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Het heeft aanlei.lin.ü i{eÊevcri tot aller.l.ei samenstelheem6;evoe1 , he -.m11:dec]:Lte, heemzaat, heembeschermin6, heemkcnnis, heoiill:unde, heemkundigl ehz.
Ileemllunde ? ti weot allen ,rat het is: frkennis len
de grond riie i j bewone.', 1. i efdc tot de natuur ltan. cnze
ge boorte s trec1," , bo1;i;rgs1;e1i.ing in" de l-evenswljze tÊn de
ingeboren bewone::; die r str:er.:l.trr.

lingen als:

,.-r

wij

z,elf

0m er ech'ilèr qe iuj.str ztn ',an [: snappen, inoùten
.opkl-irom()È tor, hct i;'r'..:.:,,r' vâ11 lie - v'oord, '-e Ith.:emrr
.

Hccm virldeir ',. i. _- JCa r f,É i" ,;crst ':12'rlij j)t het oud -Gotische uuoorrl :rhai :.;r', .,;i-.s .i..,1 c,:-rsfrcnkJli.ik een viervoud ige be teeLienis r i,u"s , d o.r'ir , Land , irrere Id .

Het is trou"i,,rêr1s ooli vô-lf:ci1s r11e vier trâpp€n dat de
heemstudie in heT ond;i:-,.ri js .;"c rrfr.r z eDl- i, jkt ÿvor,lt : kennis
van hliis, en omtr'êll;, clan lair d c-r:p en s'iireÊl,i, vervolgens van
vaderlând, tenslotl;e va::i de trtcrc.l .l ,
,-

81j de aârrrân8 z:-inr"s: geschiedcn.irr, wâs België met
uitgestrekte wouden bedr:1rt. llijdens de ]iorne inse h.eer'schappij vrerden gl'o'bi: ge,ie(;-'1-1r.n hôu1;l.and ontgonnt;n.'

den zi
nAil..i-rfl .

îoen nu de Fra:rker.r i.îr ot:.:.taa strcken êânlrulamen, vonBe schilr-b a:rl«i:r'- cn \r,illLnd , dah zij in bezit

j er

Ieze inb ez 1tnl:r",in; f:,:l:s ihl.êjd c!c,r all;i jd nj.et voor de
gchete. gemeenscjl.Ëp? r-oo,r cli '.,.rrr.e 3rcep, llr werden.
ook grotere hoven o;.r13oi'icli ü v':oir d i.: hcgerc kastc yan
vrije stâmhoofdcr. di.e aansp.l'aak koridcn ûlakcn op ei6en.
FTortdbez|*, n'ie i hun ,,;r:irr 'l- hur'r grjvolg
'ian ondcrhorigen
-(r,,oi
ing), uraa raa n zIj
üetrokkcn z j.i Jeri rrha:-int' -oJ] rt'r i:'r
de naam van hun stam 8avcn. Ïuorbei-'ldr:n : "Ippirghchaimrr
(966)= woni.ng van ïppingho (l1:ars i1',;oeghern) * rrllâimbechai'
(673) = beek-1ang;s èe::. r,;oning ( tlti':rrs Humbeek)
./..

3

Het woordje "heimtt is in het Hoog-nui'bs 'rheim" gebleven
-plaatsnamen aIs-lv.anheim, Hildesheim, rtwijzen 91 9p-- en we.vinNederlands bestaat :
dàn het teïug in heimweh, dat ook in
heimwee. Onàe taal telt nog andere samenstellingen als :
heimziek, helmelijk, cnz.
De voornaam l{cndrik of IIelndrik is eveneens afgeleid
rran heim. Beteekenins: machttg thuis (of bij de zijnen)'
nog steeds 8ehet limburgs plat word t het woord hei.m
rrik
goan heiBocholt;
te
soan
hàiroit
.
zest
men
Ich
be z igd
r'ich
lt
goan
tsinrooi;
goan
te
helvcschtr,
Bre e i "i"h
v:rs ,
trik
ga
hulsrt.
na:r
voor
He
i"r'r
afl"r-nf
cr
,
hee mlr, te
In het Oud-Saksisch ze gde men: tthemrr' Hem (t.hans tordt
de h weeeefaten) komt als acËtervoegsel in de Brabantse toponydikwiils voor, Om wi11e van zijn betekenis
mie-b.vl"zcer
trwoningtr, vcrbli jf!:-aats rr, he cft het meermâa1s gediend om de
naam van opkomende gehuchtcn, wijken of dorpen te vormen :
1n

ll

Iliolhem : woonpleats n de 6slçvr (i{9!enhem 1126)^-,
Crsinhem : woônplaats vân de kraan (Crainham, 100J )
Ophem : hoge woônplaots (OPPerhem)
vrolverl;hem : woonplaots der wolven
Bodeghem : woonpleâts van Boudewiin
: wooàplarts in de woestiin (lee81and )
NossJghem
(ll otÎrcmscm 11f0)
Oudergem : oude woning (Àudrenghem l257).
Door klcnkwisseling heeft het woordje rrhemÛ aanleldlng
gegeven tot de vari.anten : ham, themr gh(jm, sêIn êR olllr

Het a.chtervocgscl Ïum is in ürgeland zeer verspreid :
Nottinghamr Birminghàm, Chelten?nrn, Oldham, Bucklngham, Durham.

