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500 jaar geleden werd in Leuven het beroemde boek Utopia van Thomas More gedrukt. De
universiteitsstad vierde deze verjaardag in het najaar van 2016 met een groots cultureel stadsfestival. Onder het motto The Future is More verbonden 55 Leuvense culturele organisaties
in 78 projecten en op 39 locaties heden, verleden en toekomst met elkaar. Overal in de stad
waren er evenementen met voor elk wat wils: tentoonstellingen, theater, dans, film, concerten,
lezingen, stadswandelingen en happenings. Trekker was de tentoonstelling Op zoek naar
Utopia in M - Museum Leuven.
Het veelzijdige programma kon een recordaantal van meer dan 220.000 deelnemers bekoren.
Nooit eerder bracht een cultureel stadsfestival in Leuven zoveel mensen op de been.
De tentoonstelling Op zoek naar Utopia in M spande de kroon met 90.137 bezoekers.
Nieuw was het gecombineerde aanbod van M en de Universiteitsbibliotheek. De historische
tentoonstelling Utopia & More was voor velen de ideale aanvulling op een bezoek aan M en
trok 15.766 belangstellenden. Ook de andere projecten van 500 jaar Utopia lokten telkens
volle zalen.
Naast de hoge publieksopkomst was de enthousiaste respons van zowel de pers als het
publiek opmerkelijk. De 814 pagina’s die voorliggen, geven een overzicht van de pers
aandacht. Het boek telt 429 persartikels uit het binnenland en 93 recensies en vermeldingen
uit het buitenland. De tentoonstelling in M, met als curatoren Jan Van der Stock en Annelies
Vogels (Illuminare - KU Leuven), werd in de binnen- en buitenlandse pers omschreven als
de must see tentoonstelling van 2016. Een collage van beelden en quotes op de volgende
pagina’s toont het enthousiasme bij de pers, maar ook bij de bezoekers en de partners van
500 jaar Utopia.
500 jaar Utopia is een initiatief van KU[N]ST Leuven, het samenwerkingsverband van de stad
Leuven en de KU Leuven. Deze succesvolle samenwerking zal ook in de toekomst garant staan
voor stadsbrede cultuurprojecten in Leuven die organisaties en mensen samenbrengen en de
universiteitsstad in binnen- en buitenland op de kaart zetten.
Denise Vandevoort
Co-voorzitter KU[N]ST Leuven en schepen van cultuur stad Leuven
Katlijn Malfliet
Co-voorzitter KU[N]ST Leuven en vicerector cultuur KU Leuven
Lien De Keukelaere
Coördinator KU[N]ST Leuven

“Gedurende vier maanden
worden er maar liefst achttien
tentoonstellingen en zestig culturele
projecten opgedragen aan de
Britse humanist.”
Gazet van Antwerpen - 23.09.2016

“Met hedendaagse kunst, theater,
muziek, dans, film, performances
en een stadsparcours werkt het
stadsfestival een basisgedachte
van Utopia verder uit: het zoeken en
ontdekken van nieuwe horizonten.”
De Standaard - 20.05.2016

“Beide Austellungen [‘Utopia & More’
und ‘Auf der Suche nach Utopia’]
sind eine Reise wert, die in die
Weltkulturgeschichte führt und am
spannend tragischen Rand auch in
die Gegenwart.”
Tagesspiegel - 09.11.2016

“Des peintures, retables, manuscrits
et tapisseries d’exception
composent un somptueux portrait
du XVIe siècle.”
Le Soir (MAD) - 02.11.2016

“Rep je als een van de eerste naar
de expo in Museum M … Eens je
de smaak te pakken hebt vallen er
nog veel meer expo‘s, lezingen en
evenementen te scoren. We want
more!“
De Morgen - 23.9.2016

“De uitdaging van ‘Op zoek naar Utopia’
was de reductie - het uitpuren van
het verhaal: de lijn van het concept
helder houden en de kwaliteit van de
individuele objecten zo hoog mogelijk.
De tentoonstelling moest een schijnbaar eenvoudige symfonie worden
van beroemde topstukken en nieuwe
ontdekkingen.”
Prof. Jan Van der Stock
Illuminare - KU Leuven
Curator

“Een bezoek aan deze schitterende
tentoonstelling [‘Op zoek naar
Utopia’] zou een must moeten
zijn.”
Koen Vanmechelen - Belang van Limburg - 02.11.2016

“Een uitgekristalliseerd parcours, dat
leidt van topwerk naar topwerk.”
*****

De Standaard - 19.10.2016

Reacties uit het gastenboek in M

“One wishes always to come again
and see More.”

“A découvrir absolument par le plus
grand nombre de personnes!”
“Unique! Extraordinaire! Vaut le
voyage… Merci!”

“De mooiste expositie die ‘ik’ gezien heb in
meer dan 35 jaar.”
“Ik ben 73. Dat ik dat nog heb mogen zien.
Dank M!”
“Heel mooi samengesteld. Een fantastische
reis door kosmos en tijd. Veel dank!”
“Zo oud… en toch zo hedendaags. Prachtige
tentoonstellingen, ook de presentatie
ervan!”
“Verbluffend!”

“Met de tentoonstelling Utopia & More over de spraakmakende ideeën en de
literaire nawerking van Mores Utopia blikt de Universiteitsbibliotheek terug op
een méér dan geslaagd nieuw samen
werkingsverband met M en KU[N]ST
Leuven, dat smaakt naar nog méér van
dat alles.”
Marleen Reynders
Hoofd Bijzondere Collecties Universiteitsbibliotheek
KU Leuven

“Utopia was een heerlijke cocktail van
alternatief denken, doen en durven.
Een duik in poëzie, alternatieve
cultuur, polyfonie en gepresenteerde
toekomstperspectieven. Utopia was voor
30CC een super ‘compagnon de route’
die nazindert in blijvende inspiratie. “
Koen Adams
Artistiek coördinator 30CC

“Daders en slachtoffers die elkaar
ontmoeten en zelfs meer dan dat:
ze maakten samen theater en een
tentoonstelling. Als dat geen Utopia is... “
Lies Kortlevens
Cultuurfunctionaris De Rode Antraciet
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http://www.robtv.be/nieuws/leuven/nageslacht-van-thomas-more-bezoekt-utopiamore
http://www.robtv.be/nieuws/leuven/museum-m-sluit-4-maanden-de-deuren

https://www.youtube.com/watch?v=_ZWmPv7ia9E&feature=youtu.be

Youtopia wil Leuvenaars samenbrengen, ROB TV, 3/2/2017

http://www.robtv.be/nieuws/leuven/youtopia-wil-leuvenaars-samenbrengen

TV & RADIO
BUITENLAND
RADIO
×

Utopias, BBC Radio 4 (VK), 29/5/2016

×

À la recherche d’Utopia de Thomas More / chez Plantin-Moretus à Anvers,
Art District Radio (Frankrijk), 7/11/2016

http://www.bbc.co.uk/programmes/b06vg1ph

http://artdistrict-radio.com/podcasts/a-la-recherche-d-utopia-de-thomas-more-chez-plantinmoretus-a-anvers-23

×

Nelle Fiandre di Tommaso Moro, Rai (Italië), 27/12/2016
http://www.lovelyplanet.rai.it/dl/portaleRadio/media/ContentItemb3fa7509-d1af-4af2-844e-e088009b630f.html

PODCAST
×

Utopie – Il mondo di Thomas More, Radio 3 (Italië), 7/9/2016 – 31/12/2016

×

Ausstellung in Leuven “Auf der Suche nach Utopia”, WDR 3 Mosaik
(Duitsland), 21/10/2016

http://www.radio3.rai.it/dl/portaleRadio/media/ContentItem-84b70ebd-8336-46e8-ae61-8d9b9be59d9f.html

http://www1.wdr.de/mediathek/audio/wdr3/wdr3-mosaik/audio-ausstellung-in-leuven-auf-dersuche-nach-utopia-100.html

TV
×

Ewout Klei over Thomas More en Utopia, Jalta (Nederland), 27/10/2016
https://jalta.nl/geschiedenis/ewout-klei-over-thomas-more-en-utopia/

PRINT
BINNENLAND

Telen, S., Cultureel Leuven bundelt de krachten, De Standaard
(ed. Vlaams-Brabant/Brussel), p. 26, 26/10/2010
Ook verschenen in: Telen, S., Cultureel Leuven bundelt de krachten, Het Nieuwsblad, p. 24,
26/10/2010
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Cobbaert krijgt eigen plein
De Leuvense kunstschilder Jan Cobbaert krijgt postuum een
eerbetoon in zijn woonplaats. Aan de vroegere zwembadsite
wordt een plein naar hem genoemd.
‘Cobbaert maakte destijds in het zwembad een aantal muurschilderingen. Toen het zwembad tegen de vlakte moest om plaats te
ruimen voor een nieuwbouwproject, zijn we erin geslaagd om de
muurschilderingen te recupereren’, zegt schepen Herwig Beckers
(CD&V). Hij was destijds de bezieler van de reddingsactie en is nu
ook de ‘peter’ van het Jan Cobbaertplein.
Cobbaert werd in 1909 geboren en overleed in 1995. Zijn werk
wordt vaak in verband gebracht met de Cobra-beweging. (stl)

Brusselsesteenweg afgesloten
Nutsmaatschappij Eandis voert, in opdracht van het agentschap Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant tijdens de herfstvakantie werkzaamheden uit op de Brusselsesteenweg tussen het op- en
afrittencomplex van de E314 en de Sellekensstraat in Leuven. Eandis legt er een nieuwe gasleiding aan.
Door de werkzaamheden zal de Brusselsesteenweg in de richting
van Leuven worden afgesloten voor alle verkeer. Dat wordt omgeleid via afrit 18 op de E314, de Mechelsesteenweg en de ring rond
Leuven. De werkzaamheden worden in de herfstvakantie uitgevoerd om het verkeer zo weinig mogelijk te hinderen. Ze beginnen
op zaterdag 30 oktober. Op zondag 7 november is de weg vrij. (stl)

De open dag van Sabena Flight Academy (SFA) in Steenokkerzeel lokte 397 bezoekers. De stijgende interesse voor het beroep
van piloot verheugt salesmanager Kim Demeyere. ‘Het is vanzelfsprekend dat we ons vooral richten tot jonge kandidaat-piloten.
Nogal wat ouders van leerlingen brachten een bezoek. Het was een
buitenkans omdat de gebouwen op gewone werkdagen niet voor
het publiek toegankelijk zijn.’
De vluchtsimulator van de Airbus A-340 trok de meeste aandacht.
Wie belangstelling had, vloog met een instructeur boven de luchthaven. Sommigen onder hen zetten het toestel zelfs (veilig) aan de
grond. (kms)

Vakbonden
blokkeren
Molenbeekse
Haard
Het personeel van de sociale
huisvestingsmaatschappij De
Molenbeekse Haard heeft gestaakt.

Mart Buekers (universiteit en hogescholen), Louis Tobback, Denise Vandevoort en Mark Waer: eensgezind naar de Leuvense gouden eeuw. © Stef Telen

ZAAL VOOR PODIUMKUNSTEN EN PRESTIGETENTOONSTELLINGEN PRIMORDIAAL

Cultureel Leuven
bundelt de krachten
Leuven moet cultuur ademen, maar
dat kan alleen als iedereen die werkt
rond cultuur, de handen in elkaar
slaat. Dat is de basisidee van het
cultuurcharter Leuven.
VA N O N Z E R E DAC T E U R

STEF TELEN
Stad,
LEUVEN

universiteit,
hogescholen en cultuurhuizen
engageren zich met het charter
om samen onder meer op zoek te
gaan naar een nieuwe zaal voor
podiumkunsten en om de hele
stad te betrekken bij de culturele
hoogvliegers die de volgende jaren op stapel staan.
Natuurlijk leven de Leuvense
cultuurspelers niet naast elkaar.
Zo is Kulturama nu al het jaarlijkse toonmoment van alle Leuvense cultuurhuizen, heeft ho-

geschool Groep T een bevoorrechte partner aan het kunstencentrum Stuk en sloegen het
museum M, Het Depot en 30CC
vorige zomer nog de handen in
elkaar voor het festival M-Idzomer. De ondertekening van het
cultuurcharter Leuven 20102020 markeert dan ook niet zozeer een nieuwe start, maar wel
de officialisering van een proces
dat al jaren organisch rijpt.
Nieuw is dat ook de Leuvense instellingen voor hoger onderwijs
zich expliciet achter de samenwerking scharen.

‘Dat doen we niet alleen omdat
we cultuur interessant of ontspannend vinden’, zegt rector
Mark Waer van de KU Leuven.
‘Maar ook omdat we ervan overtuigd zijn dat culturele creativiteit een wezenlijk onderdeel is
van de wetenschap en zo een bijdrage kan leveren tot nieuwe
kennis en inzichten.’
Burgemeester Louis Tobback
(SP.A) is blij dat de KU Leuven
en de hogescholen aan boord
stappen. ‘Ik hoop dat de samenwerking discussies oplevert
want dat is noodzakelijk om
vooruitgang te boeken. En wie
weet kunnen we op die manier
met Leuven opnieuw het niveau
halen van de zestiende eeuw
toen onze stad het centrum van
wetenschap en cultuur was
dankzij Erasmus, Vesalius en
Morus die hier werkten.’
Die laatste twee wetenschappers
staan meteen hoog op de agenda
van het nieuwe cultuurplatform
dat in het zog van het cultuur-

charter wordt opgericht. ‘In 2016
is het precies vijfhonderd jaar
geleden dat Thomas Morus zijn
werk Utopia uitgaf in Leuven.
Dat wordt gevierd met een tentoonstelling in M en een projectjaar waarin alle cultuurhuizen,
maar ook de universiteit op zoek
gaan naar de utopische wereld
die Morus beschreef, maar ook
de vraag stellen of die droomwereld bestaat of maakbaar is. Op
gelegenheden als die moet heel
Leuven cultuur ademen’, zegt
schepen van Cultuur Denise
Vandevoort (SP.A).
In 2014 worden voor anatoom
Vesalius, die vijfhonderd jaar
eerder geboren werd, en voor de
herdenking van de Eerste Wereldoorlog en de vernielingen
die daarmee gepaard gingen in
Leuven, gelijkaardige projecten
op stapel gezet. Een andere uitdaging die de culturele sector als
een geheel wil aanvatten, is de
zoektocht naar een nieuwe grote
zaal voor podiumkunsten.

DILBEEK

Massa kandidaat-piloten

SINT-JANS-MOLENBEEK

Parket vraagt
internering
‘bommenman’

(rdb)
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STEENOKKERZEEL

ZAVENTEM

Het parket van Brussel
heeft de internering gevraagd van een man die
begin dit jaar paniek zaaide op de luchthaven Brussels Airport.
Hij schreef op spiegels in
toiletten het woord ‘Bomb’
en probeerde aldus paniek
te zaaien. Hij werd even
later opgemerkt door een
veiligheidsagent.
De man kampte eerder al
met psychische problemen
en had die dag vergeten
zijn medicatie te nemen.
Brussels Airport vraagt
behalve de internering ook
nog een schadevergoeding
van vijftigduizend euro.
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Vakbondsmilitanten en personeelsleden blokkeerden gisteren
de toegang tot de sociale huisvestingsmaatschappij De Molenbeekse Haard. Zestig van de tachtig
werknemers legden het werk neer.
Volgens de vakbonden komt dat
vooral omdat de directie haar beloften niet nakomt.
‘De directie beloofde dat de vervoerskosten sinds februari 2009
zouden worden terugbetaald tot
75 procent, terwijl we vandaag
vaststellen dat we maar 56 procent
krijgen terugbetaald’, zegt ABVVvakbondsman Jean-Claude De Velder.
‘De directie respecteert ook de
loonbarema’s niet. Sommigen hebben recht op 100 tot 150 euro per
maand extra, maar ze krijgen dat
geld niet. Voorts willen we een hogere waarde voor de maaltijdcheques, namelijk 7 euro in plaats van
6 euro nu.’
‘We vinden het ook onaanvaardbaar dat sommige conciërges van
sociale woonblokken hun energiekosten zelf moeten betalen. De
deur staat altijd open, zegt de directie, maar we denken dat de
scharnieren verroest zijn.’
De stakingsactie had grote gevolgen voor het onderhoud van de woningen van de sociale verhuurmaatschappij. ‘Er zijn helemaal
geen onderhoudswerken uitgevoerd in appartementen die we beheren’, zegt De Velder.
Normaal worden de werkzaamheden vandaag hervat. De directie en
de schepen van Huisvesting waren
niet bereikbaar voor commentaar.

Carjacking aan tankstation

De simulator van de Airbus was een
van de grote attracties. © kms

BRUSSEL

Buurt vraagt nieuwe plannen heraanleg Havenlaan
Nu het logistieke centrum
BILC niet in de Havenlaan
komt, vragen buurtbewoners
en verenigingen om de plannen voor de heraanleg van
de laan te herbekijken.
VA N O N Z E M E D E W E R KST E R

LEEN DE WITTE

De Havenlaan in
BRUSSEL
Brussel, die van het Saincteletteplein naar de Koninginnelaan in
Laken loopt, verdient een grondige heraanleg; daarover is iedereen het eens. De huidige kasseibaan is een doorn in het oog van
elke gebruiker. De plannen dateren al van 2008 en zijn sterk gericht op de komst van het Brussels
International Logistics Center
(BILC). Dat stedelijke distributiecentrum komt uiteindelijk na
veel politiek gehakketak op de
site van Schaarbeek Vorming.
Een goede zaak vindt de Brusselse
Raad voor het Leefmilieu (BRAL)
die zich nu afvraagt waarom de
plannen voor de heraanleg van de
Havenlaan niet worden aangepast nu het centrum er niet komt.
‘De plannen hadden het alleen
over een versmalling van aan
Sainctelette tot aan de Redersbrug om de kanaalzone in dat gebied een meer stedelijk karakter
te geven’, zegt Steyn Van Assche
van BRAL. ‘Verderop bleef de laan
even breed om de vrachtwagens
af en aan te kunnen laten rijden.
Nu die vrachtwagens er niet moeten zijn, blijft er meer ruimte over
voor een volledige leefbare straat
met bomen en een fietspad, terwijl die bomen in de huidige plannen moeten sneuvelen.’
Ook de zware betonlaag om het
gewicht van de vrachtwagens op
te vangen, kan worden vervangen
en zou bovendien ecologischer
zijn, zegt Van Assche. ‘Die laag is
niet waterdoorlatend dat kan ertoe leiden dat het water dat de riolen niet kunnen slikken, ongezui-

De Havenlaan, ter hoogte van de ingang van Tour & Taxis.

verd het kanaal ingaat.’ Bral hekelt ook de hoge kostprijs van die
werkzaamheden en vraagt dat de
plannen in hun geheel meer rekening houden met de ontwikkeling
van de site van Tour & Taxis. Daar
komen heel wat woningen en
kantoren. ‘We horen dat men
vasthoudt aan een verouderd
plan omdat het herbekijken te
veel tijdverlies zou opleveren.
Maar er is nog geen contract getekend, dus nu kan men de plannen
nog herzien. Zodat er ook zeker
betere fiets- en voetgangersinfrastructuur komt en de laan echt geintegreerd wordt in het stadsweefsel.’
De reactie van de Brusselse minister voor de Haven Brigitte Grouwels (CD&V) is duidelijk: de plannen blijven behouden, zelfs nu
het stedelijk distributiecentrum
niet in de Havenlaan komt. ‘De
terreinen blijven bestemd voor
logistieke en havengebonden activiteiten en net daarom kozen we
in de plannen bewust voor zo’n

HEVERLEE

© Herman Ricour

betonnen ondergrond.’ Grouwels
betwist dat de kostprijs daardoor
hoger ligt.

De plannen
blijven, ook nu
het BILC er niet
komt
In haar beleidsplan voor de haven
zet Grouwels vooral in op de economische functie ervan. De komende vier jaar gaat er meer dan
123 miljoen euro naar de verdere
ontwikkeling van de haven en de
kanaalzone; een operatie die
1.500 nieuwe banen moet opleveren. ‘De haven is van groot belang
voor de tewerkstelling van laaggeschoolden in Brussel’, zegt
Grouwels. ‘Vergeet niet dat dertig
procent van de Brusselse jongeren op zoek is naar een baan. Hun

tewerkstellingskansen in de haven wil ik verder uitbreiden.’
Oppositiepartij SP.A vindt dat de
kanaalzone zowel woningen, industrie als recreatie kan omvatten en vraagt een masterplan.
Omdat er geen globale visie bestaat over de ontwikkeling van de
kanaalzone, zegt Brussels parlementslid Jef Van Damme. ‘De haven monopoliseert de hele zone
en wil die maximaal invullen als
industrieel gebied. Maar het kanaal snijdt een hele stad doormidden en heeft een belangrijke functie als verbinding en in de stedelijke ontwikkeling. Minister
Grouwels zet de industriële functies tegenover woon- en recreatiefuncties. Maar die tegenstelling
hoeft niet te bestaan. De regering
zou beter een masterplan opstellen waarin alle functies een plaats
krijgen en dat plannen bespreken
met Vlaams-Brabant en met het
Vlaams Gewest. Het kanaal stopt
namelijk niet aan de grens van
het Brussels Gewest.’

VILVOORDE

Leuven neemt volledige Parkabdij in erfpacht
Het Leuvense stadsbestuur
neemt de volledige abdij van Park
in Heverlee in erfpacht, inclusief
alle gebouwen, meubels en schilderijen.
De vier norbertijnen blijven er
wonen, maar krijgen binnenkort
wellicht het gezelschap van buitenlandse gasten van de faculteit
Theologie.
De erfpacht komt er volgens burgemeester Louis Tobback (SP.A)
op vraag van de norbertijnen van

Een 29-jarige man uit Dilbeek is zaterdagnamiddag aan het
tankstation van Lukoil in de Ninoofsesteenweg in Dilbeek het
slachtoffer geworden van carjackers.
De man wilde tanken aan het station toen hij werd verrast door
twee mannen die hem een duw gaven. Ze sprongen in de blauwe
BMW 130i van het slachtoffer en gingen er meteen vandoor. Ze
namen de oprit van de Brusselse Ring richting E40. De politie
was snel ter plaatse, maar de daders konden ontkomen. De eigenaar van de wagen bleef ongedeerd. Van de carjacking waren er
amper getuigen. Ook de gerant van het tankstation zag niets gebeuren en hoorde alleen het geroep van het slachtoffer. (bkh)

de abdij van Averbode, die tot nu
het beheer van de Parkabdij voor
hun rekening namen. ‘De abdij
staat voor belangrijke kosten en
die kunnen de norbertijnen niet
dragen. Daarom nemen wij het
complex in erfpacht voor 99 jaar.’
Het stadsbestuur had al heel wat
landerijen en gebouwen van de
abdij in erfpacht, maar daar komen het volledige kloostergebouw en de abdijkerk bij. ‘Enkele
bestaande overeenkomsten blij-

ven lopen. Nieuw is dat de KU
Leuven heeft aangegeven 33 procent van de oppervlakte in gebruik wil nemen voor een leefcentrum waar gasten van de faculteit
Theologie terecht kunnen. De
universiteit neemt ook het beheer
van de bibliotheek voor haar rekening.’
De erfpacht kost het stadsbestuur
25.000 euro per jaar. In ruil krijgt
het 175.000 euro per jaar aan
huur. (stl)

Beslissing over schepen Simoens?
Het Vilvoordse CD&V-bestuur
beslist vanavond over het lot van
schepen van Cultuur Anneliese Simoens. CD&V liet eerder weten dat
het vertrouwen in Simoens, schepen en voorzitter van de Inter-Vilvoordse, zoek is. Volgens het
CD&V-partijbestuur heeft Simoens een werknemer van de Inter-Vilvoordse, met CD&V-partijkaart, onterecht ontslagen. De beweringen van de CD&V-top werden door het directiecomité en

door een toezichthouder van tafel
geveegd. Een eerste vergadering
vorige week vrijdag met Open
VLD, SP.A en CD&V bracht geen
duidelijkheid, alleen de afspraak
dat die er uiterlijk deze week vrijdag moest komen.
Vanavond beslist CD&V welke procedure wordt gevolgd. De schepen
is afwezig, want ze had al een vakantie gepland. Burgemeester
Marc Van Asch (CD&V) wilde geen
verklaringen afleggen. (wtk)

Vanderstappen, T., Thomas More en zijn Utopia: De Leuvense connectie,
Leuven Historisch, p. 7-10, 2014

Besloten Hofjes onder de loep, De Streekkrant (ed. Mechelen), p. 5,
8/10/2014

Besloten Hofjes onder de loep

De Streekkrant/Mechelen - 08 Okt. 2014
Pagina 5

MECHELEN - De Stedelijke Musea Mechelen beheren 7 unieke 16de-eeuwse Besloten Hofjes, in bruikleen gegeven door de GasthuiszustersDe Besloten Hofjes zijn uiterst zeldzame, religieus geïnspireerde kunstwerken met hoge artistieke waarde die hoofdzakelijk in Mechelen gemaakt werden en
hier bewaard bleven. Deze reeks is uniek: nergens anders werd een dergelijke samenhangende groep van Besloten Hofjes teruggevonden. Ze bevatten naast
geschilderde panelen en gepolychromeerde beeldjes (zgn. ‘poupées de Malines’), ook textiel, metalen onderdelen, glazen druiventrosjes, perkament en botfragmenten. Deze week is een restauratorenteam, geleid door Joke Vandermeersch, gestart met de restauratie van het eerste Besloten Hofje, meteen het startschot van een diepgaand onderzoeks- en restauratieproject. Dit moet belangrijke knowhow opleveren naar conservering en restauratie van de andere Besloten
Hofjes. Evenzeer wordt gezocht naar een optimale wijze om de hofjes voor de komende generaties te bewaren en te ontsluiten. De gerestaureerde Besloten
Hofjes zullen voor het eerst aan het publiek worden getoond tijdens de prestigieuze expo ‘Op zoek naar Utopia’ in het Leuvense museum M in het najaar van
2016. Daarna krijgen ze permanent een plaats in het vernieuwde Mechelse museum Hof van Busleyden.
(LUQU)

Architecten gezocht voor Utopia, De Morgen, Cult, p. 8, 9/10/2014
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Dreamteam restaureert Besloten Hofjes

Het Laatste Nieuws/Mechelen-Lier - 09 Okt. 2014
Pagina 21

Een internationaal “dreamteam” van restaurateurs is gisteren van start gegaan met onderzoek naar en de conservatie en restauratie van een van Mechelens
belangrijkste kunstschatten: de Besloten Hofjes. In 2018 krijgen ze een plaats in het Hof van Busleyden. “Dit is uniek wereldpatrimonium”, stelt professor
Jan Van der Stock.
De Besloten Hofjes werden een half millennium geleden gemaakt door de Mechelse Gasthuiszusters-Augustinessen en zijn unieke voorbeelden van
‘anonieme’ vrouwelijke kunst, devotie en spiritualiteit. Een paar jaar geleden werden ze dan ook op de Vlaamse topstukkenlijst geplaatst, een lijst
met zeldzame cultuurgoederen die daarom extra bescherming verdienen. “De zusters hebben in 1998 bij het verlaten van de stad hun zeven Besloten
Hofjes in erfpacht aan de stad gegeven. Wij hebben toen beloofd er zorg voor te dragen. Om ze voor de komende 500 jaar veilig te stellen, laten we
ze daarom conserveren en restaureren door een absoluut dreamteam”, zegt Cultuurschepen Frank Nobels (M+).
De onderzoekers en restaurateurs onder leiding van Joke Vandermeersch staan voor een moeilijke opgave. De Besloten Hofjes bestaan immers niet
alleen uit beschilderde panelen en gepolychromeerde beeldjes (poupées de Malines), maar ook uit textielonderdelen, zijdebloemen, metalen insignes,
glazen druiventrosjes, perkament en papier en botfragmenten van heiligen. “Aan de voorbereiding werd twee jaar gewerkt. We brengen negen expertises samen”, zegt professor Lieve Watteeuw.
De stad financiert met behulp van het Fonds Inbev-Baillet Latour - Koning Boudewijnstichting het project, dat begroot wordt op 500.000 euro. Bijkomende middelen worden gezocht door middel van subsidieaanvragen, sponsoring en partnerschappen. Mag ook, want professor Jan Van der Stock
“kan niet genoeg benadrukken dat dit uniek wereldpatrimonium is”.
“Ik heb ze de eerste keer gezien in 1989 voor een expo in Wenen. Daar hebben we toen één kunnen tonen. Het gaf een schokeffect. Niemand kende
de Besloten Hofkes, zelfs mijn collega’s waren niet op de hoogte van de rijkdom van het kunstwerk. Vanaf dat moment zijn ze in ons hoofd blijven
spoken. Ze moeten op een verantwoorde manier een toekomst krijgen.”
Busleyden
De directe aanleiding voor de conservatieoperatie is ‘Op zoek naar Utopia’, een internationale tentoonstelling in 2016 in M in Leuven waarop de
Hofkes een hoofdrol zullen spelen. In 2018 krijgen ze dan een permanente plaats in het tegen dan vernieuwde Mechelse stadsmuseum Hof van Busleyden. “Want het is in Mechelen dat ze thuishoren”, zegt een tevreden gasthuiszuster Myriam. “We hebben de Besloten Hofkes in Mechelen gelaten

Van Haezendonck, S., Restauratie van Besloten Hofjes kost minstens half
miljoen euro, Het Nieuwsblad (ed. Mechelen-Lier), p. 27-29, 9/10/2014
Ook verschenen in: Van Haezendonck,
M MUSEUM LEUVENS., Restauratie van Besloten Hofjes kost minstens half
M MUSEUM
miljoen euro, Gazet van Antwerpen
(ed. Mechelen-Lier), p. 16-17, 9/10/2014
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Philosophieren mit Thomas Morus, Flandern Geschichten, p. 58-60, 2016

Zet koers naar Utopia, Groene Gordel & Hageland Magazine, p. 18-19, 2016

Ontdek Utopia, Logeren in Vlaanderen Vakantieland, p. 28, 2016

Langverwacht stadsfestival ‘500 Jaar Utopia’ op komst, Handelen, p. 23, 2016

Langverwacht stadsfestival
'500 Jaar Utopia' op komst
Metsys, Hans Holbein, Jan Gossaert en
Albrecht Dürer. De kunstwerken worden samengebracht in een spannend
en intrigerend verhaal over de zoektocht naar en het dromen over een ideale wereld. Ook de KU Leuven is nauw
betrokken bij het festival. Dat zorgt
voor een boeiende samenwerking tussen kunst en wetenschap.

