
Zaalteksten ‘Madonna’s web’ 

Introductie: Door de plaatsing van een schitterend, verguld Mariabeeld op de toren van 

de Onze-Lieve-Vrouwkerk veranderde de horizon van Sint-Niklaas spectaculair in 1896. 

Vandaag domineert deze sculptuur van Frans Van Havermaet de skyline 125 jaar en na twee 

eerder restauratiebeurten zal het binnen afzienbare tijd terug opgepoetst en verguld 

worden.  

De tentoonstelling ‘Madonna’s web’ is geïnspireerd op dit beeld en vertelt een eigenzinnig 

verhaal over sculptuur en probeert het historische en het actuele te situeren en te begrijpen. 

Er worden nieuwe vragen gesteld zodat het lokale een plaats krijgt in een bredere horizon.  

Bij de totstandkoming van het Mariabeeld spelen figuren als pastoor De Meerleer en 

monseigneur Stillemans een stuwende rol. Maar kunst staat niet los van de discussies van de 

eigen tijd zodat ook de positie van de arme en de arbeider niet over het hoofd kan gezien 

worden. Zo duikt Adolf Daens op die korte tijd onderpastoor is in Sint-Niklaas en uit zijn 

ambt ontzet wordt door de bisschop: Antonius Stillemans. Hun namen weerspiegelen zich in 

het stratenpatroon van Sint-Niklaas. Ze drukken waarden uit van die tijd wat tegelijk de 

koloniale link in de straatnaamgeving verklaart.  

De vraag rijst dus welke waarden we uit het verleden wensen te bewaren? Alleszins werd de 

oproep tot foto’s van ouders met kind, in navolging van het Mariabeeld, gretig beantwoord. 

Door die foto’s verschuift de nadruk naar ‘zorg’ en via materniteitsbeelden uit Afrika en Azië 

wordt de thematiek universeler gemaakt. De ‘Vlucht naar Egypte’ benadrukt de precaire 

situatie en armtierige omstandigheden waarin Jezus geboren werd.  

In de tentoonstelling spelen kunstenaars associatief en eigengereid in op de inhoudelijke en 

sculpturale betekenis van het Mariabeeld. Door het toevoegen van historisch beeldmateriaal, 

populaire filmfragmenten, citaten en de genius loci van dit huis, ontstaat een web dat de 

bezoeker uitnodigt tot een persoonlijke ontrafeling.  

     

 

 

 



Tijdgenoten en dialoog met de traditie: Auguste Rodin (1840-1917), George Minne 

(1866-1941) en Cécile Douard (1866-1941) zijn tijdgenoten van Frans Van Havermaet (1828-

1899), de maker van het Mariabeeld in Sint-Niklaas. Vaak gingen ze een scherpe dialoog aan 

met de traditie gaven ze nieuwe impulsen aan de (beeldhouw)kunst.  

Na zijn opleiding solliciteert George Minne bij Rodin om in zijn atelier te werken. De 

grootmeester looft de monumentaliteit van Minne’s beelden, maar hun vormentaal loopt 

uiteen. Rodin accentueert de musculatuur en creëert een expressieve schaduwwerking die 

verschilt van de frêle lichamen en het intimistisch licht bij Minne. De tekening van Minne stelt 

een geknielde Christus voor met een fragment van het kruis, maar werd nooit tot sculptuur 

uitgewerkt.   

Met toestemming van het ‘Musée Rodin’ in Parijs realiseerde Guy Ducheyne (1963) een 

afgietsel van ‘De Denker’ (1881). Naast zijn eigen praktijk, is Guy als vakman internationaal 

gegeerd bij de praktische realisatie van beeldhouwwerken. Geen vreemde praktijk, zo heeft 

Minne nooit zelf in marmer, steen of hout gewerkt. Ook Rodin boetseert hoofdzakelijk en 

laat de uitwerking aan specialisten over. Wat de Sint-Niklase Mariabeeld betreft, dat werd 

weliswaar ontworpen door Frans Van Havermaet, maar op groot formaat uitgewerkt door 

koperslager Lambert Van Rijswijck.   

   

Marc De Blieck (1958) fotografeerde, onder meer, verschillende sculpturen in Europese 

musea. Het vraagstuk rond ‘vertaling’ en ‘onvertaalbaarheid’ speelt een cruciale rol in zijn 

artistieke praktijk. Origineel, kopie, omzetting, dimensie, materialiteit, kijkstandpunt en het 

fysiek of mentaal perspectief zijn begrippen die regelmatig terug keren bij hem. In oorsprong 

waren nagenoeg alle klassieke beelden gepolychromeerd. De neoklassieke stroming in de 

19de eeuw classificeert kleur echter als ondergeschikt aan de vorm en heeft bleke, ontkleurde 

sculpturen als ideaal. Als antwoord op die tendens en in dialoog met de foto van Marc De 

Blieck schildert Eline De Clercq (1979) een Korei-hoofd in kleur. Eline gebruikt kleur om te 

karakteriseren en als een emancipatorische ingredient.  

Op de achtergrond van Marc De Blieck’s intrigerend zaalzicht in de Glyptotheek van 

Kopenhagen staan ‘De Burgers van Calais’. Het verhaal gaat terug op de 100-jarige oorlog 

met burgers die zich opofferen om Calais te redden. Op de voorgrond poseert het 

befaamde 14-jarig danseresje (1881) van Edgar Degas. In tegenstelling tot de huidige 



waardering en de romantisering was het lot van dit model weinig benijdenswaardig. Maar 

ook Maria was arm en leidde geen gouden bestaan.  

