
Meer dan een minnaar. De Bezige Bij, Amsterdam, 2010, 230 blz., 19,90
€

‘Laat ik beginnen met goed nieuws voor alle mensen die aan hun familie ten onder
gaan.’ De openingszin van Meer dan een minnaar pakt de lezer meteen bij zijn nekvel
(is er iemand die dit goede nieuws niet zou willen vernemen?). Van den Boogaard
slaagt erin om de spanning levend te houden door passie, trouw en ontrouw, kortom
het aloude thema van de liefde, andermaal en op een geloofwaardige manier, in de
kijker te zetten. De auteur speelt met het beeld van de astronaut die, vanop veilige
afstand, de mensen daar beneden met een lodderoog aanschouwt. En er valt een en
ander te zien! Het verhaal speelt zich af in Sint-Martens-Latem, 1987, het jaar waarin
The Herald of Free Enterprise zonk, een gebeurtenis die ook in dit verhaal voor een
belangrijk keerpunt zorgt. Centraal staan twee families, naaste buren. Op het eerste
gezicht lijken alle personages zich voornamelijk bezig te houden met de dagelijkse
routine. Vanuit wisselende perspectieven achterhalen we mondjesmaat wat deze
mensen tussen de bedrijven door écht bezighoudt. En dan is het hek van de dam,
natuurlijk: tussen jong en oud(er) slaan vonken over en ontstaan er spanningen.
Terwijl alle karakters elk voor zich naar bevrijding zoeken, halen emoties het wel
eens van verstand en speelt het toeval ook een aardige rol. Een kleine bijkomstigheid,
en leuke vondst van de auteur, is dat de lezer op een bepaald ogenblik in het boek
even ondersteboven mag lezen (een handig fragmentje om de mee-lezer in de trein
tegenover je ook zijn plezier te gunnen...). Mede dankzij het gegeven dat Van den
Boogaard de hele roman door de personages vanop veilige astronautenafstand
benadert, haalt dit boekje niet ondersteboven. Toch blijft de plot nazinderen, want...
niets menselijks is ons vreemd. Blijft de vraag of ook dat goed nieuws is ‘voor alle
mensen’.
[Hilde van Looveren]
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■ Yasmine Alias
Een nagelaten verhaal. De Bezige Bij, Amsterdam, 2010, 271 blz., 18,90 €

Wie de Nederlandse literatuur op de voet volgt, stelt vast dat het aandeel multiculturele
boeken niet gering is. Niet alleen Hafid Bouazza weet met zijn poëtisch getinte
verhalen te boeien, ook Yasmine Allas slaagt er steevast in om haar lezers met diverse
hilarische situaties in haar tragikomische romans Idil, een meisje (1998), De generaal
met de zes vingers (2001) en De blauwe kamer (2004) aan haar lippen te doen kleven.
In haar meest recente roman Een nagelaten verhaal slaat Alias dezelfde literaire weg
in zonder dat ze geforceerd schrijft, verveelt of zichzelf heruitvindt. In een Nagelaten
verhaal reist een jonge vrouw na drieëntwintig jaar terug naar haar geboorteland en
dit op uitnodiging van een documentairemaker die munt wil slaan uit dit sentimenteel
weerzien. De jonge vrouw is nog maar net geland op de luchthaven van het
Somalische Hardoe of ze registreert hoe lelijk haar geboorteland geworden is. Naast
de landingsbaan staan uitgebrande auto's, de taxi's zigzaggen langs kuilen die te diep
zijn om er doorheen te rijden, in de huisjes langs de weg zijn de kogelgaten goed
zichtbaar en van de meeste ontbreken de deuren en bij sommige ook het dak. De
Nederlandse filmploeg die de vrouw en al haar emoties zo goed mogelijk in beeld
wil brengen in haar ontheemde land, bemoeilijkt elk contact tussen de vrouw en de
inwoners van Hardoe. Zo loopt de eerste ontmoeting tussen de vrouw en haar jongere
landgenoten volledig uit de hand. De vrouw moet zelfs wegvluchten onder de
landrover van de filmploeg waar ze bekogeld wordt met steentjes. De landgenoten
slepen haar onder de wagen vandaan en bespotten haar: ‘Onuitgenodigd en
onaangekondigd val jij ons leven binnen voor jouw gewin. Jij bent gekomen om een
verhaal te halen zonder dat jij zelf iets hebt meegebracht voor ons, voor het volk
waarvan jij beweert dat je er ooit toe behoorde...’.
De enige persoon in Hardoe die erin slaagt om de vrouw met haar verleden te
verbinden is Najib. Hij brengt haar diep in de nacht, buiten het oog van de camera,
naar haar ouderlijk huis en naar haar diepste herinneringen. Alias zuigt elke lezer
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mee in haar sensitieve en bij momenten licht cynische roman die een realistische
inkijk biedt in de wereld van een emigrante. Het immobilisme dat gepaard gaat met
de speurtocht naar het land van herkomst beschrijft Alias treffend: ‘... een land,
waarvan het verleden letterlijk onder dikke lage stof verdwenen is...’ Een nagelaten
verhaal mag dan al meer vragen dan antwoorden oproepen, de roman zindert lange
tijd na door het hoofd van elke lezer. Kortom, een beklijvende leeservaring.
[Nicolas Verscheure]

■ Yolanda Entius
De gelukkigen. Querido, Amsterdam, 2010, 302 blz., 18,95 €
Het zal je maar overkomen. Je stuurt je zoon op voetbalkamp mee naar Italië en je
krijgt diezelfde avond nog bericht dat de bus op weg naar Italië in de Alpen door de
vangrail gereden is en dat daarbij een jongetje, een F'je, verongelukt is. Eerst heb je
samen met dertien andere ouders een akelige nacht doorgebracht in de voetbalkantine,
stiekem hopende dat je zoon nog in leven is, om nadien het slechte nieuws te
vernemen.
Yolanda Entius heeft met De gelukkigen niet alleen een zenuwslopende roman
geschreven, maar vooral een erg geloofwaardige waarin elke lezer die zelf kinderen
heeft zijn of haar hartslag bladzijde na bladzijde drastisch voelt toenemen. Entius
streeft in haar derde roman veel meer na dan een minutieuze weergave van die
ijzingwekkende nacht die de ouders van de F'jes van de Broekmeerse voetbalclub
beleven. Tussen de regels door wordt er heel wat maatschappijkritiek geleverd.
De organisator van dit voetbalkamp is de succesvolle Marokkaanse zakenman
Mounir die zich in zijn vrije tijd engageert voor het dorpsleven. Mounir is erin
geslaagd om alle ouders te overtuigen van de meerwaarde van deze voetbalstage in
Italië. In de aanloop van het vertrek hadden er zich een aantal ouders gekant tegen
Mounirs plan, maar ‘omdat ze vrezen dat Mounir zal denken dat ze hem afwijzen
om zijn anders-zijn’, hebben ze hun toestemming gegeven om hun zonen mee te
sturen ‘naar het beloofde land voor een voetballer’. Een interessant gegeven hierbij
is dat het boek zich voornamelijk in 2001 en in 2002 afspeelt. Niet toevallig de jaren
waarin Pim Fortuyn zijn kritische kijk op de islam in meerdere polemieken weergaf
en hij zich hardnekkig verzette tegen de islamisering van de Nederlandse samenleving.
Verwacht van Entius allesbehalve een utopische Nederlandse samenleving. De
dorpelingen van Broekmeer kennen elkaar door en door. Ze zijn als kinderen met
elkaar opgegroeid. Sommigen trouwen met elkaar en krijgen zelf ook kinderen. Op
zich een bucolisch plaatje, ware het niet dat er heel wat dorpelingen vreemd gegaan
zijn. Zo vormden Sofie en René een droomstel totdat René verlamd raakte bij een
bizar ongeval. Kort nadat de dorpelingen de dood van een van hun kinderen vernomen
hebben, komen ze te weten dat Sofie zwanger is. René die vanaf zijn middel verlamd
is, kan echter nooit de vader zijn De gelukkigen zit boordevol interessante wendingen
die bovenal met subtiele humor aangebracht worden. Enig minpunt is dat Entius
ietwat geforceerd raakvlakken tussen verschillende personages gecreeerd heeft.
Gelukkig maakt haar ontroerende vertelstijl bijna alles goed.
[Nicolas Verscheure]
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■ K. Schippers
De bruid van Marcel Duchamp. Querido, Amsterdam, 2010, 259 blz., 18,95
€
De Nederlandse schrijver K. Schippers (1936) koestert al decennialang een fascinatie
voor leven en werk van de Frans-Amerikaanse beeldend kunstenaar Marcel Duchamp
(1887-1968). Die zijn bekendste werk is het grote, onvoltooid gebleven glas De bruid
ontkleed door haar vrijgezellen, zelfs, waar hij van 1915 tot 1923 in New York aan
werkte. Schippers vroeg zich al die tijd af hoe autobiografisch die liefde op het glas
eigenlijk wel was: ‘Als de bruid voor MD en de hele kunstgeschiedenis nu zo
belangrijk is, moet je er toch uiteindelijk een vrouw van vlees en bloed aan kunnen
koppelen (...).’ In een poging haar identiteit te achterhalen, gaat hij naar haar op zoek
in de vele steden en andere plaatsen waar Duchamp heeft gewoond en gewerkt, zowel
in Europa als in de Verenigde Staten. Zoals de flaptekst terecht opmerkt, leidt dat
tot een ‘Schipperiaanse mengeling van speurtocht, essay en liefdesgeschiedenis’.
Enkele tijdgenoten van Duchamp die Schippers in zijn boek als in een roman
levensecht laat figureren, zijn de volgende: Marianne Moore, Wallace Stevens,
Mondriaan, Peggy Guggenheim, André Breton, Yves Tanguy, Max Ernst, John Cage,
Man Ray en Nelly Van Doesburg. Schippers laat ze met elkaar converseren alsof hij
er zelf bij was De vraag is of al die ‘ontmoetingen’ hem wel een stap dichter bij zijn
uitgangspunt brengen. Voorzichtig suggereert hij: ‘Er wordt wel gezegd dat Duchamp
in 1912 verliefd was op Gabrielle Buffet, de vrouw van de schilder Francis Picabia
(..)’ Maar in Duchamps leven speelden wel meer vrouwen een belangrijke rol... Het
resultaat van Schippers' speurtocht, die tal van wonderlijke verhalen en toevalligheden
oplevert, is dan ook nihil. Debet daaraan is ongetwijfeld het ongrijpbare van de mens
en kunstenaar Duchamp: ‘Bij Marcel zou je misschien van een schutmens kunnen
spreken, iemand die altijd opgaat in zijn omgeving.’ Maar het heeft wel een pracht
van een boek opgeleverd, geschreven in een stijl waar letterlijk niets op af te dingen
valt, en dat bol staat van rake, poëtische typeringen, zoals de volgende over MD:
‘Nooit een stemverheffing, zo sprak hij, niet te veel woorden, als een dolfijn met een
vin boven water.’
[Patrick Auwelaert]

Poëzie
Nog een lente. 30 dichters gekozen door Meander. Samenst. Bouke Vlierhuis
e.a. Uitgeverij P, Leuven, 2010, 163 blz., 17,50 €
De literaire website Meander bestaat vijftien jaar en men vond dat dat gevierd moest
worden Dat gebeurt vreemd genoeg met een papieren bloemlezing - ironisch en het
onderstreept nog een keer het prestige van de boekpublicatie. Echt meespelen doe
je toch pas in het papieren circuit. Het internet heeft eerder de functie van kweekvijver
en springplank dan dat het een volwaardig medium voor poëzie is. Zo zien ook de
samenstellers van Nog een lente dat, want ook zij benadrukken in hun inleiding dat
vele talenten die op Meander ontdekt werden ondertussen een bundel hebben laten
verschijnen. En inderdaad, namen
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van jonge, beloftevolle dichters als Maarten Inghels, David Troch, Lies van Gasse
en Floor Buschenhenke, mensen die met redelijk wat lof zijn gedebuteerd ondertussen,
blijken eerst op Meander gepubliceerd te hebben.
Opnamecriterium was voor deze bloemlezing: in Meander verschenen zijn en
hoogstens een bundel op je naam hebben. Dat leidde tot een selectie van dertig
dichters van uiteenlopende leeftijden uit Nederland en Vlaanderen. Naast obligate
namen - de gehypte Sylvie Marie, die ook redacteur is van het boek en de website
bijvoorbeeld - zijn er een aantal ontdekkingen: Frouke Arns of Ellen Deckwitz (die
ook in Erik Jan Harmens’ Ik ben een bijl figureerde). Zij hebben onmiskenbaar talent
en van hen hoor je zeker nog. Verder is het niveau eerder laag. Heel veel gedichten
bevatten wel een mooi beeld, maar lijken nog niet ‘af’, niet doorgewerkt. Ook
opvallend is een voorkeur voor de anekdotiek uit het kleine leven wat heel veel van
de verzen gewoonweg oninteressant maakt. Taalbehandeling - toch hét kenmerk van
poezie - wordt daarbij overschaduwd door het verhaaltje. Dat levert over het algemeen
gedichten op die na een keer lezen opgebruikt zijn Ten slotte moet opgemerkt worden
dat de inleiding, die in bijzonder gebrekkig Nederlands gesteld is, ook een soort
neomarxistische indruk geeft wanneer de term ‘markt’, waarmee de samenstellers
het papieren circuit aanduiden, gekoppeld wordt aan ‘winst’. Het tekent de positie
van dit soort internetdichters.
[Carl De Strycker]

■ Emma Crebolder
Vergeten. Nieuw Amsterdam, Amsterdam, 2010, 56 blz., 14,90 €

Vergeten heet de nieuwe dichtbundel van Emma Crebolder, ondertussen al haar
veertiende. De achterflap belooft gedichten over een thema ‘dat ons allen vroeger of
later zal raken: het vergeten van woorden en namen van personen.’ De vormgeving
van het boek speelt daarbij een cruciale rol. De linkerpagina is telkens zwart en bevat
een reeks puntjes tussen vierkante haakjes die het aantal letters van een vergeten

Vlaanderen. Jaargang 59

woord aanduiden. Aan de rechterkant volgt dan een gedicht van telkens tien regels.
Die opbouw is een vondst, maar tegelijk verworden Crebolders verzen daardoor
ongewild tot raadsels: het lijkt wel of je tijdens het lezen een kruiswoordpuzzel zit
op te lossen. Enerzijds wordt daardoor het onbehaaglijke gevoel opgewekt niet op
een woord te kunnen komen, anderzijds reduceert het poëzie toch tot een omslachtige
omschrijving van wat zich eigenlijk in een woord ook wel laat vatten
Sommige gedichten roepen de momenten van vergetelheid op - verzen over hoe
een bepaalde bloem nu weer heet of wat de naam van een bepaald kruid is - andere
hebben het over taal en hoe deze tegen het vergeten kan behoeden. Het derde gedicht
is een lesje in fonetiek, het vierde gaat over het verdwijnen van woorden uit de taal.
Het knapste gedicht beschrijft de vondst van een fossiel en weegt dit fysieke
overblijfsel af tegen het ‘overleven’ in taal. Vraag blijft wat het beste
conserveringsmiddel is, alleszins krijgt de dichteres dankzij de taal die, wanneer ze
niet kan benoemen nog wel kan omschrijven, greep op wat lijkt te ontsnappen.
Vergeten is een interessant opzet, maar erg wisselend van kwaliteit. Op de beste
momenten levert het pregnante gedichten op, maar veelal leidt het tot babbelzieke,
anekdotisch poezie.
[Carl De Strycker]

■ Wouter Godijn
Wiegeliederen en Blaaskikkermuziek. Contact, Amsterdam, 2010, 48 blz.,
18,95 €
Lyriek is muziek, zo blijkt uit Wiegeliederen en Blaaskikkermuziek, de nieuwe bundel
van Wouter Godijn waarin bijzonder klankrijke gedichten te vinden zijn. Het wemelt
er van de welluidende neologismen (‘geproeteproeteld’) en de onomatopeeën, en de
verzen lijken eerder door klankmatige associaties (saai-waai, hagel-nagel) gestuurd
dan door de logica van het verhaal dat verteld wordt. De muziek van de verzen dwingt
je zo om los te komen van een al te rationele lectuur. De gedichten werken
symfonisch: nu eens tonen ze beelden, dan weer roepen ze stemmingen op, op weer
andere momenten gaan ze recht naar het hart.
Er is wel een stijlverschil tussen Godijns muziekjes, zo blijkt uit de tweedeling in
de titel. Enerzijds zijn er zachte, liefelijke melodietjes, anderzijds is er ook gekwaak.
Met die ‘Blaaskikkermuziek’ opent de bunde: heftige gedichten waarin agressie en
pijn schuilt. De tweede cyclus, ‘De torrenhoeder vertelt’, bevat voornamelijk grappige
gedichten. Misverstanden, verzen die opzettelijk zeemzoeterig zijn zodat ze belachelijk
worden en geestigneden als deze: ‘Ach arm dood paard, worst / in wording’.
Humoristisch is ook de steeds terugkerende commentaarstem die Statler en
Waldorf-gewijs kritiek geeft op de gedichten. Godijns ‘Wiegeliederen’ ten slotte liedjes die gezongen worden om kinderen mee in slaap te sussen - blijken slaapliedjes
voor grote mensen: melancholieke verzen over de dood. De dichter filosofeert er
over de dood van God, het efemere van het leven, over wedergeboorte, over de
machteloosheid van poëzie. ‘Nooit ben je hier geweest. Niemand was hier.’ luidt het
laatste vers van de bundel. Dat is wat de dood betekent. Een ontstellend inzicht. En
zo zijn er wel meer in Wiegeliederen en Blaaskikkermuziek.
[Carl De Strycker]
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■ Robert Anker
gemraad slasser d.d.t. Querido, Amsterdam, 2009, 70 blz., 17,95 €

gemraad slasser d.d.t. is een erg contradictoire bundel. Wat taalgebru k betreft trekt
Anker letterlijk a le registers open. Hij gebruikt dialect en slang, maar evengoec
verouderde of zeldzame woorden, zoals ‘gierput’ of ‘barmte’. Ook op stilistisch vlak
krijgen we de meest uiteenlopende dingen te lezen. Soms horen we echo's van Vijftig,
dan weer lijkt het of er een songtekst van De Jeugd Van Tegenwoordig voor ons ligt.
Anker toont de hedendaagse welvaartsmens die toegeeft aan al zijn driften en zichzelf
verliest in gewelddadige en sexuele uitspattingen: ‘Het is weer meisjeskutjestijd /
open pijpen in de hooibroei’. Er wordt meermaals benadrukt hoe normaal dit alles
wel is. ‘gemraad nooit een roezer maar een breker / neukte kindje twaalf in een bunker
/ jeugdpsychose? gek! gewoon het hedoheden. Een reeks gedichten over
vandaliserende jongeren (‘Gij möcht best weten: 200 phee-khaa vol op de wielen. /
Dat trekt lekker weg doar Kan dat hek niet tegenop.’) kreeg de titel ‘Normaal toch’.
Het is echter heel moeilijk om de constante benadrukking dat deze excessen normaal
zijn niet ironisch op te vatten. Er lijkt iets belerends, iets waarschuwends in deze
gedichten te zitten. Toch wordt er ook gesuggereerd dat deze gedichten geen betekenis
hebben, en dat betekenis ook niet wenselijk is: ‘Want dit begint langzaamaan te
stinken / naar betekenis’. De gedichten zijn een wereld op zich die losstaat van het
echte leven: ‘roze ook - als een zuurstok, als een / kinderkutje kun je niet zien kun
je alleen / schrijven / MAAR GOED OOK / gluurders, niet dan? / Waarom lees je
dit dan’. Zijn deze gedichten dan een waarschuwing die niets betekent? Anker lijkt
te suggeieren dat een poetica die poëzie de toestemming geeft om niets te betekenen
absurd is, en zelfs gevaarlijk kan zijn Poëzie doet dan immers precies hetzelfde als
de welvaartsmens die blasé en ongeëngageerd in het leven staat. Door deze spanning
te verwoorden laat Anker de poëzie werstelen met zichzelf.
[Johanna Cassiers]
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■ Martijn den Ouden
Melktanden. Querido, Amsterdam, 2010, 80 blz., 17,95 €
‘Martijn den Ouden studeerde in 2009 af aan de Rietveld Academie’ meldt het
achterplat van zijn debuutbundel Melktanden. Alweer een debuut langs de grote poort
(meteen bij Querido) uit de stal, waaruit ook Els Moors en Annemieke Gerrist, twee
veelbelovende dichteressen, komen. Nu, bij de derde bundel van een alumnus van
deze school, begint er zich een soort Rietveld Academie-stijl af te tekenen. Den
Ouden hanteert namelijk dezelfde poëtische trucs als beide genoemde dames.
Hoofdkenmerk daarvan is een soort surrealisme: alledaagse taferelen ontsporen en
wat op het eerste gezicht een herkenbare werkelijkheid leek, wordt een eigen, bizarre
wereld (denk aan Moors' nu al legendarische ‘witte fuckende konijnen’). Daarbij
zijn associatie en contrast de meest aangewende technieken. Hoewel Melktanden
dus een herkenbaar Rietveld-product genoemd kan worden, is het geenszins een
voorspelbare bundel, daar zorgt het verrassingseffect van dit soort surrealistische
dichtkunst voor. In de eerste afdeling treden allerlei dieren op: nu eens lieve
huisdieren, dan weer verschrikkelijke monsters. De tweede cyclus zit vol agressie
terwijl de derde reeks gedichten vooral experimentjes bevat - klankgedichten staan
er naast ready mades, zoals het gedicht dat vijfentachtig keer de versregel ‘ik mag
geen schoten lossen op een gezond gezin’ herhaalt. De slotcyclus bevat wat mij
betreft de gedichten waarin Den Ouden echt een eigen stem vindt. Een interessante
bundel, maar minder opzienbarend dan de debuten van Moors en Gerrist, en dat lijkt
de dichter zelf ook te beseffen. Niet voor niets heet deze bundel Melktanden. Het is
alsof hij deze even kwijt moest om dan aan het echte werk te beginnen. Zo voelt het
ook aan: oefeningen (zeker de eerste cyclus), af en toe knappe vondsten en beklijvende
beelden, maar al bij al nog geen voldragen werk.
[Carl De Strycker]

■ Luuk Gruwez
Garderobe. Een keuze uit al zijn gedichten. De Arbeiderspers, Amsterdam,
2010, 320 blz., 19,95 €
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In 1996 maakte Luuk Gruwez onder de titel Bandeloze gedichten een keuze uit zijn
werk. Nu, anderhalf decennium en vijf bundels later, ligt er Garderobe. Een keuze
uit al zijn gedichten, een boek dat meer dan dubbel zo dik is dan zijn voorganger.
Dat zegt iets over hoe de dichter zelf zijn latere werk inschat: daar blijft opvallend
veel meer van over dan uit zijn beginperiode. Uit de eerste twee bundels - het debuut
Stofzuigergedichten (1973) en de typisch neoromantische bundel Ach, wat zacht
geliefkoos om een mild verdriet (1977) - is geen enkel gedicht opgenomen. Pas uit,
Een huis om dakloos in te zijn, waaruit de klassieker ‘Sourdine’ stamt, heeft Gruwez
gedichten geselecteerd, weliswaar onder de titel van zijn vierde publicatie, De
feestelijke verliezer waaruit andere bekende gedichten (zoals het poëticaal belangrijke
‘Esthetica’ of de cyclus ‘De eerste heer en de laatste dame’) gelukkig niet ontbreken.
Pas vanaf Dikke mensen, de bundel die een keerpunt in het schrijverschap van Gruwez
vormde (niet enkel omdat hij in Nederland werd gepubliceerd, maar vooral omdat
de thematiek verschoof), is de dichter milder voor zijn oudere werk. Hoe dichter bij
het nu, hoe meer er overblijft, geldt dus voor deze bundel, maar het is tegelijk een
opvatting die keer op keer gearticuleerd wordt in Gruwez' poëzie, zoals in ‘Dichter’:
‘Nog voor zijn dood verdween zijn gedicht. / Daar was geen donder aan te doen.’
En toch is voor Gruwez de functie van poëzie: zich teweer stellen tegen het
verdwijnen. Het gedicht is uiteindelijk ook niet opgewassen tegen het grote vergeten,
maar het kan mensen en dingen wel net iets langer laten voortbestaan. Gruwez
vertoont daarbij een bijzondere aandacht en een opvallend mededogen voor
marginalen (de wc-dame, dikke mensen, hoeren). Omdat ze in het dagelijkse leven
nooit in de schijnwerpers staan, krijgen precies zij hier een portret. Die bekommernis
leidt ertoe dat de dichter het lelijke en platvloerse niet schuwt, of zoals hij zelf stelt
in zijn handleiding gedichten schrijven: ‘Men menge het futiele en het subtiele, / het
sublieme en het imbiciele. / Men menge de lijfgeur met de lijkgeur, / het perfecte
met het perverse’. Gruwez heeft, zo blijkt, een evolutie doorgemaakt van een naïeve
naar een pragmatische, steeds parlandistischere romtiek, zonder daarbij evenwel zijn
bijzondere aandacht voor de klank van het gedicht te verliezen - hij blijft nog steeds
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een van de meest muzikale Nederlandstalige dichters. Verlangen naar liefde, hoop
op een nachleben, escapisme; het zit nog steeds in zijn gedichten, maar tegelijk is er
voortdurend het lucide besef dat het allemaal slechts een wensdroom is, die elke
vorm van hooggestemdheid ironiseert en het dichterlijke streven relativeert. Wat niet
te relativeren valt, is Gruwez' positie in de hedendaagse poezie. Dat wordt nogmaals
duidelijk in deze Garderobe waarin ieder wel iets vindt naar zijn smaak.
[Carl De Strycker]
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Jeugdliteratuur
■ Joke van Leeuwen
Toen mijn vader een struik werd. Querido, Amsterdam-Antwerpen, 2010,
104 blz., 12,95 €

Toda's vader was vroeger bakker maar nu is hij soldaat om zijn land te verdedigen.
Uit een boek over camouflage concludeert het meisje dat haar vader nu een struik
is, maar verder stelt ze zich bij oorlog voeren niet veel voor. Als het thuis te gevaarlijk
wordt, moet Toda vluchten naar een buurland waar haar moeder woont. Ze raakt het
groepje waarmee ze de grens zou oversteken kwijt. Onderweg ontmoet ze mensen
van alle slag en belandt op plaatsen waar ze een van de vele vluchtelingen is. Toch
raakt ze veilig en wel bij haar moeder.
Een oorlog ‘van de enen tegen de anderen’ dwingt een jong meisje om te vluchten
naar een ander land. Ze voelt zich ontheemd, heeft heimwee naar haar vader en oma,
krijgt een andere naam, wordt van de ene naar de andere plek gebracht en voelt zich
‘net een postpakketje dat almaar verkeerd bezorgd werd’. De locatie is universeel.
De tragiek zit onderhuids maar treedt niet op de voorgrond. De kinderlijke kijk op
de harde, door regels gedomineerde wereld van de volwassenen verzacht de dramatiek
en brengt luchtigheid in het verhaal. Door Toda's schijnbaar naïeve vragen komt de
absurditeit van volwassen handelen en denken naar voren De frisse blik van Toda
op de bestaande hiërarchie, eretekens, dikdoenerij en procedures leidt tot komische
momenten Zo ontstaat een mooi evenwicht tussen de donkere en de lichte kant van
het verhaal. Joke van Leeuwen zet met Toda opnieuw een boeiend buitenbeentje als
hoofdpersonage neer. Eens te meer speelt ze met woorden, met onverwachte
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invalshoeken en kinderlijke vragen. Een boek voor tien à twaalfjarigen dat verrast,
ontroert en beroert, steeds met een ontwapenende humor.
[Ria De Schepper]

■ Marita de Sterck
Stoute meisjes overal; volksverhalen over liefde en lef. Manteau, Antwerpen,
2010, 248 blz., 19,95 €
Bloei. Meulenhoff/Manteau, Amsterdam/Antwerpen, 2010, 248 blz., 22,50 €
Als vijfentwintig jaar verzamelt jeugdauteur en antropologe Marita de Sterck
volksverhalen uit de hele wereld die te maken hebben met groeirituelen en
vrouwelijkheid. Uit het omvangrijke aanbod selecteerde ze zestig verhalen die naar
ze zelf zegt ‘literair krachtig zijn, die met passie en lef worden verteld en die de lezer
kunnen raken’. Ze verschenen in een jongereneditie voor 12+ en een editie voor
volwassenen. Inhoudelijk zijn de boeken dezelfde. Na een interessante inleiding
volgen de verhalen, gegroepeerd per continent. De boeken sluiten af met een nawoord
en enige uitleg over bronnen en context van de verhalen.
Verhalen bij initiatierituelen vertellen meisjes over liefde, huwelijk, erotiek en
partnerkeuze. Het zijn wonderlijke vertellingen over mooie, veeleisende, luie of
dappere meisjes die geconfronteerd worden met allerlei soorten mannen, liefhebbende
maar ook bloeddorstige en misleidende mannen. Waarschuwings- en initiatieverhalen
maken duidelijk waar de grenzen liggen, wat er gebeurt als taboes worden doorbroken.
Vaak overwint echte liefde grote hindernissen maar soms is het einde noodlottig.
Mythen, volkssprookjes, sagen en ontstaanslegenden vertellen over basale angsten
en verlangens en geven betekenis en zin aan bepaalde verschijnselen. Soms zijn ze
bevreemdend of beangstigend, rauw en hard. Er wordt gespeeld met beelden,
transformaties en symbolen. De verwoording is direct, met dialogen en repetitieve
elementen vanuit de orale oorsprong, maar soms is het taalgebruik ook heel suggestief.
Dit boek biedt een staalkaart van fascinerende verhalen die een boeiend overzicht
geven van de denkbeelden rond vrouwelijkheid en mannelijkheid in diverse culturen.
[Ria De Schepper]

Discotheek
■ François Servais
Souvenirs; Didier Poskin - cello, Ensemble Rosamunde; FUGA LIBERA,
FUG561.
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Gioacchino Rossini noemde de Halse cellist François Servais (1807-1866) ooit ‘de
Paganini van de cello’. Servais hoort als cellist inderdaad thuis in het lijstje van
legendarische virtuozen uit de negentiende eeuw als Chopin, Liszt, Paganini e.a.
Allen waren ze ook als componist actief. In het geval van Servais beperkte die
compositorische activiteit zich uitsluitend tot zijn eigen instrument. Het cellorepertoire
was destijds nog vrij beperkt en daarom schreef Servais maar zijn eigen
concertrepertoire bij elkaar waarbij hij de speeltechniek van het instrument uitbouwde
tot virtuoze hoogten vergelijkbaar met wat zijn hoger genoemde collega's deden op
de piano en de viool. Servais componeerde een negentigtal werken waaronder 4
celloconcerto's en - geheel getrouw aan de mode van de tijd - een reeks Fantaisies
en Souvenirs. De Fantaisie is meestal een variatie op aria's uit populaire opera's; in
de Souvenir, vaak geschreven n.a.v. van een bezoek aan een of andere stad, worden
geregeld plaatselijke thema's verwerkt.
De Grande Fantaisie sur des motifs de l'Opéra Le Barbier de Séville de Rossini,
de Souvenir de la Suisse, de Souvenir d'Anvers (twee wereldpremières op cd!) en
Souvenir de Spa kunnen model staan voor het hele oeuvre van Servais: acrobatische
virtuositeit afgewisseld met lyrische passages. Didier Poskin neemt soepel al die
technische hindernissen en laat, in navolging van Servais, de cello heerlijk zingen.
Het Ensemble Rosamunde musiceert accuraat en blijft bescheiden op de achtergrond
want in deze muziek is het zonder meer de solist die voor het voetlicht moet komen
te staan.
[Jaak Van Holen]

■ Bernd Leukert
Der Uhu des Ihi. World Edition, 2010
Bernd Leukert was tot 2007 producer aan de Hessischer Rundfunk in Frankfurt am
Main. In de wekelijkse uitzending E-Werk documenteerde hij de geschiedenis en de
actuele mogelijkheden van de muziek voor luidsprekers. Nu is hij vrij om als
scheppende kunstenaar of wat hij noemt Lautsprecherkomponist te werken. Concrete
muziek is al zo oud als de straat maar Leukert loopt niet echt in de voetsporen van
Pierre Schaeffer en Pierre Henry. Leukert is een intuïtief componist: hij loopt altijd
met een recorder op zak om zo geen enkel verrassend moment te missen en alles
dadelijk vast te leggen. Hij hanteert geen specifieke criteria, geen bepaalde strategie
maar laat altijd het muzikale primeren. Een eerste cd telt 7 composities. Tree's Tale
vertelt het leven van een knarrende boom waarvan de geluiden menselijke associaties
oproepen. In Jabeau speelt Leukert, midden prachtige vogelgeluiden, met het gedicht
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L'eau van Edmond Jabès. Bowl vertrekt van stenen die door het water luide gezangen
laten ontstaan en vrij hard kunnen overkomen. Wanneer Leukert terugkomt van het
festival in Donaueschingen wordt hij in de trein overwelmd door de onberekenbare
en hypnotische industriële geluiden. Meer dan voldoende materiaal om te bewerken
tot Auf der Ruckfahrt von Donaueschingen. Recht & Seele. Ein Divertimento met
een mooie boodschap: Sie haben sicher ganz recht, und es ist mir aus der Seele
gesprochen. De volgende compositie verwijst naar de titel van de cd. Een mooie
poetische titel. De muziek zelf is ook heel poëtisch. De oehoe is een grote uil en Ihi,
de god van de muziek, is de zoon van de Egyptische godin Hathor. Als laatste laat
hij zich inspireren door Variations pour une porte et un soupir van Pierre Henry.
Ook Leukerts huisdeur laat van zich horen en hij laat het stuk eindigen met de
originele opname in Variations pour une porte soupirante. Op de tweede cd staat
het volledige luisterspel Wildwechsel. Akoesmatisch betekent horen zonder de
geluidsbron te zien, zoals Pythagoras destijds een gordijn hing om hem aan het gezicht
van zijn toehoorders te onttrekken. Het werk is gecomponeerd als een groot geheel
en bestaat uit drie eenheden, een soort trilogie. De motieven worden steeds gevarieerd
en komen in alle delen aan bod. De akoesmatische ervaring was bedoeld om de
inhoud van de boodschap dieper in zich op te nemen. Nadat Jérôme Peignot het in
1955 geactualiseerd had, werd het een basisbegrip in de musique concrète van Pierre
Schaeffer. Hoe die vanuit de Franse verzetsbeweging tot toneelmuziek kwam en
tenslotte in 1948 tot de musique concrete kun je tussendoor lezen in een bijzonder
interessant en verzorgd tekstboekje van 11 bladzijden bij de cd. In tegenstelling tot
de meeste elektronische muziek bereikt deze luidsprekermuziek zijn eigenlijke doel:
men luistert aandachtiger naar de inhoud en men vergeet het medium. En omdat
Bernd Leukert een interessante figuur is, vertelt hij interessante dingen. Dit
uitzonderlijk klankspel kan men bestellen via www.world-edition.com / Bernd Leukert
/ DER UHU DES IHI dubbel cd 0013
[Simonne Claeys]

■ Yves Peeters Group
Sound Tracks. Audio-cd, 55 min., opname Walter De Niel, mix Dré
Pallemaerts, De Werf, W.E.R.F. 082, www.dewerf.be, 2010
De hoesfoto van Sound Tracks, het debuutalbum van de Yves Peeters Group, toont
een onherbergzaam, licht heuvelachtig landschap waar zich een verlaten, zanderige
weg doorheen slingert. Een typisch Amerikaanse setting, met alle muzikale connotaties
en referenties die daarbij horen. De perstekst bij de cd sluit terecht bij die visie aan:
‘Je hoort echo's van het romanticisme van Charlie Haden, de weidse americana van
Bill Frisell en de subtiliteit en veelzijdigheid van Paul Motian (...).’ Niet toevallig
alle drie Amerikanen, respectievelijk bassist, gitarist en drummer. Zelf zou ik daar
nog de Ry Cooder van soundtracks als Paris, Texas en Crossroads aan willen
toevoegen. Het resultaat is muziek die zindert als hitte in de Californische
Mojavewoestijn. Gekruid met een flinke dosis lyriek en melancholie en overgoten
met enkele scheutjes funk en ‘africana’ - het gevolg van een verblijf van de groep
in Mali - houd je een soundtrack bij een roadmovie over die alle uithoeken van een
ambivalent continent als de Verenigde Staten in beeld brengt. Niet gemaakt door een
stel locals als de voornoemde vier, maar door vijf Belgen die zelf tekenden voor de
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tien composities: Yves Peeters (drums en percussie), Nicolas Thys (elektrische bas
& vocals), Nicolas Kummert (tenorsax & vocals), Frederik Leroux (gitaar en
baritongitaar) en Geert Hellings (lap steel gitaar). Voeg daar de glasneldere productie
bij en je krijgt een klankbeeld dat gepolijst is als door een desert storm en dat zich
in de oren nestelt als een acute tinnitus.
[Patrick Auwelaert]

■ GrooveTHing
THe love album (live at the Ancienne Belgique). Audio-cd, 59 min., opname
Staf Verbeeck, mix Jan De Ryck, productie Jef Neve & Nicolas Kummert,
Prova Records, PR0310-CD12, 2010

Jef Neve, Vlaanderens hottest & sexiest jazzpianist, houdt er naast zijn reguliere
pianotrio nog tal van muzikale nevenprojecten op na. Eén ervan is het kwartet
GrooveTHing. Naast Neve op Hammond B3-orgel en keyboards bestaat het uit
Nicolas Kummert (sax), Nicolas Thys (bas) en Lieven Venken (drums) - drie
gedroomde begeleiders voor een rastalent als Neve. Hun debuutcd THe love album
is het resultaat van twee uitverkochte concerten in de AB Club op 1 en 2 april 2009,
en wie de cd beluistert kan alleen maar betreuren dat hij er niet bij was. GrooveTHing
grossiert namelijk in elektrische funk en in grooves en ballads waarbij het begrip
‘onweerstaanbaar’ als een understatement klinkt Als een goed geoliede machine
walst de groep doorheen negen afwisselend lange en korte nummers van grotendeels
eigen makelij. De lyrische saxpartijen van Kummert, de soms bijna religieus
aandoende orgelklanken van Neve, de krachtig pulserende baspartijen van Thys en
de verhitte drumslagen van Venken: ze creeren samen een klein uur warme en
doorleefde muziek die bijna een antidotum is voor onze verzuurde samenleving.
Soms ontplooit de muziek zich zelfs zo machtig, weids en majesteitelijk dat je er
vanzelf domweg gelukkig van wordt. Bij dat alles is het livegevoel steeds nadrukkelijk
aanwezig, met een publiek dat enthousiast reageert op bevlogen groepspassages en
op aanstekelijke, soms ludieke solo-uitstapjes. THe love album: een cd die aan je
blijft kleven als een pleister.
[Patrick Auwelaert]
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[nummer 333]
Woord vooraf
Begingeneriek
Patrick Auwelaert
In Agenda, het cultuurmagazine van de Brusselse stadskrant Brussel Deze Week,
schreef filmjournalist Niels Ruëll eind december 2006: ‘Bestaat er nog zoiets als de
Belgische Cinema? Je zou er makkelijk een themanummer van een of ander
filmtijdschrift aan kunnen wijden.’
Vier jaar later ligt dat themanummer er eindelijk. Kunsttijdschrift Vlaanderen mag
dan geen filmtijdschrift zijn, de redactie van het blad vond het ogenblik wel geschikt
om een themanummer uit te brengen over de Belgische langspeelfilm. Die doet het
de laatste jaren immers opvallend goed. Alleen al in de dag- en weekbladpers in
Vlaanderen verschijnen

■ Filip Peeters op de set van Dossier K, Antwerpen, 2009
[© Piet Goethals]

geregeld artikelen waarin melding gemaakt wordt van het succes van de Vlaamse
film. Vrij recent was dat bijvoorbeeld nog het geval in de bijdrage ‘Zes redenen
waarom de Vlaamse film het goed blijft doen’ in Knack Focus van 8 september 2010.
Daarin schrijft Geert Zagers: ‘Van Adem tot Smoorverliefd: de Vlaamse film gaat
misschien wel het beste najaar uit zijn geschiedenis in.’
Of daarmee meteen ook Ruëlls vraag beantwoord is, valt te betwijfelen. Eén ding
is nochtans onmiskenbaar: er worden vandaag meer langspeelfilms in België gemaakt
dan ooit tevoren. En wat meer is: ze lokken volk naar de cinema - in Vlaanderen dan
toch - én ze scoren geregeld op binnen- en buitenlandse festivals. Maar of dat ook
goed is voor een label ‘Belgische Cinema’? Sommige regisseurs vinden alvast van
niet. Zo liet Dominique Abel (samen met Fiona Gordon en Bruno Romy maker van
Rumba, dat geselecteerd werd voor de ‘Semaine de la Critique’ op het festival van
Cannes in 2008) in een bijdrage over Belgen in Cannes (‘Allons enfants de la patrie’,
Knack Focus van 14 mei 2008) de volgende uitspraak optekenen: ‘Ik betwijfel of er
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zoiets als le cinéma Belge bestaat. Ik zie in elk geval weinig overeenkomsten tussen
Lafosse, Lanners, de broers Dardenne en wij. We zijn verschillende regis-
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seurs met verschillende affiniteiten. Aan Vlaamse kant heb je misschien wat meer
conformiteit. De Vlaamse film lijkt me iets emotioneler en narratiever te zijn, wat
publieksgerichter dus.’
Ook de Waalse regisseur Bouli Lanners, die met Eldorado geselecteerd werd voor
de ‘Quinzaine des Réalisateurs’ op het festival van Cannes in 2008, heeft zo zijn
twijfels over het bestaan van ‘de Belgische Cinema’: ‘Een Belgische golf? Die bestaat
niet. Ik denk gewoon dat we momenteel een aantal goeie regisseurs hebben die films
maken waar internationaal interesse voor bestaat. (...) Er zijn ook levensgrote
verschillen tussen de Waalse en de Vlaamse film. Vlaanderen levert tegenwoordig
de ene hit na de andere af - toch in eigen land - terwijl je bij een Waalse film de
mensen echt onder bedreiging de zaal in moet jagen.’
De Belgische cinema anno 2010: riskant communautair voer voor cinefielen? Niet
noodzakelijk. Er mogen dan al grote verschillen bestaan tussen de Franstalige en de
Nederlandstalige langspeelfilm in België, feit is en blijft dat er de laatste jaren in
beide landsgedeelten opvallend goede films worden gemaakt. Die verschillen zorgen
trouwens net voor meer kleur in de Belgische cinema. Onze conclusie luidt dan ook:
voeg de Franstalige en de Nederlandstalige Belgische langspeelfilm bij elkaar en je
bekomt een complementair geheel dat een verrassende waaier aan verhalen,
technieken, werkwijzen, mens- en wereldbeelden en standpunten toont. Honi soit
qui mal y pense!
Waarom een themanummer over de Belgische langspeelfilm en niet ook over de
Belgische documentaire, kortfilm en animatiefilm - filmgenres die doorgaans toch
al op weinig aandacht kunnen rekenen in de reguliere pers? Een gerechtvaardigde
vraag die wat uitleg behoeft. Ten eerste bood de beperking tot de Belgische
langspeelfilm ons de mogelijkheid om dat veelomvattende onderwerp binnen een
opgelegd aantal bladzijden zowel in de breedte als in de diepte uit te werken. Daar
dient dan wel aan toegevoegd dat zelfs dubbel zoveel bladzijden niet hadden volstaan
om een écht scherp beeld op het geheel te krijgen. Daartoe ligt een boek meer voor
de hand. Ten tweede is het nu eenmaal zo dat langspeelfilms al sinds lang op een
groter publiek kunnen rekenen dan documentaires, kortfilms en animatiefilms - enkele
schaarse uitzonderingen buiten beschouwing gelaten. Daarom zijn wij de mening
toegedaan dat het samenstellen van een themanummer over elk van die filmgenres
meer de taak is van een film(studie)tijdschrift. In Vlaanderen zijn er twee: Filmmagie
en Cinemagie. Beide leveren ze al tientallen jaren uitstekend werk en brengen ze
geregeld dossiers en themanummers over diverse aspecten van het filmlandschap en
over filmcultuur. Door ons op hun gespecialiseerde domein te begeven, zouden wij
hen alleen maar stokken in de wielen steken, en dat ligt niet in onze bedoeling.
Kunsttijdschrift Vlaanderen richt zich tot de kunst- en cultuurliefhebber in het
algemeen, Filmmagie en Cinemagie zijn nichetijdschriften. En in tegenstelling tot
documentaires, kortfilms en animatiefilms is zowat iederéén gevoelig voor
langspeelfilms, ongeacht de kwaliteit ervan. In die zin moet film, naast muziek, zowat
het meest populaire kunstmedium zijn.
Rest nog de vraag waarom we met dit themanummer precies de periode 2006-2010
behandelen en niet pakweg de periode 2000-2010. Daar zijn verschillende redenen
voor. Enerzijds verscheen in Knack Focus van 23 november 2005 een dossier over
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de Vlaamse film van Ben Van Alboom en Frank Demets. Het leek ons wel zinvol
om daar als kunsttijdschrift een uitgebreider vervolg aan te breien met als beginpunt
2006 en met als uitgangspunt de Belgische film. Anderzijds is een periode van vijf
jaar net lang genoeg om een geldige stand van zaken op te maken én kort genoeg
om op de bal van de actualiteit te spelen. Bij een periode van bijvoorbeeld tien jaar
ligt dat laatste wat moeilijker. Overigens hoeft de aandachtige lezer van dit
themanummer zich niet per se te vergapen aan die afgebakende periode van vijf jaar.
Hij zal merken dat in verschillende bijdragen soms verder teruggegaan wordt in de
tijd, alleen al - bij wijze van voorbeeld - om de ontwikkeling van een bepaalde
regisseur beter te kunnen begrijpen.
Voor de bijdragen zelf zorgde een keur van filmliefhebbers en -specialisten. Tot
de eerste categorie rekent zich de samensteller van dit themanummer, tot de laatste
categorie behoren alle andere auteurs. Wat dit themanummer onder meer zo interessant
maakt, is dat die auteurs zich beroepshalve op verschillende sets van het Belgische
filmgebeuren bevinden. Zo doceren zowel Jan-Pieter Everaerts als Wouter Hessels
aan het departement RITS van de Erasmushogeschool Brussel. Evelien Van Vessem
is hoofdredactrice van het filmstudietijdschrift Cinemagie en Freddy Sartor van het
filmtijdschrift Filmmagie. Erik Martens is verantwoordelijk voor de dvd-uitgaven
van het Koninklijk Belgisch Filmarchief en schrijft over film voor Staalkaart. Jan
Blondeel is regisseur bij de VRT en maakt documentaires en reportages over onder
meer beeldend kunstenaars. Piet Goethals, ten slotte, is filmrecensent voor onder
andere Knack Focus én filmfotograaf. Tal van zijn foto's sieren dit nummer, waaronder
die van Matthias Schoenaerts op de cover. Samen staan die auteurs borg voor een
boeiende mix van bijdragen die de filmliefhebber misschien geen haarscherp beeld,
maar dan toch een lichtjes trillende still van de Belgische langspeelfilm moeten
opleveren. Samensteller dezes hoopt in elk geval samen met hen dat de lectuur van
dit themanummer u opnieuw of nog meer richting bioscoop drijft. Veel lees- en
kijkplezier!
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Growing up in public
De Vlaamse langspeelfilm 2006-2010
Patrick Auwelaert
‘Growing up in public’ is de titelsong van de gelijknamige lp uit 1980 van de
Amerikaanse rockmuzikant Lou Reed. De volledige tekstregel in de song luidt:
‘Growing up in public with your pants down’. Het is de perfecte metafoor voor the
rise van de Vlaamse filmindustrie de laatste jaren.