Als er dit jaar inzake cultuur en toerisme over één zaak zal worden
gesproken, is dat ongetwijfeld over het hele evenement dat wordt
opgezet rond ‘500 Jaar Utopia’. Er is jaren voorbereiding aan
voorafgegaan en eind september is het eindelijk zover. Alles wordt
opgebouwd rond een megatentoonstelling in Museum M die tot 17
januari 2017 te bezoeken is, en ongetwijfeld de belangrijkste expo
is die ooit in M werd georganiseerd. Er worden vele tienduizenden
bezoekers verwacht. Ook de internationale belangstelling zal
naar verwachting enorm zijn. Er zijn bovendien nog heel wat
randinitiatieven. '500 Jaar Utopia' is een initiatief van KU[N]ST Leuven
vzw, het samenwerkingsverband van de stad Leuven en de KU Leuven.
In 2016 is het exact 500 jaar geleden dat
de Engelse humanist en staatsman
Thomas More in Leuven zijn wereldberoemde boek Utopia publiceerde.
Leuven viert in het najaar van 2016 de
verjaardag van deze mijlpaal met het
stadsfestival '500 Jaar Utopia'. More's
Utopia is het uitgangspunt voor een bijzonder veelzijdig programma met tentoonstellingen, street art, film, muziek,
theater, dans, literatuur, lezingen en
stadswandelingen.
Hoogtepunt is zoals vermeld de kunsthistorische tentoonstelling 'Op zoek

naar Utopia' in M - Museum Leuven.
Het wordt de grootste expo van het hele
Utopiafestival. 'Op zoek naar Utopia'
schetst het leven van Thomas More en
zijn vrienden, de idealen en de droombeelden die de kunstenaars koesterden,
het verlangen naar verre horizonten en
de nieuwe wetenschappelijke uitvindingen.
De unieke kunsthistorische tentoonstelling die hierrond in M wordt opgebouwd zal ondermeer meesterwerken
tonen van vijftiende- en zestiendeeeuwse topkunstenaars zoals Quinten

Leuven zal in het najaar van 2016 dus
volledig in het teken staan van Utopia
en de verbeelding van een ideale wereld. Het stadsfestival gaat officieel van
start op maandag 26 september 2016
met een feestelijk openingsweekend op
24 en 25 september en eindigt op 17 januari 2017. Tientallen wetenschappelijke instellingen en vele culturele organisaties in Leuven werken mee aan het
programma. Het volledige programma
zal vanaf deze maand te vinden zijn op
een nieuwe website.
In zijn wereldberoemde boek Utopia,
waarvan de eerste druk dus in Leuven
gebeurde, beschrijft de Engelse humanist en staatsman Thomas More het
fictieve eiland Utopia. Dat geeft een
beeld van Mores eigen opvattingen over
een ideale samenleving. Tegelijkertijd is
het een satire op de situatie in het
Engeland van zijn tijd. De wereldwijde
impact maakte van Utopia meteen een
nieuw woord, een nieuw artistiek en
maatschappelijk begrip én het meest
invloedrijke boek in de Nederlanden.
De term utopie is ontleend aan het
boek.
Met Thomas More (1478-1535) liep het
minder goed af. Zijn intelligentie en
toewijding aan de Rooms-Katholieke
Kerk bracht hem in aanvaring met zijn
vroegere vriend, Hendrik VIII, die More
liet onthoofden toen deze, als Lord
Chancellor, hem niet toestond te scheiden van Catharina van Aragón. In het
jaar 1886 werd More door paus Leo XIII
zalig verklaard. Zijn heiligverklaring
volgde op 19 mei 1935.
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In Search of Utopia
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[ derek blyth ]

On the Trail of the Most Influential Book Ever Published in the Low Countries

It was raining as I turned into Eiermarkt. I was looking for a house called De
Biecorf, the Beehive, where Pieter Gillis lived in the early sixteenth century.
But the street didn’t look too promising, with a big car park on one side and the
back of a shopping centre on the other. Then I noticed a narrow passage leading into a quiet courtyard surrounded by older houses. High on a wall, hidden
from the street, a beehive was carved on a stone.
Here was the evidence I needed. In old books on Antwerp, Pieter Gillis is said
to have lived in a tall house on the Grote Markt called De Spiegel. But that is apparently a case of mistaken identity, according to an academic paper published
in 1988. Someone else with a similar name lived in De Spiegel, but the Gillis I
wanted lived in De Biecorf, on a square then called Oude Veemarkt.
I had hoped there might be a plaque. Or something at least. But there was
no mention of Gillis. Nothing to remind people that, some five centuries ago,
Thomas More’s Utopia was conceived on this spot.
Pieter Gillis was employed as state secretary of Antwerp when he met the
English lawyer Thomas More in 1515. More had been sent to Bruges on a diplomatic mission on behalf of King Henry VIII. He spent four months engaged in
difficult negotiations on wool imports, like British officials who now take the
Eurostar to Brussels to argue over the fine points of EU regulations. During a
break in the proceedings, More managed to escape to Antwerp for a few days.
He was put in touch with Pieter Gillis through their mutual friend Desiderius
Erasmus. More possibly stayed with Gillis in the house on Eiermarkt. He began
Utopia with a warm description of the Antwerp official. ‘I do not know if there be
anywhere to be found a more learned and a better bred young man,’ he wrote.
‘There is not perhaps above one or two anywhere to be found that are in all
respects so perfect a friend.’
This friendship led to the publication in 1516 of a small book that was to have
a huge impact on the history of Western thought. It really deserved a plaque to
mark the location.

Thomas Morus, Libellus de … insula Utopia, Leuven,
Dirk Martens, 1516, Royal Library of Belgium, Brussels

A work of genius
In December 1516, thanks to help from Erasmus, the first edition of Thomas
More’s Utopia came off Dirk Martens’s presses in the university town of Leuven.
Originally published in Latin, the fable begins in Antwerp, where More bumps
into Gillis on his way from the Cathedral. Gillis introduces More to an old Portuguese seaman called Raphael Hythlodaeus who has recently returned from
a four-year stay on the island of Utopia.
Raphael reveals the existence of an ideal society on an island on the other
side of the world where private property is abolished, men and women are
treated equally and different religions are allowed to exist.
More’s Utopia was an enormously disruptive book that raised the possibility
of an orderly human society where life could be very different from the brutal
reality of early sixteenth-century century Europe.
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Map of Antwerp, detail,
Virgilius Boloniensis, 1565,
Plantin Moretus Museum,
Antwerp
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The idea of Utopia would change the structure of European thinking for more
than 500 years. It was the word that Robert Schuman used in a 1949 speech in
Strasbourg when he was launching the idea of a united Europe.
The initial aim of the European Community (as it was then called) was to
bring steel and coal production in France and Germany under the control of a
single authority, so that the raw materials of war were taken out of the hands of
the nation states. But Schuman was already thinking of something much more
visionary. ‘We are carrying out a great experiment, the fulfillment of the same
recurrent dream that for ten centuries has revisited the peoples of Europe:
creating between them an end to war and guaranteeing an eternal peace.’
Schuman mentioned some of the past experiments in unification that had
failed to work for one reason or another. ‘The Roman Church of the Middle
Ages failed finally in its attempts that were inspired by humane and human
preoccupations.’ Then he included a gentle dig at the nation that had recently
caused the deaths of millions. ‘Another idea, that of a world empire constituted
under the auspices of German emperors was less disinterested; it already relied on the unacceptable pretentions of a “Fuhrertum” whose “charms” we
have all experienced.’
He then referred to some of the great European thinkers such as Dante and
Erasmus who had provided the framework for ‘systems that were both ingenious and generous.’ Lastly, he singled out the one system that particularly appealed to him. ‘The title of one of these systems became the synonym of all
that is impractical: Utopia, itself a work of genius, written by Thomas More, the
Chancellor of Henry VIII, King of England.’
When the French foreign minister went on to deliver the Schuman Declaration in 1950, the word Utopia had vanished from the text. It was perhaps too
impractical for the founding fathers of Europe.

Hans Holbein the Younger (after),
Portrait of Thomas More, 1527
(The Bedford Version), Oil on oak panel,
74.9 x 58.4 cm, National Portrait Gallery, London

The idea of friendship
A few months later, the search for Utopia took me to London. I was looking
for the street where Thomas More was living when he completed Utopia. A
research assistant at the London Museum had responded to my query with a
detailed description of More’s house.
‘More lived in The Barge, in Bucklersbury, in the parish of St Stephen Walbrook’, she wrote. ‘It is possible that the Bucklersbury garden with pergola,
depicted on the Agas map and described by Stow, was part of the More estate.
Stow says it was so called because of the sign of the “Olde Barge” hung out
there, and that it was a common report that when the Walbrook was open,
barges were rowed out of the Thames and towed up here, so that the place has
ever since been called the “Olde barge”.’
Later that day, I found Bucklersbury buried away among the shiny glass skyscrapers of London’s financial district. But nothing has survived of the manor
house that once stood on the banks of the River Walbrook.
Thomas More was living here when he met Erasmus for the first time in the
summer of 1499. He invited the Dutch scholar to walk out to Eltham, south of
London, where the children of King Henry VII (including the future Henry VIII)
were being educated.
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Quinten Massys, Portrait of Erasmus of Rotterdam, 1517, Oil on panel,
transferred to canvas, 59 x 47 cm, Palazzo Barberini, Rome

This marked the beginning of a deep friendship that lasted more than thirty
years. In a letter to a friend, Erasmus wrote: ‘What has nature ever created
more gentle, more sweet, more happy than Thomas More?’
It was while staying in the house on Bucklersbury that Erasmus wrote Encomium Moriae, In Praise of Folly, which was also, as the Latin title hinted at,
In Praise of More. Written in the space of a week, the essay gently mocked the
Catholic Church while raising the possibility of a less corrupt alternative.
More was still living in this house when he returned from Antwerp in 1515 to
complete his own little book. Edited by Erasmus and dedicated to Pieter Gillis,
Utopia was first published in the winter of 1516.
I learned later that the financial company Bloomberg was building its European headquarters on the site of More’s Bucklersbury estate. Large panels attached to the barrier illustrated Roman remains found during the construction
work. But there was no mention of Thomas More. Not a word about Erasmus.
Nothing to recall that two of the most important works of northern European
literature were written on this spot.

In praise of friendship
Utopia was a truly European project, the product of deep ties of friendship between three humanists – Dutch, Flemish and English. One year after the book
was published, Erasmus and Gillis decided to send portraits of themselves to
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More to remind him of their bonds of friendship. They commissioned the Antwerp artist Quinten Metsys to paint a double portrait as if they were sitting in
the same room, with a bookshelf in the background common to both paintings.
The portrait of Erasmus took much longer than expected because the scholar fell ill several times. He wrote to More while Metsys was still working on
the portrait. ‘My doctor has taken it into his head to get me to swallow pills to
purify my spleen and whatever he is foolish enough to prescribe I am foolish
enough to do. The portrait has already been begun, but when I went back to the
artist after taking the medicine he said that I didn’t look the same any more,
and so the painting had to be postponed a few days until I looked a little more
alive again.’
More finally received the two portraits while he was in Calais. On looking
closely at the portrait of Pieter Gillis, he was delighted to discover that his
friend was holding a letter in which the handwriting was clearly recognisable
as More’s own.
The English lawyer later wrote to Gillis asking if he could send back his letter so that he could hang it alongside the painting. ‘If it has been lost,’ he added,
‘I will see whether I in my turn can copy the man who copies my hand so well.’
The two paintings originally hung on the walls of More’s mansion in Bucklersbury. Now they have been separated. The portrait of Erasmus hangs in the
Royal Collection at Hampton Court in London, while the portrait of Pieter Gillis
has ended up on the walls of Longford Castle near Salisbury.

Abraham Ortelius, Map of Utopia, c. 1595,
38 x 47.5 cm, Bilthoven, The Netherlands, Collection van den Broecke
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The Lost Utopia
In 1623, Thomas More moved from the Old Barge to a new country house near
the river in Chelsea. Curious to see what if anything remained of the house, I
took the underground to Sloane Square and walked down to the river.
The house has vanished, but a statue of Thomas More stands outside Chelsea Old Church, placed there in 1969. Written on the stone base were the words
Statesman, Scholar and Saint. But no one had thought to add that he was the
author of Utopia.
The church was hit by a bomb in 1941, killing four firemen, but the chapel
built by More miraculously survived. Inside is the tomb that More built for his
first wife Jane in 1528. He took the opportunity to compose his own epitaph,
which he sent to his old friend Erasmus for proofreading before commissioning
a London stonemason to carve it on the tomb.
‘Thomas More, born a Londoner, of a respectable but not noble family; he
engaged to some extent in literary matters,’ he began, before listing all the
important official posts he had held. He had no idea then that his distinguished
career would end up with execution on Tower Hill. His body was buried within
the walls of the Tower of London while his head was stuck on a pike.
Then I walked along the King’s Road to visit Chelsea public library, where a
small bronze statue of Thomas More sits near the entrance. Made by the German sculptor Ludwig Cauer during his stay in London, it shows More slumped
in a chair, looking tired and more than a little grumpy.

Quinten Massys,
Portrait of Pieter Gillis, 1517,
Oil on panel, 59 x 46 cm,
Royal Museums of Fine Arts,
Antwerp
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‘Can I help you?’ the librarian asked.
‘I’m looking for Utopia,’ I said.
‘Is that by James Joyce?’ she asked brightly.
‘I think that was Ulysses,’ I said. ‘Utopia was written by Thomas More, who
lived in Chelsea.’
She looked confused, although she must pass the little bronze statue at the
entrance every day. She logged on to the library’s website and typed ‘Utopia’
in the search box. The first book listed was Robert Ludlum’s The Utopia Experiment, clearly more popular with the residents of Chelsea than Utopia by
Thomas More.
‘Unfortunately we don’t have it,’ she said.
‘Thanks anyway,’ I said. ‘I’ll try the bookshop up the road.’
I paused before leaving the library to take another look at the little statue of
Thomas More. A small bronze plaque noted that it was bought for the library in
1896 by public subscription, which seems a rather utopian idea.
Then I walked back down King’s Road to a bookshop I had passed earlier. It
was called World’s End Books. The owner was sorting some secondhand books
as I went in.
‘I’m looking for Utopia by Thomas More,’ I said.
He shook his head. ‘No,’ he said firmly. ‘I don’t have anything like that. Sorry,
mate. I can’t help you.’

Lessius is More
In Quinten Metsys’s portrait of Pieter Gillis, the Antwerp official is shown holding a letter from More. I had hoped to look at the original painting, but it is
difficult to visit Longford Castle. So I took the train to Antwerp, where there
is a good copy, probably painted by Quentin Metsys. It had been moved temporarily from the Fine Arts Museum, which was closed for restoration, to the
seventeenth-century Rockox Mansion.
I was the only visitor on a foggy winter morning. The old wooden floors
creaked as I moved from room to room, occasionally setting off the alarm when
I got too close to a painting. I finally found Pieter Gillis in a large room looking
out on the renaissance garden.
I particularly wanted to look at the letter from Thomas More that was so
well done. I peered at it as closely as the alarm permitted, but I couldn’t see
any handwriting at all.
Then I went to meet a friend for coffee. She used to teach at Lessius College
in Antwerp, which changed its name in 2012 to Thomas More College. I wanted
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Stephen Walter, Nova Utopia, 2013, detail
© Stephen Walter, courtesy of the artist and TAG Fine Arts, London

to know why they had dropped the name of a Flemish theologian in favour of
an English lawyer.
It was partly because Thomas More was a famous thinker, I learned. But
there was more to the story. It also appealed to the college because it allowed
them to play on the English word ‘more’.
On its website, the college explained the reason for merging two colleges
– Lessius College and the Kempen Catholic College – into Thomas More College. It would, they said, provide ‘more education, in more locations, with more
cooperation.’ And, in case you still didn’t get the joke, they promoted the new
name with the slogan ‘Lessius is More’.

A map of Utopia
I went back to Antwerp again a few weeks later to look at a temporary exhibition in the MAS museum titled ‘The World in a Mirror’. The curators had
brought together a fascinating range of maps from different historical periods,
including a rare map of the island of Utopia made in 1596 by the Antwerp cartographer Abraham Ortelius.
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Few people knew of the existence of the map until it surfaced at an auction
in 1981. On the map, which is the only copy to have survived, Ortelius indicated many of the places mentioned in Thomas More’s book. He also added
a Latin inscription at the bottom encouraging the spectator to ‘Behold the
happy kingdom’.
‘The world has no other, which is better or more beautiful!’ it goes on. ‘This
is that Utopia, bulwark of peace, centre of love and justice, best harbour and
good shore, praised by other lands, honoured by you who knows why, this,
more than any other place, offers a happy life.’
Hanging next to it in the exhibition was a map of Nova Utopia made in 2013 by
Stephen Walter. The London map-maker had carefully copied the topography
of Ortelius’s map, including the fifty-four towns mentioned by More, but added
modern details that turned Utopia into an overcrowded tourist resort.
Later that day, I happened to walk past Thomas More College in Antwerp’s
Sint-Andries district. Only it wasn’t called after Thomas More any longer. It
had become part of Leuven University in the latest reorganisation of Flemish
higher education. The slogan ‘Lessius is More’ had gone. All that remained was
a delivery van with the words ‘Expect More Drive’ on the back.
I never found out who had come up with the idea of playing around with the
name More. But they were repeating a joke that went back more than 500
years, to a friendship that gave the world a description of Utopia.

EXHIBITION
In Search of Utopia
20.10.2016 - 17.01.2017
M - Museum Leuven
500 years Utopia is a citywide project in Leuven in 2016.
www.utopialeuven.be
All images © KU[N]ST Leuven
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Witte ree nog altijd op stap
De witte ree die vorige maand in Dilbeek werd gespot, blijft vrolijk rondhuppelen in het centrum van de
gemeente. De politie slaagde er tot nu toe niet in om
het dier te vangen. De ree werd intussen op Facebook
al benoemd tot de gemeentelijke mascotte en de Dilbekenaren gaven het dier zelfs een naam: Reewitje.
Woensdagnacht zag een inwoner het dier rustig grazen
in het park rond het gemeentehuis. Even later postte
een andere Dilbekenaar een foto op Facebook van de
ree die afgelopen zaterdag in zijn tuin stond te grazen.
(dhh)

Nieuwe Huizen van het Kind
in strijd tegen armoede

Reewitje werd gespot in een tuin. © rr

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) gaat de
strijd tegen kinderarmoede aan met het Huis van het Kind,
een samenwerkingsverband van de Nederlandstalige organisaties actief rond het gezin. Dat moet een betere toegang
tot de diensten op het vlak van gezondheid, sociale steun
en opvoeding garanderen. De komende maanden en jaren
zullen vijf Huizen van het Kind worden opgestart. In Brussel groeien veel kinderen op in een eenoudergezin. Eén op
de vier kinderen leeft in een kansarm gezin. (belga)

UTOPIA WERD VIJFHONDERD JAAR GELEDEN IN LEUVEN GEDRUKT

Leuven eert humanist
Thomas More met expo
Leuven viert dit jaar de vijfhonderdste verjaardag van Utopia, het wereldberoemde boek
van Thomas More dat in 1516 in Leuven werd gedrukt. Een speciale tentoonstelling in
Museum M brengt negentig topstukken van over de hele wereld naar Leuven.

BRUSSEL

Musea trokken
meer bezoekers
in 2015
De Koninklijke Musea
voor Schone Kunsten van
België (KMSKB), de Koninklijke Musea voor Kunst en
Geschiedenis (KMKG) en het
Jubelparkmuseum in Brussel
hebben in 2015 merkelijk
meer bezoekers over de vloer
gekregen dan het jaar voordien. Dat blijkt uit het antwoord van staatssecretaris
voor Grootstedenbeleid Elke Sleurs (N-VA) op een
schriftelijke vraag van Gautier Calomne (MR).
Het KMSKB kreeg in 2015
767.355 bezoekers over de
vloer en 85.371 groepsbezoeken, tegenover respectievelijk
660.812 en 72.668 het jaar
voordien.
In het KMKG werd een stijging genoteerd van 305.837
tot 326.433 bezoekers en in
het Jubelparkmuseum van
113.802 tot 157.852.
Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) kende
evenwel een lichte terugloop
net als het Muziekinstrumentenmuseum (MIM) en het
museum Hallepoort. (belga)

Ongeveer op de plek waar nu restaurant Namaste is, werd ‘Utopia’ gedrukt.

LIESBETH VERHULST
LEUVEN | Thomas More

is een
van de grootste denkers uit de geschiedenis. Hij was een humanist
en een tijdgenoot van die andere
beroemde denker die in Leuven
zijn sporen achterliet: Erasmus.
Thomas More was ook eerste minister aan het hof van de Engelse
koning Hendrik VIII en moest zijn
sterke overtuigingen met zijn leven
bekopen. Utopia is zijn belangrijkste werk. Hij beschrijft daarin de
ideale samenleving op het denkbeeldige eiland Utopia.
‘Wat Utopia voor Leuven zo bijzonder maakt, is dat het boek hier in
1516 werd gedrukt’, zegt curator
Jan Van der Stock. ‘Ongeveer op de
plek waar zich nu het restaurant
Namaste bevindt in de Naamsestraat, was toen de bewuste drukkerij van Dirk Martens.’

©

liv

verleden van Leuven in de kijker
zetten’, zegt burgemeester Louis Tobback (SP.A). ‘We hebben dat
twee jaar geleden ook met Vesalius
gedaan.’

VAN ONZE MEDEWERKSTER

Ideale samenleving

Thomas More.

©
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Dat is nu precies vijfhonderd jaar
geleden. Die verjaardag wilden de
KU Leuven en het stadsbestuur
niet onopgemerkt laten voorbijgaan. Dit najaar pakken ze uit met
een groots opgezet stadsfestival
rond ‘500 jaar Utopia’.
‘We willen het rijke intellectuele

‘De verjaardag van Utopia is de ideale gelegenheid om na te denken
over de organisatie van onze samenleving, zeker in deze tijden
waarin iedereen het denkt te weten
maar niemand weet hoe het moet.
De ideale samenleving zal altijd een
utopie blijven, maar de waarde zit
hem in het debat.’
Centraal in het programma staat de
tentoonstelling ‘Op zoek naar Utopia’ in Museum M, die opent op
20 oktober. ‘We halen negentig topstukken uit musea van over de hele
wereld
naar
Leuven’,
zegt
Van der Stock.
‘Alle grote Vlaamse meesters uit de

tijd van More zijn vertegenwoordigd.’
Albrecht Dürer en Hans Holbein
zijn enkele van de buitenlandse
kunstenaars die in Leuven te zien
zullen zijn. In de Universiteitsbibliotheek worden originele manuscripten van Thomas More en zijn
tijdgenoten tentoongesteld.

‘De verjaardag van
Utopia is de ideale
gelegenheid om na
te denken over de
organisatie van
onze samenleving’
LOUIS TOBBACK
Burgemeester

Mertens, B., Expo rond boek ‘Utopia’ van Thomas More, Het Laatste Nieuws,
p. 19, 20/5/2016
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Zelfs Queen Elizabeth II leent topwerk uit privécollectie aan museum M

ROTSELAAR

Expo rond boek ‘Utopia’
van Thomas More

Fandag
Rode Duivels

LEUVEN

Leuven viert dit jaar het 500-jarig jubileum van ‘Utopia’, het iconische werk van
Thomas More dat in 1516 in de Leuvense Naamsestraat werd gedrukt. Op
de spraakmakende expo zullen liefst 90
topwerken te zien zijn in M.
BART MERTENS
Tik de zoektermen ‘Thomas
More’ en ‘Utopia’ in op Google en
binnen de halve seconde krijg je
liefst 9.300.000 hits. Om maar te
zeggen: Thomas More is geen nobele onbekende en zijn beroemdste werk ‘Utopia’ al zeker niet. Reden genoeg voor de stad en de KU
Leuven om dit jaar heel wat activiteiten en tentoonstellingen te
organiseren met Utopia van Thomas More als rode draad. In 2016
is het immers exact 500 jaar geleden dat het beroemde boek van
de humanist in een pand in de
Naamsestraat in Leuven werd gedrukt door drukker Dirk Martens.
«We herdenken Utopia met een
spraakmakende tentoonstelling,
een stadsfestival en een uniek samenlevingstraject. Zelfs 500 jaar
na de publicatie is ‘Utopia’ nog
steeds actueel in onze samenleving. Voor iedereen roept ‘Utopia’
nog steeds een wereld van hoop
en verlangen op. Die wereld komt

nu naar Leuven met onder meer
de expo ‘Op zoek naar Utopia’ in
museum M», zegt schepen van
Cultuur Denise Vandevoort
(sp.a). Burgemeester Tobback
gaat nog een stapje verder en legt
meteen de link met de politieke
wereld van vandaag. «Ik zal eens
voor Madame Soleil spelen... Als
we zo voortdoen gaan we ‘Utopia’
niet bereiken.»

Collectie van Queen
Het belang van ‘Utopia’ van Thomas More valt overigens niet te
onderschatten en dat reflecteert
zich ook in de expo in M. Liefst 90
topstukken uit verschillende beroemde musea verspreid over de
hele wereld zijn vanaf 20 oktober
te zien in Leuven. Zo leent zelfs
Queen Elizabeth II een topwerk
uit haar collectie uitzonderlijk uit
aan museum M. Curator Jan Van
der Stock: «Het gaat over het befaamde ‘Portret van Erasmus’

Burgemeester Tobback, curator Jan Van Der Stock, rector Rik Torfs (tweede van rechts) en schepen Denise Vandevoort in de Naamsestraat, waar het boek ‘Utopia’ van Thomas More
500 jaar geleden voor de eerste keer werd gedrukt. Foto Vertommen
door Quinten Metsys. Beide heren hebben uiteraard een link
met Leuven en met Thomas More.
Verder krijgt Leuven ook de primeur van drie gerestaureerde
‘Besloten Hofjes’ uit Mechelen en
komen vijf van de zeven overgebleven authentieke hemelsferen
uit Leuven onze richting uit. Ook
twee mooie astrolabia van Mer-

cator en Zeelst keren voor het
eerst weer naar huis. De expo bestaat uit heel wat topstukken die
nooit eerder in Vlaanderen te zien
waren.»

Stormloop voor tickets
De expo opent pas op 20 oktober
de deuren in M maar het loopt nu
al storm voor tickets. Daarom

werkt de organisatie met zogenaamde timeslots en gereserveerde tickets voor de grootste
expo van Vlaanderen in 2016.
Naast losse tickets voor ‘Op zoek
naar Utopia’ in M zijn er ook combi-tickets voor de expo en andere
activiteiten beschikbaar.
Meer info is te vinden op de website www.utopialeuven.be

De Rode Duivels houden op
zondag 17 juli, een week na het
EK, een ‘fandag’ in Rotselaar.
Het evenement op het domein
van Sportoase De Toren, waaropminstensdrieBelgischesterspelers van het EK aanwezig
zullen zijn, is wel uitsluitend
toegankelijk voor de spelertjes
van de ‘Think Footure’ voetbalkampen.«Zoweldepolyvalente
zaalalsdevoetbalterreinenvan
Sportoase De Toren zijn afgehuurd», weet burgemeester
Dirk Claes (CD&V). «Op een
soort van ‘terugkomdag’ zullen
despelertjesenhunoudersdrie
Rode Duivels kunnen ontmoeten. Het is ook de bedoeling dat
die even samen met de jongerentrainen.Hetgrotepubliekis
omorganisatorischeredenniet
welkom.» Wellicht tekenen
Dries Mertens, Jan Vertonghen
en Mousa Dembélé present. De
drie Duivels organiseren sinds
vorigjaaronderdenaam‘Think
Footure’ voetbalkampen voor
kinderen tussen 8 en 16 jaar.
Deze zomer kunnen 700 voetballertjes zich inschrijven. Tegelijk willen de topvoetballers
de kinderen en hun ouders bewustmakenvanhetbelangvan
hartscreening. Op de fandag
kunnen de jonge voetballertjes
een gratis hartscreening laten
maken.Dietestlooptinsamenwerkingmetdebekendesportarts Chris Goossens. (SPK)

KESSEL-LO

Bestuurder
onder invloed

Gisterochtend even voor 1 uur
heeft de politie een voertuig aan
dekantgezetaandeKoetswegin
Kessel-Lo omwille van zijn eigenaardige rijstijl. De bestuurder,
een 49-jarige man uit Aarschot,
bliesalarm.Hijmochtzijnrijbewijs
voordrieuurinleveren. (KHK)

LEUVEN

Bar&Bells
op zonnig
Ladeuzeplein
De Leuvense beiaardier Luc Rombouts was gisterenavond de muzikale
held van dienst op het Ladeuzeplein
in Leuven. «Om de studenten - en uiteraard ook de andere Leuvenaars nog meer te laten genieten van een
mooie lenteavond werd op het plein
Bar&Bells georganiseerd. Het publiek
kon kiezen tussen muziek van onder
meer Gorki, Clouseau, K3, Lady Gaga
en Lily Allen. Nadien konden de mensen nagenieten van een verfrissend
drankje in de openluchtbar, een initiatief van LOKO Cultuur», aldus beiaardier Luc Rombouts. (BMK)

JENNES
BOORTMEERBEEK
Leuvensesteenweg 369
3190 Boortmeerbeek
016 60 21 34

JENNES
MACHELEN
Leuvensesteenweg 22
1830 Machelen
02 251 09 12

www.jennes.be

Heel wat studenten genoten gisteren van het mooie weer
en de muziek op het Ladeuzeplein. Foto Vertommen

BOORTMEERBEEK

Twee erkende Vlaamse streekproducten
voor Koffie ROM
De Boortmeerbeekse koffiebranderij ROM mag twee van haar producten
voortaan ‘Vlaams Traditioneel Streekproduct’ noemen. De koffiemengelingen Caramba en Moka Dessert werden door de Beoordelingscommissie Vlaamse Streekproducten van de VLAM onlangs officieel erkend.