/// 

Een veertienjarig danseresje: Het Belgische danseresje Marie van Goethem is 14 

wanneer ze model staat voor kunstenaar Edgar Degas. Hij boetseert haar in was, voegt 

haarlokken toe, een tutu en echte schoenen. Met dit materiaalgebruik wijkt Degas fel af van 

de academische traditie. Eén keer, in 1881, wordt het tentoongesteld, maar pas na zijn dood 

krijgt het beeld een sterstatus en worden er 25 afgietsels in brons gegoten.  

Tijdens zijn leven wordt het beeld genadeloos afgekraakt door kunstcriticus Elie de Mont, die 

niet begreep ‘dat kunst nu kennelijk uit pure lelijkheid en smakeloosheid bestaat’. Gewone 

danseresjes als onderwerp nemen voor een beeldhouwwerk, dat was niet hoe het hoorde. 

Ze stonden te boek als 'operaratten' vanwege hun onbetekenende bijrol in de opera en 

misschien nog wel des te meer vanwege hun afkomst uit de gewone arbeidersklasse.  

De ‘petits rats werden in de gaten gehouden en bewaakt door twee tegengestelde machten, 

popelend om met elkaar te onderhandelen: hun aanbidders en hun familie. De aanbidders waren 

heren met zwarte redingote en hoge hoed, voor het merendeel met een zwarte of grijs gespikkelde 

baard, soms op wandelstokken of paraplu’s leunend. Vaak echt of zogenaamd van adel – en anders 

hoge ambtenaren, geldschieters of renteniers. Of iets anders wat een zekere welstand garandeerde. 

Sommigen droegen het lint van het légion d’honneur. De families werden vertegenwoordigd door de 

moeders – of, bij gelegenheid – tantes van de ‘petits rats’. Dan begon het loven en bieden. Het was 

een zaak het danseresje tegen de gunstigste voorwaarden te verkopen. (…) De kleine meid kon ten 

slotte zelfs markiezin worden, desnoods in Italië (een minpuntje, maar nog altijd een respectabel 

resultaat). Of anders een cocotte, om zich aan ‘verleidingskunst op grote schaal’ te wijden zoals een 

politierapport zei. (Uit: Roberto Calasso: De Droom van Baudelaire) 

   

Als centrum van de belangstelling was een gewoon danseresje dus veel te ordinair, aldus de 

tegenstanders. Het beeld werd bestempeld als 'weerzinwekkend', 'verdorven' en zelfs gezien 

als 'een bedreiging van de maatschappij.' Al in de jaren 1990 realiseerde Peter Rogiers 



verschillende ‘hommages’ aan de ballerina’s van Edgar Degas. Ook Peter bedient zich vaak 

van onorthodoxe materialen en brengt expressieve vervormingen aan. Het menselijk lichaam 

en de historische referentie blijft herkenbaar, maar krijgen steeds een ‘twist’. ‘Summer 

Breeze’ is een variant op het pubermeisje van Degas in aluminium.  

/// 

Cécile Douard (1866-1941) werd in Rouen geboren in een artistiek gezin waarvan de 

moeder pianiste was en de vader theaterregisseur. In 1870 vestigt het gezin zich in Brugge 

waar haar vader het stadtheater leidt. Na de scheiding van haar ouders woont Cécile in 

Brussel en Bergen. Ze neemt het pseudoniem, Douard, van haar plusvader als achternaam 

over.  

 

Cruciaal is haar opvoeding aan de vooruitstrevende meisjesschool van Isabelle Gatti de 

Gamond en Marie Popelin (de eerste vrouwelijke doctor in de rechten in ons land). Ze eisen 

voor alle vrouwen wat slechts enkelen binnen de sociale elite hebben verworven omdat de 

geschiedenis leert dat vrouwen zij aan zij met mannen vochten om recht te verkrijgen.   

Nadien volgt Cécile artistiek onderricht bij Auguste Danse, Jean-François Portaels en 

Antoine Bourlard. Weliswaar als ‘vrije student’ omdat er tot het begin van de 20ste eeuw 

officieel geen vrouwen werden toegelaten tot het kunstonderwijs.  

 

Haar voornaamste onderwerp is het labeur van de arbeidersvrouwen in de Borinage. In en 

bij de koolmijnen maakt ze spontane schetsen die ze, vaak op gigantische formaten, verwerkt 

in beklijvende olieverfschilderijen. Het zijn vrouwen die scharrelen op de immense bergen 

steenkoolafval of die even voor haar poseren in hun lompen. Douard romantiseert of 

verguldt hun leefomstandigheden dus helemaal niet. In feite is ze de ‘vrouwelijke Constantin 

Meunier’, maar onbegrijpelijk genoeg is dit talent en haar oeuvre nagenoeg onbekend 

gebleven.  

 

   
 



Tijdens een overstroming van de rivier de Trouille in 1892 komt ze ten val terwijl ze het 

materiaal in haar atelier probeert te redden. Ondanks verschillende operaties verliest ze 

geleidelijk aan haar zicht en uiteindelijk wordt ze blind. Haar doorzettingsvermogen is echter 

onwaarschijnlijk. Ze leert viool en haalt een Eerste Prijs aan het conservatorium van Mons en 

begint ook te boetseren. Ze leert brailleschrift en uiteindelijk wordt ze voorzitter van de 

Brailleliga van 1926 tot 1937. Niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk, emanciperend, stelt 

ze: ‘Ik heb de vijandigheid van de duisternis omgebogen’.  

 

Als hommage is haar naam in brailleschrift op de muur aangebracht. Tactiliteit is trouwens 

een van de belangrijke eigenschappen van sculptuur en ondertussen kennen we ook het 

gemis van de aanraking en hoe vreemd die gewaarwording vandaag is.   