Boer Wortel & Co.
Decennialang wist die industrie gemiddeld niet meer dan drie langspeelfilms per jaar
aan de nochtans vruchtbare Vlaamse kleigrond te onttrekken. Bovendien schortte er
aan elk van die films wel wat: of het scenario zat niet goed, of de acteerprestaties
waren ondermaats, de dialogen houterig, de lasnaden van de montage pijnlijk
zichtbaar, of de regisseur bakte er niets van - de processie van Echternach verbleekte
erbij. Tot overmaat van ramp leken die films vaak meer op slaapverwekkende,
veredelde diavertoningen dan op eigentijds, snedig verpakt drama dat zich voor een
keer niet op het erf van een boerderij afspeelde, waar een norse, in zichzelf gekeerde
patriarch de plak zwaaide over mens en dier. Films met veelzeggende titels als De
Vlaschaard (Jan Gruyaert, 1983), Het gezin Van Paemel (Paul Cammermans, 1986),
Boerenpsalm (Roland Verhavert, 1989) en andere Boer Wortel-films.
Gelukkig is het cinefiele tij ten onzent sindsdien gekeerd. Vandaag is er zowaar
sprake van professionalisme in alle geledingen van de Vlaamse filmindustrie. Dat
professionalisme gaat in sommige gevallen zelfs zo ver dat het eindproduct ervan in
vrijwel niets meer te onderscheiden is van een doorsnee Amerikaanse blockbuster
(zie bijvoorbeeld De zaak Alzheimer uit 2003 en Loft uit 2008, beide van Erik Van
Looy). Of dat een kwalijke ontwikkeling is of niet laat ik hier in het midden.
Belangrijker zijn de volgende vragen. Waaraan dankt de hedendaagse Vlaamse
langspeelfilm zijn succes en welke factoren spelen daarin een rol? Welke structuren
(overheidsinitiatieven, privésponsoring) maken dat de Vlaamse langspeelfilm meer
dan ooit floreert en eindelijk - growing up in public with its pants down - van zijn
kinderziekten is verlost? En last but not least: hoe ziet de toekomst van de Vlaamse
langspeelfilm eruit? Bestaan er doemscenario's? Het antwoord op al die vragen vindt
u hierna.

De wonderjaren van de Vlaamse film
Dat het nu al enkele jaren goed gaat met de Vlaamse langspeelfilm valt alleen al af
te leiden uit de vaak lovende titels van artikelen die aan het fenomeen worden gewijd:
‘Vlaamse filmpjes worden grote cinema’ (De Morgen, 8 september 2007); ‘Voorspoed
in de Vlaamse film’ (Ons Erfdeel, augustus 2009); ‘2000-2009: de wonderjaren van
de Vlaamse film’ (De Morgen, 2 januari 2010); ‘Zes redenen waarom de Vlaamse
film het goed blijft doen’ (Knack Focus, 8 september 2010).
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Maar er zijn daarnaast nog meer tekens die wijzen op het groeiende succes van
de Vlaamse langspeelfilm, zowel in binnenals buitenland. Bedroeg het marktaandeel
van Vlaamse langspeelfilms in de Belgische bioscopen in 2004 nog 4,8%, in 2009
was dat aandeel gestegen tot 9,5%, ofwel een verdubbeling. Vooral 2008 was een
topjaar voor de Vlaamse film. Toen gingen bijna 1,9 miljoen mensen naar een film
van eigen bodem kijken. Dat is 63,3% meer dan in 2007. Debet daaraan was het
enorme succes van Loft van Erik Van Looy, tot vandaag de meest bekeken Vlaamse
film ooit.
Dan zijn er nog de talloze bekroningen van Vlaamse films op (inter)nationale
filmfestivals. In 2007 werden zo'n 600 Vlaamse audiovisuele producties (naast
langspeelfilms ook kortfilms, animatiefilms en documentaires) geselecteerd voor
buitenlandse filmfestivals. Dat zijn er 150 meer dan in 2006. Samen kaapten die
producties maar liefst 115 prijzen en/of vermeldingen weg. In het Jaarverslag 2008
van het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) nam de opsomming van festivalselecties,
prijzen en eervolle vermeldingen voor Vlaamse films maar liefst 35 bladzijden in
beslag, en in dat van 2009 zelfs 50 bladzijden.
Ook de aanwezigheid van Vlaamse films op het festival van Cannes is een teken
aan de wand. Werd in 2008 slechts één Vlaamse film (Aanrijding in Moscou van
Christophe Van Rompaey) voorgesteld op het belangrijkste filmfestival ter wereld
- weliswaar niet in de officiële competitie, maar in de nevensectie ‘Quinzaine des
Réalisateurs’-, in 2009 waren dat er al drie, een recordaantal. Het ging om De
helaasheid der dingen van Felix Van Groeningen, Altiplano van het regisseursduo
Peter Brosens en Jessica Woodworth en Lost Persons Area van Caroline Strubbe.
De eerste werd geselecteerd voor de de nevensectie ‘Quinzaine des Réalisateurs’,
de twee andere voor de nevensectie ‘Semaine de la Critique’. Dit jaar werd opnieuw
maar één Vlaamse langspeler geselecteerd voor Cannes (in de ‘Quinzaine’): de Felix
Timmermansverfilming En waar de sterre bleef stille staan (Little Baby Jesus of
Flandr) van debutant Gust Van den Berghe. Maar drie jaar op rij minstens één
Vlaamse film in Cannes: het blijft een prestatie.
En zeggen dat het er pakweg tien jaar geleden nog erg somber uitzag voor de
Vlaamse film. Zo noteerde filmcriticus Patrick Duynslaegher in Knack van 10
november 1999: ‘Hoe onze eigenste film maar blijft voortsukkelen en niet mee
profiteert van de zegetocht van de Waalse film. (...) Terwijl de Franstalige film
bekeken en bejubeld wordt, is de belangstelling voor de Vlaamse film klaarblijkelijk
tot het vriespunt gedaald. Volgens producer Dirk Impens (Daens) heeft wat we nu
meemaken tenminste één voordeel: de bodem is bereikt. “Het kan alleen maar beter
worden.”’

Bepalende succesfactoren
En beter werd het, langzaam maar zeker. In die gestage opgang speelden diverse
factoren een beslissende rol. Of zoals filmjournalist Jan Temmerman optekende in
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■ Cineaste/actrice Hilde Van Mieghem, Antwerpen, 2007
[© Piet Goethals]
■ Cineast/producent Frank Van Passel, Tienen, 2006 [© Piet Goethals]

De Morgen van 2 januari 2010: ‘Het succes van de Vlaamse film tijdens het voorbije
decennium heeft letterlijk vele vaders en moeders.’
Een eerste bepalende factor voor het huidige succes van de Vlaamse film was de
oprichting van het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF), ter vervanging van de vroegere
Filmcommissie. De autonome vzw VAF werd in 2001 onder impuls van de toenmalige
minister van Cultuur Dirk

■ VAF-intendant Pierre Drouot, Brussel, 2008
[© Piet Goethals]

Van Mechelen in het leven geroepen en ging in september 2002 officieel van start,
met Luckas Vander Taelen als de eerste intendant. Na een conflict met Van Mechelens
opvolger Bert Anciaux werd Vander Taelen door de Raad van Bestuur van het VAF
aan de deur gezet en in november 2005 vervangen door Pierre Drouot, die het fonds
tot vandaag leidt.
Het VAF heeft drie doelstellingen: het wil als actieve partner bijdragen tot de
professionalisering van de audiovisuele creatiesector in Vlaanderen; het wil talent
opsporen en doorgroeimogelijkheden bieden, en ten slotte wil het de audiovisuele
creatiesector meer zichtbaarheid geven en creaties de weg naar het publiek helpen
vinden. Het Fonds heeft daarnaast als taak zo goed mogelijk proberen in te spelen
op alle fasen van het audiovisuele creatieproces. De toekenning van financiële steun
aan projecten is daarbij de hoofdopdracht. Er wordt gewerkt met gefaseerde steun
(scenario, ontwikkeling, productie en promotie), met een opvolging en beoordeling
in iedere fase van het project.
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De subsidiepot van het VAF bedraagt, afhankelijk van jaar tot jaar, tussen de 12
en de 16,5 miljoen euro, waarvan zo'n 55% naar fictiefilm gaat. Daarmee kan het
Fonds jaarlijks steun verlenen aan acht tot tien langspeelfilms, zowel publieksfilms
als auteursfilms. Daarnaast reikt het Fonds elk jaar twee ‘fictiewildcards’ uit aan pas
afgestudeerde filmtalenten, op basis van de kwaliteit van hun eindwerk. Een
fictiewildcard is in principe 60.000 euro waard. Met dat bedrag kan de laureaat een
nieuwe film realiseren.
Een tweede bepalende succesfactor is het systeem van de tax shelter. Dat is een
fiscale maatregel die het investeringsklimaat in de Belgische audiovisuele sector
moet verbeteren en stimuleren. Kort samengevat komt het systeem hierop neer dat
investeerders sinds januari 2003 genieten van een belastingvrijstelling van 150%
voor het bedrag dat door hen wordt besteed aan Belgisch audiovisueel werk (in casu
langspeelfilms, documentaires en fictiereeksen voor televisie). Dat bedrag kan
gedeeltelijk bestaan uit leningen, die dan worden terugbetaald met de opbrengst van
het geproduceerde werk.
Aan het systeem zijn wel een aantal voorwaarden verbonden. Zo mag bijvoorbeeld
de investering niet meer dan 50% van de totale kosten van het audiovisuele werk
bedragen. De rest van het bedrag moet door de (Belgische) producent of het
(Belgische) productiehuis elders worden gezocht. Cultuurjournaliste Sarah Theerlynck
in De Morgen van 7 juli 2009: ‘In 2008 werd zo tussen de 60 en 80 miljoen euro
opgehaald in ons land. Als de Belgische filmsector nu alive and kicking is, heeft dat
veel te maken met de tax shelter.’ Dankzij het systeem nam het aantal 100% Belgische
films tussen 2003 en 2008 toe met 216%, terwijl het aantal grotendeels Belgische
coproducties aangroeide met meer dan 266%.
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■ Cineaste Fien Troch, Brussel, 2004
[© Piet Goethals] ■ Koen De Bouw op de set van Loft, Antwerpen, 2008
[© Piet Goethals]

Producent Dirk Impens over de tax shelter in Knack Focus van 8 september 2010:
‘In enkele jaren tijd is dat mechanisme absoluut onmisbaar geworden. Zonder tax
shelter denk ik niet dat ik mijn baan als producent nog lang volhoud.’ Cineast Jan
Verheyen voegt daar in dezelfde bijdrage aan toe: ‘Vooral voor films als Loft of
Dossier K is het effect duidelijk voelbaar. Vroeger was het zeer moeilijk om voor
een film meer dan 2,5 miljoen euro budget samen te krijgen - dat was zowat het
plafond. Sinds de tax shelter is dat opgetrokken naar 4 miljoen euro - een gróót
verschil. Zeker voor genrecinema creëert dat nieuwe mogelijkheden. Er is gewoon
meer geld voor kwaliteit.’
Een derde beslissende factor is de rol van de tv-zenders, met als voornaamste
uithangbord de reeks Faits divers van VTM. Op 6 oktober 2003 stelde cineast Jan
Verheyen - toentertijd samen met Bert Geenen programmadirecteur bij VTM - namens
de commerciële zender het project voor op het Filmfestival van Gent. In navolging
van Made in Vlaanderen, een reeks afzonderlijke tv-films die de VRT destijds
stopzette omdat het te duur werd, stelde Verheyen voor een serie televisiefilms te
realiseren die allemaal los zouden staan van elkaar, maar die wel één
gemeenschappelijk uitgangspunt zouden hebben: het moesten waargebeurde verhalen
zijn of verhalen die echt gebeurd hadden kunnen zijn, met actuele en relevante thema's,
gevat in diverse filmgenres en met een tijdsduur van maximum anderhalf uur.
De eerste deadline voor het indienen van scenario-ideeën was 15 januari 2004.
Een eerste selectie gebeurde bij VTM, vervolgens gingen de voorstellen naar het
VAF waar de scenario's de normale selectieprocedure doorliepen. In geval van
goedkeuring zou het VAF een deel van de productiekosten voor zijn rekening nemen.
De zeven televisiefilms die daaruit uiteindelijk resulteerden, konden elk op een budget
van 375.000 euro rekenen, een bedrag waaraan zowel VTM als het VAF bijdroegen.
Beide instanties wilden met deze reeks tv-films aansluiting vinden bij de nieuwe
generatie filmmakers, die het vaak moeilijk hadden om hun talent te bevestigen en
door te stromen naar een volgende productie. Van in het begin werd geopteerd voor
een balans tussen ervaren en jonge, beginnende cineasten. Producent Dries Phlypo
in Filmmagie van februari 2006: ‘Met uitsluitend jonge regisseurs zou je mogelijk
minder kijkcijfers halen waardoor zo'n reeks niet langer meer zou worden
geprogrammeerd.’ De reeks van zeven tv-films werd afgetrapt met Verlengd weekend
van Hans Herbots. Opmerkelijk is dat vier van de zeven films goed genoeg werden
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bevonden om ook in de bioscoop te worden geprogrammeerd. Met succes: samen
haalden ze ruim 300.000 bezoekers en vergaarden ze tal van onderscheidingen op
buitenlandse festivals. Naast Verlengd weekend ging het om Dennis van Rita van
Hilde Van Mieghem, De Hel van Tanger van Frank Van Mechelen en Vidange Perdue
van Geoffrey Enthoven.
Voortbordurend op het succes van de eerste reeks werd een nieuwe scenarioronde
gestart, waaruit uiteindelijk vijf gekozen projecten tevoorschijn kwamen. Vier daarvan
waren debuten. Vooraf werd afgesproken dat alle vijf de films eerst in de bioscoop
zouden worden vertoond. Pas daarna zou VTM ze in haar televisieprogrammering
opnemen. Het ging om Aanrijding in Moscou - geselecteerd voor het festival van
Cannes - van Christophe Van Rompaey, Happy Together van Geoffrey Enthoven,
De huurder van Frank Tulkens, Linkeroever van Pieter Van Hees en De SM-rechter
van Erik Lamens. Voor deze tweede reeks werden de budgetten flink opgetrokken.
Elke film kreeg 500.000 euro van VTM en het VAF samen, ofwel 30% meer dan de
films van de eerste reeks. Daar kwamen dan ook nog eens de tax shelter-investeringen
bij.
Een positief gevolg van het Faits divers-initiatief was dat het aantal Vlaamse
filmproducties gevoelig toenam - een van de voorwaarden om van een bloeiende
filmindustrie te kunnen spreken. Ook de VRT droeg de laatste jaren haar steentje bij
aan de bloei van de Vlaamse filmindustrie door te investeren in de succesvolle films
De zaak Alzheimer van Erik Van Looy en Windkracht 10: Koksijde Rescue (2006)
van Hans Herbots.
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■ Cineaste Patrice Toye, Schoten, 2006 [© Piet Goethals]

Naast die institutionele factoren zijn er nog tal van andere elementen die mee het
succes van de Vlaamse film bepaalden en nog altijd bepalen. Zo ging de kwaliteit
van de Vlaamse film er de laatste jaren gevoelig op vooruit. Dat is deels te wijten
aan het grotere aantal producties. Meer continuïteit zorgt voor meer zichtbaarheid
en dus ook voor meer interesse bij het publiek. Maar ook talent speelt daarnaast een
rol. Cineast en producent Frank Van Passel in Filmmagie van januari 2007: ‘Er is
een zeer goede generatie op komst. Het valt op dat de kwaliteit van de afstudeerfilms
aan filmscholen heel hoog is.’
Volgens VAF-intendant Pierre Drouot (in De Morgen van 8 september 2007) is
er ook meer ‘goesting’, zowel bij de producenten en de regisseurs als bij het publiek.
Journalist Geert Zagers, die de bijdrage schreef: ‘Het moet gezegd: terwijl het publiek
vijf jaar geleden met geen stokken naar een Vlaamse film te krijgen was, is er sinds
De zaak Alzheimer een mentaliteitsverandering ingetreden. Een Vlaamse film bekijken
is geen opdracht meer.’ Cineast Jan Verheyen voegt daar aan toe: ‘Er bestaat een
zekere metaalmoeheid wat Amerikaanse films betreft (...). Er komen elke maand
acht tot tien films uit, je ziet door het bos de bomen niet meer. De Vlaamse film heeft
daardoor bij voorbaat voorsprong op het peloton.’ De teneur van filmjournalist Dave
Mestdachs artikel ‘De trends van 2007’ (Knack Focus van 19 december 2007) is
nagenoeg identiek. Als een van de redenen van de groei van de Vlaamse film in de
bioscopen haalt hij ‘het zich tegenwoordig overal tussen de naden van het globalisme
manifesterende provincialisme’ aan. En: ‘Simpel gezegd: het is de herkenbaarheid
van de Vlaamse producties die in deze chaotische tijden van digitale 3D, Blue-ray,
broadband en what not in grote mate de kassa doet rinkelen, hetzij door een blik BV's
open te trekken (...), hetzij door lokale, actuele “issues” aan te snijden (...), hetzij
door de couleur locale stevig op te trekken (...).’ In zijn bijdrage ‘Cannes Vlaams:
la jeunesse flamande’ (Knack Focus van 12 mei 2010) laat Mestdach daarover cineast
Gilles Coulier aan het woord, die met zijn kortfilm IJsland geselecteerd werd voor
de ‘Cinéfondationprijs’ op het festival van Cannes 2010: ‘Vroeger dachten Vlaamse
filmmakers te vaak dat ze buitenlandse successen moesten navolgen (...). Maar tegen
Hollywood kun je toch niet op. Nu zie je dat regisseurs als Fien Troch en Felix Van
Groeningen meer de Vlaamse kaart trekken: daarin schuilt volgens mij het succes.
In het binnenland scoort zo'n film omdat hij herkenbaar is en in het buitenland vinden
ze hem exotisch.’ De Vlaamse film als merk, kortom.
Nog twee bepalende factoren voor de bloei van de Vlaamse film: meer diversiteit
en meer professionalisering. Pierre Drouot (in Knack Focus van 12 mei 2010): ‘We
hebben met het VAF duidelijk voor een brede waaier aan films gekozen. Er zijn films
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uit het arthousecircuit, die kans hebben om opgemerkt te worden op de internationale
markt - het festivalcircuit, zeg maar. Maar er zijn ook populaire films voor de 1
Vlaamse markt, die een band creëren met het eigen publiek. En ideaal zijn natuurlijk
cross-overfilms, die scoren in eigen land én internationaal hun weg vinden (...). Die
diversiteit maakt dat je een breder publiek kunt bedienen, maar ook dat regisseurs
hun carrière op hun ritme kunnen uitbouwen.’ Dat er tegelijk met alle voorgaande
factoren ook sprake is van meer professionalisme in de Vlaamse filmindustrie, hangt
dan weer deels samen met zowel de grotere continuïteit als met de omkadering van
jonge regisseurs, die tegenwoordig al op de schoolbanken door het VAF worden
gestimuleerd om na te denken over welk soort films ze willen maken.

De toekomst van de Vlaamse film
Welk soort langspeelfilms zullen er in de nabije toekomst in Vlaanderen worden
gemaakt door zowel gevestigde cineasten als door jong talent dat staat te trappelen
om zijn stem te laten horen? En welke elementen kunnen daarbij een hinderpaal
vormen en the rise van de Vlaamse filmindustrie doen omslaan in a fall? Of om de
titel te citeren van een artikel van filmjournalist Jan Temmerman in De Morgen van
8 oktober 2008: ‘Hoe kwetsbaar is de Vlaamse film?’ Want zoveel is zeker: in
tegenstelling tot wat de bovenstaande hoofdstukken misschien laten vermoeden, zijn
het niet alleen lovende stemmen die zich de laatste jaren uitspraken over de Vlaamse
langspeelfilm. Er bestaat zowel bij filmjournalisten en -critici als bij mensen die de
filmindustrie bevolken behoorlijk wat scepsis. En zij die er al geen uitgesproken
twijfels over hebben, plaatsen op zijn minst kanttekeningen bij het succes van de
Vlaamse film.
Zo was er de internationale crisis in de bankensector waaraan ook België en de
Belgische filmindustrie niet ontsnapten. ‘Zware klap voor Belgische film’, zo luidde
de kop van een artikel in De Morgen van 7 juli 2009. Wat was er aan de hand? ‘ING
België zet zijn dienstverlening rond tax shelter stop. Door de financiële crisis ziet
de bank zich genoodzaakt zich te “concentreren op de kernactiviteiten”. Via ING
werd met het fiscaal vriendelijk systeem
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in zo'n zestig Belgische film- en tv-producties geïnvesteerd (...).’ Volgens VAF-baas
Pierre Drouot, geciteerd in het artikel, is de beslissing van ING ‘een bijzonder slechte
zaak voor de Belgische film’: ‘het is de eerste duidelijke bevestiging van een tendens
die eind vorig jaar al zichtbaar werd. Toen bleek dat het geld dat met tax shelter werd
opgehaald, een ernstige terugval kende.’
Een gelijkaardige teneur is te bespeuren in het artikel ‘Overleeft de Vlaamse film
het recordjaar 2008?’ van publicist Marc Holthof in het tijdschrift voor kunst en
kritiek Rekto: Verso van mei-juni 2009. Met dat ‘recordjaar’ verwijst Holthof naar
het grootste bioscoopsucces dat de Vlaamse film ooit kende: Loft van Erik Van Looy,
waar ruim een miljoen toeschouwers een ticket voor betaalden. Maar tegenover die
ene, op Amerikaanse leest geschoeide succesfilm staan tal van andere, vaak
persoonlijker en eigenzinniger films die nauwelijks enkele duizenden toeschouwers
naar de bioscoop weten te lokken, zoals (N)iemand (2008) van Patrice Toye en
Unspoken (2008) van Fien Troch. Vlaams filmsucces is dus relatief, zeker in een tijd
waarin het aantal verkochte bioscooptickets hoe dan ook een terugval kent. Holthof:
‘Er is dus sinds 2002 - het jaar waarin het VAF officieel van start ging, pa - heel wat
gebeurd. Eerst leek alles inderdaad rooskleurig te worden zoals de zegebulletins van
het hoofdkwartier van de Vlaamse film suggereren. Maar toen kwam de crisis. En
plots blijken de troeven van de Vlaamse film enorme zwakheden te zijn. Wat na Loft
met de bezoekersaantallen? Dat kan alleen maar bergaf... Of erger: wat gaat er
overblijven van het tax shelter-systeem? (...) “Crisis knaagt aan Tax Shelter” kopte
de krant De Tijd op 26 februari. De investeringen via het tax shelter-systeem in de
Vlaamse film zijn al met 47% gedaald. In 2007 haalde men 9,4 miljoen euro aan
risicokapitaal op via de tax shelter. Vorig jaar was dat bedrag gezakt tot 5 miljoen,
of een daling van 47 procent. (...) De euforie over de Vlaamse film bij in- en outsiders
steunt dus voor een groot deel op het succes van Loft en de goede publieke respons
op Faits divers. Maar euforie is gevaarlijk in deze tijden. De Vlaamse film is en blijft
een ventje op lemen voeten.’
Hoe ziet de toekomst van de Vlaamse film er dan uit? Filmpublicist Erik Martens in
Ons Erfdeel van augustus 2009: Hoewel een succesvolle film op zich een klein
mirakel is, is hij nog geen bewijs voor een succesvolle carrière. Voordat we de naam
van cineasten in steen mogen beitelen, moet bewezen worden dat hun creatieve
verdienste meer is dan een eenmalige gelukstreffer. (...) Nationale of regionale cinema
wordt nu eenmaal niet bepaald door individuele films, maar door oeuvres. (...) Tot
op heden kennen we in Vlaanderen interessante films en cineasten met potentieel.
Voldoende bewijs voor solide en consistente oeuvres hebben we nog niet gekregen.’
Wat schort er dan aan de Vlaamse film dat hij een ‘ventje op lemen voeten’ blijft?
Martens: ‘Inhoudelijk missen nogal wat films geloofwaardigheid, urgentie of
relevantie. Er is veel Sturm und Drang, vaak met Matthias Schoenaerts als de nieuwe
Werther voor de jongste generatie. Toch is ook deze Werther intussen al de dertig
voorbij en sluiten zijn personages heel dicht aan bij het prototype dat vader Julien
Schoenaerts al in de jaren vijftig-zestig vertolkte. (...) Drama “met een zwart randje”,
“met een hoek af”, is er in overvloed, drama met een solide fond blijft schaars.
Geloofwaardige dialogen blijven een teer punt. Een regisseur die scheikunde bedrijft
met zijn acteurs is nog altijd een witte raaf.’
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Of er dan niets is dat de jongste generatie filmmakers bindt? Martens: ‘De meest
actuele onder hen maken films met een groot “nu”-gehalte. Dat heeft zijn voordelen
en ook zijn nadelen. Het is zoals in de mode: het is leuk om hip te zijn, maar je bent
het nooit langer dan één seizoen.’
Over één ding is iedereen het eens: koken kost geld. Om goede films te kunnen
maken, is er niet alleen talent, visie en doorzettingsvermogen nodig, maar vooral
ook veel geld. Vergeleken met sommige buitenlanden worden films in Vlaanderen
nog altijd voor een habbekrats gemaakt. Het ziet er helaas naar uit dat dat in de nabije
toekomst niet anders zal zijn. Dat pessimistische toekomstbeeld steunt enerzijds op
de terugvallende resultaten van de tax shelter (en dus van de privésector), en anderzijds
op het feit dat de Vlaamse regering en dus ook de VRT en het VAF (de openbare
sector), gekneld als ze zitten in de huidige politieke en economische malaise die ons
land in een wurggreep houdt, gedwongen zullen zijn het met minder te stellen of
zich genoodzaakt zien besparingsrondes door te voeren. Volgens Jan Goossens,
artistiek directeur van de Koninklijke Vlaamse Schouwburg in Brussel, zou cultuur
met het oog op het Vlaamse ‘bruto nationaal geluk’ nochtans een topprioriteit moeten
blijven. In zijn opiniestuk ‘Pest, cholera en een derde mogelijkheid’ in De Morgen
van 30 september 2010 stelt hij onomwonden: ‘Vlaanderen heeft het vorige anderhalve
decennium een broodnodige inhaalbeweging voor de altijd kwetsbare kunsten
gemaakt. Deze crisis mag geen voorwendsel zijn om die ongedaan te maken. Artiesten
en sector geven de samenleving veel terug voor alle investeringen, op lokaal én
internationaal vlak, qua kwaliteit én participatie. Cultuur moet dus een topprioriteit
blijven voor de hele Vlaamse regering, want zonder dat collectieve draagvlak staat
de minister van Cultuur machteloos. Van de huidige budgetten mag er structureel
geen euro af.’ Kortom, wil de Vlaamse film niet teruggekatapulteerd worden in de
tijd, bij manier van spreken terug naar de Boer Wortel-films van weleer, dient er
blijvend in geïnvesteerd te worden. Zoniet blijft hij verder groeien met de broek op
de enkels - growing up in public with its pants down. Dat kan misschien een aardig
gezicht opleveren voor een tijdje, maar op termijn gaat het gewoon vervelen. Een
ouder wil tenslotte toch ook niet een leven lang een puberend kind om zich heen?
Hoog tijd dus dat de Vlaamse film écht volwassen wordt, met de broek dichtgeritst
om de heupen, zoals het hoort.

Vlaanderen. Jaargang 59

608

De Franstalig-Belgische film: permanente revolte mét toekomst
Jan-Pieter Everaerts
Nederlandstalige artikels over de Franstalig-Belgische filmproductie: je vult er geen
boekenkast mee. Bij de voorbereiding van dit artikel contacteerde ik Freddy Sartor,
hoofdredacteur van Filmmagie, het enige maandelijkse filmtijdschrift in
Nederlandstalig België. Hij bezorgde me een dossier-artikel ‘Wallonie.be’ van
Filmmagie-redactrice Julie Decabooter, ook al dateerde dat al van 2006. Toch was
Decabooters artikel juist door wat erin verzwegen wordt een prima uitgangspunt
voor deze nieuwe poging tot overzicht.

Welk ander land of welke andere regio heeft dit?
In het Filmmagie-artikel ‘Wallonie.be’ werd net dat niet belicht wat voor een flink
stuk de basis uitmaakt van het succes van onze Franstalige films: het systeem van
de productieateliers in Wallonië en Brussel. Zelf leerde ik die ateliers eind jaren
tachtig kennen. Ze staan uitgebreid beschreven in mijn boek Film in België: een
permanente revolte (Mediadoc, Brussel, 2000).
Een nationale of regionale overheid die subsidies uitdeelt via het kanaal van een
filmselectiecommissie: dat heeft welhaast elk min of meer ‘ontwikkeld’ land. In
België heb je daartoe het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) en aan Franstalige kant
La Commission de sélection des Films. Het ‘Tax Shelter’-systeem - een fiscale
maatregel die het investeringsklimaat in de Belgische audiovisuele sector moet
verbeteren en stimuleren - wordt in tal van landen toegepast, waaronder sinds enkele
jaren ook in België. En net als in veel andere landen heb je ook bij ons regio's, steden
en gemeenten die economische steun geven, zoals het regionale investeringsfonds
Wallimage (opgericht in 2001), of die in film investeren vanuit toeristisch oogpunt.
Maar hoeveel regio's of landen houden er vijftien productieateliers op na? Die
Franstalig-Belgische productieateliers zijn centra waar mensen continu bereikbaar
zijn en waar ze continu met films werken: projecten in ontvangst nemen en
beoordelen, er steun voor zoeken, projecten helpen realiseren, monteren en
distribueren.
Daar moet volledigheidshalve wel aan toegevoegd worden dat de productieateliers
al jaren kampen met te kleine begrotingen. Het is dus niet zo dat de Franstaligen hier
‘opnieuw’ het geld over de balk aan het gooien zijn. Een jonge cineaste vatte het op
het tweejaarlijkse Filmer à Tout Prix-festival in Brussel ooit als volgt samen: ‘We
moeten overleven als ratten.’

Eigenzinnige auteursfilms
Maar er valt tenminste te overleven. Dankzij de productieateliers kent Franstalig
België een filmwereldje vol auteursfilmers waar de Nederlandstaligen alleen maar
jaloers naar kunnen opkijken. Zonder hoop bovendien dat er snel een Vlaams
equivalent van de productieateliers zal komen, want aandringen bij de Vlaamse
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politici tijdens de voorbije decennia heeft wat dat betreft alleen maar onverschilligheid
opgeleverd. Nog liever bestudeert men in Vlaanderen bijvoorbeeld de Deense
filmsector dan iets over te nemen van de Franstaligen. En geeft men er de voorkeur
aan te mikken op grote kassuccessen (zie bijvoorbeeld de films van Jan Verheyen),
al houdt dat in dat men daarvoor Amerikaanse filmformats moet kopiëren.
In Franstalig België zet de overheid al enkele decennia hoofdzakelijk in op de
auteursfilm. De bekommernis om een groot publiek te bereiken speelt er minder dan
aan Vlaamse kant. Hoewel we voorzichtig moeten zijn met uitspraken in publicaties
allerhande dat zelfs de broers Dardenne ‘in Vlaanderen beter scoren dan in Wallonië’.
De cultfilm C'est arrivé près de chez vous werd door maar liefst één op twee
Franstalige Belgen gezien. En ook de films van bijvoorbeeld Jaco Van Dormael of
de Dardennes zijn vrij bekend aan Franstalige kant. Het is dan ook beslist geen toeval
dat enkele Waalse politici het banenplan Rosetta noemden naar de gelijknamige film
van de broers Dardenne. Meer dan één op twee Franstalige Belgen kent ook steracteurs
zoals Benoît Poelvoorde, Cécile de France, Emilie Dequenne, Marie Gillain of
François Damiens, zoals bleek uit een enquête van het weekblad Le Vif in mei 2010.
Maar de enquête leerde ook dat ‘de Walen’, net zoals ‘de Vlamingen’, de meeste
films al lang niet meer in de bioscoop zien, maar op de televisie.
De steun aan vooral auteursfilms levert Franstalig België, mede dankzij het werk
van de broers Dardenne en de inspanningen van het promotieorgaan ‘Wallonie
Bruxelles Images’ (WBI), alvast meer internationale weerklank op dan dat het geval
is voor de Vlaamse film. Die internationale weerklank is heus niet alleen te wijten
aan het feit dat het belangrijkste Europese filmfestival - dat van Cannes - in Frankrijk
plaatsvindt, of aan het feit dat coproduceren tussen Franstalig België en Frankrijk
blijkbaar gemakkelijker verloopt dan tussen Vlaanderen en Nederland. IDFA, het
grootste documentairefilmfestival ter wereld, vindt plaats in Amsterdam. En daar
kapen Franstalige Belgische documentaires ook prijzen weg en wordt onze Franstalige
cinema geprezen omwille van zijn eigenzinnige auteurs, zoals Thierry Knauff, voor
wiens poëtisch, deels semidocumentair, deels semifictief werk (zie Anton Webern,
1991; Baka, 1995, of Solo + A mains nues, 2006) je aan Vlaamse zijde weinig
equivalenten vindt. Tenzij misschien in het duo Peter Brosens en Jessica Woodworth
(regisseurs van onder meer Khadak, 2006, en Altiplano, 2009), maar zij zijn ook al
in de Ardennen gaan wonen.

De documentaire oercinema
Nog even terug naar de Franstalige productieateliers: van de vijftien zijn er drie die
voor studenten (filmscholen) werken, twee grote (CBA in Brussel en WIP in Luik)
die als ‘onthaalateliers’ (ateliers d'acceuil) alleen maar projecten van anderen mogen
steunen, en tot slot de tien andere die
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■ Cineast Jaco Van Dormael
[© Piet Goethals]
■ Cineasten Luc en Jean-Pierre Dardenne, Brussel, 2005
[© Piet Goethals]

als eigenlijke productieateliers zelf ook projecten mogen opstarten.
Maar... de Franstalig-Belgische productieateliers produceren vooral documentaires,
en die worden vaak over het hoofd gezien door liefhebbers van fictiefilms. Nochtans
is de documentaire voor veel Europese landen, waaronder ook België, de ‘oercinema’.
Met documentaires - met name die van de in Franstalig België geëerde Oostendenaar
Henri Storck - is het in België namelijk allemaal begonnen. Met kunstdocumentaires,
exploratiefilms en politieke documentaires hebben de Belgen wereldsuccessen geboekt
én dictators zoals Mobutu geërgerd, of er het reilen en zeilen van hele regio's mee
onthuld, zoals Thierry Michel in 2009 met zijn Katanga Business. Of er het afglijden
van een continent (Europa) van een welvaartsstaat naar een neoliberale jungle mee
in beeld gebracht, zoals Patrick Jean het deed in La Raison du plus fort (2003).
Ietwat provocerend zou je kunnen zeggen: de documentaire is de échte cinema.
Of zoals een Nederlandse filmmaker ooit zei: ‘Als ik fictiefilms maak, maak ik films
over mijn eigen fantasieën. Als ik documentaires maak, maak ik films over de anderen,
over de wereld.’ Er zijn natuurlijk ook cineasten die de twee combineren, die
fictiefilms maken die geworteld zijn in documentair werk. Kijk maar naar de broers
Dardenne, die er trouwens ook hun eigen productieatelier op na houden: Dérives.

‘We werken wel met Afrikanen, waarom niet met Vlamingen?’
Voor wie eraan zou twijfelen: de Franstalig-Belgische productieateliers staan niet
huiverig tegenover samenwerking met Nederlandstaligen. Een medewerker van de
GSARA - een Brussels socialistisch atelier (je hebt er ook van de andere politieke
gezindheden) - stelde het ooit zo: ‘We werken wel met Afrikanen samen, waarom
dan niet met Vlamingen?’
Via die Afrikanen belanden we bij hét heikele sociale thema dat ons land en de
politiek vaak beroert, maar dat in het Nederlandstalige landsgedeelte op een
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uitzonderlijke film zoals Kassablanka (2002) van Guy Lee Thys na, nog maar tot
weinig films heeft geleid: de migratie.
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Nu is die migratie dankzij de Franse taal wel sterker in het Franstalige landsgedeelte,
met name in Brussel, en zijn het opnieuw de productieateliers die migrantenjongeren
kansen geven om ook eens een camera te hanteren. Met Les Barons van Nabil Ben
Yadir - een Belg en Brusselaar met Marokkaanse wortels - was het dan ook Franstalig
België dat in 2009 onze eerste belangrijke Belgische film uit de recente migratie
produceerde.
Het migratiethema is ook vaak aanwezig bij de Dardennes (zie bijvoorbeeld La
Promesse uit 1996 en Le Silence de Lorna uit 2008), en dit jaar pakt Olivier
Masset-Depasse uit met de bekroonde en in Cannes vertoonde film Illégal, over een
Wit-Russische, illegaal in ons land verblijvende moeder die in een gesloten centrum
voor asielzoekers terechtkomt. De regisseur steekt niet onder stoelen of banken dat
hij de gesloten centra wil zien verdwijnen, maar wie af en toe wel eens in Wallonië
komt, weet dat vele ‘oude Belgen’ hem daar niet in volgen. Net zoals in Brussel en
Antwerpen merk je ook in steden als Luik en Namen en ook in de kleine dorpjes heel
wat animositeit tegenover de komst van steeds meer moslims en Afrikanen. Dé grote
speelfilm of documentaire die aantoont hoe ook Franstalig België worstelt met de
massale immigratie (ongeveer 100 000 nieuwkomers in België elk jaar) en heen en
weer geslingerd wordt tussen gevoelens van medeleven en angst, moet echter nog
worden gemaakt.
De vraag is natuurlijk wie aan zo'n film durft te beginnen. Veiliger én amusanter
is het om genrefilms te maken waarvan je weet dat het publiek er pap van lust:
fantastiek of horror, maar vooral comedy, al dan niet met publiekslieveling Benoît
Poelvoorde. Poelvoorde heeft er sinds zijn debuut in C'est arrivé près de chez vous
(1992), geregisseerd door Rémy Belvaux, André Bonzel en hemzelf, een
indrukwekkende carrière opzitten, met als voorlopig eindpunt maar liefst vijf films
(waaronder Rien à déclarer van Dany Boon) waarin hij meespeelde en die uitkwamen
in de eerste helft van 2010.

‘Pas de panique au village’, taalverschillen zijn er om te overstijgen
Laten we tot slot ook de animatiefilm niet vergeten. Vooral dan de computeranimatie,
waar zowel Frans- als Nederlandstalig Brussel zo'n levendig centrum van is. Maar
ook de animatie van het productieatelier Graphoui dat met Afrikaanse animatiefilmers

■ Still uit Mr. Nobody
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■ Still uit Les Barons

samenwerkte en daar ontwikkelingsgeld voor kreeg.
Dat België op het vlak van animatiefilms in Europa meer dan zijn mannetje staat,
blijkt bijvoorbeeld uit wat er te zien was op de elfde editie van het Cartoon Movie
Festival in het Franse Lyon in 2009. Op een totaal van 51 lange animatiefilms die er
vertoond werden, stond België op de
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■ Acteur Jérémie Renier, Brussel, 2005
[© Piet Goethals]

tweede plaats met 10 films. Het moest enkel Frankrijk (met 22 inzendingen) laten
voorgaan. Bij de Belgische films was de meest opvallende Panique au village van
Stéphane Aubier en Vincent Patar. Maar ook Around the World in 50 Years van de
Brusselse computeranimatieproducent Ben Stassen liet zich niet onbetuigd. Aan
Nederlandstalige kant was er onder meer Suske & Wiske & De Texas Rakkers te zien.
Al bij al ziet de toekomst van de Franstalig-Belgische film er vrij optimistisch uit.
Er is het kader van de productieateliers en een aantal met hen en/of met de RTBF
samenwerkende privéproductiehuizen. Er is een overheidscultuur die meer inzet op
auteurscinema dan op publiekslokkers. Er zijn de talloze festivals. En er zijn
voldoende gedreven Franstalige Brusselaars en Walen - inbegrepen de recente
nieuwkomers - die zich via hun documentaires, animatie- en fictiefilms op een andere
manier willen uitdrukken dan wat de sterk aan de Franse omroepen gelinkte Franse
filmproductie hen voorschotelt. Cineasten voor wie, zoals Marian Handwerker - wat
een mooie, Nederlandstalige familienaam voor een Franstalige cineast! - ooit stelde,
‘Belgische films films zijn die normaal niet zouden bestaan. Het is onze revolte als
cineasten die ons films doet maken. We wilden tonen dat we ook films konden maken,
zo goed of misschien zelfs beter dan in andere landen. We leven hier echt in een
permanente revolte. Het is niet om ons brood te verdienen dat we films blijven
maken.’
En dat het echt geen sinecure is om hier een langspeelfilm te maken, mag
bijvoorbeeld blijken uit een kort overzicht van het werk van een van de bekendste
Franstalig-Belgische cineasten: Jaco Van Dormael. Bekijk even de tijd die er lag
tussen zijn films Toto le héros (1991), Le Huitième jour (1996) en Mr. Nobody (2009).
En ofschoon er wel een aantal zich bewust regionaal opstellende Franstalig-Belgische
cineasten zijn - de Dardennes komen er zelfs voor uit dat ze in eerste instantie in hun
eigen straat geïnteresseerd zijn, maar in hun straat passeert wel de hele wereld -, zien
zowel de meeste autochtone als allochtone Franstalig-Belgische filmmakers zich
vooral als Belgen. Belgen die niet begrijpen waarom het samenwerken tussen Fransen Nederlandstalige filmmakers - zoals Stijn Coninx met zijn Belgische coproductie
Soeur Sourire (2009) - door de Vlaamse overheden al te vaak bemoeilijkt wordt. Per
slot van rekening vraag je je, als je de beste cameraman of monteur voor je film
zoekt, toch niet af of die nu Frans, Nederlands of Engels spreekt. Als hij of zij maar
de meest geschikte medewerker voor je film is. Dan overstijg je de eventuele
taalgrenzen wel. Zeker in de filmwereld, want geen taal is zo universeel als de
beeldtaal.
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Doodjammer is wel dat de RTBF en de VRT zo weinig inspanningen doen om
ons ‘elkaars’ films te laten zien. Films die ons nochtans zouden helpen onszelf beter
te begrijpen. Wie bijvoorbeeld wil inzien hoe ingrijpend Brussel pakweg de laatste
vijftig jaar is veranderd, moet beslist de Brusselse speelfilms van de
Franstalig-Belgische cineast Gaston Schoukens uit de jaren 1930-1950 eens bekijken.
Schoukens was met films als Bossemans et Coppenolle (1938), opgenomen in het
Brusselse regiolect, destijds ook in het noorden van het land populair.
Uiteindelijk blijkt er toch nog zoiets als een belgitude te bestaan: een gereserveerd
observerende ingesteldheid (vooral tegenover overheden), het Bourgondische
levensgenieten, het stevig geworteld zijn in de eigen regio, gecombineerd met een
hang naar het fantastische en het surrealistische, waarin vooral de politiek in dit
zogenaamde ‘niet-land’ zo vaak uitmunt.
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‘De film blijft de baas’
De methode van Jean-Pierre en Luc Dardenne
Jan Blondeel
En dan zijn er de broers Dardenne. Luc en Jean-Pierre. In 1999 wonnen ze met
Rosetta de toen zeer gecontesteerde Gouden Palm in Cannes. Sindsdien spelen ze in
de Tuin der Groten, tussen Coppola en Eastwood en tussen Kaurismäki en Moretti.
Iets wat in Cannes keer op keer bevestigd wordt. Le fils (2002), L'Enfant (2005), Le
silence de Lorna (2008) - ze vielen allemaal in de prijzen. Nu eens voor beste actrice,
dan weer voor beste acteur, beste scenario of beste film. Harde, realistische
vertellingen zijn het. Bijna documentaires, waarin de hoofdpersonages op moeilijke
momenten in hun leven keuzes moeten maken en al dan niet hun verantwoordelijkheid
moeten opnemen. Het is nu al uitkijken naar de volgende film van de Dardennes.
Die zou Délivrez-moi heten, met Cécile de France in een hoofdrol.

De ‘stijl Dardenne’
Met de films van de Dardennes staat de Belgische film meteen op de wereldkaart.
Niet zonder gevolg: hun onbekende acteurs (Emilie Dequenne, Déborah François,
Jérémie Renier, Olivier Gourmet, Fabrizio Rongione) worden internationaal gevraagd,
en de bekende Franse actrice Jeanne Moreau bezoekt Seraing bij Luik, omdat daar
de Dardennes filmen. Ze maken films waarin het dagelijkse bestaan in die ooit zo
glorieuze, industriële streek centraal staat. Maar geen grauwe vertellingen. Ergens
is er altijd nog wat hoop, een beetje liefde en uitzicht op een toekomst.
Kaskrakers zijn het niet. Rosetta, een film als een losgeslagen projectiel, werd niet
door iedereen gesmaakt. Te wild, te amateuristisch, te schokkerig en onscherp, geen
echte cinema, zo luidde het verdict. Maar voor cinefielen zijn het vaste waarden.
Vandaag wordt er zelfs gesproken over een ‘stijl Dardenne’, die wordt gekopieerd
van Noord-Amerika tot China. Wat minder vaak gezegd wordt, is dat die schijnbaar
achteloze mise-en-scène en - zeker in het begin - reportageachtige manier van filmen
pas na een zeer doordacht proces tot stand kwam. Geregeld wijzen de broers erop
dat ze geen filmische genieën zijn en dat er aan elk van hun films veel werk en
voorbereiding te pas komt. Het is geen radicale cinema die een unieke plaats wil
veroveren (geen Robert Bresson). Geen cinema ook die zich in een hoek plaatst om
van daaruit grenzen te verleggen (geen Jean-Luc Godard), en al evenmin een cinema
die zelfbewust slechts een klein publiek aanspreekt (geen Pedro Costa). Maar toch
gaan ook de Dardennes tot het uiterste, al blijven ze daarbij altijd stevig met beide
voeten op de grond staan. In hun films zijn ritme en emotie belangrijk. Wanneer ze
regisseren, weren ze elke vorm van cynisme en karikaturaliteit. Ze ‘signeren’ hun
beelden ook niet. Geloofwaardigheid primeert. Het zijn films waarin de toeschouwer
de ruimte gegeven wordt om zelf het verhaal in te vullen. Helaas wordt die manier
van filmen vandaag al te snel als schraal en uitgepuurd omschreven.

De ‘méthode Dardenne’
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Jean-Pierre en Luc Dardenne tekenen altijd samen voor hun films. ‘Hoe doen ze
dat?’ vraag je je af, want een film getuigt toch vooral van één iemands visie en
persoonlijkheid? Nochtans is ook de filmgeschiedenis begonnen met twee broers:de
Lumières. Auguste en Louis. Vanuit die kennis stellen zich al veel gemakkelijker de
vragen ‘Hoe doen ze het?’, ‘Wie doet wat?’ en ‘Wat is van wie?’. De Dardennes
spreken er honderduit over, en niemand doet dat beter dan zijzelf. In de meeste
interviews, master classes en extra's op hun dvd's gaat het telkens weer over die voor
hen zo vanzelfsprekende samenwerking. Zelf zijn ze misschien hun grootste en beste
critici. Broers, maar geen tweelingen, die samenwerken als één machine, in alle
discretie, zonder pottenkijkers. Setbezoeken zijn uit den boze, want journalisten
verbreken de vereiste concentratie. Op de set gaan ze secuur, meticuleus, precies,
volhardend en in maximale vrijheid te werk. Die werkwijze heeft mettertijd een naam
gekregen: de ‘méthode Dardenne’. ‘Een methode’, zo luidt het in Van Dale, is ‘een
vaste, weldoordachte manier van handelen om een bep. doel te bereiken’. Maar een
filmset is vaak ook het toneel van financiële compromissen. Nemen we alleen nog
maar de kostprijs van de pellicule, de lonen van de medewerkers, het bouwen van
decors en de huur van de lichtset. België is bovendien Hollywood niet.
Hoeveel films moet je maken vooraleer je werkwijze een methode wordt? Elke
cineast wil zo wel zijn eigen methode. Een beroemd voorbeeld is Charles Chaplin,
misschien wel de belangrijkste filmmaker ooit. De Britse stillefilmkenner Kevin
Brownlow wijdde er een prachtige filmstudie aan (Unknown Chaplin, 1983), waarin
aan de hand van bijgehouden rushes getoond wordt hoe de meester zijn opnames
scherp stelt. Chaplin had het geld en de middelen om het unieke stukje film te vinden
waarnaar hij op zoek was, de voor hem enige juiste en onmisbare schakel in het
verhaal dat hij wilde vertellen. De tijd waarin een hele filmstudio zich maanden ter
beschikking kon stellen van één man, ligt echter ver achter ons.
Even terug in de tijd, naar 25 juni 1992. ‘Lange discussie met Jean-Pierre over
de manier waarop we verder films zullen maken na de ongelukkige ervaring met Je
pense à vous. Eén zaak staat vast: een klein budget en overal eenvoud (verhaal,
decor, kostuums, belichting, medewerkers, acteurs). We moeten onze eigen ploeg
hebben, acteurs vinden die echt met ons willen werken, wier professionalisme ons
niet in de weg staat, onbekenden die ons niet ondanks onszelf brengen naar wat
gekend en erkend is. Tegen aanstellerige gemaaktheid in, tegen het maniërisme dat
de overhand haalt: arm denken, eenvoudig, naakt. Naakt staan, zich ontdoen van
elk discours, van alle commentaar die zegt wat film is, wat het niet is en wat het zou
moeten zijn, enz. Geen “film” willen maken en alles wat ons
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■ Luc en Jean-Pierre Dardenne [© Christine Plenus]

■ Arta Dobroshi in Le Silence de Lorna [© Christine Plenus]

het milieu van de film wil binnenhalen de rug toekeren.’ Deze tekst staat te lezen in
Luc Dardennes boek Au dos de nos images, met aantekeningen en overpeinzingen
over film uit de jaren 1991-2005. Over de films van zijn broer en hem natuurlijk,
hoe ze gemaakt werden, welke problemen ze met zich meebrachten, hoeveel tijd ze
eraan besteedden. Maar ook over de films die Luc Dardenne zag. Een dagboek bijna,
aangevuld met de scenario's van Le fils en L'Enfant, en vanaf de tweede druk ook
met dat van Le silence de Lorna.