) werd ervan afgeHet woord rrhometr (tehuis, h?ardstcc
rrHome,
homer sweet,
De Engelsen z Lngen zoo gra38 vsn
le id
zo,etc thuis'
îhuis,
pl:ce
home".
like
no
fhcr:ers
sÿve e t homr,
v\rli.-ze8r3enp1a:ts
s
thuis.
af
cjen
is
er
nerS e ns
-: "zooa Is het
thuis
thuis tikt' tlkt hct nergens of rtOostr.tlest,
hun
over
onlrroering
met
eltiid
Dultseis
spreken
De
best .

lil
I

ok j e
1l

heime

t,.

trYqnse woord "hsmeaurr
vind'l; men oôk tcïus 1n het
trhemlet'r
d':t dezclfde been in het Eng:1sc w6ord

IIam

(eehucht

tekenis

)

hc

eft.

woord ir{emmetrl aan. In
In het Zweeds trûft men het
-,'rerk
ten voordele van behoef1942 werd te Spa door hct Z'rreeds

./ ...

-4tige Selglsche
kinderc'n, ecn Astrid-tehuis opgr.,richt, in
trj'strid
het

Zwecds

-hemmct'r.

Onder de invloed van het Romaans, narn het woolîd je
Ithem" 1n het lïaalse lnnd volgende vormen a:rn : hain, i:in,
in, sont. lildus is Hout:r in hetzelfde :ls Houthem: Oph': in
en Hupt'ryc (of Huprin) hr.tzcl-fde :}s Ophern. ;indr:r voorbeeld : Ilauvech:in of dc wot.lnrfra ts 'v:r n Ba.'ro (Saveclain
101t3).

x
x

x

dc vorm trhei.mll of lrhcmll ToT lrheenrt is er mâgr
ôèn stap. Zoo start het duidelijk vast dat heem werke§k
de trctekenis heeft van woonplee'üs, d.i. de plarts, de plek,
de . streek waar mcn mette ri,Ioon gcvcs tigd is.
'Van

Er d ie s'treek moet ons

he

i1i6 zi jn.

Onlangs nog op er:n vergi:dc:ring rinn het H. Collcge
der K*ardinalen, wees P:us lius X-tI erop : rtEen van de fundamen-tele bcstanddelen vrn de menselijkc gemccnschap is
de gehechth.eid aan de bodem cn dc trouw arn de overgeleverd

e

gcwoon tr.nrl .

Hecmkunde

g:rât dân ool( nn uÿÿ sâmen met heembescher-

ming. vfi?nt, T,{e t is die beschi;rming lnd.r;rs drn hôt geheiligde grfdeel derv:rdëren, h.ot stoffclijlre en het Seeste1ljke erf.Jecl vrijwarcn tcBon rllerlei snettenr tegen ei. tcgen eigen onvers chi-111ghe id I
gen.vervrordlng ..
J. GXYSEtrS.
],Lq,IiU§CRIPfm{ tr$ ivifli Lr f{-lHflü

ven.

In den beginne werden de boel':en met de lund
De EgyptencLrcn

die ze in rolvorm
het

Seschre-

dcr Oudhcld beschreven de papyru.s,

bewaarden.

De oude Grieken en dt oude Romeinen beoefonden tlruk
geschreven boekbedri jf.

iia de ineenstorting l'an hct

b-oeken,

in

rijk werden de
ln sti1le kloosters

Romeinse

de Middeleeuwen, enkel nog

./..

.

8e§chreven

"

Deze bccken waren vaak mecsters-tukken van

verluchting.

geschrlft

en

Het geschrlft wrs verschillend van l_a nd tot lsnd. van
was trombard iscrr in-itïrie., rrrË"ài,in6iscir
. Het1n
::r9":I-*i.It":""T:
1n t:rrnkrl.'1.k. Kelrisch
ferland I enz.., om dan Loowat"en'iot
ovèft1
I*rolinglsèh te wordcn, -;"rk-#;;ü";i;'

in

de xTTc

eeuvrr

"é""ooàilui-,ià"
vrij ,i6"ruà""gËùr"iüi *."0.

geschrift week echter 1:rngzamerhend
r,^^u
5:Io1]ngisch
vooï L.TeI
net Gothisch.
d1t g,c: durende drie ecuwen beoeiend werd om
dan ats model te âi:n"n=rroàr-à;-";;;;u"àruùr"tiàiimà"r--"
vcrluchtlng vrn hnndschrlften verbe.:ldt ecn mon.. -.I\renige
nikr.die
in
het
scriptorium
het klôàster uen h:noschrlft
:en tt vcrv:rlrdiqen -àf- r:rn rtwrn
overschri;ven
is; want elke-be_
hngrijke rbdij Ëccft l"-,.;
de za:1 wear
Ecrloalsj kopisten e:r vcrlrrchters
";"ip;;;i;;'d.i.
hun ts.ik verrichten. Dit was
let seval vocr de nbdijen te Cluny,' ï" ôoitiÀ,-iè Èàïnt-nrr"rtin
d e Tours , t e }iis s;l c
, ln fr: nt<ri 5ï".
Ook in ons lsnd werden merkwaerdige handschriften
wan evangei.lcl:oekcr, bljbels, missalen, marte laarsboeken gemaakt
"bre _
.
vr-arla, eltz, r o"fr. in de kl00sters te stave rotr te slnt-tbuiden,
te saint-Hubert. re reuven, te rioreire'ur; naÉen, iÀ--à*-si"tBas fsabd 1 j -ue Gjn ; ,
Heni i l,ie5lecht, dlc een s tudie wijdde
de handschrif_
ten.en ministuren in- de Nederlanden (1), wi_jsta:rn
u"
ààï-àà-*i_
nia tor s orzer rt'rcr'en- t! werkclijtÈàiÉ realistenàp
waren,
diâ
zich direc b bi j cirrc schi_Iders u" trnÀtr"l;id;;';r;;i;i;":'
De Ll-oemcnteelt- in Vlarnderen inspireerde heel zeker on_
ze.miniatu,isten, dic bij hun mozaiekru"ài""i"ÀÀn
,ân
tijnse en ultheemse inspiratie bloe rnentetenlngàn--t e- pa By;;;_
Â" tra c rrten
en aldus een o orspront<c 1i jke stempel op de y1à_" ms e mi"i"
iüur_
'l{un
s t drukten .
Op h:t cinde dcr XIIe ccuw liep 6ç nyznntijnse invloerl
tcn einde :n b:gon d,. Rorn::nse
strekking der miniàtur€rlr --ITandschriften en verluchtin6 werden nu ook hoe langer
hoe meer door leken ve rva:rrdigd. -

