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Voelt u zich op de vingers gekeken door buren en familie ? Durft u niet

over geld te praten en gaat u gebukt onder de last van een bovenmatig

schuldgevoel ? Bent u hypocriet, een façademan of -vrouw ? Bent u

trots op de truken die u gebruikt om vlot belastingen te ontduiken en

beschikt u over een zelfbeeld dat niet tot boven de zeespiegel uitstijgt ?

Bent u allesbehalve solidair met uw provinciegenoten en stoort u zich

zelden aan racistische praat ? Bent u een veelvraat ? En bent u per slot

van rekening seksueel onhandig, stroef en al te preuts ? Als u overal

met een ja kon antwoorden, dan bent u een rasechte West-Vlaming.

Tenminste, dat leiden we af uit een gesprek dat drie uitgeweken – lees

gevluchte – West-Vlamingen voerden voor een weekblad van de week.

Het ging om Freddy Devadder alias Bart Vanneste, Wim Willaert en

Maaike Cafmeyer. Drie acteurs die schitteren in de tv-reeks Bevergem

waarvan de voertaal bestaat uit diverse varianten van het West-

Vlaams. 

Laat ons zeggen dat de inhoud en de toon van het gesprek ons niet

meteen aangenaam verrasten. Als ons zelfbeeld er al een is op kelderni-

veau, dan zien we dat beeld na lectuur van dat gesprek al meteen in

een duizelingwekkend duisterdiepe mijnschacht tuimelen. Maar zodra

we weer bij zinnen zijn – en laat ons dat dan zelf maar als typisch

West-Vlaams duiden – zien we alweer het licht deemsteren. Zou het

kunnen dat het talentvolle trio acteurs ons opzadelen met een sche(r)ts

over onze provincie die dateert van een kwarteeuw geleden ? Van toen

ze halsoverkop de provincie achter zich lieten om zich vrij en frank in

het zogenoemde echte leven – met name dat van overjaarse studenten –

in ‘wereldstad’ Gent te gooien ? Geborgen in het gezelschap van West-

Vlaamssprekende toog- en geestesgenoten ? 

In elk geval, wij voelen ons niet aangesproken door wat ze ‘ons’ toedich-

ten en de generaties na ons al zeker niet. Maaike Cafmeyer, Bart Van-

neste en Wim Willaert zijn dan wel klasbakken van acteurs – en daar

hebben we alle respect voor – maar visionair zijn ze niet. Hun ge-

schetst ‘wereldbeeld’ over de West-Vlaamse samenleving ruikt naar

mottenballen. Of het is dat ze hun fictie – die van Bevergem – helaas

voor werkelijkheid nemen. 

De keerzijde van de hype : ze

noemen ons nu dom, boers,

hypocriet en slinks. Hallo ?

ACH, ACH, WE HOEVEN 

GEEN COMPASSIE

VISIE
door

Jan Gheysen

‘Eeuwige Vlam
in urn van Brug
HENRI KERVYN DE LETTENHOVE ONTWIERP EEN VAN ‘S LAND

BRUGGE q Met een sabel zal koning Filip komende woensdag 11 november opnie
Soldaat in Brussel aanwakkeren. Het is een van de belangrijkste rituelen op de Dag
Wereldoorlog herdenkt. Wat weinigen weten : de Eeuwige Vlam brandt al 90 jaar z

Bij belangrijke staatsmomenten wordt de Eeuwige Vlam aangewakkerd met een sabel, zo ook na de troon-

wissel tussen koning Albert II en een duidelijk geëmotioneerde koning Filip. (Foto Belga)
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Henri Kervyn

probeerde 

de gruwel

van de

Groote Oorlog

van zich af

te schrijven

én te tekenen

DOOR OLIVIER NEESE • Van een doopkaars in de
kerk, over een vlammetje aan een graf tot de
fakkel van de Olympische Spelen : vuur is hét
symbool voor eeuwigheid, voor continuïteit.
Niet verwonderlijk dat meerdere landen na de
Eerste Wereldoorlog besloten om een eeuwig
brandende vlam te plaatsen – veelal bij het even
symbolische graf van de Onbekende Soldaat –
om de herinnering aan alle gesneuvelden van
de Groote Oorlog levendig te houden. Que le feu
continue.
België bleef niet achter. Bijna twee jaar na de
begrafenis van de Onbekende Soldaat aan de
Congreskolom in Brussel werd op 2 november
1924 om 18 uur voor de eerste keer de Eeuwige
Vlam aangestoken. Die brandt er nu al meer
dan 90 jaar zo goed als onafgebroken. Enkele
keren werd de vlam gedoofd : door vandalen-
streken, onderhoudswerken en zelfs een keer
door een niet-betaalde gasrekening... Hoe dan
ook : het is en blijft een van ‘s lands krachtigste
symbolen. Maar wat tot nu toe tussen de plooi-
en van de geschiedenis was gevallen : de Eeuwi-
ge Vlam brandt in een urn die ontwerpen werd
door een Bruggeling : baron Henri Kervyn de
Lettenhove.