Het familiebedrijf met vestiging langs de Industrieweg in Boortmeerbeek
maakt deze koffies al bijna
vijftig jaar, en is naar eigen
zeggen heel trots op de erkenning. «De groene, uitsluitend Arabica-koffiebo-
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Oproep Liefst Leuven
Schrijf je in voor deelname Utopia en Week van de smaak
Utopia, Leuvens stadsfestival
van 24 september 2016 tot 17 januari 2017
Utopia, het werk van Thomas More, werd 500 jaar geleden uitgegeven in Leuven.
Reden genoeg om een groots stadsfestival te organiseren, waarin uiteraard ook
horeca en handel betrokken worden. Op tal van vitrines worden vanaf 24 september citaten en beelden van historische en hedendaagse meesters afgebeeld
door stickers en schilderingen. Verder wordt er voor de kinderen een etalagewedstrijd georganiseerd waarbij tien Principessa’s, het campagnebeeld van de
tentoonstelling in M, moeten teruggevonden worden. Deelnameformulieren
kunnen hiervoor afgehaald worden bij de dienst Toerisme.
Organiseer je in je winkel of horeca-zaak ook een actie met een utopisch thema?
Laat het ons weten en we communiceren het mee.
Schrijf je in via tine@liefstleuven.be.
Inspiratie kan je alvast opdoen op www.utopialeuven.be.

(Visual: Beeld Principessa)

Week van de Smaak
Van 10 tot 20 november vindt de Week van de Smaak opnieuw plaats. Dat wordt
nationaal geadverteerd en uiteraard doet Leuven hieraan mee. Het onderwerp
dit jaar is ‘De Smaak van Toen’ en draait rond gerechten en smaken van vroeger.
In Leuven maken we er ‘Ouderwets Lekker’ van en laten we de klanten in horeca
en handel proeven van de culinaire geschiedenis van onze stad.
Wil je het winkelende publiek verrassen met hapjes (winkel) of gerechten (horeca)
uit vroegere Leuvense tijden? We horen graag je interesse via info@liefstleuven.be.
Inspiratie kan je opdoen op www.liefstleuven.be.

Shopping evenementen najaar
Herfstshopping:
Op zaterdag 1 en zondag 2 oktober
worden de herfst- en wintercollecties
voorgesteld tijdens het traditionele
Herfstshopping-weekend.
Fashionparty’s met catwalks zullen
rondreizen in de straten. Pep je modellen alvast op voor een flitsende
straatmodeshow.

Leuven by Night:
Op vrijdag 25 november wordt de
feestverlichting aangestoken in de
straten en pleinen en dat wordt gevierd met een Late Night Shopping
tot 22u.
Zo wordt de eindejaarsperiode in
Leuven ook dit jaar weer feestelijk ingezet.

Christmas Shopping in Harmony:
Op vrijdag 23 december, aan de vooravond van het Kerstweekend, geven
we tijdens dit evenement de consument uitgebreid de kans om de laatste kerstinkopen te doen tijdens een
Late Night Shopping tot 22u.
Leuvense koren en fanfares zullen talrijk aanwezig zijn om onze stad te vullen met sfeervolle kerstmuziek met
apotheose om 22u op de Oude Markt.

Handelen 4 | 2016
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‘Ik ben net aangekomen in Amsterdam om er de geluidsmix af te werken.’
Erik Van Looy is op amper twee maanden van de première van De premier;
dan heeft een regisseur altijd te weinig
tijd. En dus spreekt hij met vijftien woorden per seconde. ‘Ik heb eigenlijk maar
tot 1 oktober, want vier dagen later starten de opnames van De slimste mens. Ik
speel anders nooit quizmaster in een
jaar waarin ik een film uitbreng, maar
dit keer kon het niet anders. Een film
maken is een monnikenwerk. Natuurlijk, ik moet niet alles zelf doen. Ik ben
maar de abt, er is een heel klooster aan
de slag.’
Bij de start van de opnames, begin dit
jaar, legde Van Looy de lat niet laag: hij
noemde James Bond en Jason Bourne als
referenties. Durft hij dat nog te herhalen
nu de film ingeblikt is? ‘Dat zijn snelle
actiefilms zoals ik ze zelf graag zie. En ja,
De premier is ook zo’n film geworden,
compleet met de gadgets en al. Dat
klinkt nu misschien grootsprakerig,
maar het gaat meer over wat voor type
film je wil maken. Fasten your seatbelts,
het wordt een straffe rit: dat gevoel moet
de kijker vanaf het begin krijgen. Om
dan geen adempauze te krijgen.’
Dat geldt in elk geval voor de trailer die
hij volgende week op ons land zal loslaten, maar die ik al even mag zien. Die
oogt een pak indrukwekkender dan de
teaser van enkele weken geleden. Stijn
Van Opstal speelt een schimmig type dat
de eerste minister (Koen De Bouw) on-

der bedreiging dwingt om de Amerikaanse presidente te vermoorden. ‘Ongeloofwaardig? Dat geldt ook voor de opzet van Bond en Bourne: het is net de
taak van de filmmaker om je dat te doen
vergeten met een verschrikkelijk spannende film.’
‘Ik wou, net als bij Loft en De zaak Alzheimer, iets maken dat je nog nooit in
een Belgische film hebt gezien. Mensen
zeggen soms dat ik Hollywoodfilms
maak, maar dat klopt niet. Ik voeg er altijd een scherp randje aan toe dat toch
typisch van bij ons is. Het razende eerste
uur van De premier zal voor Amerikaanse producers genoeg zijn om meteen de
remake-rechten te willen kopen. Maar
daarna komen er wendingen die voor
hen minder evident zijn. Dat heb ik wel
geleerd ten tijde van The loft.’
Is De premier zijn kans om wraak te nemen na dat geflopte Amerikaanse avontuur? ‘Wraak is het niet, zo zit ik niet in
elkaar. Maar ik merk wel dat bij veel
mensen een honger is gegroeid naar een
film van mij.’
Is er dit najaar een film waar Van Looy
zelf naar uitkijkt? ‘In een jaar dat ik zelf
draai, vind ik amper de tijd om films te
kijken en verlies ik het overzicht. Maar
als fan van de Vlaamse film ben ik heel
benieuwd naar Everybody happy van
Nic Balthazar.’ (jst)

Van der Speeten, G., Expo tussen droom en daad, De Standaard,
p. C3, 27/8/2016

‘De premier’ loopt vanaf 26 oktober in
de cinema.

Regisseur Erik Van Looy en acteur
Koen De Bouw van ‘De premier’. © Bart Dewaele

EXPO

Tussen droom en daad
Precies vijfhonderd jaar geleden
schreef de Britse humanist Thomas
More zijn Utopia: een dun boekje in het
Latijn, dat zou uitgroeien tot een sleutelwerk met grote invloed. Het werd in
1516 gedrukt op de persen van Dirk
Martens in Leuven en dat vormt dit najaar de aanleiding voor een stadsbreed
festival.
De blikvanger wordt een tentoonstelling in Museum M, een initiatief van
stad en universiteit. Op zoek naar Utopia brengt een verzameling topstukken
samen, van het einde van de vijftiende
en het begin van de zestiende eeuw,
waarvan de meeste in Vlaams-Brabant
ontstonden.
De expo trekt na hoe de utopie, ergens
tussen droom en daad, de verbeelding
op gang bracht van kunstenaars en wetenschappers. Ze leefden in een tijd die
tuk was op vernieuwing.
Curator is Jan Van der Stock, die eerder
tekende voor de succesvolle tentoonstelling Rogier Van der Weyden. ‘De
zestiende eeuw was een periode van
fantasma’s’, zegt hij. ‘Je vindt er voorstellingen van het aards paradijs, van
de tuin der lusten, van “besloten hofjes” die door devote vrouwen samengesteld werden. Stuk voor stuk geven ze
vorm aan een verlangen. Daarnaast
was er de verkenning van de terra incognita. De tentoonstelling volgt niet
het traject van de ontdekkingsreizen,
maar wel de verbeelding die erdoor geprikkeld werd. Wereldkaarten toonden
een mix van fantasie, getuigenissen
van reizigers en verhalen uit de klassieke oudheid. Indianen werden letterlijk

als klassieke helden voorgesteld. Het
verbeelden van Latijns-Amerika moet
toen even spectaculair geweest zijn als
het ontdekken van een bewoonde planeet dat nu zou zijn.’
Terzelfdertijd probeerden wetenschappers op bevattelijke wijze greep te krijgen op de tijd en op het universum. In
Op zoek naar Utopia komt dat aan bod
in een wandtapijt uit Toledo dat de beweging van de hemellichamen in kaart
brengt, in wetenschappelijke instrumenten en in de mooiste klok uit de
zestiende eeuw.
Ook de tijdgeest van het humanisme
komt in beeld, in een reeks schitterende bruiklenen. Uit de collectie van de
Britse Queen komt Metsys’ beroemde
portret van Erasmus. Het vormde een
tweeluik met het portret van zijn
vriend Pieter Gillis, dat in Leuven opnieuw samengesteld wordt.
Thomas More’s Utopia blijft op de achtergrond nadrukkelijk aanwezig. Jan
Van der Stock: ‘More maakte een analyse van een desastreuze tijd en schetste
een alternatief. Niet als een blauwdruk
voor een nieuwe tijd, zoals wel eens gedacht werd. Zo naïef waren de humanisten nu ook niet. More somde mogelijkheden op. Zoals de vrijheid van
godsdienst, of de democratische verkiezing van leiders op basis van competentie en niet van afkomst. Zijn concept was totaal nieuw: nadenken over
“wat als?”’ (gvds)
‘Op zoek naar Utopia’, Museum M,
Leuven, 20/10>17/1/2017.

Een werk van Jan Gossaert uit de expo ‘Op zoek naar Utopia’.

©

rr

Leuven: The future is More M - Museum en Universiteitsbibliotheek, de meest
tentoonstelling van 2016, BO magazine, p. 28, 1/9/2016
PRINTspraakmakende
MEDIA
M MUSEUM
Ref : 28137

BO Magazine
Date : 01/09/2016

Circulation : 24000

Page : 28

Audience : 0

Periodicity : Bimestriel

Size : 1802 cm²

Journalist : 

M MUSEUM
Ref : 28137

Collect Arts Antiques Auctions (fr)
Date : 01/09/2016
Circulation
: 8000
Yto Barrada,
Collect Arts Antiques Auctions,
p. 13,
1/9/2016
Page : 13

Audience : 0

Periodicity : Monthly

Size : 163 cm²

Journalist : 

1 / 1
© auxipress • +32 2 514 64 91 • info@auxipress.be • www.auxipress.be

Utopia is klaar voor de grote massa, Handelen, p. 17+19, 1/9/2016

Periodicity : Quarterly

Size : 348 cm²

Journalist : 

Tijdelijke voordelen, Klasse magazine, p. 65, 1/9/2016

© auxipress • +32 2 514 64 91 • info@auxipress.be • www.auxipress.be

DIA

Les dix incontournables de l’automne, La Libre, p. 41, 1/9/2016

Tandt, A., Eutopia, navnews, p. 6-7, 1/9/2016

© Studio Dann

06 architectuur

“Ook papieren architectuur is relevant”

Curator Ward Verbakel laat de grenzen van de utopie verkennen.
Op de tentoonstelling “EUtopia – Mogelijkheid van een eiland” in het Leuvense Museum
M bevragen vijf toonaangevende bureaus de architecturale utopie. Curatoren Joeri De
Bruyn en Ward Verbakel lieten zich inspireren door Utopia, het baanbrekende werk van
Thomas More dat 500 jaar geleden in Leuven van de pers rolde.

We spreken Ward Verbakel (plusofficearchitects)
op een namiddag in Gent, op een vrij moment
tussen vergaderingen in Oostende, Gent en thuisstad Brussel door. Samen met Joeri De Bruyn
(PublicSpace) cureert hij de tentoonstelling in M
– Museum Leuven, in opdracht van Stad en Architectuur. Vijf teams van vooraanstaande Belgische
architecten en kunstenaars ontwierpen daarvoor
samen het fictieve eiland EUtopia. Office Kersten
Geers David Van Severen, JDS Architects, noAarchitecten, Collectief Camiel Van Noten / Maxime
Peeters / Wouter Van der Hallen en LAb[au] zorgen elk voor een intrigerende installatie waarin ze
de zoektocht naar de utopie verderzetten.
Ward Verbakel: “Het boek Utopia is enorm populair: wereldwijd zijn honderden vertalingen
beschikbaar en allerlei instituten werden naar
Thomas More vernoemd. Het woord utopie is in
elke taal een courant woord – ongelooflijk voor

een term die bedacht is. Utopia, dat in België is
geschreven, markeert het begin van het humanisme. Mores publicatie staat ook aan de wieg van
het stedenbouwkundig discours, met concepten
als de ideale stad. Bij de lectuur ervan hebben we
vastgesteld dat het bovendien nog steeds heel relevant is. Er worden vragen in behandeld die heel
acuut zijn, zoals de vluchtelingencrisis, omgaan
met emancipatie en de verdichting van de stad.
We besloten bijgevolg om geen architectuurtentoonstelling te maken over bekende utopieën,
maar wel een antwoord te zoeken op de vraag:
“Kan je als architect nog utopisch denken, en
daarbij ook maatschappijkritisch zijn?” We schotelden de ontwerpers daarvoor bepaalde ruimtelijke vraagstukken voor en formuleerden die
opdrachten als een bestek. Architecten worden
in bestekken van overheidsopdrachten immers
geconfronteerd met de meest uiteenlopende, als
het ware utopische wensen.”

MOGELIJKHEID VAN EEN EILAND
Ward Verbakel: “We hebben gevraagd om letterlijk papieren architectuur te maken, via installaties
in papier en ijle materialen. De utopie wil immers
niet zijn en is niet bedoeld om gerealiseerd te
worden. Op het moment dat ze reëel wordt, heeft
ze problemen en tekortkomingen. Je wil een utopie ook niet gerealiseerd zien, want de meest reele utopie is de dictatuur.”
“De titel “Mogelijkheid van een eiland” is ontleend
aan het gelijknamige boek van Michel Houllebecq. Ook More laat Utopos, stichter van Utopia,
het schiereiland letterlijk losgraven van het vasteland om Utopia te stichten. Dat is geen arbitraire
daad; dat isolement laat toe – in het boek – om
een nieuwe biotoop, een laboconditie te creëren.
In die afgebakende ruimte onderzoeken we vier
thema’s. Het eerste gaat over hoe het eiland omgaat met het vreemde dat binnenkomt. OFFICE

Kersten Geers David Van Severen grijpen hiervoor
terug naar hun project “Cité de Réfuge” dat ze tien
jaar geleden ontwikkelden. In Ceuta (Spaanse exclave grenzend aan Marokko, nvdr), de plek waar
Afrika Europa op een haar na aanraakt, hebben
ze een vluchtelingenstad voorgesteld. Het is een
omvattend kader met daarin een stuk landschap
dat een ‘arrival city’ vormt. De opdracht werd uitgeschreven net vóór de vluchtelingencrisis in Europa uitbrak.”
“Het is eigenlijk schandalig hoe mensen in tentenkampen moeten leven – Calais is zo’n tragisch
voorbeeld. Architectuur zou er veel kunnen betekenen, maar doet het niet. Er is op die plekken
behoefte aan veel meer dan enkel noodhulp.
Vluchtelingenkampen worden immers heel vaak
permanente steden. OFFICE antwoordt met een
gigantische trompe-l’oeil die hun project in Ceuta
oproept, of zelfs de ervaring om in dat project te
zijn. De trompe-l’oeil is als een utopische illusie
van de architectuur door iets te genereren dat er
niet is, en toont vaak een idealere versie dan de
realiteit.”
“Het tweede thema behandelt de stelling dat er
in een ideale wereld geen plaats is voor evolutie.
De utopie “is” en “wordt” niet. De utopie kan je
niet bouwen, die is meteen af. De ideale stad is
meteen ideaal, die groeit niet. In Utopia zijn er 54
steden, bij overbevolking kunnen er kolonies op
het vasteland gesticht worden. In onze tijd leeft
meer dan de helft van de wereldbevolking in stedelijke gebieden. Hoe kunnen deze zich verder
ontwikkelen? Julien De Smedt heeft zich daarover
gebogen. Hij zegt: “de ideale stad is oneindig en
herschrijft zich telkens”.”
“De utopie is dan ook heel erg precies in zijn constructie: die zegt exact hoe beslissingen genomen
worden, hoe de stad eruit ziet. Via het detail krijg
je een brede visie. Het een sluit het ander niet uit,
ze zijn misschien zelfs fundamenteel met elkaar
verbonden. Het is maar door de hyperprecisie dat
de grote verhalen geschreven kunnen worden.”

COLLECTIVITEIT ALS
OVERLEVINGSSTRATEGIE

OFFICE Kersten Geers David Van Severen, vluchtelingenstad CEUTA © OFFICE

Ward Verbakel: “De derde vraagstelling gaat over
collectiviteit. Is er plaats op het eiland voor collectiviteit? In Utopia zijn er momenten waar daar
een begin wordt aangegeven. Per bouwblok is er
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noAarchitecten, “Een huis om in te sterven” © noAarchitecten
bijvoorbeeld een gezamenlijke binnentuin waar
iedereen elke avond een uur gaat tuinieren. En
in het boek staat er letterlijk dat er “een gezonde
competitie is tussen de bouwblokken voor de
mooiste tuin”. Dat toont dat er wel interesse is in
collectiviteit binnen een groter geheel. Er zijn ook
kerken, maar die zijn religieus neutraal en kunnen
alle religies bevatten. Iedereen mag zijn eigen religie beoefenen, alhoewel iedereen ook één en dezelfde god aanhangt. Daarnaast wordt er samen
gegeten én heeft iedereen om de zoveel jaar de
taak op het land te werken om de oogst binnen
te halen.”
“Aan de hand van deze vier collectieve momenten in Utopia is het jonge Collectief Camiel Van
Noten / Maxime Peeters / Wouter Van der Hallen
op zoek gegaan naar utopische initiatieven die
toch al bestaan. Ze stellen een aantal projecten
voor, zowel kunst- als activistische projecten. Een
voorbeeld is een open source wasmachine die
je zelf kan bouwen en die een emancipatorische
beweging op gang brengt. Een ander interessant
voorbeeld is de beweging Fallen Fruit. Over bijna
de hele wereld inventariseert zij waar bomen
staan die vrucht dragen boven het openbaar domein - als burger heb je het recht om dat ook te
plukken. Ze duiden ook alle fonteinen met drinkbaar water aan. Zo maken ze eigenlijk een overlevingsstrategie op basis van het collectieve goed
in stedelijke omgevingen.”

LAATSTE DAAD VAN ZELFEXPRESSIE
Ward Verbakel: “Het laatste project van de vier
architectengroepen buigt zich over de vraag: “Kan
je zelf een eiland zijn binnen de utopie?” In Utopia
is er geen eigendom, dus ook geen diefstal. Er is
geen ontucht, hoererij of alcohol – er zijn geen
cafés. Dan rijst de vraag: hoe kun je je daaraan
onttrekken? Iedereen houdt zich er bezig met
hard werken. Als je dat niet goed doet, word je
gestraft en moet je als slaaf aan het werk in de
abattoirs. Slachtafval behoort in Utopia tot hetgeen waarover niet gesproken wordt, net als riolen en alles wat met de dood te maken heeft. Als
je terminaal ziek bent in Utopia, word je geacht er
zelf een einde aan te maken om de maatschappij niet tot last te zijn. Maar ook als je beslist om
dat niet te doen, zal er nog goed voor je gezorgd
worden.”
“Deze daad vormt het uitgangspunt voor de installatie van noAarchitecten: “Een huis om in te
sterven”. Volgens hen is – in die uitgevlakte maatschappij waar zelfexpressie totaal onmogelijk is
– de laatste daad van zelfexpressie het moment
waarop je beslist om niet dood te gaan, om niet
jezelf te doden en toch rustig te sterven. Het is

het enige moment dat je tegendraads kunt zijn
in Utopia. Ook in onze maatschappij is de dood
nog steeds een taboe. Het sterven gebeurt in
de meest utilitaire context: het ziekenhuis. Daar,
waar alles mogelijk is, is het sterven nog een grote
uitdaging. Niemand wil eigenlijk sterven in zo’n
fabriek, mensen willen dat thuis doen. NoA refereert naar hun project binnen de “Pilootprojecten
Onzichtbare Zorg” van de Vlaams Bouwmeester.
Dat project, Coda, is het eerste palliatieve centrum dat niet aan een ziekenhuis verbonden is. In
een bos in Wuustwezel maken ze een huis om in
te sterven. Voorlopig mag je er maar drie weken
zijn, eigenlijk veel te kort. Hoe omring je je om
daar dan aanwezig te zijn? Wat neem je mee: je
favoriete kamerplant, een schilderij, een zetel, de
muziek van Mahler?”

DE IMPERFECTE UTOPIE
Ward Verbakel: “We wilden ook een installatie
die nog lichter is dan architectuur, nog lichter dan
papier. Die vraag kreeg LAb[au]. Zij maakten een
interessante parallel tussen de tijd van Thomas
More en vandaag. Toen Utopia uitkwam, markeerde dat de volwassenwording van de boekdrukkunst. Die uitgave was het begin van disseminatie van kennis via boeken. Je kon toen beginnen
zien wat het effect van de boekdrukkunst op de
maatschappij was. Nu, 500 jaar later, worden de
eerste digital natives volwassen. En we kunnen
nu voor het eerst de invloed van de digitale kennisverspreiding op onze maatschappij vaststellen.
Lab[au] werkt op dat thema van kennisoverdracht

en het utopische daarin. De titel van hun werk,
“What
hath God wrought?”, is de eerste zin die
   

met
een telegraaf in Morsecode verzonden werd.
De installatie bestaat uit verschillende telegrafen
die met elkaar in communicatie staan en deze
integrale tekst in een eeuwige feedback naar elkaar sturen. Het systeem evolueert en de fout begint onderdeel uit te maken van het systeem. De
beste utopieën zijn diegene die toestaan dat het
systeem nog niet perfect is.”

 


VERLOREN ARCHITECTUUR?
Ward Verbakel: “Papieren architectuur wordt
vaak als “verloren” gezien. Wij draaien dat heel bewust om. Papieren architectuur is gelinkt aan de
tweespalt van de architectuur. Architectuur is de
minste van de kunsten en de meest kunstzinnige
van de wetenschappen. Architectuur die niet
wordt – zo zou je kunnen stellen – is nooit volwaardig, maar er zijn heel wat sleutelprojecten die
nooit gebouwd zijn en wel heel relevant zijn voor
het denken. En uiteindelijk maakt elke architect
papieren architectuur. Het is alleen zo dat aannemers die af en toe ook nog bouwen.”




Julien De Smedt Architects, Leuven, 900 jaar na
Christus © JDS Architects

EUtopia - Mogelijkheid van een eiland,
tot 17.01.2017, Stad en Architectuur /
M - Museum Leuven.

i

www.utopialeuven.be
www.mleuven.be
www.stadenarchitectuur.be

Arnaud Tandt
Ingenieur-Architect
Arnaud Tandt is freelance
redacteur van NAV.

Welkom op 500 jaar Utopia, UIT in Leuven, p. 4-5, 1/9/2016

FESTIVAL

WELKOM OP 500 JAAR UTOPIA
Precies 500 jaar geleden drukte Thomas More het iconische Utopia in Leuven. In Leuven wordt deze
verjaardag gevierd met een boeiend drieluik: een spraakmakende tentoonstelling in M, een wervelend
stadsfestival en YOUtopia, het project van iedere Leuvenaar. Utopia opent op zaterdag 24 september met
een groot feest in de Leuvense binnenstad. Het Ladeuzeplein vormt het hart van de festiviteiten. Mis zeker
ook het muzikale startschot van Frascati Symphonic niet.

STADSFESTIVAL

Dans, theater, tentoonstellingen, concerten, lezingen,
film, thematische stadswandelingen: Leuven viert 500
jaar Utopia met heel uiteenlopende evenementen. De
website www.utopialeuven.be gidst je vlot door het
brede aanbod. In Tweebronnen hebben ze met het
project Leuven 2016. Tussen droom en daad alvast
iets speciaals in petto: droom je ideale buurt bij elkaar
in een korte workshop, laat je inspireren door 12 denkers en doeners in de Utopiamachine, of luister naar
(prominente) Leuvenaars die voorlezen uit Utopia. In
Utopiamachine
de gelijknamige expo ontdek je nadien 20 historische
projecten over een toekomstig Leuven en de krachtige beelden van Stijn Poelmans en Laura Zuallaert.
VR 23 + ZA 24, 20.30 UUR + ZO 25/09, 15.00 UUR, FRASCATI SYMPHONIC,
BOODSCHAPKAPEL HEILIG-HARTINSTITUUT (ZIE P. 9)
13 T/M 17/09, DATAPAVILJOEN + 23, 24, 25/09, UTOPIAMACHINE
9/11 T/M 21/12 (IN DE BIB), T/M 17/01 (IN HET ARCHIEF), EXPO LEUVEN 2016. TUSSEN DROOM EN DAAD,
TWEEBRONNEN, DIESTSESTRAAT 49, LEUVEN
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FESTIVAL

EXPO

3. UTOPIA & MORE

Aan tentoonstellingen geen gebrek. Wie ze allemaal
bezoekt, kan gebruik maken van een interessant
combiticket.

1. OP ZOEK NAAR UTOPIA
20/10/16 T/M 17/01/17

Alle grote meesters uit de tijd van Thomas More zijn
vertegenwoordigd op deze unieke expo met absolute
topstukken. Grijp je kans om in één tentoonstelling
het beste van Quinten Metsys, Jan Gossaert,
Albrecht Dürer en vele anderen te bewonderen. Je
ziet er zelfs een topstuk uit de collectie van de Britse
koningin Elisabeth!

20/10/16 T/M 17/01/17

Deze tentoonstelling in de Universiteitsbibliotheek
gidst je door Utopia, het leven en werk van More
en de utopische literaire traditie. Je ziet er originele
manuscripten, brieven, oude drukken en allerlei
curiosa.

4. TRACING THE FUTURE
30/09 T/M 20/11 – VIER LEUVENSE LOCATIES

Utopieën onhaalbaar? Niet voor deze vijf kunstenaars.
Op vier locaties in Leuven geven ze elk hun visie
op een ideale wereld. Je stapt niet alleen binnen in
de privé-tuintjes van de Vlamingenstraat, ook de
wereld van de mijnwerker, een 16de-eeuws utopisch
koninkrijk, een stuk kostbaar Amazonewoud of de
Californische aardbevingen komen aan bod in films,
installaties en fotografie.

YTO BARRADA
VAN 30/09/16 T/M 17/01/17

Op zoek naar Utopia © Jan Gossaert
Portret van een jonge prinses met
armillarium, c. 1530. The National
Gallery, Londen

© Yto Barrada 2016, Courtesy Pace London;
Sfeir-Semler Gallery, Hamburg, Beirut; and
Galerie Polaris, Paris

2. EUTOPIA
MOGELIJKHEID VAN EEN EILAND
20/10/16 T/M 17/01/17

Nog in M: EUtopia, een bijzondere architectuurtentoonstelling. Vijf teams van vooraanstaande
Belgische architecten en kunstenaars ontwerpen het
fictieve eiland EUtopia op papier.

De Frans-Marokkaanse kunstenares Yto Barrada kijkt
kritisch naar de hedendaagse samenleving vanuit
haar roots. In M krijg je een overzicht van haar recente
werken samen met haar laatste film Faux Départ en
de nieuwe installatie Salon Géologique.

5. EX VITRO EN STRANDBEESTEN

In oktober kan je in de prachtige setting van het
domein van Arenberg nadenken over een toekomst
waarin wetenschap, techniek, kunst en verbeelding
elkaar ontmoeten. Op zaterdag 1 oktober 2016 palmen
de beroemde strandbeesten van Theo Janssens het
park in. Deze grote geraamtes van plastic buisjes
beginnen vanzelf te wandelen als het waait. Een
sublieme attractie!

YOUTOPIA.
DE KUNST VAN HET SAMENLEVEN IN LEUVEN
24/09/2016 T/M 30/04/2018 – WWW.YOUTOPIA.BE

500 jaar Utopia markeert ook de start van YOUtopia. De droom van Thomas More over een ideale samenleving
leeft immers ook volop in ons stadshart. YOUtopia gaat anderhalf jaar lang op zoek naar de collectieve
stadsdroom om samen de kunst van het samenleven te beleven. Het is een project voor en door Leuvenaars.
Hoe wordt samenleven volgens jou, andere bewoners van Leuven en volgens Leuvense organisaties, een kunst?
Ontdek meer op youtopia.be.
> ZA 24/09/2016 T/M ZO 17/01/2017, 500 JAAR UTOPIA, VERSCHILLENDE LOCATIES IN LEUVEN
WWW.UTOPIALEUVEN.BE
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Leuven as the capital of Utopia
Thomas More’s vision looms over Flemish Brabant’s largest city, 500 years on

Ian Mundell
More articles by Ian \ flanderstoday.eu

On the quincentenary of the publication of Thomas More’s
influential book Utopia, Leuven searches for the meanings
behind the words with a mulit-disciplinary festival.

