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HET NEGENDE MUSEUMJAAR ... 
Verleden jaar schreven we: "Alléén het museum openhouden vinden we niet voldoende. Dat merkte je 
reeds de vorige jaren aan onze plannen en realisaties". 
ONDERWIJS 
Basisonderwijs. 
Eind september 1999 kwamen zes 4de-Ieerjaren naar het museum. We probeerden een nieuwe formule 
uit. Door een soort verteltheater leerden zij wat honger en kindersterfte is, hoe vlas geteeld en bewerkt 
wordt (met de woorden van het 'Lied van het vlas' van René De Clercq) en leerden zij scherper op
merken door, in het museum, mee te doen aan een zoekwedstrijd. 
De evaluaties van de leerkrachten bevestigden dat we nu de goede formule gevonden hebben. We kun
nen dit project nu uitbreiden naar de regio. 
Kleuteronderwijs. 
De experimentele periode is voorbij. Over dat succesverhaal leest u meer in deze nieuwsbrief. 
BLOEMLEZING 2002 
Een werk van lange adem. De medewerkers versagen niet, werken en kwoteren onverpoosd verder, 
waarvoor onze hartelijkste dank! In de volgende nieuwsbrief zal het mogelijk zijn u een stand van za
ken te geven. De herdenking van 750 jaar Gulden Sporen, de l25ste verjaardag van de geboorte van 
René De Clercq in Deerlijk en 70ste jaar na zijn overlijden in Maartensdijk (NL) wordt een schitte
rende bloemlezing van zijn beste gedichten. 
Dankzij uw jaarlijkse milde steun kunnen wij dat allemaal realiseren. 
Alle leden en medewerkers van de Stichting werken totaal belangeloos en hopen dan ook dit jaar op
nieuw op uw milde bijdrage te mogen rekenen. 
Over onze plannen en realisaties krijgt u verder in deze nieuwsbrief alle details. 
Heb je vragen? Wil je meewerken? Bel, fax of schrijf ons! 

STEUNFONDS MUSEUM RENE DE CLERCQ 

Beschermend lid: vanaf 1.000 fr 
Steunend lid: vanaf 500 fr 
Gewoon lid: 300 fr 
Alle bijdragen, hoe klein ook, zijn welkom. 
Alle leden ontvangen een lidkaart voor het museumjaar 2000 en hebben gratis, met familie en vrien
den, toegang tot alle activiteiten in het museum. 
Wij hebben voor de beschermende leden dit jaar een mooi geschenk: een mapje met drie mooi geïllu
streerde gedichten van René De Clercq. 
Schrijf uw bijdrage over op bankrekeningnummer 463-5147011-71 van de Stichting René De Clercq, 
Vichtesteenweg 15, B 8540 Deerlijk. 

WIJ DANKEN U VAN HARTE! 



Damme is een kleine stad. Deerlijk is een kleine gemeente. 
Op het marktplein van Damme staat J. van Maerlant gebeeldhouwd door H. Pickery. 
Aan de Sint-Columbakerk van Deerlijk staat P.J. Renier gebeeldhouwd door H. Pickery. 
De Sterre in Damme is een historisch gebouw. 
De Sterre in Deerlijk is momenteel een jeugdcafé. 
Beider naam begint met een D. 
Damme en Uilenspiegel! Deerlijk en Uilenspiegel ? 

In "Huyse de Grote Sterre" in Damme liep van 5 februari tot 2 mei 1999 een boeiende 
tentoonstelling over Uilenspiegel. In de begeleidende brochure lees ik: Uilenspiegel is 
ongeveer vijf eeuwen oud. Al die jaren hebben heel wat mensen zich met hem beziggehou
den: schrijvers, bewerkers, illustratoren, componisten, drukkers, lezers en vertellers. 
Ook dichters? Jawel, ook dichters, ook onze Deerlijkse dichter René De Clercq. 
Hij is de schepper van 'Tineke van Heule', 'de Gilde viert' en nog veel andere gedichten 
die nu nog voorgedragen, gezongen en geciteerd worden zelfs door mensen die René 
niet meer kennen. Wie zegt Uilenspiegel, denkt aan (de franstalige) Charles De Coster. 
Op een beurs van oude boeken kocht ik: "De legende en de heldhaftige vroolijke en 
roemrijke daden van UILENSPIEGEL en LAMME GOEDZAK in Vlaanderenland en el
ders. Door Charles De Coster. In het Vlaamsch vertaald door Richard DELBECQ (voor 
het proza) en René DE CLERCQ (voor de liederen). TWEEDE DRUK. Met 22 platen van 
Jules Gondry. - AMSTERDAM - s.L. Van Looy 1914'~ 