‘Nooit meer’
Jean-Pierre Dardenne, en later ook zijn broer Luc, zette in de jaren '70 zijn eerste
artistieke stappen als assistent van de Franse theatermaker, regisseur en schrijver
Armand Gatti. Geëngageerde stukken moeten dat geweest zijn, van een man die
omwille van zijn activiteiten niet langer in Frankrijk gewenst was en in Wallonië
een tijdelijke opvang had gevonden. Voor de Dardennes was hij een meester. Ze
leerden van Gatti niet alleen het solidariteitsprincipe van een collectief, maar ook
filmtechnieken. Later zouden ze pioniers worden in het gebruik van video-camera's
en -recorders, waarmee ze onder meer de Luikse sociale geschiedenis vastlegden.
Voor ze lange fictiefilms maakten, zetten ze zo de Belgische documentaire traditie
voort. Jean-Pierre als cameraman, Luc als klanktechnicus. Vaak deden ze alles zelf,
en op de een of andere manier doen ze dat nog altijd. Tegelijk groeide bij hen het
bewustzijn dat een opname meer is dan het vastleggen van een stuk realiteit. Dat er
altijd een standpunt wordt ingenomen. Dat er een blik is die de vorm kleurt. Die
liefde voor de documentaire hebben ze nooit verloren. Met het Luikse productiehuis
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Dérives produceren ze trouwens nog altijd documentaires. Maar halverwege de jaren
'80 werd de roep om fictie groter. Ontgoocheld door de ervaring van één film - Je
pense à vous - herbekeken ze hun hele manier van filmen en alles wat erbij kwam
kijken. Over één ding waren ze het algauw eens: ze wilden zelf de baas blijven, want
een film kan aan zijn ma-
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kers ontsnappen, alleen al omdat andere belangen de overhand hebben - een in de
filmindustrie vaak gehoord treurlied. Je pense à vous (1992) was na de
theaterverfilming Falsch (1987) het eigenlijke langspeelfilmdebuut van de Dardennes.
De film behandelt de bewogen geschiedenis van de Luikse staalindustrie. Maar in
de ogen van de makers was de film een totale mislukking. Met de medewerking van
een gekende scenarist (Jean Gruault), bekende acteurs (Fabienne Babe en Robin
Renucci) en coproducers, en met inzet van grote middelen, herkenden ze zich niet
in het resultaat. Voldoende voor hen om te zeggen: ‘Nooit meer’.

Liefde voor acteurs en acteren
Met La promesse (1996) maakten de Dardennes een film die radicaal tegen hun
vorige inging. Die ommezwaai kwam er ook dankzij de methode die ze hanteerden.
Een methode helpt om de genomen risico's te overwinnen. Dat is op zich weliswaar
niet voldoende om een geslaagde film te maken, maar het is wel een manier om aan
de slag te gaan. ‘We proberen te werken tegen onze mislukkingen en tegen onze
angsten in’, zeggen ze zelf. Hun methode is persoonlijk, want gevoed door hun eigen
geschiedenis, door wat ze zelf gezien, gelezen, gehoord en beleefd hebben. De
Dardennes willen meester aan boord blijven, om op een gegeven moment dat
meesterschap een beetje te lossen. Als echte autodidacten hebben ze geleerd uit hun
eigen fouten, al weten alleen zijzelf waar ze in de fout gingen, en tegen vele
professionele normen en regels in bedachten ze een manier van werken die beter bij
hen past. Ze namen zelf de productie van hun films in handen en richtten daartoe de
productiemaatschappij Les Films du Fleuve op. En voor La promesse stelden ze zelf
een werkschema op en beslisten ze dat het beter zou zijn om alle scènes chronologisch
op te nemen. Door de opnames niet langer per locatie te groeperen en de decors voor
de duur van de opnames ter beschikking te houden, maakten ze het voor de acteurs
en de filmploeg mogelijk om de evolutie van het verhaal beter te volgen. Zo konden
die zich beter in de filmomgeving integreren en de scènes beter uitwerken, alleen al
door met andere ogen naar hetzelfde te kijken. Zo filmen is weliswaar duurder, maar
het levert wel intensiteit op, en het kan ook een invloed hebben op het verloop van
het verhaal. Door de film te zien groeien, kunnen de auteurs bijvoorbeeld merken
dat een ander einde logischer wordt dan het oorspronkelijke einde. Zoveel is zeker:
de Dardennes houden van acteren en acteurs. Ze komen dan ook uit het theater, waar
een gezelschap doorgaans lange tijd aan een stuk werkt. Maar hoe en waar begint
een film? Zoals een bekende Amerikaanse script doctor ooit zei: ‘De mise-en-scene
(de regisseur) maakt het verschil tussen een goede film en een meesterwerk. Maar
het verschil tussen een goede film en helemaal geen film maakt het scenario.’ Wanneer
een film van hen in de zalen komt, ligt er bij de Dardennes geen nieuw scenario
kanten-klaar in de kast. Tot nu toe kwamen er buiten henzelf ook geen andere
scenaristen
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■ Jérémie Renier en Arta Dobroshi in Le Silence de Lorna
[© Christine Plenus]

aan hun films te pas. Het lijkt erop dat hun films in de Luikse omgeving voor het
rapen liggen. Hebben ze net zoals een schilder een motief voor ogen? Bedenken en
schrijven doen ze in elk geval zelf. Ze stellen zichzelf uitdagingen, herinneren zich
een artikel, variëren op een thema, zoeken een dynamiek en proberen bij dat alles
zo concreet mogelijk te blijven. Personages worden geboren. Zelden schrijven de
broers met een acteur voor ogen (met uitzondering van Olivier Gourmet voor Le
fils). Zo ontstaat geleidelijk aan een verhaal en schrijft Luc, in nauwe samenspraak
met Jean-Pierre, een eerste structuur met dialogen, die vervolgens een aantal keren
wordt herschreven. Spanning wordt opgebouwd. Een zeer kleine kring intimi kan
wel nog commentaar geven. De Dardennes zijn geen autisten die zich van de
buitenwereld afzonderen.
Alle scènes repeteren ze eerst zelf. Eens de decors gevonden en goedgekeurd,
doen ze dat ter plekke. Met een kleine camera testen ze hun ideeën. Wat ze opnemen,
stellen ze daarna in vraag. Ze brengen
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verbeteringen en correcties aan. Ook de casting nemen ze voor hun rekening, zelfs
voor de kleinste rollen. ‘Een acteur moet het ritme aanvoelen. En er moet een mysterie
blijven. Op een casting vragen we aan een acteur soms om vijf minuten stil te blijven
zitten. Er zijn er die dan beginnen te spelen. Maar wij moeten zien wat de
mogelijkheden zijn. Wij moeten een aanwezigheid voelen. Dat is ook zeer intuitief,
niet alles kan geformuleerd worden. Er is een terughoudendheid. Wanneer we met
een acteur beginnen te werken, ontdekken we nog vele dingen.’
Een belangrijk moment is het aankleden van de acteur. Want ‘de acteurs krijgen
het scenario, en dus creëren ze een beeld van het personage. Maar dat is daarom geen
juist beeld, dus moeten we dat bijstellen. Zo hebben we Olivier Gourmet (in Le fils
een leraar schrijnwerkerij) tientallen werktenues aangepast, alvorens de juiste salopet
te vinden’. Want met de acteurs over de psychologie van het personage spreken doen
ze nooit. Ze kunnen niets tonen.

■ Fabrizio Rongione, Arta Dobroshi, Grigori Manukov en Anton Yakovlev in Le Silence de Lorna
[© Christine Plenus]

De film blijft de meester
Dan volgen er wekenlange repetities, al dan niet op locatie. Zonder draaiboek, alleen
met wat ideeën in het hoofd. Eerst met de acteurs, enkele uren later ook met de
filmploeg. Niemand van die technische ploeg die 's morgens weet wat er in de loop
van de dag precies gaat gebeuren. ‘Zo komt de techniek bij ons, en niet omgekeerd.
Wij hebben gerepeteerd, heel veel gerepeteerd, met accessoires, en we hebben
camerabewegingen bedacht. Zelfs al gefilmd met kleine camera's en dingen gezocht.
En dan samen oplossingen zoeken, maar nooit zeggen “Neen, dat is onmogelijk” of
“neen, dat kan niet”. Wel luisteren naar de anderen, wetend dat die nooit met valse
problemen zullen komen. Want tijd in film kost geld. Niemand komt om een solopartij
te spelen.’ De Dardennes initiëren het avontuur en blijven tot het laatst achter het
stuur. In de bioscoop neemt de film het over.
Tijdens de opnamen blijft één van hen bij de acteurs en kijkt de andere op de
videomonitor. Een niet zo strikte rolverdeling waar ze zich wel aan houden. ‘Het
voordeel van die methode is dat we bij de zaak blijven, dat er altijd wel iemand van
ons tweeën is die de ander ervoor behoedt weg te glijden. Zo blijven we in evenwicht.
Het kan gevaarlijk zijn, want we moeten open blijven staan, maar we laten ons niet
zo gauw verleiden door het gezang van de zeemeerminnen. Op een opnameset is dat
gevaarlijk. Iedereen zoekt de sirenes. Waar zijn ze? Maar wanneer we iets beslissen,
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moeten we tot het einde gaan. Het gevaar is dat je kan blijven twijfelen, maar eens
iets is beslist, moet je er ook voor durven gaan. Kijk naar Emilie Dequenne in Rosetta.
Ze is jong, ze heeft nog nooit in een film geacteerd, haar gezicht is te rond. Ze bloost
gemakkelijk. Ze moet geschminkt worden. Is ze wel de juiste keuze? Maar neen, we
laten ons niet meer beïnvloeden. En door met tweeën te zijn, blijven we bij ons
standpunt.’
Discipline, rust en orde zijn belangrijk op een set, al was het maar om die te
verliezen. Er wordt niet geïmproviseerd. Een acteur weet wanneer en waar hij iets
moet zeggen. De cameraman, vaak met de camera op de schouder, weet wanneer hij
waar moet staan. De Dardennes filmen in vele en lange takes. De energie varieert
van opname tot opname. Geen opname lijkt op de vorige, er hebben kleine wijzigingen
of ongelukjes plaatsgevonden, maar die onderbreken zelden de actie. Bij het bekijken
en keuren van de rushes zien ze die kleine details: een decadrage, een onscherpte,
een oogopslag, een bril die anders valt,... Soms zijn ze ontevreden en keren ze later
nog eens voor een opname terug.
Die onwaarschijnlijke aandacht en die bijna onverzettelijke standvastigheid van
de Dardennes komt in alle fasen van het productieproces terug, ook in de mixage en
de montage. Ze willen zien om te geloven, zien om te kunnen tonen. Dat uit zich op
1001 manieren. Het amateurisme van de Dardennes leidt hen tot een meesterschap
waar ze zelf voortdurend voor (op)passen. Uiteindelijk blijft de film de meester.
‘Film maken is een verhouding tot de materie.’
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Een gezin is geen huis
De langspeelfilms van Joachim Lafosse - een tekst in tien takes
Patrick Auwelaert

■ Cineast Joachim Lafosse, Brussel, 2008
[© Piet Goethals]

Take 1
De Brusselse cineast Joachim Lafosse (Ukkel, 1975) behoort onmiskenbaar tot de
grootste Belgische filmtalenten van zijn generatie. Vooral met Nue propriété (2006)
en Elève libre (2008) vestigde hij zijn naam als maker van auteursfilms - films
waarvan de regisseur tekst en scenario zelf geschreven heeft en waarin zijn
persoonlijke stijl duidelijk merkbaar is.
Lafosses films zijn niet geschoeid op de leest van de populaire publieksfilm.
Daarvoor zijn ze te rauw, te hard, te complex en bevatten ze te weinig actie en humor.
Het gros van de scènes speelt zich bovendien binnenskamers af, vaak aan tafel, waar
de protagonisten hun conflicten met elkaar uitpraten of er nieuwe laten oplaaien.
Lafosses films knopen dan ook veeleer aan bij de traditie van de Franse praatfilm
zoals we die onder meer kennen van Eric Rohmer. Tegelijk sluiten ze ook aan bij de
Kammerspielfilm, een sober filmgenre uit de periode van de stille film dat gekenmerkt
wordt door weinig decors en een minimum aan personages, en waarin dramatische
en psychologische spanning de boventoon voeren. Zelf haalt Lafosse cineasten als
Jean-Pierre & Luc Dardenne, Rainer Werner Fassbinder, John Cassavetes en Orson
Welles als belangrijke inspiratiebronnen aan: ‘Dat zijn mensen die altijd op zoek
waren.’
Lafosse is geen beeldenstormer die met cinematografische guerillatechnieken de
kijker wil overrompelen. Toch bevat elk van zijn langspeelfilms scènes die je beduusd
achterlaten, alleen al door de confronterende kracht ervan. In een interview zegt hij
daarover dat de inhoud van zijn films de vorm dicteert. Die inhoud laat zich nog best
omschrijven als de worsteling van gekwelde personages met zowel innerlijke als
uiterlijke conflicten. De personages overschrijden daarbij meer dan eens de grenzen
van het toelaatbare, vaak zonder dat ze zich daar zelf van bewust zijn.
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■ Jonas Bloquet en Pauline Etienne in Elève libre
[© Versus Production - Anne Van Aerschot]

In essentie zijn Lafosses films vrij klassiek vormgegeven karakterstudies, waarvan
de sterkte deels schuilt in de opvallende maturiteit waarmee de jonge cineast zijn
soms controversiële thema's behandelt.

Take 2
Na enkele kortfilms en een documentaire debuteerde Lafosse met de langspeelfilms
Folie privée (2003) en Ça rend heureux (2006). Voor hij die films maakte had hij al
het scenario klaar van wat eigenlijk zijn eerste film had moeten worden, maar
uiteindelijk zijn derde werd: Nue propriété. Omdat het scenario van die film telkens
op een ‘njet’ van de Filmcommissie botste en hij daardoor niet het benodigde budget
bij elkaar kreeg, besloot Lafosse in afwachting van een goedkeuring alvast het vak
te leren zonder overheidssteun. Met een zo goed als onbestaand budget filmde hij
daarop Folie privée en Ça rend
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heureux, waarmee hij zowel bij het publiek als bij de critici krediet en vertrouwen
won.
Interessant aan Folie privée is dat die film alles laat zien wat Lafosse in Nue
propriété suggereert. Het verhaal loopt op veel punten gelijk, en ook de personages
zijn tot op zekere hoogte inwisselbaar. In beide films komen gescheiden ouders voor
en een kind of kinderen die bij één van beide ouders wonen. De gescheiden ouders
staan in beide films op zeer gespannen voet met elkaar. In Folie privée betrekt de
Waalse Pascale (Catherine Salée) samen met haar zoontje Thomas (Mathias Wertz)
opnieuw de woning in Grand-Halleux die ze vroeger bewoonde met haar Vlaamse
echtgenoot Jan (Kris Cuppens). Tegen eerder gemaakte afspraken in treft ze daar
een zeer labiele Jan aan die Pascale ervan tracht te overtuigen om het samen opnieuw
te proberen. Maar Pascale weigert. Zij is Jans egoïstische gedrag beu en bovendien
heeft ze inmiddels een nieuwe, jongere vriend, Didier (Vincent Cahay), met wie ze
in het na de scheiding aan

■ Jonas Bloquet, Yannick Renier, Jonathan Zaccaï en Claire Bodson in Elève libre
[© Versus Production - Anne Van Aerschot]

haar toegewezen huis een nieuw leven wil beginnen. Wanneer even later ook Didier
het huis betreedt, met de bedoeling bij Pascale in te trekken, is het hek van de dam.
Er ontwikkelt zich een bitter, pijnlijk en schrijnend relatiedrama waarin verbaal en
fysiek geweld overheersen en waarvan Thomas uiteindelijk het slachtoffer wordt.
De laatste scène van de chronologisch verlopende film met een verteltijd van minder
dan vierentwintig uur is ook de enige waarin muziek voorkomt: het Stabat Mater
van Pergolesi. Om aan te geven dat Thomas dood is.

Take 3
Joachim Lafosse over Folie privée: ‘We hebben deze film gemaakt omdat we het
wilden hebben over een scheiding die niet wordt aanvaard. Over het gemis wanneer
iemand ontbreekt in een gezin (..). We wilden het bovendien ook nog hebben over
een tweestrijd die zich in het hoofd van een kind afspeelt dat zich in een crisissituatie
binnen zo'n gezin bevindt. Aantonen dus dat een kind niet kan kiezen tussen vader
en moeder. Dat was de voornaamste drijfveer van de film. Ik had Medea gezien in
het theater en dacht dat dat stuk ons wel kon helpen. Eigenlijk gaat Medea over iets
totaal anders (...), maar wat mij vooral interesseerde, was het verhaal van die vrouw
die haar man met een jongere vrouw ziet vertrekken en uit wraak haar eigen kinderen
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vermoordt. Maar niet alleen uit wraak. (...) We zijn dus vertrokken met die Griekse
tragedie als leidraad, en hoe meer we eraan werkten, des te meer leek de tragedie
onafwendbaar. (...) Ik neem een standpunt in en hoop dat de kijker door mijn film
nadenkt over de noodzaak om iemand uit zijn gezin weg te halen.’

Take 4
De tweestrijd die zich in Folie privée in het hoofd van Thomas afspeelt - voor wie
te kiezen: zijn vader of zijn moeder? - krijgt in Nue propriété gestalte in de
tweelingbroers Thierry en François, die elk hun eigen standpunt innemen. Samen
met hun sinds tien jaar gescheiden moeder Pascale (Isabelle Huppert) wonen zij in
een groot huis in Waals-Brabant. Het drietal lijkt volkomen gelukkig. Alleen met
haar ex-man Luc (Patrick Descamps), die elders leeft met een jongere vrouw en hun
pasgeboren kind, leeft Pascale in onmin. Ze wil niet dat hij nog langskomt om zijn
zoons te zien en hen geld toe te stoppen. Na een zoveelste ruzie met hem zegt ze
tegen haar zoons: ‘Als ik jullie niet had, was ik allang weg geweest. Zeker weten.
(...) Als jullie worden zoals hij, pleeg ik zelfmoord.’ Op een dag, na een vrijpartij
met haar alleenstaande buurman Jan (Kris Cuppens), zegt ze: ‘Ik wil iets anders doen.
(...) Ik zou een eigen zaak willen beginnen.’ Wanneer ze dat aan haar zoons vertelt,
hebben die daar hun bedenkingen bij. Dan zegt Pascale: ‘Ik zou het huis kunnen
verkopen.’ De jongens worden kwaad. Thierry: ‘We verkopen het huis niet. Begrepen?
(...) Vader gaf het ons. Zij heeft er niets mee te maken.’

Take 5
Lafosse: ‘Als in een huis problemen ontstaan in verband met macht, met eigen-
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dom, moet je je afvragen of het gezin niet op de verkeerde weg zit, en ziek is. (...)
Ik wilde in die film een boodschap meegeven over materialisme. Ik heb al vaak
gemerkt dat families waar het niet zo goed mee gaat, zich heel gemakkelijk
vastklampen aan iets als een huis, aan hun eigendom. Met de film wilde ik duidelijk
maken dat een gezin geen huis is.’

Take 6
De sfeer tussen Pascale en haar zoons wordt steeds grimmiger, vooral nadat Jan op
een avond bij hen komt eten en daarbij van de gelegenheid gebruik maakt om Thierry
en François de les te spellen. 's Anderendaags, bij het ontbijt, ruziet Pascale met haar
zonen. Pascale: ‘Ik ga met hem mee. Zonder jullie had ik een ander leven gehad. Ik
had kunnen doen wat ik wilde.’ Weg is de harmonie tussen moeder en zoons. Maar
ook tussen de zoons onderling botert het hoe langer hoe minder. François neemt het
op voor zijn moeder, terwijl Thierry zich steeds onredelijker tegenover haar gedraagt
en haar zelfs een ‘hoer’ noemt. Pascale pakt ten slotte haar koffers en verlaat het huis
om bij een vriendin te gaan uitrusten. Tijdens haar afwezigheid komt het tot een
gevecht tussen beide broers, waarbij François achterover valt op de glazen salontafel
en roerloos tussen de scherven blijft liggen. Thierry belt daarop in paniek zijn vader
en ontvlucht het huis. Van op een afstand ziet hij zowel de ziekenwagen, zijn vader
als zijn moeder aankomen. Daarmee is de conflictsituatie tot een dramatisch einde
gekomen, al blijft het voor de kijker onduidelijk of François dood is of niet.

Take 7
Ook in Elèvre libre wonen twee broers samen met hun moeder in het huis dat hun
vader hen na de scheiding heeft toegewezen. Hun moeder zien ze slechts zelden. Ze
verblijft meestal met vage minnaars in het zuiden van Frankrijk. Hun vader woont
dan weer elders met een jongere vrouw en een kind. Het verhaal draait om de
zestienjarige Jonas (Jonas Bloquet), de jongste van de twee. Jonas is voor de tweede
keer gezakt voor zijn eindexamens en mag niet meer dubbelen. Hij probeert het dan
te maken als tennisser, maar ook dat lukt hem niet. Tijdens de trainingen gaat alles
goed, maar tijdens matches is hij veel te gespannen en faalt hij. Met zijn vriendinnetje
Delphine (Pauline Etienne) lukt het op seksueel vlak ook niet zo goed. Ook daar is
zijn onvermogen om zich te ontspannen de oorzaak. De tiener zit dan ook danig in
de knoop met zichzelf en kan bovendien moeilijk zijn gevoelens uiten. Dan ontfermen
drie vrienden van zijn moeder zich over hem: de alleenstaande Pierre (Jonathan
Zaccaï) en het paar Didier (Yannick Renier) en Nathalie (Claire Bodson). Ze gaan
samen met hem uit eten en uit dansen. Wanneer ze te weten komen dat Jonas
problemen heeft met Delphine, wijden ze hem in de geheimen van de seksualiteit in.
Eerst blijft het bij plagerige raadgevingen, maar later gaan ze verder. Zo zegt Didier
op een bepaald ogenblik tegen Jonas: ‘We kunnen je van alles tonen.’ Wat eerst een
onschuldig spel lijkt waar vooral Jonas' vrienden veel heimelijk plezier in hebben -
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de veelbetekenende blikken die ze meestal tijdens tafelscènes met elkaar uitwisselen
spreken wat dat betreft boekdelen -, ontaardt na verloop van tijd echter in een niet
meer zo onschuldig spel waar de emotioneel getroubleerde Jonas het slachtoffer van
wordt. Vooral sinds hij bij Pierre ingetrokken is om zich onder zijn begeleiding als
‘vrije leerling’ beter te kunnen voorbereiden op de examens van de middenjury,
worden de grenzen tussen wat kan en niet kan regelmatig overschreden, met als triest
hoogtepunt de anale penetratie van Jonas door Pierre - een daad die Jonas nog
verwarder achterlaat dan hij al is, maar tegelijk het besef in hem aanwakkert dat er
een grens is overschreden. Als Jonas Pierre daarop aanspreekt door hem te zeggen
dat hij hem misbruikt heeft, reageert Pierre woedend: ‘Je bent een hoertje, Jonas.’
En zet hem gelijk aan de deur. Om zich daarna weer bij hem te voegen en te zeggen:
‘Van nu af aan scheiden we het werk van de rest.’ Het resultaat is dat Jonas, die al
enkele slechte tests heeft afgelegd voor de middenjury, uiteindelijk slaagt en zijn
diploma in ontvangst mag nemen.

Take 8
Tijdens één van zijn lessen aan Jonas zegt Pierre: ‘Wat zegt Camus? Dat we,
geconfronteerd met een absurde wereld, zo intens mogelijk moeten leven, al wat ons
gegeven wordt gebruiken, de wereld aandurven, zoveel mogelijk ervaringen beleven.
Ons geen grenzen of verboden opleggen, want grenzen zijn totaal kunstmatig.’
Joachim Lafosse over Elève libre: ‘Het idee dat er geen grenzen mogen zijn om
vrij te zijn, en dat het genot ons altijd gelukkig kan maken, is volgens mij een leugen.
(...) Films geven je de mogelijkheid om over normen na te denken. In dit geval was
het voornamelijk de bedoeling om de kijkers even stil te laten staan bij de grenzen
die we moeten stellen aan het onderwijs. (...) Ik wilde ook aantonen dat iedere persoon
met macht of verantwoordelijkheid duidelijke grenzen moet stellen. (...) Eigenlijk is
de film een metafoor van mijn beroep. Als regisseur kom ik vaak in contact met
mensen die iets willen, met acteurs die heel graag een rol in de wacht willen slepen.’

Take 9
Ça rend heureux, de tweede film van Lafosse, is een buitenbeentje in zijn nog prille
oeuvre, al klinkt ook hier duidelijk de stem van de auteur in door. Lafosse: ‘We
hadden nog altijd niet de kans gekregen om Nue propriété te maken. Daarom wilde
ik een film maken over die problematiek. Hoe het was om te leven met de mensen
die mij omringden.’
Lafosse past hier het beproefde procedé van de film-in-de-film toe: het verhaal
gaat over een werkloze cineast, Fabrizio, die een film probeert te maken. Hij gaat
op zoek naar financiering, een technische ploeg en acteurs. Omdat hij een film wil
maken over zijn eigen levenservaringen, brengt dat de nodige complicaties en
conflicten met zich mee, temeer omdat zijn ex-vriendin er ook in meespeelt. Tijdens
zijn zoektocht ontmoet hij een meisje in

Vlaanderen. Jaargang 59

619

■ Jonas Bloquet en Jonathan Zaccaï in Elève libre [© Versus Production - Anne Van Aerschot]

■ Jonas Bloquet in Elève libre [© Versus Production - Anne Van Aerschot]

een bar op wie hij verliefd wordt en die hij een rol in zijn film belooft, ook al blijkt
ze nadien niet te kunnen acteren en moet hij haar om die reden de laan uitsturen. Wat
er vervolgens tijdens het productieproces van de film gebeurt, verwerkt hij in het
scenario en is wat de kijker uiteindelijk te zien krijgt. Alle medewerkers in de film
spelen zichzelf - de acteur Kris Cuppens bijvoorbeeld heet in de film ook Kris -,
behalve de regisseur (Lafosse zelf). Die blijft buiten beeld en wordt gespeeld door
Fabrizio, die daarmee het enige fictieve personage in de film-in-de-film is.
Ook in Ça rend heureux komen weer tal van tafelscènes voor, met personages die
hun conflicten uitpraten of er nieuwe laten oplaaien. Tot op zekere hoogte kan deze
film dan ook als een gezinsdrama worden opgevat, net als Folie privée, Nue propriété
en, in mindere mate, Elève libre. Met dit verschil dat Ça rend heureux goed afloopt:
Fabrizio slaagt er ondanks tal van psychologische en materiële verwikkelingen in
zijn film te draaien en hem in de bioscoop te brengen. De acteurs hebben dan ook
alle reden om gelukkig te zijn en tijdens een feestje samen Ann Christy's levenslied
‘Dat heet dan gelukkig zijn’ - vandaar de titel Ça rend heureux - aan te heffen.

Take 10
Wat Lafosses status als auteur nog bevestigt, is dat zijn films een grote onderlinge
samenhang vertonen en deels teruggrijpen op zijn eigen leven. Lafosse is zelf een
kind van gescheiden ouders en heeft een broer. Het huis waarin hij na de scheiding
woonde, kon niet worden verkocht zonder hun toestemming. Als pas afgestudeerde
cineast was hij zelf een tijdlang werkloos. Zijn eerste films draaide hij uit geldgebrek
op video. Pas toen de Filmcommissie groen licht gaf voor Nue propriété, kon hij met
een groter budget aan de slag gaan en met professioneler materiaal werken. Hij werkt
ook vaak samen met dezelfde medewerkers. Vooral met de Vlaamse acteur Kris
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Cuppens bouwde hij een intense samenwerking op. Cuppens figureert als acteur in
Lafosses kortfilm Tribu (2000), speelt hoofdrollen in zowel Folie privée als Ça rend
heureux en een bijrol in Nue propriété. Hij schreef samen met Lafosse ook de
scenario's van Folie privée en Ça rend heureux. De personages die hij vertolkt in
Folie privée en Nue propriété heten allebei Jan. Catherine Salée, het vrouwelijke
hoofdpersonage in Folie privée, speelt één van de hoofdrollen in Ça rend heureux
en een bijrol in Nue propriété. Lafosse beklemtoont verder in tal van interviews het
belang van zijn samenwerking met Sophie Vercruysse, die al zijn langspeelfilms tot
nog toe monteerde.
Lafosse: de pater familias van het grote gezin dat gevormd wordt door iedereen
die aan zijn films meewerkt en waarin het een voortdurend komen en gaan van
dezelfde personages is.
Momenteel werkt Lafosse aan zijn vijfde langspeler. Die zal Aimer à perdre la
raison heten en net als Elève libre een controversieel thema behandelen. Het verhaal
is gebaseerd op een gezinsdrama dat enkele jaren geleden plaatsvond in Nijvel. Een
moeder sneed toen haar vijf kinderen de keel over in hun woning, waarna ze een
mislukte zelfmoordpoging ondernam. Gelet op de integere werkwijze die de cineast
tot nog toe in al zijn films tentoonspreidde, ligt het voor de hand dat Lafosse dit
controversiële en nu al door sommigen gecontesteerde thema met de nodige
omzichtigheid zal behandelen. Dat mag alleen al afgeleid worden uit de uitspraken
die hij deed naar aanleiding van Elève libre. ‘Ik laat niets zien, maar laat alles over
aan de verbeelding.’ En: ‘Ik kan geen film maken over grenzen terwijl ik zelf te ver
ga.’
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‘God schiep de dag en wij sleepten er ons doorheen’
De langspeelfilms van Felix Van Groeningen
Piet Goethals
De Gentse theater- en filmmaker Felix Van Groeningen (1978) is inmiddels al lang
geen new kid on the block meer. Hij is binnen de Vlaamse film een gevestigde waarde
geworden. Met dank aan zijn verfilming van Dimitri Verhulsts roman De helaasheid
der dingen (2006). Maar eer het zover was, toerde Felix Europa rond met zijn
theatercollectief Kung Fu en had hij een aantal korte films gemaakt, waarvan 50cc
(2000) de bekendste is.

Steve + Sky (2004)
Van Groeningens langspeelfilmdebuut Steve + Sky bewoog destijds de grootste
aanhangers van Antisthenes, de Griekse grondlegger van het filosofisch cynisme,
tot bezinning. Als die film de nieuwe lichting Vlaamse filmers zou aankondigen, dan
keken we met vertrouwen de toekomst tegemoet. In Steve + Sky omzeilt Van
Groeningen handig de gemeenplaatsen van het boy meets girl-verhaaltje. In een losse
verhaalstructuur, slim doorweven met flashbacks en flashforwards, laat hij zijn
losgeslagen personages hopeloos op zoek gaan naar liefde, naar zichzelf en naar de
meaning of life. Het milieu waarin de amour fou tussen het ex-boefje Steve (Titus
De Voogdt) en de ex-prostituee Sky (Delfine Bafort) zich situeert, is er een van bars,
parenclubs en bordelen. De doorsnee inwoner van Sint-Martens-Latem (Gent) zag
zijn cultureel erfgoed waarschijnlijk liever in de musea (de Latemse School) of op
de immobiliënmarkt (de verzameling villa's) vereeuwigd dan in een prent die zich
in en rond de hoerenkasten van de Kortrijksesteenweg afspeelt. Maar het neon en de
eroskitsch zien er in Steve + Sky fabelachtig uit.
Samen met zijn vaste cameraman en fotograaf Ruben Impens (neef van producent
Dirk Impens) koos Van Groeningen voor het omkeerfilmprocedé, met meer
gesatureerde kleuren als gevolg. De grove korrel werd verkregen door het opblazen
van het 16 mm-materiaal naar 35 mm. Beide elementen dragen bij tot de rauwe en
harde look van de prent. Hoe brutaal de film echter ook oogt, je gelooft geen seconde
in de marginaliteit van de hoofdpersonages. Steve, Sky en Jean-Claude (rol van Johan
Heldenbergh) vertoeven in een wereld waar geld, seks en persoonlijk genot de agenda
bepalen. Ondanks hun stoere houding dromen Steve en Sky van een betere wereld een wereld zoals die in de blaadjes en sprookjes wordt beschreven. De finale is
daarom ook dubbel interpreteerbaar. De doemdenker kan er de dood in zien, de
romanticus de hereniging in de liefde. Het is precies de kruising tussen idyllisch
sprookje en ruige realiteit die Steve + Sky zo opmerkelijk maakt. De grootste troeven
van de film zijn het feilloos gevoel voor ritme en de voortreffelijke beeldregie. Hoe
hip de prent echter ook oogt, verwacht je niet aan een muziekvideomontage. Steve
+ Sky doet qua improvisatietechnieken (hoofdzakelijk tijdens de voorbereidingen)
en acteursregie
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■ Delfine Bafort op de set van Steve + Sky, Latem, 2003 [© Piet Goethals]

eerder denken aan de films van de Amerikaanse acteur en regisseur John Cassavetes.
De strakke kadreringen en het immense gevoel voor tijd en ruimte roepen dan weer
de Italiaanse regisseur Michelangelo Antonioni voor de geest. De sfeer van de film
is immers eerder koel dan gezwollen of sentimenteel.
Omdat de integrale filmploeg afkomstig is uit het Gentse, wordt in Steve + Sky
lekker Algemeen Beschaafd Gents gesproken. Een verademing na het
Verkavelingsvlaams van onze soaps. Steve + Sky getuigt om die reden alleen al van
guts.

Dagen zonder lief (2007)
Om het gewicht van de altijd moeilijke ‘tweede film’ van Van Groeningens schouders
te nemen, werden de rechten van De helaasheid der dingen gekocht. Zo kon hij meer
ontspannen aan zijn tweede langspeelfilm werken en wist hij zeker dat er ooit nog
een derde film zou volgen. Omdat de kritieken op Steve + Sky over het algemeen
positief waren, maar hier en
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daar het gebrek aan een hechte verhaalstructuur op de korrel namen, ging Van
Groeningen in zee met Arne Sierens voor het scenario van Dagen zonder lief.
Die film is minder formalistisch en minder koel dan Steve + Sky. Samen met Ruben
Impens opteerde van Groeningen voor een meer realistische, maar nog steeds stijlvolle
beeldregie. Bij momenten wordt de sfeer van de fotografen Nan Goldin en William
Klein opgeroepen: een directe, kleurrijke en tevens bewogen en urgente vertelstijl,
die perfect past bij het verhaal over een groepje twintigers - vrienden die elkaar wat
uit het oog waren verloren, maar bij de terugkeer van een van hen voor een korte tijd
terug samen optrekken. Daarbij wordt het verleden opgerakeld en komen onderhuidse
spanningen aan de oppervlakte. En net als in Steve + Sky trekken de protagonisten
naar Frankrijk. In tegenstelling tot de Frankrijkreis uit Steve + Sky is de uitstap in
Dagen zonder lief echter een loutering en een eindpunt.
In Dagen zonder lief wordt Gent ingeruild voor een opvallend leeg en verlaten
Sint-Niklaas. Het station, het stationsplein, de (doorgaans drukke) verkeersader die
naar het centrum leidt, de appartementsblokken

■ Felix Van Groeningen, Gent, 2006
[© Piet Goethals]
■ Felix Van Groeningen en Wine Dierickx op de set van Dagen zonder lief [© Fred Debrock]

en straten lijken op een dystopisch landschap: een (leeg) klankbord voor de emoties
van de protagonisten. Het decor voor het alledaagse leven, met zijn kleine en grote
drama's, emotionele strubbelingen en frustraties, twijfels en geloof in een toekomst.
Jawel, op één na is voor alle personages uit Dagen zonder lief nog een toekomst
weggelegd. Ze zijn free as a bird. Uit de film spreekt dan ook een onbeperkte vrijheid.
Er is de vrijheid van de twens, voor wie alles nog mogelijk is en die bijgevolg tijd
zat hebben om de juiste (of verkeerde) keuzes te maken. Maar de prent ademt tevens
een enorme vrijheid van stijl en verhaal uit. Het naturel en de directheid van zowel
de dialogen als de personages zijn grotendeels te danken aan Van Groeningens
samenwerking met de Gentse theaterauteur en -regisseur Arne Sierens. Diezelfde
vrijheid krijgt ten slotte ook een weerklank in de soundtrack van jazzpianist Jef Neve.
Hoewel in de jazz net zo goed als in andere muziekstijlen vaste patronen aan bod
komen, speelt het element ‘improvisatie’ er een belangrijke rol in. Van Groeningen
gaat in Dagen zonder lief op een min of meer gelijkaardige manier te werk: hij heeft
de film tot in de kleinste details uitgeschreven en vastgelegd, maar tegelijk voldoende
ruimte gelaten voor toevalligheden en de inbreng van de crew.
Daarnaast is er uiteraard ook de vrijheid van ‘dagen zonder lief’: geen banden,
geen verantwoordelijkheden en geen toegevingen. Dat is misschien leuk voor een
tijdje, maar uiteindelijk wordt er steeds voor ‘dagen mét lief’ gekozen. Vrijheid
smaakt immers pas dan zoet als men er niet langer over beschikt.
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De helaasheid der dingen (2009)
In De helaasheid der dingen blikt Dimitri Verhulst terug op zijn jeugd in
Reetveerdegem. De roman is een aaneenschakeling van verschillende verhalen over
de familie Verhulst. De kleine Dimitri woont met zijn vader Pierre bij zijn oma en
deelt er het huis met zijn werkloze nonkels Potrel, Herman en Zwaren. Politie en
deurwaarders zijn er kind aan huis en het leven van Dimitri wordt slechts even
opgefleurd door de komst van tante Rosie en zijn nichtje Sylvie. Dimitri's pa en
nonkels zijn beroepsdrinkers en leven volgens het credo ‘“God schiep de dag en wij
sleepten er ons doorheen”’.
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■ Geënsceneerd portret-setbeeld van De belaasheid der dingen [© Piet Goethals]

Dimitri heet in de verfilming Gunther en de familienaam Verhulst werd vervangen
door Strobbe. Van Groeningen en zijn coscenarist Christophe Dirickx voegden
daarnaast de volwassen Gunther toe, die inmiddels schrijver is geworden en die als
alwetende verteller optreedt. Zijn voiceover verbindt de verschillende delen van de
film.
Van Groeningen is in zijn vrije bewerking van de roman uiteindelijk relatief trouw
gebleven aan het origineel. Samen met Dirickx lichtte hij eerst een aantal passages
en hoofdstukken uit het boek die zeker in de film moesten. Daarnaast schrapten
beiden een reeks fragmenten, omdat ze vonden dat de roman te veel verhalen bevatte.
Nadat ze zo het boek bijna tot de helft hadden teruggebracht, bleven ze achter met
het gevoel dat er nog iets wezenlijks ontbrak.
Van Groeningen: ‘De band tussen het heden en het verleden was niet echt aanwezig
in de roman. Want plotseling krijg je bijvoorbeeld het verhaal van de volwassen
protagonist die vader gaat worden. Maar wie is die man? In het boek werkt dat
weliswaar voortreffelijk, maar in een film moet dat narratief aanvaardbaar worden
gemaakt; moet de toeschouwer het verhaal kunnen volgen en moet worden
verduidelijkt wat de band is tussen de verteller en de verhalen uit zijn jeugd. Vandaar
de toevoeging van de schrijver en zijn kind aan de film. De schrijver is de volwassen
geworden Gunther die terugblikt op zijn verleden en dat verleden via de
voice-overtechniek vertelt aan de toeschouwer. Dat autobiografische element ontbrak
in De helaasheid der dingen. Ik heb uit andere romans en verhalen van Dimitri
Verhulst inspiratie geput om de figuur van de auteur meer body te geven. Hij is
iemand die allerlei jobs doet om te overleven en ondertussen zijn verhalen aan
uitgeverijen probeert te slijten. De figuur van de verteller is een man die een richting
zoekt in zijn leven. Je ziet in de film zijn jeugd en het milieu waarin hij opgroeit en
waaruit hij probeert te ontsnappen. Hij zegt op het einde: “Ik ga nooit een echte vader
worden”, maar hij leert zijn kind wel fietsen. Hij neemt uiteindelijk zijn
verantwoordelijkheid op.’
In Cannes, waar de film op het filmfestival werd voorgesteld in de nevensectie
Quinzaine des Réalisateurs, spurtten de acteurs en de regisseur naakt op de fiets op
de Croisette. Het was een promotiestunt die zijn gelijke niet had. Noem het een
speelse provocatie. Het materiaal van De helaasheid der dingen is in se provocatief.
Je mag er niet van dromen op te groeien tussen de kots, de sigarettenrook, het
ongezonde voedsel, de dronkenmanspraat en de agressie, zoals die worden geëtaleerd
in film en boek. Het geschetste milieu en de uitzichtloosheid van de personages
bieden stof voor een naturalistisch drama vol platte grollen, ondersteund door donkere
tonen en een meeslepende soundtrack, en voor personages op wier gezicht de
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ondergang van de wereld staat getekend. Niets van dat alles echter in De helaasheid
der dingen! Van Groeningen behoudt perfect het evenwicht tussen tragikomedie en
volbloed drama. De helaasheid der dingen is wel degelijk grappig, maar de humor
heeft steeds een tragische ondertoon. Soms wrang, soms ironisch en bijtend, maar
nooit nadrukkelijk cynisch. De energieke beeldregie, het hoge verteltempo en de
zowel letterlijk als figuurlijk kleurrijke locaties en personages roepen integendeel
een bepaalde lichtheid op - de bedrieglijke lichtheid van het bestaan.
In De helaasheid der dingen verkent Van Groeningen, in nauwe samenwerking met
Ruben Impens en zijn vaste monteur Nico Leunen, ook nieuwe technische uitdagingen.
Zo draaide hij voor het eerst in scoopformaat (‘omdat het onderwerp er zich toe
leende’) en combineerde hij verschillende technieken om de herinneringen van
Gunther tot leven te wekken. Het schoudercamerawerk van Ruben Impens is
ontzettend dynamisch en het scoopformaat verleent aan het leven van de lowlifes uit
de film een grandeur die eerder poëtisch dan naturalistisch oogt. In samenwerking
met Nico Leunen werd tevens een kleurenpalet bedacht dat de makers gemakshalve
‘emotional grading’ noemen. Elke kleur, elke tonaliteit roept een bepaalde emotie
op. Niet omdat het realistisch zou overkomen, maar omdat het klopt met de
gevoelswaarde van die bepaalde scène. Eerst wilde Van Groeningen onder invloed
van het fotowerk van Stephan Vanfleteren de film in zwart-wit draaien, maar dat
bleek uiteindelijk geen optie. De zwart-witfragmenten fungeren dan ook als een
fotoalbum, want in wezen gaat de film over een kerel die terugkijkt naar zijn verleden
en door het fotoalbum van zijn jeugd bladert. De zwart-witfragmenten zijn op die
manier de iconische beelden van de film geworden en kunnen in feite als
zwart-witfoto's op zich staan. Felix van Groeningens volgende filmproject wordt een
bewerking van het theaterstuk The Broken Circle Breakdown featuring the Cover-Ups
of Alabama van Mieke Dobbels en Johan Heldenbergh. Die laatste zal samen met
Veerle Baetens de hoofdrol voor zijn rekening nemen. Benieuwd of het opnieuw een
‘God schiep de dag’-verhaal wordt. Het motto van het theaterstuk, ‘Mamas, don't let
your babies grow up to be cowboys!’, is alvast veelzeggend.
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‘Zien moet van binnenuit komen’
De spirituele queeste van Peter Brosens en Jessica Woodworth
Freddy Sartor
Heeft antropologie wat met journalistiek? Of fictie met documentaire? Het lijkt een
ietwat vreemde, retorische vraagstelling. Toch heeft de samenwerking tussen de
Amerikaanse journaliste Jessica Woodworth en de Vlaamse antropoloog Peter Brosens
alvast twee merkwaardige langspeelfilms opgeleverd: het in Mongolië spelende
Khadak (2006) en het in de Peruviaanse Andes gesitueerde Altiplano (2009), twee
delen van een triptiek met het nog in de Condroz op te nemen Het vijfde seizoen als
slotakkoord.