L

euven may not be perfect, but for the next few months
nowhere is closer to Utopia. The city is marking
500 years since Thomas More’s book Utopia first
appeared in print with a festival that combines exhibitions,
performances, guided walks and many other events.
“We want to make Leuven the capital of Utopia for four
months,” says Lien De Keukelaere, co-ordinator of the festival. “Utopia is not just a story about 1516 or about Thomas
More, it’s a universal story. And that’s the link we want to
make with the festival. We want to bring Utopia to the audience of today, and connect 1516 with 2016.”
More (pictured left in a portrait by Hans Holbein the Younger)
began writing Utopia during an extended visit to Flanders
in 1515. He arrived in May as part of a delegation sent to
re-open the wool trade between England and the Low Countries, which had stalled after a failed engagement between
Mary Tudor, the sister of Henry VIII, and Charles, the Duke
of Burgundy and effectively the ruler of the Low Countries.
Although More would later become a high official in Henry
VIII’s government, he was not yet part of the court. Instead
he worked as a lawyer, regularly helping London merchants
negotiate with partners overseas. It seems likely he owed
his place on the 1515 delegation to the wool merchants.
He also belonged to a loose group of humanist scholars in
northern Europe, who studied Greek and Latin literature
and corresponded on philosophical questions. The foremost among them was Desiderius Erasmus, who wrote his
celebrated essay In Praise of Folly while staying at More’s
house in London.
When the trade talks in Bruges stalled in July, More was
at liberty to visit his humanist connections in Flanders. He
stayed with Jeroen van Busleyden in Mechelen and took up
a recommendation of Erasmus to meet Peter Gillis, town
clerk of Antwerp. He may also have visited Leuven, but
evidence is thin on the ground.
This factual background is where Utopia begins. In the
text, More mentions his reasons for being in Flanders, the
pause in the trade talks and meeting Gillis in Antwerp.
Then, outside the cathedral, Gillis introduces More to the
explorer Raphael Hythloday – a fictional character whose
last name means “dispenser of nonsense” in Greek.
In the first part of the book the three men discuss the
shortcomings of European society, such as the connection between poverty and theft, and the way monarchs use
the threat of war to increase taxes. They also talk about
the hazards of being in the service of a king, an irony given
More’s later, fatal, experience in the service of Henry VIII.
Then Hythloday tells the others about a perfect society on
the island of Utopia, which he visited on a voyage to the
Americas. Here there is common ownership of property,
food and health care for all, and freedom of worship. Farming is a common duty, but working hours are restricted,

© Courtesy National Portrait Gallery
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The capital of Utopia

With a series of events, Leuven looks at visions of a better future
continued from page 1

with the spare time intended for
study.
More is thought to have written
this second section while in Flanders, completing the first when
he returned to England later that
year. He then circulated the manuscript to his friends.
On one level, Utopia is a private
joke, an “instructive and entertaining” little book written in
Latin for a select group of fellow
humanists who would get its political allusions and its Greek puns.
But it was taken seriously by those
who read it, and, thanks to Erasmus – then based in Leuven – it
was printed in the city in December 1516.
“It contains a lot of the humanist
thinking at the beginning of the
16th century, put into one book,”
says Jan Van der Stock, professor
of medieval art at KU Leuven. “It
has an emphasis on education,
which is very important. It’s no
co-incidence that it was printed
in Leuven, a university city, at that
point in time.”
The first edition ran to around 300
copies, but it was soon reprinted
and translated, spreading all over
Europe. As time passed, Utopia
inspired a whole sub-genre of
speculative fiction and became a
synonym for ideal, if impossible,
situations.
While Leuven’s Utopia Festival
includes an exhibition about the
humanists and the history of the
book, its scope is much wider.
“When you read the book, the
question is not can we represent
Utopia and can we eventually live
in Utopia, but how are we searching for Utopia?” explains Van der
Stock. “Then it’s easy to translate this into a city-wide project,
because everyone is looking for
his or her utopia, on different
levels, from the individual to the
whole of humanity.”
This is the path followed by In
Search of Utopia, the exhibition
of 15th- and 16th-century art that
Van der Stock has curated at M
Museum. It begins with the book,
including a first edition and the
portrait of Erasmus by Quinten
Metsys, once owned by More. Then
it opens up to consider the dreams
and fantasies people have about
ideal places, and their opposites
in visions of war and hell.
After that it considers ideas
about unknown lands, the speculations that surround undiscovered or newly discovered places.
Finally there is the utopian desire
to order society and control of
the universe. “There are magnificent works of art illustrating this
ambition to measure time, to have
the universe in your hand and to
understand what it is all about,”
says Van der Stock.
Hence the image that has been
chosen for the exhibition poster, a

THE BEST
OF LEUVEN’S
UTOPIA
Music for Peace

The Frascati Symphonic open
the festival with Aaron Copland’s
“Fanfare for the Common Man”
and Karl Jenkins’ “The Armed
Man: A Mass for Peace”. 23-25
September, Kapel Heilig Hartinstituut, Naamsesteenweg 355,
Heverlee

Yto Barrada

A critical view of contemporary
society from French-Moroccan
artist Yto Barrada. 30 September
to 17 January, M Museum, Leopold
Vanderkelenstraat 28

Strandbeesten

Theo Jansen’s strandbeesten, or
beach beasts, are kinetic sculptures that use the power of the
wind to move like animals. 1
October, Kasteelpark Arenberg,
Kardinaal Mercierlaan 94

Back to Utopia

Johan Leysen plays an investigative journalist seeking out
utopian and dystopian communities in this creative documentary
by Fabio Wuytack. 19-29 October,
Cinema Zed, Naamsestraat 96

In Search of Utopia

Art from the 15th and 16th centuries that reflects the pursuit of
knowledge and ideas about ideal
and unknown worlds. 20 October
to 17 January, M Museum, Leopold
Vanderkelenstraat 28

Utopia & More: The Low
Countries and the utopian
tradition
© Courtesy National Gallery London

The armillary sphere in the portrait “A Young Princess” by Jan Gossaert is upside down, a sly M Museum reference to More’s desire to turn the world
on its head

portrait by Jan Gossaert of a young
princess holding a device that
represents the motion of the planets. This sphere is upside down, a
sly reference (in this context) to
More’s desire to turn the world on
its head.

from More’s time up to the present
day.
Events include talks by authors
and art historians, debates,
poetry slams and a TEDx Utopia.
There is also a large programme
of activities for children. “Kids are

Everyone is looking for his or her
utopia, on different levels, from the
individual to the whole of humanity
Other exhibitions in the festival
show how contemporary artists
and architects are dealing with
utopian themes. Then there are
theatre and dance performances
that delve deeper into modern
thinking on Utopia, and music

the future, so we will encourage
them to build their own utopias,”
explains De Keukelaere.
Meanwhile, selected restaurants

24 September to 17 January

in the city will be interpreting
16th-century recipes. “There were
no tomatoes or potatoes, so the
diet was quite different from what
we know today,” she says. “But
there were a lot of meat and fish
stews, and a lot of sauces. So we
are working around that, but in a
contemporary interpretation.”
Throughout the festival, there will
be walking tours around Leuven,
for groups and individuals. One
programme looks at how notions
of the ideal city might play out in
the Leuven of today, while another
other harks back to More’s time,
presenting the city through the
eyes of an English student who has
come to study at the university at
the beginning of the 16th century.

Across Leuven

UTOPIALEUVEN.BE

An exhibition exploring Utopia’s
humanist context and the books
that took its ideas forward. 20
October to 17 January, KU Leuven
library, Monseigneur Ladeuzeplein
21

EUtopia: possibility of an
island

Belgian architects and artists
explore the relationship between
borders and identity, surveillance
and privacy, plus the seductive
power of collectivism. 20 October
to 17 January, M Museum, Leopold
Vanderkelenstraat 28

Musical Hell

Polyphonic vocal music from
Thomas More’s time, together
with a reading from Utopia. 30
November, 30CC/Predikherenkerk

Songs for Utopia

Classic protest songs performed
by top names from the Flemish
pop world. 19 January, Het Depot,
Martelarenplein 12
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Het campagnebeeld van de
expo Utopia & More.
De Universiteitsbibliotheek
liet hiervoor een gravure
uit een eigen editie van het
boek uit 1518 inscannen
en volgens de ‘historisch
correcte’ regels van de
kunst inkleuren. Linksonder
zien we Hythlodaeus in
gesprek met Thomas More.

© Universiteitsbibliotheek & Kunst en Erfgoed KU Leuven

Een “gouden boekje, niet minder
heilzaam dan grappig” dat gaat
over “de ideale republiek en
over het nieuwe eiland Utopia”.
Dat belooft de titelbladzijde
van Utopia van Thomas More,
in december 1516 gepubliceerd
door Dirk Martens. Niets deed
op dat moment vermoeden
dat het zou uitgroeien tot het
belangrijkste boek ooit in Leuven
gepubliceerd, een klassieker uit
de wereldliteratuur. Maar hoe
kwam het tot stand en hoe ziet die
ideale republiek er dan wel uit?
Ludo Meyvis

M

ei 1515. Thomas More maakt
deel uit van een diplomatieke
missie naar Vlaanderen die
de wolhandel met Engeland uit het slop moet
halen. De onderhandelingen lopen stroef, of
beter: ze lopen helemaal niet. More maakt een
uitstapje van Brugge naar Antwerpen, waar
zijn goede vriend Erasmus hem introduceert

‘UTOPIA & MORE’: EXPO OVER HET BOEK EN ZIJN LITERAIRE ERFENIS

“Een gelaagd
en gewaagd

meesterwerk”

Met een selectie van manuscripten, originele brieven, oude
drukken en curiosa loodst de Universiteitsbibliotheek je binnen in de leefwereld van Thomas More en Utopia. De geschiedenis van het boek, en zijn stempel op de literatuur, worden
er vanaf 20 oktober uitvoerig belicht in de tentoonstelling
Utopia & More.
Ludo Meyvis

“D

e eerste zaal brengt je meteen naar
het eiland Utopia zelf, met al zijn
vreemde kenmerken”, zegt Marleen Reynders, hoofd Bijzondere Collecties van
de Universiteitsbibliotheek en coördinator van
de tentoonstelling. “Dat gebeurt aan de hand
van een rijkelijk geïllustreerde uitgave van de
tekst uit 1715, waarvan de gravures worden
uitvergroot en de bijhorende passages worden toegelicht.”
Verderop leer je de auteur zelf kennen: als
staatsman en als schrijver, als vriend en correspondent van vele humanisten uit de Nederlanden, en tenslotte als martelaar. “We tonen onder meer hoe hij contacten onderhield
met zowat iedereen die op het continent meeschreef aan de nieuwe intellectuele geschiedenis”, zegt Demmy Verbeke*, hoofd van Artes, de
onderzoeksbibliotheek die ondersteuning biedt
aan de Faculteit Letteren en de Groep Humane
Wetenschappen. “Met Frans Cranevelt bijvoorbeeld, de stadspensionaris van Brugge, van wie
de Leuvense bibliotheek heel wat brieven heeft.
Die bespreken de belangrijkste politieke en cul-

turele gebeurtenissen van hun tijd, maar bieden
ook een uitzonderlijke inkijk in het persoonlijke, dagelijkse leven van de briefschrijvers. De
belangrijkste correspondent van More was natuurlijk zijn goede vriend Erasmus. Ze speelden
een rol in het ontstaan van elkaars meesterwerk.
Erasmus schreef Lof der Zotheid grotendeels in
het huis van More. En Erasmus zorgde ervoor
dat Utopia uitgegeven werd.”
Dubbele bodems

“More is ook op een meer letterlijke manier
aanwezig in de tentoonstelling”, zegt Marleen Reynders. “Een nekwervel van hem, een
relikwie dus, zit verwerkt in de lijst rond een
18de-eeuwse kopie van het portret dat Holbein
van More maakte, bewaard in Brugge. Die wervel is afkomstig uit de Priorij van Nazareth in
Brugge, een klooster opgericht door Engelse katholieke vluchtelingen. Mary Augustina More,
de laatste rechtstreekse afstammelinge van
More, sloot zich in 1753 aan bij deze gemeenschap. Zij bracht de nekwervel mee, die na de
onthoofding van haar beroemde voorvader in
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500 JAAR GELEDEN ZAG ‘UTOPIA’ HET LEVENSLICHT

Wie was
Thomas
More?

De ideale
wereld,

“Zijn ziel was zuiverder dan sneeuw, zijn genie zo groot
dat Engeland nooit een gelijke had of zal hebben.” Dat
schreef Erasmus over zijn geestesgenoot en vriend
Thomas More na diens onthoofding in 1535.

gedrukt in Leuven
bij stadsgriffier en humanistisch
geestverwant Pieter Gillis. Daar
maakt More goed gebruik van wat
zo schaars is in zijn leven: vrije tijd,
genoeg om een nieuw project vorm
te geven. Hij schrijft er een groot deel
van wat Utopia zou worden, een boek
dat hij zal voltooien na zijn terugkeer
in Londen. Het vormt een bijzonder
levendige aanklacht tegen wat er mis
is met de tijd, en een origineel voorstel over hoe het in een ideale wereld
beter zou kunnen.
Praatjesmaker

Het was inderdaad een erg woelige
periode: de paus, Frans I, Karel V
en Hendrik VIII bekampten elkaars
macht. De middeleeuwse staten zongen hun zwanenzang. De Reformatie
stond voor de deur. Chaos dreigde
alom – behalve in het boek van More.
Dat is opgebouwd als een fictieve
dialoog. Samen met zijn gastheer Pieter Gillis ontmoet More bij de Antwerpse Onze-Lieve-Vrouwekerk een
eigenaardige maar uiterst spraakzame Portugees, Raphaël Hythlodaeus.
De naam betekent zoveel als ‘praatjesmaker’ of ‘onzinverkoper’. Het is
één van de vele slimmigheden waarmee More zich indekt tegen de mogelijke gevolgen van zijn soms gedurfde

de familie gekoesterd werd.”
Op de tentoonstelling zie je ook
een selectie uit de vele uitgaven en
vertalingen die van Utopia verschenen zijn. “Dan merk je dat More zijn
boek eerst en vooral bedoeld had
voor zijn humanistische geestesgenoten”, zegt Erik De Bom van Lectio,
het Leuvens Centrum voor de Studie
van de Transmissie van Teksten en
Ideeën in Oudheid, Middeleeuwen
en Renaissance. “Hij schreef het boek
in het Latijn. Pas in 1551 volgde een
Engelse vertaling, nadat het al in enkele andere moderne Europese talen
beschikbaar was. Dat is geen toeval.
Utopia is een geleerde en gewaagde tekst met talloze toespelingen en
dubbele bodems. Die zijn eigenlijk
alleen verstaanbaar voor wie de eigentijdse situatie scherp aanvoelt én
een grondige kennis heeft van Latijn,
Grieks en de klassieke traditie: de humanisten, dus.”

stellingen: het zijn maar praatjes van
een babbelaar.
Maar hoe ziet die ideale republiek van More er dan wel uit?
Hythlodaeus heeft vijf jaar in Utopia
gewoond, kent het land dus door en
door en geeft er een bijna encyclopedisch overzicht van. Het lijkt uiterlijk soms verdacht veel op Engeland
en Londen, maar is er ook compleet
de tegenpool van, met zijn voorliefde
voor vrede, zijn afkeer van hebzucht,
zijn godsdienstvrijheid. Geld en goud
zijn er van geen tel. Er zijn crèches,
euthanasie is mogelijk, en mogelijke huwelijkspartners krijgen elkaar
eerst naakt te zien, kwestie van latere
teleurstellingen te voorkomen. Slavernij is er wel, maar is niet erfelijk.
En het leven is er zo goed dat buitenlanders liever slaaf zijn in Utopia dan
vrij in eigen land.
De Utopianen werken slechts zes
uur per dag. Dat kan, omdat werkelijk iedereen ingeschakeld wordt en
omdat ze zich ontdaan hebben van
nutteloze activiteiten en beroepen
– de advocatuur, om er maar één te
noemen ... De bewoners brengen de
vele vrije tijd door met studie: “in de
basisvakken muziek, argumenteren,
algebra en meetkunde zijn ze net zo
ver gekomen als onze voorvaderen”.

In de vrije ontwikkeling van hun
geest ligt volgens de Utopianen de
sleutel tot een gelukkig leven.

Dystopie

George Orwell – met 1984 – virtuoos
op ingespeeld.”
Utopia is dan wel in Leuven gepubliceerd, maar is More eigenlijk ooit
zelf in Leuven geweest? “Dat is een
moeilijke vraag”, zegt Demmy Verbeke. “In een brief die More in 1515
vanuit Brugge schreef aan de Leuvense professor Dorpius, zegt hij dat
hij ‘zeven jaar geleden’, in 1508 dus,
korte tijd in Leuven is geweest. Dat
is het enige document waarin het
gaat over een bezoek aan onze stad.
De brief zelf is verloren gegaan, maar
we tonen wel een uitgave ervan uit
1563. More zegt ook dat hij wel opkijkt naar Leuven, maar zijn kinderen toch liever naar Oxford of Cambridge zou sturen ...”

De laatste zaal gaat over de utopische
traditie. “Je kunt Utopia lezen als
een politieke aanklacht met sterke
verwijzingen naar de realiteit, maar
evengoed als een reisverhaal, een
fantasie, een verhaal uit een droomwereld. Die gelaagdheid van de tekst
heeft geleid tot een zeer diverse traditie: tientallen auteurs hebben hún
versie van een utopische wereld geschetst”, zegt Erik De Bom. “In die
traditie is trouwens ook plaats voor
de complete antipode, de dystopie
– die in zekere zin al in de tekst van
More zelf aanwezig is. In Utopia mag
het leven dan wel ideaal zijn – zeker
bekeken vanuit het woelige Engeland
of Europa van de 16de eeuw – maar
tegelijk heeft dat georganiseerde
geluk ook een hoge prijs, namelijk
totale controle en onderwerping.
Daar hebben auteurs als Aldous
Huxley – met Brave New World – en

Geen plaats

Als More het handschrift voltooid
heeft, stuurt hij het naar Gillis en
Erasmus. Die laatste suggereert een
betere titel. More zelf had zijn boekje
oorspronkelijk Nusquama genoemd,
Latijn voor “nergens”. Maar het
Griekse neologisme dat Erasmus als
alternatief voorstelde, u-topia – letterlijk: “geen plaats” of “nergensland”
– sloeg duidelijk beter aan en vind
je nu ook terug in de belangrijkste
wereldtalen. Het lijkt bovendien op
eu-topia, “het goede land”, wat dan
weer mooi aansluit bij de inhoud van
het boek.
Erasmus voegt er nog enkele epigrammen en een inleidende brief
van Pieter Gillis aan toe, en de uitgave wordt toevertrouwd aan Dirk
Martens. Hij was uitgever van de universiteit, en gaf ook de werken van
Erasmus zelf en tal van andere humanisten uit. In zijn drukkerij op de
hoek van de Naamsestraat en de Standonckstraat verzorgt Martens eind
1516 de eerste druk van Utopia. Vanaf
dan kan het boek zijn vreedzame verovering van de wereld beginnen.

* Erik De Bom en Demmy Verbeke zijn samen
met Dirk Sacré en Toon Van Houdt de
curatoren van deze tentoonstelling.

Campuskrant mag
50 exemplaren
weggeven van een
herdruk van Paul
Silverentands vertaling
van ‘Utopia’, met
voorwoorden van
rector Rik Torfs en
burgemeester Louis
Tobback (Athenaeum /
Polak & Van Gennep).
Stuur vóór 24 oktober
een e-mail met
onderwerp ‘Utopia’
en uw adresgegevens
naar nieuws@
kuleuven.be. De
winnaars worden
persoonlijk op de
hoogte gebracht.

‘Utopia & More’, van
20 oktober 2016 tot 17
januari 2017 in de Universiteitsbibliotheek,
Ladeuzeplein. Er zijn
ook combitickets
voor deze expo en de
tentoonstellingen in
M - Museum Leuven.
Als extra kan je dan
de iconische toren
van de bibliotheek
beklimmen.
www.utopialeuven.be

Zevenvijftig jaar eerder, in 1478, was Thomas More geboren als zoon van jurist John More, in een van de betere
families van Londen. Hij genoot een goede opleiding, en
werd advocaat en stadsmagistraat. Hij voelde zich snel
thuis in de hoogste kringen van het land en de intellectuele top van Europa.
Daarin past ook zijn warme vriendschap met Erasmus.
De twee hadden elkaar in 1499 leren kennen. Tijdens zijn
tweede reis naar Engeland, in 1505, verbleef Erasmus geruime tijd in het huis van More. Samen vertaalden ze werk
van de Griekse satiricus Lucianus, in een soort vriendschappelijke competitie. In 1509 verbleef Erasmus weer
bij More. Deze keer schreef hij er zijn Lof der Zotheid,
dat hij aan zijn vriend opdroeg. De Griekse titel, Morias
Enkomion, kan je trouwens lezen als ‘Lof aan More’.
More was intussen parlementslid geworden en trad
in dienst van koning Hendrik VIII, die hem inschakelde voor diplomatieke missies. Een daarvan bracht hem
in 1515 naar Brugge, waar hij mee moest ijveren voor
een vlottere Engels-Vlaamse wolhandel. Het was tijdens
deze reis dat hij de tekst schreef die uiteindelijk deel 2 van
Utopia zou worden. Deel 1, over de toestand van het land,
voltooide hij in 1516. Enkele maanden later werd het boek
uitgegeven, in Leuven.
Ramkoers

In 1518 werd More lid van de Privy Council van de koning,
drie jaar later werd hij geridderd, en in 1529 werd hij chancellor, het hoogste en meest invloedrijke ambt van het
land, alleen ondergeschikt aan de koning. Het was niet
alleen een administratieve taak, hij moest ook optreden
als verdediger van het geloof – het waren de eerste jaren
van de lutheraanse reformatie. De pauselijke macht werd
in vraag gesteld. Als behoeder van het geloof trad More
rechtvaardig en integer op, maar evengoed doortastend:
ketters moesten gedood worden. Ook in talloze polemische geschriften wierp More zich op als een felle bestrijder van het lutheraanse gedachtegoed.
Toen Hendrik VIII zijn huwelijk met Catharina van
Aragon wilde beëindigen om te kunnen trouwen met
Anne Boleyn, leidde dat tot de bekende machtsstrijd tussen Londen en Rome, en de brexit van Engeland uit de
katholieke kerk. De
ontwikkelingen leidden ook tot afrekeninLenin zag in
gen in de hoogste reUtopia, waar
gionen van de macht.
privébezit niet
More, die trouw wilde blijven aan het opbestaat, een
voorafspiegeling pergezag van de paus
in kerkelijke zaken,
van het
kwam onvermijdelijk
op ramkoers met zijn
communisme.
koning. Hij weigerde
de Oath of Supremacy
te zweren en werd gevangengezet in de Tower. Op 6 juli
1535 werd hij onthoofd.
More was formeel veroordeeld als landverrader. Maar
dat vond ook in Engeland nauwelijks aanhang. Buiten
het land werd More geëerd als martelaar voor het geloof.
In 1935 werd hij heiligverklaard. Paus Johannes-Paulus II
riep hem later uit tot patroonheilige van de politici. Maar
ook aan de andere zijde van het ideologisch spectrum
had hij bewonderaars. Lenin vond in Utopia, waar privébezit niet bestaat, een voorafspiegeling van het communisme. De naam van More prijkte op een obelisk voor
invloedrijke denkers die hij in 1918 liet oprichten in de
buurt van het Kremlin. Pas in 2013 liet Poetin het monument verwijderen.
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EXPO: ‘OP ZOEK NAAR UTOPIA’

“Het enige boek uit Leuven
dat de wereld veroverd
heeft.

GROOTS STADSFESTIVAL

Het tentoonstellingsparcours
Tracing the Future brengt de
bezoeker langs verschillende
locaties in de binnenstad. De
films en installaties van vooraanstaande hedendaagse kunstenaars als Ursula Biemann
& Paulo Tavares, The Otolith
Group, Allan Sekula, Martin
Le Chevallier en Adrien Tirtiaux tonen het succes én het
falen van de zoektocht naar de ideale wereld. Die kan net zo goed plaatsvinden in
het Amazonewoud in Ecuador – zoals Biemann & Tavares documenteren – als in het
Leuvense stadspark, een publieke ruimte die Adrien Tirtiaux via houten constructies
(zie simulatie hierboven) verbindt met de omliggende privé-tuinen.
 30 september – 20 november 2016

© Adrien Tirtiaux

Leuven viert de 500ste verjaardag van Utopia met een groots opgezet cultureel
stadsfestival, een initiatief van KU[N]ST Leuven, het samenwerkingsverband
van de stad Leuven en de KU Leuven. De universiteit werkt bovendien mee aan
tal van projecten. Over de expo’s Op zoek naar Utopia en Utopia & More leest u
elders op deze pagina’s meer. Hieronder een greep uit het verdere aanbod.

Een statement is de tentoonstelling Op zoek naar Utopia in
museum M zeker geworden: aan de hand van een tachtigtal artistieke topstukken uit binnen- en buitenland toont
de expo de culturele context waarin het meesterwerk van
Thomas More tot stand kwam. Met curator Jan Van der

Museum M brengt een uitgebreide overzichtstentoonstelling van kunstenares
Yto Barrada, die opgroeide in Tanger en Parijs. Met haar foto’s, films, installaties en
sculpturen onderzoekt ze de identiteit van Marokko en de materiële geschiedenis
en visuele cultuur van haar thuisstad. Zo kaart ze ook thema’s als kolonialisme, toerisme, etnografie en onze consumptiemaatschappij aan.
 30 september 2016 – 17 januari 2017

De M-useumnacht is het ideale moment om de expo’s rond 500 jaar Utopia in Museum M op een andere manier te ontdekken, met een stevige portie muziek, spoken
word en performance als extra’s.
 23 november 2016
Hoe ziet een verblijf in het ziekenhuis van de toekomst eruit? Wat is er dan mogelijk
op het vlak van genetica, chirurgie en hersenonderzoek? Het Centrum Menselijke
Erfelijkheid geeft verrassende antwoorden in de expo Ziekenhuis 3.0, op Campus
Gasthuisberg. De blikvanger is een mensenhart dat in 3D is geprint.
 22 oktober 2016 – 17 januari 2017
Een interdisciplinaire werkgroep dacht na over de ideale stad op het vlak van ecologie, diversiteit, sociale gelijkheid, mobiliteit, enzovoort. Deze toekomstdroom –
Lutopia, het Leuven van 2116 – wordt voorgesteld op een symposium in kunstencentrum STUK.
 21 oktober 2016
Meer over deze activiteiten en het volledige programma vindt u op:
www.utopialeuven.be
www.kuleuven.be/cultuur/utopiakuleuven

Stock wandelen we langs enkele blikvangers.

© ingezonden

Het project Ex Vitro toont
wat de kruisbestuiving tussen kunst en wetenschap,
technologie en natuur kan
opleveren. Een expo in het
Thermotechnisch Instituut
toont nieuwe werken die in
het FabLab tot stand kwamen
en een selectie uit de collectie bio-kunst van de Verbeke
Foundation – gaande van
fluorescerende konijnen tot kogelwerende huid. Maar Ex Vitro is meer dan dat: elk
weekend in oktober zijn er activiteiten die jong en oud de nieuwste technologische
ontwikkelingen, maar ook historisch erfgoed en verrassende kunst laten ontdekken.
Tijdens het openingsfestival op 1 oktober maken de wereldberoemde ‘Strandbeesten’
(foto) van Theo Jansen hun opwachting in het Arenbergpark.
 1 oktober – 30 oktober 2016

Dat verdient
een statement,
toch?”

P

rofessor Van der Stock is
niet aan zijn proefstuk toe.
Hij tekende onder meer
al voor de grote tentoonstelling rond
Rogier Van der Weyden, bij de opening van museum M in 2009. Wat beschouwt hij als de hoogtepunten van
deze nieuwe expo? “Dat is een lastige
vraag. De schilderijen, wandtapijten en
wetenschappelijke instrumenten die we
tonen, zijn allemaal van uitzonderlijk
hoog niveau, met een aantal heuse toppers en grote namen als Quinten Metsys
en Albrecht Dürer.”
“Eén van de blikvangers is natuurlijk
het boek zelf. We tonen de eerste druk,
al is die niet extreem zeldzaam: er zijn
er wereldwijd nog zo’n dertig van. De
drie ‘geestelijke vaders’ van het boek –
More zelf, en zijn humanistische geestverwanten Erasmus en Pieter Gillis
– zijn ook aanwezig, in de vorm van
portretten. Zo kunnen we uitpakken
met het portret van Erasmus dat Quinten Metsys schilderde, uit de Britse koninklijke collectie. Het portret is speciaal gemaakt voor Thomas More, die er
in zijn brieven zeer lyrisch over schrijft.
Queen Elisabeth II leent het uitzonderlijk uit voor onze tentoonstelling.”
Heiligen en monsters

Heel trots is Van der Stock ook op de
drie Besloten Hofjes, prachtig versierde
retabelkastjes uit de zestiende eeuw.

Ludo Meyvis

Mechelse gasthuiszusters versierden
hun voorstellingen van een spirituele
en paradijselijke wereld onder meer met
handgemaakte zijden bloemen, glazen
druiventrosjes en heiligenrelieken. “Die
diversiteit aan materialen maakt de hofjes erg bijzonder, maar ook kwetsbaar.
Ze waren er slecht aan toe en konden
alleen getoond worden als ze eerst geconserveerd zouden worden. Acht specialisten – onder meer van Illuminare,
ons Studiecentrum voor Middeleeuwse
Kunst – hebben er drie jaar lang aan gewerkt. De drie grootste en mooiste hofjes kunnen we nu voor het eerst tonen
aan het brede publiek. We geven ze een
plaats in het luik ‘Beelden van Paradijs
en Hel’, waarin we ook de schaduwzijden van de utopie tonen. Een wandtapijt gemaakt naar de Tuin der lusten van
Jeroen Bosch toont bijvoorbeeld waar je
terechtkomt als je uitgesloten wordt van
het paradijs.”
Zo mogelijk nog indrukwekkender
dan de hofjes, maar even fragiel, is de
wereldkaart die de Franse cartograaf
Pierre Desceliers in 1550 maakte voor
de Franse koning Henry II: “Het gaat
om een kaart op perkament. Het uitrollen moest centimeter voor centimeter
gebeuren, om het perkament telkens
te laten wennen aan zijn nieuwe vorm.
Dat proces duurde weken. We hebben
er ook een vitrine op maat voor moeten
laten maken.”