(1) Ies Menuscrits à minl-ctures aux pays-Bas, des origines à
in du.XYe siècle, door flenri liebieciii.

f
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ïn de loop vir n de XIIIe c ur,v begonnen z11cn6rs
particuliere kenrncrlçen van dc V1::.:msc schj_l-dr:rschool de
op de
l.corg:rond te trede n on met ingcng r,-.1n d e XIVe ecuw nam de
luister dezer school- rrccrgor-.C cen !.lnvirng om haar hcogtepunt t. hr,rre il.en rlet Flr:ibr:ccht en J:n Van $zck en net Rc6icr n der lieydcn.
r:

r',.-l

'De Vl,a.?msc, h::ndsctrrif tôn- cn miniâ tuurlrLms t hielrj
gclij}.e tred mct dc schj,l.dcrkunst en in,ie trrre i:,d r: helft
de:r XTVc cn in c ..:nse XVe ecuw lcv.irde oTt:, e gllonC walre
meestÈrs in het ÿerlllchten v: r'] ird schrif ten.
' Zoowel LrandschL:if tén- :.rls minit tuurkunr ten.r I ïs
vor}den l.n de vo::stcn ]/:n hi:t Pcergor:disch TIu i-s vl-:::Iichte
bescherrners' en aannoed igers.
Ve::luchters :l; Jan llenrlol crr J:.::rk Cor:ne, uit Brugge , cl e ge brocrlers Pcl , ïIcrm:n cn J.rnncquin van Li-mburg,
die aan tre t Hof van J::n zonder Vrees yye rkten, glngerr op
het einde dcr XIVc üùurr en in hct be6;in dcr XYc eeuw de
fuister der miniatuurkurst van ons hnd in Fïankrijk verbreiclen, da:r dl,e vo::st zich voorn:mclijk te i)ari js opr.l

1r;.r

hicl

d.

Doch rrcc::i:l- trilips de Goede verrijkte de hertogelijke rrllbrije met nieni6 kuns tr,"ver1.:. Hij vcrborcl a:ln-zijn
Iïcif. tlI v:n scriba?s, vcr1.üchtèrs cn boekbindc::s, die: van
dè hanrischrif ten. ware juvrrcelen lTn.rkten, zocwel t inhoud
als ui tzich.t betrefl,.
1,(ra

De ca11i6r'rfen Guil-l..:h.;rt de iücts, uit Geer:qrdsbe:r6en, Jern lïauquelin; uit Rergen, de Franschen David Àlrbert, Jean 1,{i-élot, e.r., do rnini:tors vùillem Yrclrnt, uit
Brüirge, Jan de lP;vêrrri.r, uit Oud,.na':rde:, dc Fr::nschen
Dreux, loyse t Licd ct, Philippe de I'hze:ro11es , zi jn
"rern
zovele kunstenslrs, die tc Ijrugge lrn. het.Hof uie rkz:am waren en d e b1o ei dcr ttin iatu.rrLrkuns t cnil er Filips de Goed e
tct nog onbereilil;e horgten cpdreell ,

Eerst genoten cle rrverlichterelr zer.ere r':rijhecen;
darrna werden ze in gilden ingeli j-fd I o,ûI. te Brugse, in
het 6i1d van Sint-J:n en Sir'rl-Luc:rs,
ne schild(]rs en verl-uchters, dle tot dienliren van
de hertog vierrlen arnge steld, !'ÿaren vri j vin be1:stlngen.
Niet elleen voor de Herbogen, rru.'r r ook vcor prinscn
als de Grote jlastaard ..rnthonie vrrn Boc,rgcnriiL:, J'rn r,-an vÿalrr].n, e.a. en voor vreemde vorsten rls JdwlrC IV en }lendrik
YIÏ, koningen van Engel:rnd, I,rcrl{'tGn cnzc mini,:r tur j-s t(] n .
./...
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Bruggc en Gent war:en belang::ijkc centre voor het vcrvâârdigen van handschriften en minilturen. 0p het einde der Xÿc
eeuÿr en in het bei;in der XVIe eeuw cntnoeten we de namen vrn
{lexander Bening (Gent en Brugge ), van dicns zoon Simon Bening
(Bruggc ) en ven Geeraard Hcrebôut (Gent), die c1c 1uister ven
dc [Ia'rnse mlniûturen hoog hielden.

i{e schrtjvcn 1508, rls Sirnon Bening en Geerssrd Horebout

hun beste urerk

1e

verd en r

Ïntussen werd, j-n 1473, de drukkunst in Be1gië ingev:erd
door Jan v.:n tltre stf:t l-en en Di,rk if§ertens.
v,rc

Eerst werd hct gedrukte boek beschouwd a1s ninderw:ardig
rk en dccr de verzamelaars uit hurr bibllotheken Seweerd r

Geen wonder dan ook dat de eerste gedrrf,kte boeken, zco'
wcl wat lett(}rtypen aIs afbeel-dingen en ini.'biâ1en betreft, de
hrndsch.riften zao getrouw mogt- 1i-jk nabcotsten,
Do kuns t der handschriften en miniâturen bloeide nog
lang ns. De traditie van Simon Bening en Geernard Hcrebout
wêrd yoortgezct <loor hun respectieve clochters livina Bening en

Suzsnna Horcbcut.