ZOON GESNEUVELD
Het ontwerpen van gedenktekens was voor
Henri Kervyn een manier geworden om de
gruwel van de Eerste Wereldoorlog te verwer-
ken. De Groote Oorlog had hem immers niet
gespaard. Op 15 januari 1915 kregen hij en zijn
echtgenote Elisabeth Louet de Terrouenne te
horen dat hun enige zoon Jacques – die zich op
zijn negentiende had aangemeld als oorlogsvrij-
williger bij de derde lanciers – drie maanden
eerder, op 24 oktober, als onderofficier was
gesneuveld in Zevekote. 
Ook moest hij met lede ogen toezien hoe het
oorlogsgeweld het voor hem zo dierbaar kunst-

patrimonium verwoestte. Gebombardeerde
kunststeden, in brand gestoken kerken, bescho-
ten en gedeporteerde schilderijen van Vlaamse
meesters : het raakte de kunsthistoricus tot in
het diepste van zijn ziel. 
Henri Kervyn begon eerst zijn verdriet en woe-
de van zich af te schrijven. Met rake bewoordin-
gen hekelde hij de verwoestingen van de Duit-
sers, niet alleen van onschuldige mensenlevens
maar ook van het kunstpatrimonium, in La
guerre et les oeuvres d’art en Belgique (1917). Het
boek was zo krachtig dat de regering hem de
opdracht gaf om er een tentoonstelling van te
maken in Parijs, het vluchtoord van het gezin. 
Naast zijn schrijfsels bood ook het ontwerpen
van herdenkingsmonumenten troost. Toen het
gemeente- en kerkbestuur van Sint-Michiels
besloten om een gedenkteken te plaatsen voor
de gevallen inwoners, weekte Henri Kervyn
dankzij zijn contacten met minister voor Weten-
schappen en Kunsten Jules Destrée een subsi-

die los. Hij ontwierp zelf een monument, vol
symboliek en waarop de namen van alle oor-
logsslachtoffers van de gemeente staan. Voor
het Sint-Lodewijkscollege in Brugge, waar hij
tussen 1906 en 1908 kunstgeschiedenis had
gegeven, maakt hij een gedenkplaat voor de
gestorven oud-leerlingen. In beide monumen-
ten moet hij de naam van zijn zoon laten beite-
len : Jacques Kervyn de Lettenhove.

GEVLEUGELDE LEEUWEN
Maar zijn bekendste werk – waar ironisch ge-
noeg minder melding van wordt gemaakt – is
de urn voor de Eeuwige Vlam. Toen eind 1922
oud-strijder en ridder Pierre Goemaere voorstel-
de om aan het graf van de Onbekende Soldaat
vier eeuwig brandende fakkels te plaatsen, be-
lastte de Brusselse burgemeester Adolphe Max
de stadsarchitect François Malfait met de op-
dracht om verschillende projecten uit te werken.
Uit het familiearchief van Henri Kervyn blijkt
dat er uiteindelijk gekozen werd voor zijn ont-
werp, iets waar zijn nauwe contacten met en
zijn functie als artistiek raadgever van de rege-
ring ongetwijfeld een rol in hebben gespeeld.
Aan zijn bureau schetste hij een eenvoudige
vuurkorf, die steunt op vier gevleugelde leeu-
wen. “De leeuw staat symbool voor sterkte,
dapperheid én België”, weet familielid Benoit
Kervyn de Volkaersbeke, die werkt als consulent
religieus erfgoed bij de stad Brugge. “Waarom
hij koos voor vleugels is onbekend. Normaal
symboliseert een leeuw met vleugels de evange-
list Marcus, maar dat heeft hier niets mee te
maken. Volgens mij zijn de vleugels een han-
digheidje om de ontbrekende achterste delen
van het dier te maskeren en een vloeiende aan-
sluiting te maken met de urn. De vuurschaal
gaf hij een laurierkrans, het symbool van de
overwinning.” 
Al 90 jaar brandt de Eeuwige Vlam, een van 
‘s lands belangrijkste symbolen, in de bronzen
én Brugse urn aan het graf van de Onbekende
Soldaat. Voor alle oorlogsslachtoffers, onder wie
Jacques Kervyn de Lettenhove.

m’ brandt
ggeling

DS STERKSTE HERDENKINGSSYMBOLEN

euw de Eeuwige Vlam aan het graf van de Onbekende
g van de Wapenstilstand, die het einde van de Eerste

zo goed als onafgebroken in een Brugse urn. Baron Henri Kervyn de Lettenhove. (GF)

PRIVÉ
Werd geboren op

16 april 1856 op

Kasteel Vogelzang

in Sint-Michiels, als

negende van elf

kinderen van

Joseph (1817-1891)

en Eugénie de

Laage de Bellefa-

ye (1820-1880).