Creatieve documentaires of auteursdocumentaires
In de bijna twintig jaar dat Peter Brosens (1962, Leuven) films maakt, heeft hij zich
gaandeweg ontpopt tot een vooral op buitenlandse filmfestivals veelgelauwerd
filmauteur. Maar ook in de Belgische bioscopen heeft hij een trouw publiek van
cinefielen gevonden. Brosens studeerde

■ Peter Brosens en Jessica Woodworth en hun dochter Lenka, Falaën, 2007
[© Piet Goethals]

geografie en sociale en culturele antropologie aan de K.U. Leuven. Tot 1990 werkte
hij als wetenschappelijk medewerker aan het Instituto de Planificación Jrbana y
Regional in Guayaquil in het Latijns-Amerikaanse Ecuador. In het kader van het
programma ‘Visuele antropologie’ aan de universiteit van Manchester keerde hij in
1992 naar Ecuador terug om er als eindwerk een documentaire te maken over drinken
en zelfdoding bij de indianen in de Andes: De loop der tijd/El Camino del Tiempo
(1993). Voor de indianen in het Andesgebergte heeft drinken behalve een belangrijke
sociale ook een spirituele betekenis. Voor de ouderen is het als een rivier die langzaam
de were d van de doden invloeit.
Brosens' zoeken naar en uitproberen van een naar eigen zeggen ‘persoonlijke
esthetiek in de documentaire’ resulteert al snel in een drieluik (Mongolia Trilogy)
over het alledaagse leven in Mongolië, een land waar hij vrij toevallig terechtkomt
om er de eerste vrije presidentsverkiezingen te verslaan voor de RTBF en de BRTN:
City of the Steppes (1994, met als coregisseur Odo Halflants), State of Dogs (1998,
met als coregisseur Dorjkhandyn Turmunkh) en Poets of Mongolia (1999, met Peter
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Krüger en Sakhya Byamba als coregisseurs). Stuk voor stuk films in de schemerzone
tussen documentaire en fictie.
Als selfmade man in de filmwereld volgt Brosens een heel eigen(zinnig) parcours.
Midden 1994 verwoordt hij het in een manifest zo: ‘Lange tijd suggereerde de term
“documentaire” objectiviteit en volledigheid, kennis en feit, uitleg en analyse van
de mens, zijn wereld en onderliggende mechanismen. Met andere woorden, het begrip
“documentaire” werd gedefinieerd in zijn tegenstelling tot de “fictiefilm”, feit
tegenover verbeelding, een onesthetische objectieve benadering versus een
geësthetiseerde subjectieve beleving. Meer recent echter is het begrip ook gaan staan
voor onvolledigheid en onzeker-
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heid, gevoel en impressie, beelden van persoonlijke ervaringswerelden en hun
subjectieve constructies. [...] Het filmische (documentaire) beeld is bijgevolg niet
zozeer de neerslag van een nauwkeurige voorbereiding (zoals een scenario), maar
vooral het resultaat van een confrontatie, het relaas van een ontmoeting. Elke nieuwe
film brengt aldus een specifiek verhaal met een eigen verhaalstijl. Het is nu precies
de vorm, de wijze waarop een thematiek wordt behandeld die de inhoud van een film
meer dan historisch maakt. In die zin wil City of the Steppes bijvoorbeeld niet alleen
een film over Mongolië zijn, maar over cultuur in het algemeen, of, zo men wil, over
“la condition humaine”. Wat deze cultuur en de menselijke conditie aan elkaar bindt,
is de voortdurende spanning of beweging tussen opbouw en afbraak, tussen creatie
en vernietiging, tussen het zoeken naar zin en de tragische ontmoeting met het absurde.
Het is de aandacht voor deze spanning die de poëtica van de vormgeving van deze
en andere films bepaalt.’
Binnen de Europese Gemeenschap, die vanaf de jaren '90 via het MEDIA-programma
ook subsidies voor het maken van films voorziet, werd een benaming voor

■ Still uit Khadak

dat nieuwe filmgenre bedacht: creatieve documentaire. Een term die zich maar al te
graag op allerlei manieren laat interpreteren en waar je alle kanten mee uit kan. Zelf
hebben de makers het liever over auteursdocumentaires. City of the Steppes gaat over
Mongolië als land in de kering; begin de jaren ‘90, na de ineenstorting van de
Sovjet-Unie, waren de Russen weliswaar weg uit Mongolië, maar wist de bevolking
nog niet goed wat aan te vangen met haar pas verworven vrijheid. De
alomtegenwoordigheid van do(len)de honden in de straten van de Mongoolse
hoofdstad Ulan Bator (120 000 op een bevolking van nog geen miljoen inwoners),
werkte intussen inspirerend. Brosens latere coregisseur en -producent Turmunkh
moest hem uitleggen dat men er in Mongolië van overtuigd is dat een hond als mens
wordt herboren wanneer hij sterft. Uit dat volksgeloof ontstond de idee voor State
of Dogs, over een hondenjager en een straathond, Baasar, die weigert mens te worden
omdat hij alle vertrouwen kwijt is. En Poets of Mongolia, dat de Mongolia Trilogy
vervolledigt, heeft het over de rol van de poëzie in het alledaagse leven van de gewone
Mongool, wiens dromen nog niet zijn gerealiseerd. Alle drie zijn het rond mythes
en legendes opgebouwde verhalen die sterk met de nomadencultuur zijn verbonden.
Wereldwijd vallen de films maar liefst 23 keer in de prijzen.

Wereldreizigers
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In Mongolië leert Brosens overigens zijn levenspartner kennen: de Amerikaanse
journaliste Jessica Woodworth (1971, Washington D.C.), ook een globetrotter en
maakster van onder meer de in Marokko opgenomen documentaire The Virgin Diaries
(2002). Samen zullen ze voortaan ideeën ontginnen, research doen, scenario's schrijven
en regisseren. Hun eerste gezamenlijke film is Khadak, die in Mongolië wordt
opgenomen en die als een logische voortzetting van Brosens’ drieluik kan worden
gezien. En ook al klonk de werktitel The Colour of Water zeer poëtisch, Khadak is
krachtiger en verwijst naar het enige symbool in de film: een blauw ceremonieel
sjaaltje, een flard blauwe hemel dat wordt gebruikt om het volk, het land en ‘the
spirits’ te eren. Vertaald naar onze geloofstraditie houdt het gebruiken van een
dergelijk sjaaltje een zegening in. Vele Mongolen geloven dat elk individu een
speciale band met de hemel heeft en zien in de hemel de ultieme rechter over de
daden van de mens...
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■ Stills uit Altiplano
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Khadak evoceert het wedervaren van Bagi, een herdersjongen met een speciale gave
(die hij veel liever zou negeren): hij kan van op een grote afstand levende wezens
ruiken en opsporen. Tegelijk lijdt hij aan epilepsie en heeft hij ook hallucinaties, die
niet zelden toekomstvisioenen zijn. Bij één ervan is de emotie zo sterk dat hij in
coma valt, waaruit hij slechts kan worden gered dankzij een sjamane. Met zijn familie
woont hij in de steppen in een joert, een typische grote Mongoolse tent. Tot militairen
de nederzetting komen binnenvallen en de bewoners deporteren naar een ontzielde
stad om er in de mijnindustrie te werken. De reden voor de deportatie is dat er onder
de dieren een epidemie is vastgesteld. Bagi komt in opstand, samen met de mooie
Zolzaya, die hij heeft leren kennen toen ze werd betrapt op het stelen van steenkool.
Zij is het die in de proloog met een verbeten trek om de mond aftelt tot twaalf. Het
meisje lijkt een pijn te verbijten. Haar indringende blik suggereert wat er komen gaat,
drukt bezorgdheid en verdriet uit om het verlies van de erfenis van haar volk.
Bagi zit geprangd tussen twee wereldvisies. Enerzijds die van zijn grootvader, die
zich beroept op de oude generatie van nomaden die tijdens de repressiejaren in
Mongolië hun geloof trouw bleven. Grootvader is ervan overtuigd dat hij afstamt
van een lange rij sjamanen en bezweert Bagi niet aan zijn roeping (van sjamaan) te
verzaken. En anderzijds die van zijn moeder - zijn vader is omgekomen bij een
vliegtuigongeval -, die opgroeide tijdens het door de Sovjet-Unie opgelegde socialisme
en die het sjamanisme met veel argwaan bekijkt.
Khadak is een poëtisch en symbolisch geladen spiritueel eerbetoon aan de
ontheemde nomaden in Mongolië. De leefwereld van de sjamanen vermengd met de
boeddhistische visie en een christelijke inbreng.
Bekroond met de ‘Gouden Leeuw van de Toekomst’ (ook de ‘Luigi De
Laurentiisprijs voor het beste speelfilmdebuut’ genoemd) op het Filmfestival van
Venetië in 2006, is Khadak een beklijvende ervaring over hoe de oprukkende
globalisering elke authentieke volkscultuur dreigt te verstikken, en over hoe
opgroeiende jongeren daar vandaag een eigen weg in moeten zien te vinden.

Hoogvlakte
Peru. Sibayo, een typisch klein indianendorpje, 4 à 5 000 meter hoog in het
Andesgebergte. Daar werd Altiplano (letterlijk: hoogvlakte) opgenomen en daar het dorpje kreeg weliswaar de fictieve naam Turubamba mee - is het ook dat het
drama zich voltrekt. Twee levens lopen parallel en zullen zich uiteindelijk in elkaar
verstrengelen. Dat van Saturnina, een indiaanse die gaat trouwen, en dat van de
Belgische Grace, die een verleden als oorlogsfotografe in Irak heeft en na een
ingrijpend dodelijk incident, dat als flashback in de film zit, niet langer wil
fotograferen. Ook Altiplano had aanvankelijk een heel andere titel (Fragments of
Grace), maar toen het verhaal vooral rond de krachtige figuur van de jonge indiaanse
Saturnina vorm kreeg, leek een andere titel meer aangewezen.
Saturnina, het mooiste meisje van het dorp, staat op trouwen met Ignacio, die ze
nog voor hun huwelijk zal verliezen als gevolg van kwikverontreiniging, veroorzaakt
door de plaatselijke mijnbouw. Het is deze industrie die de hele dorpsgemeenschap,
zich van geen kwaad bewust, stilaan vergiftigt. De mensen worden er blind van.
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Daaraan kunnen de enkele blanke dokters, onder wie de Belg Max, getrouwd met
Grace, ook niet verhelpen. Ze staan machteloos tegen het kruipende gif. Door de
plaatselijke bevolking worden zij bovendien als de schuldigen en als het kwaad
aanzien; de naweeën van het (blanke) kolonialisme zijn blijkbaar nog lang niet uit
het collectieve geheugen gewist... Bij een schermutseling - Saturnina heeft na Ignacio's
dood de leiding van het verzet genomen - wordt Max dodelijk gewond door een
steen. Parallel daarmee besluit Grace naar Peru af te reizen, nadat ze thuis in België
het fatale nieuws heeft vernomen. Ze wil zich ter plekke met de dood van haar man
verzoenen.
Het meeslepend vertelde verhaal ontleent het geëngageerde deel - de problematiek
van vervuilende mijnen - aan de actualiteit, maar wordt omkaderd door tal van
verhalen, legendes en mythes uit de plaatselijke indianencultuur, verzameld door
hoofdactrice Magaly Solier. Zoals het ontroerende verhaal van de blinde restaurateur
die het tijdens de jaarlijkse processie aan diggelen gevallen Mariabeeld terug in elkaar
moet zetten, want zolang dat niet het geval is, kan er in het dorp van hoop geen sprake
meer zijn. ‘Zien moet van binnenuit komen’, zo stelt hij. Of zoals de scènes waarin
mensen met maskers opduiken en met dobbelstenen spelen om te zien wie in de
hemel of in de hel zal belanden. Alles past zo mooi in elkaar dat Altiplano moeilijk
anders kan worden omschreven dan als een adembenemende, milieubewuste parabel,
ingebed in pure cinematografische schoonheid en exuberante theatraliteit; een
zuiverende queeste naar het sacrale...

Dit is Belgisch
Zowel Khadak als Altiplano zijn onmiskenbaar Belgisch van signatuur, met magisch
realisme en (accenten van christelijke) spiritualiteit als meest herkenbare
karakteristieken. Als regisseursduo sleutelen Brosens en Woodworth verder aan een
rijk oeuvre, waarin het harmonieuze samenleven van mens en natuur met respect
voor traditie en cultuur centraal staat. Een levenswerk dat nog lang niet is afgerond.
Hun verzonnen verhalen, ontstaan uit het botsen of samengaan van religie en
wetenschap, leven en dood, realiteit en droom, platteland en stad, traditie en
vooruitgang, schuren heel dicht tegen de werkelijkheid aan. En zijn net daarom ook
zo universeel.
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Actuele thema's in de Belgische langspeelfilm: een staalkaart van
het leven
Evelien Van Vessem
Films vragen om verhalen. Verhalen vragen om problemen die al dan niet opgelost
worden.
Dat Europese films anders zijn dan Amerikaanse hoeven we hier niet meer uit te
leggen. Ook niet dat dat grotendeels een kwestie is van geld. Het feit dat er in een
land als België betrekkelijk weinig geld is voor films, maakt ook dat er maar een
klein deel van de geplande projecten verwezenlijkt kan worden. Voordat een film in
de zalen komt, is er dus door allerlei mensen en instanties lang en ernstig nagedacht
over of er ook een publiek voor zou kunnen zijn. Zou het dan zo kunnen zijn dat de
problemen die in de films van een bepaald land aan bod komen, weerspiegelen wat
er leeft bij de bevolking, het potentiële publiek?
Uit het bovenstaande zou de lezer kunnen afleiden dat we enkel de inhoud van
een film belangrijk vinden. Dat is niet zo: de manier waarop een verhaal verteld
wordt, vinden we minstens even belangrijk, zo niet belangrijker. Maar we weten ook
dat

■ Cineaste Dorothée Van den Berghe, Brussel, 2006 [© Piet Goethals]

het onderwerp (of het genre) van een film voor heel veel filmkijkers een belangrijk
argument is bij de keuze van een film: dat bewijzen de sites van bioscopen, die het
publiek proberen te lokken met korte samenvattingen van de inhoud en die gewoonlijk
zwijgen over de stijl waarin de films gemaakt zijn.
Tussen 2006 en nu zijn er zo'n zestig Belgische films verschenen (die we hier
natuurlijk niet allemaal kunnen bespreken). Verscheidene daarvan bevatten meer
dan een enkel thema. Maar toch is het opvallend dat het leeuwendeel over huis-, tuinen keukenproblemen gaat. Slechts drie hebben een ecologisch probleem als kader,
de Oost-Europese misdaad komt in twee films voor, er is er eer over illegale
immigratie, over loverboys, over gevangenzitten in het buitenland - de andere gaan
over relaties (of juist het onvermogen om te communiceren), ouders en kinderen,
ouder worden, alcoholisme, ziektes, handicaps en zelfdoding.

Gekooid
Maar al zijn dat geen nieuwe problemen, ze zijn wel actueel. Relaties en huwelijken
blijven iets moeilijks, dat bewijzen de 32 606 echtscheidingen die in 2009 in België
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uitgesproken zijn. Cages, het langspeeldebuut van Olivier Masset-Depasse uit 2006,
vertelt in metaforische beelden over het uiteenvallen van een huwelijk. Eve krijgt
bij een ongeluk een glasscherf in haar keel, en ook al is er fysiek niets aan de hand,
ze kan erna bijna niet meer praten, tot groot ongenoegen van haar man Damien.
Cages laat zien hoe Damien zijn geluk elders gaat zoeken, terwijl Eve hem wanhopig
aan zich wil binden. Haar stomheid wijst op een frustratie in haar huwelijk, de
onmogelijkheid om zich uit te spreken, om zichzelf te zijn. Zo vraagt ze hem later
‘waarom er geen kinderen zijn’. Ze zegt dus niet: ‘Waarom hebben we geen
kinderen?’, wat duidelijk maakt dat ze niet veel inspraak heeft in het verloop van
haar eigen leven. Heel mooi is het moment waarop Damien Eve vertelt dat hij een
tijdje alleen wil zijn om na te denken: Eve valt flauw, zo lijkt het - maar het is haar
spiegelbeeld dat elegant in elkaar zakt, zelf blijft ze rechtop. Niet veel later neemt
Eve Damien gevangen in een wreed, Ozonesk spel: ze bindt hem vast op bed of in
een rolstoel, waarbij ze hem letterlijk de mond snoert. Die beelden vormen een
metafoor van Eves onvermogen om hem los te laten, van haar drang om hem letterlijk
aan zich te binden. Door die metaforiek en de originele beelden (let op de mannen
met pinguïnmaskers die drank komen leveren voor het dierengeluidenconcours)
overstijgt deze film het klassieke scheidingsdrama.
Ook de relaties tussen ouders en kinderen, of de effecten die een scheiding heeft
op kinderen blijft een dankbaar thema. Soms gebeurt dat vanuit een originele
invalshoek, zoals in My Queen Karo (2009)
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waarin Dorothée van den Berghe het meisje Karo opvoert, dat door haar ouders in
de jaren '60 meegenomen wordt naar een commune in Amsterdam waar de vrije
liefde heerst. Dat is voor het kind al verwarrend genoeg - maar dan vindt Karo's
moeder het ook nog erg moeilijk om haar man te delen en ze verlaat Karo's vader.
In Un ange à la mer (Frédéric Dumont, 2009) is de vader van een gezin met twee
zoons zwaar depressief. Hij vertelt het jongste kind, Louis, dat hij die avond zelfmoord
zal plegen, maar bezweert hem dat aan niemand te vertellen. Vanaf dat ogenblik
voelt de jongen zich verantwoordelijk voor de vader, maar hij voelt zich ook gebonden
aan zijn belofte om te zwijgen. De film wordt beheerst door de ondraaglijke spanning
die de twaalfjarige Louis voelt. Het te boven komen van ziekte, zowel fysiek als
psychisch, of het leren leven met handicaps komt als hoofd- of bijthema in meer dan
twintig films voor. Dat gebeurt niet in elke film even subtiel. Ben X (Nic Balthazar,
2007) is een autistische jongen die in het reguliere onderwijs zit, waar

■ Still uit En waar de sterre bleef stille staan

hij op zeer wrede manier gepest wordt. Dat is een bijzonder actueel probleem.
Balthazar heeft het autisme van Ben op een originele manier gevisualiseerd met
subjectieve shots waarin we korte flitsen zien, en door de avatar die Ben gebruikt
om achter te schuilen als het hem te veel wordt. Het is alleen jammer dat Balthazar
het nodig vond om alles tot op het bot uit te leggen. Zo vertelt Ben in het begin van
de film in een monologue intérieur wat er met hem aan de hand is terwijl hij in de
spiegel kijkt, en helemaal aan het einde van de film onderschat de regisseur zijn
publiek toch wel wat wanneer hij laat zien dat Bens vriendinnetje imaginair is, door
Ben tegen een lege plek te laten praten. Ook de vreemde ontknoping met de
geënsceneerde zelfmoord vonden we wat ongeloofwaardig. Ten slotte kunnen we
alleen maar hopen dat het beeld van de godsdienstleraar die door de klas roept (terwijl
Ben erbij zit) ‘Ben is een beetje anders!’ bedoeld is als een karikatuur. Een enkele
keer is de handicap een meta-‘probleem’. En waar de sterre bleef stille staan (Gust
Van den Berghe, 2010) is de ontroerende verfilming van het werk van Felix
Timmermans. In een prachtig wide-screen en in sfeervol zwart-wit, met soms
hallucinante beelden (zoals de grote kruisbeelden die in roeibootjes op het water
dobberen) ontvouwt het verhaal zich langzaam, vertolkt door acteurs met het
syndroom van Down (op twee na). En dat werkt fantastisch. In de kerstperiode komt
de film, die in Cannes vertoond is onder de titel Little Baby Jesus of Flandr, in
verschillende arthousebioscopen en cultuurhuizen.

Geviseerde groepen
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Dat er nogal eens een racistische opmerking te horen is in een Belgische film zal
niemand verbazen. Dat gaat van neerbuigende uitlatingen over zigeuners in En waar
de sterre bleef stille staan tot platte opmerkingen als ‘Neem je kameel terug naar
Marokko’ (Firmin, Dominique Deruddere, 2007). Meestal dient dat soort uitspraken
om een personage als racistisch te bestempelen. In Vidange perdue
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(Geoffrey Enthoven, 2006) is het dubieuzer: de gepensioneerde weduwnaar Lucien
Knops neemt een bijzonder wulpse en kortgerokte Marokkaanse werkster aan, die
er dan met de inhoud van zijn geldkist vandoor gaat.
Nabil Ben Yadir geeft in Les barons (2009) zelf een antwoord op alle vooroordelen
door er met veel humor mee te spelen. Een paar Brusselse jongeren van Marokkaanse
afkomst zijn ervan overtuigd dat de mens bij zijn geboorte een aantal stappen
toebedeeld krijgt en dat hij zal sterven als die opgebruikt zijn. Om zo lang mogelijk
te leven liggen ze dan uren tussen de aardappels buiten de winkel van Lucien (Jan
Decleir). Dat is overigens een van de vele visuele grappen. Maar Ben Yadir laat ook
zien hoe sommigen zich uit de vicieuze cirkel weten te werken, en geeft daarnaast
een mooi portret van de moeilijke positie van het moslimmeisje dat haar eigen leven
wil leiden.
Ouderen die ineens alleen achterblijven (of die al lang alleen zijn) moeten een
manier zien te vinden om hun tijd te vullen

■ Still uit Les Barons

en de eenzaamheid te verjagen. Daarbij vindt niet iedereen (vooral de eigen kinderen
niet) het idee van oudere mensen en seks prettig. Kinderen willen soms het leven
van hun ouders regelen vaak uit echte bezorgdheid, soms ook uit angst dat de erfenis
verdwijnt. Dat is het beeld dat we terugvinden in onder meer twee films van Geoffrey
Enthoven, Vidange perdue (2006) en Meisjes (2009).
Waar in Vidange perdue een ontroerend portret geschilderd wordt van de knorrige
weduwnaar Lucien Knops (Nand Buyl), wiens humorloze dochter hem het liefst in
een rusthuis zou zien en die zich wild ongerust maakt over zijn vriendschap met de
jongere buurvrouw, roept Meisjes bij ons vooral ergernis op. Drie oudere vrouwen
die vroeger als de Sisters of Love optraden, gaan weer repeteren op dwingend verzoek
van Claire, die net haar in gewoontes vastgeroeste man heeft verloren. Claire beweert
dat te doen voor haar losgeslagen jongste zoon die niet aan de bak komt met zijn
eigen muziek. Ze krijgt een korte verhouding met de Brusselse koster (waarbij de
overbuurvrouw afkeurend toekijkt wanneer ze hem uitzwaait). Claires alzheimer,
die weinig subtiel aan de kijker meegedeeld wordt door haar te pas en te onpas een
vreemde uitspraak te laten doen, breekt nogal ongeloofwaardig door als ze haar
minnaar van een enkele nacht met een andere vrouw ziet flikflooien. De personages
komen onecht over (behalve misschien de kinderlijk giechelende Magda) en wij
voelden dan ook weinig empathie. Jammer, want met Vidange perdue heeft Enthoven
bewezen dat hij wel degelijk een gevoelige film over ouder worden (en alzheimer)
kan maken.
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Geen werk, geen waardigheid
Ook werkloosheid is de laatste jaren een belangrijk thema binnen de Belgische film.
Interessant is wel dat er hier een verschil opduikt tussen Vlaanderen en Wallonië. In
veel Vlaamse films is werkloosheid een achtergrondgegeven, zoals in Dennis van
Rita (Hilde Van Mieghem, 2006), waar het dochtertje van Barbara haar jonge,
studerende moeder verwijt dat ze geen
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werk heeft (maar die het diezelfde moeder kwalijk neemt dat ze naar de Delhaize
gaat in plaats van naar de Aldi, zoals de andere mensen van het flatgebouw, als een
teken dat Barbara absoluut uit haar milieu wil ontsnappen). Twee Waalse films
hebben werkloosheid als hoofdthema. In Une chaîne pour deux (Fred Ledoux, 2009)
gaat een groep solidaire werknemers wel heel ver om hun werk te houden. La raison
du plus faible (Lucas Belvaux, 2006) tekent op indringende wijze de gevolgen van
het sluiten van de staalfabrieken, zodat ‘de aristocratie van de arbeiders’ op straat
komt te staan. Een groepje vrienden komt elke dag samen om te kaarten. Wanneer
de brommer van de vrouw van een van hen kapot gaat en hij uit trots de scooter die
haar vader voor haar gekocht heeft niet wil aanvaarden, wat zijn huwelijk in gevaar
brengt, besluiten zijn vrienden met de hulp van een ex-gedetineerde om een schijnbaar
makkelijke overval te plegen. De kameraadschap en solidariteit tussen de mannen
is sterk. Zo draagt Robert de verlamde Jean-Pierre op zijn rug verschillende
verdiepingen naar beneden als de lift kapot is. Maar toch plannen ze de overval niet
alleen voor hun vriend

■ Het poëtische industriële landschap in La raison du plus faible

Patrick. Als ze geld voor wapens bij elkaar gebracht hebben, merkt ex-overvaller
Marc op dat ze al genoeg hebben voor een brommer. Maar ze willen doorgaan, ook
voor zichzelf: ‘Wat hebben we nog om voor op te staan?’ vraagt Jean-Pierre. ‘Nee,
ik meen het, wat hebben we nog om blij over te zijn?’ Cinematograaf Pierre Milon
(die ook verantwoordelijk was voor Gouden-Palmwinnaar Entre les murs) filmt het
industriële landschap met veel gevoel voor poëzie, zoals ook Jean-Paul de Zaeytijd
dat gedaan heeft in Eldorado (Bouli Lanners, 2008), een vaak absurde maar ook
trieste roadmovie waarin een man een inbreker in zijn huis vindt en dan met hem op
weg gaat naar diens ouders. Naast eenzaamheid is hier ook drugsverslaving een
thema: de inbreker is net afgekickt maar zal er niet in slagen van de drugs af te blijven,
terwijl de oudste broer van Yvan (gespeeld door Bouli Lanners zelf) aan een overdosis
is gestorven.

Seks en de rest
Seks is het onderwerp van onder meer Elève libre (Joachim Lafosse, 2008) en
SM-rechter (Erik Lamens, 2009). Die laatste film was het idee van rechter Koen
Aurousseau, die uit zijn ambt was ontzet nadat bekend geraakt was dat hij en zijn
vrouw Magda SM bedreven. Uit de film blijkt dat Aurousseau (die als Koen
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Allegaerdts gespeeld wordt door Gene Bervoets) dat deed om zijn huwelijk te redden.
Aurousseau verklaarde in het weekblad Humo (2 maart 2009) dat hij erg blij was
met de film en dat hij hoopte dat die het debat weer op gang zou trekken zodat hem
eindelijk pensioengeld uitbetaald zou worden.
Ook Soeur Sourire (Stijn Coninx, 2009) is biografisch, en ook hier is seksualiteit
een van de thema's, hoewel niet het belangrijkste: Jeanne Dekkers en de vriendin
met wie ze samenwoont plegen aan het einde van de film zelfmoord omdat ze geen
uitweg meer zien uit de problemen. Stijn Coninx toont de zingende non als een vrouw
die zich gekneld voelde in haar milieu en die vaak ondoordacht te werk ging, waardoor
ze meer dan eens alle schepen achter zich verbrandde.
De hel van Tanger (Frank Van Mechelen, 2006) is gebaseerd op het verhaal van
buschauffeur Pierre Stukken (in de film heet hij Marcel Van Loock), die vijf jaar
gevangenisstraf kreeg nadat de Marok-

Vlaanderen. Jaargang 59

631
kaanse politie drugs in zijn bus gevonden had, ook al had zijn baas hem vrijgepleit.
De omstandigheden in zo'n Marokkaanse gevangenis zijn gruwelijk, met meer dan
tien mannen per cel, eten dat ziek maakt en bewakers die als antwoord op vragen of
klachten stokslagen uitdelen. Als je niet weet dat de binnenopnamen in de oude
gevangenis van Tongeren gemaakt zijn, zou je geloven dat er werkelijk in Marokko
gefilmd is.
Le silence de Lorna (Jean-Pierre & Luc Dardenne, 2008) kaart de illegale
immigratie en schijnhuwelijken aan. Toch lijkt ons dat alles slechts een aanleiding
te zijn om te tonen dat de berekende, harde kant van de Albanese Lorna maar een
houding is die ze zichzelf opgelegd heeft om te overleven. Tegen alles in probeert
ze haar man Claudy (die ze aanvankelijk verachtte) te redden van een moord; als ze
uiteindelijk met hem vrijt om te verhinderen dat hij opnieuw drugs gaat kopen, zijn
haar passie en tederheid echt. Zo zal ze aan het einde van de film ook proberen om
haar niet bestaande ongeboren kind te beschermen (‘Je vader heb ik niet kunnen
redden, maar jou wel’, zegt ze in de hut in het bos waarin ze gevlucht is van de
mannen

■ Still uit Eldorado

die haar willen doden, voor ze in slaap valt op de (atypisch voor de Dardennes)
extra-diëgetische beginmaten van een Beethovensonate.
De loverboy komt aan bod in Bo (Hans Herbots, 2010). De misdaad die
tegenwoordig uit Oost-Europa komt en die heel erg doet denken aan de Italiaanse
maffia is onderwerp van Dossier K. (Jan Verheyen, 2009) en Wolf (Stef Desmyter,
2010). Alcoholisme zien we onder meer in Komma (Martine Doyen, 2006) met Arno
Hintjens en De helaasheid der dingen (Felix Van Groeningen, 2009).

Ecologisch
Ten slotte zijn er nog de drie ‘ecologische’ films. Opvallend is dat die zich alle drie
op een ander continent afspelen. In Vinyan (Fabrice du Welz, 2008) is een koppel
op zoek naar hun kind dat verdwenen is bij de tsunami in Thailand. De tocht mondt
uit in een surrealistische horrortrip. Si le vent soulève les sables (Marion Hänsel,
2006) laat zien wat de gevolgen zijn van het gebrek aan water in Afrika. Ook het
gegeven van de kindsoldaten wordt op een ontroerende manier in de film gebracht.
Opvallend is dat Hansel ervoor kiest om een noot van hoop door de film te laten
klinken, verpersoonlijkt door het meisje Shasha, dat met haar levensvreugde en
kinderlijke speelsheid haar vader zo lang mogelijk in leven weet te houden. Het met
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fascinerende symboliek doorspekte Altiplano (Peter Brosens & Jessica Woodworth,
2009) vertelt over een dorp dat vergiftigd raakt met kwik op de hoogvlakten van de
Andes. De film gaat evenzeer over een dubbel rouwproces (twee vrouwen met heel
verschillende levens hebben hun man daar verloren) als over een zoektocht naar
spiritualiteit, net als in hun vorige film Khadak (2006). Belgische cinema: een
staalkaart van thema's, een spiegel van de zorgen van een land.
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Humor en horror in de Belgische film
L'humour et l'horreur font la force de la farce
Wouter Hessels
Begin en medio jaren negentig breekt de Belgische langspeelfilm op systematische
wijze internationaal door. Vele van de gelauwerde films oogsten zowel applaus van
het publiek als festivalapplaus. Het fantasierijke, bitterzoete Toto, le héros (1991,
Jaco Van Dormael) wint in Cannes de Caméra d'Or, een aantal European Film Awards
en een César voor beste buitenlandse film. Daens (1993, Stijn Coninx) en Farinelli
(1994, Gérard Corbiau) slepen naast diverse festivalprijzen ook nominaties voor een
Academy Award in de wacht. Met hun sociaal-realistische fictie La Promesse (1996)
gooien ook de filmbroers Jean-Pierre en Luc Dardenne hun eerste hoge ogen op
internationale festivals. De jaren negentig vormen als het ware de bekroning van een
aantal tendensen die de Belgische filmgeschiedenis kenmerken. Jaco Van Dormael
is immers schatplichtig aan het magisch-realisme van André Delvaux (1926-2002),
zij het dat hij meer geïnspireerd is door de populaire dan door de kunstzinnige cultuur.
Daens is de smaakvolle kers op de taart van een rijke traditie aan
literatuurverfilmingen met expliciete of impliciete maatschappijkritiek. La Promesse
verlevendigt dan weer op sobere fictionele wijze de ijzersterke documentaire
oorsprong van de Belgische film (Henri Storck, Charles Dekeukeleire). Van alle in
de jaren negentig gevierde Belgische films is er één die mijn absolute voorkeur
wegdraagt: de ophefmakende cultfilm C'est arrivé près de chez vous (1992) van het
creatieve trio Rémy Belvaux, André Bonzel en Benoît Poelvoorde.

In het spoor van C'est arrivé près de chez vous
C'est arrivé près de chez vous heeft diepzwarte humor en tragikomische horror
eindelijk een echte Belgische smoel gegeven. Door vier prijzen te winnen in Cannes
en zowel binnen- als buitenlandse controverse uit te lokken, is de film de referentie
bij uitstek geworden voor cinema die bijtende humor en/of karikaturale horror opvoert.
Hij vertelt het verhaal van Ben, een jonge seriemoordenaar die geportretteerd wordt
door een filmploeg. Terwijl Ben zijn eigen moorddaden op cynische wijze
becommentarieert en daarbij een pseudo-intellectualistisch discours ten beste geeft,
raakt de filmcrew zelf meer en meer betrokken bij Bens crimineel handelen. Bijna
twintig jaar na zijn release staat deze straffe lowbudgetfilm in zwart-wit, gedraaid
op 16 mm pellicule met grove korrel, nog altijd overeind en kan hij nog
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steeds choqueren. Voorbij de eerste schok van snoeiharde beelden en de cynische
commentaar van Ben biedt de film een vlijmscherpe kijk op nog immer relevante
maatschappelijke fenomenen als het gewetenloos seriemoorden en de steeds immoreler
wordende reality-televisie. Lange tijd stond C'est arrivé als horrorfilm wat alleen in
het Belgische filmlandschap. De drie filmkameraden hebben na hun gezamenlijke
studentenfilm Pas de C4 pour Daniel-Daniel (1987) en hun cultsucces helaas niet
meer samengewerkt. Toch spelen hoofdrolspeler Benoît Poelvoorde en de producer
van C'est arrivé, Vincent Tavier, een prominente rol in de ontwikkeling van Belgische
en Franse tragikomedies waarin het brede spectrum van sarcasme over absurde tot
cynische humor op spitsvondige wijze wordt geëxploreerd. De flamboyante
demonstratie van zijn weergaloos tragikomisch speeltalent herhaalt Poelvoorde
trouwens in films als Les Convoyeurs attendent (1999) en Cowboy (2007) van Benoît
Mariage.
De film die de galgenhumor van C'est arrivé het snedigst heeft voortgezet, is
Aaltra (2004), geproduceerd door Vincent Tavier. In deze excentrieke roadmovie
van Benoît Delépine en Gustave Kervern voeren de regisseurs zichzelf op als ruziënde
buren die door een onderling gevecht op een dorsmachine allebei verlamd raken. In
een rolstoel en uiteindelijk aangewezen op elkaar ondernemen ze een buitenissige
reis naar Finland om een proces aan te spannen tegen de bouwer van de dorsmachine,
genaamd Aaltra. Tijdens hun queeste stuiten ze op de meest groteske types, met
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panache gespeeld door het kruim van anarchistische Belgische artiesten zoals Benoît
Poelvoorde, Bouli Lanners, Jan Bucquoy en Noël Godin. Zelfs de meester van de
onderkoelde absurde filmhumor, de Finse regisseur Aki Kaurismäki, is van de partij.
Net als C'est arrivé is Aaltra een lowbudgetfilm, gedraaid in zwart-wit. Beide films
delen ook een bittere en vaak genadeloze kijk op mens en maatschappij. In
tegenstelling tot de breedsprakigheid
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van Ben en de beweeglijke cameravoering primeert in Aaltra de visuele humor,
gedragen door lange, statische shots in breed beeldformaat. Aaltra bevat veel Jacques
Tati, maar de humor van Delépine en Kervern is veel radicaler en ronduit zwartgallig.
Na Aaltra gaan de anarchistische spitsbroeders de surrealistische toer op met Avida
(2006). In hun derde speelfilm Louise-Michel (2008) - de titel is een eerbetoon aan
de negentiende-eeuwse Franse anarchiste Louise Michel - verzetten arbeidsters zich
tegen hun collectief ontslag. Onder impuls van de imposante Louise wordt
huurmoordenaar Michel geëngageerd. Hij moet definitief afrekenen met de
fabrieksbaas. De donkere humor met bijtende maatschappijkritiek (uitbuiting van
arbeiders en delokalisatie van bedrijven) wordt schitterend vertolkt door een keur
van Belgische filmacteurs. Bouli Lanners is de atypische, antiheroïsche
huurmoordenaar. Yolande Moreau is de onverzettelijke, naïeve arbeidster en Benoît
Poelvoorde mag zich nog eens uitleven als loslopende gek op een camping. Zowel
Yolande Moreau als Bouli Lanners zijn ondertussen uitgegroeid tot internationaal
gewaardeerde acteurs.
Yolande Moreau regisseert in 2004 zichzelf in de geestige en sobere tragikomedie
Quand la mer monte... In deze met twee Césars bekroonde film toert Irène in
Noord-Frankrijk rond met haar theatermonoloog Sale Affaire. Tijdens haar tournee
ontmoet ze de Vlaamse reuzendrager Dries (Wim Willaert) en de twee koesteren
gevoelens voor elkaar. De tragikomische toets wordt in deze intimistische film
verzacht door een ontwapenend liefdesspel. Quand la mer monte... is een ontroerende
roadmovie op bescheiden Belgische maat gesneden en op toon gezet door feestelijke
fanfare- en populaire operamuziek.

Eldorado, Belgische roadmovie
Het idee van de tragikomische roadmovie met een open einde staat ook centraal in
het oeuvre van de autodidactische schilder-acteur-regisseur Bouli Lanners (1965).
Zowel in zijn korte films als in zijn twee langspeelfilms (Ultranova, 2005, en
Eldorado, 2008) gaan gebroken of thuisloze mensen op zoek naar wat ze onderweg
verloren hebben: genegenheid, vriendschap, liefde,... Het eveneens in Cannes
bekroonde Eldorado reveleert Lanners als één van de meest authentieke en geestige
Belgische filmmakers van de afgelopen

■ Cineast Pieter Van Hees, Brussel, 2007 [© Piet Goethals]
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■ Eline Kuppens in Linkeroever

jaren. Terwijl in zijn eerdere films de somberte van het Belgische landschap en zijn
personages domineert, evoceert Eldorado een warmer en kleurrijker beeld. De films
van Lanners zijn minder grotesk dan die van het olijke duo Delépine-Kervern, maar
de humor is er niet minder geestig
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om. Lanners is subtieler en milder voor zijn personages. Niet voor niets houdt de
regisseur van contradictorische zielen. De zachtere sociale kritiek vloeit organisch
voort uit de levensechte vertelling. De jonge ex-drugsverslaafde Elie breekt in bij
Yvan, een dealer in oude Amerikaanse wagens. In plaats van hem bij de politie aan
te geven, besluit Yvan Elie een lift te geven naar diens ouders, die bij de Franse grens
wonen. Wat volgt, is een fijnzinnige, tragikomische odyssee van twee gekwetste en
melancholische mannen die ondanks al hun miserie toch ergens een stukje paradijs
zoeken. De tristesse van de elkaar kruisende levenspaden wordt draaglijk gemaakt
door tal van burleske verschijningen en gedoseerde absurde dialogen. Gefascineerd
door Amerikaanse westerns, realiseert Lanners met Eldorado een alternatieve
roadmovie doorheen een België dat niet bekendstaat om zijn weidse landschappen.
Toch schildert Eldorado op een oogstrelende manier, in mooie travellings en in
scope, de indrukwekkende natuurverschijnselen van een minuscuul land, met
aandoenlijke, zoekende personages. Adembenemende westernacties komen in
Eldorado niet voor. Er is alleen oponthoud; de personages en de kijkers mogen
immers niet te snel uit hun absurde land en hun zoekende natuur geraken. Eldorado
laat treffend zien dat waarachtige en geloofwaardige humor voortspruit uit grote en
kleine tragiek. ‘Le fond y a trouvé sa forme’. Films als Aaltra, Quand la mer monte...
en Eldorado zijn anarchistische kleinoden met een universele kracht. Gespeend van
vedettencultus, grote budgetten, special effects en kijkcijfers, zweren deze films bij
een eenvoudig, sterk verhaal en oprechte spelers. Daarbij dient opgemerkt dat de
zwartgallige of tedere tragikomedie vooral een bijzondere kwaliteit is van de
Franstalige Belgische film. Toch slagen ook Vlaamse films erin om op een
eigenzinnige en ontroerende manier om te gaan met heerlijke humor. Aanrijding in
Moscou (2008) van Christophe Van Rompaey en Dirty Mind (2009) van Pieter Van
Hees zijn geestige verademingen tussen heel wat geformatteerd televisie- en
filmvermaak.

Horror
Diezelfde Pieter Van Hees (1970) heeft met Linkeroever (2008) ook een ambitieuze
en verdienstelijke poging ondernomen om een thriller met horrortoetsen te realiseren.
Linkeroever gaat over Marie, een jonge atlete die door een mysterieuze ziekte haar
sporttoekomst verloren ziet gaan. Gefrustreerd trekt ze in bij haar vriendje Bobby,
een fascinerende verkoper van tweedehandswagens. In zijn appartement op de
Antwerpse Linkeroever vindt Marie liefdestroost bij hem, maar er spoken ook bizarre
verhalen rond over de vorige bewoonster, die spoorloos verdwenen is. Marie gaat
op onderzoek uit. Geholpen door de getalenteerde director of photography Nicolas
Karakatsanis, slaagt Van Hees erin om met verbluffende visuele flair de film te doen
evolueren van sociaal realisme tot duistere horror. Het spel van Matthias Schoenaerts
en van debutante Eline Kuppens is zeer overtuigend. Het verhaal vertoont echter te
veel inconsistenties om Linkeroever een intrigerende horrorfilm te noemen. Daarvoor
vertoont de vertelling van realiteit over droom naar nachtmerrie te veel zwarte gaten.
Toch durft Pieter Van Hees het net als Dimitri Karakatsanis in zijn Small Gods (2007)
aan om cinematografisch verder en dieper te gaan dan de perfect gepolijste en
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succesvolle publieksthrillers van Erik Van Looy (De Zaak Alzheimer, 2003, en Loft,
2008) en Jan Verheyen (Dossier K, 2009).
Het grootste horrorfilmtalent in onze contreien is echter ook weer een Franstalige
cineast: Fabrice du Welz (1972). Geïnspireerd door internationale horrorfilms en
thrillers uit de jaren zeventig en door regisseurs als Luis Buñuel, Alfred Hitchcock
en zelfs André Delvaux, realiseert Du Welz de kortfilm Quand on est amoureux c'est
merveilleux (1999) en zijn magistraal langspeelfilmdebuut Calvaire (2004). Beide
films zijn ook weer geproduceerd door Vincent Tavier. In Calvaire komt de
rondtrekkende charmezanger Marc Stevens tijdens een onweer vast te zitten in een
onheilspellend bos. Hij krijgt onderdak in een verlaten herberg, uitgebaat door de
zonderlinge Bartel. Al van bij het begin van de film, tijdens en na een onschuldig
optreden van de zanger in een rusthuis, voegt Du Welz verontrustende elementen
toe. Net als in C'est arrivé of Aaltra kiest hij voor sterk getypeerde, groteske
personages. Wat begint als een realistische roadmovie met bizarre trekjes ontwikkelt
zich gaandeweg als een grimmige en wrede hellegang zonder weerga. Het ook weer
met bescheiden middelen, maar tegelijk met grote eigenzinnigheid gedraaide Calvaire
biedt een complete gruwelervaring, met dank aan het briljante camerawerk van Benoît
Debie. De Belgische Hoge Venen vormen bovendien het sublieme decor van een
tegelijkertijd agressieve en poëtische horrorfilm pur sang.
Na het festivalsucces van Calvaire kan Du Welz Vinyan (2008) realiseren. In deze
internationale coproductie met sterren als Emmanuelle Béart en Rufus Sewell gaat
een koppel op zoek naar hun zoontje dat verdween tijdens de tsunami in Thailand.
Overtuigd dat de jongen niet dood is maar ontvoerd, wil de moeder hem kost wat
kost terugvinden. Het koppel onderneemt een reis die uitmondt in een
weerzinwekkende apocalyps. Vinyan is grootser opgezet, en kan beslist wedijveren
met internationale horrorfilms, maar Calvaire is krachtiger en verrassender. De
gruwel gaat er voorbij het uiterst denkbare. Zoals C'est arrivé en Eldorado getuigt
ook Calvaire van een uitstekende en misschien wel typisch Belgische ‘humour et
horreur décalés’. Een buitengewoon oorspronkelijke cinema om te koesteren, te delen
en te stimuleren.
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Belgische langspeelfilm in vorm?
Vormexperimenten en grensverleggende beeldtaal in de Belgische
langspeelfilm
Erik Martens
Het is geen toeval dat in kleine productielanden verrassend veel eigenzinnige films
het licht zien. Omdat een gemiddelde film in België meer kost dan hij opbrengt, is
het veiliger in te zetten op artistieke merite dan op financieel rendement. Het ligt
daarom voor de hand dat Belgische filmers graag experimenteren. Dat deden ze al
van in de jaren twintig van de vorige eeuw. Die vrijheid namen en nemen ze nog
steeds vooreerst in het genre van de korte film. Deze films zijn zelden te zien in de
bioscoop, maar wel op de festivals en ook geregeld in musea of galerieën, waar film
en beeldende kunst elkaar raken. Vooral Nicolas Provost liet de jongste jaren van
zich spreken op die fora. Zijn films werden er wereldwijd vertoond. Strikt genomen
spreken we hier nog van de klassieke experimentele film, in die zin dat zijn films
geen onderdeel uitmaken van installaties, zoals dat bij veel andere

■ Cineaste Caroline Strubbe, Laken, 2009 [© Piet Goethals]

landgenoten wel vaak het geval is (neem bijvoorbeeld veteraan Chantal Akerman).
In zijn bekendste en ook meest bekroonde werk Plot Point uit 2007 bouwt Provost
met onschuldige beelden van een doodgewone dag op Times Square in New York
een mysterieuze en spannende sfeer op die verwijst naar de taal van de genrefilm.
In Long Live the New Flesh, eerder dit jaar geselecteerd voor het festival van Berlijn,
gaat hij op analoge wijze aan de slag met beelden uit het genre van de horrorfilm.
Tegelijk grijpt hij ook in op de textuur van het beeld, dat hij visueel laat desintegreren.
Intussen maakt de cineast zich al enige tijd klaar voor een eerste langspeelfilm
(The Invader). Naar eigen zeggen zou het een sociale thriller worden over de
emotionele en economische overlevingsstrijd van een illegale immigrant in de nieuwe
wereld. Uit deze korte parafrase blijkt meteen dat die langspeelfilm allicht
gestructureerder zal zijn dan Provosts korte films. Dat is niet meteen een grote
verrassing. Integendeel, het is eerder de regel. Langspeelfilms experimenteren even
graag dan korte films, maar hun experimenten zijn doorgaans strakker omlijnd. De
bioscoopfilm heeft in de regel een begin en een einde, een experimentele korte film
niet noodzakelijk.
Het gros van de experimenterende Belgische cineasten beweegt zich op alle
domeinen tegelijk. Meestal stellen ze de courante narratieve structuur van de klassieke
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langspeelfilm in vraag en maken ze films waarin het accent niet ligt op een
welomschreven intrige, maar op sfeer en beeldende expressie.
Laat ons dat even concreet maken met een paar namen. We beperken ons tot de
laatste vijf jaar en - voor alle duidelijkheid - we geven niet meer dan een paar
tendensen aan. De volledigheid ligt ver buiten de ambitie van deze korte tekst.

De spirituelen
Peter Brosens en Jessica Woodworth waren de jongste twee jaar prominent aanwezig
op het voorplan van de Belgische film. Hun zoektocht leidde tot een spirituele cinema
die meer belang hecht aan ervaring en meditatie dan aan de logica van een plausibele
vertelling. Hun cinema wordt gevoed door een etnografische interesse, die hun werk
aanvankelijk eerder binnen het genre van de documentaire deed belanden. Vandaag
maken ze langspeelfilms die internationale bijval genieten, zoals het recente Altiplano
(2009), dat zich afspeelt te midden van een ecologische en spirituele catastrofe in
het Andesgebergte, en voordien Khadak (2006), dat zich situeert in een Mongolië
waar industriële mijnbouw het milieu en de traditionele cultuur ontwortelt. In hun
nieuwste project, dat voorlopig Het vijfde seizoen is getiteld, speelt zich een analoog
thema af in eigen land.
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Even eigenzinnig is het discours van Marion Hänsel, die al een lang parcours in de
Belgische film heeft afgelegd en die de jongste jaren ook een almaar meer ‘spirituele’
koers vaart. De expliciet maatschappelijke, ecologische en politieke thematiek uit
haar jongste films sluit vrij dicht aan bij de wereld van Brosens en Woodworth. In
Si le vent soulève les sables (2006) zien we hoe droogte en politiek geweld een hele
Afrikaanse familie bedreigt. Tegenover de harde problematiek staat een esthetiserende
en kleurrijke beeldtaal, die van een andere aard is dan de karakteristieke fotografie
bij Brosens en Woodworth, maar die eveneens een belangrijke rol speelt in de
louterende werking die de film moet bewerkstelligen.
Hansel en Brosens en Woodworth staan niet alleen in hun afwijzing van wat men
de klassieke ‘plot-driven’ film noemt, de cinema waarin het ‘verhaal’ centraal staat.
Evenmin kiezen ze voor de iets minder traditionele ‘character-driven’ film, waarin
vooral de psychologische uitdieping van de personages alle aandacht krijgt. Hun
interesse gaat in de eerste plaats uit naar het thematische en het stilistische. Op dat

■ Still uit Vinyan
■ Still uit Rumba

vlak raken ze een breed vertakte stroming en traditie in de Belgische film.