Yan ecn snde:re kênt l,verkten o.m. de l.Sechelse

calligrrfen

thans de lr:lcrt en Glspar 1p1::tca, voor de abdijen te Grimbergen
en te Perk ncg I]:n handschriften, r)ie merkrv3erd ig wcrden ge-

noemd.

tv-eldr: echter werden de miniaturen in de handschrlften
vervSngen doo:: hcutsneCen en, cmgekeord, gedlukte bcelren cok
lpsel.uis lro rd docr: fraa1e miniaturen.
Doch de vlucht, inrnidtlels droy de drukkunst gcnomên, was
niet necr te stremrîen : het handschriflt werd rlefinitief docr dc

gcdrukte lettertypen en de minil tuuJ door de gra vure vcrdrongen.
t[. s.

Àl,N

MTJTT [4OEDM.

Ik heb voor U den haard weer aangeblazen.
Kom zet U neer, hil r 1 schl jnsel"var.,- hàt ,ruur.
uÿv moeê hoofd met lichte
8rijzendr h.qren
ïoor eeuwig teetorend or dàn
üitt"" ,üü".
Kom_ hier bij mij en dut en brei en frazel
01 lulster mee naar ts winters ruwen zanp.
Uw plaatsr üw stoet- is u iieeàs-""à".1"[àüa",
en met Gods gunst, nog vele jaren lang...,.
Eens komt de dag dat ook wij moeten scheiden...
zoo sterft. het r,uur, en alles is voorbij,...
llan moed erk e , Zal I k e ers t ku_nnen ber,roàd en
0 I he1lge trTouw, wat gi_j eens waart voor mijt
Dan zal ik U geen rrAvondt, kunnen w enschen..,.
en ,staart ge uw zoon niet langer z wljgend na,
de bloemen bij het raam zullei ver. s lens en
lvi jl ik alfeen de duisternls in ga
lù'aar zal ik dan bij stoïm en ontlj schuilen ?
tiÿie zoent den kommer vân mijn droèf gelaatf
IIet is te veel..... tt en r.6[ geen waàrheid
dat eens rlw hart voor altijd iustcn eaat. ez er!
\1ÿ

VA'TXEFT,ERSCIIOT, :I'.
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DE VI,AAI{SE

JO}TGEPIII{ROYIAN.

Voor enige weken oponde de rrSpectatorrr een dÇba to ver
dc vraa g lrIs de Vlaamse literatuur belangrijk, staat z e1À el op
Europees peil?rt

Ôrvermijdelijk zljn de menjngen ÿri j uiteenlopend,en
nooit eens. Dit heen- en weer geschrijf breng t
raakt
geen aarde aan de dijk, doch hct is wel- lnteressant zowat i eders opva tting te lrennen.
Zo is het ook niet zonder belang de stem van onze jongeren zèlf eens te horen. V[ij moeten ze ôok leren kennen. Zi)
zljn het immers die de l;oalroms t rra n onze Vlaamse literatuur in
handen hebben. ÿTie ziin zi j, welk ls hr.rn streven?
De heer Ïlubert Iampo, zelf een jong schrijver (rond de
.
onlangs op- dezc vracg in eàn voordracht getlJ0) antwoordde
ttDe
men het.

teld

Vl-aâmse JongerenromanIt waarvan

samenvatting vo1gt.

hieronder een bondige

.De heer .fumno geeft dc indru.k zeer belezen te zijn. Hij
is een begaafd sorÈkeli rûct perfecte dictie.
.
Zalf, debuteorde h ij met het essay De Jeugd als Tnspiratiebronrr, schreef daa rna d e novelle lrDon Juanlr, ond erwerp dat
zoï,rat in aIle ta 1en werd b ehand c1d en ten slotte de ronan
rlHel
ene

De

frayerr.

Over lampors w'erk z ljn Herrcman e n Demets aân het tntisten gexaakt en aan polemieken ontbreekt het niet.
x
x

x

Eerst sprcekt de hcer îoussalnt van Boelaere een inle1-

woord. Hij stelt de heer l,ampo voor als een der belangrijkste van het vijftâ1 jonge schrijvers die Ylaanderen hu
telt. Van deze' nieuwc bent is Vermeylen de bezieler. Zij vertellen ons in hun werken niet alleen iets, doch zij schrijven
met hun verstard , hun ge st e n hr.rn hart. Ge:n f olklore meer,
geen volkse literatuur, geên vertel-1ing ovcr een pastoor. of een
bccr, neen er is ecn nieuwe strel.kingr het is ern§ti8e literâTuur die het Europees peil benader'ü.
, Ie heer la.mpo acht het een delicate taak over zljn
tlend

./..,
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en te scr4er.en. Voor:-rl.ecr rrerde:: uit te weij ce::st zijn ond cl:lvcrp n:dcr bcpalen.
',rie ziin de joni:e:ren'l neze belaling is tameli;ik
::ekhaar. Uen kan ze bezwearlij}. aandr:iden il,s zijndo de
.iongste gcnerati.i:, dus belerrren. tot een zekere leef tijd.
Imr"re r:s Tctrss:r irrt l"rn Poe lar:re, IIermi:n 'Ie lrlinck me t çii jn
l.aatste werii, zi. j:' imme:rs ocl( onder de jongeren te retr(eeienera

ti

den wi-1

egen ct

l-ti-

nen!