//// 

Oproep aan het publiek: In onze zomertentoonstelling ‘Madonna’s web’ dialogeert de 

originele maquette van het Onze-Lieve-Vrouwbeeld met verschillende andere 

(materniteit)beelden. Hierbij willen we samen met jou een persoonlijke ode brengen aan het 

ouderschap en, in bredere zin, zorg. Heb je een originele foto van jezelf (vader/moeder) met 

je kind, of kleinkind? Deel je die foto dan met ons? De foto mag digitaal, analoog of ingelijst 

aangeleverd worden.  

                

/// 

Niemand kan aan haar tippen, ze lijkt een onbereikbare Miss Perfect. Dat klinkt paradoxaal, 

want God zag naar haar om in haar lage staat. Ze begon als onwaarschijnlijke kandidaat om 

moeder van de verlosser te worden. Maar nu ze dat eenmaal is geworden, lijkt ze voor 

gewone stervelingen een onbereikbaar ideaal te vertegenwoordigen.  (Uit: Arnold Huijgen, 

Maria. Icoon van genade, Utrecht, 2021, p. 61) 



  

Met de titel ‘Why does Strange Fruit always look so Sweet’ verwijst Johan Creten naar een 

lied van Billie Holiday uit 1939 – het jaar waarin Marian Anderson het ‘Ave Maria’ zingt bij 

het Lincoln-monument. Kunsthistorisch vormt Artemis van Efeze een inspiratiebron. Deze 

moedergodin met vele borsten, een archetypisch vruchtbaarheidssymbool. In ruimere zin 

verwijst Creten in zijn oeuvre steeds naar emancipatie, vrijheid en bévrijding.  

//// 

Ver-licht-ing: Het Ave Maria van Schubert is gebaseerd op het gedicht Lady of the Lake van 

Walter Scott die zich op een Duitse tekst inspireerde. Ze verstopt zich met haar vader in 

een grot om de wraak van de koning te ontlopen. Door de openingswoorden en het refrein 

‘Ave Maria’ wordt het lied ook in religieuze context gebruikt.  

In deze historische foto- en filmfragmenten zingt Marian Anderson (1897-1993) het ‘Ave 

Maria’. Ze was een van de meest vermaarde zangeressen van de twintigste eeuw met een 

breed repertoire. In 1939 verbieden de Daughters of the American Revolution (DAR) Anderson 

om als zwarte vrouw te zingen voor een gemengd publiek in hun concerthal. Op uitnodiging 

van de first lady Eleanor Roosevelt zingt Anderson (9 april 1939) op de trappen van het 

Lincoln Memorial in Washington voor meer dan 75 000 mensen.  

Op de beelden zien we het reusachtige beeld (5.8 meter) van de Amerikaanse president 

Abraham Lincoln. Maar op het terrein is ook een obelisk te zien – geen origineel uit Egypte, 

maar een kopie. Van de Egyptische obelisken zijn over de hele wereld ongeveer dertig 

bewaard gebleven. Ze werden, vaak in paren, bij de ingang van een tempel gezet. De obelisk 

is een symbool van de zonnegod Ra. Onder de kortdurende theologische revolutie van 

Echnaton werd de obelisk als een versteende zonnestraal gezien.  

In de negende eeuw raakt het klooster van het Franse Saint-Denis in het bezit van 

geschriften toegeschreven aan Dionysius de Areopagiet. In deze documenten, omstreeks het 

jaar 500 in Syrië geschreven, ontpopt Dionysius zich als een neoplatoonse wijsgeer voor wie 

de metafysica van het licht een van de belangrijkste leerstukken is. Het idee dat licht de 

oorsprong van de wereld is, de bron van alle schoonheid, neemt in de Middeleeuwen een 

grote vlucht.  Abt Suger weet die filosofie van het licht in de twaalfde eeuw te vertalen in 

een bouwwerk via glasramen. Ook in het werk van Corrie Vandermassen (verdieping) speelt 

het licht een fundamentele rol.  

/// 



Men moet zich onderscheiden hebben. Men moet zich uit de menigte hebben losgemaakt en 

het voorrecht van de individualiteit verkregen hebben. Dat is in feite de definitie van een 

groots persoon*.  

We geloven nog altijd in de opvoedende kracht van de monumenten om gangbare idealen te 

verspreiden. Het is een krachtig middel om de massa te beïnvloeden. Het standbeeld dat we 

zien, dat we dagelijks groeten, vestigt onvermijdelijk onze aandacht op het voorgestelde 

personage. Men denkt aan die persoon, aan zijn (of haar) handelingen, men herinnert zich 

een treffende gebeurtenis uit zijn leven.  

 (Académie Royale de Belgique, Brussel, 1866) 

*In de oorspronkelijke tekst staat ‘man’ in plaats van ‘persoon’ en de tekst verduidelijkt: ‘Dat 

is, in feite, de definitie van een groot man’. Vrouwen kwamen dus niet in aanmerking en dat is 

ook te merken aan de beeldproductie. In die zin kan men het Mariabeeld ook interpreteren 

als een ‘emancipatorische daad’ – weliswaar past die niet in de ideologie om een nationaal 

pantheon tot stand te brengen, maar dezelfde principes van invloed op de menigte blijft 

bestaan.  

(Niet in expo: Minister Rogier: Er bestaat geen edelere en leerzamere manier om de 

herinnering aan grote daden of opmerkelijke diensten te verheerlijken, dan het beeld van hen 

die recht hebben op bewondering of erkenning te laten voorbijgaan aan de blikken van 

opeenvolgende generaties.) 

///// 

Petrus De Meerleer (1830 Erpe – 1912 Sint-Niklaas) 

 

Petrus De Meerleer wordt tot priester gewijd in 1854. Zijn loopbaan start in Lovendegem, 

maar snel verhuist hij naar de net gestichte Onze-Lieve-Vrouw-parochie in Sint-Niklaas waar 

hij in 1873 pastoor wordt.  Hij dringt aan op sociale vernieuwing en verdedigt onder meer de 

zondagsrust, een werkregeling voor vrouwen en pleit voor een beperking van de arbeidsduur. 