Plastische cinema
Vooral de Vlaamse film is van oudsher een plastische cinema, waarin het narratieve
veeleer kapstok is dan uitgangspunt. Ook bij relatieve nieuwkomers als Fien Troch
met Een ander zijn geluk (2005) en haar recentere (Frans gesproken) Unspoken
(2008) komen we terecht in de wereld van de vorm: van bestudeerde cadrages en
uiterst verzorgde opnames. Beide films gaan over het traumatische effect van het
verlies van een kind op de ouders. Het fenomeen wordt niet psychologisch uitgediept,
het wordt alleen uitgebeeld. Voor Dorothée Van den Berghes tweede langspeelfilm
My Queen Karo (2009) geldt precies dezelfde bedenking: er is een duidelijk omlijnd
thema (de jeugd van Karo te midden van flower-powerende ouders), maar de
portrettering blijft aan de oppervlakte. Er wordt zeker niet geanalyseerd. Stilistisch
daarentegen is het een bijzonder gave film, met opnieuw - zoals bij Troch - een sterke
visuele identiteit. Voor mij passen Patrice Toyes tweede film (N)iemand (2008) en
de debuten van Joost Wijnants (De laatste zomer, 2007) en Caroline Strubbe (Lost
Persons Area, 2009) binnen dezelfde ‘school’: het zijn stijlgedreven evocaties van
een thema. (N)iemand gaat over het riskante verlangen naar een ander leven; De
laatste zomer over hangtieners die de leegte van een lange zomervakantie trachten
op te vullen; Lost Persons Area is een verhaal van liefde en ontreddering in een
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desolaat en surrealistisch landschap van hoogspanningspylonen. We leren nergens
echte personages kennen, maar we krijgen wel een expressieve rondleiding in hun
leefwereld.
Je zou bijna denken dat dit een exclusief Vlaams genre is, maar dat klopt niet
helemaal. Ook in Les tremblements lointains (2008) van Manuel Poutte bijvoorbeeld
zijn beeld en sfeer allesbepalend. Poutte evoceert in deze film de aanzienlijke
verschillen tussen de westerse en de Afrikaanse manier om in het leven te staan. Een
jonge vrouw is verliefd op een Senegalees. Dat brengt haar in conflict met haar vader,
een dokter die een plaatselijk ziekenhuis runt. De personages ademen een sterke
présence en authenticiteit uit.
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In zekere zin is ook Jaco Van Dormaels spectaculaire Mr. Nobody (2009) één lang
uitgerokken stijloefening. Let overigens op de semantische verwantschap met
(Niemand en Lost Persons Area. Psychologie komt er evenmin bij kijken, en de plot
over de jonge Nemo die meerdere levens tegelijk gaat beleven al naargelang de
geliefde met wie hij in zee gaat, is dermate complex dat ze zichzelf in zekere zin
opheft. Wat overblijft, is de uitbeelding van de al dan niet virtuele leefwerelden
waarin hij terechtkomt en die Van Dormael met grote virtuositeit en finesse gestalte
geeft.
Voor mij is de kampioen van het genre alleszins de Franstalige Belg Bouli Lanners,
die zelf meermaals te kennen gaf dat hij via de landschapschilderkunst tot de film is
gekomen. Wat zijn films Ultranova (2005) en Eldorado (2008) voor mij sterker
maakt dan de andere titels binnen deze familie, is niet alleen de kwaliteit en de
originaliteit van de beeldende expressie, maar ook het feit dat hij erin slaagt zijn
personages een ziel en een geloofwaardigheid mee te geven, hoe bizar en grotesk ze
ook zijn.

■ Still uit Aanrijding in Moscou

Grotesk Vlaanderen
Van zwart-Wallonië is het maar een korte rit naar zwart-Vlaanderen, waar het groteske
register de jongste jaren aan een solide revival toe is. Na het zeer esthetiserende Steve
+ Sky (2004) en Dagen zonder lief (2007) overtuigde Felix Van Groeningen met De
helaasheid der dingen (2009) een breed publiek. De personages die hij distilleerde
uit het gelijknamige boek van Dimitri Verhulst zijn een markant amalgaam van
maatschappelijke curiosa. Mocht James Ensor cineast zijn geworden, dan waren dit
wellicht zijn figuranten geweest. Pieter Van Hees' Dirty Mind (2009), met in de
hoofdrol de populaire tv-komiek Wim Helsen, voert een vergelijkbare biotoop op:
de helaasheid van Diego, die na een auto-ongeval herboren wordt als de assertieve
macho Tony T, met alle gevolgen vandien.
Groteske figuren met bizarre dromen zetten de Vlaamse marge in de verf. In de
meeste gevallen wordt hun leefwereld met een gedestabiliseerde camera losvastgelegd,
waardoor de scheve kantjes nog schever uitvallen. Dit soort expressieve tot
expressionistische portretkunst vinden we ook in Koen Mortiers debuutfilm Ex
Drummer (2007) - naar het boek van Herman Brusselmans -, over een schrijver die
drummer wordt van een vierderangs rockbandje. De film is grofgebekt uit overtuiging:
de helden drinken, schijten, kotsen en zijn stoned van de ochtend tot diep in de nacht.
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Dezelfde duistere, destabiliserende stijl komt ook terug in Dimitri Karakatsanis'
eerste langspeelfilm Small Gods (2007), die dicht in de buurt komt van Pieter van
Hees' gestileerd noir universum.

Genrepastiches
Films worden meer wél dan niet gemaakt ‘in de stijl van’ andere films. Maar in
sommige gevallen wordt de verwijzing ook gethematiseerd en krijgen we films die
in de eerste plaats als genre- en stijloefeningen functioneren.
Linkeroever (2008) is de eerste film van Pieter Van Hees, die een jaar later zijn
Dirty Mind zou draaien. Small Gods-regisseur Dimitri Karakatsanis schreef mee aan
de film en zijn broer Nicolas Karakatsanis zorgde voor het camerawerk. Visueel oogt
de film aantrekkelijk en brengt hij de fameuze Antwerpse wijk op een bevreemdende
manier in beeld. Minder geslaagd vind ik de genreoefening, die nochtans essentieel
is, want Linkeroever wil vooral een Vlaamse bovennatuurlijke gruwelthriller zijn.
Die verwijzing, of die pastiche van de horrorfilm lukt wel uitstekend in Amer
(2009), de speelse en virtuoze debuutfilm van Hélène Cattet en Bruno Forzani, wier
aanpak bij momenten in de buurt van de eerder genoemde Nicolas Provost komt.
Pastiches van horrorfilms zijn blijkbaar erg in trek bij jonge cineasten. Fabrice du
Welz maakte er twee: Calvaire (2004) en Vinyan (2008), beide deels ernstige, deels
ironische griezelverhalen met veel sympathie voor het naargeestige zombievolkje.
Experimenteel kunnen we deze films niet noemen, maar het vormbewustzijn, dat
refereert aan de vormtaal van andere films, staat voorop. Ook de stijlbewuste films
van Bruno Romy, Fiona Gordon en Dominique Abel verwijzen duidelijk naar andere
films. Hun kleurrijke en minima-
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listische beeldtaal voert ons in rechte lijn naar de burleske wereld van Jacques Tati.
Rumba (2008) en L'Iceberg (2005) zijn oefeningen in retrostijl die, omdat het origineel
zo ver afstaat van de wereld van vandaag, uitstekend werken. Ook hier geen plot en
geen karakters, maar wel muziek (rumba natuurlijk) en ambience. Het werk van
Romy, Gordon en Abel voelt pittig en fris aan, al is het niet baanbrekend. Er zijn
overigens maar weinig Belgische films die trends setten. In eerste instantie nemen
ze bestaande vernieuwingen over. Dat geldt ook voor de meer commercieel gerichte
films, waar formats en succesformules zonder veel toegevoegde waarde, maar vaak
wel met aanzienlijk publiek succes, worden overgedaan.

Weg met stijl
Paradoxaal genoeg zijn het in de Belgische context vooreerst een reeks eerder stijlloze
films die we vernieuwend kunnen noemen. Films zonder veel tralala, met een directe,
weinig opgesmukte stijl, zoals we die kennen van de sociaal-realistische drama's van
de broers Dardenne. Experimenteel zijn dit soort films niet echt, daarvoor is de stijl
te naakt en doet hij er alles aan om op te lossen in de inhoud. Hetzelfde kan worden
gezegd van de stijl van de films van Joachim Lafosse, op dit moment een van de
meest beloftevolle jonge Belgische cineasten. Zijn psychologisch-realistische aanpak
is gekenmerkt door een even functionele stijl. En in Vlaanderen onthouden we van
Christophe Van Rompaeys uitstekende Aanrijding in Moscou (2008) eerst en vooral
het dramatische gegeven en in mindere mate de stilistische aankleding.
Stijl is dus niet meteen een probleem in de Belgische film. Vormbewust zijn we
meer wel dan niet en experimenteren doen we van oudsher. De meest memorabele
films van het jongste decennium waren evenwel films die een meer directe stijl
hanteerden - een stijl die zich ondergeschikt opstelde tegenover de inhoudelijke
kwesties die de cineast aan de kijker voorlegde.

Aftiteling
Auteurs
Patrick Auwelaert (1965) is als educatief medewerker verbonden aan de
Hoofdstedelijke Openbare Bibliotheek. Hij is redacteur van Kunsttijdschrift
Vlaanderen en publiceerde in onder meer De Vlaamse Gids, DW&B, Poëziekrant,
Ons Erfdeel, Septentrion en Cinemagie.
Jan Blondeel studeerde film bij onder meer Dirk Lauwaert. Schreef voor Andere
Sinema Begon eind jaren tachtig te werken voor de dienst Kunstzaken van de
toenmalige BRT. Realiseerde voor diverse televisieprogramma's reportages over en
portretten van beeldend kunstenaars, muzikanten en componisten. Regisseerde recent
voor Goudvis (Canvas) portretten van Luc en Jean-Pierre Dardenne, Luc Tuymans
en Raoul De Keyser.
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Jan-Pieter Everaerts (1958) studeerde Communicatiewetenschappen aan de K.U.
Leuven en Filmtechniek aan het Narafi in Vorst. Hij realiseerde een veertigtal
reportages en documentaires (vooral voor de BRT) en publiceerde vijf boeken (vooral
over documentairefilm). In 1990 richtte hij de vzw Mediadoc op, waarmee hij
dagelijks het onafhankelijke e-zine De Groene Belg publiceert. Sinds 1993 geeft hij
les aan het departement RITS van de Erasmushogeschool Brussel.
Piet Goethals (1959) studeerde kunstgeschiedenis aan de RUG en fotografie aan de
KASK in Gent. Schreef over film voor onder meer Film & Televisie (nu Filmmagie),
Screen International (GB), Variety (USA), De Morgen, De Tijd en Feeling. Nu
schrijft en fotografeert hij als los medewerker voor onder meer de weekbladen Knack
Focus, Knack Weekend en Trends. Publiceerde in 2009 het fotoboek Belgische
cinema in beeld. Made in Flanders.
Wouter Hessels (1970) doceert sinds 1995 filmgeschiedenis aan het departement
RITS van de Erasmushogeschool Brussel. Hij is ook gastdocent aan de Baltic Film
and Media School in Tallinn (Estland) en aan het Vesalius College (VUB), en verzorgt
inleidingen en lezingen in Cinematek en Cinema Zuid. Hij is bovendien
coördinator-programmator van Cinema RITS en publiceert over film in onder meer
Cinemagie.
Erik Martens (1962) is hoofdredacteur van de reeks filmarchief-dvd's bij het
Koninklijk Belgisch Filmarchief. Daarnaast schrijft hij over film en filmbeleid als
Belgisch correspondent voor de International Film Guide en voor Staalkaart.
Voordien was hij filmmedewerker van Klara en publiceerde hij voor diverse media
als De Standaard, Knack Focus, Ons Erfdeel, Streven en Muziek & Woord.
Freddy Sartor (1952) studeerde aan het RITS in Brussel. Redacteur van het filmblad
Film & Televisie (nu Filmmagie) van midden jaren tachtig tot 2005. Lid van de
Vlaamse Filmcommissie van 1992 tot 2002. Hoofdredacteur van het driemaandelijkse
filmstudietijdschrift MediaFilm (nu Cinemagie) van 1997 tot 2007. Momenteel lid
van de Raad van Bestuur van het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) en
hoofdredacteur (sinds 2005) van Filmmagie.
Evelien Van Vessem is licentiate in Germaanse filologie (K.U. Leuven) en master
in de filmstudies en de beeldcultuur (UA). Lerares Nederlands en Engels en sinds
2008 hoofdredactrice van het driemaandelijkse filmstudietijdschrift Cinemagie.
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Poëtisch bericht
Samenstelling Carl De Strycker
Gedichten voor deze rubriek kunnen digitaal worden aangeboden via
carldestrycker@hotmail.com met vermelding van postadres en bank- of postrekening.
Over de inzendingen wordt niet gecorrespondeerd.
*
Zoals ook ik wacht tot je komt
heb je mijn lichaam traag op vingers
geteld, mij zijdelings uitgesproken,
tot handen en woorden elkaar
niet langer dulden
en ik onaangesproken blijf
*
Stil is meer dan ongehoord.
Zelfs nu het beeld
je ontbreekt,
tasten je ogen opnieuw in
het duister, leg ik je mond
het zwijgen op.
Niemand ziet mij.
Ik ben ongedeerd.
*
Voor M.
Vertrekken is gelij<matiger weggaan,
is afscheid en woorden
als sterk verdund verzwijgen
en armen te kort komen
*
Ik heb je in mij opgenomen
ogen die elke kleur
ontkennen blindelings en
in elk opzicht
zag ik je verder van hier
*
Hier ben je nocit weggegaan
blijf ik in je handen ongedeerd beperkt tot later
Hier heeft liefde zich net niet lang
genoeg gedragen
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| LIES KOOPMAN |
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Transit
Samenstelling Patrick Lateur
Hakuin
Three men in the library,
coaxed in by the heat.
One of them yawns
as wide as the book on his knees.
All three stinking of piss.
A queue for the Internet,
mostly Chinese students.
I'm looking for Hakuin's autobiography, the Zen monk.
I find it eventually
among the gardening books this place is in a fierce rira.
Aren't the three a class on monks themselves?
Mendicant. Idle.
A swarm of mosquitoes, I read, settled on Hakuin
while he was meditating.
He never stirred.
Having transcended mind and body
he stroked the mosquitoes off
and they fell from him as softly as petals.
Books going out.
Books coming back, dog-eared.
It was no grà for learning, or wisdom, or philosophy
that brought in the three buckos,
only to be inside from the cold.
They don't want encyclopaedias, fiction, newspapers or poetry,
only a haircut, a shave
a change of underwear
a kind word
a greeting even
a bowl of soup.
Who are they?
I don't like to stare.
Will they be noticed yet in a public park
divining the weather
at an auspicious time?
I haven't a blessed thing to say to them.
Hakuin, too, is stumped. Struck dumb.
| GABRIEL ROSENSTOCK |

Hakuin
Drie mannen in de leeszaal,
aangetrokken door de warmte.
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Eén van hen geeuwt
zo breed als het boek op zijn knieën.
Alle drie stinken naar pis.
Een rij wachtenden voor Internet,
meestal Chinese studenten.
Ik zoek de autobiografie van Hakuin, de Zen monnik.
Ik vind hem uiteindelijk
tussen de tuinboeken deze plek is in een woest rira.
Zijn de drie niet zelf een soort monniken?
Bedelorde. Werkschuw.
Een zwerm muggen, lees ik, daalde neer op Hakuin
terwijl hij zat te mediteren.
Hij bewoog nooit.
Door geest en lichaam te overstijgen
veegde hij de muggen af
en zij vielen van hem zo zacht als bloemblaadjes.
Boeken worden meegenomen.
Boeken worden teruggebracht, met ezelsoren.
Het was geen grà voor studie, of kennis, of filosofie
dat de drie bullebakken hier binnenbracht,
alleen maar om binnen te zijn uit de kou.
Zij willen geen encyclopedieën, romans, kranten of poëzie,
alleen hun haar laten knippen, zich laten scheren,
schoon ondergoed
een vriendelijk woord
zelfs een groet
een kom soep.
Wie zijn zij?
Ik zit niet graag te staren.
Zullen zij nog in een park worden gezien
het weer voorspellend
op een gunstig moment?
Ik heb ze absoluut niets te melden.
Ook Hakuin staat perplex. Met stomheid geslagen.
| WILLEM M. ROGGEMAN |

GABRIEL ROSENSTOCK is een Ierse dichter, geboren in 1949 in Kilfinane, in het
graafschap Limerick. Hij schrijft in het Gaelic, zowel in westerse als in oosterse
versvormen. Rosenstock publiceerde nagenoeg 150 bundels met eigen werk of
vertalingen. In het Engels verschenen recent Uttering Her Name, gedichten in
neo-bhaktistijl, en twee bundels beschouwingen over haiku: Enlightenment en Haiku,
the Gentle Art of Disappearing. Het gedicht Hakuin komt uit de in 2005 verschenen
bloemlezing Rogha Dánta. Selected Poems, die hij zelf heeft samengesteld uit zijn
gedichten in het Iers en in het Engels. De woorden rira en grà in Hakuin betekenen
respectievelijk ‘onrust, beroering’ en ‘liefde’.
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Te gast
Bavo Dhooge

Bavo Dhooge (Gent, 1973) leek in de wieg gelegd voor een tenniscarrière. Maar toen
hij moest kiezen al dan niet naar de VTV-tennisschool te gaan, bleef hij in het Gentse
Sint-Lievenscollege de Grieks-Latijnse afdeling volgen. Na zijn humaniora studeerde
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Dhooge Film & Televisie aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten. Na
zijn studies ging hij aan de slag als copywriter in een reclamebureau/productiehuis.
Het bleek een goede leerschool om snedig te leren formuleren, een vaardigheid
die hem in zijn misdaadromans bijzonder goed van pas komt. Tegelijk ging hij aan
het werk als recensent en journalist voor het weekblad Humo en begon hij al snel
scenario's te schrijven.
In 2001 verscheen een eerste roman, Spaghetti. Een jaar later verscheen SMAK,
waarin privé-detective Pat Somers voor het eerst zijn opwachting maakt. Grote
voorbeelden voor Dhooge zijn detectiveschrijvers als Ross McDonald en de Philip
Marlowe-mysteries van Raymond Chandler. Model stond ook het genre van de B-film
waarin de karakters van de personages en de clichés worden uitvergroot en waar de
humor nooit ver weg is. SMAK werd in 2002 genomineerd voor de eerste Diamanten
Kogel, prijs voor het Beste Misdaadboek in Vlaanderen. Een jaar later werd het boek
als eerste Vlaamse roman bekroond met de Schaduwprijs voor de beste spannende
debuutroman in de Nederlandse taal. In de Pat Somersreeks verschenen ook nog
Strafschop, opnieuw genomineerd voor de Diamanten Kogel, Spookbloem, STAR en
Showtime. Veeleer toevallig begon elke titel van Dhooges boeken met een S. De
auteur heeft van dat toeval zijn handelsmerk en gimmick gemaakt: inmiddels telt de
reeks ‘S’-boeken meer dan 50 titels.
Dat ‘inmiddels’ is snel gegaan bij Dhooge. Zijn misdaadroman Stand-In kreeg in
2008 als enige Nederlandstalige werk in de prestigieuze thrillergids van Vrij
Nederland vijf sterren. Met Stiletto Libretto (eveneens vijf sterren in VN) was Dhooge
in 2009 een van de vijf genomineerden voor de Gouden Strop. Datzelfde boek werd
bekroond met de Diamanten Kogel, prijs voor het Beste Nederlandstalige Spannende
boek. In Stiletto Libretto gaat kleine crimineel Jimmy Hendricks aan de haal met een
manuscript, de memoires van zijn celgenoot en wapenhandelaar, die even tevoren
voor zijn ogen gewelddadig aan zijn eind kwam.
Jimmy publiceert het boek onder een schuilnaam, oogst succes, maar enkele zware
jongens vinden het niet leuk dat hun handel en wandel publiek wordt gemaakt en
willen de publicatie verhinderen. Een citaat uit het juryrapport van de Diamanten
Kogel: ‘Een sterke plot, knappe dialogen, uitstekende karaktertyperingen. Een
geslaagde parodie op het Amerikaanse thrillergenre, tegelijk krankzinnig en
geloofwaardig. De auteur bespeelt een breed register van humor, zowel tongue in
cheek, grand guignol als pure slapstick. Daarbij slaagt hij er ook in met een ijzersterke
logica een degelijk uitgewerkt spannend verhaal te vertellen. Humor en spanning
zijn geen evidente partners. Dhooge maakt er in Stiletto Libretto een geslaagd huwelijk
van.’ Ook de critici zijn erg lovend. ‘Denk aan Quentin Tarantino die samen met
Elmore Leonard en Carl Hiaasen een feestje bouwt. De plot is even eenvoudig als
briljant en inventief’, schreef Fred Braeckman in De Morgen. En John Vervoort
bestempelde het boek als een meesterproef. Ook met het in 2010 verschenen Sioux
Blues, genomineerd voor de Hercule Poirotprijs, gaat Dhooge op de ingeslagen weg
verder. De verwachtingen voor de toekomst zijn dan ook hooggespannen.
www.bavodhooge.be.
| GEERT SWAENEPOEL |

Vlaanderen. Jaargang 59

642

Kunstarena
Samenstelling Patrick Auwelaert
Muziek
■ Desperado's van de jazz Freejazz in Gent in de periode 1965-1974
Patrick De Groote
In de periode 1965-1974 gonsde het in Gent van de freejazz, vooral rond de
Universitaire Jazzclub en de Alfa Jazzclub (Univ + Alfa Jazzclub). Niet minder dan
vijf freejazzfestivals vonden in die jaren in de stad plaats, waarvan vier in het
Gravensteen. De bekendste Belgische en internationale freejazzmuzikanten maakten
er hun opwachting voor een publiek van duizenden liefhebbers. Het waren
evenementen die telkens op heel wat aandacht van de pers konden rekenen, zowel
nationaal als internationaal. Gent was in die periode een draaischijf van de Belgische
freejazz. Sommige muzikanten van bij ons die vandaag nog steeds actief zijn in het
genre, begonnen hun muzikale traject dan ook in de Arteveldestad.

■ Patrick De Groote (1) en Paul Van Gysegem (r), Gravensteen, Gent, 1971
[© Marc Van Gysegem]

De protagonisten
In 1958 richtte een groepje studenten van de Rijksuniversiteit een universitaire
jazzclub op. Tot midden in de jaren zestig organiseerden deze studenten de
concertenreeks ‘Jazz at the Aula’. Tal van grote, internationale namen zoals pianist
Bud Powell (1924-1966) speelden toen in de statige Aula, vooral in het genre van
de hardbop.
In 1965 werd aan de Rijksuniversiteit met een aantal studenten het Birdland
Jazzcombo opgericht, dat zich eerst toelegde op hardbop en later onder de naam
UMG Djes 5-tet evolueerde richting avant-garde. Bassist Rudi Blondeel stuurde deze
groep aan waarin beginnende jazzmuzikanten speelden zoals Philippe Venneman
(toen nog op drums, later op tenorsax), André Goudbeek (altsax), Patrick De Groote
(trompet), Ronnie Dusoir (drums) en enkele jaren later Serge Hoste (trombone) en
Jacques ‘Tjok’ Declerck (altsax). De groep was regelmatig te horen in jazzclubs, op
concerten en op opnames voor de BRT-Jazzsectie. De oorspronkelijke bezetting
concerteerde in 1969 in het onrustige Bratislava en nam verschillende malen deel
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aan het Jazzfestival van San Sebastian (Spanje) in de jaren 1968-70. In 1970 speelden
ze er uitsluitend freejazz.
Begin 1966 werd de Lazy River Jazzclub opgericht in een historisch pand in het
Hazewindstraatje in Gent. Hoewel de Club zich vooral richtte op traditionele jazz
zoals die vooral gespeeld werd voor de Tweede Wereldoorlog, kon men er regelmatig
hardbopgroepen aan het werk zien en een zeldzame keer ook groepen die een meer
‘vrij’ geluid lieten horen.
In diezelfde periode zette de Gentse beeldhouwer, schilder, graficus en jazzbassist
Paul Van Gysegem (1935) zich actief in om de freejazz bij een geïnteresseerd publiek
weerklank te doen vinden. Hij speelde regelmatig samen met internationaal bekende
muzikanten die hij naar Gent haalde. Zo organiseerde Van Gysegem concerten in
het schildersatelier van Jan Burssens voor een select publiek van jazzliefhebbers.
Hij zou al spoedig de drijvende kracht worden voor lokale en internationale
jazzmuzikanten in het Gentse.
In 1966 vraagt Van Gysegem aan Patrick De Groote om deel uit te maken van zijn
freejazzgroep, die in de loop van de daaropvolgende jaren enkele malen van
samenstelling zal veranderen. In het begin maakten de Amerikaanse drummer Calyer
Duncan en de Antwerpse altsaxofonist Cel Overberghe er deel van uit. Later zou de
groep uitgroeien tot een sextet waarin naast Van Gysegem en De Groote ook Nolle
Neels (tenorsax), Ronald Lecourt (vibrafoon) en de Nederlanders Jasper van 't Hof
(piano) en Pierre Courbois (drums) spelen. Dit sextet maakte verschillende opnamen
voor radio en televisie en bracht in 1971 de Ip Aorta uit. De groep nam ook deel aan
verschillende festivals, waaronder de vier Avant Garde Jazz Festivals in het Gentse
Gravensteen en het Middelheim Jazzfestival.
Ondanks de kritische geluiden die zowel bij traditionele(re) muzikanten als bij de
pers te horen waren over het controversiële karakter van freejazz, werd het genre
toen druk beoefend in het Gentse. Locaties waar het onder meer een dankbaar publiek
vond, waren café
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Trefpunt, kleinkunsttheater Op Zolder en de Hotsy Totsy Club. Ook in de auditoria
van de universiteit en in studentenrestaurant De Brug werden vaak freejazzconcerten
georganiseerd op initiatief van de Universitaire Jazzclub.
En dan was er nog café The Shamrock, waar freejazz vooral in de jaren 1966-67
beoefend werd. De Nederlandse tenorsaxofonist Kris Wanders speelde er met Serge
Catalano (drums), Ronnie Dusoir (drums) en Paul Feyaerts (bas), maar ook met de
Duitsers Peter Brötzmann (tenorsax) en Peter Kowald (bas) en de Zweed Sven-Āke
Johansson (drums). De Antwerpse pianist Fred Van Hove - vandaag nog steeds een
van de tenoren van de Belgische freejazz en vrije improvisatie - was er eveneens
regelmatig te horen.
In 1969-1970 startte het kunstencentrum avant la lettre Proka met de ‘Zwarte Zaal’
in de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (KASK). Dit pilootcentrum onder
leiding van beeldend kunstenaar en toenmalig KASK-directeur Pierre Vlerick en
diens kunstzinnige medewerkster Milou Werbrouck-Cools kon op artistiek vlak
vergeleken worden met heel wat beroemde internationale kunstencentra. De Zwarte
Zaal was in het bijzonder een ontmoetingsplaats voor adepten van hedendaagse
muziek en onder stimulans van een groepje leraars en kunstenaars rond de KASK
werd het ook een platform waar regelmatig freejazzconcerten georganiseerd werden
door de Univ + Alfa Jazzclub. Het was in de Zwarte Zaal dat in 1970 het legendarische
‘confrontatieconcert’ plaatsvond tussen LOGOS (avant-gardemuziek) en het Paul
Van Gysegem Sextet (freejazz).
Freejazz kreeg in die jaren ook steeds meer internationale aandacht van kunstenaars
uit andere disciplines, die het muziekgenre op een of andere manier in hun werk
integreerden of er minstens de invloed van ondergingen. Beoefenaars van disciplines
als dans, mime, poëzie, toneel, fotografie, film, schilder- en

■ Aorta (detail), Paul Van Gysegem Sextet, Futura Records, Parijs, 1971
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■ Nolle Neels (1), Paul Van Gysegem (m) en Steve Potts (r), Galerij Elias, Wieze, 1972
[© Marc Van Gysegem]

beeldhouwkunst en multimedia lieten er zich door inspireren. Ook vernissages in
galeries werden regelmatig opgeluisterd met freejazzconcerten. Voorbeelden hiervan
zijn Galerie William Wauters in Oosteeklo, Galerij Elias in Wieze en Galerie Richard
Foncke in Gent. Maar ook culturele centra en jeugdclubs lieten zich niet onbetuigd
en brachten programma's waarin (free)jazz en poëzie centraal stonden.

Univ + Alfa Jazzclub
In 1968 beslissen Paul Van Gysegem en Patrick De Groote, die inmiddels preses van
de Universitaire Jazzclub geworden was, om samen met Julien Revis (toen directeur
van de Handelsschool in Gent, later van het Stedelijk Secundair Kunstinstituut) de
handen in elkaar te slaan en de Univ + Alfa Jazzclub op te richten. De bedoeling was
om hedendaagse jazz en vooral freejazz dichter bij het publiek te brengen. Dit bleek
een succesformule te zijr: tientallen concerten waarvoor grote publieke belangstelling
bestond, gingen eerst door in de zaal boven tearoom Fox op de Koornmarkt en nadien
in de Zwarte Zaal van Proka aan de KASK.
Eén van de uitschieters was het concert met de bekende Amerikaanse bassist en
violist Alan Silva, de Indiaanse fluitiste Becky Friend, de Zuid-Afrikaanse
altsaxofonist Ronny Beer en de Jamaicaanse tenorsaxofonist Kenneth Terroade,
samen met Paul Van Gysegem, Patrick De Groote, Calyer Duncan en Cel Overberghe.
In de loop van 1971 startte de Univ + Alfa Jazzclub met een nieuw initiatief:
nieuwe, vooruitstrevende jazzplaten beluisteren in de kelderbar van café De Rode
Hoed in Klein Turkije, vlakbij de Koornmarkt. Geïnteresseerden konden zelfs hun
eigen platen meebrengen. Dit initiatief lokte wekelijks een aantal gepassioneerde
freejazzliefhebbers die in een ongedwongen sfeer naar muziek luisterden en
debatteerden over avant-gardemuziek.

Avant-garde jazzfestivals in het Gravensteen en in de Sint-Pietersabdij
Gestimuleerd door de successen van de Univ + Alfa Jazzclub, besloten de oprichters
samen met enkele enthousiastelingen in 1969 een eerste ‘Avant-Garde Jazzfestival’
voor Belgische muzikanten te organiseren in het Gravensteen. Dit festival was volgens
de organisatoren deels bedoeld als reactie op het feit dat jazzmuziek in het algemeen
en Belgische muzikanten in het bijzonder te weinig aan bod kwamen op radio en
televisie. Het festival, dat slechts één dag duurde en plaatsvond op zondag 19 oktober
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1969, kende een onverwacht grote opkomst en belangstelling. Tot de optredende
groepen behoorden het Fred Van Hove Trio, het Jack Pelzer Kwartet, het Paul Van
Gysegem Sextet en Willy Roggemans The Jazz Lab Bi-Unit.
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De drie daaropvolgende jaren werd het festival opnieuw georganiseerd door dezelfde
ploeg op dezelfde locatie. Alleen stond het in die jaren open voor zowel Belgische
als internationale muzikanten. In 1973 volgde ten slotte nog een laatste editie, ditmaal
in de Sint-Pietersabdij, maar met andere organisatoren. In die vier jaren speelden
honderden muzikanten telkens voor duizenden liefhebbers. Onder hen grote namen
uit de toenmalige freejazz als Sunny Murray, Malachi Favors, Ambrose Jackson,
Mongezi Feza, Jan Garbarek, Louis Moholo, John Surman, Dave Holland, Clifford
Thornton, Evan Parker, Frank Wright, Misha Mengelberg, Steve McCall, Steve Potts
en Steve Lacy. Van wereldmuziek avant la lettre was er toen ook al sprake, met
muzikanten als de Senegalese drummer Cheikh Tidiane Fall en de Brotherhood of
Breath Big Band van de Zuid-Afrikaanse pianist Chris McGregor. Naar aanleiding
van de vier festivals in het Gravensteen verschenen zowel in de nationale als in de
internationale geschreven pers heel wat reacties van jazzcritici, en die waren niet
zelden onverdeeld gunstig, zoals blijkt uit het volgende citaat uit een artikel van
Gérard Rouy in het Franse jazztijdschrift Jazz Magazine (No 184, décembre 1970),
naar aanleiding van het tweede festival in 1970: ‘Bien que le free jazz ne soit plus
considéré comme une musique “maudite”, les organisateurs de ce deuxième festival
de Jazz d'avant-garde ne prévoyaient sans doute pas un tel succès. Pendant

■ Paul Van Gysegem (l) en Patrick De Groote (r), receptie Parkjazz, Kortrijk, 2009
[© Sabine Deknudt]

plus de treize heures, plusieurs milliers de spectateurs et quelque soixante-dix
musiciens ont troublé le recueillement dominical du Château Gravensteen et fait
trembler ses murs historiques.’
Dat ook de muzikanten zelf onder de indruk waren van de opzet en uitwerking
van de festivals, bewijst het volgende citaat uit een artikel van Pierre-Martin Neirinckx
in het Franse jazztijdschrift Jazz Hot van december 1970: ‘L'importance de ce festival
a été soulignée et de la part du public (par sa présence nombreuse et par son niveau
d'engagement) et de la part des musiciens. C'est en effet Burton Greene qui a dit qu'il
s'agit d'une initiative unique dans le monde du jazz contemporain. On ne connaît
nulle part un festival pareil où l'on joue uniquement du jazz pur et où l'on ne tend
pas d'engager des groupes commerciaux, tels que des ensembles de pop music. C'était
aussi l'avis de Gunter Hampel qui a déclaré de ne jamais avoir vécu une telle
expérience auparavant.’

Gastmuzikanten uit andere steden
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In het begin van de jaren 60 werd er in ons land heel wat experimentele jazz gespeeld
in cafés en clubs. In Antwerpen was dat bijvoorbeeld het geval in De Mok, De Muze
en de Gard Sivik, in Brussel in Theâtre 140 en in Luik in het Jazz Café. Vooral in
Antwerpen heerste er toen heel wat bedrijvigheid rond freejazz, met spilfiguren als
Mike Zinzen, Butch Peleman, Fred Van Hove en Cel Overberghe, maar ook met de
in ons land verblijvende buitenlanders zoals de drummers Calyer Duncan en Al
Jones. Paul Van Gysegem speelde er ook regelmatig. Vanaf het midden van de jaren
zestig verschoof het zwaartepunt van de Belgische en zelfs deels Europese freejazz
echter steeds meer richting Gent. Talloze toonaangevende Belgische jazzmuzikanten
van buiten het Gentse concerteerden er in die jaren. En jazzfestivals uit die tijd, zoals
dat van Moers in Duitsland, voor het eerst georganiseerd in 1972, lieten zich inspireren
door de Gentse festivals in het Gravensteen.
In die tijd zochten tal van jazzmuzikanten hun weg in een landschap waar de
moderne, tonale jazzmuziek vaak de wegen van de atonale freejazz kruiste, en dat
bracht wel eens conflicten met zich mee. Sommige muzikanten die in de regel hardbop
speelden, wilden het avontuur en het experimentele karakter van de freejazz niet aan
zich laten voorbijgaan en dreven een tijdje mee op de stroom van de freejazz om er
zich daarna weer aan te ontrukken. Onder hen Jacques Pelzer, Robert Pernet, Paul
Dubois, Richard Rousselet en Félix Simtaine. Anderen zoals Fred Van Hove, Cel
Overberghe, Paul Van Gysegem en André Goudbeek kozen vrijwel van bij de start
van hun muzikale loopbaan voor de freejazz en bleven de stroming doorheen de jaren
trouw.
De tweespalt tonale-atonale jazz deed in die jaren heel wat verhitte discussies oplaaien
tussen voor- en tegenstanders van beide benaderingen van jazz spelen. Sommigen
zagen de freejazz als een evolutie vanuit de tonale jazz waarbij men eerst deze laatste
volledig diende te beheersen vooraleer naar een meer geëvolueerde vorm te kunnen
overgaan. Anderen ervoeren de freejazz als een vorm van vrije expressie zonder
daarbij nood te hebben aan de tonale jazz als fundament. Deze situatie was te
vergelijken met de discussie rond de New-Orleansjazz en de bebop. Sommigen
voerden daarin als argument aan dat je niet noodzakelijk eerst jarenlang
New-Orleansjazz of dixielandmuziek gespeeld moest hebben vooraleer je bebop kon
gaan spelen. Voor bepaalde jazzmusici was dit geen thema, voor anderen was het de
kern van heel wat emotionele ontladingen. In elk geval had elke jazzmuzikant er zijn
eigen kijk op, en die kwam neer op een of/of- of een en/en-verhaal.
Vandaag zien we dat die hele discussie voorbijgaat aan de jonge generatie
jazzmuzikanten. Technisch goed geschoold staan velen onder hen open voor elke
muziekvorm die vaak de contouren van de jazzmuziek over-
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schrijdt en zich beweegt in het rijke gebied van de wereldmuziek.
In de winter van 1973 werd onder impuls van Fred Van Hove, Cel Overberghe, Willy
Roggeman en André Goudbeek in Antwerpen de Werkgroep voor Improviserende
Musici (WIM) opgericht. De aanleiding was een conflict over de financiële
discriminatie tussen Belgische en buitenlandse muzikanten met de organisatoren van
het Middelheim Jazzfestival. Om die reden weigerden een aantal Belgische
muzikanten zelfs op het festival te spelen. Daaruit ontstond het eerste Free Music
Festival, dat georganiseerd werd in café De Muze te Antwerpen. De WIM zou in de
daaropvolgende jaren nog heel wat interessante activiteiten organiseren rond freejazz,
waardoor Gent niet langer de enige stad in België was waar freejazz een vruchtbare
voedingsbodem vond. In 1974 richtten de muzikanten Paul Feyaerts (bas), Michel
Mast (tenorsax), Serge Hoste (trombone) en Johan Joris (trompet) een afdeling van
de WIM in Gent op. In de daaropvolgende jaren organiseerden ze meer dan honderd
freejazzconcerten en vier Free Music Festivals in de Vooruit en in de Sint-Pietersabdij.

De desperado's van de jazz
Rond 1965 kwam er in België een controversieel debat op gang rond vooroordelen
en discriminatie tegenover de freejazz en het niet ernstig nemen van geëngageerde
muzikanten. Een aantal freejazzmuzikanten leefden als desperado's tussen de witte
muurtjes van het officiële establishment - een situatie die in de geschiedenis van de
jazz niet uniek was en waar dus niet enkel freejazzmuzikanten het slachtoffer van
waren. Tot vandaag weigeren vele gerenommeerde muzikanten de inspanningen van
de pioniers van de freejazz en van de vrije improvisatie te erkennen. Zij blijven hen
wegcijferen, weg van de ‘klassieke’ jazzcanon, weg van de commerciële
muziekindustrie, waar veel afhangt van financiële middelen en bereikte status.
Als conclusie citeer ik Paul Van Gysegem uit 1969: ‘Meer dan eens vertelt men
mij vertrouwelijk dat er veel afval zit tussen de avantgardejazz van dit ogenblik. Wat
kan ik meer zeggen dan dat er inderdaad maar één Bach was, maar één Rembrandt,
maar één Picasso en maar één Strawinsky, maar één Armstrong en maar één Charlie
Parker of Cecil Taylor. Toen men Calder vroeg naar de stand van zaken in de
beeldhouwkunst, antwoordde hij laconiek: “one Moore more”. Zelf eindig ik met:
“one Taylor more”’.

Film
■ A Portrait of the Artist as a Fictional Film Character
Een virtuele museumgids van fictieve kunst en kunstenaars in film
Vito Adriaensens
Kunstenaars en hun werken genereren een bijzondere aantrekkingskracht. De
voorstelling van de kunstenaar varieert in verschillende media van hopeloze

Vlaanderen. Jaargang 59

romanticus tot krankzinnige excentriekeling, en het spreekt voor zich dat ook hun
werken dezelfde diversiteit genieten. Cinema heeft zich sinds het prille begin
opgeworpen als het ideale medium om de realiteit in al haar nuances te vatten. Het
hoeft ons dus niet te verwonderen dat er vrij spoedig films waren die zich bogen over
de perceptie van kunstenaar en kunstwerk. Het logische gevolg is de proliferatie van
fictieve kunstenaars en kunstwerken, elk met hun eigen leven op het zilveren scherm.

Screen Art
In You Will Meet a Tall Dark Stranger (2010), de nieuwste film van Woody Allen,
zien we dat de betoverende kunstenares Iris (Ana Friel) de liefde weet te winnen van
kunsthandelaar Greg (Antonio Banderas) en dit tot groot ongenoegen van protagoniste
Sally (Naomi Watts). Sylvester Stallone komt in The Expendables (2010) dan weer
op de proppen met een schilderende dictator, wiens excentriciteit in de verf gezet
wordt door de beschilderde gezichten van zijn handlangers. In beide gevallen diende
men dus speciaal voor de productie kunstwerken te ontwerpen die dienst konden
doen als fictieve werken.

■ The Dude en de schaar (The Big Lebowski)

Hoewel die kunstwerken geen belangrijke rol vervullen in de voornoemde films,
dragen ze wel bij tot de publieke perceptie vis-à-vis kunst en kunstenaars.
Meer eminente voorbeelden uit de filmgeschiedenis zijn Mr. Neville, de kunstenaar
in The Draughtsman's Contract (Peter Greenaway, 1982), of bankbediende en schilder
Chris Cross (Edward G. Robinson), de protagonist in Fritz Langs Scarlet Street
(1945). Bekende voorbeelden van fictieve kunstwerken zijn onder andere het
standbeeld in The Barefoot Contessa (Joseph L. Mankiewicz, 1954) en het
geschilderde portret van Carlotta Valdez. Dat laatste speelt een zeer belangrijke rol
in Alfred Hitchcocks Vertigo (1958). In sommige films zijn sculpturen en schilderijen
belangrijk zonder dat er naar hun maker gerefereerd wordt. Dat is voornamelijk het
geval met geschilderde portretten, zoals in Laura (Otto Preminger, 1944) en The
Woman in the Window (Fritz Lang, 1944). Andere films leggen dan weer de nadruk
op de figuur van de kunstenaar, die vaak gepresenteerd wordt als een belangrijk,
filosoferend personage, zonder dat er al te veel aandacht besteed wordt aan zijn werk.
Dat is onder meer het geval in Magnificent Obsession (Douglas Sirk, 1954).
Fictieve kunstenaars en kunstwerken, meer bepaald beeldende kunst, vormen de
focus van een onderzoeksproject aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten
(KASK) in Gent. Het project is qua opzet vergelijkbaar met The Dictionary of
Imaginary Places (Mangual & Guadalupi, 1999) of met de Encyclopedie van fictieve
kunstenaars (2000) van Koen Brams. Naar analogie met het laatste boek wordt er
gekeken naar de representatie van de schone kunsten in film om uiteindelijk tot
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■ Untitled Feminist Action Painting (The Big Lebowski)

een virtuele museumgids van fictieve kunst en kunstenaars te komen. De kunstwerken
worden geanalyseerd alsof ze echt zijn, want dat zijn ze ook. Ze werden immers
speciaal voor de film gemaakt door het productieteam. Naast de kunsthistorische
referenties wordt er gekeken naar de rol van het kunstwerk of de kunstenaar binnen
de diëgese van de film, en naar de cinematografische visualisatie ervan. Indien
mogelijk wordt ook het productieproces in kaart gebracht. Zo weten we bijvoorbeeld
dat kunstenaar John Ferren de schilderijen maakte voor Hitchcocks The Trouble with
Harry (1955). Het samenbrengen van talloze fictieve kunstwerken in een virtueel
museum zorgt ervoor dat we kunnen zien hoe beeldende kunst gepercipieerd werd
en wordt in de populaire cultuur. Kunstwerken en kunstenaars worden in speelfilms
immers vaak in een zeer specifieke context naar voren geschoven. Geschilderde
portretten bijvoorbeeld worden geassocieerd met machtige, patriarchale figuren of
functioneren als mysterieuze memento mori voor overleden personen. De representatie
van de kunstenaar leidt in film dan weer veelvuldig naar een pejoratief beeld. De
artiest is eenzaam en getormenteerd. Kortom, een miskend genie dat de artistieke
conventies overboord gooit, maar zijn leven daardoor gevuld ziet met armoede,
misdaad, waanzin, alcohol, automutilatie en zelfmoord.

The Case of Maude Lebowski
De context waarin kunstenaars in cinema gedijen, verschilt uiteraard van film tot
film. De vraag is steeds of de visualisatie en karakterschets netjes aansluiten bij
beelden en patronen die hun eigen leven leiden in de populaire cultuur, dan wel of
er iets meer aan de hand is. Een mooi voorbeeld vinden we terug in de
bowlingdetective The Big Lebowski (Joel & Ethan Coen, 1998), waarin Julianne
Moore aan de slag gaat als de feministische kunstenares Maude Lebowski. In de
diëgese van de film is Maude de dochter van de rijke filantroop Jeffrey Lebowski.
Ze woont en werkt in Los Angeles, en we bevinden ons in de vroege jaren '90 van
de twintigste eeuw. Haar rol in de vertelling is beperkt, maar ze laat een zeer
memorabele indruk achter, en dat heeft alles te maken met het detail waarmee de
broers Coen dit personage uitgewerkt hebben. Maude manifesteert zich in de film
als excentriekeling door haar contact met amateurbowler, en tevens protagonist van
de film, ‘The Dude’ Lebowski (Jeff Bridges). In zijn hopeloze zoektocht om een
tapijt te vervangen waar per ongeluk op geplast werd, klopt The Dude aan bij zijn
rijkere naamgenoot. Hij neemt er een tapijt mee van Maudes overleden moeder - een
tapijt dat Maude terug wil. Ze eigent zich het tapijt met geweld toe en ziet in The
Dude een alternatieve man die wel eens geschikt zou kunnen zijn als spermadonor.
Maudes interesse leidt tot een ontmoeting in haar studio, waar we samen met de
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protagonist voor een eerste maal kennis maken met Maude Lebowski's artistieke
personage.
We zien verfvlekken op een zwarte vloer die ons doen denken aan bloed. The
Dude komt angstig de studio binnengewandeld en ziet in de verte een groot canvas
op de grond liggen. In de studio weerklinken hijgerige vocalisaties van
performancekunstenares, cineaste en muzikante Meredith Monk (Walking Song,
1994). The Dude benadert het schilderij en we zien een vorm in zwarte verf op een
wit doek die lijkt op een kruising tussen een sneeuwengel en Da Vinci's Homo
Universalis. Op de achtergrond zien we ook andere werken, waarvan één vrij
prominent in beeld komt. Het betreft een schilderij van een zwarte schaar op een
rode achtergrond - een referentie aan een droomsequentie die later in de film voorkomt

■ Maude Lebowski (The Big Lebowski)

en waarin een aantal Duitse nihilisten in strakke rode pakjes The Dude proberen te
ontmannen met een grote schaar. We krijgen ook een vluchtige blik op haar andere
werken te zien. Deze worden gekenmerkt door kolkende spiralen in rode, zwarte,
blauwe en witte verf. Eén werk is versierd met het hoofd van een paspop in een lege,
witte ruimte. Het schilderij dat de aandacht van The Dude trekt, is echter datgene op
de grond. Vooraleer hij het kan doorgronden, komt de kunstenares in kwestie naakt
over het werk en over hem gevlogen met twee verfborstels in de aanslag. De
spattechnieken die Maude al vliegend aan een harnas met touwen demonstreert, doen
denken aan Jackson Pollock, en dat effect krijgen we ook op het werk zelf. Maude
legt uit dat haar kunst omschreven wordt als uiterst vaginaal, en ze geeft toe dat ze
werkt rond de representatie van de vrouwelijke vorm en dus ook de vagina:
Maude: Does the female form make you uncomfortable, Mr Lebowski?
The Dude: Is that what this is a picture of?
Maude: In a sense, yes. My art has been commended as being strongly vaginal,
which bothers some men. The word itself makes some men uncomfortable. Vagina.
Production designer Rick Heinrichs stelt dat de broers Coen zich voor de figuur van
Maude Lebowski lieten inspireren door de Fluxusbeweging. Hij en zijn team
verzorgden zowel de look van de kunst als van de kunstenares:
‘In keeping with the Fluxus art technique, and evoking Maude's feminist views on
sexuality, we went for depictions of body parts, either used as the brush or to move
the paint around with. We also created splatter art in egg shapes as a portent of her
plan to conceive with the Dude.’ (Cooke & Robertson 1998, 97).
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De combinatie van Fluxus, feminisme en het woord ‘vagina’ lijkt sterk te verwijzen
naar de figuur van Carolee Schneemann (1939) als rolmodel voor Maude Lebowski.
Schneemann vergaarde bekendheid als artieste door haar lichaam mee in haar werk
te betrekken. Haar vagina speelde een zeer belangrijke rol in de creatie van sommige
van haar werken. Als commentaar op haar werk Eye Body: 36 Transformative Actions
(1963) zei Schneemann: ‘I wanted my actual body to be combined with the work as
an integral material. [...] I am both image maker and image.’ De allusie op
Schneemann is niet iets dat production designer Heinrichs te expliciet wou maken
in de kunstwerken, en het schilderij met het hoofd van de paspop in een leeg vlak is
moeilijk te lezen als zijnde een hoofd in een baarmoeder. Niettemin is het een werk
dat de clichés van de feministische kunst zowel wil bevestigen als parodiëren. Het
schilderij van de grote schaar verwijst openlijk naar de castratiedreiging van de Duitse
nihilisten aan het adres van The Dude. Ironisch genoeg wordt de schaar hier net aan
de feministe gekoppeld die gebruik wil maken van de geslachtsorganen van de
protagonist.