jli j zal het dlis hebberr ovcr de jongste schrijv.:rs,
'nieuv;e.
i{ii constâteert dat er bu-itengewoon 6cede verdi;
§tündhoLidlng heerst tussen jonger:en'en outeren. nit kan
we1 enigsalns vervvonriering br:ren, daar de t::aditie immerS
cist Gla t ionge ren he t wo:r-lc d cr oucl e ren beknibirelen, en
spreker hc:"1nn.e rt tc die :r1 o;ozici'rte aân .h.ct destijds turbulcntê op-lrrcden'van YAlf niYsirlL. i!cen dc jongcren voelen
daür'ge ,:n behocfte arn. Ze hebhen g{Jnoe 6 s tof te vcrwerzonci c.:: d:t ze ircg heT we::k hunner voorggngÈrs diencn
f tc l:re:'cr .

ken
a

ïn togcnstelling nc]; lledcrlnnd, wes er tijdens.de
lreze'liting in Ïlaande:ren Becn cultLlre-]- e k:mer die al. de
schri.i vers moest ÂToêD(}r.en. Schrijvers hic-r hrdden vrijlrel i'ecn l-lrs-ti vlniïe Êe de bezetier. Zo1,:ng h.et'werl( nlet
ge :luh1i-cccrd l'rcrd, schTeven zij ttt',e t ze 11j-1den, Er 1Iâren
1n vc::rhor:d j-lg o o1-,- weinig col.li:boIr I,i-.urs. Een ]Tederlands
comrunistisch. gezind eD'teLrr, zcgt s'crel:cr, trok zijn neus
on omdat er in. Vla':ndercn. gcen. ve :r'zctsli'bcr',rtul:T tot stand
is gekomen tt jdens de'bi:zc.tting .rl hi i scheen dit we1 enigste riinderr. fmrnel:s in ll'cde r1ancl was' cr Bt: ün
j-idlitcr:rlli:r.ur, r0c:.jstî1 ÿëlr?tër1. Doch ze was
"ueel-r:cr v3n mlnd,irvra:rÏcii6 gclill tc (4. Yan DL]. inr'; rl-cn cï1
l.enïlctte I?ol-.r nd Holst zj .in ev.nc,-ns ocze menin.,1 toegednen).
ïr, tr'rrnkri jl< stipt l,lrlpo :rrn, ly:r s er: vcel mindrr
sprâek ven str j. jd:lj-tùrstilur:. ilct uras scwDne , Coch sluilr.
(les ECitj.ons do minuit) wnrrvrl niet zozÇer
liter3tuur.
dc bcdoe Lir..E was, ELanzctlicn tot dc strijd, dc nnquisards
steunên nct s'tr.i jdlie dÊi:i:n, cirar dit 6rTlarrodig b1eck, doch
vee 1 be lang::i jker \ira s hot irdc g:rrdGr Ir cs or:j-t à 1t étct purrt.
Jongeren en ouderen in Vlaandercn lrie ldcn gr naBenoeg dezclf dc ta ctlelt op ne. Ze l1ocvÇ.n zlch yliet te scha men noch voor tr?:rrkrijk, n.och voor liedcrl-arr<J.
Ove:r.. inhoud en vorm blijkt men het niet e€ns te zijn.
îoussaint van. Boeli:ele constateert:irde jongcren schrijven
zins

rd:r cht
1,rer:k-c1iiÿ:c str

l

rre

onder

a es

,'{crreman

(f) zie

tt-.tische drangtt ( 1 )

zegt:

lrNeen onrler

lTieurnr ÿ1:r',rmech

ethische clrangrr (1)

./
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-11 Spreker echter meent: èn onder aestetische, èn onder
€tl^-rsche drang, met het ethische a1s overwegend element, en
een streven naar de perfectle van de vorm.

Het snobisme van voor enige jaren dat eiste dat een roôm goed Èj.,ù-I-even te zj-in,
schljnt we1 voor goed ult6estorven.
Oan

slecht gesehreven moet zljn

schrljvers zi,jn te beperken tot een zestal :
K. VAN BAElmtr, J. DAISI{E, p. vAj't- AKtil{, 1,.r,. 800}1.
Ze waren tussen de 20 en de lo bij de Du.itse lnva1. Ze debuteerden ln tle oorlog zonder de traditionele solfègeleer in
tljdschriften om de eenvoudige reden dat er geen tijdschTiften
l{ieuwe

VAN trISHoUT,

wâren.

De heer

I eno ten

LA,MPO

ÿAN II§HOUTr was 20

ontleedt dan enkele van zl jn generatie-

toen

hi. j debuteerd

e

op ttop het Asfalttt;

Ef|EffieËf daarna obessie
Hi j behoort tot de groep I'De trhunt,.Gents tijdschrift
dat tijdens de bezetting bcdrijvig was.
Zljn eer§te boek is onhandig geschreven, sl-echt ze1fs, met
gemls âan evenwicht en zelfcritiek.
lr,/a t i.s e:: dan tenslotte interessant in d it
werk? De
eerlljkheid: het geeft een beeld ven de jeugd tussen de 20 en
25 die, in de chaos teweeggebracht door de ôor1og zijn evenwicht verloren heeft, hulpeloos ronddoo.lt en zijn misères,
zoekt af te reâgeren in dancings en soortgeli.jke milieurs, een
jeugd, die nochtans bezield is rnet een ideesl en dit ook opzoekt. §tylistisch is het werk niet van het beste, doeh daar
schrljver een autod j.dact ls moet men lve1 wat door de vingers
rf

n

kunnen zien.
In rtObsessi.et'

is cr merkelijk vooruitgant.
I(, ÿAN BAI[,H[: Een jonge Ltmburger, een belofte, die ouikwam
amp in Dultsland .
een mar
§chreef: rtOüde Symphonie n ons Jtrrrtrr waarln hij het probleem
behandelt van de mens en zijn hunkeren, en rrEen mensoh op den
l,tTegtr met als motief: de mens op zoek naar ge1uk, zaligheid
die
hlj noolt zal grijpen.
Zljn werk sta?t bcslist onder de invloed van rrDe kleine
Joannesrr en Oosterse

filosofên.