DOSSIER UTOPIA
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Op de kaart herkennen we de contouren van de continenten, die gevuld
zijn met allerlei fantastische wezens.
“More leefde in de tijd van de grote ontdekkingsreizen. Dat zie je ook
weerspiegeld in de fictieve hoofdpersoon uit Utopia, Hythlodaeus, die aan
gezag probeert te winnen door zich
voor te stellen als reisgezel van Amerigo Vespucci. In dit deel van de tentoonstelling tonen we hoe de verkenningstochten naar de terra incognita
de verbeelding van de kunstenaars
prikkelden. Ze lieten hun fantasie de
vrije loop en bevolkten die nog onbekende werelden met mythische monsters en exotische wezens.”
What if ...

Het campagnebeeld van de tentoonstelling is het sublieme Portret van
een jonge prinses met een armillarium
van Jan Gossaert. De bol in haar handen is een instrument dat de positie
en beweging van hemellichamen in
verhouding tot de aarde weergeeft.
“In dit laatste deel van de expo laten
we zien hoe de mens zijn universum
wil meten en begrijpen, letterlijk in
de hand houden. In de 16de eeuw
was Leuven toonaangevend in het
vervaardigen van armillaria, astrolabia en hemelglobes. We zijn erin
geslaagd om vier van de zeven nog
bestaande Leuvense armillaria voor

de allereerste keer in 500 jaar weer
samen te brengen op de plaats waar
ze vervaardigd werden.”
De prinses op het portret houdt
haar armillarium opzettelijk ondersteboven. Zo is het schilderij
een knipoog naar de boodschap
van Utopia: de dingen op hun kop
zetten kan voor een revolutie in de
ideeën zorgen. “More was niet de eerste die schreef over een ideale wereld.
Maar hij heeft wel aangetoond dat je
met het genre de brug tussen droom
en realiteit kunt slaan. Hij schreef
Utopia in een zeer woelige tijd, en
waarschijnlijk net op het juiste moment. Een jaar later stak Luther het
vuur aan de religieuze lont met zijn
stellingen aan de kerkdeur in Wittenberg. In eigen land zou More zelf in
een religieus-politieke belangenstrijd
verwikkeld raken, die hem uiteindelijk de kop zou kosten. Maar in 1516
kon hij nog dromen over waar we
naartoe zouden kunnen gaan. What
if ... Dat willen we tonen in de tentoonstelling. Het enige boek uit deze
stad dat de wereld veroverd heeft: dat
verdiende een statement, toch?”

‘Op zoek naar Utopia’
Van 20 oktober 2016 tot 17 januari 2017
in M-Museum Leuven
www.utopialeuven.be

Linksboven:
Jan Gossaert, Portret
van een jonge prinses
met een armillarium,
ca. 1530.
Het schilderij
illustreert hoe de
mens zijn universum
wil meten en
begrijpen, letterlijk in
de hand houden.

Rechtsboven:
Besloten Hofje met
de heilige Elisabeth,
de heilige Ursula en
de heilige Catharina,
detail, ca. 1520-1530.
De diversiteit aan
gebruikte materialen
maakt de hofjes erg
bijzonder, maar ook
kwetsbaar.

Rechtsonder:
Pierre Desceliers,
detail uit wereldkaart
uit 1550.
Het uitrollen van het
perkament moest
centimeter per
centimeter gebeuren,
een proces dat weken
in beslag nam.

Hoe maak je
een tentoonstelling?
Voor curator Jan Van der Stock is
de tentoonstelling de kroon op
het werk van zeven jaar intensieve voorbereiding. Een proces
van brainstormen, concepten
bedenken, onderhandelen en onvermijdelijk ook selecteren. “Op mijn
oorspronkelijke verlanglijstje stonden
ongeveer duizend stukken.”
“De kiem van deze expo ligt bij wijlen professor Jan Roegiers, historicus en jarenlang
hoofdbibliothecaris van de KU Leuven”,
vertelt Van der Stock. “Hij signaleerde al in
2002 dat de verjaardag van de eerste editie
van Utopia er zat aan te komen. Die mochten
we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Het
stadsbestuur had er meteen oren naar, en in
2009 – nog tijdens de Van der Weyden-tentoonstelling – ging de bal aan het rollen.”
Hoe begin je aan zo’n tentoonstelling?
“We zijn gaan brainstormen. Welke dingen
willen we tonen, en vooral: wat willen we
zeggen? Op mijn oorspronkelijke verlanglijstje stonden na een tijd ongeveer duizend
stukken. Daar moest natuurlijk flink in gewied worden. Sommige dingen vallen ook
weg omdat ze niet meer passen in het concept, en er duiken geregeld technische problemen op: soms bevinden kunstwerken

zich in een te slechte staat om getransporteerd te worden.”
“De wereld van internationale
tentoonstellingen werkt ook met
het do ut des-principe (letterlijk:
‘ik geef opdat jij zou geven’ – red.).
Als een buitenlands museum een topstuk
uitleent, wil het daar iets voor terug. En ook
al heeft Leuven heel wat mooie kunstwerken in zijn bezit, het gaat niet om een wereldverzameling. Het zou bijvoorbeeld van
een enorme naïviteit getuigen om alle da
Vinci’s naar Leuven te willen halen. Vergeet
ook niet dat het Leuvense erfgoed door de
geschiedenis bont en blauw gemept is. Er
is veel gestolen, verkocht en verbrand. Dat
leidt tot beperkingen in wat wij als kunststad te bieden hebben.”
“Dat belet niet dat geduld heel veel mogelijk maakt. Kijk maar naar de vele toppers
die we kunnen tonen op de tentoonstelling.
Dat bereik je onder meer door creatief te
onderhandelen, bijvoorbeeld door een restauratie te organiseren in ruil voor de toelating om het werk in kwestie tentoon te
stellen. Of je brengt werken voor het eerst
samen: dat kan voor beide eigenaars een
meerwaarde betekenen. Als je één topstuk
kunt binnenhalen, opent dat vaak de deur
naar een tweede.”
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Vantyghem, P., Psychiater Dirk De Wachter: de wereld op de sofa,
De Standaard, p. 22-23, 1/10/2016
22 binnenland
PSYCHIATER DIRK DE WACHTER:
DE WERELD OP DE SOFA

‘Doe niet alsof
alles leuk is,
leef met
je ongeluk’
Als een kroniek van de grote kwalen
van deze tijd, zo leest het derde boek
van Dirk De Wachter. Maar de
psychiater wil net zomin een onheilsprofeet als een goeroe zijn. ‘Ik stel
vooral vragen.’

PETER VANTYGHEM

Sinds enkele jaren is ook de
psychiater toegetreden tot het
pantheon van populaire idolen.
Dat zit Dirk De Wachter (56) niet
lekker. Met zijn nieuwe boek wil
hij mensen inspireren om zich te
engageren, maar dat hij daarvoor
in de spotlichten moet treden,
verwart hem. ‘De psychiater opereert het best in de duisternis, ja.
Maar ik vind dat ik aan die duisternis een stem moet geven.’
Die duisternis, dat is de misère
die hij hoort in zijn kabinet: de
verhalen van mensen die eruit gevallen zijn, de stress niet meer
aankunnen, financiële problemen
hebben, vervreemd raken van familie. De Wachter luistert, denkt
na en gaat in De wereld van De
Wachter een genuanceerde, inwendige monoloog aan met de
beulen van ’de gevoelige, bange
mens in een razendsnel veranderende wereld’.
‘Ik ben niet tegen de sociale
media of het neoliberalisme an
sich’, legt hij uit. ‘Ik ben zelf een
individualist. Maar ik denk dat die
krachten, zoals ook het hedonisme, te ver doorgeschoten zijn. Ze
overdrijven fors en zorgen voor
veel miserie. Ik kan mijn patiënten medicatie geven, maar het is
ook de wereld waarin ze leven, die
hen pijn doet. Daarom dit boek.’
U somt een lange rij eigentijdse
kwalen op (zie inzet). Is er iets wat
hen verbindt?

‘Ze tonen de zinloosheid van
het bestaan. De mensen die bij me
komen, botsen op de vraag: “Wat
doe ik hier eigenlijk? Wat moet ik

doen?” Als het niet leuk is of vooruitgaat, wenkt een groot, gapend
gat. Dat hoor ik élke dag en dat is
vrij nieuw. We hebben God verstoten en ons daarna ingegraven,
blind voor de “andere”. In mijn
praktijk staat die “andere” elke
dag voor mijn deur. We moeten
ons dringend resetten.’
In het binnenlaten van die ‘andere’
zit de oplossing, bepleit u, naar de
filosofie van Emmanuel Levinas.
Tegelijk kunnen we die ‘andere’
nooit echt kennen. Dat lijkt een paradox.

‘Ja, dat is complex. Ik denk dat
de identiteit van een mens zich altijd spiegelt in hen die voor hem
van belang zijn. Daarom zoek ik
als therapeut ook altijd naar verbindingen. Het zoeken primeert
op het vinden. Het is door te aanvaarden dat niet alles kenbaar is,
dat er altijd vragen blijven, en dat
ons bestaan een nieuwe dimensie
krijgt. Pas dan kunnen we solidair
zijn, de natuur als gelijke beschouwen, naar een universele
band streven.’

Grote verhalen
Veel mensen zullen antwoorden:
ach, als we maar gelukkig zijn. Dat
vond zelfs Thomas More in zijn
boek Utopia het hoogste goed.
Maar u niet.

‘Ik heb vooral een slecht gevoel
bij onze geluksindustrie. Een wereld die het vinden van geluk hedonistisch en materialistisch vertaalt, maakt de mensen veeleer
ongelukkig. Het leven op deze pla-

‘Ik kan mijn
patiënten
medicatie
geven, maar
het is ook de
wereld waarin
ze leven, die
hen pijn doet.
Daarom dit
boek’

neet is lastig. Daar moeten we
mee omgaan, en geen oplossingen
zoeken in schijngeluk.’
U pleit ervoor het goede te doen.
Mensen moeten verantwoordelijkheid opnemen. Een persoonlijke,
morele keuze.

‘Zolang men maar geen goeroe,
leraar of pedagoog in me ziet,
want ik stel vooral vragen en heb
vaak de antwoorden niet. Kijk, ik
heb tot mijn vijftigste gewacht om
een boek te schrijven en ik had
nooit gedacht dat het zo’n succes
zou zijn. Ik heb het ook niet nodig
om mezelf interessant te maken.
In mijn praktijk ben ik vooral een
goede luisteraar. Maar maatschappelijk heb ik ervoor gekozen
me verder te engageren. Er is me
al vaak gevraagd, van héél links
tot behoorlijk rechts, me in de politiek te begeven, maar ik ben daar
te gevoelig voor. Liever zo: dit
geeft zin aan mijn leven.’
U steekt uw fobietjes niet weg.
‘Daar is het postmodernisme
weer’: dat klinkt bits.

‘De wereld uitleggen als verbrokkeld, dat zegt niets meer. En
dat we geen grote verhalen meer

hebben? Natuurlijk wel: het consumptieverhaal verbindt het hele
Westen. Overal vind je dezelfde
winkels en voedselketens.’

Kleine overwinningen
U houdt ook niet van ironie als levensperspectief.

‘Ik maak graag een grapje,
maar ironie is te vaak een masker
om je onmacht te verbergen, en
we hebben er te veel van. Ironisch
spreken over de liefde bijvoorbeeld vind ik verschrikkelijk. De
hele kunstwereld is zozeer in ironie verdronken dat ze betekenisloos geworden is. Verbindingen
zoeken, je engageren lijken me
vandaag veel belangrijker.’
Nochtans verwacht u veel heil van
de kunstenaar: hij is een essentiële, zingevende kracht.

‘Natuurlijk moet kunst dat zijn,
al staat ook zij niet buiten de wereld en wordt ze, net als zovele zaken als stilte en gezondheid, te
vaak vermarkt. Maar door haar
perspectief als nadenkende buitenstaander kan de kunst een hefboom zijn. Ik bewonder kunstenaars erg, wellicht omdat ik er zelf
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NEGEN KLACHTEN
EN EEN OPLOSSING
In zijn nieuwe boek noemt Dirk
De Wachter de eigentijdse kwalen
bij naam. We zetten ze op een rij.

1.

Nadat we hem hadden gedood,
zijn we Gods rol gaan overnemen. We
proberen de hemel hier op aarde voor
onszelf te maken. In een dergelijke
maatschappij mag je er alleen wezen als
je bijzonder bent of doet. In ons ultrameritocratische denken verheffen we
onszelf tot hemelse proporties.

2.

Ons neurologisch systeem wordt
op de proef gesteld door een constante
hyperstimulering. De wildgroei aan
impulsen leidt tot een een stijging in
klachten als irritatie, oververmoeidheid,
burn-out.

3.

Hoe gaan we om met de enorme
schaalgrootte, die zo in spanning staat
met de waarde die we sinds de verlichting aan het individu hebben vastgehaakt? Kunnen we als mens tegen de
macrowereld opboksen?

4.

Helden zijn vervangen door sterren. De idolen die we hebben, stellen
succes, rijkdom, aantrekkelijkheid en geluk voor als de beste uithangborden. De
aandacht daarvoor gaat echter gepaard
met de drang om de status van idolen
na te jagen, eerder dan de inhoud van
hun discours.

5.

We zijn opiniemaker op de ene
website en kok op de andere, en bij het
bespeuren van het minste kwaaltje surfen we onszelf wijs. Met een klik worden
we wie we op dat moment willen zijn.
We managen ons imago maar versplinteren onze identiteit.

6.

De vanzelfsprekendheid aan keuzemogelijkheden draagt een onaangenaam neveneffect met zich mee. We
dreigen ons overal klant te voelen, ook
daar waar we dat niet horen te zijn. Aan
de schoolbanken, bij de dokter.

‘Ik bén zenuwachtig, want
dit boek is
makkelijk neer
te sabelen, en
dat zal me pijn
doen. Dan
denk ik wel
eens: als het
zo zit, dan
zwijg ik wel’

niet het minste talent voor heb, en
ik toch veel engagement zie.’
U verwacht veel van ‘het kleine
goede’, zoals Levinas ook zegt. De
jeugd, de vrijwilligers, activisten.
Staan die niet te veel aan de rand
om impact te hebben?

‘Absoluut niet. Jonge mensen
staan in het midden van de samenleving. Zij, en niet de vijftigers die ik verwachtte, hebben
massaal gereageerd op Borderline
Times (De Wachters eerste boek,
red). Ik geloof in kleine overwinningen. Wanneer ik op het einde
van de reis voor de hemelpoort
sta, wil ik afgerekend worden op
die honderd patiënten tot wier
herstel ik bijgedragen heb. Boeken uitgeven is daarvan een spinoff.’

Onnozelaar
Bent u nu niet bang voor ouderwetse idealist versleten te worden?

‘Dat zit erin. In de jaren 60
werd idealisme tot op het onnozele af verheerlijkt. Vandaag, in deze
cynische wereld, is het moeilijk
om een krachtige boodschap van

hoop te geven en niet voor onnozelaar versleten te worden. Ik bén
zenuwachtig, want dit boek is
makkelijk neer te sabelen, en dat
zal me pijn doen. Dan denk ik wel
eens: als het zo zit, dan zwijg ik
wel.’
De rode draad in uw boek is hoop.
Is die oprecht, of wanhopig?

‘Ik ben van nature geen naïeve
optimist, wel een zorgelijke mens,
en ik denk dat de wereld altijd miserie zal zijn. Maar door bereid te
zijn om met mijn patiënten te
spreken, toon ik dat ik geloof in
hun herstel. Ik ben ervan overtuigd dat je je ongeluk een plek
kan geven, ermee kan leven, in
plaats van te doen alsof alles leuk
is. Dat is hoopvol. (stilte) Grosso
modo gaat de wereld er wel op
vooruit, maar gebeurt dat met
horten en stoten.’
‘De wereld van De
Wachter’ is uit bij
Lannoo Campus. Op
9/10 wordt het boek
voorgesteld in CC
Leuven.

‘Ironie, we hebben
er te veel van.
Ironisch spreken
over de liefde vind
ik verschrikkelijk.’
© Leo De Bock

7.

Bootvluchtelingen’ noemen we
hen, ‘gelukzoekers’. Onze taal construeert afstand. We wenden de blik af.
Ondertussen boeken we voor onszelf een
reis, in de tegenovergestelde richting,
naar exotische ontspanning.

8.

Het flitsende instantnieuws reflecteert en bevestigt onze paradoxale
clichématige kijk op hét ik en dé Ander.
Enerzijds wij als toeschouwer in ons veilige welvarende halfrond, anderzijds de
niet-westerling, op drift geraakt wezen.
In wezen raken we daarbij zelf op drift.

9.

Van de ene wowbeleving naar
de andere zien kinderen hun wensen in
vervulling gaan. Het verlangen naar iets,
uitkijken naar iets wat er misschien niet
eens zal komen, wordt nauwelijks aangeleerd. Voor wachten en onzekerheid is
geen tijd meer.

10.

Ons antwoord moet een fundamenteel andere houding zijn. Een
duurzame macropolitiek en -mentaliteit
tegenover de natuur. Want wat we haar
aandoen, doen we onszelf aan. Een andere logica dringt zich op: minder in
plaats van meer, meer, meer. Onze levenstandaard kan dalen, maar we krijgen er veel voor terug: de liefde voor
onszelf en de natuur.
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Wie het kleine niet eert
LEUVEN TOONT GERESTAUREERDE MINIATUURRETABELS

D2 cultuur & media

Pailletten

D E SA LN I E T T E MI N
F I L I P VAN ONG EVALLE

in het paradijs

Nobelnominaties

W

ie wil winnen, moet er tijdig aan beginnen.
Daarom zouden we graag onze kandidaten
voor de Nobelprijzen 2017 al even naar voren
schuiven. Want nu Bob Dylan de Nobelprijs voor
Literatuur kreeg, opent er zich een waaier van
mogelijkheden.
• De Nobelprijs voor Chemie: in de
hoop dat hij oktober 2017 haalt: Keith
Richards. Zijn leven stond niet alleen
in dienst van de muziek en zijn jongeheer, maar ook in dat van de chemische proeven. Zijn neusgaten zijn weliswaar al zo kapot gesnoven dat ze
groot genoeg zijn om twee auto’s in te
parkeren, zijn keelgat heeft iets weg
van de Kanaaltunnel en ter hoogte van
zijn maag zit enkel nog een groot gat.
Maar een man die zelfs de as van zijn
vader opsnuift in dienst van het experiment, verdient eeuwige erkenning.
• De Nobelprijs voor Natuurkunde:
Dimitri Vegas & Like Mike, omdat ze
er als eersten in geslaagd zijn om lood
te veranderen in goud.
• De Nobelprijs voor Geneeskunde:
Cher! Geen enkel ander levend wezen
(Michael Jackson is dood) heeft haar lichaam zo ten dienste gesteld van de
plastische chirurgie. Mogelijk zit er ergens op haar hiel nog een halve vierkante centimeter originele huid, maar
zelfs dat is twijfelachtig.
• De Nobelprijs voor de Vrede: Metallica, omdat ze al 35 jaar lang in slagen
om alle botsende ego’s en klinkende ruzies te overwinnen. Zelfs als elk
groepslid daartoe een eigen vliegtuig
en tourbus ter beschikking moet krijgen.
• De Prijs van de Zweedse Rijksbank
voor Economie: U2. De Ierse band verdient al jaren meer met beleggen dan
met muziek maken en betaalt er dankzij ingenieuze en trendsettende fiscale
constructies nauwelijks belastingen op.
• De Nobelprijs voor Literatuur: Morrissey. Omdat hij, alle Dylans nog aan
toe, de enige zingende schrijver is die
de Nobelprijs écht verdient. Bigmouth
strikes again!

‘Binnenkort starten nieuwe
opnames. Dan kom ik een
jaar niet meer op
televisie en geef
ik ook geen
interviews’
Acteur MATTEO SIMONI,
dezer dagen alomtegenwoordig,
is bang voor overkill
(in ‘Het Nieuwsblad’)

Drie wonderkamers, die de
vrouwelijke spiritualiteit
treffend in beeld brengen,
worden straks de blikvangers
van de Utopia-expo in Leuven.
De ‘besloten hofjes’, pas gerestaureerd, geven hun geheimen
niet prijs.
GEERT VAN DER SPEETEN

I

n een restauratieatelier kan
het er behoorlijk onorthodox aan toe gaan. Kunstwerken belanden er onder
de scanner, of worden tot op
het skelet uitgekleed. Een zeldzame keer gaat er ook iemand op
blazen. Lieve Watteeuw, onderzoeker aan de universiteit van
Leuven, doet het. Maar ze kent
ook het effect: boven het Besloten
hofje met Elisabeth, Ursula en Catharina gaan de bloemvormige lovertjes vrolijk aan het tinkelen.
Het retabel stond eeuwenlang
bij de gasthuiszusters in Mechelen, vaak tussen de brandende
kaarsen. De luchtbeweging zette
de flikkerende pailletten zachtjes
in beweging. Zo kwam de paradijstuin tot leven, die in dit kunstwerk in detail is uitgewerkt.
De zeven besloten hofjes, die
intussen deel uitmaken van de
collectie Musea & Erfgoed Mechelen, zijn een rariteit. Sinds 2011
zijn ze als topstuk erkend. De retabelkastjes, gekoesterd en onderhouden door vrome zusterhanden, dienden als inspiratie voor
gebed en contemplatie. Per kast
bevatten ze zo’n vierhonderd objecten, vaak met liefde geknutselde snuisterijen.
Het meest opvallend zijn de gepolychromeerde beeldjes, relieken en metalen pelgrimsinsignes.
Daarnaast zijn er ook perkamenten banderollen, zijden bloemen,
druivenranken (kersenpitten, omzwachteld met geborduurde zijde), koorden met kraaltjes, halfedelstenen en wassen zegels. Alles

De kleuren van de ‘poupées
de Malines’ blinken weer fel.

© rr

‘De restauratie heeft
iets chirurgisch, als
een oefening in traag
kijken en meticuleus
handelen’

werd gemonteerd op een dun houten paneel en vastgezet op een bodem van turf, met groene zijde
overtrokken.

Hooglied
‘De turf en zijde waren nog de
originele’, zegt Lieve Watteeuw.
‘Maar de zusters hebben de retabels in de loop der tijden vaak hersteld. We vonden nietjes en plakband, achtergrondpapier was vervangen en loshangende bloemetjes waren weer vastgezet. Alle
stukken zijn kwetsbaar en vergankelijk. Was, textiel, hout, metaal:
je zou het mixed media van de zestiende eeuw kunnen noemen.
Voor elk van deze materialen
schakelden we een expert in.’
De hofjes dienden de augustinessen als voorwerp van devotie.
De beeldspraak is lieflijk: de bloemen en vruchten in de kunstmatige tuintjes roepen het verlangen
naar het paradijs op. In deze ‘tuin
der liefde’ kan zich het mystieke
huwelijk voltrekken: de versmelting van de devote ziel met het hogere, zoals beschreven in het
Hooglied. De hofjes vormen daarnaast ook een reliekschrijn, met
onder meer een botje van de haan
die Petrus verried. Door de pelgrimssymboliek bevatten de retabels ook nog eens een uitnodiging
tot een spirituele boetetocht.
Een team van acht conservatoren-restaurateurs ging in 2014
aan de slag in het Hof van Busleyden. Ze begonnen met conditierapporten en met röntgenonderzoek, dat de metalen structuur
blootlegde. ‘De retabels hebben
lang geslapen’, zegt Lieve Watteeuw. ‘Stilistisch onderzoek was
al vaker gebeurd, materiaaltechnisch stonden we nog nergens.
Daardoor kreeg de restauratie iets
chirurgisch, als een oefening in
traag kijken en meticuleus handelen.’
De lichtschade bleek aanzienlijk. De druiven zagen felblauw, de
zwarte draad was ooit zilverdraad. Het originele papier bevatte tinfolie en ook veel roze tinten
zijn verbleekt. ‘De hofjes moeten
een kleurrijk geheel geweest zijn,’
zegt Watteeuw.
Veel van de schade is onomkeerbaar. ‘We konden alleen fixeren en reinigen wat onder een laag
stof zat. Maar de rode bloemen
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Bob Geldof in de
clinch met toetsenist
Toetsenist Johnnie Fingers
van de voormalige Ierse punkband Boomtown Rats sleurt
frontman Bob Geldof voor de
rechter. Dat schrijft The Sunday Telegraph.
Fingers (echte naam John
Moylett) zegt dat hij de beroemde pianoriff en een deel
van de tekst schreef van de
wereldhit ‘I don’t like Mondays’ (1979). Maar Geldof weigerde hem de credits voor het
nummer te geven.
De 60-jarige ex-toetsenist,
die momenteel in Japan
woont, wil van het Londense
High Court verkrijgen dat ‘Sir
Bob’ hem twee derde van de
royalty’s uitbetaalt die het
nummer op 37 jaar tijd heeft
opgeleverd. Geldof blijft volhouden dat hij het nummer
helemaal op zijn eentje
schreef. (belga)
Besloten hofje met Elisabeth, Ursula en Catharina, middenpaneel.© Sebastian Steveniers

Literatuur

zijn opgeklaard, iedere bloem
heeft weer zilverdraad en het
goud van de sculpturen of poupées
de Malines blinkt weer fel.’
Watteeuw vergelijkt graag met
de restauratiecampagne van het
Lam Gods, die rond hetzelfde moment begon. ‘Het werk aan beide
is uiterst gedetailleerd en arbeidsintensief. Maar wij kunnen niet terug naar de originele laag, zoals
bij Van Eyck. Zeker, we hadden
een stuk verder kunnen gaan in de
reconstructie. Maar we willen ook
het patina en de historische gelaagdheid van het gebruik behouden. Je zou kunnen samenvatten:
de tuinman is langs geweest voor
een groot onderhoud.’

Jan Wolkers Prijs
voor boek over grutto

Luxemarkt
Aan de hofjes is uren borduuren weefselwerk te pas gekomen.
Wat de vraag doet rijzen: waren
de kloosterzusters alleen de opdrachtgevers, of ook de makers? Is
dit profane of religieuze kunst?
Ook de jongste analyses bieden
geen uitsluitsel.
Watteeuw: ‘Wat we weten, is
dat er veel handen aan de hofjes
gewerkt hebben. Mechelen was
toen bekend om zijn hout- en albastbewerkers, de cleynstekers.
Ook zijden bloemen vervaardigen
was vaak een mannenzaak. De
hofjes waren wellicht een exportproduct voor een luxemarkt. Maar
slechts weinige bleven bewaard
en de informatie die we hebben,
lost niet alle vragen op.’
Daar staat tegenover dat de
hofjes passen in een traditie van
vrouwelijke religieuze kunst, later
voortgezet in de begijnhoven en
met de productie van stolpmadonna’s.
Watteeuw: ‘De hofjes waren
ook een werk van spiritualiteit en
sublimering. Het arbeidsintensieve, repetitieve borduren en weven
zou dan parallel kunnen gelopen
hebben met het bidden. De zusters schikten en herschikten bovendien zelf de architectuur van
hun retabels, naargelang de beschikbare relieken. Hun tuin was
nooit af.’
Op zoek naar Utopia, M Leuven,
20/10> 17/1.
Het Hof van Busleyden in
Mechelen opent in 2018 met de
gerestaureerde besloten hofjes.

Christus als tuinman (detail).

© Sebastian Steveniers

De grutto van Albert Beintema heeft de Jan Wolkers
Prijs 2016 gewonnen, de prijs
voor het beste Nederlandstalige natuurboek. Beintema
kreeg de bekroning, een bedrag van 5.000 euro en een tekening van Siegfried Woldhek,
uit handen van Karina Wolkers, weduwe van de in 2007
overleden schrijver. De grutto
is een weidevogel uit de familie strandlopers en snippen. In
2015 werd hij gekozen als nationale Nederlandse vogelsoort. Beintema is een bioloog
die de achteruitgang van de
grutto toeschrijft aan de intensivering van de melkveehouderij. De ‘koning van de weide’
kan steeds minder goed in het
graslandschap broeden of z’n
jongen grootbrengen. Ook de
Vlamingen Chris De Stoop en
Norbert Peeters waren voor de
Jan Wolkers Prijs genomineerd. (belga)

Bij de restauratie en conservatie waren acht
experts betrokken, één voor elk van de
materialen. © Sebastian Steveniers

Film

Carrièreprijs voor
Viviane De Muynck

Lieve Watteeuw, onderzoeker aan de KU Leuven, in het restauratieatelier in Mechelen.
© Sebastian Steveniers

Viviane De Muynck heeft
tijdens het Film Fest in Gent
de Acteursgilde Carrièreprijs
gekregen. ‘Dit is absoluut geen
fin-de-carrièreprijs, meer een
aanmoedigingsprijs voor een
springlevend talent’, zei
woordvoerder Michaël Pas.
Theaterdiva De Muynck (70) is
een vaste waarde bij het theatergezelschap Needcompany.
Ze speelde ook in televisiereeksen als Oud België, Het
goddelijke monster, Met man
en macht en Professor T en recentelijk in films als D’Ardennen, Le Tout Nouveau Testament en Het vonnis.
Niet alleen in Vlaanderen en
Nederland is De Muynck actief, ook in Duitsland en
Frankrijk regisseerde en speelde ze.
(belga)

Van der Speeten, G., Dromen tussen hemel en aarde, De Standaard, p. D6 - 7,
19/10/2016
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Rode Hond: kunstenfestival op familiemaat, Info Leuven, 19/10/2016

STADSINFO

LEUVEN

mijnLeuven, het jongerenlabel van
de stad is jarig. Al vijf jaar helpt het
Leuvense jongeren hun gekste
ideeën en wildste plannen samen
waar te maken.
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Nog tot 20 november brengt
‘Tracing the Future’ films en installaties op verschillende plaatsen in
Leuven, bijvoorbeeld in het stadspark. Meer info: www.utopia.be.