De intenties van De Meerleer blijven geen loze woorden, wat blijkt uit tal van sociale 

realisaties. In de wijk ‘Het Moleken’ richt hij verschillende volksscholen op; hij lanceert het 

eerste ‘patronaat’ van de stad met kinderopvang op zondag; sticht het ‘Genootschap van St. 

Jan Baptist’ (vereniging werklieden-huisvaders) en hij richt de ‘Apostelhuizen’ op. Twaalf 

huisjes voor behoeftige bejaarde echtparen zodat ze apart hoeven te wonen in een 

ouderlingentehuis. De Meerleer is dus tamelijk progressief én inventief, een man die van 

aanpakken weet.  

 

Dat blijkt vooral uit de realisatie van het Mariabeeld op de Onze-Lieve- Vrouwkerk, een duur 

en grootschalig project, dat de nodige weerstand kent. Met de zegen van bisschop Stillemans 

en de financiële hulp van vele gelovigen. In 1891 bezocht hij de romaans-byzantijnse Notre-

Dame de la Gare te Marseille met daarop het imposante, meer dan 11 meter hoge, Mariabeeld 

met Jezuskind, dat de scheepvaarders richt en behoedt. Dit wordt het inspirerende voorbeeld 

voor de Wase hoofdstad.  



 

Onbewust oefent De Meerleer grote invloed uit op de urbanisatie – zeker de skyline, van Sint-

Niklaas. Wanneer de befaamde art-decowijk vorm krijgt in de dertiger jaren, wordt een straat 

naar hem genoemd.  

/// 

  

Antonius Stillemans (1832 Sint-Niklaas – 1916 Gent) 

 

Stillemans loopt school aan het Klein Seminarie van Sint-Niklaas, waar de nadruk ligt op 

religieuze ontwikkeling en klassieke talen. Omdat Stillemans priester wil worden, volgt hij een 

filosofische vorming en bouwt hij een heuse academische carrière uit. Hij studeert theologie 

in Gent en Letteren en Wijsbegeerte in Leuven. In 1856 wordt hij priester en terug in Sint-

Niklaas geeft hij les aan het Klein Seminarie en vrij snel bekleedt hij er de hoogste functie. 

Onder zijn invloed ligt de nadruk op literaire vorming en klassieke zonder het Nederlands te 

verwaarlozen. Met deze nadruk loopt hij vooruit op de taalwet van voor het officieel onderwijs 

waarin verplicht wordt les in het Nederlands te geven.  

 

In 1888 ontstaat een wending in zijn carriere. Stillemans wordt aangesteld als lid van de 

Bisschoppelijke Raad door de nieuwe bisschop van Gent en volgt deze al snel op na diens 

plotse overlijden. In 1890 wordt hij te Gent tot bisschop gewijd, maar blijkbaar is dit niet 

geheel zijn eigen keuze. In Gent wordt hij meteen de grote steun van de christen-democraten. 

Vanaf 1893 komt Stillemans openlijk in conflict met priester Daens. Was er ooit contact tussen 

Stillenmans en Daens toen Daens nog onderpastoor was te Sint-Niklaas in 1876-77? Ondanks 

Stillemans’ bemiddelingen in het geestelijk politiek debat wordt Daens in 1899 toch uit zijn 

priesterambt ontzet.  

 

Blijkbaar heeft Stillemans aardig wat proberen te bemiddelen en het is de vraag of de 

tegenstelling met de overtuiging van Daens wel zo groot en zwart-wit was? Stillemans kwam 

zelf uit een bescheiden milieu, poseert op zijn staatsieportret met ‘Rerum Novarum’ in zijn 

hand en engageert zich effectief voor de arbeiders. Maar naar de geest van die tijd stuurt hij 



ook priesters naar Congo: een missiepost in Matadi bij de arbeiders die de spoorweg Matadi-

Stanley- Pool aanleggen. En, Baron Dhanis was toentertijd ook een leerling van hem.  

 

Misschien staat het kerkelijk, en koloniaal, triomfalisme wel in tegenstelling tot zijn eerder 

timide persoonlijkheid. Was hij te bedeesd om tegen zijn hiërarchische oversten in te gaan?  

/// 

Adolf Daens (Aalst 1839- Aalst 1907) 

Priester Daens en zijn strijd werd vooral bekend door de populaire musical ‘Daens’ van Studio 

100 nv - een bewerking van Stijn Conincx’ dramafilm uit 1992 die teruggaat op het gelijknamige 

boek (1971) van Louis Paul Boon.  

Aangejaagd door zijn broer komt Adolf Daens op voor de miserabele werk- en 

levensomstandigheden van de arbeiders in Aalst. Mannen, vrouwen en helaas ook aardig wat 

kinderen worden meedogenloos uitgebuit door de fabrieksbazen. Uiteraard was dit een 

fenomeen dat zich niet tot Ajuinstad beperkt. De rauwe portretten van kunstenares Cécile 

Douard in de mijngemeenten van de Borinage bewijzen dat.  

In Daens’ strijd tegen deze mensonterende situatie vervlecht economie en politiek zich met 

culturele eigenheid en religie. Nochtans was het bittere leven van de lagere klasse de kerk 

evenmin ontgaan. Daarom verscheen er in 1891 het pauselijke document Rerum Novarum 

(Over de nieuwe dingen). Hierin bepleit Leo XII een rechtvaardig bestaan voor de zwakkeren 

in de samenleving. Hierop geïnspireerd richt Daens twee jaar later de ‘Christene Volkspartij’ 

met sociale eisen gekoppeld aan een Vlaams programma. Snel ontstaan er spanningen tussen 

de conservatieve en de democratische belangen binnen de (katholieke) opinie. Zo komt Daens 

als priester in conflict met bisschop Antonius Stillemans. In Conincx film worden de rollen 

vertolkt door niemand minder dan Jan Decleir (Daens) en Julien Schoenaerts (Stillemans).  