A Virtual Gallery
Als we Maude Lebowski's kunstwerken willen onderbrengen in een virtuele galerij,
dan kan dat op verschillende manieren. Het meest voor de hand liggend zou zijn om
een aantal werken van haar te groeperen bij anderen die eveneens duidelijk
feministisch van insteek zijn. Men kan ook opteren de werken onder te brengen op
basis van techniek. Maudes action painting, met de dripping- en splatter-techniek,
brengt ons dan bij twintigste-eeuwse, abstract-expressionistische kunstenaars zoals
Jackson Pollock en Robert Motherwell. Chronologisch kunnen we haar werk situeren
in het begin van de jaren '90 van de twintigste eeuw, wat opnieuw een mogelijke
galerij opent. De curatoriale mogelijkheden zijn legio, en elke nieuwe combinatie
van fictieve kunstwerken en kunstenaars leert ons iets bij over de perceptie van
beeldende kunst in de populaire cultuur.
(Deze bijdrage ontstond in samenwerking met Steven Jacobs en Lisa Colpaert.)

Poëzie
Bernard Dewulf: altijd dichter
Cathérine De Kock
Met de Libris Literatuur Prijs voor zijn bundeling prozaminiaturen Kleine dagen lijkt
het ‘bescheiden’ literaire oeuvre van Bernard Dewulf eindelijk naar waarde te worden
geschat. Een ietwat ironische erkenning, want de schrijver en journalist heeft deze
prestigieuze prozaprijs in de eerste plaats te danken aan zijn talent om de dingen
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poëtisch te verwoorden. Of hij nu columns of essays over kunst schrijft: de blik van
Bernard Dewulf is die van een dichter.
‘Een stilistisch kroonjuweel’ werd Kleine dagen op de prijsuitreiking van de Libris
Literatuur Prijs door juryvoorzitter Hans Wijers genoemd: ‘De schoonheid van deze
notities zit hem in de stijl, in de precisie en elegantie van de verwoording.’ En toch
was de verrassing groot - niet het minst bij Bernard Dewulf (1960) zelf - toen hij en
niet Tom Lanoye, die voor zijn knetterend magnum opus Sprakeloos genomineerd
was, dit jaar de Libris Literatuur Prijs won voor zijn poëtische kroniekjes. In plaats
van taalvuurwerk koos de jury voor de underdog en zijn ingetogen observaties van
zijn dagelijkse gezinsleven - een kleine wereld waarin zich kleine mirakels voltrekken,
zoals een dochter die langzaam vrouw wordt of

een vrouw die nog steeds een beetje kind is gebleven. Kleine dagen is een selectie
van de columns die de dichter en journalist tot vorig jaar om de andere dag op de
voorpagina van De Morgen publiceerde. In 2009 werd Dewulf samen met twaalf
andere medewerkers van de krant ontslagen in het kader van bezuinigingsmaatregelen.
Lezers protesteerden fel tegen het ontslag van hun vaste columnist en zagen in de
Libris Literatuur Prijs 2010 zelfs een vorm van wraak. Zelf sprak Dewulf die stelling
bij zijn bekroning tegen. Kleine dagen was immers klaar vooraleer Dewulf aan de
deur werd gezet.
Kleine dagen was niet Dewulfs eerste selectie columns voor De Morgen in
boekvorm. In 2006 had hij zijn overpeinzingen voor de krant al in Loerhoek
gebundeld. Voor een column uit die bundel ontving Dewulf de Goede Seksprijs, een
onderscheiding van Behoud de Begeerte die de mooiste literaire sekspassage uit het
Nederlandse proza bekroont.
Zijn poëtische columns mochten dan bedoeld zijn om de voorpagina van de krant
te sieren, ze hebben niets met de schreeuwerige taal van krantenkoppen gemeen.
Bernard Dewulf overstijgt de waan van de dag in zijn stukjes en geeft de scherpzinnige
observator in zich vrij spel. ‘Stijloefeningen’ noemt hij ze zelf. Hij kijkt altijd vanuit
een zekere verwondering. Die open blik veronderstelt steevast een aarzeling, wars
van elke stelligheid. Als Dewulf
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kijkt en schrijft, zie je hem als het ware de taal voorzichtig aftasten.

Bescheiden dichter
Hoewel Bernard Dewulf een dichterlijke blik in zijn prozawerk hanteert, is het aantal
gedichten waarmee hij tot nog toe naar buiten kwam, ironisch genoeg vrij beperkt
gebleven. In 1987 laat hij zich voor het eerst als dichter opmerken in de legendarische,
collectieve dichtbundel Twist met ons, waarin naast negen eigen gedichten ook verzen
van Dirk van Bastelaere, Charles Ducal en Erik Spinoy worden opgenomen. Twist
met ons wordt door Benno Barnard in het woord vooraf gepresenteerd als het manifest
van een nieuwe generatie postmoderne dichters. Onterecht is gebleken, want alleen
Spinoy en Van Bastelaere zouden zich ontwikkelen tot postmoderne
schenenschoppers. Met zijn heldere en anekdotische gedichten is Dewulf het grootste
buitenbeentje van het viertal. De bundel is dan ook bij toeval ontstaan, na een
gezamenlijk optreden van de vier jonge dichters. Met gevoel voor polemiek stelt
Barnard in zijn inleiding dat hij ‘de gehele West-Vlaamse poëzie sedert Gezelle’
cadeau deed ‘voor een handvol gedichten van Erik Spinoy en Bernard Dewulf’.
Ducal, Van Bastelaere en Spinoy worden niet lang daarna gewaardeerde dichters.
Niet zo voor Dewulf: na Twist met ons blijft het jarenlang stil rond de dichter, op

Vlaanderen. Jaargang 59

enkele schaarse publicaties in literaire tijdschriften na. Het woord ‘belofte’ sleurt hij
al die jaren noodgedwongen met zich mee.
In 1995 verschijnt dan eindelijk zijn eerste dichtbundel, Waar de egel gaat. Dewulf
presenteert daarin 37 gedichten over de liefde, dementie, de relatie tussen ouders en
kinderen en, in bredere zin, over de problematische verhouding tussen poëzie en de
werkelijkheid. Zijn intimistische, weemoedige aanpak levert hem na het label ‘belofte’
het etiket ‘bescheiden dichter’ op. De dichtbundel groeit evenwel uit tot een van de
meest gesmaakte Vlaamse poëziedebuten van de jaren negentig en wordt
onderscheiden met de Vlaamse Debuutprijs.
Ondanks de instant erkenning die hem als dichter te beurt valt, zal het nog elf jaar
duren voor hij met een opvolger naar buiten treedt. Intussen bouwt Dewulf, die
Germaanse talen studeerde, zijn carrière als journalist en kunsten cultuurkenner
verder op: zo is hij coördinator van de cultuur- en boekenbijlage Café des Arts van
De Morgen en publiceert hij onder meer in NRC Handelsblad, Trouw, Dietsche
Warande & Belfort, Ons Erfdeel, Het Liegend Konijn en in tal van kunstcatalogi en
-monografieën. Samen met Frank Albers leidt hij van 1998 tot 2001 het Nieuw
Wereldtijdschrift, dat in 1984 gesticht werd door Herman de Coninck en tijdelijk
opgedoekt werd na diens overlijden in 1997. Hoofdredacteur Dewulf schrijft zelf
ook bijdragen voor het blad, voornamelijk over beeldende kunst, totdat het
cultureel-literaire

blad wegens financiële problemen definitief wordt stopgezet.
Blauwziek, zijn voorlopig laatste bundel, verschijnt in 2006 en wordt genomineerd
voor de Herman de Coninckprijs. Dewulf schrijft in de gedichten over zonen, dochters,
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geliefden en vergankelijkheid, en dit opnieuw op een doordachte, intimistische manier.
Net als in zijn debuut schemert in Blauwziek ook zijn passie voor kunst door: zo laat
de dichter de schilder Pierre Bonnard, die honderden naaktportretten van zijn vrouw
maakte, een cyclus lang dialogeren met diens muze en vrouw Marthe. De Marthe in
zijn dichtbundel blijkt het niet altijd even prettig te vinden om te moeten poseren en
de schilder worstelt op zijn beurt met de verf om zijn muze op het doek tot leven te
brengen.

De poëzie van de verf
Ook buiten de poëzie is Dewulfs liefde voor de beeldende kunst prominent aanwezig.
Hij schrijft over onder meer het leven en werk van Rik Wouters, Leon Spilliaert,
Edgar Degas, maar ook over hedendaagse kunstenaars als Raoul de Keyser, Marlène
Dumas, Thierry de Cordier en Luc Tuymans. In zijn essays over deze schilders en
hun werk, waarvan een groot deel in opdracht van De Morgen worden geschreven
en die later worden samengebracht in Bijlichtingen: kijken naar schilders (2001) en
Naderingen: kijken en zoeken naar schilders (2007) - terecht bekroond met de Dirk
Martensprijs voor Literatuur van de Stad Aalst - toont Dewulf zich van zijn
dichterlijke kant. Hij schuwt een kille, technische of
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abstracte benadering van beeldende kunst en verwerkt kunsthistorische en biografische
informatie, associaties en schildertechnische observaties tot persoonlijke interpretaties
in een hoogstpersoonlijke taal. Vanwege de laagdrempeligheid van zijn stukjes en
zijn poëtische verwoording wordt hij door kunstrecensent Marc Ruyters zelfs een
‘anti-kunstcriticus’ genoemd. Dewulf schrijft volgens Ruyters genuanceerd en
aarzelend, met de taaltoets van de dichter. Dat hij in Naderingen de zee het grootste
monochrome schilderij op aarde noemt, is een uitspraak die dat gevoel voor poëzie
uitdrukt en ondersteunt. Dewulf kijkt op een zinnelijke manier naar kunst - eerder
met het hart dan met een cerebrale blik. Zelf noemt hij zijn essays over kunst terecht
‘liefdesverklaringen’, pogingen om te vatten wat kunst in hem losmaakt en waarin
zijn empathische manier van registreren en formuleren hem goed van pas komt. Wat
hem aantrekt in schilderkunst is immers de poëzie van de verf.

Precisie voor het geheim
Critici verwijten Dewulf soms dat hij met zijn dichterlijke manier van schrijven de
dingen ‘interessanter maakt dan ze zijn’ en maken zelfs gewag van ‘aanstelleritis’.
‘Poëtisch’ staat voor de dichter nochtans niet synoniem met vage impressies, maar
heeft alles te maken met (een poging tot) helderheid en nauwkeurigheid. ‘Dichten
heeft niets met intuïtie of impressionisme te maken, het is streven naar opperste
precisie’, zo vertelde hij in een interview in De Standaard. ‘Dat is een vermoeiende
en bijna martelende arbeid door het voortdurende onvermogen van de taal. Iedereen
die met kunst bezig is, probeert het onzegbare uit te drukken.’ In zijn gedichten wil
Dewulf de werkelijkheid - hoe onuitspreekbaar die ook is - verwoorden. Niet alleen
de stiller wordende wereld van dementerende bejaarden bijvoorbeeld, maar even
goed de veelzeggende, non-verbale communicatie van een innige omhelzing in bed
met de geliefde. Dat hij een stem geeft aan wie er geen meer heeft, blijkt ook uit zijn
medewerking aan De Eenzame Uitvaart, een literair project waarbij dichters voor
eenzaam gestorvenen een persoonlijk gedicht schrijven en het op hun uitvaart komen
voordragen.
Ook als essayist probeert hij het onzegbare zo precies mogelijk te vatten. Dat hij
in zijn kunstessays dan uitkomt bij een meerzinnig poëtisch vocabularium van
paradoxen en metaforen, is niet onlogisch. Dat niet alles van een schilderij verklaard
kan worden, vormt geen bezwaar voor Dewulf. In het inleidende essay van
Bijlichtingen verklaart hij dat het hem namelijk om het geheim van de kunst te doen
is. Een raadsel dat hij het liefst intact wil laten, maar toch, willens nillens, zeker van
zijn nederlaag, zo helder en precies mogelijk onder woorden probeert te brengen.

Blik op kijken
Beeldende kunst en poëzie vloeien onhoudbaar over in elkaar in het oeuvre van
Bernard Dewulf. In zijn gedichten verwijst hij naar het leven en werk van schilders.
In zijn essays over kunst schrijft hij op een poëtische manier en reflecteert hij,
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bijvoorbeeld naar aanleiding van de jaarlijkse poëziemanifestatie Watou, over de
spanning tussen poëzie en beeldende kunst. Of hij kiest gedichten bij de kunstwerken
van de Beeld- en Poëzieroute in Lo-Reninge. Het begint allemaal bij kijken, dat
zowel in zijn proza en poëzie als in zijn kunstessays - bijna onvermijdelijk als het
gaat over beeldende kunst - een belangrijk motief vormt. Kijken vereist per definitie
afstand creeren tussen wie en wat bekeken wordt en wie kijkt. Die afstand helpt om
ook zichzelf en het proces van de observatie zelf in ogenschouw te nemen. Nergens
is Dewulf echter de koele waarnemer; beelden en impressies transformeert hij in een
gestileerde taal tot fijngevoelige regels, met aandacht voor schoonheid en
dubbelzinnigheid. Hoewel kijken en het formuleren van wat die ervaring teweegbrengt
steeds ontoereikend blijft, is het voor hem de enige strategie om een glimp van net
wezen van de dingen te vatten, of het nu gaat om een slapende geliefde in zowel
Blauwziek als in Waar de egel gaat of om een installatie van Jan Fabre in een van
zijn essays. Wie kijkt is een outsider, maar krijgt er een belofte van inzicht voor
terug. Noem hem een aanhanger van zelfbewust gezichtsbedrog.
Momenteel fixeert Dewulf zijn blik op theater. Na zijn passage bij De Morgen
ging hij op vraag van de nieuwe artistiek directeur Wirn Opbrouck in maart 2010
aan de slag als dramaturg bij toneelhuis NTGent. Voor het theatercollectief De
Roovers maakte hij eerder al een vertaling van Alcestis van Ted Hughes. De Engelse
dichter maakte op het einde van zijn leven een bewerking van dit stuk van Euripides,
waarin hij zijn eigen demonen die hem na de zelfdoding van zijn vrouw Sylvia Plath
bleven achtervolgen, in de ogen kijkt. In de versie van Dewulf werd het stuk, dat in
januari 2006 in première ging, een lang gedicht vol bespiegelingen over eindigheid
en het lot van de achterblijvers in een gedurfde scenografie. Binnenkort vertaalt
Dewulf de Oresteia van de Griekse tragediedichter Aischylos. Dit is een nieuwe
uitdaging waaraan hij ongetwijfeld zijn eigen dichterlijke draai zal geven.

Foto
■ Zelfbewuste foto's van Angèle Etoundi Essamba
Julien Vermeulen
Vijftig jaar geleden kregen verscheidene kolonies in Afrika plots én vrijwel
onverwacht een onafhankelijk statuut. Sindsdien hebben de meeste Europese instanties
hun koloniale en mercantiele reflex echter geenszins afgezworen, maar enkel op een
subtiele wijze gediversifieerd. In 2010 is het vaak gehoorde concept
‘postkolonialisme’ eigenlijk een onbruikbaar eufemisme voor een verstikkend netwerk
van de meest uiteenlopende neokoloniale praktijken die zowel het westen als de
periferielanden (kan dit academische begrip cynischer zijn dan het is?) structureel
én op alle niveaus beheersen. De socio-economische scheiding tussen de blanke
4×4-vloot en het Afrikaanse thuispubliek is in vrijwel alle Afrikaanse landen nu nog
veel sterker geprononceerd dan een halve eeuw geleden.
Ook de culturele sector in Vlaanderen kapitaliseerde de afgelopen maanden
schaamteloos op de weinig heuglijke verjaardag van de onafhankelijkheidsverklaring
van Congo. Een veelvoud van publicaties en media events consolideerden in alle
toonaarden een paternalistische Congoretoriek die verankerd lijkt in ons collectief
geheugen. In een sfeer van (begrijpelijke) nostalgie en in een cultus van
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(onverantwoorde) zelfoverschatting passeerden allerhande scènes uit het koloniale
verleden de revue. De georkestreerde retour aux sources van een kortademige
succesromancier vormde een pijnlijk hoogtepunt in een reeks bizarre
herdenkingsbeelden. Wat is de onderliggende visie van waaruit dit jubileumdiscours
gedicteerd werd? Heel eenvoudig: de voorbije decennia van onafhankelijkheid werden
ofwel radicaal weggecijferd ofwel in scherp contrast met het koloniale succesverhaal
uitgespeeld. Het spreekt vanzelf dat we de catastrofale toestand van de huidige
Congolese samenleving niet kunnen negeren, maar de constante productie van
miserabilistisch beeldmateriaal vertekent en onderdrukt bepaalde Afrikaanse culturele
en artistieke mogelijkheden die gemarginaliseerd blijven en zelden een internationaal
publiek bereiken. Enkele initiatieven schonken wel aandacht aan bepaalde facetten
van de Afrikaanse kunst - initiatieven die we zeker mogen toejuichen, in de hoop
dat deze fragiele artistieke niche niet overschaduwd wordt door de massaproductie
van toeristische folkloreproducten.
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■ Onder de titel Desvelos (Ontsluieringen) werd in mei 2010 in Madrid een reeks foto's van Angèle
Etoundi Essamba tentoongesteld. Zie ook illustraties op het achterplat.
[© Julien Vermeulen]

Angèle Etoundi Essamba
In het voorjaar van 2010 pakte de Spaanse hoofdstad uit met een imposante
fotocollectie van de Afrikaans-Nederlandse kunstenares Angèle Etoundi Essamba.
De reuzengrote foto's van Afrikaanse vrouwengezichten werden niet weggeschoven
in een besloten museumzaaltje, maar stonden schitterend opgesteld in het hartje van
Madrid. Vanaf Puerto del Sol tot ver langs de majestueuze Calle de Alcala (een
indrukwekkend decor, vermoedelijk ooit opgetrokken met even indrukwekkende
koloniale winsten) werd een twintigtal feestelijke foto's van Afrikaanse vrouwen
geëtaleerd. Onmogelijk om naast die monumentale beelden te kijken: met afmetingen
van ongeveer 2 m bij 2 m werd de kunstfoto bijna tot billboardformaat uitvergroot.
Hier schoof de aandacht niet naar het koloniale verleden dat zo nodig weer in de lens
gebracht moest worden. Evenmin werden we geconfronteerd met het beeld van het
donkere en arme continent. Integendeel. Etoundi Essamba's selectie bestond uit
closeups van knappe, gedistingeerde vrouwen in een prachtige, rijke kledij die
bovendien

erg esthetiserend in beeld gebracht werden. Creatief verraad? Selectieve
beeldvorming? Een manipulatie van de dagelijkse Afrikaanse realiteit? Een
mise-en-scène van een heel beperkte sociale elite? Misschien wel. Maar iedere
kunstenares mag vanuit haar eigen idioom bijdragen tot de constructie van een
specifiek cultureel profiel, ook al strookt dat niet automatisch met de
verwachtingshorizon van de kijker. De elegantie en rijkdom die uit de geëxposeerde
foto's spreken, staan misschien haaks op een bepaalde sociale realiteit, toch is dit een
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aspect van imagebuilding dat verfrissend is. De foto's zijn niet enkel registraties van
mooie en kleurrijke verschijningen, in hun compositie formuleren ze vaak ook een
duidelijk statement. Vrouwenogen die vanuit een zwarte niqab met open blik de
wereld inkijken. Of halfnaakte, gesluierde dames die op een subtiele wijze een
beheerst parfum van erotiek vrijgeven. Etoundi Essamba speelt inderdaad met het
traditionele sluierbegrip zoals uit de titel van een van haar projecten duidelijk wordt:
Voiles & Dévoilements. Sluiers hoeven niet per se gelezen te worden als een code
voor een bepaald soort fundamentalisme. Soms wordt de sluier herleid tot een
waaiervormige knoop van kleuren waardoor een fier zelfbewustzijn in beeld gebracht
wordt. Elders wordt het silhouet van het zwarte gezicht soms ondersteund door een
achtergeschoven traditioneel masker of in contrast gebracht met hagelwitte kledij,
blanke handpalmen, felblauwe lippen. In andere beelden krijgen we de sereniteit van
een neergeslagen blik, de souplesse van een elegant figuur. Zo worden deze foto's
sterke composities die de Afrikaanse vrouw centraal plaatsen in een omlijsting van
authentieke motieven en kleuren. De titel van deze tentoonstelling was trouwens ook
Desvelos (Ontsluieringen), een begrip dat door de organisatoren als volgt geduid
werd: ‘Europa heeft de onafwendbare plicht om in de 21ste eeuw met andere ogen
naar Afrika te kijken. Ze moet oude, niet bestaande denkbeelden laten varen en begrip
en waardering tonen voor de enorme rijkdom en culturele diversiteit van Afrika’.
Op deze manier brengt de fotografe in haar werk een sterk signaal: de Afrikaanse
vrouw wordt niet langer geannexeerd door een exotische beeldvorming of een
pejoratieve nomenclatuur die generaties lang de blik van de kijker vernauwd heeft
rond beeldenclusters als ‘maniokstampende negerin, zwarte vrouw met kind, porteuse
indigène, dancing natives’, enzovoort. Het focussen op het gezicht (desnoods enkel
op de ogen) geeft het vrouwelijke individu haar eigenwaarde terug. Van een
anekdotische achtergrond zoals een traditionele hut, de obligate palmboom en de
kruik op het hoofd is hier geen sprake meer. Wat men decennialang met dit
fotografisch genre (ik depersonaliseer hier doelbewust) associeerde, is hier
teruggedrongen. In een festijn van kleur en elegantie plaatsen deze foto's een eigen
accent te midden van de windowshoppende dames. Naast de artistieke waarde van
deze werken is vooral ook de
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socioculturele uitstraling belangrijk. De kracht van overgeleverde beelden mogen
we immers niet onderschatten. De nawerking van de koloniale metaforiek leeft nog
hardnekkig in het beeldenpalet van de reclamemaker, in het jargon van de reporter
en in de reisverwachting van de potentiële toerist. En de wijze waarop recente
journalistieke beelden dames met chadors en niqabs in ons discours binnenschuiven,
is even manipulerend en bewustzijnsversmallend. ledere bijsturing van onze
misvormde perceptie is gewenst. En zeker als dit gebeurt door de lens van een
trefzekere fotografe als Angèle Etoundi Essamba.
Etoundi Essamba werd geboren in Douala, Kameroen, en migreerde op tienjarige
leeftijd naar Frankrijk. In 1982 vestigde ze zich in Nederland waar ze fotografie ging
studeren. Etoundi Essamba heeft ondertussen wereldwijde erkenning gevonden met
exposities in diverse Afrikaanse landen en de VS. Haar werk brengt gevoelens van
trots, kracht en zelfbewustzijn in beeld en ook de titels van haar boeken wijzen
expliciet in deze richting: Passion (1989), Contrasts (1995), Symboles (1999), La
Métamorphose du sublime (2003), Dialogues (2006). Met een titel als Voiles &
Dévoilements (2008) profileert ze zich expliciet als geëngageerde kunstenares.

Interview
■ ‘Zolang ik schrijf kan ik het leven aan’ Peter Terrin over De bewaker
en W.F. Hermans
Wiete Andrasch
Peter Terrin schrijft en beklijft. Hij schetst dwangmatige personages in
claustrofobische settings en doet dat met veel oog voor detail en in een erg zintuiglijke
stijl. In zijn laatste roman De bewaker (2009) neemt hij de lezer mee in de
wonderbaarlijke wereld van een ondergrondse parkeergarage. Het bewakersduo
Michel en Harry heeft de opdracht om van daaruit te waken over de veiligheid van
de rijke bewoners van veertig luxeappartementen. Een taak die in de loop van het
verhaal erg absurd wordt omdat de superrijken er op één na plots allemaal vandoor
gaan. De lezer wordt getuige van een erg symbiotische relatie tussen de twee bewakers
en is door het vertelperspectief altijd op zijn hoede voor de ongrijpbare vijand. De
bewaker is onder andere genomineerd voor de Libris Literatuur Prijs en dingt mee
naar de AKO Literatuurprijs.

■ [© Stephan Vanfleteren]
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Een terechte bekroning van een bijzonder oeuvre.
Hoe kijkje zelf naar het succes dat De bewaker oogst?
De bewaker is mijn zesde boek. Ik heb het gevoel dat ik in De bewaker alles heb
verfijnd en tot een toppunt heb gedreven wat ook in eerdere boeken al aanwezig was.
In die zin vind ik het wel goed en terecht dat het nu zo veel aandacht krijgt. Het is
een dikker boek. Er hangt meer vlees aan de structuur. Bovendien is het heel
zintuiglijk en toegankelijker geschreven. Bij Vrouwen en kinderen eerst was ik wel
verbaasd dat er zo weinig reacties kwamen, maar achteraf bekeken is het misschien
een iets ontoegankelijker boek en is de connectie met het hoofdpersonage moeilijker
te maken. Bij De bewaker volgt de lezer daarentegen alles door de ogen en het hoofd
van het hoofdpersonage.
Als ik je volledig oeuvre bekijk, dan valt het op dat je altijd heel trouw bent gebleven
aan je stijl en dat je die stijl meer en meer hebt uitgepuurd. Ik zou niet weten hoe ik
anders zou moeten schrijven. Ik kan alleen maar op die manier een boek schrijven.
Nu lijkt het bijna zo alsof ik maar één stijl zou hebben, maar nuance is er wel: als je
De bewaker naast Vrouwen en kinderen eerst legt, merk je het meteen. In De bewaker
is de stijl veel puntiger, veel indringender en dat is natuurlijk ook iets dat het verhaal
zelf oplegt. Maar in eerste instantie dient zich een verhaal aan en dan denk ik erover
na hoe ik het zal vertellen. Voor De bewaker vertel ik vanuit het standpunt van
Michel. In zekere zin vertelt het verhaal zich dan vanzelf.
Op welke manier dienen zich verhalen aan?
Het verhaal van De bewaker diende zich aan via een documentaire over twee
Amerikaanse geïnterneerden die celgenoten waren in een heel kleine cel. Na dertig
jaar kwam de ene vrij en de camera volgde hem. Die mannen hadden geen amoureuze
relatie maar ze konden na die dertig jaar niet meer zonder elkaar. Dat was in de
documentaire heel erg voelbaar en heel erg pijnlijk. De ene man was misschien wel
vrij maar ging zijn ongeluk tegemoet. Dat pakte me enorm. Ik heb dit verhaal ergens
in me opgeslagen en later zag ik toevallig een documentaire over een wetenschappelijk
experiment. Daarin werden een tiental mensen opgesloten in een donkere kamer. Ze
begonnen heel vlug dingen te horen en te ruiken die er niet waren. Ze dachten dat er
iemand in de kamer stond, hoewel dat niet zo was, en ze werden na verloop van tijd
heel angstig. Dit experiment toont goed aan hoe onze hersenen zodanig zijn
ontwikkeld dat ze gevoed moeten worden. Als ze niet gevoed worden, dan verzinnen
ze zelf iets. Dit experiment in combinatie met de documentaire over de geïnterneerden
en de dingen die ikzelf ondertussen verder had bedacht, vormden de basis voor De
bewaker. Op een bepaald moment wist ik dat ik een verhaal had. Ik wist dan nog
niet hoe alles zou verlopen, maar als ik een begin en een einde heb, kan ik starten.
Heb je veel ideeën?
Ik heb erg weinig ideeën. Als zich dan een verhaal aandient, moet ik er ook iets
mee doen, moet ik het koesteren en warm houden. Een leven zonder schrijven is niet
makkelijk voor mij, maar nog erger is het om drie maanden rond te lopen zonder een
idee of zonder het gevoel in een boek of verhaal te zitten. Dat lukt me niet. Ik moet
een verhaal hebben om in te leven. Als ik dat heb kan ik de dagelijkse dingen aan.
Het leven zoals het is, is niet verhaal genoeg?
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Er zit wel verhaal genoeg in maar niet noodzakelijk mijn verhaal. Mijn verhalen
zijn een soort parallel universum waarin ik tegelijkertijd leef. Ik heb dit nodig om
me terug te trekken. Het zal wel een soort vlucht zijn. We weten allemaal dat we als
we geboren worden ook zullen sterven en dat het leven op zich weinig zin heeft,
tenzij wij het leven zelf voortzetten. Ik vind het niet makkelijk om met dit besef
zeventig jaar te leven. Bij Albert Camus is het de ‘absurde held’ die dit beseft en
toch probeert iets van het leven te maken.
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Dat zit ook een beetje in mij. Ik ben een fatalist en heb ook dat inmiddels aanvaard.
In mijn parallel universum van verhalen heb ik tenminste de illusie dat ik de controle
behoud over wat ik bedenk en laat gebeuren. Het is noodzakelijk om geestelijk gezond
te blijven. Voor ik de beslissing nam om te schrijven was ik doodongelukkig. Ik wist
niets met mijn leven aan te vangen. Pas met de ontdekking van de literatuur wilde
ik echt leven. Het is natuurlijk heel tegenstrijdig, want wat is literatuur? Alleen zijn!
Je leest alleen en je schrijft alleen. Schrijven is eigenlijk niet deelnemen aan het leven
maar beschouwen en observeren vanaf de zijlijn. Maar toch leef ik pas echt als ik
schrijf.
In je verhalen speelt controle ook een heel belangrijke rol. Je personages trachten
allemaal de chaos die buiten ligt te structureren.
Al mijn hoofdpersonages proberen op de een of andere manier de wereld te
verkleinen zodat hij overzichtelijk wordt. Victor uit Blanco bijvoorbeeld probeert
dat door zijn zoontje thuis te houden en de buitenwereld gewoon letterlijk buiten te
sluiten. Hij zet overal tralies en sloten en tracht binnen enkel nog dat te houden wat
hij kan beheersen, maar zelfs dat mislukt. Karsten uit Vrouwen en kinderen eerst
probeert zich aan de woorden van zijn contract te houden, heel letterlijk. Dat contract
wordt zijn houvast. Al mijn personages proberen hun leven en lot te beheersen, te

controleren. Daarin vinden ze ook een zekere troost. Ik ben soms jaloers op
diepgelovige mensen omdat ze door hun geloof in bescherming worden genomen.
Het geloof bepaalt wat ze moeten doen of laten. Ze krijgen een hoop regels die ze
moeten volgen en ik kan me voorstellen dat sommige mensen dat als enorm bevrijdend
ervaren. Ze hoeven daardoor over een heleboel dingen niet meer na te denken.
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Je personages trachten dan wel hun wereld kleiner te maken, maar vrijer of blijer
worden ze daardoor niet echt.
Mensen die mijn boeken lezen hebben vaak het gevoel dat het slecht afloopt, maar
als je je verplaatst in het hoofdpersonage van het boek, dan heeft het verhaal dikwijls
een soort happy end. Michel uit De bewaker bijvoorbeeld ontmoet op het einde van
het verhaal de laatste bewoner van het appartementsgebouw en keert heel blij terug
naar zijn bewakingskelder. Hij beseft dat daar zijn leven en zijn opdracht liggen en
dat het niet meer moet zijn dan dat.
Kun je misschien ook alleen in absolute afzondering het soort verhalen schrijven dat
een zodanig dichte sfeer en zo nauwkeurige observaties in zich draagt als De
bewaker?
De bewakers weerspiegelen in zekere zin ook een beeld van het schrijven zelf.
Dat komt omdat de twee mannen afgesloten leven

van de wereld. Er gebeurt heel weinig. Het opduiken van een vlieg is al een hele
gebeurtenis. Als ik schrijf, ga ook ik in afzondering om tot bepaalde beelden of
inzichten te komen. Ik kan dit soort verhalen niet zomaar tussen de bedrijven door
schrijven. Er zit enorm veel concentratie en focus in dit boek en daar heb ik totale
afzondering voor nodig. Ik hou er ook van, hoor.
De personages Michel en Harry in De bewaker hebben iets dwangmatigs, maar
gedragen zich naar elkaar toe ook erg zorgzaam. Ze houden elkaar in de gaten en
merken meteen op als bij de ander iets is veranderd, ook als het maar een draadje
is dat loshangt aan de trui van de ander. Ze corrigeren elkaar en zijn erg verbonden
met elkaar. Ze vormen een gemeenschap. Dan kom ik terug tot het oorspronkelijk
idee. Daar voelde je ook hoe de geïnterneerden uit noodzaak een zorgzame,
begripvolle band hebben opgebouwd. Michel en Harry hebben een heel speciale
manier gevonden om met elkaar om te gaan en ze begrijpen elkaar volledig. Er zijn
volgens mij niet veel mensen die dit in hun leven meemaken.
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De relatie van Harry en Michel lijkt me wel eerder een symbiose te zijn dan een
goede en innige band. Is dat niet ook heel eenzaam? Eenzaamheid is sowieso een
van de thema's die in al je boeken altijd weer terugkomt.
Zelfs een uitstekende relatie met iemand neemt niet weg dat je je behoorlijk
eenzaam kunt voelen. De onmogelijkheid om echt in de ander op te gaan, ervaar je
pas als je met twee bent. Pijnlijk maar waar.
De eenzaamheid zit niet alleen in het bewakerskoppel Harry en Michel, maar ook
in de wereld van de rijke bewoners van het flatgebouw. Ook zij zijn afgesloten van
de wereld en opgesloten in hun appartementsgebouw. Samen met hun geld weliswaar,
maar toch erg alleen en eenzaam.
Het boek doorprikt inderdaad een heleboel illusies die mensen zichzelf wijsmaken.
Die werelden zijn inderdaad gelijk. Er is enkel een vormelijk verschil omdat de één
rijk is en de ander niet. Blijkbaar is dat toch een beetje mijn thema, ook al ben ik er
voor het schrijven niet erg mee bezig. Dan gaat het me enkel om het verhaal.
Het boek houdt de lezer van begin tot einde in spanning, ook al gebeurt er niet veel.
Door het vertelperspectief kruipt de lezer in de huid van de bewaker en is hij altijd
mee op zijn hoede voor een dreigend gevaar.
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De titel zou eigenlijk ook kunnen slaan op de lezer zelf, dat klopt. Je hebt het niveau
van het verhaal over Harry en Michel wier job het is om waakzaam te zijn en je hebt
het niveau van de lezer die zelf niet weet wat er gaat gebeuren en automatisch even
waakzaam wordt.
De personages voelen zich continu onveilig. Ze trachten zich te beschermen tegen
de boze buitenwereld, terwijl de oorzaak van hun angsten misschien in hen zelf
wortelt?
Je kunt je niet afschermen van de wereld en van je angsten. Het is onmogelijk
maar toch proberen mensen het en mijn personages dus ook. Vroeger had de wereld
die ons bereikte al verschillende filters doorlopen. Televisieredacties of
krantenredacties bepaalden met een duidelijke visie een stuk mee wat wij gingen
zien of lezen. We werden niet vierentwintig op vierentwintig uur blootgesteld aan
informatie. Ik denk dat dit een deel van het probleem is. Mensen zijn vandaag
simpelweg het noorden kwijt. Er komt zo veel op ons af, zo veel brute informatie,
die we gewoonweg niet kunnen plaatsen. Ik heb het daar heel moeilijk mee. Je zou
kunnen denken dat hoe meer informatie je hebt hoe beter je een mening kunt vormen,
maar ik denk niet dat dit voor iedereen opgaat. Ik ben een tijd geleden begonnen met
een typemachine te schrijven om de computer en het internet een stuk van me af te
houden.
Omdat de computer het portaal naar een te grote wereld is?
Ja. Ik wil voor mezelf meer focus en dus minder informatie. Laat die brute
informatie maar een hele dag in de ether hangen,'s avonds kijk ik wel naar het journaal
of lees ik een krant waar ik vertrouwen in heb. Wat hierin ook meespeelt, is mijn
zwakke karakter: als ik een halfuur op mijn computer heb gewerkt, ben ik toe aan
een beloning en kan ik niet langer weerstaan aan Facebook of mijn e-mails. Voor je
het weet ben je volkomen afgeleid. Neem nu het voorbeeld van multitasking. Dat is
nu al een tijd het begrip bij uitstek. We moeten multitasken en de technologie nodigt
ons daartoe uit. Neem de iPhone en zelfs de kakelverse iPad. Waarom moeten we
allemaal zo nodig multitasken? Doe nu eens één ding tegelijk, denk ik dan, en doe
het met je volle aandacht.
De typemachine als antwoord op een iPhone die kan multitasken?
Absoluut. Ik heb een kleine werkkamer gehuurd waar ik nu schrijf. Er staat niet
veel meer in dan een bureau, een stoel, een lampje en een typemachine. De computer
komt er niet binnen. Er is immers geen internet. Dat werkt heel goed voor mij.
Plotseling wordt de tijd twee keer zo lang, een uur voelt aan als twee uur. Het is echt
wonderbaarlijk. Met twee kleine kinderen moet ik sowieso mijn tijd beter gebruiken
en plannen, maar als ik vijf uur in mijn schrijfkamer zit, dan heb ik het gevoel dat
ik de hele dag heel intens gewerkt heb. Dat is fantastisch.
Je schrijfstijl werd hier en daar ook vergeleken met die van Willem Elsschot.
Ik vind Willem Elsschot onze grootste Vlaamse schrijver, en dat zal hij nog een
tijd blijven. Zijn oeuvre is fantastisch, ook omdat het zo geconcentreerd is. Het
verdriet van België wordt dikwijls gezien als hét boek over België, maar het België
van voor de Tweede Wereldoorlog is door niemand zo prachtig beschreven als door
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Elsschot. Onwaarschijnlijk rijk en suggestief proza, en zijn personages hebben altijd
iets tragikomisch.
Heeft zijn stijl je mee gevormd als auteur?
Dat vind ik moeilijk te achterhalen. Het boek Kaas heeft me zeker en vast erg
aangesproken. De handelsreiziger die probeert kaas te verkopen, terwijl hij helemaal
niet gemaakt is om verkoper te zijn. Zoals ik in het verleden evenmin geschikt was
om in Londen marmer te verkopen aan architecten. Ik leefde in een illusie en ging
daar heel ver in. Het hoofdpersonage in Kaas ook. Hij richt een bureau in, maakt
briefpapier en denkt na over zijn firmanaam... Dat was allemaal heel herkenbaar.
Pijnlijk herkenbaar zelfs. En daarom bij momenten hilarisch. Elsschot is, ongeacht
zijn onderwerp, op een Belgische manier erg onderhoudend, en ik vind dat een grote
kunst.
Toen ik je boek las, probeerde ik me een beeld van jou als auteur te vormen. Ik moest
aan een licht misantropisch aangelegde jongeman denken die in een verkeerd tijdperk
is geboren. Het etiket ‘misantroop’ kan ik na dit interview schrappen, maar wat heb
je met de jaren vijftig gemeen?
Ik ben inderdaad helemaal in de verkeerde tijd geboren. De boeken die me echt
geraakt hebben en die ik nog altijd herlees omdat ik me daar letterlijk zo thuis in
voel, zijn allemaal eind jaren veertig, begin jaren vijftig geschreven. De vreemdeling
van Camus, Wachten op Godot van Beckett, De woestijn der tartaren van Dino
Buzzati, het zijn allemaal existentialistische werken. Het was een erg benauwende
en benepen periode. Maar er zijn elementen uit die jaren die me heel erg aanspreken.
Wellicht had ik evenzeer uit die kleinburgerlijkheid willen breken. Mijn groot
voorbeeld Willem Frederik Hermans schreef zijn belangrijkste werk in die periode.
Daarin gaat het vaak over het benepen katholicisme. Los daarvan spreekt de setting
en sfeer van zijn boeken me enorm aan.
Was het ook Willem Frederik Hermans die je geïnspireerd heeft om zelf met het
schrijven te beginnen?
Het eerste boek dat ik van hem las was De donkere kamer van Damokles. Ik was
toen nog jong en kwam als het ware thuis in zijn leefwereld. Niet bepaald een vrolijk
wereldbeeld. Hermans beschrijft erin hoe we geen vat kunnen krijgen op de
werkelijkheid. Hoe iedereen een andere perceptie heeft en hoe ongrijpbaar dé
werkelijkheid is. Dat was voor mij overweldigend om te lezen, omdat het mijn eigen
ervaring zo ongelooflijk weerspiegelde. Hij beschreef in prachtige verhalen en
spannende romans wat ik al die tijd voelde.
Heb je het lezen van zijn boek dan als een soort opluchting ervaren omdat je niet
alleen stond met je levensgevoel?
Dat was een enorme opluchting. Er was nog iemand zoals ik, iemand die de wereld
zo ervoer als ik. Ik was plots verlost van heel veel verwachtingen die op mij rustten,
en waaraan ik, ten overstaan van derden, wilde beantwoorden. Het was hoog tijd dat
er iets veranderde. Het gevaar bestond vast te roesten in een job die ik niet graag
deed. Ik had toen de ideale leeftijd om eruit te breken, want hoe ouder je wordt hoe
meer je verankerd geraakt. Je krijgt meer verantwoordelijkheden, een gezin,... Ik
durfde toen nog die grote stap zetten en mijn goedbetaalde job inclusief dienstwagen
achter me laten en helemaal iets nieuws te beginnen. Geld en status speelden voor
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mij helemaal geen rol, ik was blij dat ik ervan af was. Ik wou iets doen dat ik
belangrijk achtte en dat was voor mij het schrijven.
Uit welk nest kom jij?
Ik kom uit een arbeidersgezin en heb nauwelijks boeken gelezen in mijn jeugd.
Ik was goed in wetenschappen en was een beetje voorbestemd iets in die richting te
doen. Ik wist toen ik zestien, zeventien jaar oud was helemaal nog niet wat ik wilde
doen en liet me dus leiden door mijn omgeving, die verwachtte dat ik ingenieur werd,
of iets dergelijks.
Moest je het verder schoppen dan je ouders?
Het was niet van moeten maar mijn ouders wilden dat uiteraard graag. Ze hadden
zelf de kans niet gekregen. Ik wel en ik was hen daar ook ontzettend dankbaar voor.
Mijn studies
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zijn dan omwille van verscheidene redenen afgesprongen. Ik ben geen wetenschapper
geworden, wat misschien ook een mogelijkheid was geweest. Ik moest dus een
commerciële richting kiezen. Daarna ben ik gelukkig Hermans tegengekomen.
Je zei eerder dat je in de verkeerde tijd bent geboren. Heb je nog steeds dat gevoel?
Nu begint dat een klein beetje te minderen, omdat ik ouder word en stilaan mijn
‘absolute leeftijd’ bereik, deze waarmee je geboren wordt. Maar ik ben er nog niet.
Ik denk dat ik op mijn vijfenvijftigste helemaal zal samenvallen met mezelf en dat
ik dan ook mijn beste boeken zal schrijven.

Beeldende kunst
■ De relatie tussen sculptuur en schilderij Over het werk van Thomas
Huyghe
Jooris Van Hulle
Thomas Huyghe (Brugge, 1971) volgde na zijn middelbare studies de opleiding
‘grafische vormgeving’ aan het Sint-Lukas in Gent. Na het voltooien van de opleiding
‘schilderkunst’ aan hetzelfde instituut ging hij aan de Gentse academie Mixed media
studeren. Thomas Huyghe was toen al binnen de kringen van onder meer Jan Hoet
opgevallen met een reeks expressionistisch getoonzette schilderijen over boksers die
hij onder de titel Boxers (Postfight) had tentoongesteld. In 2002-2003 laste hij een
periode van artistiek ‘zwijgen’ in, omdat hij volledig opgeslorpt werd door het bouwen
en inrichten van zijn woning en zijn atelier. Dit is de aanzet geweest tot een bijna
radicale ommekeer in zijn werk. De begrenzingen van het klassieke tweedimensionale
schilderij worden doorbroken in een niet eindigende zoektocht naar een creatief
idioom, waarin de relatie tussen sculptuur en schilderij, en in een verder stadium die
tussen het kunstwerk en de omgeving waarin het wordt geplaatst, nadrukkelijk
aanwezig wordt gesteld.
Ooit zei Thomas Huyghe in een interview met Daan Rau: ‘Ik wil niet de zoveelste
goede schilder zijn.’ Of, bij het bezoek dat ik bracht aan zijn atelier in de Koffiesteeg
in Gent vertrouwde hij mij het volgende toe: ‘Ik heb mij nooit echt puur een schilder
gevoeld.’ Met zijn grensverleggende aanpak, waarbij hij het gratuite experiment
vermijdt, heeft hij zich binnen korte tijd opgewerkt tot een kunstenaar die steeds
weer weet te verrassen bij elke individuele of groepstentoonstelling.