1.P, B00N: Ec n eigcnaardi6 ge rra 1 - ls dcc.:. '.- cn kunstsahi.'1 er, d Le ux. i,, L .,- hri jven teeds bep;':,id had 1 ",,-. *:.--iJ zijn
werk in. de schuif g"l, -.- 6."n hlel ,r '.-r. hi-j op zelrerê dqg gedred

r.,

./ ..

.
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ven door geldnood besliste Ceel te nemen a,?n een orijs_
De ve rr,nrond e ring van d-. j urÿ was groo.b. Aanvànl<c_
l,rlâ19,
lijk m6snd. men dât rle een of :n,jei gekeàde scirrijvei
-"
me n neende l,ïalsch,,:p - een gr? cie uitlehaald hâd, ée:r
e"n
der: ingestuurde lver'lren mct-kop en scËoirdcr boven de resi

u i- ts ta

11.

,{chteraf bleek het daiï men echL-er een nieurry talent
rrVoorgt.rd gro.eitrr welcl bel,roond ;1
.on.tdùkt hcd, en de
trOON, is e.:n communistiscr.t .gea:rô schl-i.ivdr, en een licfdndige darne sLr6;gereerde tijdcns clc bezeiting ultgever,
schrijver en zijn boel; op de brrndstapel te blndàn en'Ius_
tlg in vlammen 1rc laten cpgaan. I1i.j bevrecrt dat llalscherp
grote lnvloed op hem gehad he,:ft, doch spreker Deent dat
hij bo.ren deze invfoed staat: hei is cen ge,,reldig sterkc
pcrsoonli jkheirl , ecn 'i,rl::.r. dc intcrcsjssntstà gevalIen v;r n de
ll cdcr:lândse LiterÉt'tu11r. Sprcker geeft in bredc trekken de
tn,..oud w€el. 1'.tn 'ru't llouk - D,: Vooist:d - br.rnkgrond , lecg_
staande huizeit - rlj Tbrciding -\rx n de stad die tri.: et als
kàn_
1<er op het land - meer rncrsen, fDbrlcken - i.r io uriv leven olboU,l,end 'verl,, doch n:. r '.r(:'rni( tieine; larrbinnen hcwepcn
z;-c1'. all-c soo:rt,r pcrsonl:q[.] we1,,e-in"ec"
",i;J;;"'
zija, -r:n de f i.r.rncicr, t(,t r:cv:llen r,,t ou!ïcn.
"+;;;; û-r scirri-j_
ver wect to'b o'c he1; einrie yan z,i in roman a1. ziin Deïsonàges in h..rnd en te hou.rl e..tr
J. Dl, f Si\iE: ])cbute erdc rzoor de oorlog n,:t vÊrzen oi,er hetGlêîfl--§chreef l-at:r: no.rellen sr or6àge b ur.,.d eld 1n ,tZes--Dominot s voor i*ol',r!e n''. l-rn versc.heàn rrrr hcrl dc rtornrn
I-r:a n van Steen en l,loll.enri. lru lencecrt hl j zich j-n
lrle
h;+; dr.::n:ti.sc1-e gcnrc. Bij hct Ycrsch-i jnen ven zijn rom?n
t'nc Tr:p r,,t n Steerr- en ,tiol.1.èntr, li,rrtren de"c;:itici aldrl .
in
tÿie c kâmpen verde e1d: J)i: i.snisten en anlri-n.risnistcn.
Sch-i:ijver he ,:f t het in deze rorl.ln over de na.buuïfijke, en
de b ovenna tuurll jke rryereld. Hct procédê drt hij da:rtoe
:::nwendt is niet nieUw: een sch::ijver dic ecn roman
sclrrijIt, en die romen word t we erge8e\ren. in hct boek. .lÿia,îr
het m.:.rkwo.ard igu is dat hij ii jc't aaizclt de pcrson3güs .v:tl
dc rcë1e werel-d tc laten overstappen ni:r de boÿennütuurlijkc en omgekeerd . Zoo zijn beide ronans wcrkclijlc door
elkaar gestrengeld. Er r:ra g we1 gezegd dat het rëëie
=vontuur h€t besl; geslaagd is.
Van rfl e Vir:mse .ionEer,:n heeft Dais"re hct mecstc
talent, doel: hlj besehikt .cver i,veinig zelfcritiek.
P. 1/A' lrKfl:' z 2J )al.r hccft v=n i2 tot 15 irrr meegewerkt
bakkcri j. Zijn roû)ân. : ttHet H:i rt en àe Klokrf
is voortreffelijk geschreven in pe-rfecte . stylistische
e he crs ins
./ .. .
?r

1rhet psychologisch genre ' ..Een
llqn Aken eÿolueert naar
rrÂ1leen de Dooden ontkomen'
"
wof'tlt
verwacht:
werk
nieuw
3es

luit

rtde kunst orn cle kunstrr heeft afgetl:an btj de
De formul
e-sctrrl
-jven hoofd zakeli jk . ond er drsng van . cthische
j ongeiàn. z i j
wai ze onÀ vertellen is nlet zozeer lrat buitcn de
üooà'zaak.
'ni""Àl-*rt *âi
in z1;n binnenéte omgaet, een dlepere kiik dus

op het menselljk leven.

Noorrichten hun hlikken naar hun jongc vriendenhetln-het
op
zuiden
dât
den. Bij een eerste vergeLijktng bliikt het
eel merkcllj{e v9.91àÀurua vàn humanitaire làvenébesôhouwing
se hapsband en zurvrlend
dc
ziir
u'a
ook
van
t er
Ëprong heeft.
om samen te wêrverlangen
het
worden
en
1àn nàuwer toegehaald
ken is zeer €Foot.