Op die beurs stond naast mij de schrijver-dichter en Uilenspiegelkenner W. Spillebeen. 
We wisselden enkele woorden over het boek. Willy Spillebeen vertelde mij dat de eerste 
vertaling van de gedichten niet van René De Clercq was. ''De vertaling van de gedichten 
door René De Clercq was stukken beter dan de eerste" verzekerde hij mij. Nu ja, ik zou 
het boek toch gekocht hebben wegens de naam van De Clercq. Eigenlijk kende ik dat 
aspect van onze dorpsgenoot nog niet en waarschijnlijk velen nog niet. Daarom even de 
schijnwerper op dit werk. Uit deze tweede druk haal ik een paar vertaalde gedichten: 
(blz 359 en 369) 

De asch klopt op mijn hart. 
De beulen kwamen, sloegen 
Met dolk en vuur, geweld en zwaard. 
Vuil geld betaalt den vuigen spioen. 
In stêe van deugden, liefde en geloof, 
Heerschen verklikking en wantrouwen. 
De slachters dienen geslacht. 
Slaat op de krijgstrom. 

Leve de Geus! Slaat op de trom. 
De Briel is aan ons. 

Jan Dhaluin 

Hertog van Alva, bloedhertog, 
Zie kramen, en winkels gesloten, 
Zie brouwers, bakkers, kruideniers, 
Weigrend te venten om niet te betalen. 
Wie groet u langs den weg? 
Niemand. Voelt ge als een mist van pest 
Haat en smaad U omringen? 

Voor de vierde maal zal de Stichting René De Clercq op 18 juni deelnemen aan de jaar
lijkse midzomermarkt van het plaatselijk NCMV Deze markt is in de loop van de jaren 
uitgegroeid tot een gezellige namiddag waarnaast mooi verzorgde winkels ook heel veel 
marktkraampjes in het straatbeeld opduiken. Een aantal Deerlijkse verenigingen zorgen 
voor allerhande eendagscafeetjes en hopen vooral dankzij de verkoop van Wortegemsen 
hun kas te spijzen. Voor de ontspannen sfeer zorgen de 10 muzikale groepen en tenmin
ste als het mooi weer is, de duizenden aanwezige toeschouwers. 
Op die zondag wordt het geboortehuis van René De Clercq steevast omgebouwd tot esta
minet "Het Damberd" en sluit het museum voor éénmaal zijn deuren. Hiermee willen we 
terugkeren naar het jaar 1877, geboortejaar van onze dichter, waar vader Charles en moe
der Pauline op deze plaats een café openhielden. 
Net zoals toen tappen wij achter een prachtige authentieke toog grote pinten bier voor de 
mannen en zorgen wij tevens voor koffie en zelf gebakken taart voor de vrouwen. Elk jaar 
zijn er oude volksspelen zoals teerlingbak, vogelpik, toptafel, t<;>nspel, sjoelbak, enz. die 
door jong en oud druk beoefend worden. De gehele namiddag wordt feestelijk opgeluis
terd door een muzikaal ensemble. Verleden jaar was dit de groep Tamboer en een beter 
orkest in het kader van dit oude café konden wij ons nauwelijks indenken. 
Ook dit jaar zijn wij er opnieuw bij! Wij rekenen vooral op een zonnige dag en hopen dat 
wij van het organiserend comité opnieuw de groep Tamboer toegezegd krijgen. . 
Voor de rest zorgen onze vele vrijwillige medewerkers ... en we hopen dat u op zondag 18 
juni eens in het estaminet "Het Damberd" een pint je komt drinken. 

Arnold Vantieghem 



Vier jaar hebben we geprobeerd de kleuters van onze gemeente in het museum rond te 
leiden. Telkens volgde een evaluatie van de kleuterleidsters. Na die vier jaar voelden wij 
ons gesterkt om ons educatief pakket aan te bieden aan alle scholen van de randge
meenten van Deerlijk. De maand november, met daarin de week van de grootouders, 
leek ons de geschikste periode. We dachten veertien dagen "te spelen" met een dertigtal 
klassen van de 70 derdekleuterklassen der randgemeenten. 
Meer dan 50 kleuterleidsters reageerden positief op ons voorstel. Na rijp beraad hebben 
we 40 klassen laten komen. Een vijftiental hebben we op een wachtlijst voor volgend 
jaar moeten plaatsen. 
Wat doe je met kleuters in een museum? Geen rondleiding maar een stukje vertelthe
ater met een oma, opa en twee nonkels die het leven van onze (over)grootouders vertel
len. We vertelden ook over de "liedjesmaker-dichter" René De Clercq die in het huisje 
geboren werd waar nu zijn museum is. Een moeilijk woord: museum? Een gebouw waar 
oude en/of mooie dingen bewaard worden. Een kleuter zegde dat zijn mama in een 'mu
seum van stenen uit de grond' (archeologisch museum) werkt. 
Oma Mieke en opa Jan waren verkleed. Nonkels Arnold en Hugo bleven eigentijds. 
Een "opvoering" duurt 70 minuten. We speelden maximum 4 maal per dag, elke week
dag van 8 tot 29 november. De ene klas ging buiten en de andere stond al klaar om pre
cies hetzelfde te beleven. In het verteltheater veranderen we zevenmaal van locatie (bui
ten, woonkamer, keuken, toilet, bakoven, museumruimte en werkkamer). 