Rode Hond: kunstenfestival op familiemaat
programma: theatervoorstellingen,
ontdekkingstochten, knutselen, Rode
Hondkapsels, goochelkunsten, familieportretten, bingo spelen en nog veel,
veel meer. Het programma is (bijna)
helemaal gratis. En natuurlijk is er
steeds iets lekkers te krijgen in het
Festivalcafé.

‘Rode Hond’ is op komst! Het
besmettelijke kunstenfestival voor
gezinnen maakt van de herfstvakantie
weer één groot feest. Op het menu van
de elfde editie: theater, film, expo, dans,
literatuur, workshops … voor het hele
gezin. Hoe je wegwijs raakt in de meer
dan tweehonderd activiteiten? Deze
tips helpen je alvast verder.

OVERAL VERHALEN
Tweebronnen zit opnieuw vol
illustratoren, schrijvers, kunstenaars en
vertellers. De Bib en Artforum nodigen
er onder meer Mattias De Leeuw, Kim
Crabeels en Emma Thyssen, Stefan
Boonen en Marja Meijer uit. Vaak kan je
zelf ook aan de slag met teken- en
knutselmateriaal.
De bewoners van OPEK werken samen
met de Leuvense Jachtclub voor ‘Het
verhaal van het onbekende eiland’. Ga
aan boord van het schip en vaar uit
naar een onbekende bestemming.
Cinema ZED vertoont tal van frisse
releases (zoals ‘De GVR’ en ‘Miss
Peregrine's Home for Peculiar
Children’) en knappe hernemingen
(waaronder ‘The Addams Family’). Op
zondag combineer je ‘Mannetje Tak’
met een lekker filmontbijt.

FESTIVALCENTRUM
Het festival start op donderdag 3
november met een reuzeleuk
‘Openingsfeest’ om 13.30 uur. Zing mee
met het gloednieuwe Rode Hondlied,
samen met het kersverse Rode
Hondkoor. Onder aanvoering van een
ganzenfanfare trek je vervolgens naar
het Festivalcentrum, het kloppende
hart van Rode Hond. Dat is dit jaar, vier
volle dagen, gevestigd in het
woonzorgcentrum Edouard Remy.
30CC en het woonzorgcentrum
zorgen er voor een verbluffend

“

Het
besmettelijke
kunstenfestival
voor het
hele gezin

ZONDAG CIRCUSDAG
Op de slotdag zet 30CC een fikse
portie circus op het menu. De
Canadees Barto mixt jongleren,
clowning en lichaamstorsies in een
grappige act. In ‘Le cirque démo cratique de la Belgique’ (Cie Pol &
Freddy) mag jij mee beslissen over
zowel vorm als inhoud van de
voorstelling. En Cirkus in Beweging

staat garant voor vele workshops om
je samen met mama, papa, oma, opa,
tante of peter uit te leven als een echte
circusartiest.

zestien locaties in de stad en in het
Festivalcentrum in woonzorgcentrum
Edouard Remy, Andreas Vesaliusstraat
10 in Leuven.

PRAKTISCH
Het festival vindt plaats van donderdag
3 tot en met zondag 6 november op

� Voor meer info, tickets, leuke Rode
Hondkleurplaten en het Rode Hondlied
kan je terecht op www.rodehond.be.
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Nieuwe verkeerssituatie in de rode stadszone

De belangrijkste aanpassing voor het
Geldenaakse-

straat en de Familie De Bayostraat
(richting Parkstraat), de volledige
Weldadigheidsstraat (naar de ring),
de Frans Nensstraat (naar de ring) en
de Vander Lindenstraat (stadinwaarts). Je mag in deze straten fietsen, maar je moet daarbij wel rekening
houden met de rijrichtingen op de
verkeersborden.
Om de wegmarkering en signalisatie
aan te passen, geldt in een aantal
straten van het rode stadsdeel op 24
oktober een parkeerverbod. De
oranje, blauwe en gele stadsdelen
worden later dit najaar aangepast.
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EUtopia, mogelijkheid van een eiland
In het Leuvense Museum M aan
de Leopold Vanderkelenstraat is de
tentoonstelling Utopia begonnen die
werd opgebouwd rond de 500ste
verjaardag van de eerste druk van
het gelijknamige boek van Thomas
More. Aansluitend op dit groots
opgevatte evenement organiseert
Stad en Architectuur in Museum
M een tentoonstelling met als titel
‘EUtopia - Mogelijkheid van een
eiland’. Deze expo, gesitueerd op de
hoogste verdieping van het museum,
stelt de vraag naar de utopie in
de architectuur: hoe kunnen we
het utopisch denken inzetten voor
het bouwen aan de ideale stad en
samenleving? De tentoonstelling
is tot 17 januari te bezoeken.

Ward Verbakel is één van de curatoren van EUtopia.

Utopia, het iconische werk van Thomas
More, werd 500 jaar geleden in Leuven
gedrukt. Dat feit wordt dit najaar uitgebreid gevierd met spraakmakende tentoonstellingen, een stadsfestival en een
uniek samenlevingstraject. In de tentoonstelling ‘EUtopia - Mogelijkheid van
een eiland’ onderzoeken de vijf deelnemende kantoren de architecturale utopie. Het boek ‘Utopia’ van Thomas More
staat aan het begin van een lange tradi-

tie van utopisch denken over architectuur en samenleving. Hoewel de utopie
niet streeft naar realisatie – de ideale
stad bestaat slechts op papier – is ze
één van de meest doeltreffende instrumenten om de maatschappij in vraag te
stellen en nieuwe ideeën ingang te doen
vinden.
R550-BK-7

www.porteyes.be
porteyes-info@porteyes.be
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Thomas More situeert Utopia niet toevallig op een eiland. Het eiland verbeeldt
een samenleving die haar identiteit wil
beschermen tegen invloeden van buitenaf. ‘EUtopia - Mogelijkheid van een
eiland’ stelt de vraag naar het kritische
vermogen van de utopie en naar de architectuur als utopische praktijk. Hoe
kan het utopische denken vandaag nog
relevant zijn? Kunnen we de utopie nog
situeren op een ongerept eiland? Hoe
zou een utopie er uitzien die zich opent
voor het andere en het vreemde? En
moet goede architectuur niet een beetje
utopisch zijn?
Vijf teams van vooraanstaande Belgische
architecten en kunstenaars maakten
utopische ontwerpen voor het ﬁctieve
eiland EUtopia, een spiegel van onze Europese conditie. De utopische ontwerpen in de tentoonstelling vertrekken van
het boek van Thomas More. Curatoren
Joeri De Bruyn (Public Space) en Ward
Verbakel (Plusofﬁce architects) vroegen
aan architecten Ofﬁce Kersten Geers David Van Severen, JDS Architects, noAarchitecten, het Collectief Camiel Van Noten / Maxime Peeters / Wouter Van der
Hallen en het multidisciplinaire bureau
LAb[au] om de prangende vragen uit het
historische boek in een frêle installatie
te vatten. EUtopia is papieren architectuur: alle installaties zijn dan ook uitgevoerd in papier en ijle materialen.
Het vijfhonderd jaar oude Utopia bevat
een aantal motieven die vandaag nog altijd actueel zijn, zoals de relatie tussen
grens en identiteit, het debat over toezicht en privacy in de publieke ruimte,
de wervende kracht van collectiviteit of
de uitbreiding van de ideale stad. In de
rand van EUtopia organiseert Stad en
Architectuur de komende maanden een
aantal lezingen. Informatie: utopialeuven.be of stadenarchitectuur.be.

Wonen in Limburg
Architectuurwijzer nodigt op woensdag 9 november om 20.15 u. drie architectenkantoren uit om eigen woonprojecten voor te stellen. De focus op wonen
vertrekt van een architecturale benadering. Dhoore Vanweert, UAU Collectiv en
Van Belle & Medina geven hun toekomstvisie over wonen in de ‘stad’ Limburg.
De lezing heeft plaats in de grote zaal van het C-mine cultuurcentrum in Genk
en is gratis toegankelijk. Inschrijven kan via c-minebezoekersonthaal@genk.be.
Het kantoor Dhoore Vanweert toont een studie die volgt uit een typische bouwcultuur en die uitgaat van een kans van het moment. UAU Collectiv vertaalt een
concept van buiten de provincie naar een locatie die bekend is bij iedereen. Van
Belle & Medina demonstreren de vernieuwende aanpak van het combineren van
ouderenzorg en kinderopvang.
De jongste jaren zien we verschuivingen en nieuwe tendensen op woonvlak.
Open bouwkavels worden zeldzamer; mensen trekken eerder naar centrumlocaties en de individuele bouwbudgetten krimpen. De impact van regelgeving en
duurzaamheid vertaalt zich in alternatieve woonvormen. Particuliere projecten
worden kleiner, ontwikkelingsprojecten groter. Dit heeft ook voordelen: stads- of
dorpsdelen kunnen in hun geheel aangepakt worden en er is ruimte voor nieuwe
initiatieven. Het opmaken van een uitvoeringsplan of verkaveling heeft een belangrijke impact op de architectuur.
Architecten en stedenbouwkundigen moeten geduldig zijn en een heleboel procedures doorlopen. Hoe zou het kunnen zijn als de nieuwe omgevingsvergunning
parallel zou lopen met de kansen van het moment, met de inzichten van vandaag
of die van de nabije toekomst? Krijgen we dan een andere dynamiek? Of is juist
de traagheid van de procesvorming nodig om de algemene bewustwording tijd te
gunnen en om uitschuivers te vermijden? Tijdens deze lezing wordt geprobeerd
een antwoord te vinden op deze vragen.
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OPENBARE RUIMTE EN INFRASTRUCTUUR

Leuven pakt uit met YOUtops
De stad Leuven pakt naar aanleiding
van het stadsfestival Utopia uit met
YOUtops, compacte verrijdbare kunstinstallaties die getransformeerd kunnen worden in grootse overdekte stadsinfrastructuur. Ze werden ontworpen
door People’s Architecture Ofﬁce uit
Beijing (China) in samenwerking met
In Certain Places (Verenigd Konink-

rijk) met als oorspronkelijke naam People’s Canopy. Ze werden ontworpen om
publieke plaatsen te verbinden.
Met deze Belgische primeur biedt de
stad Leuven haar inwoners en verenigingen ﬂexibele, verplaatsbare, overdekte ruimte voor ontmoetingen en
kleine evenementen. De YOUtops wer-

den voor het eerst getest op 24 september op het Ladeuzeplein. Op de
foto zie je van voor naar achteraan de
Leuvense schepen van Cultuur Denise Vandevoort, architect-ontwerper
James Shen van People’s Architecture Ofﬁce en Lu-Rong van Nihao Leuven vzw op een nog niet ontplooide
YOUtop.

Meer autonomie bij inrichting begraafplaatsen
Steden en gemeenten krijgen meer autonomie bij de inrichting van begraafplaatsen. Afscheidsplechtigheden voor
overledenen worden steeds persoonlijker ingevuld. Dit geldt ook voor de manier van begraven. De Vlaamse volksvertegenwoordigers Peter Wouters, Nadia
Sminate en Soﬁe Joosen willen dat de
gemeenten in grote mate zelf kunnen

beslissen hoe ze hun begraafplaatsen
inrichten. Zij dienden een voorstel van
decreet in dat inmiddels is goedgekeurd
door het Vlaamse parlement. Lokale besturen kunnen voortaan beter inspelen
op de maatschappelijke vragen over het
begraven en uitstrooien van stoffelijke
overschotten.
Tot nog toe moest elke begraafplaats
zowel plaats bieden om te begraven als
om as uit te strooien en urnen te bewaren. “Dat hoeft niet meer. Zolang een
gemeente of een intergemeentelijke samenwerking de drie mogelijkheden blijft
aanbieden, zullen die voortaan wel op
verscheidene plaatsen georganiseerd
kunnen worden. Dat schept bijvoorbeeld
de mogelijkheid om een voormalige parochiekerk, die niet gelegen is aan een
begraafplaats, om te bouwen tot neutraal gemeentelijk columbarium. Daarnaast gebruiken we ook het potentieel
van bijna vergeten plaatsen en ruimtes
die hier nu nog niet voor gebruikt worden. Denk aan de vele Vlaamse kapelletjes. Eindelijk zullen deze prachtige
stukjes erfgoed in ere kunnen hersteld
worden”, aldus vertelt Peter Wouters.
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Voorts krijgen gemeenten de vrijheid om
zelf te bepalen waar op hun grondgebied
as kan worden uitgestrooid. “Vroeger
moest dat op de gemeentelijke begraafplaats gebeuren, op het grondgebied van
de aan België grenzende territoriale zee
of op privégrond. Maar er is steeds meer
vraag om ook andere openbare plaatsen
daarvoor te mogen gebruiken, zoals de
duinen of een bos. Vanaf nu kunnen gemeenten hiervoor extra mogelijkheden
creëren, weliswaar op goed doordachte
en precies aangeduide plaatsen”, licht
Soﬁe Joosen toe.

Decreetgeving
Steeds vaker nemen nabestaanden de as
van een overledene ook mee naar huis.
“Dat mag al langer, maar er was zeer
weinig controle over de bestemming van
de as. Het gebeurde dan ook vaak dat
de as werd uitgestrooid in een park, een
bos, een rivier, in de duinen of op een
andere openbare plek. Dat was echter in
strijd met de bestaande decreetgeving.
Met het nieuwe decreet wordt de regelgeving in overeenstemming gebracht
met de praktijk”, besluit Nadia Sminate.
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TV

TIM DEVRIESE

STRIKE A POSE
In 1990 begon Madonna aan haar Blond
Ambition-tournee. In datzelfde jaar
bracht ze de single ‘Vogue’ uit,
naar de geposeerde dansstijl van de
Afro-Amerikaanse en latino holebigemeenschap. De dansers die Madonna
vergezelden op haar tournee, kwamen
uit die scene. De film portretteert hen,
25 jaar na het succes van de show, die
tegelijk plaatsvond op het hoogtepunt
van de aidsepidemie in de VS.
ZATERDAG 5 NOVEMBER, NPO3, 22U

PLANET EARTH II
Op het vlak van natuurdocumentaires
heeft de Britse openbare omroep BBC
een reputatie hoog te houden.
Tv-legende David Attenborough praat al
jaar en dag hoogstaande pareltjes aan
elkaar. Tien jaar na het eerste seizoen van
Planet Earth, de duurste
natuurdocumentaire ooit die veelvuldig
in de prijzen viel, neemt hij de docu een
tweede keer voor zijn rekening. Zes
afleveringen aardse pracht, gefilmd in
ultrahoge definitie. Een huzarenstukje.

THE CHOICE
Op 8 november beslissen de Amerikanen
wie hun volgende president wordt:
Hillary Clinton of Donald Trump?
Zelden waren zowel de verkiezingen als
de kandidaten zo omstreden. De
Amerikaanse zender PBS maakte een
portret van beiden. Wat heeft hen
gevormd tot wie ze vandaag zijn?
MAANDAG 7 NOVEMBER, VTM, 23U10

ZONDAG 6 NOVEMBER, BBC1, 21U

THE CONTENDER
Wanneer zijn vicepresident onverwacht
sterft, moet de Amerikaanse president
Jackson Evens op zoek naar een
vervanger. Hij laat zijn oog vallen op
senator Laine Hanson, een vrouw.
Conservatief Amerika is in shock en de
cenakels van de macht bereiden zich
voor om haar reputatie te besmeuren.
Het glazen plafond in de VS lag in 2000
duidelijk nog niet aan diggelen, toen
deze film werd gemaakt.
ZATERDAG 5 NOVEMBER, CANVAS, 23U50

56

DS WEEKBLAD

BACK TO UTOPIA
500 jaar geleden rolde Thomas Mores
Utopia van een Leuvense drukpers. Zijn
visionaire wereld blijft tot de verbeelding
spreken, want zijn humanistische aardse
paradijs is nog niet voor morgen. In de
documentaire van filmmaker Fabio
Wuytack gaat een fictionele onderzoeksjournalist op zoek naar utopische en dystopische gemeenschappen in de wereld.
ZONDAG 6 NOVEMBER, CANVAS, 23U

MOLENBEEK, GÉNÉRATION
RADICALE?
Toen bleek dat de moslimterroristen die
in november vorig jaar 130 slachtoffers
maakten in Parijs, sterke banden hadden
met de Brusselse gemeente Molenbeek,
werd die plek haast onmiddellijk de
jihadihoofdstad van Europa genoemd. De
wereldpers kampeerde even in de arme
wijken, om te kijken hoe het zover was
kunnen komen. Heeft Molenbeek
werkelijk monsters gebaard?
MAANDAG 7 NOVEMBER, LA UNE, 20U45

1 0 D I N G E N WA A R U N I E T
NAAST KUNT KIJKEN

BLACK AND BRITISH:
A FORGOTTEN HISTORY
Al eeuwen bestaat er een sterke link
tussen Groot-Brittannië en Afrika, die
verder gaat dan de duistere kolonisatieen slavernijperiodes van de voorbije
eeuwen. Zo werd in 1953 een schedel
uit de Romeinse tijd gevonden in het
Engelse kustplaatsje Beachy Head. Het
was, bleek uit onderzoek, het hoofd van
een Afrikaanse vrouw. Toen al leefden er
dus Afrikanen in Engeland. Wat is hun
verhaal? En waarom weten we er zo
weinig over?

LOCKE
Ivan Locke (Tom Hardy) is een
doodnormale kerel met een
doodnormale job. Op de vooravond van
een belangrijke dag op het werk krijgt hij
tijdens een autorit een telefoontje dat
zijn wereld op losse schroeven zet. Eén
beslissing kan zijn voorzichtig geplande
leven overhoopgooien. Anderhalf uur
lang volgen we hoe Locke vanuit zijn
wagen de crisis tracht te bezweren.
VRIJDAG 11 NOVEMBER, CANVAS, 22U

WOENSDAG 9 NOVEMBER, BBC2, 22U

180 GRADEN ULTRAORTHODOX
De orthodoxe joodse gemeenschap is
een gesloten wereld met eigen wetten en
regels. Het is geen club die je zomaar
verlaat of betreedt. Ben je wel klaar voor
de echte wereld, nadat je de uiterst
geïsoleerde gemeenschap de rug hebt
toegekeerd? En kun je omgekeerd de
genuanceerde realiteit wel achterwege
laten ten voordele van een
compromisloos religieus bestaan?
WOENSDAG 9 NOVEMBER, NPO2, 22U55

EISENSTEIN IN GUANAJUATO
In de jaren 30 trekt de Sovjetfilmmaker
Sergei Eisenstein van Hollywood naar
Mexico om er een film te maken.
Tijdens de opnames raakt hij niet alleen
in de ban van het land, maar ook van
zijn gids Palomino. De passionele trip
naar het zuiden zou een diepe indruk
nalaten op Eisenstein en zijn latere werk.
Peter Greenaway was in goeden doen,
toen hij deze wonderlijke film maakte.
VRIJDAG 11 NOVEMBER, NPO2, 22U55
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Vanmaercke, L., Wereld in Verandering, Kerk & Leven, p. 10, 9/11/2016

10 cultuur

9 november 2016

kerk & leven

Beveren spil van
Sint-Maartensroute
Op 11 november wordt de 1.700ste geboortedag
van Sint-Martinus gevierd

Het boek Utopia verscheen in 1516 in Leuven, bij drukker Dirk Martens. © Dirk Pauwels

Wereld in verandering
Expo over Utopia van Thomas More in M-Museum Leuven
Thomas More
beschreef in Utopia zijn
ideale wereld
XXHumanisten leefden in
tijd vol veranderingen
XXTentoonstelling voert
ons mee door denkbeelden van die tijd
XX

Luk Vanmaercke
Beeld u zich een tijdperk in
waarin nieuwe werelddelen worden ontdekt, kunst en wetenschap opleven, internationale
handel bloeit en de boekdrukkunst doorbreekt. In dat tijdperk leefden de grote humanisten Erasmus en Thomas More,

aan het einde van de vijftiende en
het begin van de zestiende eeuw.
Tegelijk is het de periode waarin de katholieke Kerk scheurt
en het protestantisme ontstaat.
Een woelig en boeiend tijdperk
dus. In het M-Museum in Leuven kunt u de komende maanden zelf die tijd gaan verkennen.
Onder de titel Op zoek naar Utopia wekt het M-Museum het
universum van de humanisten
opnieuw tot leven. Die tentoonstelling is bovendien slechts een
onderdeel van een groot stadsfestival dat Leuven en KU Leuven de
komende maanden opzetten. Er
worden liefst 78 verschillende activiteiten georganiseerd.
De aanleiding van dat alles is
de vijfhonderdste verjaardag van
het boek Utopia van Thomas More, dat in 1516 in Leuven werd ge-

Advertentie

Nergens zo goed
als thuis
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drukt. Het boek beschrijft een
fictieve en ideale samenleving op
een onbestaand eiland. Een samenleving waarin iedereen gelijk is, maar ook alles wordt geregeld en gecontroleerd. „Eigenlijk
een utopie waarin je zelf niet wilt
wonen”, zegt curator Jan Van der
Stock.
De tentoonstelling wil dus niet
het boek verheerlijken, maar
kijkt door de ogen van de humanisten naar de wereld. Dat gebeurt in diverse afdelingen, met
telkens een ander thema.
De bezoeker begint met het
aanschouwen van het originele boek en enkele opmerkelijke
portretten van More en Erasmus.
Bewonder beslist ook de indrukwekkende houtsnede van het
zestiende-eeuwse Leuven.
De tweede etappe, Voorbij Utopia, toont beelden van fictieve paradijzen, zoals een wandtapijt
naar Tuin der Lusten van Jeroen
Bosch, of een utopisch schuttersfeest uit Antwerpen. Mis vooral
niet de indrukwekkende Besloten
hofjes. „Het zijn zeer fragiele retabels, uit vele materialen gemaakt
door Mechelse zusters augustinessen, als een soort geestelijke
pelgrimage”, verduidelijkt Jan
Van der Stock.
Achter de horizon toont het universum van de ontdekkingsreizigers. We zien exotische taferelen, die veeleer de fantasie van
de kunstenaars tonen dan de realiteit van andere continenten.
De wereldkaart van Pierre Desceliers is een absoluut topstuk van
indrukwekkende omvang.
De tentoonstelling eindigt met
Universum in de hand, een etappe
die u onderdompelt in wetenschap en astronomie. Bewonder
er de armillaria die de positie en
beweging van hemellichamen
weergeven. De planeet aarde
stond onmiskenbaar nog centraal in het denken van die tijd.
Op zoek naar Utopia loopt nog tot
17 januari 2017 in M-Museum
Leuven (Leopold Vanderkelenstraat
28). Meer informatie over die
tentoonstelling en over het
overkoepelende stadsfestival vindt
u op www.utopialeuven.be of
verneemt u via 016 27 29 29.

Patrick Verstuyft
Als Sint-Maarten een eigentijdse afgezant heeft, dan woont die
in Beveren. Daar spant gepensioneerd ondernemer en stadsgids in Antwerpen Richard Willems (70) zich met hart en ziel
in om Sint-Martinus levendig te
houden. „Een half levenswerk,”
noemt hij het, „dat ik kon waarmaken dankzij de ruimte die
mijn echtgenote me liet om me
toe te leggen op geschiedenis en
heemkunde.”
Met vijftig stapten die van Beveren begin juli nog mee in een
parade in het Franse Tours waar
Sint-Martinus begraven ligt. Dit
jaar is het de 1.700ste verjaardag
van diens geboorte en ook Beveren zal dat als Sint-Martinusparochie op 11 november, Sint-Maartensdag, uitbundig vieren.
Willems vat Martinus’ leven
nog eens samen: „Geboren in 316
in Szombathely in Hongarije,
deel van het Romeinse rijk, ontmoet hij als Romeins soldaat aan
de poorten van Amiens een bedelaar aan wie hij de helft van zijn
mantel geeft opdat de man zich

Noordelijke route wordt
lint van duurzaamheid
en maatschappelijke
betrokkenheid
tegen de koude zou kunnen beschermen. Hij stapt uit het leger,
wordt kluizenaar en krijgt mede
door zijn groeiende aanhang de
functie van bisschop aangeboden.
Aanvankelijk weigert hij. Martinus reist door Europa als brenger
van vrede, verdraagzaamheid en
cultuur. Hij sterft in 396 in Candes-sur-Loire en wordt begraven
in Tours, waar later een hele bedevaart ontstaat omdat de Merovingische en Frankische koningen
hem nemen als patroonheilige.
Tal van steden en gemeenten noemen kerken naar hem, van waaruit pelgrims naar Tours trokken.”
„Al sinds de achttiende eeuw
bestaat bij ons de folkloristische
traditie van het zingen van het
Sint-Maartenslied, het aansteken
van vuren, het gansrijden enzovoorts”, vertelt Richard Willems.
„Iedere Beverenaar kende het
Sint-Maartenslied: En wilde gij dat

nie geven, dan zijde gij een grote biëst.”
In 1952 besloot het Davidsfonds
de herdenking te structureren.
Kinderen hoefden niet meer van
deur tot deur te gaan. Er werden appels, mispels en ander lekkers uitgegooid op de markt om
te graaien of te grielen, zoals hier
wordt gezegd. Dat gebeurt nu de
65ste keer.”
Zes jaar geleden kwam het SintMaartensberaad uit Utrecht met
de vraag of Beveren wilde meewerken aan een Europees project.
„De Raad van Europa wil immers
de oude Sint-Maartensroutes, de
Via sancti Martini, in Europa in ere
herstellen”, weet Willems. Beveren greep zijn kans en maakt nu
als eerste Vlaamse gemeente deel
uit van het netwerk van Europese Sint-Martinusgemeenten die
langs diverse routes het gedachtengoed van Martinus willen uitdragen.
Vier routes moeten wandelaars
en fietsers naar Tours leiden. Vanuit Szombathely vertrekken twee
routes, een noordoostelijke van
1.100 kilometer langs Wenen,
Trier, Aarlen, Reims en Parijs, en
een zuidelijke van 1.850 kilometer – die is al klaar – langs Ljubljana, Venetië, Milaan en Lyon.
Voorts is men bezig met een zuidelijke route vanuit Zaragoza,
waar Martinus ooit een kerkvergadering bijwoonde en Bordeaux
(1.100 kilometer). Een vierde route, ongeveer even lang, komt uit
Utrecht. Daar richtte de zendeling Willibrordus een Sint-Martinuskerk op.
„Ook die noordelijke route moet
een lint worden van duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid”, zegt Richard Willems.
„Zoals Martinus ‘deelde’, willen
wij komen tot educatief-culturele uitwisselingen tussen lokale
gemeenschappen en passanten
met concrete projecten verbinden
met mens en natuur. De gemeente Beveren wil met de Erfgoedcel
Waasland en Leca (Landelijk expertisecentrum voor cultuur van
alledag) de coördinatie van het
Vlaamse deel opnemen. Iedereen
die wil meewerken, is welkom.
Intussen zoekt het Sint-Maartensberaad van Utrecht uit of de
traditie van Sint-Maartensvieringen als immaterieel cultureel erfgoed bij de Unesco kan worden
erkend.”

Richard Willems: „Als eerste Vlaamse gemeente krijgt Beveren
het logo van het Sint-Martinusnetwerk.” © Frank Bahnmüller
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De tentoonstelling die je niet mag missen, Handelen, p. 15+17, 1/12/2016

De economische impact van Utopia, Handelen, p. 19, 1/12/2016

Kunst Letters
Date : 01/12/2016
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Page : 14
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Periodicity : Quarterly

Size : 125 cm²
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:  Utopia, Kunst Letters, p. 14, 1/12/2016
Korte tips: Op zoek
naar
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Galicia, L., Dirk Martens. Drukker van Utopia van Thomas More, Leuven Historisch, p. 34-35, 1/12/2016
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De Biasin,Ref
L.,Utopia.
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De Biasin, L., Art des XXe et XXIe siècles: Yto Barrada et Lieve Blanquaert,
L'Eventail
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Thielen, D., Op zoek naar Utopia, ‘t Pelsken, p. 16, 1/12/2016
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Lens, H., Utopia. Waar alles van iedereen is, S-Magazine, p. 38, 1/12/2016
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Burger, J. E., Op zoek naar Utopia, Wandelmagazine, 1/12/2016
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Thiis iis Belgiium: Leuven’s iconic landmarks, The Word Magazine, p. 78-79,
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YOUtopia wil met
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Torfs, R., Hortus Conclusus, De Standaard, p. 39, 12/12/2016

Heijne, B., De kloof tussen een goed idee en een mens, De Standaard, p. 4243, 16/12/2016

Beck, A., (Lievelingsboeken: tentoonstellingscatalogus Op zoek naar Utopia),
De Standaard, p. L3, 16/12/2016
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Museum M inJournalist
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bant), p. 25, 20/12/2016
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Museum M sluit volgend jaar voor vier maanden de deuren, Het Nieuwsblad
(ed. Leuven-Hageland), p. 2, 20/12/2016
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Benoemd of onderscheiden, Campuskrant, p. 18, 21/12/2016
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Alexander, S., Barbara Baert gelooft in inherente schoonheid van haar (kunst)
Tertio p. 14-15, 21/12/2016
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Het zoeken naar Utopia, Het Belang van Limburg, p. 34, 22/12/2016
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Al 50.000 bezoekers voor tentoonstelling Op zoek naar Utopia, De Standaard,
p. 27, 24/12/2016
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Minten, D., De utopisten zijn de realisten van morgen, De Standaard Bijlage,
p. 20-21, 24/12/2016
20 2016 HOOP

INTERVIEW
ROB RIEMEN, CULTUREEL FILOSOOF EN DIRECTEUR NEXUS INSTITUUT

De utopisten zijn de

‘Ik heb altijd het motto van Elisabeth Mann Borgese in mijn achterhoofd gehouden: de realisten van nu zijn morgen dood en de utopisten zijn de realisten van morgen.
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ONBEKENDE
NIEUWSFEITEN

1. China maakt varkensvlees duurder
China heeft Japan voorbijgestoken als
grootste importeur van varkensvlees. Opmerkelijk, want China is ook ’s werelds
grootste producent van varkensvlees.
Maar de eigen varkensboeren ondergaan
een grootscheepse transformatie: kleine
bedrijfjes worden weggeconcurreerd,
waardoor de totale Chinese productie
met zo’n 5 procent is gedaald. Vooral de
Europese Unie heeft kunnen profiteren
van de schaarste: het merendeel van het
geïmporteerde vlees komt uit Europa. De

prijzen zijn navenant gestegen. Alleen al
in het eerste kwartaal steeg de prijs in
China met 30 procent. Volgens Rabobank, dat in de zomer een rapport aan
de Chinese markt voor varkensvlees wijdde, exporteerde de EU dit jaar 1,4 miljoen ton varkensvlees naar China. Vlaanderen profiteert volop mee. De prijs van
varkenskarkassen is volgens het Vlaamse
ministerie van Landbouw gestegen van
gemiddeld 116 euro per honderd kilo in
januari, naar 147 euro deze maand. (rmg)

© Jimmy Kets

2. Surfsters breken glazen plafon
Wat Hillary Clinton niet voor elkaar
kreeg, lukte Sarah Gerhardt wel: een dik
glazen plafond doorbreken. Ze was een
van de vrouwen die voor het eerst zullen
meedoen aan de legendarische surfwedstrijd Titans of Mavericks. Die is genoemd naar surfplek Mavericks, ten
zuiden van San Francisco, waar de
golven meer dan twintig meter hoog
kunnen worden. De lage temperatuur
van het water, de rotsen en de haaien
maken de plek extra gevaarlijk.
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500 jaar Utopia

Rob Riemen hakt
genadeloos in op de elite,
het kapitalisme, de
dreigende massademocratie, de Europese
leiders en al diegenen die
kwantiteit boven
kwaliteit verkiezen. Een
onverbeterlijk cultuurpessimist dus? ‘Absoluut
niet. Pessimisme leidt tot
niets. De waarde van
Europa zit in ons
geestelijk kapitaal, maar
we doen er op dit
moment niks mee.’