Zijn vader was

volksvertegen-

woordiger, minis-

ter van Binnen-

landse Zaken en

historicus (bekend-

ste werk ‘Histoire

de Flandre’).

Trouwde met

Elisabeth Louet de

Terrouenne (1869-

1942), met wie hij

twee kinderen

kreeg : Ghislaine

en Jacques. Over-

leed op 7 februari

1928 in Elsene.

Zijn uitvaart vond

plaats in Sint-

Michiels, waar hij

begraven ligt in

een familiekelder. 

OPLEIDING
Studeerde rechten

en verdiepte zich

als autodidact in

(Vlaamse) kunst.

CARRIÈRE
Organisator van

belangrijke kunst-

tentoonstellingen.

Conservator van

Musée archéologi-

que (Gruuthuse)

en artistiek raad-

gever van de

Belgische rege-

ring. Even leer-

kracht kunstge-

schiedenis aan het

Sint-Lodewijkscol-

lege in Brugge.

Publiceerde diver-

se studies over

kunst en geschie-

denis van onze

streek.

BIO

Henri
Kervyn de
Lettenhove
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Op 11 november,

Dag van de 

Wapenstilstand,

wordt het einde

van de Eerste

Wereldoorlog

herdacht. Het

zwaartepunt van

de herdenking

vindt plaats aan

het graf van de

Onbekende Sol-

daat in Brussel,

waar de Eeuwige

Vlam brandt.

BRUGGE • De herdenkingsmonumenten van

Henri Kervyn prijken nog steeds in het Brugse

straatbeeld. Het monument voor de gesneu-

velde inwoners van Sint-Michiels (met een

gouden Sint Michaël, die een draak te lijf gaat)

kreeg eerst een plaats naast de kerk maar

prijkt nu voor het gemeentehuis van de Brug-

se deelgemeente. De plaat voor de gesneu-

velde oud-leerlingen van het Brugse Sint-

Lodewijkscollege (waarbij de heilige Lodewijk

een geknielde en in legeruniform uitgeruste

leerling van het college het offer van Christus

aan het kruis aanwijst) hing eerst in de kapel

van het college, maar kreeg bij de bouw van

het Zilverpand op die locatie een plaats in de

doorgang naar de Zilverstraat. Beiden monu-

menten, waarop eerst enkel de namen van de

gesneuvelden van de Groote Oorlog prijkten,

kregen na de Tweede Wereldoorlog een up-

date met de bijgekomen oorlogsslachtoffers.

Het bleef niet bij het ontwerpen van monu-

menten. Voor vriend Stanislas van Outryve

d’Ydewalle ontwierp hij zijn kasteel Tudor in

Sint-Andries.

VLAAMSE PRIMITIEVEN
Henri Kervyn maakte vooral naam en faam als

organisator van tentoonstellingen. In 1902

zette hij de misschien wel belangrijkste Brugse

tentoonstelling ooit op. Tot ieders verbazing

slaagde hij erin om in het Provinciaal Hof liefst

413 panelen van Vlaamse Primitieven uit bin-

nen- en buitenlandse collecties te verzamelen.

Dat huzarenstukje lokte niet alleen 35.000

bezoekers, maar wakkerde ook de interesse

opnieuw aan en betekende de start voor een

wetenschappelijk onderzoek naar de Vlaamse

meesters. Dat Brugge tot op vandaag gelinkt

wordt met de Vlaamse Primitieven is groten-

deels zijn verdienste. Na dit succes organiseer-

de hij nog twee zeer belangrijke kunsttentoon-

stellingen in Brugge : over Oude Vlaamse

Kunst (1905) en het Gulden Vlies (1907). Aan-

sluitend richtte hij in Brugge de vereniging

Vrienden van de Musea op en vocht hij voor

een degelijk stedelijk museum voor schilder-

kunst, wat uiteindelijk het Groeningemuseum

zou worden.

Voor al zijn verdiensten werd in ‘zijn’ Brugge

een straat naar hem genoemd : de Kervyn-

dreef, nabij het Tillegembos. (ON)

De Brugse erfenis van Henri Kervyn 

De herdenkingsplaat voor de overleden oud-

leerlingen van het Sint-Lodewijkscollege prijkt

nu in het Zilverpand in Brugge. (GF)