'I' 

Een schitterend succes. We kregen brieven, niet alleen met dankwoorden, maar ook 
met gelukwensen. Kindertekeningen, geschreven reacties van kleuterleidsters en direc
ties. 
Sommige juffen wilden al reserveren voor volgend jaar. De WTV (West-Vlaamse regio
nale TV) kwam filmen en zond een boeiend interview uit met kleuters en grootouders. 
Ook de plaatselijke kranten schreven over het bezoek. 
Voor oma Mieke, opa Jan, nonkels Arnold en Hugo was het ongelooflijk lastig, een 
krachttoer. Zij slaagden erin de luidruchtige en wispelturige kleuters ademloos te doen 
luisteren. Het was nog boeiender wanneer er enkele grootouders meekwamen: dan haal
de nonkel Hugo zijn accordeon boven en liet de grootouders 'Tineke van Heule' zingen 
voor de kleuters die met open mond luisterden. Een omgekeerde wereld, want kleuters 
zingen voor grootouders, niet omgekeerd ! 
Alle kleuters kregen een tekening met een gedichtje van De Clercq over een hondje 
of een konijntje en voor de ouders een passende folder met de uitnodiging om het 
museum te bezoeken. 

TOEKOMST. 
Verteltheater in plaats van een rondleiding: een formule die werkt! 
Het onderwerp "hoe leefden onze (over)grootouders" (en ook de vader van René De 
Clercq) past zeer goed in het onderwijsprogramma van de maand november. 
Maar... wat doen we als een van de hoofdspelers vier dagen met griep te bed ligt? 
En wat binnen 10 jaar? 





ves nationale literatuur situeert zich in de mythologie (zijn soldatenliedjes tijdens WO I 
zijn bv. weinig bruikbaar). De Clercqs oeuvre van vóór en tijdens WO I ademt veront
waardiging uit en roept op tot verzet. Zijn nationale gedichten zijn bruikbaar, praktisch en 
meer democratisch gericht. Ze evolueren naar bondigheid. Ze zijn kortom modem. 

Nauw aansluitend bij het vorige is de rol van de godsdienstbeleving. Verschaeve is als 
priester uiteraard katholiek in hart en nieren. In zijn visie is alles door God voorbeschikt 
en heeft die bovendien met alles een bedoeling. In alles ziet hij cycli van schepping, zon
deval en verlossing. Zelf is hij als dichter en als ziener door God uitgekozen. Eén punt ligt 
hem moeilijk en zal hem regelmatig in aanvaring drijven met zijn kerkelijke oversten nl. 
dat Vlaanderen voor hem een door God geschapen natuurgegeven is en België daarente
gen een onnatuurlijke constructie. In Verschaeves visie buigden de bisschoppen, door zich 
in België in te passen, voor de wereldlijke macht waardoor hij zich op dit punt niet gebon
den voelt. Ondanks dit voortdurende, latente spanningsveld proberen zowel Verschaeve 
als de kerkelijke overheid mekaar zoveel mogelijk te ontzien. De jonge student De Clercq 
wordt door zijn moeder als een toekomstig priester gezien. Wanneer hij in 1896 de colle
gemuren achter zich laat en in Gent geconfronteerd wordt met andersdenkenden begint 
een levenslange evolutie waarin religie echter steeds een belangrijke plaats inneemt. Vanaf 
zijn Hollandse periode (1914 en volgende) wordt de afstand tegenover de Roomse Kerk 
steeds groter. In losse gesprekken rond het jaar '20 met Frederik van Eeden die op dat 
moment naar het katholicisme neigt, argumenteert De Clercq tegen. Gedurende de jaren 
'20 winnen een persoonlijke zonnecultus en het protestantisme (waarvoor hij muziek en 
bijbelspelen schrijft) aan belang. 