In 1516 publiceert de Engelse
humanist Thomas More zijn
beroemde boek ‘Utopia’. Het
eerste deel is een aanklacht
tegen de wantoestanden onder koning Hendrik VIII, in een
tweede deel verzinnebeeldt hij
een perfecte samenleving.
De publicatie gebeurde in
Leuven, door de drukker Dirk
Martens. Momenteel herdenkt
Leuven uitgebreid de 500ste
verjaardag van het boek. Het
onderwerp is actueler dan
ooit: is de utopie bron van een
ideale wereld of leidt ze tot de
dictatuur van de heilstaat?

derd’, zegt hij in zijn werkkamer,
waar de kachel brandt en de muren boeken zijn. ‘Ik ben er zelf van
geschrokken hoe alles werkelijkheid aan het worden is. Op elke
pagina beschreef ik de opkomst
van meneer Trump.’
Maar fatalistisch of pessimistisch wil hij er niet van worden.
Vorige maand nog bracht hij op de
jaarlijkse Nexus-conferentie sprekers samen over het thema ‘Wat
kan de wereld redden?’ Heeft hij
een antwoord op die vraag van
1 miljoen? Hij lacht. ‘Nou, de timing van het congres was een
beetje wrang. Een week eerder
was Trump verkozen.’
Wordt 2016 een scharnierjaar in
de geschiedenis?

‘Ik hoop het niet, want als het
wel zo is, wordt het een keerpunt
naar de foute kant.’
Sommigen vinden zelfs dat onze liberale democratie in gevaar is.

DOMINIQUE MINTEN

Als hij geld had, begon hij
prompt een uitgeverij waar alleen
goede boeken worden uitgegeven.
En opende hij er een koffiehuis
naast, waar iedereen – 24 uur op
24 – welkom was om te discussiëren en goede wijn te drinken.
Maar geld heeft hij nauwelijks
nog. De universiteit van Tilburg
zette de samenwerking met zijn
Nexus Instituut stop.
25 jaar geleden begon Rob Riemen – hij studeerde theologie –
het politiek-filosofische tijdschrift Nexus. Drie jaar later werd
het gelijknamige instituut boven
de doopvont gehouden. Het werd
een vrijplaats voor grote Europese
denkers.
Riemen schreef boeken over ‘de
eeuwige terugkeer van het fascisme’ en ‘de terugkeer van Europa’.
Anno 2016 blijkt dat die een grote
voorspellende kracht hadden. ‘Ik
heb ze onlangs nog eens doorbla-

‘2016 vertoont inderdaad gelijkenissen met de jaren dertig. Toen
stortte de democratie in omdat
het geen echte democratie bleek
te zijn. Het was een massademocratie. Ik vind het cruciaal dat we
met z’n allen snel erkennen dat we
opnieuw in zo’n massademocratie
zijn terechtgekomen.’
Wat is een massademocratie?

‘Een democratie bestaat bij de
gratie van het geloof in morele en
geestelijke waarden. De democratie is er om de mens te verheffen.
In wezen zijn we erg agressieve
wezens, maar we zijn in staat tot
beschaving. Daar hoort burgerzin
bij, daar hoort een zekere mate
van vrijheid bij en daar hoort een
moreel kompas bij. In een massademocratie daarentegen domineren de instincten angst en begeerte, is er ressentiment, xenofobie
en behoefte aan een autoritaire
leider. De elite moet erover waken
dat democratie geen massademo-

cratie wordt.’
‘Elite’ is dezer dagen wel een
scheldwoord?

‘Terecht, want de huidige elite
mist het gevoel van een gedeelde
verantwoordelijkheid. De gewone
man is in de steek gelaten door de
elite. En niet alleen de politieke.
Ook de zakenwereld, het onderwijs en de intellectuele elite zijn
allemaal in de eerste plaats met
zichzelf bezig. Het is ieder voor
zich geworden. En omdat God
niet meer bestaat, hebben we zelfs
die niet meer voor ons allen.’
Missen we God?

‘Heel erg. Het is in Europa natuurlijk moeilijk om nog over God
te spreken. Daarom spreek ik liever in termen van de grote humanistische waarden. Maar je kan er
niet onderuit: als het idee van een
transcendente God verdwijnt,
blijft alleen de allerindividueelste
subjectiviteit over – ‘zoek het zelf
maar uit’ – en daar worden we niet
beter van. De massa is op drift omdat ze niet meer geleid wordt door
geestelijke waarden.’
‘Het is geen toeval dat posttruth het woord van het jaar is. Er
is geen waarheid meer. Het bedrog zegeviert. Ik vrees dat we in
een periode van georganiseerde
domheid zijn terechtgekomen. Ik
kom terug bij mijn kritiek op de
elites. Zij kunnen de crisis niet oplossen, omdat ze zelf de crisis zijn.
Het zijn best aardige mensen,
maar ze zitten met een paradigma
in hun hoofd dat dood loopt.’
Welk paradigma?

‘Het paradigma dat gedomineerd wordt door wetenschap,
techniek en geld. Het kapitalisme
en de globalisering. Dat paradigma werkt heel goed, maar alleen
voor winnaars. Mensen die er zich
heel goed in thuis voelen. Wat het
nog erger maakt: dat paradigma is
een wereldbeeld geworden. Mis-

b

4. Wilde tijger in opmars

3. Een egel bij uw pint

nd
Gerhardt was in 1999 de eerste vrouw
die de Mavericks-golven bedwong, maar
het heeft nog zeventien jaar geduurd
voor ze aan de wedstrijd mocht deelnemen. Voor de eerste vrouwenwedstrijd
zijn er zes deelneemsters. Er is 30.000
dollar aan prijzengeld. Voorstanders van
gelijke rechten voor surfers juichen de
evolutie toe, maar pleiten ook voor de
gelijktrekking van het prijzengeld voor
mannen en vrouwen. In de Spaanse wedstrijd La Vaca Gigante is dat al zo. (rmg)

In het afgelopen jaar zag een nieuw
horecafenomeen het levenslicht in de
Japanse hoofdstad Tokio: het egelcafé.
Het etablissement heet Harry – een
woordspeling op het Japanse woord voor
egel: harinezumi – en het kreeg veel aandacht. Japanners kenden al katten- en
konijnencafé’s, maar de egel als thema
voor een drankgelegenheid is nieuw.
De uitbaters spelen in op het hoge
kawaii-gehalte van de egel: ze worden
als erg schattig beschouwd. Het idee is

Lees verder op blz. 22

dat je tijdens het cafébezoek een egel
toegewezen krijgt als gezelschapsdier. Er
zijn verschillende soorten. Af en toe
ruilen met andere bezoekers is mogelijk.
De egels zijn desgewenst ook te koop.
Japanse dierenrechtenorganisaties
reageerden negatief op het nieuwe fenomeen. Het natuurlijke ritme van de
dieren, die normaal ’s nachts leven,
wordt in de war gebracht. Ook is onduidelijk wat er met hen gebeurt als het
café failliet zou gaan. (rmg)

Voor het eerst in honderd jaar is de
populatie van de wilde tijger toegenomen, meldde het Wereldnatuurfonds in
april. Volgens de tellingen gaat het om
3.890 exemplaren, bijna 700 meer dan in
2015. Het ziet ernaar uit dat de bescherming vruchten afwerpt. De populaties
stegen in India, Rusland, Nepal en Bhutan. Het WNF heeft zich, samen met de
landen met een tijgerpopulatie, in 2010
ten doel gesteld om de populatie tegen
2022 te verdubbelen. (rmg)
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Museum vijf maanden dicht maar café blijft open, Handelen, p. 7+9, 2017

Museum vijf maanden dicht
maar café blijft open
Ruim zeven jaar na de opening van het Leuvense Museum M,
een ontwerp van architect Stéphane Beel, gaat het gebouw
bijna vijf maanden dicht voor het publiek. Na meer dan honderd
tentoonstellingen, die samen 1,115 miljoen bezoekers lokten, is
het museum toe aan een grondige opknapbeurt. In de gebouwen
komen een paar nieuwe doorgangen, enkele bestaande
doorgangen worden verbreed, het hele museum krijgt betere
signalisatie, de vloeren worden opnieuw behandeld, de muren
krijgen een verfbeurt en de ventilatie en klimatisatiesystemen
worden nagekeken en indien nodig bijgestuurd. De hele
opfrissingscampagne zal in totaal ongeveer 1 miljoen euro
kosten. Het museum opent opnieuw op 11 juni.
De vernieuwingsoperatie is ook nodig
om te beantwoorden aan het nieuwe
decreet. Zonder investeringen in digitalisering en infrastructuur daalt vanaf
2019 de kans om nieuwe subsidies te
krijgen. Hoewel schepen van Cultuur en
museumvoorzitster Denise Vandevoort
liever spreekt van ‘een vernieuwing’ in

plaats van ‘een renovatie’, wordt er wel
degelijk verbouwd.
Zo komen er onder meer een warmtekrachtkoppelingscentrale, een nieuwe
boekenwinkel en een lounge. De bestaande kinderruimte wordt omgebouwd tot een evenementenruimte. De

vaste museumcollectie krijgt in de toekomst een betere en afwisselende opstelling, waarbij ook nieuwe technologieën en digitale snufjes worden geïntroduceerd.
Een aanzienlijk gedeelte van de werkzaamheden wordt in eigen beheer uitgevoerd door een interne ploeg technici,
eventueel bijgestaan door de eigen
stadsdiensten en externe technici.
De rest van de werkzaamheden zoals
de echt structurele ingrepen werden
aanbesteed. Er worden twee nieuwe
doorgangen gecreëerd en enkele bestaande doorgangen worden breder en
hoger gemaakt.
Gespecialiseerde firma’s worden ingeschakeld voor aanpassingen aan onder
meer het verwarmingssysteem en de
airconditioning, de toegangscontrole en
andere faciliteiten. Een architectuurbureau uit Gent staat in voor aanpassingen in de antichambre, een ander kantoor heeft de scenografie ontworpen
van de nieuwe collectie-opstellingen.

Het zeven jaar oude Museum M in Leuven sluit tot 11 juni de deuren voor een renovatie- en reinigingsbeurt. (foto Stad Leuven)
Handelen 1 | 2017
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“Het is echter niet zo dat het gebouw
na zeven jaar al versleten is of in een
slechte toestand verkeert. Bij de heropening op 11 juni moeten de bezoekers geen nieuw museum verwachten.
We frissen het geheel wel flink op. Het
grote aantal bezoekers zorgde de voorbije jaren op een aantal plaatsen toch
voor wat slijtage. Om allerlei praktische
redenen zoals meer efficiëntie, een betere circulatie en om een vlottere interne verplaatsing van de kunstwerken
mogelijk te maken, worden een aantal
doorgangen breder gemaakt”, verklaart
Denise Vandevoort.
“Het onthaal wordt beter georganiseerd
en krijgt een nieuwe inrichting met
nieuw meubilair. Het Museumcafé blijft
tijdens de sluitingsperiode van het museum gewoon open, al zullen we gebruik maken van de vakantieperiode
van de uitbaters om ook de toiletten op
te knappen. Het sanitair wordt immers
gebruikt door zowel de museum- als de
cafébezoekers. Het museum is één van
de weinige Leuvense gebouwen dat
permanent elektriciteit en warmte nodig heeft om de kunstwerken in de juiste omstandigheden te kunnen bewaren. Daarom is warmtekrachtkoppeling
(wkk), waarbij tegelijk elektriciteit en
warmte wordt opgewekt, hier zeker een
goede oplossing”, zeggen afdelingshoofd Publiekswerking Isabel Lowyck
en zakelijk leider Aldwin Dekkers.
Museum M is een mooi maar ingewikkeld gebouw, dus komt er ook betere
signalisatie. Dat is geen overbodige
luxe. Mensen durven inderdaad al eens
verdwalen in het complex dat Stéphane
Beel realiseerde door een honderd jaar
oude gezinswoning met een nieuwbouw te combineren tot één geheel. De
verschillende tentoonstellingszalen bevinden zich in zowel het oudere gebouw als in de nieuwbouw en strekken
zich uit over verschillende verdiepingen. Dat maakt voor bezoekers de te
volgen route en de collectie niet altijd
even overzichtelijk. Bij de komende
tentoonstellingen (Aurélien Froment
van 11 juni tot 5 november en Edgard
Tytgat van 7 december tot 8 april 2018)
moet de signalisatie aangepast zijn.
Museum M wil ook inzetten op de digitalisering. Een ‘eye-tracking’-onderzoek
maakte duidelijk op welke manier bezoekers naar de tentoongestelde objecten kijken. Bij de nieuwe opstelling van
kunstwerken zal daarmee rekening

De werkzaamheden zullen in totaal zowat 1 miljoen euro kosten en werden voorgesteld door (vanaf l.)
conservator Peter Carpreau, museumvoorzitter en schepen van Cultuur Denise Vandevoort, algemeen
coördinator Eva Wittocx, afdelingshoofd Publiekswerking Isabel Lowyck en zakelijk leider Aldwin Dekkers.

worden gehouden. “We willen van M
geen hightech-pretpark maken, maar
technologie en digitale snufjes zoals
virtuele realiteit (vr) om bepaalde topstukken tot in het kleinste detail te
kunnen bekijken, zullen een steeds grotere rol spelen. Overigens beschikken
we in Leuven over verschillende bedrijven en mogelijke partners die zeer goed
thuis zijn in deze materie; het zou zonde zijn om daar niet op in te zetten”,
zegt conservator Peter Carpreau.
“De ongeveer veertig medewerkers van
het museum blijven de komende maanden gewoon voortwerken. Bezoekers
krijgen een alternatief programma aangeboden op andere locaties. De
M-Schatkamer in de Sint-Pieterskerk
blijft open. Het museum plant een tentoonstelling in de ateliers van Cas-co in
de Vaartstraat. Er zijn tevens samenwerkingen met college De Valk en de
Universiteitsbibliotheek gepland. Tevens
zijn de voorbereidingen aan de gang
voor de 57ste Biënnale van Venetië, waar
Vlaanderen van 13 mei tot 26 november
wordt vertegenwoordigd door kunstenaar-fotograaf Dirk Braeckman. Eva
Wittocx, algemeen coördinator van M,
treedt op als curator van de fototentoonstelling in het paviljoen. Die foto’s
zijn later te zien in M en Bozar.

Het museumpersoneel wordt ook ingeschakeld bij de transformatie van de
huidige vaste collectie. Die moet voortaan veel vaker afwisselen. In het
Leuvense museumdepot bevinden zich
ongeveer 52.600 kunstvoorwerpen, de
collectie hedendaagse kunst telt zowat
600 stuks. Van dit alles waren de voorbije zeven jaren amper 300 werken te
zien. Vanaf half juni willen we daar
meer en vaker iets van tonen, telkens
op een andere manier. Het zal in M
voortaan niet alleen draaien om wat we
tonen, maar meer om hoe we dat
doen”, zegt Isabel Lowyck.
“De scenografie en de zaalinrichting
van een groot aantal museumzalen zal
wijzigen. De nieuwe opstelling maakt
het mogelijk om niet alleen de topstukken, maar de grote diversiteit van de
M-collectie te tonen. Onze collectie is
erg divers en leent zich uitstekend voor
zo’n ommezwaai. We hebben voorwerpen uit de Middeleeuwen tot vandaag.
Die rijkdom laat ons toe om oude en
hedendaagse kunst te combineren. Het
museum zal niet langer zomaar een
opeenvolging van een aantal zalen zijn,
integendeel: in elke nieuwe zaal wandelt de bezoeker vanaf 11 juni doorheen een nieuw hoofdstuk”, besluit Eva
Wittocx, algemeen coördinator van het
museum.
Handelen 1 | 2017
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Op zoek naar Utopia
De tentoonstelling in M-Museum Leuven
19.10.2016-17.01.2017
Jan Van der Stock

500 jaar geleden werd in Leuven het beroemde boekje Utopia van Thomas
More gedrukt. Hierin beschrijft hij het leven in een ‘ideale’ samenleving.
Vandaag is utopie een woord dat nog volop leeft. Dromen we niet allemaal
van een wereld die beter, mooier en rechtvaardiger is? Op een briljante
wijze analyseert Thomas More de toenmalige rampzalige sociaaleconomische toestand van Engeland en beschrijft hij een ‘utopisch’ alternatief. Dit
maatschappelijk alternatief is op een eiland gesitueerd waar alles ‘perfect’
is georganiseerd en iedereen gelukkig is. Utopia is zeker niet bedoeld als
een te realiseren politiek programma, maar als theoretische denkoefening waarin thema’s die vandaag nog altijd bijzonder actueel zijn aan bod
komen. Mores boekje zou onze visie op de wereld voor altijd beïnvloeden. Dat het hier in Leuven is gedrukt, is allesbehalve toevallig. Ook in de
zestiende eeuw was de universiteitsstad een internationaal gerenommeerd
centrum van kennis en vernieuwing.
In 2016 vierden we 500 jaar Utopia met een tentoonstelling in M-Museum
Leuven maar ook met een wervelend stadsfestival. Het programma kon
met bijna 80 projecten meer dan 220.000 deelnemers bekoren. Nooit eerder bracht een cultureel stadsfestival in Leuven zo veel mensen op de been.
Op zoek naar Utopia in M ontving 90.137 bezoekers. Nieuw was de combinatie van M en de Universiteitsbibliotheek als locaties voor de historische
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tentoonstelling. Utopia & More was voor velen de ideale aanvulling op een
bezoek aan M en trok 15.785 belangstellenden.
500 jaar Utopia was een initiatief van KU[N]ST Leuven vzw, het samenwerkingsverband van de stad Leuven en de KU Leuven. De tentoonstelling Op zoek naar Utopia is gerealiseerd in samenwerking met Illuminare
– Studiecentrum voor Middeleeuwse Kunst (KU Leuven) en M-Museum
Leuven. De les van Jan Van der Stock, curator van de tentoonstelling die
zeven jaar aan het project werkte, was bedoeld als een beknopte inleiding. Alle kunstwerken die tijdens de les werden getoond, worden in
detail beschreven in de catalogus, uitgegeven door Davidsfonds Leuven
en Amsterdam University Press.1
Doorheen de geschiedenis stuitert de betekenis van het woord ‘utopie’
tussen naïeve droom en krachtige actie. Het eiland Utopia werd een
half millennium geleden door de Europese humanisten Thomas More2
en Desiderius Erasmus3 bedacht om hun ideale maar volkomen fictieve
plaats een naam en dus een tastbare vorm te geven. Utopia ligt ‘nergens’,
ver achter de horizon.4 Is de perfectie van dat eiland een evidente illusie,
de droom van een ideale wereld is dat zeker niet. De verbeelding is echt.
Het verlangen zet mensen als een sterke motor in beweging, op belofte
van geluk maar ook met het risico op ontgoocheling en fiasco. Dit is de
essentie van het verhaal: de tocht naar Utopia verloopt met vallen en
opstaan, het eiland zelf wijkt en blijft altijd buiten bereik. De droom blijft
intact of wordt een nachtmerrie.
Vijfhonderd jaar geleden, midden december 1516, publiceerde Dirk
Martens, de eerste drukker van Vlaanderen, in Leuven het boekje Utopia,
dat symbolisch het begin van een nieuw tijdperk in het Europese intellectuele denken markeert. Voluit klinkt de titel: Een gouden boekje, niet minder heilzaam dan grappig, over de ideale republiek en over het nieuwe eiland
Utopia. Al in 1473 had Martens zijn eerste werken gedrukt in Aalst. Later
richtte hij een drukkerij op in Antwerpen en ten slotte in Leuven.5 Zijn
bedrijf was gevestigd op de hoek van de huidige Naamsestraat en Standonckstraat, vlak aan de overkant van het gebouw waar nu de Universiteitshallen gevestigd zijn.6 Hij ontwikkelde er zich tot de vaste drukker/uitgever
van verscheidene wereldberoemde humanisten die in het begin van de
zestiende eeuw in Leuven onderzoek verrichtten en les gaven. Zijn goede
vriend Erasmus speelde hierbij een hoofdrol. Het kruim van de Europese
intelligentsia vond elkaar aan de oever van de Dijle.
De naam Utopia (de woorden ‘utopie’ en ‘utopisch’ zijn afgeleid van
de titel van het boek en niet omgekeerd) is een woordspeling, kenmerkend voor de humor van de tijd. Het woord is een neologisme dat speelt
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met het Griekse eu-topos ‘goede plaats’ en tegelijk ook met ou-topos ‘geenplaats’. More voert een mysterieuze verteller ten tonele om het verhaal van
het eiland Utopia te doen. Raphael Hythlodaeus of de ‘Beuzelaar’ verbleef
er naar eigen zeggen niet minder dan vijf jaar. Als kritische distantie van
de auteur kan dat tellen: More heeft het verhaal maar ‘van horen zeggen’. Maar Hythlodaeus lijkt wel een literair alter ego van Erasmus. Hij is
immers de grote afwezige in het boek en veel van wat er gezegd wordt, is
zeer door hem geïnspireerd.
Een centraal thema in het denken en het schrijven van de humanisten was
de vraag of de mens en de wereld maakbaar zijn. Ze vonden een positief
antwoord, op de eerste plaats in onderwijs en vorming. More heeft slechts
enkele tientallen pagina’s nodig om haarscherp een samenleving uit te tekenen die nu, vijfhonderd jaar later, op vele punten nog verrassend actueel
lijkt. Hij beschrijft de herverdeling van rijkdom, opvang voor kinderen, gratis onderwijs voor iedereen, gelijke kansen op basis van talenten en democratische verkiezingen. Hij wijst op het belang van mooie en aangename
tuinen in de steden, pleit voor administratieve vereenvoudiging en hij legt
omstandig uit op welke wijze een werkdag van zes uren (drie in de ochtend
en drie in de namiddag) enorme voordelen biedt voor Utopia. En, zo voegt
hij er fijntjes aan toe: in Utopia mag vrije tijd enkel en alleen besteed worden
aan zinvolle vorming, waarbij mannen en vrouwen gelijk zijn. In Utopia is
er godsdienstvrijheid en euthanasie is er een gangbare praktijk. De bewoners beheersen als geen ander de astronomie en hechten geen enkel belang
aan astrologie. Het is verbazend dat het boekje al in 1516 van de drukpers
kwam. Op andere momenten is More een kind van zijn tijd en spreekt hij
zonder te aarzelen over ongelimiteerde kolonisering en meedogenloze
doodstraf voor zij die niet mee willen. Maar we mogen More niet verwijten
dat hij de onzalige geschiedenis van de twintigste eeuw niet kent. Utopia is
in geen geval een partijpolitiek programma. Het is een intellectueel experiment, een geslaagde poging om een coherente utopie te articuleren zonder
rekening te houden met alle praktische consequenties ervan.
Uitgangspunt van het project in 2016 is een concreet Leuvens historisch
feit, namelijk de eerste uitgave (1516) van Utopia. De tentoonstelling Op
zoek naar Utopia wordt echter ruimer opgevat. Ze gaat over de Europese
fascinatie voor de mens als individu, de menselijke droom van een betere
wereld en de interesse voor het alomvattende mysterie van het universum,
de tijd en de planeten. Het is een zoektocht naar kennis, rijkdom en macht
en ja, ook naar geluk. Die droom krijgt ‘rond 1516’ op de meest diverse
wijzen vorm en wordt verbeeld aan de hand van een honderdtal fabuleuze
kunstwerken die alle uit de vijftiende en de zestiende eeuw dateren. Utopia
is meer dan de titel van een boek; het werd een nieuw woord en een nieuw

Overdruk van “Wetenschap en Utopie” - ISBN 978 94 6270 103 8 - © Universitaire Pers Leuven, 2017

74

jan van der stock

literair en artistiek genre. Utopia houdt het besef in, dat je kan streven naar
een beter bestaan op deze aarde. Vijfhonderd jaar geleden was dat zo, en
vandaag is dat niet anders.
De tentoonstelling bestaat uit vier bewegingen.
In de eerste beweging komt het boek Utopia aan bod. Er wordt ingezoomd op de intellectuele en de culturele context waarbinnen de publicatie tot stand kwam. Dit eerste deel is helemaal opgebouwd rond het bijna
onooglijk ‘gouden’ boekje van Thomas More dat al snel als verheven literatuur werd beschouwd en als het ware meteen op een gouden sokkel werd
geplaatst. Enkele latere uitgaven en vertalingen maken – symbolisch – duidelijk dat de ideeën van More over de ideale staat snel hun weg vonden
naar een ruim en internationaal publiek. Het verhaal van het boek Utopia
is ook een verhaal over een hechte vriendschap. De hoofdrolspelers zijn
nadrukkelijk aanwezig: More zelf uiteraard, Erasmus en de Antwerpse
stadsgriffier Pieter Gillis, drie vrienden en drie bijzonder scherpzinnige
geesten.7 Ook het vroegste en unieke Leuvense stadsportret dat van rond
1540 dateert en waarin de stad zich expliciet profileert als cultureel en intellectueel centrum, krijgt op de tentoonstelling een ereplaats.
De tweede beweging, Beelden van Paradijs en Hel, laat zich leiden door
het ritme van passie, devotie en doodsangst. Alle drie zijn het fundamentele drijfveren van het menselijk bedrijf die naadloos bij elkaar aansluiten.
De passionele Tuin der Lusten, de crypto-erotische Roman de la Rose en het
enigmatische Schuttersfeest van een anoniem Antwerps kunstenaar die enkel
gekend is onder zijn noodnaam de Meester van Frankfurt, zijn de kwintessens van deze afdeling. Het Schuttersfeest, dat al van 1493 dateert, is een sleutelstuk: een groep mensen beleeft een aangename tijd in een afgesloten tuin,
de locus amoenus, een plek waar het goed toeven is. Tevergeefs proberen
buitenstaanders de omheining binnen te dringen. Gewapende wachters
bewaken de poort. Het werk dat meer dan een half millennium geleden in
Antwerpen werd gemaakt, heeft een bijna griezelig actuele betekenis.
Het hoofs-erotische Schuttersfeest en de Roman de la Rose vinden hun
religieuze pendant in de drie Mechelse mysterieus mystieke Besloten Hofjes
uit de eerste decennia van de zestiende eeuw. Ze zijn ongetwijfeld dé revelatie van de hele tentoonstelling. Dichter bij het utopische ideaal van het
paradijs kunnen kunstenaars, in dit geval kloosterzusters, niet komen. In
deze fascinerende tuintjes vallen de doorleefde contemplatie van de paradijstuin en een ongebreidelde verbeelding perfect samen. De Hofjes werden speciaal voor deze tentoonstelling geconserveerd door een team van
acht specialisten die er meer dan drie jaar aan hebben gewerkt.
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Naast het Paradijs op aarde, gesublimeerd in deze Besloten Hofjes, duikt
in een bloedrode kamer de meest gevreesde anti-utopie op: de brandende
hel, symbolische voorstelling van totale ontmenselijking en doodsangst
voor het kwade. Het Paradijs maakt plaats voor een huiveringwekkend
oord waar misdaad, chaos en ongelijkheid zegevieren. De notie van de
ideale plaats wordt omgedraaid en vervangen door een politiek en sociaal
schrikbeeld. Het is de omkering van alles wat wenselijk is. De brandende
Hel en de Apocalyps zijn voorstellingen van totale ontmenselijking en de
doodsangst voor het kwade. Vreselijke folteringen die de zondaars in de
Hel moeten ondergaan, waarschuwen de toeschouwer voor verwerpelijk
gedrag dat eigen is aan de anti-utopie. Kunstenaars geven op die manier
vorm aan hun koortsachtige verbeelding die gekleurd wordt door contemporaine politieke, religieuze en sociale onzekerheden. De kunstwerken
nemen goddelijke vergelding, eeuwige verdoemenis en andere angstbeelden als uitgangspunt. Zo verwijzen ze niet alleen naar de zondige menselijke natuur, maar ook naar toenmalige maatschappelijke problemen.
Vluchten kan niet meer. Of toch?
De derde beweging zoekt naar het Terra Incognita, het ‘ongekende land’
of de verleidelijke en mysterieuze utopische wereld achter de horizon. De
verbeelding van het onbekende en het vreemde geeft concrete vorm aan
het verlangen om ernaar op zoek te gaan. Mythische eenhoorns, exotische
dieren en kostbare kleurstoffen worden op belofte van profijt aan boord
van Europese schepen gehesen. Allerhande monsters en bizarre wildemannen bevolken de nog onbekende gebieden. De hele aarde komt letterlijk binnen handbereik wanneer de Franse cartograaf Pierre Desceliers
in 1550 zijn Mappamundi (een wereldkaart) voor de Franse koning op perkament uittekent. In het midden van de zestiende eeuw zijn de contouren
van de continenten en de wereldzeeën vrij nauwkeurig gekend, enkel de
veronderstelde grote landmassa in het zuiden, Terra Australis of Australië,
blijft grotendeels giswerk. De binnenlanden van Amerika, Afrika en Azië
worden helemaal opgevuld met utopische verbeelding, losjes gebaseerd op
sterke verhalen van reizigers en een rijke fantasie. De talloze scènes op de
wereldkaart geven een tastbare vorm aan de te verwachten rijkdommen.
Ze waren ongetwijfeld bedoeld om de koning te overtuigen expedities te
ondersteunen die zich ver achter de horizon wilden wagen.
De vierde beweging vormt het slotakkoord. Rond 1516 zijn ruimte en
tijd gerationaliseerd en meetbaar. Als in een ultieme utopie wil de mens
het universum en de eeuwigheid begrijpen en vasthouden. Wetenschap en
kunst versmelten in een grandioze vorm. De bewegingen van het universum,
het reusachtige Brabantse wandtapijt van omstreeks 1500, vat het mysterie
perfect samen. Een engel brengt met een zwengel het universum in bewe-
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ging. Het wandtapijt wordt verder bevolkt door allerhande personificaties,
mythologische figuren en sterrenbeelden. De Tijd, traditioneel gezien als
een eeuwigdurende cyclus, wordt een volle generatie vóór Pieter Bruegel de
Oude verbeeld in de Werken van de maanden door Simon Bening. En de
jonge prinses op het portret door Jan Gossaert, wellicht het mooiste kinderportret uit de Nederlanden van de zestiende eeuw, houdt het universum in
één hand, zoals alleen een kind dat kan, op zoek naar Utopia.
Utopia, voor het eerst gepubliceerd in Leuven, werd meer dan de titel
van een boek, het werd een nieuw woord en een nieuw literair en artistiek genre. In 2016 vierde Leuven de vijfhonderdste verjaardag van Utopia
dan ook met een stadsbreed project en met deze tentoonstelling. Met 500
jaar Utopia koos Leuven resoluut voor engagement en actie. Kunstenaars
verbeeldden verlangens en angsten, voortgedreven door de utopie en haar
keerzijde, de dystopie. Het werd een genuanceerd verhaal van mensen die
dromen van het paradijs, verleid worden door de horizon, verlangen naar
het universum en vrezen voor de hel. Vijfhonderd jaar geleden was dat zo,
toen More in Leuven zijn Utopia uitgaf, en vandaag is dat niet anders. Het
boekje analyseert in vlijmscherpe bewoordingen de toenmalige samenleving, verziekt door hebzucht en afgunst, en het formuleert een utopisch
alternatief. Dat alternatief ligt achter de horizon. Je zal er nooit voet aan
wal zetten, maar het eiland spoort aan om op tocht te gaan. De vingeroefening van More en zijn vrienden is vandaag actueler dan ooit. Mensen zijn
nog altijd op zoek naar hun Utopia. Het is geen vrijblijvend verhaal.