Ze
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SCHTI,DERI{I]NS1

Tentoonste11Lng der Hollanal se
meegters te Brussel

Na mecrrnlen deze tentoonstelllng bezocht te hebben'.watwee -cllngen -}n
ren ons r sanen met eén àpie chte bewonàering,der
onderwerpen en
Ëèî rrôàia geprent : prirnà, de eentonigheid
§ecundor. dà ônge11jï(e waDrde der doeiren'
ultgezonderd, waren a1 de tenfirvee of clrie schildeïlien
'Portrettenrof .lsndschappen, or
toongestelde krmstwerlcen of
fiiGlxik; ionelon lnn min oi meer anectlotische aard'
li,ieI weten we dat hêt onalerwerp slechts een blikomen'l belang biealt voor een geniaal schllder' Rembrandt geeft ons daa r
troùrïens een klinkenal bewli§ Yan.
Ov-erigens- dient Sezegd alat de Hollandcrs, alhoewel opgevols trett mees'
s toten ÈinfiÀn-uup"aldé grénzen' hun onderwcrp evenwicht ln de compoi"i-ùJ"àÀiil--Een'onfeit6âre aii n herkoloriet,
kenmerken
ËiiiËr--êàn even onfeilbare ain van het
.

àà Ààéau schllderijen der tentoonstelling'

./ ..

.

-'t À -

lïij zeg1en de 6:eCe, wrnt een eigen:ardigheid dezer expositie is: de rngelijke
wr3r,le vrn de kunstluerkerr. Ns.st cnvcrgelijkelijke necsterwerkcn, komen hier oelren vocr vun heel
w:t minc]ore m'lrcl c .
l{en zcu rl-lîst zeggcn d,'rt wij hier niet vSbr een keuze
staln cler meest lre pres en1,-r tieve Hrllandse schildcrljen, Het
wekt meer den inCruk, al.:rt er grns ecn museum is lceggernlkt, cn
alles v,ra t er in wes - goede en min giede werl.en,. )p de trein
c,r

gestcken en ngalî Brussef verzonden.

In ieder geve1, tro.nt in Hclland Rerabr:nd t ver boven ,r11e anderen. De toeschouwer vraagt ziclt af, hoe he 1, mcgelljk is
dat er, midoen in de m.rterielistj-schc kunst l,an het llolland der
17e eeuw, eensklaps een man cpgestaen is, wien.s werk baaclt in
het aller:diepsl,e spiritua 1ismc. Nicrinnd vôôr hcm, niemand mccr
n. hem, ïn Holland staat Rembranclt :tf1éèn.
dat zi jn

rrSt:ii-mees

andere grceppcrtrettcn
ters de
Dc rrôta:lmee sterstr zijn wat
anders. Hun hoofclcn zr jn nochtans even lrbourgecisrr en onbeduidend als cl ezc van de regcnten, regentessen of van dc schuttcrs
van Fr. Hals. Nr:ehtans strealt dit doek een enotie uit, waarblj zelfs niet meer a1n bewondering wcrdt geclacht. (futer, na
al1es ecns 6oed overdrcht te hebben, kwar m ons kfaer voor <ie
geest te staan, wat wii reeds schreven in hct begin n deze
bi jrlrrge : het onrierwerp is vcor Rembïrndt van cnclergeschikte
Zeggc;n

overtreffen, zou niet juist zijn.

iÂ?

rrrd ).

ll jke 1:fz:ng verclienen ock rrSime rn in de
Tempel- , C e portretton vil n Titus en v3n Rembrand tr s bloetier,
rrDé
nen s rcrtge

ÿcrllcchening vsrr Petrus .'
;,fzoni r) -jk ci ic:.'rt nrg vcrmelC, dc 1'Steren Bru6;r, vc1gcns ons, het beste landseh:rp der expositie. Iiier crk, 1s de
stcnen
brug een dorclgewoon bruggetje; cnkcle bcmcn, cle ÏreLnel- en
iirenli-issage rr.

Het geheel zcu benaal kunnrn zijn, CcziiYlen ml1en
k,on êl: ecn dcek van

is dit reeds geschilrlerd. trÎrar Rembrandt

n?ken, dat met het descriptieve lendschap

hceft.

niets

Semeens meel:

Van trbbritius een pmchtig zeffportreti dit doek kcmt
Re mbr.:lldts kunst tc stâen; Van hero nce een
het dichtst bijrrlistelvLnkrr.

aânbidC e 1i

jke

Mcer cppervlakkig, heeft trr:ns lla Is

I

verbazerid

een
evcnv,te
ir0luceniersin.
dc
Zi-jn
is
onvergete:lijk
kleurenspcl
talent.
doelenrr. lrRcgentenlr en "Rege]:,tessenrr doen meer dicp aan. Hg lst
tcclrriek 1s ve el- rffijer dan deze der andere Hollandse meestcrs.
De uitircering is mindor nauwkeurig en suggereertr is meer model:n,
zoudcn wc haqst zeggen.
./,..
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Ïn een glanzend lieht, zcpCer fout, 1n fijne en voorname.kleuren, prljken ÿan Yermeer van De1ft, c.m" eon rrMeisj eskoprr en e en rrJonge Vrouw met d e rtbrief tr .
0nder de priraitleven valt voorel Jeroen Bosch op. Zi jn
.
rlVerloren
Zocntr is in rIIc :pzichtcn een mcesterwcrk. ne
kwestie, of deze sôhildcr ja of neen, ccn Hclhnds meester
is, laten we liefst onalngeroerd. In he t-.Ewëîiô, van
Chrlstuslr vân Mrarten van Heemskerck, heeft St. Jan aêrl zlltêrtc schrik zijn hoofd cp te heffen. iTi; zou een lclijke bult
tegen de omlijsting oplopen.
Yolgende dceken konden cns ncg, om verschillende redenen,
uiterst
bekoren: ttDe Provisiekamèrrr van Pietrjr De Hoogh;
rrPortret cler kleine
Helennfrvan îer Borck; ItSerenadetl van
trl\îe
Judtth leyster;
is jesportretrt van J. Verspronck; ttDe MortHet
len van iüijkrt van Ruysdrè1; I'Riviers
oe verrr ven 1'. Cuyp;
ttHet
!{itte Prardrr vrn ?h. Vfouwermani
Âtelierrr van Â. ÿen
Ostade en het gorriijn op het trZelfportretrr van G. nou.