Zowel De Clercq als Verschaeve ontdekken de Duitse vroegromantiek als een soort te
gengif voor de Vlamingen tegen de hoger genoemde Franse ideologische hegemonie in 
België. Beiden lezen Goethe met een uitermate bewondering als gevolg en beiden worden 
ze rond de eeuwwisseling (niet samen) geselecteerd voor vakantiecursussen aan Duitse 
universiteiten (Verschaeve Jena, beiden Marburg). Voor hun latere houding en samenwer
king met Duitsers is deze vroege beïnvloeding zeer belangrijk geweest. 

De 2de Boerenoorlog (1899-1902) en 75 jaar België (1905) laten ons Verschaeve als een 
voorloper-Vlaams-nationalist kennen die een cultuurpolitieke eenheid Vlaanderen-Neder
land-Zuid-Mrika koppelt aan een anti-Belgische houding waarmee hij dan omzeggens al
leen staat binnen de Vlaamse Beweging. Typerend detail is de katholieke toekomst die hij 
voor Zuid-Mrika ziet o.m. als medestichter van een congregatie die de protestantse Boe
ren moet bekeren... De Clercq is rond de eeuwwisseling zoals velen geschandaliseerd 
door het roofzuchtige Britse imperiale optreden maar zal pas later echt in grootneder
landse zin belangstelling voor Zuid-Mrika krijgen. Intussen wint hij in 1905 de eerste en 
de tweede prijs in het nationale officiële concours uitgeschreven voor de beste lofgedich
ten over het jarige België! 

Tijdens WO I situeren beiden zich letterlijk en figuurlijk aan verschillende zijden van het 
front. De afzetting van Antoon Jacob en De Clercq door koning Albert (okt. 1915) stelt 
Verschaeve voor een tactische keuze. De priester gelooft dat de oorlog een straffe Gods is 
voor Frankrijk en in veel mindere mate voor België (wegens het niet respecteren van het 
natuurrecht versus Vlaanderen). Uit het bloedoffer van de Vlaamse soldaten zal er zuiver
heid komen m.a.w. Vlaanderen zal op eigen kracht zijn rechtmatige plaats binnen België 

bekomen. Deze thesis straalt hij af op zijn soldaten-bewonderaars. Eigenlijk strooien de 
activisten hier roet in het eten, toch wijst hij hen niet af. Hij beseft wel dat de Vlamingen 
zelf niet rijp zijn voor het activistische experiment. Toch zal hij later als getuige à déchar
ge optreden in het Bormsproces met de prachtige omschrijving van het begrip verraad als 
, het verzaken van een hogere waarde voor een lager doel ' . 

Reeds vele jaren voor WO I groeit een Verschaevecultus waaraan de dichter zelf discreet 
meewerkt. Zijn artikels onder diverse schuilnamen (Zeemeeuwe, Oorda e.a.) in verschil
lende tijdschriften voor WO I geven jonge flaminganten in moeilijke kwesties richting en 
houvast. Deze rol van onafhankelijke en gezaghebbende autoriteit groeit verder in de pas-

' torie van Alveringem tijdens WO I. Tijdens het interbellum en WO 11 blijft Verschaeve 
voor velen de ziener die de bakens uitzet langswaar de YB verder moet. De Clercq fun
geert meer als propagandist voor bepaalde gedachten. Zijn 'Noodhoorn' wordt vanaf de 
jaren '20 wel een soort cultobject maar De Clercq zelf is niet echt een cultfiguur. 

In 1936 krijgen beiden (De Clercq postuum o.m. op voorspraak van zijn oude vriend Ja
cob) samen met Streuvels de Rembrandtprijs in Hamburg (volgens mijn moeder die sa
men met haar zus bij Streuvels en Verschaeve ging om praktisch af te spreken, was Streu
vels eerder koel en Verschaeve vriendelijk tot uitbundig t.o.v. De Clercq). In deze periode 
neemt men in Duitsland o.m. via sterke belangstelling voor de cultuur in Vlaanderen de 
draad van de Flamenpolitiek weer op. Thans - uiteraard - vanuit de nationaal-socialisti
sche ideologie. In zijn laatste levensjaren was De Clercq een graag geziene gast in Duitse 
culturele kringen die later in het nationaal-socialisme zouden integreren. Het blijft natuur
lijk koffiedik kijken hoe hij zou gereageerd hebben op deze ideologie aan de macht. Ver
schaeve die in de late jaren '20 van het democratische verkiezingssysteem niets meer voor 
Vlaanderen verwachtte had toen contact met grosso modo dezelfde kringen en raakte 
gaandeweg meer en meer in het Duitse web verstrikt. Zijn droom is om zijn eigen oudmo
dische katholieke visie te integreren in het nationaal-socialisme. Hij werkt één en ander 
uit, maar zowel de Kerk van toen als het Derde Rijk zien dit ideologisch niet zitten. 