We weten dat Daens in 1876-77 onderpastoor was in Sint-Niklaas op het moment dat 

Stillemans op amper 500 meter doceerde aan het Klein Seminarie. Dat Stillemans op de hoogte 

was van de ‘recurrente wisselvalligheid’ in de ambtelijke loopbaan van Daens en hij zelf ‘genoot 

van de luxe die zijn hiërarchische positie met zich meebracht’. Alleszins komt de polarisering 

tussen beiden tot een hoogtepunt en in 1898 ontslaat Stillemans hem uit zijn priesterlijk ambt. 

Het Adolf Daensplein in Sint-Niklaas bevindt zich op luttele passen van de Monseigneur 

Stillemansstraat zodat ze bijna verenigd zijn.  

Het is duidelijk dat de pastorale invulling en het sociale streven bij beiden aanwezig was, maar 

totaal anders geïnterpreteerd en ingevuld werd.  

//// 

Gevallen idolen / Propere beelden 

Iedereen heeft wel eens een meubel vervangen in de woonkamer. Versleten? Uit de mode? 

Zoekend naar meer prestige? Zich ontdoen van een erfstuk ligt al wat gevoeliger. Toch 

gebeurt het en is het zelfs gewenst - ook in het publieke domein. De laatste jaren is het 



verzet tegen beelden, monumenten en straatnamen in de openbare ruimte gegroeid. Zeker 

als ze vernederende boodschappen verkondigen of het kolonialisme verheerlijken.  

Auteur Rosland Krauss begint haar referentiewerk over hedendaagse sculptuur ‘Passages in 

Modern Sculpture’ (1977) met een verwijzing naar de film ‘October’ van Sergei Eisenstein. 

Tijdens de Oktoberrevolutie wordt het beeld van tsaar Nicolas II door het volk neergehaald. 

Het symboliseert een wissel van de macht voor en het streven naar andere waarden. 

Hilarisch komt dat eveneens voor in de meeste James Bond-films die inspelen op de Koude 

Oorlog. De inzet is de strijd tussen de wereldvisies van de supermachten. In ‘Golden Eye’ 

(1995) komt het onder meer tot uiting in de spektakelscène waarin 007 een ‘muur’ en een 

sculptuur ramt met een tank.  

   

Hoe moeten we omgaan met gevoelige aspecten uit het verleden? Vernielen? Duiding 

voorzien? Laura Nsengiyumva reproduceerde het ruiterstandbeeld van Leopold II en liet 

het langzaam smelten tijdens een ‘Nuit Blanche’ in Brussel. Vooruitstrevend besliste de stad 

Sint-Niklaas om de Leopold II-laan een nieuwe naam te geven en al veel langer geleden 

verwijderde men de sculpturen van Baron Dhanis in de Antwerpse publieke ruimte. Deze 

leerling van Monseigneur Stillemans werd aanvankelijk geprezen, maar viel later 

meedogenloos van zijn voetstuk. Er waren toch wat te veel schaduwzijden bij zijn optreden 

in de voormalige Belgische kolonie.  

Het werk ‘Traces’ van Marc De Blieck draait rond het probleem van het gezichtspunt. In 

‘Traces’ is de invulling van de vakjes gebeurd door een algoritme, de beslissing is overgelaten 

aan de computer. Een fotograaf, zo schrijft Steven Humblet, staat altijd ergens. Richt de 

camera altijd naar een bepaalde kant en zo wordt ook de aandacht van de kijker op een 

bepaald onderwerp gericht. Als fotograaf ontsnapt men nooit aan een fysiek standpunt, maar 

tegelijk verwacht men ook een ‘standpunt’ over een onderwerp. Van de auteur van een 

beeld (foto) wordt verondersteld dat die ‘het weet’, toch is dat niet altijd het geval. Maar 

sommigen pakken graag uit met felle uitspraken en helaas klinken die vaak luider dan 

genuanceerde visies.  

/// 

Iets meer context bij baron Francis Dhanis: Rond 1930 ontstaat er in Sint-Niklaas ten 

zuiden van de Grote Markt een nieuwe wijk met verschillende, prestigieuze, art deco-

woningen.  De belangrijkste protagonisten, Pastoor De Meerleer en Monseigneur Stillemans, 



die de skyline van de stad met het Mariabeeld ingrijpend veranderen, worden via 

straatnamen herdacht in deze wijk. Letterlijk, maar vooral ook symbolisch worden ze 

oriëntatiepunten in de urbanisatie en voor de gemeenschap.  

Tegelijk ontstaat de Baron Dhanisstraat en de Kongostraat, iets verderop. Deze laatste 

straatnamen, verbonden aan het koloniale verleden, komen in vele andere Belgische steden 

eveneens voor – net zoals verwijzingen naar Leopold II. Sint-Niklaas is dus geen 

uitzondering, en in die tijd is de samenhang in de nieuwe wijk tussen vertegenwoordigers uit 

de religie en het kolonialisme niet vreemd. We herinneren eraan dat Francis Dhanis in Sint-

Niklaas onderwijs volgt bij Antonius Stillemans die nadien in zijn functie van bisschop 

verschillende missionarissen naar Congo stuurt. Dhanis zelf vecht als militair in de (op dat 

moment nog Leopold II’s privé) kolonie en wordt daarvoor in 1894 door de koning beloond 

met een baronstitel.   