Ïn icder geve1, wij zijn de mcning toegedcîn dat, bu1ten Holland, sfechts Vfaanderen en I'ùa1ië, een dergelijk nationaâl ensemble kunnen sar.renstellen. & is trôuwens
op dit
'ôo6enb11k in Hclland , een Vlaarnse zend ing
'- -'''en tentocngesteld. In ru1I, zlet U; men kan nooit weten,,..,
Gustâve

BECK"

TONEEtr

Inrrlriaarheen
het eerste nummer van 1r0p de Uitki jkrr werd de vraag
gesteld:
met ons li efhebbers tone eI?rr Ik weet niet
waar liefhebbers toneel ophoudt, en wâar het beroepstoneel
begint. Ik hccrde liever de vraag gesteld : lrlYaa-rhecn met
ons toneel?

Yocr mij i-s toneel het leven in een spiegel houdent
en clccr dit beeld de tceschcuwer ontrceren! V'lij moeten
trachten welke de personage cok is die wi j verl,.:" -.-fi za
getrll1w mcgelijk het reële, het ware te benaderen bij voorkeur met een tikje vân ons eigen kârekter doorheen ons spel
Seweven.
tr'rti

j

moeten trachten een homogene ploeg te

rrk ziin

't
Seen k'l e i^^ ..^-l în , wel
zegt a\nze 1ggiss".-, , \)ir ''i L rj rs Jui.s't.

1--r ^ r

-

.

VCIII1êII.

r.^h ! ll

]6

nr ncct ecnheid zi.jn in uitbeelding, in lijn en in ultsprslii,
en rl1en nlcten we slechts één clcài en êén inrens ch bi. b
ben: rrExelsicrl i' Zco vreren we l:,c t ton.,e L ltme:: clesccnd rr c irs vrlk ten grcde.
'

fk k:x ilcli e :1.rrml<rcct r,"ie ni;jn vrienri sl"1kt in ÿrrig
ikel nicr instelti,;en,
lrri j bcschi),'zer" in Tjrrnjcrcn
r Ju:c1ij,.c t..nc.1s;cl_rs,'
rasspclers, zelfs, Coch uls .ren ziih ^vc
be;c:rk{ t.:i dc pti: tsô].::-;tle
toncelkringe't.jcs v-n pf tT:n1{-cs cn .:f }irh:n,Je chhjcà, ..rr,c-t Lk
er.rnmiddellijk ::rn tcevcegen: ie ve reni-gingen zi jn âie.b :r,tnrkcli jk het peil vin .rrs tcneJllàven ià Vll:nil r:r,.:n
8eduid cn: ure
te geven. I'De Ei jenkcrf'tt c;uze tonccllrring, heeflj cr si,e e-.ls v).r
gui jvcrd J'.r- grcden ÿJcg te bcwrndc'l en, cÀ h.. -ft zich, .Elt nu
tce, nlct vergrepen ;,i:n gekke expcrimenten, jril Geeronls, :,nze
regisseur, hij ncile iret rij nic.i kyùnlijk dât 1k .he m hiô:: vernoem, is 'er r,1ç r6n niet toe , r,/et] r:iincl er om virCer tc springori
jn sick kng is want hij heeft c.n repllt-,,tic op toàer,Igi:d:in
-zi
bied Cie hij menst te heticu.clen
Ik v;il mijn gercl:te collegr iiri:rr opr,rerken ,lat nen c ll t:rnee 1 nêt mensen v:n gle,]c wi1 .i:lle.;n nie j; vcr k,,-, nt !. Z i;l rnoetcn
kunnen ecn rcl vcrtolL,ei:; en wa:tr hij het heeft cvor s tukken
van e igen b: en ncet ik hcm rr-rndUit be l.:ennen dat C i-t rcDertl)rlum erg, JrE r.Î;zi.r is.
Vlj vrerden steeals s tLtkl.en 1p :tlnllcp.tst jlln irnzc e 18Gn
cu-ltuur (zie .rns repertcrlur:t) elh,:ewe 1. v;ij rl..1 i,i-rlière t..tLr_gCurf r.l hebbcn, en net niet cliud:r zwier cn gi::rtie, .:llclus
hct c,3r.le:f vrn lnze 'an:fse vrienclen.
Het, t:ncef 1clft5 nrg j-n. [lrrnrleren en c ',.I,. in d §pr :rr" n r5i
kasl 1,:tcn r,ie hi)pen C:11; tnze 1/ert)ningen in I t ve rv:-,lg
beter zullcn bijgewo:,pri wlrden, hct zâl cns -s pel ers - l-relpcr
'ce n walr.J 1g-- attw,rcrr.l te gevûn .,:2 Ce vraag : iriratrhc en, rne t
c]

.1rt

c1

r.-'1

cl

i.rns t rncc 1?rr
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