Het verhaal van de macht
In zijn verkenning van de mogelijkheden om sculptuur en schilderij in een
totaalconcept aan elkaar te linken, is Thomas Huyghe nooit het inhoudelijke aspect
van zijn werk uit het oog verloren. Thematisch is zijn oeuvre opgebouwd rond het
fenomeen van de macht. De reeksen die Huyghe opbouwt, leggen de machtsstructuren
bloot die binnen de samenleving werken en heel verscheiden vormen kunnen
aannemen. In de reeks Boxers (Postfight) (1997) stond de fysieke krachtmeting
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centraal. Inspiratie vindt Huyghe vooral in de beelden die ons worden aangereikt lees: opgedrongen - door de media en in wezen vaak een manipulatie van de
werkelijkheid inhouden. Voor de kunstenaar komt het er dan op aan op zijn beurt
die geconstrueerde voorstelling te manipuleren. Dit gebeurt op een manier die de
toeschouwer bijna letterlijk dwingt mee in het werk te stappen. Dit komt onder meer
door het gebruik van weerspiegelende elementen. Huyghe kiest zijn beelden, bewerkt
die op computer en zet van daaruit de stap naar het schilderij. Zo creëert hij een
nieuwe realiteit die door de expliciete aandacht die wordt gevraagd voor de drager
en voor de opbouw en uitwerking ontmaskerend en confronterend werkt. In het uit
2005 daterende werk Dog wordt een liefdespaar gevat binnen een koepelstructuur
in plexiglas. Van tederheid kan hier nauwelijks worden gesproken. Zo wordt de
vrouw weggedrukt door de groter uitgewerkte mannenfiguur. Met de Sun Chariots
(2005-2006) wordt de koepel als drager van het werk ruimtelijk geïntegreerd door
ze op driepikkels van verschillende hoogte te monteren. De lach op de gezichten het ideaalbeeld van de reclame - wordt, mede door de vorm waarin de hoofden worden
gewrongen, ontdaan van zijn kunstmatige karakter. Het wordt een holle, nietszeggende
lach die alleen nog als masker fungeert. Ensor is hier niet ver weg. Het is trouwens
James Ensor die de bindende factor is in de ‘Mars op Oostende’, een sociaal-artistiek
project van Vrijstaat Oostende en Mu.ZEE. Liefst honderd kunstenaars ontwierpen
voor een optocht, die verwijst naar Ensors meest beroemde werk De Intrede van
Christus in Brussel, een vlag. Op die van Huyghe prijkt de Franse president Sarkozy,
zoals hij werd afgebeeld in de reeks Board of Control (2009) over de machtigen der
aarde.
Over en rond de waan van de politieke macht creëerde Huyghe in 2009 een dubbele
reeks van opmerkelijke schilderijen. Opmerkelijk vooreerst omdat hij hier weer een
vervreemdend aspect weet toe te voegen aan de portretten van machthebbers: ze
worden gevat in breed uitgewerkte laminaatkaders die op zich alleen al het artificiële
en voorlopige karakter van de macht moeten illustreren en die meteen gaan ironiseren.
Wat de rijkdom van marmer vertoont, is in wezen nep. De spanning tussen het ‘echte’
van het schilderij en het ‘valse’ van het kader creëert een metaverhaal dat de
toeschouwer zelf gaat invullen. Overigens speelt ook de opbouw van het portret mee.
Een eerste reeks portretten van onder andere Mugabe (Robert (Censored), 2009),
Pinochet (Augusto (Censored), 2009) en Thatcher (Maggie (Censored), 2009) alludeert
op het principe van de affiche: macht wordt nu eenmaal getoond. Huyghe verdeelt
het werk netjes in vier egale delen, waarbij de vloeiende lijn van het klassieke portret
wordt doorbroken en tussen de onderlinge delen zelfs lichte verschuivingen in vorm
en kleur merkbaar zijn. Deze maken het werk imperfect. Het meest opvallend hier
zijn de uitgespaarde witruimtes. Deze censureren de macht, ze evoceren de leegte
die kan worden geïnterpreteerd als een emotionele leegte die vaak bedekt wordt door
de schijn van de macht. Maar even goed blokkeren de uitgespaarde witruimtes de
verleiding die uitgaat van het schilderij. Wat Thomas Huyghe toont, wordt weer en
meer beeld. In een tweede reeks portretten van machthebbers (Board of Control,
2009), dit keer op kleiner formaat in laminaatkader en met leiders als Mugabe (weer
hij!), Condoleeza Rice, Hillary Clinton en Nicolas Sarkozy, reduceert Thomas Huyghe
de open mond tot een zwart gat. De grootspraak wordt letterlijk aan banden gelegd
en de aandacht wordt gevestigd op de ogen, die meer zeggen dan de via de media
uitgekraamde halve en hele waarheden. In beide reeksen toont Huyghe zich (weer)
de schilder die hij van nature is. Zo contrasteert de ingehouden en getemperde
kleurenlegging op het gelaat met de fellere kleuren van de lippen, de kraag van een
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jasje... Eén uitzondering hierop is het vaalbleke beeld van Pinochet wiens gezicht
als het ware vervluchtigt in de ijlte van de waanideeën die hij als dictator voorstond.
Ook werken en projecten die momenteel nog voorzien zijn, verkennen verder het
thema van de macht. De macht van het geld onder meer, de rijkdom die binnen
gegoede families over verschillende generaties heen wordt verzameld, wordt
opgeroepen in een werk dat als een pêle-mêle wordt opgebouwd (Pedigree, 2010).
In Pedigree wordt tegen een achtergrond van (nep)marmer in leeg blijvende
rechthoekige, vierkante en/of ovalen uitsparingen de idee van een reeks familie-
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foto's gesuggereerd die in hun onderlinge relatie de opbouw van een familiefortuin
moeten verbeelden. Huyghe werkt ook aan een reeks schilderijen van Scarlett
Johansson. De in 1984 geboren actrice werd meteen een kindster toen ze in de film
The Horse Whisperer (1998) van Robert Redford op overtuigende wijze de rol speelde
van het meisje dat haar vriendin en haar paard heeft verloren. Haar doorbraak als
volwassen actrice kwam er met Girl With a Pearl Earring (2003), de biografische
film van Peter Webber over Johannes Vermeer. Thomas Huyghe plukte een aantal
foto's van haar van het internet, daarbij geleid door de overtuiging dat de media haar
van het ene moment op het andere, van de ene rol die ze vertolkt naar de andere,
telkens weer een andere identiteit doet aanmeten. Huyghe manipuleert deze
‘gemaakte’ foto's wel op een heel ingrijpende manier, onder meer door Johansson
een zwarte huid te geven (Black Scarlett, 2010).

Gefragmenteerde ruimte
Het werk van Thomas Huyghe heeft zich gaandeweg toegespitst op een
gefragmenteerd onderzoek van de ruimtelijke mogelijkheden die het doek en de
sculptuur hem bieden. Vertrekkend vanuit de manipulatie van het schilderij (in het
werk Big Blue Smile uit 2004 worden de hoeken van het triplexdraagelement
omgebogen, zodat een complex volume ontstaat waardoor de klassieke structuur van
de afbeelding wordt doorbroken) krijgen de werken steeds nadrukkelijker een
ruimtelijk karakter wat ze tot sculpturen maakt. Een interessant voorbeeld daarvan
vinden we terug in de installaties Frame #1 (With Collateral Damage) en Frame #2
(With Collateral Damage), beiden gerealiseerd in 2008-2009. Boven op een spiegelend
kader dat leeg blijft, worden op hout geschilderde lichamen bevestigd. In de opbouw
en de dwingende manier groeit het geheel uit tot een imponerend werk dat op een
directe manier weet te communiceren. De constructie, waarvan de toeschouwer door
de spiegel zelf deel gaat uitmaken, eigent zich als het ware de ruimte toe.
Het sculpturale element evolueert binnen het oeuvre van Huyghe naar een vorm
van verzelfstandiging, zonder dat hij daarbij de band met de picturale eigenheid van
het schilderij volledig wil verbreken. Een expositie wordt daarom steeds opgebouwd
vanuit de relatie tussen beeld en schilderij. Zo toonde hij in galerie Locuslux in
Brussel (2010) in combinatie met de geschilderde portretten van de machthebbers
onder meer de Dolly (Asocial Sculpture #3) en de Body Coach (Asocial Sculpture
#4). Beide sculpturen, uitgevoerd als 3D-prints, sluiten naadloos aan bij het centrale
thema van de macht, hier geconcretiseerd vanuit de ideeën rond consumentisme en
de cultus van de lichamelijkheid.
Mede geïnspireerd door het ontwerp van het interieur van zijn woning wordt ook
de relatie tussen het geschilderde beeld en designelementen tot onderwerp gemaakt
van Huyghes artistieke zoektocht. Naar aanleiding van een solotentoonstelling in
Vlissingen (The Player (2,1), 2009) ontwierp hij een indrukwekkende luster, gemaakt
van tl-lampen die in hun gedurfde structuur een eigen zeggingskracht meekregen.
Huyghe werd hiertoe gedwongen doordat er geen licht voorzien was in de ruimte.
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Werk in opbouw
Met de verworvenheden aan ideeën en invalshoeken, die hij zich over een periode
van pakweg twintig jaar creatieve exploratie eigen heeft gemaakt, blijft Thomas
Huyghe zoeken naar verdere verdieping van een aantal expressiemogelijkheden. De
lampen die hij gebruikte in zijn lusterstructuur, brengen hem naar de Tanning
Sculpture (2010), een sculptuur in voorbereiding die opgebouwd wordt met lampen
van een zonnebank. En weer duikt hier de ironiserende visie door: het statussymbool
van de egaal gebruinde huid wordt zo doorprikt. Binnen een zelfde context kan de
Vanity Table (Asocial Sculpture #5) uit 2010 worden geplaatst: het silhouet van een
barok opsmuktafeltje dat Huyghe ontwierp als maquette voor een mogelijke installatie
op een openbaar plein. Of de veelhoekige kubus, in goudkleurig laminaat en in zijn
vormgeving verwijzend naar de steen der wijzen: een allusie op het alchemistische
verlangen goud te maken (The Great Work, 2010).
Het werk van Thomas Huyghe blijft intrigeren, zeker in de mate waarin schijn en
werkelijkheid van het beeld en de projectie ervan in de ruimte hier op een diepgaande
en op geen enkel moment vrijblijvende manier worden verkend.
www.thomashuyghe.com
In juni/juli 2011 heeft Thomas Huyghe een solotentoonstelling in Locuslux Gallery
Amsterdam, Brouwersgracht 151, 1015 GG Amsterdam, www.locusluxams.com.

Literatuur
■ Een maniak van de uitdrukking Over oud en recent proza van Willy
Roggeman
Sven Vitse
In zijn essays over literatuur spreekt Roggeman doorgaans via de omweg van een
verwant oeuvre over zijn eigen werk en poëtica. Vooral de talrijke, verspreid
gepubliceerde beschouwingen over Gottfried Benn, de Duitse expressionistische
dichter, helpen de lezer van Roggemans veeleisende oeuvre een heel eind op weg.
In de bundel Lithopedia (1979) is een essay opgenomen over Benns ‘absolute proza’:
proza dat door zijn poëtische verdichting een gesloten taalwereld wordt waarin de
narratieve ontwikkeling weinig kansen krijgt. Met het verhalende karakter van de
roman heeft het absolute proza niet veel meer te maken, veeleer is het ‘een extreme
post van de Dichtung’. Terwijl in een roman elke zin in functie staat van de
ontwikkeling van een verhaal, een dialoog of een gedachte, verheft het absolute proza
idealiter elke zin tot een autonoom kunstwerk. ‘De breuk tussen roman en absoluut
proza is die tussen cultuurprodukt en kunstobjekt’.
De modernistische poëtica die Roggeman ontleende aan Benn - en via Benn aan
Nietzsche - dreigt te verstarren tot een gedachteloos opgelepeld mantra: in het
creatieve moment slaagt de schrijver - de maniak van de uitdrukking - erin de chaos
en het verval te overstijgen in een gesloten kunstobject. De kunstenaar ‘transcendeert
de ijlte tot zin, het nihil tot wezen’ en overwint ‘de historische vergankelijkheid’.
Als het goed is, resulteert deze creatieve arbeid in objecten die op zichzelf staan en
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tegenover hun maker een bevreemdende onafhankelijkheid bewaren. Proza met de
intensiteit van hermetische poëzie - dat klinkt niet echt uitnodigend. Toch hebben
de romans van Roggeman een sterker verhalend karakter dan zijn poëtica doet
vermoeden. Over die spanning tussen roman en absoluut proza wil ik het in deze
bijdrage hebben.

Van roman naar absoluut proza
Willy Roggeman (Ninove, 1934) debuteerde in 1954 in het tijdschrift Tijd en mens,
het orgaan van de naoorlogse literatuurvernieuwing in Vlaanderen. Zijn eerste roman,
Het goudvisje, werd in 1962 bekroond met de Leo J. Krijnprijs en verscheen in
datzelfde jaar bij uitgeverij Manteau. In de daaropvolgende jaren publiceerde
Roggeman bij Nijgh en Van Ditmar een reeks prozaboeken waarin hij een
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steeds origineler geluid liet horen. Vier van die boeken wil ik kort bespreken.
Het goudvisje is een ontwikkelingsroman waarin een minderjarig meisje, Mirliton,
zich losmaakt van haar familie en haar erfelijke bepaaldheid. Als ik-verteller schetst
ze een vernietigend beeld van het gezin waarin ze opgroeit: de moeder is psychotisch
en agressief, de vader leidt een dubbelleven en is in huis een louter fysieke
aanwezigheid, de broer is een blaaskaak die haar lichaam wil exploiteren. Mirliton
kwelt zichzelf met de gedachte dat zij en haar broer de ziekte van de moeder erven:
‘Dat wij evenmin als de maan aan bepaalde wetten zullen ontkomen.’ Om zich te
bevrijden moet Mirliton die dwanggedachte verwijderen en de geestelijke blokkade
opheffen. De ‘harde stenen’ van de geest moeten verpulverd worden, de moeder ‘tot
stof’ vermalen.
De geestelijke bevrijding verloopt bij Mirliton via de omweg van het lichaam.
Tijdens een landelijk tochtje laat ze zich bevruchten door haar oude liefde Cummings,
die onlangs getrouwd is. Op ‘de achtendertigste dag’ maakt een miskraam een einde
aan de zwangerschap. Daarmee is de keten van de erfelijkheid doorbroken, met de
vrucht wordt ook het verleden weggespoeld. De mislukte zwangerschap ziet ze ‘als
een krachtig bewijs voor de ondergang van een oude wereld’. Uit de jazz heeft
Mirliton een cruciale les geleerd: ‘Vernietigen om te scheppen. Opruimen om zichzelf
te worden.’ Dat is de dynamiek van het jazztrio waardoor ze zich in het huis van haar
leraar Chara laat overrompelen. In de loop van de improvisatie worden melodieën
vernietigd om vervolgens in duurzamere gedaante ‘herboren te worden’. Het goudvisje
is een jeugdwerk, met een zware psychoanalytische lading - het goudvisje als vrucht
in de baarmoeder, Mirlitons angst voor water en worsteling met de taal - maar het
stilistische vernuft spat van het papier.
Ook Roggemans tweede roman, Blues voor glazen blazers (1964), kan gelezen
worden als een ontwikkelingsroman. Peter Witherspoon, de ik-verteller, komt aan
de kost als privéleraar terwijl hij werkt aan een dissertatie. Wanneer hij het aanbod
krijgt om als saxofonist met een jazzband te gaan toeren in de V.S. neemt hij afscheid
van zijn geliefde Annie, een zeventienjarig meisje dat bij hem bijlessen Frans volgde.
In het heden van de roman verblijft Peter met de band in Parijs, waar hij herinneringen
ophaalt aan zijn troebele eerste jaar aan de universiteit en aan de ontluikende relatie
met Annie. Dat hij worstelt met een geestelijke blokkade blijkt uit zijn saxofoonspel:
zijn improvisaties deugen niet, ze blijven ‘brij (...), grijze, kleverige stof die langzaam
naar de boord van het podium glijdt’.
Roggeman zelf wees erop, in een essay gewijd aan zijn eigen werk, dat Peter
achtervolgd wordt door ‘het paradigma van het zuivere’ en deze mythe in zichzelf
moet afbreken om zijn leven met een bevrijde geest te kunnen verder zetten. Als
student was hij geobsedeerd door een schilderij van Franz Marc, Turm der blauen
Pferde, een beeld waaraan hij een metafysische betekenis toekende. ‘In deze toren
bevinden zich de stutten van het aards geluk.’ Geleidelijk geeft hij zich rekenschap
van ‘het uteriene verlangen’ dat achter deze obsessie schuilgaat. Het lauwe bad in
het Parijse hotel brengt deze herinneringen tot leven - de ‘vochtigheid’ en ‘het lauw
lokkend water’ hangen in Blues voor glazen blazers nogal clichématig samen met
‘de wereld van de moeders’.
Peter beseft dat ook zijn relatie met Annie overschaduwd wordt door ‘de illusie
van de Turm der blauen Pferde’. Wil de relatie een kans krijgen, dan moet het
mythische, oedipale verlangen vernietigd worden. Zijn tweestrijd wordt weerspiegeld
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door de innerlijke strijd van Tido Matta, zijn muzikale tegenstrever in de band, die
ten onder gaat aan marihuana en aan de verlokkingen van de roes. Wanneer Tido in
een ongeval sterft, komt een einde aan Peters ‘maandenlange malaise’ en is hij klaar
om de metafysica achter zich te laten. Voortaan is hij een ‘glazen blazer’ die de
mythe ontzenuwt en de vochtigheid laat stollen tot ‘(l)ithische formatie: dit is vorm
geven aan de werkelijkheid’.
Ondanks de superieure stijl, doorspekt met verrassende metaforen, en de gelaagde
structuur van de romans, kan het tweeluik Het goudvisje / Blues voor glazen blazers
beschouwd worden als de verwerking van de adolescentie in Roggemans proza. In
het volgende tweeluik, De axolotl / Catch as catch can, zet Roggeman een beslissende
stap. Het verhalende element is in deze boeken sterk teruggeschroefd en vooral in
De axolotl tot het absolute minimum beperkt, zodat de singuliere taalbehandeling in
het centrum van de aandacht komt te staan. Waar het eerste tweeluik nog uit
herkenbare romans bestond, geeft Roggeman in het tweede tweeluik alle ruimte aan
het absolute proza.
In De axolotl treedt het typepersonage Gor Nameg op als hoofdpersoon en
ik-verteller. Dit doorzichtige anagram van de auteursnaam vormt een constante in
Roggemans proza. Het enige narratieve element in De axolotl is de spanning tussen
Gor en diens vrouw Anaïs (of Ananas), die een hoogtepunt bereikt wanneer Gor
verliefd wordt op een leerling, de zeventienjarige Sakina. Geïnspireerd door de
jeugdigheid van Sakina hoopt Gor de uitgebluste routine van het huwelijk nieuw
leven in te blazen, alsof iets van Sakina's glans kan afstralen op Anaïs' dofheid. ‘Kan
ik de larvaire bloem Sakina terugvinden in de boog van Ananas' schouders? De bot
in de rijpende vrucht.’ In deze montage van poëtisch verdichte en vaak cryptisch
geformuleerde fragmenten valt echter maar occasioneel een glimp van deze narratieve
laag op te vangen. Op een abstracter niveau staat in De axolotl de situatie van de
hedendaagse mens centraal. Die situatie wordt gedomineerd door de ervaring van
ambivalentie. Een belangrijke bron van ambivalentie is de taal: de menselijke taal
is ‘een onverklaarbare bagage van dubbelsnijdende wapens’, de woorden staan
tegenover de taalgebruiker als opake, zwijgende ‘sfinxen’ of als ‘het dubbele
voorhoofd Janus’. Daarnaast wordt de mens permanent bedreigd door ‘onttakeling’
en desintegratie: de ‘coördinatiemogelijkheden van het zenuwstelsel’ zijn niet
opgewassen tegen de krachten van de entropie.
Tegenover het complexe krachtenveld waarin de mens zich staande moet houden,
staat de ‘vrijheid van het dier’, dat noch door het bewustzijn noch door de
zuigkrachten van verleden en toekomst geplaagd wordt. De mens laat zich soms
verleiden tot een dierlijk bestaan, wanneer hij zich overgeeft aan de cyclische tijd
van de natuur. Zo is de vrouwelijke cyclus Gor een doorn in het oog: ‘hun buiken
werden regelbare sluizen waaruit ritmisch rode papieren boten worden vrijgelaten’.
Die cyclus legt al te veel nadruk op ‘de biologische produktiviteit’. Het artistieke
streven is er precies op gericht om de natuurtijd te transcenderen in het creatieve
moment.
Catch as catch can (1968) zet de verkenning van de echtelijke sleur verder, maar
bedt de proeven van absoluut proza in een steviger narratief raamwerk in. Gor wordt
in deze roman, net als Peter Witherspoon in Blues voor glazen blazers, geplaagd
door spoken uit het verleden. Wanneer een oude geliefde, Yaël, na enkele jaren
afwezigheid onverwacht contact zoekt, komen de herinneringen los aan de periode
die ze samen doorbrachten. Over hun vriendschap hing de schaduw van de oorlog:
Yaëls vader, professor Dan David, is een overlevende van de Holocaust en haar broer
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raakte tijdens de oorlog zwaar gehandicapt. Roggeman laat in deze intrigerende
roman verschillende vertellers aan het woord - behalve Gor ook zijn vrouw Anaïs
en Yaël - en hij speelt met flashbacks en ingebedde tekst (het dagboek van Yaël).
Roggeman levert met dit
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boek een volmaakte combinatie van roman en absoluut proza af.
Veel van Roggemans karakteristieke motieven komen in Catch as catch can samen.
De tekst staat bol van de poëticale formules. Zo heeft Gor het over ‘(d)e hybris van
de uitdrukking, de drang om te ordenen’ en om ‘de verschijnselen te transcenderen’.
Een typisch beeld voor deze poëtica is de ‘speerworp’, de speer die zich verticaal in
de modder staande houdt. In het algemeen onderscheidt de ‘anthropus erectus’ zich
van het dier ‘door de verticale, de eerste expressie van de onverdelgbare geestelijke
hybris’. Anaïs spreekt haar ergernis uit over de ‘onmogelijke boeken’ van haar
echtgenoot, waarin mensen verstenen tot opake ‘chiffres’ en betekenis schuilgaat in
meerduidige ‘codes’. Zijn teksten zijn volstrekt autonoom: ‘Onafhankelijke zichzelf
voedende vegetaties. Lithische formaties.’ Het kinderlijke onbegrip en de dierlijke
lichamelijkheid van dit personage accentueren de complexiteit en ambivalentie van
Roggemans alter ego in de roman.
Daarnaast komt de problematiek van de mythe terug. De mythe van de zuiverheid
wordt gesymboliseerd door ‘de blauwe bloem’ van Novalis. Als student leed Gor
aan ‘dat fanatiek romantisch gezwel van het martelaarschap’. Yaël vernietigde die
mythe, maar hun vriendschap verhardde zich op haar beurt tot een mythe, die jaren
later nog steeds doorzeurt in Gors dromen. De afrekening met de mythe betekent
voor Gor zoveel als het besef van de

dood. De laatste resten van het geloof in ratio en vooruitgang moeten wijken voor
het inzicht dat er ‘geen schakels, geen missing links, geen kettingen’ zijn. De mens
is aan absurde buitelingen ten prooi en ‘valt uiteen in fragmenten, splintert in
tegenstrijdige krachten’.
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Recente publicaties
Catch as catch can is het laatste boek van Roggeman dat nog een roman genoemd
kan worden. Nochtans verschenen in de loop van de jaren zeventig nog tal van
fascinerende prozawerken. Made of words (1972) bouwt met zijn hermetische
‘structuren’ voort op het absolute proza van De axolotl. De onnavolgbare
fragmentenbundel Gnomon (1975) werkt onder meer het jazzproza van Blues voor
glazen blazers verder uit. Daarnaast publiceerde Roggeman erudiete essaybundels
en literair-filosofische journaalaantekeningen. Deze prozaboeken maken samen met
zijn dichtbundels deel uit van een groots opgezet totaalwerk, het Opus Finitum, dat
hij in de late jaren zeventig afrondde en waarvan tot op heden vele delen niet in druk
verschenen zijn. De laatste jaren lijkt de belangstelling voor het werk van Roggeman
opnieuw op te leven, mede dankzij de inspanningen van de jonge uitgeverij het
balanseer. Die verraste in 2008 met een nieuwe tekst: Betoverende katastrofe is een
‘kroniek over het alledaagse absurde’, een boek vol beklijvende herinneringen,
geschreven in een gedreven maar opvallend directe en toegankelijke stijl. Hoewel

het hoofdpersonage Mogens heet, kan deze kroniek als een autobiografisch geschrift
gelezen worden, waarin vooral de relatie met de moeder in al haar oedipale
complexiteit wordt uitgediept.
Wie Catch as catch can gelezen heeft, zal wellicht bijzonder geboeid zijn door
het hoofdstuk ‘Gemini’. Daarin beschrijft Mogens zijn intieme vriendschap met het
meisje Loeki, de briljante dochter van professor Postumus Goudbeek - figuren die
de aandachtige lezer onmiddellijk aan Yaël en professor Dan David herinneren.
Terwijl in Catch as catch can het verhaal overvleugeld wordt door de singuliere
schriftuur en de poëticale portee, staat in de kroniek de anekdote centraal. Mogens
zoekt Goudbeek in 1953 op om zijn bibliotheek te ‘plunderen’. Voor zijn scriptie
over de Duitse poëzie is hij uiterst nieuwsgierig naar Goudbeeks ‘Bücher von
Expressionismus und Dadaismus’. Goudbeek onderhoudt hem in lange gesprekken
over de ‘kaloten’, ‘uiterst rechtse blauwen’ en ‘logefreaks’ aan de Gentse universiteit,
over zijn communistische verleden en over het proza van Carl Einstein - een cruciale
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invloed op het werk van Roggeman. ‘Gesteld dus dat Maman vandaag honderd
geworden zou zijn’, schrijft Roggeman op de tweede pagina van Betoverende
katastrofe. De moeder, honderd jaar geleden geboren, sijpelt als zure regen door alle
lagen van de herinnering. Na haar dood is de conclusie onverbiddelijk: ‘Zij was er
steeds de oorzaak van geweest dat ik de lichtheid van het bestaan aan mij had laten
voorbijgaan.’ Dat wil zeggen: zij én een ongeneeslijke hartafwijking die de jonge
docent, schrijver en muzikant enkele decennia ‘tot de gekste acrobatieën’ aanspoorde.
Onder invloed van de free jazz gaat Mogens in de jaren zestig op zoek naar de ultieme
‘antimuziek’, die in een ‘nog nooit gehoord moment’ alle bestaande muziek ‘aan
flarden’ zou scheuren. De gedreven beschrijving van ‘het concert van 29 februari
'72 in het Paleis voor Schone Kunsten’ vormt de emotionele en intellectuele climax
van het boek. In datzelfde hoofdstuk komt bovendien de anekdote aan bod die aan
de basis ligt van Roggemans meest cryptische taalfiguren: de terrible pirates Houten
Been en Eenogige. Aardig voor de liefhebbers.
In 1978, na een zware hartoperatie, werd de terminaal zieke Roggeman tot zijn
niet geringe verbazing alsnog genezen verklaard, waarna niettemin een decennium
van andere medische problemen volgde. Tijdens die periode schreef Roggeman een
duizendtal pagina's aantekeningen, over muziek, literatuur en filosofie, maar evengoed
over de impact van het weer op zijn gestel en over gekmakende duizelingen. Dit
verslag van fysiek
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onevenwicht beschouwde hij als een nieuwe fase in zijn schrijverschap. Na het Opus
Finitum kwam het Practicum, een ‘methode (...) om dagelijks gedurende een gesloten
tijdssegment totaal in de mogelijkheden van de taal en haar uitdrukking tot tekst te
zijn’. Het Opus Finitum schreef Roggeman in de wetenschap te zullen sterven, het
Practicum schreef hij in de niet minder bevreemdende wetenschap niet gelezen te
worden. Vorig jaar verscheen uiteindelijk toch een selectie uit deze intrigerende
aantekeningen.
Het Practicum onderscheidt zich van het Opus doordat het hooggestemde
modernistische adagium er nog slechts als naklank in resoneert. Tijdens de eerste
decennia van zijn schrijverschap slaagde Roggeman erin ‘door middel van artistieke
expressie’ houvast te vinden in de chaos van het bestaan. In het creatieve proces
werd de tekst ‘gezuiverd’ van alle existentiële factoren die zijn ‘autonomie’
bedreigden. ‘In de voorbije jaren ben ik uit dat evenwicht getuimeld’. Het schrijven
is voortaan fysiologisch gemotiveerd, het volgt het ritme van de hand, het krassen
van tekens, geëngageerd ‘maar buiten het a priori dat zij iets moeten betekenen’.
Deze bescheiden opstelling is misschien misleidend, want zij zou verkeerdelijk
de indruk kunnen wekken dat er in deze aantekeningen niet veel meer op het spel
staat. Niets is echter minder waar. In zijn diepgravende beschouwingen over Kafka,
Nietzsche, Bach e tutti quanti is Roggeman helder en scherp als immer. Bovendien
is de existentiële dimensie van dit schrijven zonder meer indrukwekkend: strikt
genomen schrijnend maar geobserveerd met nietsontziende precisie. Het schrijven
mag dan in de loop van de jaren zijn absolute karakter verloren hebben, het houdt
deze maniak van de uitdrukking nog steeds op de been.
Roggeman, W. 1962. Het goudvisje. Antwerpen: Manteau.
Roggeman, W. 1964. Blues voor glazen blazers. Den Haag: Nijgh en Van
Ditmar.
Roggeman, W. 1967. De axolotl. Den Haag: Nijgh en Van Ditmar.
Roggeman, W. 1968. Catch as catch can. Den Haag: Nijgh en Van Ditmar.
Roggeman, W. 1979. Lithopedia. Antwerpen: Manteau.
Roggeman, W. 2008. Betoverende katastrofe. Aalst: het balanseer.
Roggeman, W. 2009. Practicum of het steriele schrijven. Aalst: het balanseer.

Architectuur
■ Eerbetoon aan meubelontwerper en designer Jules Wabbes
Marc Dubois
Geboren in 1919 in Mechelen, de stad met een lange meubeltraditie, kreeg Jules
Wabbes nooit een formele opleiding. Hij was autodidact. Met zijn plotselinge dood
in 1974 verdween een van de boeiendste persoonlijkheden uit de Belgische interieuren meubeldesignwereld van de jaren zestig en zeventig. Recent verscheen bij uitgeverij
Borgerhoff & Lamberigts het boek Jules Wabbes. De auteur ervan is kunsthistorica
Marie Ferran-Wabbes. De publicatie is het resultaat van haar opzoekingswerk om
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de diverse aspecten van het oeuvre van haar vader te reconstrueren. Het is geen
zakelijke tekst; de toon is soms zeer persoonlijk en emotioneel.

Ver van vluchtige trends
Een getuigenis van dokter Hubert Peeters, kunstverzamelaar en vriend van Jules
Wabbes, fungeert als inleiding. Hij omschrijft het werk als ‘tijdloze en onfeilbare
luxe van een goed ontworpen en goed gemaakt stuk’ en ver van ‘vluchtige trends’.
Alhoewel Wabbes in de jaren zestig experimenteerde met nieuwe materialen, bleef
hij de verdediger van het houten, massieve meubel. Voor zijn eerste meubelen

■ Lage kopshouten tafel (detail) van Jules Wabbes [© Fotocom sprl, Brussel]

koos hij mahoniehout, teak of perenhout, met een voorkeur voor exotische soorten.
Om het massieve aspect te bekomen, maakte hij gebruik van gelijmd lattenhout. Zijn
eerste topwerk was een tafel, de vakkenkast model Gérard Philipe uit 1952, zo
genoemd naar de klant, de beroemde Franse filmacteur. De elegante stalen poten
omschreef Wabbes als ‘canon de fusil’. Nadien volgde ander meubilair met lattenhout
zoals boekenkasten.
De intense samenwerking vanaf 1950 met de jonge architect André Jacqmain
resulteerde in een aantal schitterende projecten, woningen en ook een paar
kantoorgebouwen, waaronder het Foncolin-gebouw en het Paleis voor de Wetenschap
op de Brusselse Expo '58. In 1951 startte Wabbes met een ‘studiebureau voor
architectuur en industrieel design’. De naam zegt veel over zijn ambitie, een
ontwerpbureau voor de creatie van gebouwen en meubelen. Wabbes construeerde
zijn meubelen zoals een architect structuur geeft aan een ruimte. Geen
interieurarchitect als decorateur! Wabbes had veel contacten met kunstenaars en
architecten uit het Brusselse intellectuele milieu. Met beeldend kunstenaar en fotograaf
Serge Vandercam werkte hij samen voor een presentatie tijdens de Triënnales van
Milaan in 1957 en 1960. In 1960 was het thema ‘Huis en school’, een expositie waar
Wabbes een zilveren medaille won voor zijn schoolmeubilair. Vrij vlug werden zijn
meubelcreaties
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■ Woning van dokter Peeters in Brugge (1959-1961) [© ADAGP, Parijs, 2010]

gewaardeerd, ook in het buitenland. In 1954 kreeg hij van Sabena de opdracht om
als industrieel designer het interieur van nieuwe vliegtuigen vorm te geven. Daarvoor
bracht

■ J.J.W. 04, zeshoekige kroonluchter, editie Wever & Ducré
[© Luc Vincent, Brussel, 2010]

hij in 1955 een bezoek aan de Amerikaanse vliegtuigfabrieken van Corvair en
Douglas. Tijdens die trip had hij een ontmoeting met de Amerikaanse architect en
architectuurcriticus Philip Johnson in zijn Glass House in New Canaan, Connecticut.
Johnson waardeerde de meubelen van Wabbes en stelde voor die in Amerika te
distribueren, maar het bleef bij plannen. Later zou Wabbes meewerken aan de
inrichting van de Amerikaanse ambassades in Rabat en Den Haag. Die laatste werd
ontworpen door Marcel Breuer.

Le Mobilier Universel
In 1957 begon Wabbes met een eigen productiebedrijf, Le Mobilier Universel, om
de vraag naar zijn creaties te kunnen volgen. Het bedrijf zette hem tien jaar later op
een zijspoor. In het begin van de jaren zestig had het twee showrooms in Brussel.
Naast het produceren van eigen meubilair werkte Wabbes aan een veelheid van
opdrachten, onder meer voor de Boelscheepswerven in Temse in 1963 en 1964. In
1968 richtte hij in opdracht van de familie De Poortere de dubbelvilla Colman-Saverys
in, een van de vele die Henry Van de Velde in de jaren dertig bouwde in Knokke.
Begin jaren zeventig ontwierp hij studentenkamers voor de nieuwe universiteitsstad
Louvain-la-Neuve. In 1971 werd hij docent aan het Sint-Lucasinstituut in Brussel
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en ongeveer gelijktijdig kreeg hij zijn laatste en grootste opdracht: de inrichting van
de Generale Bankmaatschappij in Brussel. Hij ontwierp de lokettenzaal en kreeg ook
de gelegenheid om al zijn vakkennis aan te wenden in de verschillende directieruimtes.
Op 29 januari 1974 stierf hij onverwachts aan kanker. Hij was toen vierenvijftig jaar.
In het tweede deel van het boek worden heel wat archiefdocumenten zoals foto's
en tekeningen bij elkaar gebracht. Tot slot een aantal foto's van de nieuwe edities
anno 2010. De meubelen, waaronder het legendarische model Gérard Philipe, worden
door de Mechelse fabrikant Bulo heruitgebracht. De lichtarmaturen worden
heruitgegeven door Wever & Ducré en de tapijten door Bic Carpets. Een eerbetoon
van die bedrijven aan een van onze topdesigners.
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Bibliotheek
Samenstelling Geert Swaenepoel
Algemeen
■ Marie-Anne Wilssens, Romain Vanlandschoot en Marc Reynebeau
De toekomst is al begonnen. 100 jaar Uitgeverij Lannoo. Het verhaal van
een voorzichtige durver, Lannoo, Tielt, 2010, 368 blz., 24,95 €

Met veel poeha kondigde Uitgeverij Lannoo in het voorjaar van 2009 een boek aan
over de eigen geschiedenis ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van het
bedrijf. Maar net in dat jubileumjaar nam de geschiedenis een verrassende wending.
Matthias Lannoo kon de oude droom van Joris Lannoo en zijn zonen, en de ambities
van het huidige bedrijf verwezenlijken door de overname van de uitgeverijen
Meulenhoff Boekerij en Uniboek/Het Spectrum in Nederland Die grandioze
gebeurtenis mocht uiteraard niet in het boek ontbreken en dus zou er een epiloog aan
worden toegevoegd. Die liet wel wat op zich wachten en uiteindelijk verscheen het
verhaal van 100 jaar Uitgeverij Lannoo pas in het najaar van 2010. De uitbreiding
naar Nederland en de krachtige ambities van het huidige bedrijf bepaalden de
titelkeuze. De toekomst is al begonnen is een parafrase van de historische publicatie
van Robert Jungk uit 1953. Het verleden vormt de stevige basis om verder te groeien,
zoveel is duidelijk. In die 100 jaar is er veel veranderd, maar tegelijk behoudt de
Tieltse onderneming zijn eigen identiteit. Nuchter, maar gedreven wordt sinds 1909
culturele en economische meerwaarde nagestreefd. Vanuit het oorspronkelijke
Vlaams-katholieke engagement werd een bloeiend familiebedrijf uitgebouwd dat
zich weet te onderscheiden van andere uitgeverijen. Historici Romain Vanlandschoot
en Marie-Anne Wilssens vertellen het verhaal van die voorzichtige durver. In het
inleidend essay toont Marc Reynebeau aan dat de historie van het familiebedrijf
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gelezen kan worden als een pars pro toto voor de mentaliteitsgeschiedenis van
Vlaanderen. Daarna beschrijft Vanlandschoot als biograaf van stichter Joris Lannoo
de eerste vijftig jaar. Wilssens neemt het vervolg voor haar rekening. Dat begint bij
de vijftigste verjaardag in 1959, toen de nieuwe generatie met Godfried, Jan en
Godelieve Lannoo het roer overnam. Omdat drukken en uitgeven twee verschillende
economische activiteiten zijn, besliste de familie in 1992 beide activiteiten te
verzelfstandigen. Matthias Lannoo nam de leiding op zich van de uitgeverij. De
familie koos er voortaan ook uitdrukkelijk voor om te werken met vakbekwame
buitenstaanders. Met een creatieve trouw aan de oorspronkelijke idealen gaat
Uitgeverij Lannoo verder op de ingeslagen weg door boeken te publiceren die veel
lezers kunnen bereiken, maar ook door grote denkers en inspirators een platform te
bieden om stil te staan bij de grote uitdagingen en vragen van deze tijd.
[Emmanuel Van Lierde]

Filosofie en religie
■ Luc Ferry
Beginnen met mythologie. Wat we van Griekse goden en helden kunnen
leren. De Arbeiderspers, Amsterdam-Antwerpen, 2010, 368 blz., 19,95 €

De filosoof Luc Ferry, die ook een tijdlang Frans minister van Onderwijs was, brengt
met dit boek een vervolg op, of eigenlijk een opstap naar het eerder verschenen
Beginnen met filosofie. Met andere ogen kijken naar je leven. De bekende verhalen
uit de Griekse mythologie zijn voor Ferry niet alleen aanleiding om kennis te maken
met de grote klassieke werken uit de antieke literatuur, zij vormen vooral het
uitgangspunt voor een reeks vragen waarmee de auteur het leven van mensen van
vandaag wil duiden (cfr. de ondertitel) De eerste vraag betreft de oorsprong van de
wereld en van mensen, en bekijkt die vanuit de godenwereld in Hesiodos' oeuvre.
De tweede vraag draait deze wereld om: hoe zullen mensen zich in die
schrikwekkende wereld van goden inpassen? Daarbij houdt Ferry een dubbele
beweging voor ogen: de geleidelijke humanisering van het goddelijke en de dito
vergoddelijking van de mensen. Als prototype fungeert de figuur van Odysseus die
op zijn reis ontdekt dat het goede leven een leven is in overeenstemming met de
bestaande orde. Figuren als Sisyfos, Midas en Ikaros maken zich dan weer schuldig
aan hybris, die in de oude mythen een nieuwe vraag oproept: waarom kiezen mensen
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vaak toch voor zichzelf en kanten zij zich tegen de goddelijke en kosmische orde?
Een vierde vraag peilt naar de plaats die halfgoden innemen tussen het wijze inzicht
van Odysseus en de dwaze hybris van een Midas of Tantalos: buitengewone wezens
als Herakles proberen de verstoorde orde te herstellen. Ten slotte is er de vraag hoe
binnen die kosmische orde er toch plaats is voor het kwaad dat zowel goede als
slechte mensen treft (Oidipous en Antigone). Ondanks de soms betuttelende toon
(Ferry schrijft eigenlijk over de schouder van volwassen lezers heen voor jongeren)
maken de heldere verteltrant en de originele benadering van Ferry dit boek tot een
feest: nog nooit las ik zo'n toegankelijke duiding van Hesiodos' godenwinkel, nergens
kwam de symboliek van Odysseus' ervaring me zo nabij als hier. De oude mythen,
die de onze blijven, worden deskundig afgestoft en op een weergaloze wijze
geactualiseerd.
[Patrick Lateur]

■ Hans Ausloos en Ignace Bossuyt (red.)
Job tussen leven en lijden. In beeld, woord en klank. Vlaamse Bijbelstichting
- Acco, Leuven - Den Haag, 2010, 206 blz., 20,50 €

Talloze kunstwerken uit de westerse muziek, beeldende kunsten en literatuur waren
geïnspireerd door de Bijbel en ondanks de religieuze crisis blijft dat boek kunstenaars
inspireren. Om de wisselwerking tussen Bijbel en cultuur beter te leren kennen,
namen de Leuvense musicoloog Ignace Bossuyt en theoloog Hans Ausloos in 2006
het initiatief tot een interdisciplinaire lessenreeks. De eerste jaargang bestudeerde
het Hooglied en de doorwerking ervan in beeld, woord en klank. Daarna volgden
koning Salomo en Job. De voordrachten rond die laatste oudtestamentische figuur
en het boek dat zijn naam draagt, werden nu gebundeld in het boek Job tussen leven
en lijden. De exegeten Ausloos en Valérie Kabergs geven eerst een inleiding in dat
Bijbelboek. Centraal daarin staat de vergeldingsleer die vertrekt van de visie: wie
goed doet, goed ontmoet. Die stelling is tegelijk problematisch, want omgekeerd
betekent dit dat een slecht leven alleen het gevolg kan zijn van een slechte
levenswandel. Maar wat dan met onverdiend lijden? En waarom laat God toe dat het
kwaad goede mensen treft? Met dat enigma worstelt het boek Job.
Kunstwetenschapster Barbara Baert gaat na hoe in de beeldende kunsten met Job en
zijn schreeuw naar God werd omgegaan. Niet alleen zijn lijden stond voorop, maar
ook de hoop op een nieuw leven Vooral de verering van de oudtestamentische Job
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als geneesheilige en als patroon van de muzikanten valt op Na de bespreking van de
overweldigende receptie van Job in de literatuur door taalkundige Henri Bloemen,
bestudeert Bossuyt tot slot welke plaats Job kreeg in de muziekgeschiedenis, vanaf
het eenstemmige gregoriaans tot in actuele toonzettingen. Die interdisciplinaire
benadering van boeken, figuren of thema's uit de Bijbel levert werkelijk prachtige
en leerrijke voordrachten en boeken op Ondertussen volgde een vierde lessenreeks
over de schepping en hopelijk zijn de initiatiefnemers nog niet aan het einde van hun
Latijn. Ze mogen zeker op dit elan doorgaan, want hun werk bezorgt kunstkenners
en Bijbelliefhebbers telkens een intrigerende bron van goedheid, wijsheid en vooral
schoonheid
[Emmanuel Van Lierde]

Beeldende kunst
■ Lowie Vermeersch, Pieter Vermeersch, Pol Vermeersch... [et al.]
samenstelling en red.
Vermeersch J.R.P.V.P.L.T. & R. ASA Publishers, Brussel, 2010, 288 blz.,
39 €

Van 25 maart tot 3 juli 2010 liep in ‘De Loketten’ van het Vlaams Parlement een
groepstentoonstelling gewijd aan de artistieke telgen van de familie Vermeersch. De
kunstzinnige productie en het afgelegd artistiek parcours van drie kinderen en vier
kleinkinderen van stamvader José Vermeersch werden er tentoongesteld Naar
aanleiding daarvan verscheen bij ASA Publishers een fraai uitgegeven boek waarin
een portret geschetst wordt van de drie generaties Vermeersch die op erg
uiteenlopende artistieke vlakken actief zijn. Na de inleiding volgt een interessante
bijdrage waarin Francis Smets het fenomeen ‘kunstenaarsfamilies’ belicht. Bruegel,
Pissaro, Duchamp... zijn maar enkele van de namen die erin aan bod komen In een
gesprek belicht Pieter Vermeersch hoe de tentoonstelling tot stand kwam Daarna
volgen de afzonderlijke bijdragen over de acht kunstenaars. Over José Vermeersch
(1922-1997) zijn uiteraard al veel kunstboeken verschenen. Ook het werk van
tapijtontwerpster en -weefster Vera Vermeersch (1959) geniet bij het kunstminnend
publiek bekendheid. Hetzelfde
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geldt voor schilder en beeldhouwer Rik Vermeersch (1949). Minder bekend, maar
niet minder interessant is de poëzie en het theaterwerk van Pol Vermeersch (1951).
Die artisticiteit en diversiteit wordt verder gezet in de generatie van de kleinkinderen.
Lowie Vermeersch is een internationaal gerenommeerd autodesigner, die aan het
hoofd staat van de ontwerpafdeling van Pininfarina, een Italiaanse bureau dat werkt
voor automerken als Ferrari en Maserati. Tinus Vermeersch heeft gekozen voor de
eerder klassieke tekenen schilderkunst, terwijl Pieter en Robin Vermeersch voluit
gekozen hebben voor een hedendaagse invulling van hun artistieke ambities. Bij
Pieter vertaalt zich dat ondermeer in installaties waarin licht een cruciale rol speelt;
bij Robin in uitvergrotingen van ondermeer microscopische structuren.
VERMEERSCH J.R.P.V.P.L.T. & R. is meer dan een catalogus. Het is biedt een
momentopname van het artistiek parcours van een kunstenaarsfamilie en is als
dusdanig een boek van blijvend belang.
[Geert Swaenepoel]

■ Ludo Raskin e.a.
Liefde voor het boek. Uitg. Cultuurcentrum Hasselt, Hasselt, 2010, 120
blz., 15 €
Naar aanleiding van de zevenjaarlijkse Virga Jessefeesten in Hasselt vonden ook
enkele tentoonstellingen plaats. Eén ervan ging over het bibliofiele boek onder de
titel Liefde voor het boek, met als curator Ludo Raskin. De tentoonstelling vond
plaats in het cultuurcentrum aldaar. Er hoorde een foto-catalogus bij met een inleiding
over het bibliofiele boek in een historische context. De auteur-curator ging daarvoor
zelfs terug tot in de Egyptische Oudheid. Ook de tentoongestelde boeken waren niet
noodzakelijk echt hedendaags. De opstelling begon bijvoorbeeld een werk van James
Ensor uit 1921: Scènes de la vie du Christ, dat destijds bij galerie Giroux in Brussel
werd uitgegeven. En bij de circa 75 tentoongestelde boeken zaten nog enkele grote
kunstenaars, zoals Edgard Tytgat, Jozef Cantré, Hugo Claus, Jan Cox, W m Delvoye,
Valerius De Saedeleer, Roger Raveel, Floris Jespers, Jan Fabre, Piet Stockmans,
Felix Timmermans, Henry van de Velde, Dan Van Severen, Paul van Ostayen... In
de catalogus prijkt telkens van de tentoongestelde boeken een afbeelding en een korte
bespreking. Dat deze uitgave al even fraai werd gedrukt, spreekt uiteraard voor
zichzelf.
[Jean Luc Meulemeester]

■ Anna Trofimova (eindred.)
De onsterfelijke Alexander de Grote: de mythe, de werkelijkheid, zijn reis,
zijn erfenis. Uitg. Hermitage, Amsterdam, 2010, 210 blz., 34,95 €
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Een naam als ‘Alexander de Grote’ spreekt uiteraard nog steeds tot de verbeelding.
Hij lijkt wel onsterfelijk en werd ook tientallen keren afgebeeld. Is het daarom dat
de tentoonstelling De onsterfelijke Alexander de Grote begint met de mythe van
Alexander? Pas na deze inleiding vernemen we meer over zijn leven, zijn reizen en
zijn erfenis. De rijkelijk geïllustreerde catalogus met tientallen bijdragen volgt deze
structuur en biedt inderdaad een uitgelezen reeks artikels over deze vorst, zijn regering,
het tijdskader, zijn tot de verbeelding sprekende tochten. Ook de getrukeerde foto
door Erwin Olaf op de kaft, op de affiche en op de folder spreekt wel tot verbeelding.
De tentoongestelde en in de catalogus uitvoerig beschreven kunstwerken zijn vaak
topstukken, maar doordat ze enkel werden geselecteerd uit het Hermitage in
Sint-Petersburg geven ze geen volledig beeld van Alexander de Grote. De reden
daartoe ligt natuurlijk in het opzet van deze Amsterdamse Hermitage-instelling. Dit
doet echter niets af van de fraaie opstelling of van de kwaliteit van de selectie en nog
minder van de dikwijls hoogstaande artikels in de bijhorende catalogus. Voor wie
houdt van de Griekse cultuur kan nog tot 18 maart 2011 terecht in Amsterdam om
een schitterend (maar spijtig genoeg niet volledig) beeld van Alexander de Grote te
gaan bewonderen.
[Jean Luc Meulemeester]