Achter schoonheid - zoals het Mariabeeld, schuilt spijtig genoeg soms structurele gruwel en 

in Congo woedt die in alle hevigheid, precies op het moment dat het project rond dit beeld 

zich ontwikkelt. In die periode is Dhanis in Afrika bekend als ‘Fimbo Nyingi’, wat zoveel 

betekent als ‘man van de vele stokslagen’. We geloven dat velen met de beste bedoelingen 

naar Congo afreizen, maar het systeem ontspoort er. Drastisch zelfs*. Om de situatie, de 

verantwoordelijkheden en het verzuim te duiden, citeren we uit de publicatie ‘Rood rubber. 

Leopold II en zijn Kongo’ van Daniel Vangroenweghe.  

Als onderzoeker baseert Vangroenweghe zich onder meer op een driehonderd pagina’s 

tellend notitieboek van baron Dhanis. Na de veldslagen die hij leverde tegen de Arabieren, 

wordt hij inspecteur in het gebied van ABIR: de ‘Anglo-Belgian India Rubber and Exploration 

Company’ met een hoofdzetel in Antwerpen. Deze firma exploiteert vanaf 1892 rubber in 

het Evenaarsdistrict. Men is uit op winst en heeft dus één doel: zoveel mogelijk rubber 

verzamelen tegen zo laag mogelijke kosten. Rubberlianen waarvan het sap tergend moeizaam 

gewonnen wordt, groeien in het woud -maar niet zo talrijk als Tarzanfilms doen vermoeden: 

slechts een tiental per hectare. Ene Charles Lemaire waarschuwt: ‘Ik geloof niet dat wij de 

Arabische bandieten verdreven hebben om ons in hun plaats te stellen, want om rubber te 

oogsten in het Evenaarsdistrict zal men handen, neuzen en oren moeten afsnijden’. 

p. 57: De oorlog in de dorpen gaat verder in 1895 (…). Het motief is nog altijd: de 

rubberoogst. (…) Het afhakken van rechterhanden wordt onverpoosd verdergezet. Soldaten 

brengen zelfs kinderhanden mee.  

p. 60: Secretaris van een missiegenootschap in Boston (VS): 25/3/1896: Die rubberhandel is 

een bloedbad. Als de inlanders in opstand zouden komen en elke blanke in Boven-Kongo 

zouden vermoorden, dan zou de moordbalans nog altijd doorslaan aan de blanke zijde. 

Kunnen enkele invloedrijke Amerikanen de koning der Belgen niet eens een bezoek brengen 

en hem vertellen wat er in zijn naam gebeurt?   

p. 62: U moet goed bedenken dat dit geen alleenstaand feit is, maar het systeem dat wordt 

toegepast in alle districten. (…) en dat deze heren niet alleen hun post behouden maar 

gefeliciteerd worden bij hun terugkeer (in verlof) en 50 000 … 100 000 frank premie en 



voordelen krijgen en decoraties. (Brief rechter De Saegher / speciale zending doorlichting 

Boven-Kongo) 

p. 100: Dhanis (1904) brengt de Afrikaanse directeur en de administrateur in Antwerpen op 

de hoogte van zijn bevindingen: ‘Er zijn doodslagen, moorden, enorm hoge boeten aan 

inlanders die geen rubber brengen, arrestaties en opsluiting van vrouwen en kinderen die 

men in de gevangenis uithongert’ en hij besluit: ‘Ik spreek alleen over dingen die ik gezien 

heb of die na beschuldigingen van inlanders bevestigd werden …’ 

p. 103: Dhanis: ‘De raad van beheer zal absoluut een order moeten geven om geiten en 

kippen terug te geven aan de inlanders’ (onderstreept in het rood in zijn notities) 

p. 104: Hoewel het systeem van de ABIR op zichzelf al leidde tot onrechtvaardigheden, kon 

de agent zélf de situatie voor de inlanders wel draaglijker maken, indien hij dat wenste. Veel 

hing af van de persoonlijkheid van de agenten.  

p. 110: Straffen van de ABIR kunnen een middeleeuws karakter hebben en ze geven ons te 

denken over het beschavingsniveau van de blanken, die ze toedienden of lieten toedienen. 

Ranselpartijen en geselingen met de nijlpaardpees zijn de gewoonste zaak van de wereld, als 

er te weinig rubber is geoogst. De dosis is gewoonlijk vijftig slagen, maar ze kan oplopen tot 

honderd of tweehonderd in een sessie.  

Getuigenis missionarissen 1 maart 1906: Voor het huis van een invloedrijke hoofdman, staat 

een platform van drie meter hoog; iedere overtreder wordt daar gegeseld en daarna aan de 

zon blootgesteld, totdat de familie het losgeld, geëist door de opzichter betaald heeft. Menig 

dorpeling wordt gedood, opgehangen, gefolterd met brandende kopal, of dood gegeseld. De 

beulsknecht vindt het leuk kopal (een hars) op het hoofd van een geboeide gevangene te 

leggen en dan in brand te steken. De kopal druipt dan gloeiend en brandend op gezicht en 

schouders van het slachtoffer, dat langzaam onder gruwelijke pijnen sterft.  

