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Deel 1 van 13 maart tot en met 30 april 2022 
 
 
Beste bezoeker, 
 
Het is niet echt de gewoonte om in de begeleidende tekst van een tentoonstelling de kijker direct aan 
te spreken. Er zijn veel manieren waarop de toeschouwer in een zaaltekst wegwijs wordt gemaakt in 
de kunst die men te zien krijgt, maar over het algemeen wordt er voor een eerder neutrale, 
objectiverende stijl gekozen.  
Het spijt mij dat ik hierop een uitzondering maak om voor jullie de tentoonstelling ‘Unfolding Worlds’ 
met de landschappen van Jean-Marie Bytebier, Elger Esser en Tinus Vermeersch in te leiden, maar u 
zal begrijpen dat mijn keuze om voor een meer persoonlijk en subjectieve toon te kiezen om deze tekst 
te schrijven, niet alleen met de stijl te maken heeft die mij nu eenmaal het vlotst afgaat, maar ook met 
de keuze van de werken die de galeriehouders hier bijeen gebracht hebben. 
Deze persoonlijke manier van schrijven biedt mij niet alleen de mogelijkheid om zonder omwegen u 
mijn absolute liefde te bekennen voor de lyrische landschappen van deze drie kunstenaars, maar ook 
om een meer theoretische en kunsthistorisch punt dat ik zou willen maken scherp te stellen.  
Het is niet dat ik hier op basis van mijn autoriteit als gedoctoreerd kunsthistoricus over de voorstelling 
van het Vlaamse landschap in de hedendaagse kunst (zie: ‘Weg van Vlaanderen’ 2013) u met 
theoretische begrippen en argumenten wil overdonderen om de artistieke waarde van de getoonde 
landschappen te verhogen, noch omdat ik ervan uitga dat wanneer die kunstwerken theoretisch 
onderbouwd worden u mijn subjectiviteit als een objectief gegeven moet aannemen, maar juist omdat 
ik erg nieuwsgierig ben naar uw eigen persoonlijke esthetische ervaring. 
 
Kort gezegd: ik hou zielsveel van de landschappen die hier getoond worden en vraag mij of u als 
toeschouwer die liefde deelt, of juist niet? En waarom wel of waarom niet? Laat ons die denkbeeldige 
dialoog hier vanop afstand starten en beginnen met de vaste Hopstreet kunstenaar Tinus Vermeersch, 
bij wie het ‘imaginaire landschap’ zo’n belangrijke plaats inneemt. 
 
Tinus Vermeersch (°1976) is een ‘Belgische Archaïst’, een kunstenaar die de literaire techniek van 
‘een bewuste navolging of overneming van stijl, woorden, zinswendingen of uitdrukkingen die in een 
bepaalde periode thuishoren’ op de beeldende kunst heeft toegepast.  
Zijn werken zien eruit alsof ze gemaakt zouden kunnen zijn in de 16de,  17de,  18de of zelfs 19de eeuw 
(denk aan de paradijselijke landschapsschilderijen van Roeland Savery, of de landschapsetsen van 
Hiëronymus Cock of zelfs ook de Gentse etsen van Jules De Bruycker), doordat ze met hun kleine fijne 
bewegingen van een tekenende of schilderende hand en in een archaïsche stijl imaginaire 
landschappen met fabeldieren (half mens/half vogel/half zwerver/half monnik) tot leven wekken in een 
tijd die buiten de normale tijd lijkt te staan. 
Van zodra ik een werk van Tinus zie, word ik meegezogen in een meditatieve ruimte waarin de 
existentiële esthetische ervaring van het landschap die een wisselwerking tot stand brengt tussen de 
mens en het landschap (zie: Ton Lemaire, ‘de vermenselijking van het landschap, de 
verlandschappelijking van de mens’), hier – net zoals bij Thierry De Cordier – onder de handen van een 
landschapskunstenaar als Tinus Vermeersch tot leven wordt gewekt. Waarom zouden anders al zijn 
figuren in die oude hooioppers verdwijnen?  



Anders dan in een mogelijke nostalgische lectuur van zijn werken, grijpt Vermeersch hier niet terug 
naar elementen uit het oude Vlaamse landschap (de hooiopper) en de Oude Vlaamse kunst (Savery, 
De Cock, De Bruycker… Schilderijen /Etsen /Keramische werken /Grisailles) om een niet-bestaand 
glorierijk Vlaams kunstverleden terug op te roepen, maar om de wezenlijke band tussen de mens en 
zijn natuurlijke omgeving op zijn minst in de kunst terug op te roepen. De geborgenheid die de natuur 
zou kunnen bieden en de mentale rust om aan de ik-fixatie te ontsnappen, is een artistiek antidotum, 
een vorm van lyriek die niets met escapisme te maken heeft, maar alles met het noodzakelijke 
verlangen naar een nieuw evenwicht tussen mens en natuur. 
 