■ Raoul Maria de Puydt
Felix De Boeck en de pioniers van de abstracte kunst. Snoeck, Gent, 2010,
128 blz., 32 €
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Raoul Maria de Puydt heeft zich tijdens de laatste jaren laten gelden als de kenner
bij uitstek van het werk van Felix De Boeck (1898-1995). In 2004 publiceerde hij
een overzichtswerk van het oeuvre, nu, in Felix de Boeck en de pioniers van de
abstracte kunst stueert hij de vroege abstracte schilderijen van de kunstenaar in de
brede context van de Europese avant-garde tijdens de jaren twintig. In korte maar
overwogen en bijzonder goed gedocumenteerde hoofdstukken bespreekt de auteur
de belangrijkste figuren uit de avant-garde (Kandinsky, Mondriaan, Moholy-Nagy),
richtingen en bewegingen als het Russische constructivisme, het suprematisme, De
Stijl, tijdschriften als Het Overzicht, Sept Arts, Vouloir en MA. Het is zeker niet de
geringste verdienste van R.M. de Puydt, dat hij aan minder bekende figuren aandacht
heeft besteed en hun rol heeft toegelicht. Dat is het geval voor order meer de Russische
avant-gardiste Alexandre Exter (1882-1942), de schilder Wobbe Alkema (1900-1984),
actief als lid van de Groningse groep De Ploeg en Felix Del Marle (1889-1952),
artistiek directeur van het progressieve Rijse se tijdschrift Vouloir (1927-1927) Met
opvallende zorgvulcigheid heeft de essayist na elk hoofdstuk een aantal afbeeldingen
geselecteerd. De illustraties van het werk van de twintiger De Boeck, geconfronteerd
met de composities van zijn tijdgenoten, toont de verwantschappen, parallellen en
verschillen op bijzonder suggestieve wijze. Die visuele confrontaties zeggen
uiteindelijk veel meer dan lange verbale uiteenzettingen. Het lijkt alsof Raoul Maria
Depuydt ervan uitgaat, dat de individuele lezer-kijker van het boek verstandig genoeg
is om zelf zijn besluiten te trekken over de situatie, de plaats en de betekenis van
Felix De Boeck en zijn werk in de eigentijdse internationale avant-garde. Hert is een
meer dan lovenswaardig standpunt. Een summiere biografie, een uitvoerige
bibliografie en de lijsten van de individuele tentoonstellingen en de groepsexposities
verhogen de informatieve waarde van dit boek, gepubliceerd op initiatief van de
Vrienden van Felix de Boeck vzw en ingeleid door Herman Van Rompuy, voorzitter
van de Europese Raad.
[Jaak Fontier]

■ Koen Broucke, Norbert Poulain (e.a.)
Jan Cockx (1891-1976). Een vrolijke kabouter die tragisch eindigt. Snoeck,
Gent, 2010, 96 blz., 18 €

In deze publicatie halen de auteurs kunstenaa Jan Cockx terug uit de vergetelheid.
Aanvankelijk schildert Cockx onder invloed van het fauvisme, waarbij de kleuren
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in brede vlakken worden aangebracht. Rond 1920 vindt de kunstenaar aansluiting
bij het modernisme en evolueert naar het kubistisch-abstracte. In cie periode behoort
Cockx tot de Antwerpse avant-garde. Zo geeft hij in 1921 Negen Houtsneden uit,
een reeks abstracte houtsneden uit die qua vormentaal aansluiten bij het werk van
Jozef Peeters en Karel Maes. Hij neemt deel aan grote tentoonstellingen van Moderne
Kunst in Antwerpen en Genève en sluit zich aan bij kunstkiing ‘ça ira’. Jan Cockx
publiceert niet alleen in het gelijknamige tijdschrift, maar ook in Lumière, Het
Overzicht en Pogen. Vanaf 1924 legt hij zich toe op avant-gardistische keramiek en
wordt de eerste zelfstandige keramist van Vlaar deren. Na de Tweede Wereldoorlog
verliest Cockx het contact met de avant-garde en keert terug naar het figuratieve.
Zijn werk verwatert tot brave landschappen, circustaferelen, middelmatige stillevens
en naakten. Die ruptuur heeft alles te maken met werk voor Organisation Todt,
waarvoor hij om den brode tijdens de oorlog soldatenkantines en bunkers decoreerde.
Hoewel Jan Cockx na het einde van de oorlog niet beschuldigd werd van collaboratie
en zelfs een fikse schadevergoeding opstreek omwille van zijn bij een bombardement
verwoeste atelier, hebben zijn vroegere vrienden hem laten vallen. Één keer nog
raakt Jan Cockx in de belangstelling: op 28 augustus 1976 wordt de 85-jarige
kunstenaar dood aangetroffen in zijn huis, vermoord te zijn met diverse schoten door
zijn hoofd van op korte afstand. Een moord die nooit opgehelderd werd. Koen Broucke
en Kevin de Belder belichten in twee hoofdstukken de artistieke evolutie van Cockx
en schetsen een genuanceerd beeld van zijn schilderijen en grafisch werk. Norbert
Poulain behandelt Cockx als eerste ‘studio potter’ in Vlaanderen. Koen Verstraeten
belicht de moord op de kunstenaar. Het geheel wordt afgerond met een biografie en
bibliografie. De heldere teksten, wars van elke vorm van hagiografie, en de fraaie
illustraties versterken elkaar. Een mooi portret van een ‘kleine meester’.
[Geert Swaenepoel]

Architectuur
Jaarboek Architectuur Vlaanderen. Antwerpen, VAi, 2010, 335 blz., 49,50
€
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Reeds voor de 9de maal verschijnt het ‘Jaarboek Architectuur Vlaanderen’. Toen in
1994 de eerste editie werd gepresenteerd was ik één van de initiatiefnemers. Het
Jaarboek was een uitgave van de Vlaamse Administratie. Met de oprichting van het
VAi, het Vlaams Architectuurinstituut, veranderde ook de uitgever van het boek.
Sinds 2000 zijn er belangrijke verschuivingen gebeurd; Vlaanderen kreeg zijn eerste
‘bouwmeester’ en het concept van de ‘Open Oproep’ wedstrijden werd geïntroduceerd
om de architectonische kwaliteit van de overheidsgebouwen op te tillen. Het
maatschappelijk draagvlak is aanzienlijk toegenomen waardoor opdrachtgevers
bewuster zijn geworden.
Het nieuw Jaarboek is 336 pagina's dik en brengt een selectie van de gebouwen
opgeleverd in 2008 en 2009, een selectie van 38 projecten uit 357 inzendingen. Wat
de eerste Bouwmeester bOb Van Reeth opstartte staat nu in het boek o.a. het nieuw
crematorium in Sint-Niklaas of het Sportcentrum De Boerekreek. In plaats van lange
inleidende essays over de stand van zaken werd ditmaal gekozen om auteurs direct
de geselecteerde gebouwen te laten duiden en dit gegroepeerd volgens thema's. Zo
zijn er twee voorbeelden uit de zorgsector weerhouden, projecten in Zelzate en
Bonheiden. Bijna alle grote publieke gebouwen zijn het resultaat van wedstrijden,
zoals Museum M in Leuven en het Universiteitsforum (UFO) in Gent. De stedelijke
dynamiek van Antwerpen valt ook af te lezen: projecten van AG VESPA, een
jongencentrum, een woonopvangproject ‘Hotel Min’, het nieuw theaterplein en de
schitterende aanleg van Spoor Noord. Ook infrastructuur krijgt zijn plaats met twee
bruggen van ingenieur Laurent Ney, o.a. de Collegebrug in Kortrijk (cover Vlaanderen
nr. Nr. 327 / 2009). Het Cultuurcentrum Spikkerelle in Avelgem is een boeiend
gebouw, tevens toont het ook dat kleine gemeenten met een ambitieus bestuur grenzen
kunnen verleggen. Twee projecten in het buitenland: de tijdelijke installatie in Venetië
van Office KGDVS en de verbouwing van de Whitechapel Gallery in Londen van
Robbrecht & Daem Architecten. Spijtig dat het overzicht van publicaties uit het
Jaarboek is verdwenen waardoor een deel van het referentiewerk verloren is gegaan.
Tot slot een in memoriam Jo Crepain (1950-2008). Op de cover de productiestudio
op de Bijloke site voor Les Ballets C de la B en Lod, een voorbeeldig project van de
architecten De Vylder, Vinck en Taillieu. Het Jaarboek is meer dan een kijkboek,
het is de barometer van de architectuur in Vlaanderen. Er is ook een Engelse editie.
Het boek kan besteld worden via www.vai.be
[Marc Dubois]

Literair essay
■ Bert van Raemdonck
Niks geniaal vandaag. De briefwisseling tussen Karel van de Woestijne en
Emmanuel de Bom. Pelckmans, Kapellen, 2010, 496 blz., 27,50 €
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Karel van de Woestijne en Emmanuel de Bom behoren zonder twijfel tot de
belangrijkste literatoren in Vlaanderen van de periode die loopt vanaf het einde van
de negentiende eeuw tot een stuk in het interbellum. Al is zijn werk ook niet echt
populair meer, de verdiensten van Van de Woestijne behoeven geen toelichting. Dat
Emmanuel de
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Bom - als schrijver alleen nog bekend van zijn stadsroman Wrakken (1898) - van
een niet te onderschatten belang is geweest als animator van het Vlaamse culturele
leven, is daarentegen nog slechts in beperkte kring bekend. Een mooie biografie,
zoals Van de Woestijne die ondertussen kreeg, zou daar een welkome verandering
in kunnen brengen. Deze briefwisseling biedt een ruime inkijk in de activiteiten van
beide auteurs, vooral wat de periode 1903-1913 betreft. Eerst zien we Van de
Woestijne worstelen met het redactiesecretariaat van Vlaanderen (1903-1907), daarna
zijn zowel De Bom als Van de Woestijne vooral actief als correspondent van de
Nieuwe Rotterdamsche Courant. Typerend voor de ietwat studentikoze toon van
deze brieven spraken ze zelf bijna steeds van ‘de Rotte’. Wie de kronieken van Van
de Woestijne die in de NRC verschenen niet kent, zal misschien schrikken van het
goed ontwikkeld gevoel voor humor bij deze schrijver, die doorgaans als saai en
moeilijk wordt aanzien. Uiteraard hadden de heren het vooral over journalistieke en
literaire zaken, maar ze hielden elkaar ook op de hoogte van familiale
aangelegenheden. Vooral gezondheidsproblemen zorgden bij herhaling voor
uitgebreide verslagen en raadgevingen over en weer. Mij heeft deze vuistdikke
correspondentie alleszins geen moment verveeld. Bovendien heeft bezorger Bert van
Raemdonck puik werk verricht: de brieven zijn geëditeerd volgens de regels van de
kunst en de annotaties zijn verhelderend - al vind ik het wel vervelend dat er
teruggebladerd moet worden wanneer eenzelfde annotatie meerdere keren voorkomt.
Een uitgebreid personen- en titelregister, onmisbaar in dit soort publicaties, ontbreekt
gelukkig niet.
[Manu van der Aa]

■ Henk van der Waal & Erik Lindner
Gesprekken en essays over de kunst van het dichten. Querido, Amsterdam,
2009, 259 blz., 15 €
De doelstellingen van deze bundel zijn velerlei. Dichters Henk van der Waal en Erik
Lindner willen ‘inzicht [...] geven in wat poëzie vandaag de dag is’. Dat doen ze door
te praten met een aantal dichters die in de jaren '80 en '90 begonnen zijn en die,
doordat ze een aantal kenmerken met elkaar gemeen hebben (‘fascinatie voor de
taal’, ‘neiging om te vertrekken vanuit het detail in plaats vanuit algemeen geldende
waarheden’) deel uitmaken van eenzelfde generatie. Op de vraag waarom er net voor
deze dichters (onder andere Astrid Lampe, Piet Gerbrandy en Arjen Duinker) is
gekozen, kan Van der Waal, zo beweert hij zelf, geen sluitend antwoord geven. Maar
er is geprobeerd om ‘van elk aspect van de huidige dichtpraktijk de meest
karakteristieke vertegenwoordiger aan het woord te laten.’ Hij gaat hier soms wat
kort door de bocht (welke dichter is niet gefascineerd door taal?) en is misschien ook
net een tikkeltje te categorisch (wat is dé meest karakteristieke vertegenwoordiger?).
De auteurs willen verder ook nog de focus leggen op hoe je dat doet, dichten. Volgens
Van der Waal is dat een proces waarin het wachten centraal staat. Toch blijkt uit de
gesprekken met verschillende dichters dat dit schrijfproces voor iedereen weer anders
is, en dat dichters het soms moeilijk vinden om achteraf over dit proces te rapporteren.
Zo antwoordt Esther Jansma op de vraag hoe haar gedicht ‘Lakenwit’ tot stand is
gekomen: ‘Ik weet het niet meer. Gewoon opgeschreven, denk ik.’ Bovendien willen
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de auteurs nog inzoomen op een aantal nieuwe trends in de poezie. Zo wordt in het
essay ‘Vorm en evenwicht’ van Lindner onder andere gekeken naar digitale gedichten,
en naar een genre dat een mengvorm is van gedicht en film. Door de vele onderwerpen
en de verschillende stemmen is dit een heel polemische bundel waarin menig
poezieliefhebber wel iets naar zijn zin zal vinden.
[Johanna Cassiers]

Literair proza
■ Margriet de Moor
De schilder en het meisje. De Bezige Bij, Amsterdam, 2010, 254 blz., 18,90
€

Het achttienjarige Deense meisje Elsje Christiaens had haar reis in 1664 vanuit Jutland
naar Amsterdam wel anders voorgesteld in Margriet de Moors allesomvattende
literairhistorische roman De schilder en het meisje. Elsje ging net als vele andere
buitenlandse meisjes op zoek naar een baan als dienstmeisje in de wereldstad
Amsterdam. Aanvankelijk lijkt het geluk haar een handje te helpen Nauwelijks
aangekomen in Amsterdam, wacht haar een slaapvrouw op, een soort pensionhoudster.
Over onderdak hoeft Elsje zich bij aankomst geen zorgen te maken. Na twee weken
begint echter de ellende voor Elsje. Ze heeft nog steeds geen werk gevonden; ze
weigert halsstarrig zich te prostitueren en de slaapvrouw dringt aan op betaling.
Wanneer de slaapvrouw de ochtend daarna Elsje begint te slaan met een bezem,
verliest het meisje haar zelfbeheersing en slaat ze de slaapvrouw met een bijl dood.
De buren van de slaapvrouw komen op het lawaai af en Elsje wordt na een korte
vlucht voorgeleid aan de Amsterdamse schepenen die haar na enkele kortstondige
verhoren ter dood veroordeelden. De publieke wurging van Elsje Christiaens op 3
mei 1664 werd niet bijgewoond door Rembrandt van Rijn, maar toch is diezelfde
Rembrandt er met zijn twee aangrijpende tekeningen van Elsje aan de galg
verantwoordelijk voor dat dit gruwelijke en opmerkelijke verhaal niet verloren ging
voor (kunst)historici. Toeval of niet, Rembrandt was in 1664 mistroostig omwille
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van het overlijden van zijn tweede vrouw en de geldproblemen waarmee hij te kampen
had. Toen Rembrandt via zijn zoon de details vernam over het onfortuinlijke lot van
Elsje, liet hij zich naar de Volewijk roeien. Zo werd Elsje op de dag van haar dood
nog vereeuwigd door de meester, die haar in een doodstille ontmoeting portretteerde.
Rembrandts tekeningen kunnen als een aanklacht tegen de doodstraf geïnterpreteerd
worden doordat hij Elsjes gezicht wel erg onschuldig tekende. Elsjes gezicht lijkt
zowel ongeloof als aanvaarding uit te stralen. Margriet de Moor is er niet alleen in
geslaagd om de dood vanuit verschillende invalshoeken te benaderen, ze laat vooral
haar personages speuren naar een samenhang in hun bestaan. Wat al even fascinerend
is, is dat De Moor net als in haar roman Ik denk dus (1995) een aantal verrassende
inkijkjes biedt in haar creatieve schrijfproces. Rembrandt wordt nergens expliciet
vermeld door De Moor, maar er zijn een aantal heerlijke vingerwijzingen. Zo fungeert
Vincent van Goghs citaat ‘Doch die Jodenbruid - wat een oneindig sympathiek
schilderij..’ ondermeer als motto en wie goed tussen de regels leest, ziet de
‘Nachtwacht’ en ‘De anatomische les van dr. Nicolaes Tulp’ als donkere wolken
over De schilder en het meisje heen trekken. Een kunstzinnig pareltje.
[Nicolas Verscheure]

■ Leo Pleysier
Dieperik. De Bezige Bij, Antwerpen, 2010, 111 blz., 18,90 €

Net als zijn ‘veelgeprezen oeuvre’, terecht zo vermeld op de boekomslag, verdient
Dieperik alle lof. Pleysier blijft een taalvirtuoos van weinig woorden; het is daarom
raadzaam ook zijn nieuwste publicatie langzaam te genieten. Het verhaal telt twee
delen en een epiloog. De ikverteller blikt terug op een warme zomerdag uit zijn
kinderjaren. Terwijl hij in de tuin rondfietst, zit zijn moeder prinsessenbonen te
blezen. De herinneringen die volgen, gaan via de kaartclub waar zijn vader deel van
uitmaakt naar nonkel Wies die enige tijd bij het gezin inwoont. Petite histoire, zo
lijkt het, bedrieglijk herkenbaar. In de epiloog komt de auteur het sterkst opzetten;
de herinneringen ‘van zo lang geleden’ zijn wellicht de zijne. De kleine wereld van
gewone mensen die de revue passeren, is andermaal gestileerd zoals alleen Leo
Pleysier dat kan. Hij rakelt vergeten woorden op als ‘gammers, schammeteur,
schoofzak, fezelen’ en Gezelliaans klinken het ‘worken’ en ‘gerrebekken’ van kikkers.
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Helemaal op dreef is Pleysier als hij het provinciaal vogelkampioenschap in
Wechelderzande, categorie ‘postuurkanaries’ beschrijft, dat nonkel Wies gewonnen
heeft. Hilarisch! ‘We moeten maar eens wat meer vooruitkijken en wat minder
omkijken’ zegt de ik-verteller als hij het over deze nonkel heeft. Laat ons maar hopen
dat Pleysier nog vaak omkijkt en ons nog meer van deze prachtvertellingen cadeau
doet.
[Hilde van Looveren]

■ Joost Vandecasteele
Opnieuw en opnieuw en opnieuw. De Arbeiderspers, Amsterdam, 2010,
308 blz., 19,95 €

In 2009 bewees Joost Vandecasteele (1979) dat hij alles in zich heeft om een
hallucinante toekomstroman te schrijven. Met zijn debuutroman Hoe de wereld
perfect functioneert zonder mij zoog hij elke lezer mee in zijn visionaire gedachten
die op geregelde tijdstippen de allure aannamen van een nachtmerrie Ontsnappen uit
deze wereld was nu eenmaal on denkbaar. Met zijn tweede roman Opnieuw en
opnieuw en opnieuw slaat Vandecasteele dezelfde weg op zonder dat dit ook maar
een moment in verveling omslaat
Net als in Hoe de wereld perfect functioneert zonder mij creeert Vandecasteele
een moderne mythe die zich afspeelt in een immense stad, een metropolis
Vandecasteele zet er twee ex-minnaars tegenover elkaar. Hij, Alex, is een held die
naam gemaakt heeft in het elite politiekorps door een aantal succesvolle interventies
Zij, Penny, is een ex-hoer, die langzaam maar zeker opgeklommen is tot een alom
gerespecteerde rebellenleidster. Terwijl deze twee hoofdpersonages in een hotelkamer
niet alleen met hun gezamenlijke verleden afrekenen, maar elkaar bovenal proberen
te elimineren, woedt ver weg van deze hotelkamer een ware stadsoorlog die door de
ex minnaars ontketend is. Vandecasteele aarzelt geen moment om de lezers met het
nodige gevoel voor humor te katapulteren in een strijdtoneel waar paranoia en geweld
de twee belangrijkste componenten van vormen De ultieme confrontatie tussen Alex
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en Penny laat geen enkele lezer onbewogen Dit is pure zinderende spanning net als
in het donker getinte misdaadverhaal L.A. Confidential waarbij zowel de lezers als
de filmkijkers op het puntje van hun stoel zitten. Hoeft het nog gezegd te worden dat
Vandecasteele van alle Vlaamse schrijvers het meest oog heeft voor het filmisch
detail en een scherpe montage. Opnieuw en opnieuw en opnieuw is uitermate geschikt
om meesterlijk verfilmd te worden en dit dankzij het empathische vermogen van
Vandecasteele die op een overtuigende manier een hyperrealistische wereld weet
neer te schrijven van extreem verwaarloosde ex-prostituees, van zelfbewuste misfits
en van helderzienden Met stip een van de meest verdienstelijke romans van 2010.
Om te ontdekken
[Nicolas Verscheure]

■ Sophie Zijlstra
Potifars vrouw. Querido, Amsterdam, 2010, 192 blz., 16,95 €

Met Potifars vrouw is Zijlstra aan haar tweede roman toe. Het verhaal is het relaas
van een joodse man, Mendel Waterman, die geboren en opgegroeid is tijdens het
interbellum in Rotterdam. Wanneer de Tweede Wereldoorlog uitbreekt, barst voor
hem en zijn gezin de hel los. Bovendien blijkt een persoonlijke vete met een bevriende
kunstverzamelaar, Clemens Groot, een niet onaanzienlijke rol te spelen in het verloop
van de oorlog Deze vete, waarvan Rembrandts schilderij Potifars vrouw de inzet is,
zal Mendels gehele leven bepalen. Toch is dit niet de zoveelste Nederlandse roman
over de Holocaust. Mendels persoonlijke verhaal is namelijk ingebed in een
‘kaderverhaal’ over een treinkaping door Molukse vrijheidsstrijders. Mendel bevindt
zich ook op de bewuste trein en terwijl hij zichzelf en een meisje gerust probeert te
stellen, komen zijn herinneringen aan de Jodenvervolging naar boven Op die manier
trekt Zijlstra een interessante historische parallel tussen de Tweede Wereldoorlog
en de gijzelingsacties van Molukse vrijheidsstrijders uit de jaren zeventig. Het zorgt
eveneens voor een spanningsboog, waardoor de lezer uitkijkt naar de afloop van de
treinkaping, hoewel Zijlstra misschien al te veel over die afloop prijsgeeft in het
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eerste hoofdstuk Zijlstra's stijl is helder en eenvoudig, waardoor het verhaal soepel
van de ene gebeurtenis in de andere overloopt. Toch missen de dialogen hier en daar
wat diepgang en heb je als lezer soms de indruk dat de schrijfster best wat meer
afstand had mogen nemen van haar bronnenmateriaal. Maar voor wie zich graag laat
meeslepen door een spannend verhaal met zowel psychologische als historische
kwaliteiten, is dat geen probleem.
[Sarah Verhasselt]
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■ Franca Treur
Dorsvloer vol confetti. Prometheus, Amsterdam, 2009, 219 blz., 17,95 €

Dat dit boek in Nederland onder grote belangstelling werd onthaald en bejubeld, is
te begrijpen. Voor een debuutroman is het inderdaad een klein pareltje. Dat Dorsvloer
vol confetti wel op de longlist maar niet op de shortlist van de AKO-literatuurprijs
staat, is ook begrijpelijk. Het verhaal van de twaalfjarige Katelijne die in de jaren
tachtig, negentig van de vorige eeuw opgroeit in een Zeeuwse orthodoxe
boerengemeenschap raakt je ongewild. Van in het eerste hoofdstuk zit je meteen met
‘Katel’ midden in de familie Minderhout die op zondag tussen twee kerkdiensten
naar huis fietst. Katel is de enige dochter van de vader en de moeder. Ze heeft wel
zes broers waartussen ze zich staande moet houden. En dat doet ze op haar eigen
manier. Ontwapenend en geleidelijk aan een beetje rebels. Als buitenbeentje - aan
tafel gaan de meeste gesprekken over het boerenleven waaraan Katelijne niet echt
een reële bijdrage mag leveren - probeert ze dan maar de goedkeuring van haar ouders
te krijgen door te helpen in het huishouden. Eigenlijk hunkert het kind naar
schouderklopjes. Letterlijk dan, want er heerste niet bepaald een knuffeltraditie ten
huize Minderhout. Bovendien leest Katelijne graag. Nog zoiets aparts. Op die manier
probeert ze haar dwingende keurslijf los te wrikken. Dat van haar familie, maar
vooral dat van het orthodoxe geloof van hun kleine gemeenschap. De drukkende
angst om toch maar niks verkeerds te doen, weegt op zo'n kind. En toch. Toch wordt
het nooit hard of grimmig. De toon blijft evenwichtig, als lezer voel je de zoektocht
van het tienermeisje, maar ook de - ietwat afstandelijke - geborgenheid van het gezin.
Er wordt geplaagd, zelfs al eens gepest, maar ook plezier gemaakt en gelachen. Als
buitenstaander sta je wel af en toe verbaasd van de levenswijze binnen zo'n orthodoxe
geloofsgemeenschap. Broeken horen niet bij meisjes en vrouwen, studeren evenmin.
Thuis samen psalmen zingen en de kerkdiensten analyseren, bezoekjes van
ouderlingen om het niveau van geloof bij de kinderen te peilen... daar kunnen we
ons amper iets bij voorstellen. Nu al wat meer. Ook het eigen taaltje hoort erbij. De
auteur weet alle ingrediënten zo gedoseerd te brengen dat de verschillende nominaties
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voor literatuurprijzen terecht zijn. Maar als niet-Nederlander begrijp je de stormloop
- het boek is ondertussen al aan zijn 20ste druk toe - van onze Noorderburen niet
echt. Of het zou voor de scène moeten zijn waarbij Katel haar oma die zich bezorgd
en verdrietig afvraagt hoe haar overleden man door de Hode beoordeeld werd, troost
met een verzonnen verhaal over een teken. Of hoe een twaalfjarig meisje tegen de
wetten van haar geloof ingaat, door precies... de kracht van het woord.
[Joke Depuydt]

Poëzie
■ K. Michel
Bij eb is je eiland groter. Gedichten. Augustus, Amsterdam, 2010, 56 blz.,
17,90 €

Bij eb is je eiland groter, de vijfde dichtbundel van K. Michel, verdient een prijs
voor de mooiste titel van 2010. Tegelijk is dit vers een mooi voorbeeld van de
schijnbaar naieve observaties die Michel in zijn poëzie rondstrooit. De bundel zit
vol van dit soort, meestal terloops gemaakte, opmerkingen. Op het eerste gezicht
zijn die vrij banaal en als je niet oplet lees je erover, maar bij nader toezien bevatten
ze een onomstootbare en soms unheimliche waarheid.
Gedichten als ‘Ontmoetingen’ of ‘Bevindingen’ bestaan uit niets anders dan zulke
filosofische uitspraken die paradoxen formuleren, vanzelfsprekendheden ter discussie
stellen of bijzonderheden onder de aandacht brengen die ons dreigen te ontsnappen.
Dat lijkt Michels doel in deze verraderlijk eenvoudige bundel in de kleine dagelijkse
chaos van ons leven, duiken er telkens kleine wonderen op, alleen moet je er oog
voor hebben. In het knappe gedicht ‘Staande golf’ wordt de mens zodanig in de greep
gehouden door zijn dagelijkse bekommernissen zodat hij geen tijd heeft om stil te
staan bij het echt belangrijke. Bij eb is je eiland groter gaat over verwondering.
Verwondering om de wereld, de natuur, de meest gekke gedragingen van de mens
of om dingen en momenten die - omdat ze al te eenvoudig lijken - we vaak over het
hoofd zien. Wat schijnbaar nutteloos is en wat we achteloos naast ons neerleggen,
kan echter rust en geluk brengen, zo betoogt de dichter. In die zin lijkt hij op de
dolfijn uit ‘Toespraak tot het plafond’. Michel vraagt er zich af wat het dier longen
moet en meent dat dit voor een zeebewoner waardeloze orgaan hem ‘in staat stelt
van tijd / tot tijd aan de oppervlakte te komen / boven het water uit te springen / en
een blik te werpen op de blauwe / of sterren- of wolkenlucht / en de kust’. Dat is ook
de functie van poëzie - ze maakt het mogelijk eventjes de drukte van alledag te
vergeten en opnieuw oog te krijgen voor het wezenlijke.
[Carl De Strycker]
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■ H.H. ter Balkt
Onder de bladerkronen. Gedichten. De Bezige Bij, Amsterdam, 2010, 80
blz., 17,50 €

H.H. ter Balkt bez ngt al jaren het landelijke lever en hij waarschuwt in zijn poëzie
tegen het doorgeschoten vertrouwen in de techniek. Die vervreemdt de mens immers
van zijn natuurlijke bestaan. Uit zijn nieuwe bundel, Onder de bladerkronen, blijkt
dat eens te meer. Ter Balkt mengt hier voortdurend heden en verleden, oud en nieuw,
archaïsmen en hedendaags jargon. Zo komen tijden met elkaar in botsing en wordt
het schijnbaar naïeve, eenvoudige leven van vroeger gecontrasteerd met de
gesofisticeerde, maar verwarrende moderne tijd. Dat wordt duidelijk in het
adembenemende titelgedicht, maar blijkt ook uit ‘In de sneeuwstraat’ waarin
beschreven wordt hoe de koe uit haar natuur ijke biotoop verdreven is en tot product
verwerd. En dergelijke onttovering van de natuur spreekt ook uit ‘Potvissen’. Daarin
wordt de walvis niet langer gezien als een reusachtig en wonderlijk dier, maar
gepercipieerd als een reservoir grondstoffen: ‘zijn lijf een pakhuis van oliën’ en
‘Tussen de polen en de evenaar / vervoert hij kosmetische zalven / voor meisjes
wachtend bij 't station’. De natuur is haar magische aura verloren, zo blijkt.
Ter Balkt toont dat onze omgang met de natuur niet onschuldig is. Elk ingrijpen
blijkt ingrijpend en heeft gevolgen voor de dingen zelf én voor ons denken over de
dingen. In ‘Uitlegging waarom het altijd sneeuwt op aarde’ wordt bijvoorbeeld niet
op echte sneeuw gedoeld, maar gaat het over de metaforische sneeuw van gensters
en stof die we voortdurend produceren. Het manipuleren van de wereld blijkt een
agressieve daad die - gevaarlijke - mutaties (tot in de taal!) tot gevolg heeft. Met zijn
bewust weerbarstige poëzie stelt Ter Balkt zich daartegen teweer.
[Carl De Strycker]

■ Louis Th. Lehmann
Schoon schip. Gedichten. De Bezige Bij, Amsterdam, 2010, 72 blz., 15,00
€
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In 2008 verscheen van Louis Th. Lehmann Laden ledigen, eer bundeling teksten die
hij ooit gemaakt had, maar nooit gepubliceerd. In het nawoord bij zijn nieuwe
publicatie, de dichtbundel Schoon schip, schrijft zijn vrouw Alida Beekhuis: ‘Toen
ik bijna drie jaar geleden de inleiding schreef bij Laden ledigen, dacht ik dat de laden
inderdaad leeg waren. Dat bleek niet zo te zijn.’ Er doken nog allerlei schriftjes en
mappen op, deze keer met voornamelijk ongebundelde gedichten. Een keuze daaruit
verschijnt nu in de nieuwe bundel. Het grootste gedeelte van het boekje wordt
ingenomen door een selectie uit de periode 1937-1947. Dit is duidelijk onvoldragen
werk: vaak zitten verzen ritmisch niet goed, de gedichten lijden aan rijmdwang, lopen
over van de clichébeelden (bv. ‘Het is eb en vloed in mijn hart’) en de thematiek is
typisch puberaal: eenzaamheid, onbereikbare liefde, onvrede met de ons omringende
wereld en poëzie als redding. Je begrijpt waarom deze jeugdverzen nooit gepubliceerd
werden, al licht soms een glimp op van de latere Lehmann die met wrange grapjes
je wereldbeeld kietelt. Volgend gedicht is bijvoorbeeld sterk dankzij het enjambement:
‘Wie veel au / serieux neemt / zal veel geld verdienen’, maar ook de ‘Ballade van
alle tijden’ blijft overeind als een inderdaad tijdeloze beschrijving van de natuur van
de mens. In de tweede reeks, ‘1947-1980’, is niet langer het gekwelde ik, maar de
wereld het onderwerp, wat de gedichten minder pathetisch, krachtiger maakt, maar
de beste Lehmann is echter te vinden tussen 1980 en 2007. Die reeks bevat schijnbaar
banale observaties waarin telkens een kleine botsing centraal staat. Het laatste en
meest recente gedicht, een ode aan Lehmanns geliefde, stelt dan weer teleur. Hopelijk
heeft hij met deze bundel echt schoon schip gemaakt met zijn vroegere werk en
komen er nu gauw écht nieuwe verzen.
[Carl De Strycker]

Jeugdliteratuur
■ Elise Broach
Dodenrit. Pimento, Amsterdam, 2009, 246 blz., 16,95 €
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Jamie rijdt met zijn zus Lucy en zijn vriend Kit door het woestijnachtige gebied van
New Mexico. Ze zijn onderweg naar hun vader waar ze een week vakantie zullen
doorbrengen. Tijdens een stortbui raakt de wagen iets Ze denken dat het om een
coyote gaat, maar als ze gaan kijken zien ze een dood meisje langs de weg liggen.
Het drietal kan overnachten in een naburig huis bij een alleenwonende kunstenares.
Uit het onderzoek van de politie blijkt dat de jongelui geen schuld hebben aan de
dood van het meisje. Lucy heeft evenwel een bedelarmband van het meisje
meegenomen en wil kost wat kost achterhalen wat er met het meisje is gebeurd. Bij
aanvang van het verhaal vormen de achttienjarigen Jamie en Kit en de veertienjarige
Lucy een vrolijk gezelschap. Het ongeluk confronteert hen plots met de dood en met
hun eigen verantwoordelijkheid. Ook hun onderlinge relaties wijzigen als Jamie
verliefd wordt op de oudere kunstenares en als Kit en Lucy beginnen te flirten.
Doorheen het verhaal blijkt hoe volwassenen, adolescenten en tieners intimiteit en
seksualiteit anders beleven. Ook al ontstaan er geen blijvende relaties, voor de
jongeren zijn het stappen in hun groei naar volwassenheid. Vooral Lucy staat centraal
in het verhaal. Zij reageert soms impulsief, neemt verkeerde beslissingen maar handelt
steeds vanuit een grote empathie met het dode meisje. De afwikkeling van het verhaal
heeft de allure van een thriller. Een vlot leesbaar en toegankelijk verhaal voor lezers
vanaf veertien jaar.
[Ria De Schepper]

■ Benny Lindelauf
De hemel van Heivisj. Querido, Amsterdam, 2010, 405 blz., 14,95 €
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Het verhaal speelt zich af tussen 1939 en 1943 in een Zuid-Limburgs stadje dat
overeenkomsten vertoont met Sittard. Het is een vervolg op Negen open armen (2004)
dat zich in de jaren ervoor afspeelde. Daarin vertelt Lindelauf de familiegeschiedenis
van het gezin Boon - vader, oma, vier broers en drie zussen - via kleurrijke verhalen
en geheimen uit het verleden. Het oudste meisje Fing mag de lagere school niet
afmaken en gaat werken bij de sigarenkoning en zijn Duitse vrouw, de Pruusin. Fing
is er gezelschapsmeisje voor Liesl, een Duits nichtje van de Pruusin. Liesl is gesloten
en soms baldadig waardoor de relatie met Fing moeizaam verloopt. Na een conflict
wordt Fing ontslagen. De oorlog breekt uit en door een banaal incident moeten
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de vader en broers naar Duitsland gaan werken. Fing wordt verliefd op Filip, een
zwartjas of NSB'er. Ook die relatie loopt stroef, zeker omdat de zwartjassen joden
lastig vallen. Als de jodenvervolging feller wordt en de Pruisin op transport wordt
gezet, komen de levens van Fing en het joodse meisje Liesl weer samen.
Lindelauf toont zich in dit boek opnieuw een meesterverteller. Hij vertelt kleurrijk
de geschiedenis van een opgroeiend meisje, van haar familie en een aantal bewoners
van het stadje. Fing is een doorzetter, doordacht en eigenzinnig. Ze probeert goed
en kwaad af te wegen, al is dat in oorlogstijd niet altijd gemakkelijk. De sterkhouder
van de familie is oma Wei, maar die verzinkt na het vertrek van de mannen in huis
in een soort apathie. De jodenvervolging komt subtiel en toch overweldigend aan
bod, onder meer dankzij het bijzondere levenverhaal van Liesl en de indringende
scène waarin de Pruusin op transport wordt gezet. Door het open einde blijven heel
wat vragen nog onbeantwoord. Lindelauf beschrijft het dorpsleven en de mentaliteit
van toen in een beeldrijke taal, met accurate beschrijvingen en originele
vergelijkingen. Het gebruik van een aantal Limburgse woorden versterkt de
authentieke sfeer. Een rijk, warmhartig en toch ook schrijnend verhaal voor jongeren
vanaf dertien jaar.
[Ria De Schepper]

Discotheek
■ Moniek Darge
[...] Lambkin Kye 06

Een aantrekkelijke cover brengt je meteen in de sfeer om met open oren te luisteren
naar een nieuwe cd met werk van Moniek Darge. Ze is vooral bekend voor haar audio
landschappen, gebruik van concrete geluiden, tape collages, muziekdozen en als
actief lid van het Logos Duo uit Gent. Crete soundies is het resultaat van twee jaar
Levka Ori onderzoek. Levka Ori is een artistiek event dat jaarlijks plaats heeft in
West-Kreta. Kunstenaars en wetenschappers gaan er naartoe om ieder op zijn gebied
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de kretenzische bergen te gaan exploreren. Moniek Darge ging op zoek naar geluiden
In Magnesia hoor je stemmen van vrouwen en mannen in koor zoemen. De geluiden
gaan van de ene plaats naar de andere, van de zee naar de bergen, en stemmen smelten
samen met de geluiden van de zee. Bellen van geiten en vooral van krekels spelen
een grote rol in het klanklandschap. Op het einde spelen een sopraan, de bellen en
het water een mooi trio. Een tweede werk heet Anemos waar de wind krachtig waait
en de bellen van de geiten niet weg te denken zijn. Voor het derde en laatste werk
ging het duo FraMon, Françoise Vanhecke en Moniek Darge, naar Oost-Kreta voor
een collectieve compositie die resulteerde in East Crete. Met geluiden van de krekels
op de achtergrond begint het werk. Verder hoor je stemmen van voorbijgangers, het
blaffen van een hond, watergeluiden en fragmenten van volksmuziek uit een bar. De
geluiden komen meer op de voorgrond om tegen het slot weg te deinen in natuurlijke
geluiden van water. Met dit werk willen de twee componisten de sfeer van het eiland
en de oude hoop voor een utopische samenleving door geluiden oproepen. Het is een
cd om ontspannend naar te luisteren met daarbij prachtige foto's en een verklarende
tekst
Meer info: www.logosfoundation.org
[Simonne Claeys]

■ BackBack
Backo. Audio-cd, 39 min., opname en mix Karel De Backer, productie
Filip Wauters, el NEGOCITO Records, enr003, www.backback.be, 2009

Muzikale trio's hebben al vaker bewezen dat ze een geluid kunnen neerzetten dat net
zo solide is als dat van grotere bezettingen. Het Gentse BackBack vormt op die regel
geen uitzondering. Met een rudimentair instrumentarium creeren Filip Wauters
(gitaar, baritongitaar), Marc De Maeseneer (baritonsax, tenorsax) en Giovanni Barcella
(drums) een doortimmerde sound die staat als een huis. Zelfs in rustigere nummers
maakt hen dat tot een powertrio, waarin de afwezigheid van een bas geen bezwaar
vormt om uit te pakken met opzwepende, maar tegelijk subtiele en genuanceerde
muziek met een hoog adrenalinegehalte. Zo valt elk nummer op Backo - na BackBack
uit 2006 de tweede cd van het trio - nog best te vergelijken met een muzikaal shot,
bestaande uit een onversneden amalgaam van diverse stilistische bestanddelen, dat
een krachtige uitwerking heeft op hoofd, hart en buik van de luisteraar. De acht
relatief korte nummers, alle geschreven door Wauters, gaan in de meeste gevallen
een dialoog aan die niet zonder slag of stoot verloopt, maar die in the end wel tot
eensgezindheid leidt. Op ‘Reserva’ bijvoorbeeld klinkt het trio als een orkest on the
run. Enerverend, maar tegelijk ook spannend en bezwerend. Hoe de uitgemergelde
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gitaarklanken van Wauters telkens weer opbotsen tegen en tegelijk harmoniëren met
de sonore, staccato baritonsaxstoten van De Maeseneer: je krijgt er nooit genoeg
van. Voeg daarbij de inventieve drumpartijen van Barcella, die een web spannen
omheen de uithalen van zijn partners in music, en je bekomt een muzikaal statement
dat niet zou misstaan als soundtrack bij een film van Jim Jarmusch of Hal Hartley.
[Patrick Auwelaert]

■ Peter Schmidt & Aquarius o.l.v. Marc Michael De Smet
Het Lam Gods bezongen. CD SIG 2010-1 / DVD SIG 2010-1, 32,50 €
Aquarius, voorheen het Goeyvaerts Consort, verwierf zich in het verleden een
ijzersterke reputatie inzake de vertolking van hedendaagse muziek. Met haar nieuwste
productie bewandelt het ensemble ook andere wegen. Met vertolkingen van zowel
gregoriaans als muziek van o.a. Hildegard von Bingen, Tomas Luis da Victoria,
Giuseppe Verdi, Zoltan Kodaly en Francis Poulenc naast werk van iconen van de
eigentijdse muziek als Arvo Part en Henryk Gorecki (maar ook een fragment uit Het
Passieverhaal volgens Mattheus van Norbert Rosseau) demonstreert Aquarius dat
het zich probleemloos thuisvoelt in uiteenlopend repertoire van alle tijden. Rode
draad in deze opname is het wereldberoemde Lam Gods uit de Sint-Baafskathedraal
in Gent. Bij de cd hoort ook een dvd waarop we de verschillende panelen van het
Lam Gods te zien krijgen, vanuit verschillende perspectieven en met vele details in
close up. Theoloog Peter Schmidt geeft korte maar bijzonder verhelderende
commentaar (ondertiteld in 5 talen) over inhoud en betekenis van dat unieke
kunstwerk. De zeer gevarieerde muziekkeuze onderstreept beeld en commentaar.
Aquarius zingt technisch heel gaaf en homogeen, heel krachtig ook, overtuigend en
expressief, en schept bij iedere beeld de gepaste sfeer. Dit is zonder meer een bijzonder
mooie en interessante realisatie die illustreert hoe nauw de verschillende kunsten
met elkaar verweven zijn.
Te bestellen via www.gc-aquarius.be
[Jaak Van Holen]

Geschiedenis
■ Jona Lendering en Arjen Bosman
De rand van het rijk. De Romeinen en de Lage landen. Athenaeum-Polak
& Van Gennep, Amsterdam, 2010, 302 blz., 34,95 €
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In De rand van het Rijk. De Romeinen en de Lage Landen behandelen historicus
Jona Lendering, werkzaam aan de VU Amsterdam en Arjen Bosman, als archeoloog
verbonden aan de universiteit van Gent, de Romeinse periode in de lage landen, het
gebied van ruwweg het huidige Nederland, België, Noord-Frankrijk en Duitsland
ten westen van de Rijn, vanaf de verovering door de Romeinen in de eerste eeuw
voor Christus tot het Karolingische rijk in de negende eeuw. Ze belichten de
geschreven bronnen en opgravingsresultaten. Vaak spreken die elkaar tegen, omdat
Romeinse en Griekse auteurs er veelal rotsvast van overtuigd waren dat Galliers en
Germanen barbaren waren, en vanuit dat vooroordeel schreven. De auteurs belichten
helder de politieke, sociale, culturele en religieuze ontwikkelingen. Er zijn
hoofdstukken gewijd aan de ontwikkeling van de taal, de Romeinse legioenen, het
stedelijke leven, de oude godsdiensten, de sociale verhoudingen, nieuwe gewassen
en diersoorten, de Gallische keizers en de betekenis van de limes. Ook onderwerpen
als verzetsheld en koning Ambiorix, de opstand van de Bataven en de bekering van
Sint-Maarten komen aan bod.
Het boek is rijk geïllustreerd met kleurenafbeeldingen van archeologische vondsten
en kaartjes in zwart-wit. Ook een notenapparaat, literatuurlijst en register ontbreken
niet. Aanbevolen voor de lezer die geïnteresseerd is in de geschiedenis van de
Romeinen in onze contreien.
[Geert Swaenepoel]

■ Marc Boone en Gita Deneckere (red.)
Gent. Stad van alle tijden, Mercatorfonds/STAM, Brussel/Gent, 2010, 258 blz.,
49,95 €

■ Terenja van Dijk & Patrick De Rynck (red.)
Belichte stad. Over dag, licht en nacht, Lannoo/STAM, Tielt/Gent, 2010,
208 blz., 29,95 €
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Gent mag fier zijn op zijn nieuwe stadsmuseum aan de Godshuizenlaan. Het is de
spin in het centrum van het web van vele boeiende musea die de stad rijk is en voor
de toeristische bezoeker is het de ideale toegangspoort tot de stad. Het STAM opende
plechtig de deuren op 9 oktober 2010 na een grondige renovatie van de schitterende
Bijlokesite en de aanbouw van een hedendaags inkomgebouw. Meer dan 750 jaar van rond 1200 - was de Bijloke een plek waar zusters zieken verzorgden In 1982
verhuisde het hospitaal en nam de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten daar
haar intrek. Ook andere cultuurinstellingen zouden er onderdak vinden. Met het
STAM wordt de Bijloke definitief een cultuursite. Een bezoek begint bij het
hedendaagse Gent dat letterlijk aan je voeten ligt. De van onderuit belichte luchtfoto
van de stad en haar deelgemeentes is een echte voltreffer, samen met de foto's in
groot formaat van Magnumfotograaf Carl De Keyzer. Nadien kun je chronologisch
de geschiedenis van de stad ontdekken aan de hand van sprekende objecten en tal
van interactieve multimedia. Meer dan duizend jaar geleden ontstond de ‘kuip van
Gent’ vanuit vier kernen: de Sint-Baafsabdij, de Sint-Pietersabdij, de ‘Portus
Gandavum’ langs de Schelde en het Gravensteen Voorts is er aandacht voor het Lam
Gods, keizer Karel, de calvinistische republiek, Lieven Bauwens en de textielindustrie,
en nog veel meer. Tot slot kun je een blik werpen op de toekomst van Gent want een
stad is altijd in beweging. Hoe Gent evolueert en welke plannen het daartoe maakt,
komt op het einde van het vaste circuit aan bod. De opening van het STAM was ook
de aanleiding om een nieuw standaardwerk over Gent te publiceren. Gent is zowel
een universiteitsstad, een havenstad, een historische stad, als een cultuurstad. Daardoor
is het een ‘stad van alle tijden’, zoals de ondertitel van die nieuwe historische synthese
luidt. De auteurs gebruiken de actuele stedelijke ruimte - de straten, de vier torens
en de universiteit - en de typische Gentse sporen van een rijk verleden - de Gentse
Feesten, de scheldwoorden en liedjes, de Stroppendragers en andere stadslegenden
- als uitgangspunt en geheugensteun voor hun historische wandeling door Gent. Die
bundeling van wetenschappelijk onderbouwde en vlot geschreven essays is een must
voor elke Gentenaar die zijn stad in het hart draagt. Het is evengoed een prachtig
cadeau voor elke niet Gentenaar om die stad van nabij te leren kennen. Naast de
vaste collectie biedt het STAM ook wisselende exposities over stedelijkheid. Het
uitgangspunt van de openingstentoonstelling Belichte stad is dat een stad een
permanente licht- en dondershow is. Licht en donker bepalen het leven van de stad.
Welke invloed heeft het licht op het leven in de stad en haar architectuur? Wat is de
symbolische betekenis van licht en donker? Hoe beleeft een blinde de stad? Welk
effect heeft de introductie van kunstlicht, waardoor het nooit meer echt donker wordt?
Aan de hand van documenten, dagboeken, maquettes, schilderijen, foto's en
video-installaties brengt Belichte stad een antwoord op die vragen. Bij de
tentoonstelling die loopt tot 1 mei 2011 verscheen de bijbehorende catalogus Belichte
stad. Over dag, licht en nacht. Het bezoeken en het lezen waard
[Emmanuel Van Lierde]
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