noten
1 Jan Van der Stock (ed.), Op zoek naar Utopia (tentoonstellingscat.), LeuvenAmsterdam: Davidsfonds Uitgeverij en Amsterdam University Press, 2016.
2 Thomas More, in het Latijn Thomas Morus (1475–1535), is de auteur van Utopia.
Hij was een Engels humanist, jurist en staatsman. In 1499 ontmoette hij Erasmus die
geregeld bij hem thuis verbleef. Daar schreef Erasmus in 1509 het aan More opgedragen boekje Lof der Zotheid (in het Latijn luidt de titel: Encomium moriae, met een
expliciete verwijzing naar More). More en Erasmus onderhielden een drukke correspondentie. Als gezant van koning Hendrik VIII van Engeland verbleef More in
1515 in Brugge en bezocht hij o.a. Antwerpen waar hij op bezoek ging bij zijn vriend
Pieter Gillis. In deze periode schreef hij Utopia. In 1529 werd More Lord Chancellor
van Engeland (‘eerste minister’) en hij oefende deze functie uit tot in 1532. In 1535
werd hij na een principieel conflict met Hendrik VIII over het gezag van de paus,
onthoofd. Vierhonderd jaar later werd hij door de Katholieke Kerk heilig verklaard.

Overdruk van “Wetenschap en Utopie” - ISBN 978 94 6270 103 8 - © Universitaire Pers Leuven, 2017
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3 Desiderius Erasmus van Rotterdam (1466/1469–1536) was een Nederlands humanist, ongetwijfeld de meest beroemde van zijn tijd. Hij was ook schrijver, filosoof,
priester en augustijner kanunnik. In 1502 kon hij professor aan de Leuvense universiteit worden, maar hij weigerde het aanbod. Zijn bekendste werken zijn de Lof
der Zotheid, opgedragen aan zijn vriend Thomas More, en het Enchiridion, waarin
hij ingaat op de betekenis van het christendom voor de mens.
4 De oorspronkelijke titel van de tekst van More luidde Nusquama of ‘Nergens’. De
uiteindelijke titel Utopia werd door Erasmus gesuggereerd.
5 Martens werkte in 1473/74 samen met Joannes de Westfalia. Hij overleed in Aalst
op 28 mei 1534.
6 In 1516 was in dit gebouw de faculteit Rechten gevestigd. Het Leuvense drukkersadres van Martens (van 1512 tot 1529) luidt: E regione Scolae juris civilis.
7 Pieter Gillis, in het Latijn Petrus Aegidius (1486 –1533), was humanist en stadsgriffier (stadssecretaris) van Antwerpen. Hij was niet alleen goed bevriend met
Erasmus en More, maar ook met andere humanisten als Rodolphus Agricola en
schilders als Quinten Metsys. Hij speelt in het boek Utopia de rol van gastheer die
More introduceert bij de fictieve reiziger Hythlodaeus die het verhaal over het
eiland aan More vertelt.
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178.000 bezoekers voor M, Handelen, p. 11, 2017

178.000 bezoekers voor M
Het Leuvense museum M verwelkomde vorig jaar
178.721 bezoekers. De tentoonstelling ‘Op zoek naar Utopia’
in het Museum Leuven was de uitschieter met 90.137 bezoekers.
Een enorm hoog aantal als je weet dat op 23 december de
50.000ste bezoeker met taart en bloemen werd verwelkomd en de
tentoonstelling reeds op 17 januari de deuren sloot. Dat betekent
dat de laatste maand zo’n 40.000 mensen de tentoonstelling
bezochten. Wie zei ook alweer dat het druk was in Leuven?
Uit de gegevens van het museum blijkt
ook dat steeds meer groepen de weg
vinden naar M, waarbij het aantal
schoolbezoeken blijft stijgen. 18% van
de bezoekers komt uit het buitenland,
waarbij Nederland met 45% de spits afbijt. De andere toplanden zijn Duitsland
met 12% en Groot-Brittannië met 7%.
2016 was een druk tentoonstellingsjaar
voor M, met veertien grote en kleine
tentoonstellingen, oude en hedendaagse kunst. Zo’n 74.083 individuele bezoekers en 28.164 bezoekers in groep
konden genieten van o.m. Sarah
Morris, Guy de Cointet, Jimmy Robert,
Beelden uit Brugge, Mies van der Rohe,
Hendrick De Clerck, Aglaia Konrad, Yto
Barrada, Lieve Blancquaert, Op zoek
naar Utopia, Eutopia, Twisted Strings,
Oriol Vilanova, Mary Reid Kelley en
Salla Tykkä.
De M-Schatkamer van Sint-Pieter bereikte een piek van 20.513 bezoekers.

Deze stijging van 25,5% ten opzichte
van 2015 is gedeeltelijk dankzij extra
promotie en extra openingstijden gedurende het toeristische seizoen. Tot slot
namen 55.961 personen deel aan activiteiten, zoals workshops, lezingen en
vernissages tot concerten of filmscreenings. 5.896 bezoekers klommen
op het museumdak voor een bezoek
aan de zomerbar, terwijl M-idzomer
6.843 bezoekers ontving.
Het veelzijdige programma rond ‘500
jaar Utopia’ kon met bijna 80 projecten
meer dan 220.000 deelnemers bekoren.
Nooit eerder bracht een cultureel

stadsfestival in Leuven zoveel mensen
op de been. De tentoonstelling rond
Utopia slorpte er daar dus 90.137 van
op. Opvallend is het spectaculair hoge
aantal groepsbezoeken voor deze expo.
Met 1.655 rondleidingen is ‘Op zoek
naar Utopia’ de meest bezochte tentoonstelling in groepsverband sinds de
opening van het museum in 2009.
Vooral tijdens de laatste weken was de
opkomst zeer hoog. De kerstvakantie
met de extra openingsdagen was een
voltreffer.
Nieuw was de combinatie van M en de
Universiteitsbibliotheek. De historische
tentoonstelling Utopia & More was voor
velen de ideale aanvulling op een bezoek aan M en lokte 15.785 belangstellenden. Ook de andere projecten ontwikkeld in de schoot van KU[N]ST
Leuven, het samenwerkingsverband
van de stad Leuven en de KU Leuven,
waren in een mum van tijd uitverkocht.
Door de sluiting van het museum tot 11
juni (zie p. 7-9) zullen dit jaar uiteraard
geen records inzake bezoekersaantallen worden gevestigd.

500.000 euro voor starters
Leuven wil ondernemerschap bij jonge starters stimuleren om innovatie in de
regio te versterken. De stad heeft 500.000 euro binnengehaald bij Europa,
Vlaanderen en verschillende partners om samen met een breed netwerk te investeren in jonge ondernemers.

Veel bezoekers tijdens eindejaar
De periode vóór en na Kerstmis lokte zeer veel volk naar
Leuven. De Utopia-tentoonstelling in Museum M werd tijdens de laatste weken overrompeld. Er waren enorm veel
toeristen in de stad die kwamen genieten van één van de
Wintertijd-activiteiten of die een bezoek aan de kerstmarkt brachten. De Leuvense kerstmarkt lokte zo’n
600.000 bezoekers.
Ook shoppers kozen massaal voor Leuven. Volgens passagetellingen van het Centrummanagement trok het kernwinkelgebied tijdens de week van 12 tot 18 december
490.000 unieke bezoekers aan. De Diestsestraat sprong eruit als toplocatie.
Wie zijn auto plaatste op de wat verder gelegen randparkings kon gebruik maken van gratis pendelbussen. Gelet
op de vele duizenden bezoekers lijkt de impact daarvan

eerder beperkt, al was er op 17 december een kleine uitschieter en betekenen zelfs een paar honderd busgebruikers toch wat minder wagens in de stad. De bijgaande tabel toont het aantal instappers per shoppingdag en per
parking.

Pendel
Vaart
kom

Pendel
Philips
site

Pendel
Weten
schaps
park

Zaterdag 10 december

175

120

182

Zondag 11 december

224

202

Zaterdag 17 december

324

482

Zondag 18 december

209

271

320
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Leuvens museum herdenkt radicaal zijn presentatie

M gooit het roer om
Museum M gaat vijf
maanden dicht. Na
een gedurfde inbraak
in de collectie-aanpak
wordt het een
‘arsenaal van
verhalen.’

parcours. De entree krijgt het karakter van een lounge, met kinderhoek en opgewaardeerde bookshop.
De opfrissing, inclusief collectieswitch, zal een miljoen euro kosten. Het geld komt uit eigen middelen en het investeringsbudget

In plaats van de
klassieke bordjes,
komen er prikkelende
onderschriften zoals
‘Zoek de galg op dit
schilderij’

GEERT VAN DER SPEETEN

M

et net geen 60.000
bezoekers op de
teller voor Op
zoek naar Utopia
en museumzalen
die wachten om leeggehaald te
worden, sluit M vandaag de deuren. Het Leuvense museum positioneert zich al van bij de start, zeven jaar geleden, als een actief museum dat zich graag telkens weer
heruitvindt. Ook nu weer: in juni
zal het heropenen met een grondig
dooreengehaalde vaste collectie.
Van de 52.000 objecten in de
verzameling worden er momenteel
maar 300 getoond. Dat moet beter
kunnen: in wisselende thematische presentaties, die grofweg om
het jaar wisselen en sterker publieksbetrokken zijn. De vaste scenografie ruimt plaats voor een
flexibele.
M heeft een geschiedenis van
ruim honderd jaar. Victor Vander
Kelen schonk in 1917 zijn ouderlijk
huis aan de stad Leuven, onder
voorwaarde dat het stedelijk museum er een onderkomen zou vinden en dat het de naam van zijn
ouders zou dragen. Voordien was
het museum gevestigd in uitpuilende zolderkamers van het stadhuis.
Zeven en een half jaar geleden,
na een verbouwing door Stéphane
Beel, ontstond museum M. Als
startkapitaal erfde het een eclectische verzameling, met middeleeuwse sculpturen maar evengoed
Leuvense stoven, in 2012 aangevuld met de Cera-collectie met hedendaagse kunst.
Intussen passeerden er al meer
dan honderd tentoonstellingen,
goed voor 1,1 miljoen bezoekers.
De manco’s zijn bekend: M is
een labyrintisch museum, met een
weinig uitnodigende antichambre.
Bij de facelift worden signalisatie
en bezoekerscomfort aangepakt en
komen er extra doorgangen in het

De Verhaghenzaal in de jaren 30.
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Zicht op de moderne gevel vanop de binnenkoer.

© belga

van de stad. De volgende vijf maanden gaat M op locatie: in de universiteitsbibliotheek, de Sint-Pieterskerk, het college de Valk en de ateliers van Casco.
Het radicaal herdenken van de
collectiepresentatie was een lange
weg. ‘Zowat alle musea zitten in

een veranderingsproces’, zegt Isabel Lowyck, afdelingshoofd publiekswerking. ‘Ze gooien het roer
om: niet met de grote middelen,
maar met een dosis creativiteit en
oog voor de veranderde inbedding
in de samenleving.’

Oud versus nieuw
Een ijkpunt was Ecce homo, de
tentoonstelling waarbij de foto’s
van Lieve Blancquaert op een frisse manier inbraken in de vaste opstelling. Plots lokte de M-collectie
nieuwe betekenissen en vragen
uit. Het was een les: ‘oud en
nieuw’ confronteren wordt voortaan de leidraad.
Verder wil M fors inzetten op
beeldgeletterdheid, zegt Peter
Carpreau, afdelingshoofd oude
meesters. ‘We zien dagelijks miljoenen beelden, maar kunnen ze
niet lezen of staan er weinig kritisch tegenover. Een visuele instelling als een museum kan een
gidsrol spelen. We willen daar ver
in gaan: zo kan je met eye-tracking aantonen hoe iedereen een
eigen manier van kijken heeft.’
M wil afstappen van het ‘autoritaire’ museum, dat verticaal
denkt en de almacht van de curator demonstreert. Carpreau: ‘De
betrokkenheid van de bezoeker
moet groter en spannender. Niet
meer de objecten of de labels zullen centraal staan, maar de verhalen en betekenissen die mensen
eraan toedichten.’ Eén van de
nieuwe zalen zal M-Gastvrij heten: acht nieuwe Leuvenaars kiezen elk een object uit het depot en
voegen er hun eigen verhalen en
associaties aan toe. ‘Zo leren we
onze blanke, Westerse, katholieke
collectie zelf anders in te schatten.’
De eerste zaal, Beeldenverhalen, wordt het visitekaartje. Topstukken, van een retabel van Michiel Coxcie tot de schilderijen
van Robert Devriendt, zoeken
aanknopingspunten met het publiek. In plaats van de klassieke
bordjes, komen er prikkelende onderschriften zoals ‘Zoek de galg op
dit schilderij’.
M wil zich presenteren als ‘een
reis met diverse bestemmingen’,
een ‘boek met telkens nieuwe
hoofdstukken’. Hoe de nieuwe
baseline zal klinken, wordt de taak
van de nieuwe intendant, Peter
Bary, die in maart in dienst treedt.
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Laura Groeseneken en Klaas Delrue in ‘Manhattan-Kaboul, een protestsong van Renaud.
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Songs for Utopia in Het Depot

Liever kritisch dan dromen
Met een avondje protestsongs
eerde Leuven donderdag de
nagedachtenis aan Thomas
More, die er 500 jaar geleden
zijn boek Utopia schreef. Stef
Kamil Carlens liet iedereen
naar adem happen.

grote voorbeeld Renaud kon vertolken in
‘Manhattan-Kaboul’, een verhaal over de
verre naweeën van 9/11. Ronny Mosuse
vroeg het publiek met Ramses Shaffy om te
zingen, te vechten en te bewonderen. Het
huisduo Esther & Fatou verbaasde iedereen
met een eigenzinnige versie van Dylans ‘Times they are a changin’.

PETER VANTYGHEM

Had Thomas More dat goed gevonden?
De Britse humanist pleitte in zijn boek alleszins voor gelijkheid in bezit, vrijheid van
godsdienst, het belang van genot (zonder
luxe). Maar hij liet in zijn ideale staat een
vorm van slavernij toe (meestal waren de
slaven buitenlanders of krijgsgevangenen),
voorhuwelijkse seks was taboe en de vrouw
was ondergeschikt aan de man.
Dat zes van de tien muzikanten vrouwen
waren, zou More verbaasd hebben. Dat er
weinig in de eigen landstaal gezongen
werd, zou hij allicht een probleem gevonden hebben. Dat sommige songs stevig aangekleed werden met elektrisch gitaarwerk
en elektronische klank, zou hem niet enthousiasmeren. Hij vond dat techniek de
mens hoogmoedig maakte.
En wat met de herhaalde oproepen tot
activisme? Sociale betrokkenheid vond More belangrijk, dus zou hij wellicht goedkeurend geluisterd hebben naar ‘The ballad of
accounting’, een van de drie songs van
Ewan MacColl die Stef Kamil Carlens
bracht. MacColl vuurt de ene venijnige
vraag na de andere af op zijn luisteraars. Of
ze de leugens blijven slikken? Of ze nog

I

n Het Depot stonden een band en zes
gastzangers op het podium. Hun eenmalige project heette ‘Songs for Utopia’. Songs om de ideale wereld te
eren dus, maar daarvan kwam weinig
in huis. ‘Er zijn nu eenmaal niet veel liedjes
die een ideale wereld aanprijzen’, vertelde
orkestmeester Ronny Mosuse ons vooraf.
‘En ik wil ook niet als naïeveling overkomen. Dromen van geluk? Ik ben liever kritisch.’
Zo werd het geen avond over ‘a wonderful world’, maar over oorlogswaanzin,
winstbejag en racisme. In plaats van de gelijkheid te verheerlijken, schimpte Stef Kamil Carlens op de ongelijkheid in Zuid-Afrika, waar de oogsten niet iedereen ten goede
komen. Laura Groeseneken (aka Sennek)
evoceerde prachtig de executies van AfroAmerikanen in de VS. Tine Reymer zong
over een soldaat die aan zijn koningin
vraagt waarom hij moet gaan vechten.
Ze leenden hun woorden grotendeels bij
anderen. Klaas Delrue was blij dat hij zijn

Gelijkheid

In ‘The ballad of
accounting’ vuurde
Stef Kamil Carlens
venijnige vragen af
en martelde hij zijn
gitaar alsof het
einde nabij was

steeds zo volgzaam zijn? Of ze hun medemensen al wat beter begrijpen? ‘Did you let
‘em rob you right and left and never make
a fight’, huilde Carlens, terwijl hij zijn gitaar martelde alsof het einde nabij was.

Dramatisch
Stef Kamil Carlens, bekend van Zita
Swoon, was dé man van de avond. Zijn snijdende tenor is dieper gezakt en hij maakt
van elke noot een dramatisch moment dat
het publiek recht doet zitten. Het deed ons
eraan denken dat we hem al veel te lang
niet meer hoorden zingen.
Ondanks het gelegenheidskarakter was
het een fijne avond. Goeie songs, veel degelijke arrangementen, weinig hoogmoed.
Tine Reymer scoorde een gedenkwaardig
ogenblik toen ze, alleen met stemmen en
drums, haar ‘Hammer & nail’ serveerde alsof ze aan de ketting opstapte in Mississippi.
Er werd afgesloten met ‘Non rien n’a
changé’ van Les Poppys. Een song die vertelt dat er finaal toch niets verandert. Kon
een avond rond de utopische fantasie van
Thomas More zo eindigen?
Ronny Mosuse: ‘Ik denk dat we de wereld naar de kloten helpen, maar we moeten ook durven dromen’. In extremis had hij
er dus ‘Imagine’ van John Lennon aan toegevoegd: iedereen een zinnetje, samen het
refrein. De avond kreeg finaal, na al dat
protest, toch zijn warme deken, en die hebben we nodig.
Songs for Utopia. Gezien in Depot Leuven
op 19/1. ¨¨¨èè

M - Museum Leuven krijgt opknapbeurt, Bouwkroniek, p. 16-17, 3/2/2017
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M - Museum Leuven
krijgt opknapbeurt
Ruim zeven jaar na de opening
van het Leuvense Museum M, een
ontwerp van architect Stéphane
Beel, gaat het gebouw bijna vijf
maanden dicht voor het publiek. Na
meer dan honderd tentoonstellingen,
die samen 1,115 miljoen bezoekers
lokten, is het museum toe aan een
grondige opknapbeurt. Er komen
een paar nieuwe doorgangen, enkele
bestaande doorgangen worden
verbreed, het hele museum krijgt
een betere signalisatie, de vloeren
worden opnieuw behandeld, de
muren krijgen een verfbeurt en de
ventilatie en klimatisatiesystemen
worden nagekeken en indien
nodig bijgestuurd. De hele
opfrissingscampagne zal in totaal
ongeveer 1 miljoen € kosten.

Het zeven jaar oude Museum M in Leuven sluit tot 11 juni de deuren voor een renovatie- en
reinigingsbeurt. (foto Stad Leuven)

De vernieuwingsoperatie is ook nodig
om te beantwoorden aan het nieuwe decreet. Zonder investeringen in digitalisering en infrastructuur daalt vanaf 2019
de kans om nieuwe subsidies te krijgen.
Hoewel de Leuvense schepen van Cultuur en museumvoorzitter Denise Vandevoort liever spreekt van een vernieuwing in plaats van een renovatie wordt
er wel degelijk verbouwd. Zo komen er
onder meer een warmtekrachtkoppelingscentrale, een nieuwe boekenwinkel en een lounge. De bestaande kinderruimte wordt omgebouwd tot een
evenementenruimte. De vaste museumcollectie krijgt in de toekomst een betere en afwisselende opstelling, waarbij
ook nieuwe technologieën en digitale
snufjes worden geïntroduceerd.
Een aanzienlijk gedeelte van de werkzaamheden wordt in eigen beheer uitgevoerd door een interne ploeg technici,
eventueel bijgestaan door de eigen stadsdiensten en externe technici; de rest van
de werkzaamheden werd aanbesteed.
Aannemer HBS nv uit Geel zal de structurele werken uitvoeren. Er worden
twee nieuwe doorgangen gecreëerd en
enkele bestaande doorgangen worden
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breder en hoger gemaakt. De ﬁrma’s Engie Cofely en Johnson Controls worden
ingeschakeld voor aanpassingen aan de
hvac-systemen en andere faciliteiten en
voor de toegangscontrole. FELT architecture & design uit Gent staat in voor
de aanpassingen in de antichambre, het
multidisciplinaire ontwerpbureau Heimat heeft de scenograﬁe ontworpen van
de nieuwe collectieopstellingen.
“Het is echter niet zo dat het gebouw na
zeven jaar al versleten is of in een slechte toestand verkeert. Bij de heropening
op 11 juni moeten de bezoekers geen
nieuw museum verwachten. We frissen
het geheel wel ﬂink op. Het grote aantal bezoekers zorgde de voorbije jaren
op een aantal plaatsen toch voor wat slijtage. Om allerlei praktische redenen zoals meer efﬁciëntie, een betere circulatie
en om een vlottere interne verplaatsing
van de kunstwerken mogelijk te maken,
worden een aantal doorgangen breder
gemaakt”, verklaart Denise Vandevoort.
“Het onthaal wordt beter georganiseerd en krijgt een nieuwe inrichting
met nieuw meubilair. Het Museumcafé
blijft tijdens de sluitingsperiode van het

PROJECTEN
maanden gewoon voortwerken. Bezoekers krijgen een alternatief programma
aangeboden op andere locaties. De MSchatkamer in de Sint-Pieterskerk blijft
open. Het museum plant een tentoonstelling in de ateliers van Cas-co in de
Vaartstraat. Er zijn tevens samenwerkingen met college De Valk en de Universiteitsbibliotheek gepland. Bovendien zijn
de voorbereidingen aan de gang voor de
57ste Biënnale van Venetië, waar Vlaanderen van 13 mei tot 26 november wordt
vertegenwoordigd door kunstenaar-fotograaf Dirk Braeckman. Eva Wittocx,
algemeen coördinator van M, treedt op
als curator van de fototentoonstelling in
het paviljoen. Die foto’s zijn later te zien
in M en Bozar.

De werkzaamheden zullen in totaal zowat 1 miljoen € kosten en werden voorgesteld door (vanaf
l.) conservator Peter Carpreau, museumvoorzitter en schepen van Cultuur Denise Vandevoort,
algemeen coördinator Eva Wittocx, afdelingshoofd Publiekswerking Isabel Lowyck en zakelijk
leider Aldwin Dekkers.

Museum M is een mooi maar ingewikkeld
gebouw, dus komt er ook een betere signalisatie. Dat is geen overbodige luxe.
Mensen durven inderdaad al eens verdwalen in het grote complex dat Stéphane Beel realiseerde door een honderd
jaar oude gezinswoning met een nieuwbouw te combineren tot één geheel. De
verschillende tentoonstellingszalen bevinden zich in zowel het oudere gebouw
als in de nieuwbouw en strekken zich
uit over verschillende verdiepingen. Dat
maakt voor bezoekers de te volgen route
en de collectie niet altijd even overzichtelijk. Bij de komende tentoonstellingen
(Aurélien Froment van 11 juni tot 5 november en schilder Edgard Tytgat van 7
december tot 8 april 2018) moet de signalisatie aangepast zijn.

Museum M wil ook inzetten op de digitalisering. Een ‘eye-tracking’- onderzoek
maakte duidelijk op welke manier bezoekers naar de tentoongestelde objecten kijken. Bij de nieuwe opstelling van
kunstwerken zal daarmee rekening worden gehouden. “We willen van M geen
high tech-pretpark maken, maar technologie en digitale snufjes zoals virtuele realiteit (vr) om bepaalde topstukken
tot in het kleinste detail te kunnen bekijken zullen een steeds grotere rol spelen.
Overigens beschikken we in Leuven over
verschillende bedrijven en mogelijke
partners die zeer goed thuis zijn in deze
materie; het zou zonde zijn om daar niet
op in te zetten”, zegt conservator Peter
Carpreau.
“De ongeveer veertig medewerkers
van het museum blijven de komende

“De scenograﬁe en de zaalinrichting van
een groot aantal museumzalen zal wijzigen. De nieuwe opstelling maakt het
mogelijk om niet alleen de topstukken,
maar ook de grote diversiteit van de Mcollectie te tonen. Onze collectie is erg
divers en leent zich uitstekend voor
zo’n ommezwaai. We hebben voorwerpen uit de Middeleeuwen tot vandaag.
Die rijkdom laat ons toe om oude en
hedendaagse kunst te combineren. Het
museum zal niet langer zomaar een opeenvolging van een aantal zalen zijn, integendeel: in elke nieuwe zaal wandelt
de bezoeker vanaf 11 juni doorheen een
nieuw hoofdstuk”, besluit Eva Wittocx,
algemeen coördinator van het museum.

VDC Aannemingen zoekt een

WERFLEIDER voor de projectopvolging van
werken aan wegen en waterlopen.

Wij zijn een jonge onderneming die behoort tot de Leeuwenstein Groep.
Wij bieden een veelzijdige job met reële doorgroeimogelijkheden.
Hebt u interesse? Neem dan zeker contact met ons op: info@vdcaannemingen.be
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museum gewoon open, al zullen we gebruik maken van de vakantieperiode van
de uitbaters om ook de toiletten op te
knappen. Het sanitair wordt immers gebruikt door zowel de museum- als de cafébezoekers. Het museum is één van de
weinige Leuvense gebouwen dat permanent elektriciteit en warmte nodig heeft
om de kunstwerken in de juiste omstandigheden te kunnen bewaren. Daarom
is warmtekrachtkoppeling (wkk), waarbij tegelijk elektriciteit en warmte wordt
opgewekt, hier zeker een goede oplossing”, zeggen afdelingshoofd Publiekswerking Isabel Lowyck en zakelijk leider
Aldwin Dekkers.

Het museumpersoneel wordt ook ingeschakeld bij de transformatie van de huidige vaste collectie. Die moet voortaan
veel vaker afwisselen. "In het Leuvense
museumdepot bevinden zich ongeveer
52.600 kunstvoorwerpen, de collectie
hedendaagse kunst telt zowat 600 stuks.
Van dit alles waren de voorbije zeven jaren amper 300 werken te zien. Vanaf half
juni willen we daar meer en vaker iets
van tonen, telkens op een andere manier. Het zal in M voortaan niet alleen
draaien om wat we tonen, maar meer om
hoe we dat doen”, zegt Isabel Lowyck.
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