Een agent van gemengd Brits-Belgische afkomst schiet niet op zwarten, maar gebruikt ze als 

punching ball. De bevolking van zijn gebied is dan ook herkenbaar aan misvormde gezichten, 

geschonden oren, platte neuzen of uitgeslagen ogen.  

p. 121: Harris Bosco: ‘Ik smeekte mijnheer Dhanis, als onderzoeker door de ABIR 

uitgestuurd, meermaals om tussenbeide te komen en Van Calcken en Pilaet te weerhouden 

van hun onmenselijke daden.’ Hij antwoordde: ‘Ik ben hier alleen om te horen en te zien; ik 

kan geen enkele verantwoordelijkheid nemen (…). Pilaet blijft zijn functie uitoefenen in 

Wala, hoewel hij ongetwijfeld direct verantwoordelijk is voor het kannibalisme en ondanks 

het feit dat Dhanis zich streng uitliet over zijn gedrag – maar het daar verder ook bij laat.  

p.173-174: Op het continent, vooral in België, heerste tot 1905 bij de katholieken de mening 

dat de beschuldigingen tegen Leopold II, koning van een katholiek land, een voorwendsel 

waren om Kongo onder Brits protestants bewind te brengen.  

p. 185: Pater van Ronslé, missionaris van Scheut, schrijft op 21 mei 1895: ‘Het ivoor en de 

rubber zijn rood geworden. Waarom mag België dat niet weten? Iemands stilzwijgendheid 



kan hem medeplichtig maken.  Zijn overste Van Aertselaer neemt geen actie en stelt dat van 

Ronslé zich niet met staatszaken moet bemoeien.  

De uitspraak van de overste herinnert aan de situatie van Adolf Daens die zich als priester 

evenmin met dit soort van ‘wereldlijke’ zaken diende te bemoeien. Waar Dhanis aanvankelijk 

gruwelijkheden signaleert, verkalkt hij blijkbaar in het systeem en levert geen inspanningen 

om verderfelijke praktijken uit te roeien. In 1913 wordt hij via een beeldengroep verheerlijkt 

op de Leien in Antwerpen, maar uiteindelijk worden zijn daden gecontextualiseerd en nadat 

zijn status gecorrigeerd wordt, tuimelt hij als held van zijn voetstuk.  

*In 1899 publiceert Joseph Conrad een reeks van essays die in 1902 als boek verschijnen met 

de titel ‘Heart of Darkness’. Hij beschrijft zijn ervaringen als militair in Belgisch Congo. Bij al 

die verschrikkingen komt een zekere ‘Kurtz’ naar voor die eveneens voorkomt in de film 

‘Apocalypse Now’ (1979) van Francis Ford Coppola waarbij het toneel van de gruwel 

Vietnam en Cambodja zijn in plaats van Afrika.  

/// 

Vluchtelingen: Nadat hij in een droom was gewaarschuwd dat Herodes de kleine Jezus 

zocht om hem te doden bracht Jozef hem en Maria in veiligheid door hen mee te nemen 

naar Egypte (Matt. 2:13-15).  

Vandaag de dag ligt Nazareth op de Westelijke Jordaanoever. In ‘Maria. Icoon van genade’ 

schrijft Arnold Huijgen:  

De heilige maagd is vandaag makkelijker te plaatsen in de favela’s van Sao Paulo of de townships 

van Johannesburg. Economisch is Maria kwetsbaar, politiek staat ze machteloos. Haar man zou 

vandaag in de bouwsector werken, in een wereld zonder letterlijke of sociale vangnetten. Als hem 

iets overkomt, wordt ze nog armer dan ze al is.  

  

Het kunstenaarsduo Schellekens & Peleman doet ons stilstaan bij het wereldgebeuren – 

buiten onze horizon, én onder onze neus. Hun kunstwerken zijn zodanig sterk verbonden 

met mens en maatschappij dat ze een uitnodiging vormen om over aangenomen 

werkelijkheden te reflecteren en deze in vraag te stellen.  



Hun ‘Inflatable Refugee’ is gemaakt met materiaal van boten waarmee vluchtelingen de zee 

proberen te overmeesteren. Het is een iconisch beeld dat, op enkele centimeters na, 

dezelfde grootte heeft als het Mariabeeld op de Onze-Lieve-Vrouwkerk in Sint-Niklaas.  

/// 

Is er toekomst voor de (zwarte) madonna?  

Sinds de twaalfde eeuw staat een zwart Mariabeeld in de Mariakapel van Rocamadour, die is 

uitgehakt in de steile rotswand en geldt als een uiterst energetische plaats. Het is zeker niet 

het enige zwarte Mariabeeld in Europa. Mogelijk werden deze beelden zwart geverfd werden 

ten tijde van de kruistochten om de bekering van Moren te symboliseren.  

Vlakbij Rocamadour ligt het plaatsje Martel, vernoemd naar Karel Martel. Hij is befaamd 

vanwege de slag bij Poitiers in 732, die bekend staat als de beslissende overwinning van 

christelijk Europa op de islamitische aanvallers. Nu speelt de zwarte Madonna van 

Rocamadour een sleutelrol in de roman ‘Onderworpen’ van de Franse controversiële 

schrijver Michel Houellebecq. In zijn literatuur zoekt hij algemeen naar een alternatief voor 

het westers individualisme en consumentisme, wat hij in zijn roman ‘Onderworpen’ specifiek 

doet via de ontmoeting met Maria. 

Zou Maria de schakel kunnen zijn naar een nieuw (christelijk) Europa? In zijn roman krijgt 

Frankrijk (in het jaar 2022) een lid van de moslimbroederschap als president. Langzamerhand 

wordt de sharia ingevoerd. François, het hoofdpersonage, is universitair docent met een 

mislukte liefdesrelatie. Wanneer hij Rocamadour bezoekt heeft hij een mystieke ervaring, 

maar uiteindelijk is het de islam die de pijn van zijn leegte enigszins verzacht.  

Voor Houellebecq symboliseert het zwarte Mariabeeld van Rocamadour de vroegere kracht 

van het middeleeuws christelijke Europa. Daarmee suggereert hij de huidige zwakte van de 

Europese waarden en positioneert ze tegenover de ‘mannelijke’ kracht van de islam.  

                              

Ook Corry Vandermassen, maar op een totaal andere wijze, stelt zich vragen bij de 

waarden van vroeger en hoe, en welke, we vandaag dienen te koesteren en cultiveren. Zo 



verwijzen reiskoffers of trolleys naar het menselijk levenspad en de keuzes die men neemt 

…  of ontwijkt.  