Opvallend is dat Verschaeve en De Clercq mekaar zeer zelden ontmoet hebben. Vóór 
WO I zou dat gekund hebben op één of andere herdenking bv. de Rodenbachherdenking 
(1909) of de Verriestherdenking (1913). Tijdens de "Groote Oorlog" en nadien is er een 
scheiding door omstandigheden. Briefwisseling tussen beiden is mij onbekend. Uit 'Kape
laan Verschaeve' leren we dat ze mekaar gesproken hebben op een Gezelleherdenking te 
Amsterdam (2 mei 1930) waar Verschaeve als gastspreker optreedt. 

Hoewel beiden Vlaamse voormannen en literatoren uit dezelfde periode zijn vallen mani
feste verschillen tussen beiden op. Deze aspecten kan je uit Romain Van Landschoots 
Verschaevebiografie halen die m.i. een meesterwerk of beter gezegd een levenswerk ge
worden is. De auteur is decennialang een prominent medewerker geweest aan 'Verschaevi
ana', een jaarboek over de priester-dichter. Van bewonderaar heeft hij gaandeweg een ge
zonde afstand t.o.v. zijn idool gevonden. De synthese van empathie en wetenschappelijke, 
afstandelijke benadering (de auteur werd geadviseerd door top historici nieuwste geschie
denis van de RUG) geeft aan 'Kapelaan Verschaeve' een surplus tegenover andere moder
ne biografieën. Jarenlang engagement en belangstelling worden hier op een sublieme ma
nier verzilverd. 

Joost Vandommele 









HET LEVEN EN WERK VAN GRETHA EN ADRI PIECK 
Gebonden boek, linnen kaft met goudopdruk, 
216 pagina's, 360 illustraties waarvan 170 in kleur, 
uitgegeven door de Stichting G. en Adri Pieck, met advies van Max Pieck 

!!! OPRUIMING !!! 

RENE DE CLERCQ ... UIT LIEFDE ALLEEN (200 fr. Lpv. 400 fr.!!) 
gei1lustreerde biografie met tientallen foto's. 
Prachtig kijk- en leesboek. 
Voorwoord: André Demedts, 
geschreven door G. DEPAMELAERE 

DAGBOEK 1917-1920 DOOR A.F. PIECK 
Herinneringen aan René De Clercq door Betty Pieck. 
Samenstelling en redactie: Marcus van der Heide 

WENSKAARTEN VAN HET MUSEUM 
Pakje van 5 wenskaarten met afbeeldingen van het museum 
Getekend door Ives De Roo 

WANDELPAD RENE DE CLERCQ 

EEUWIGDURENDE NATUURKALENDER 

.... ex. x 600= .... 
(+ 120 fr. port) 

.... ex. x 200 ... = 

(+ 100 fr. port) 

.... ex. x 400= .... 
( + 60 fr. port) 

.... ex. x 200= .. .. 
( + 40 fr. port) 

.... ex. x 80= .... 
(+ 35 fr. port) 

Herman VandommeIe, schoonzoon van René De Clercq geeft zijn zesde, bijgewerkte en in de 
nieuwe spelling, eeuwigdurende natuurkalender uit. Deze kroniek houdt geen rekening met de 
namen van de dagen en beschrijft zo nauwkeurig mogelijk wat er rond een bepaalde datum 
gebeurt: weerspreuken, bladvorming en bloei van de bomen, planten en bloemen, vogeltrek, 
seizoenen en daglengte. Iedere maand het normaal aantal dagen en uren zonneschijn, regen
mist- vorst- en sneeuwdagen volgens het KMI te Ukkel en De Bilst. Kortom een schat aan 
wetenswaardigheden. Prijs 590 fr. + port. Te bestellen bij de Stichting. 
Er zijn ook bibliofiele exemplaren, voorzien van een opdracht. Prijs + port: 790 fr. 
Meer inlichtingen bij: Herman VandommeIe, Sparrenhofstraat 140/2, 9100 Sint-Niklaas. 

Betaal ........... fr. op rekening nr. 463-5147011-71 van Stichting René De Clercq, Vichte-
steenweg 15, 8540 Deerlijk. Voor het buitenland gironr. 000-1657775-45. U ontvangt deze boeken en 
wenskaarten. 

Ik wens een factuur in exemplaren met de volgende tekst ...................... .. 

Richt uw bestelling aan: 
Stichting René De Clercq vzw, Vichtesteenweg 15, 8540 Deerlijk 
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