Het moet ook iets dergelijk geweest zijn wat mij plots in de grote landschapsschilderijen van              
Jean-Marie Bytebier (°1963) aantrok. Ik weet nog goed hoe ik voor de eerste keer in zijn atelier in 
Gent naar zijn landschappen keek op het moment dat ik de laatste hand aan mijn boek over het 
landschap aan het leggen was en mentaal niet in staat was om mij open te stellen voor wat ik zag, 
zozeer zat ik vast in het theoretisch kader dat ik aan het uit timmeren was, tot er twee dingen gebeurden 
en ik de grote bruine, atmosferische landschapschilderijen met hun brede witte kader waarin vaak één 
heldere partij bovenaan de duisternis doorbreekt, helemaal in mijn hart kon sluiten. 
De eerste keer was toen ik in het Museum in Elsene zo’n groot landschapsschilderij van Bytebier op de 
tentoonstelling ‘Belgisch landschappen’ kon bewonderen en vergelijken met een donker zeezicht van 
Thierry De Cordier. De tweede keer toen ik in volle zomer in mijn stadstuin de ligstoel naar achter 
kantelde en boven het volle groen van de bladeren van de bomen de lucht zag verschijnen. 
Want dat is wat er in de ‘atmosferische abstractie’ gebeurt, waarin Bytebier op basis van foto’s genomen 
tijdens wandelingen in het buitenland die hij laat versmelten met reproducties van bekende klassieke 
Europese schilderkunst: hij roept niet alleen de sfeer op van een donker bos, een plek waar de 
wandelaar omringd is door bomen, maar door ook zo nadrukkelijk en vaak helemaal bovenaan in beeld 
een ‘Leuchtung’ te laten verschijnen, verheft hij de blik, verlicht hij het gemoed en hebben zijn 
schilderijen een existentieel optimistisch effect op mij. Even optimistisch en trots als een ‘zip’ in een 
‘color field’ vlak bij Barnett Newman. 
 
En dan hebben we nog niets over de uitzonderlijke positie van de fotograaf Elger Esser (°1967), een 
fotograaf die door zijn opleiding ook ooit bij de ‘Becher-Schule’ werd ingedeeld, maar juist niets gemeen 
heeft met alle leerlingen van Bernd en Hilla Becher die allemaal op dezelfde afstandelijke, koude, 
topografische manier het landschap in beeld gebracht hebben. Wanneer juist die Becher-fotografen 
vanuit een ‘niet-belichaamde blik’ ‘onbereikbare landschappen’ maken, doet deze Duitser die in 
Frankelijk is opgegroeid en voortdurend in zijn foto’s de schoonheid van het Franse landschap bezingt 
het tegenovergestelde. 
De typische witte luchten in zijn foto’s die de oude fototechniek waarvan hij gebruik maakt (heliogravure) 
oplevert, gecombineerd met het magische moment van een zonsondergang (het verdwijnen van het 
natuurlijk licht), snijden het beeld weg uit de bestaande tijd, maar verschaffen de toeschouwer in een 
breed verwelkomend gebaar terug toegang tot de landschappen die hij in beeld bracht. Het geeft een 
sacraliteit terug aan het landschap en de natuur, een vorm van ontzag voor de oorspronkelijke 
schoonheid en een perfect antidotum voor alle andere catastrofenlandschappen in de hedendaagse 
kunst, die uit de reële klimaatangst, ons helaas emotioneel en mentaal terug afsnijden van het 
natuurlijke landschap. 
 
Voor mij is het duidelijk dat deze drie landschapskunstenaars deel uitmaken van een bredere artistieke 
beweging, waarin er na ‘het einde van het lyrische landschap’ een ‘terugkeer is van het lyrische 
landschap’, en daarmee hou ik er ook zoveel van, maar kijkt u vooral zelf naar wat uw innerlijke 
esthetische stem u vertelt. Ik ben heel erg benieuwd hoe jullie die landschappen ervaren. 
 
Jeroen Laureyns van het Agentschap voor Geestelijke Gastarbeid, de Belgische Sectie. 
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