Het werk ‘Cataclysm A.O. 2019’ verwijst naar Montségur in de streek van de Katharen, die 

zich van de kerk afscheurden. De kristallen ruïne op de top van haar zwevend landschap, 

roept verloren kennis op en laat licht dialogeren met donker. Dus ook onze schaduwzijde, 

die in onze individualistische samenleving bij voorkeur genegeerd wordt, is aanwezig.  

/// 

Fragment ‘Goldfinger’: Tijdens haar bestaan is het Mariabeeld twee keer van nieuw 

verguldsel voorzien en een derde restauratiebeurt ligt in het vooruitzicht. In de populaire 

cultuur bestaat er een iconische scène uit de film ‘Goldfinger’ (1964) waarin eveneens een 

vrouw van bladgoud voorzien is.  

 

In het geselecteerde filmfragment ligt 007 (Sean Connery) bewusteloos op een keukenvloer- 

meestal zijn het vrouwen die liggend, passief (en onmachtig) voorgesteld worden in de 

beeldcultuur. Het volgende shot is een spiegeling van deze positionering. Dan ontdekt onze 

geheimagent Jill Masterson, de maîtresse van slechterik Auric Goldfinger. Ze ligt naakt op 

bed en is van kop tot teen beschilderd met goudverf: ‘een vergulde madonna’ als het ware. 

Het is een spectaculair beeld dat vlot geconsumeerd wordt, zonder dat het werkelijk 

doordringt dat dit een schoolvoorbeeld van feminicide is.  

 

Uiteraard zal de meesterspion wraak nemen tijdens het verdere plotverloop en is het 

uiteindelijk toch niet allemaal maar entertainment?  Of legitimeert fictie kwalijke attitudes in 

de werkelijke wereld die leiden tot een ‘imitatio à la Bond’? En in welke mate imiteert Sean 

Connery de macho-wereld waarin zijn personage in opereert? Wat moeten we denken van 

Connery’s uitspraak ‘Hitting a woman with an open fist is justifiable’ uit een Playboy-

interview in 1965, waarmee hij geweld tegen vrouwen goedpraat?  

 

Later schittert Connery in ‘De naam van de roos’ van Umberto Eco en die schreef dan weer 

het volgende: ‘Alle filosofen hebben zich uitgesloofd om te zeggen: enerzijds is er de 

werkelijkheid, anderzijds de fictie. Ze hebben steeds aangenomen dat een fictieve wereld een 

lager waarheidsgehalte heeft. Voor mij is precies het omgekeerde het geval’. Nog voor film 

als medium bestond, was men er in de negentiende eeuw – en vroeger, al van overtuigd dat 

standbeelden rolmodellen kunnen zijn en dat ze invloed uitoefenen op het publiek. 

Vanzelfsprekend geldt dat ook voor filmpersonages.  

/// 

 

Sacra Conversazione : Twee op elkaar gestapelde statafels voorzien van een gouden hoes 

zijn de blikvanger in de installatie van het kunstenaarsduo Luc Barbier en Jacques Jadot. 

Iedereen kent de hoge tafels wel waar genodigden aan praten tijdens een receptie, feest of 

plechtigheid. Deze meubelstukken vormen de basis voor werkelijke gesprekken, maar veel 

vaker nog voor oppervlakkig getater.  



 

In de kunst bestaat er een genre dat als ‘conversation piece’ of een ‘babbelstuk’ benoemd 

wordt: een informeel groepsportret, waar personen met elkaar in gesprek zijn of zich met 

elkaar onderhouden. Het ‘babbelstuk’ vindt zijn oorsprong echter in de Sacra Conversazione 

- Italiaans voor ‘heilig gesprek’. Het is een compositievorm waarin de Madonna met kind in 

het gezelschap van twee of meer heiligen is geplaatst en met hen lijkt te praten. 

 

    
 

Jadot & Barbier realiseren met hun totaalinstallatie een abstractie van dit genre en spelen in 

op het ritueel van het terug vergulden van het Mariabeeld op de Onze-Lieve-Vrouwkerk in 

1946-47 en 1966-67. Voor hen betekent sacraliseren het op zoek gaan naar het essentiële 

om los te komen van banaliteit en schijn.  

 

Door de soundscape met een fragment uit de film ‘La Grande Bellezza’ en de ‘Cherubijn-

hymne’ van Tsjaikovski ontstaat een meditatieve ruimte. In de film van Paolo Sorrentino is de 

65-jarige Jep Gambardella een journalist die in zijn jonge jaren een bekroonde roman schrijft. 

Na dit vroege succes dompelt het hoofdpersonage zich onder in het mondaine nachtleven 

van Rome en komt hij nooit tot een tweede roman. Geleidelijk aan raakt hij ontgoocheld 

over de holle pretenties en lege seks in zijn omgeving en betreurt Jep zijn gemiste kansen. In 

zijn nieuwe levenswending zoekt hij via schoonheid naar het essentiële.  

/// 

Omnibus-feiten zijn feiten waaraan niemand ‘aanstoot’ neemt. Het zijn uitspraken die er niet 

écht toe doen en nooit tweedracht zaaien. Het zijn zaken waar een algemene consensus over 

heerst, die iedereen wel interesseren - maar zonder iets wezenlijks te raken. 

Op televisie is tijd een uitermate schaars goed. Als minuten die zo kostbaar zijn gebruikt 

worden om met nietszeggende zaken te vullen, dan vertelt dat iets over het belang van die 

nietszeggende zaken omdat ze onze aandacht bewust onttrekken van werkelijk waardevolle 

dingen.  

(Naar Pierre Bourdieu) 


