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Een veelzijdig en vergeten kunstenaar, deel 2
Maurits Van de Vyver, de fotograaf

Tot hiertoe hebben we hoofdzakelijk de 
beeldhouwkunst belicht maar uiteindelijk 
is Maurits Van de Vyver zijn hoofdactiviteit 
de fotografie. Zoals gezegd volgt hij deze 
kunstopleiding, samen met zijn broer, in 
Brussel tijdens de Eerste Wereldoorlog. 
Maurits werkt samen met zijn broer Leon 
tot 1921 in de Roomstraat nr. 13 te Lokeren.

In Lokeren wordt na de Eerste Wereldoorlog 
een fotoclub opgericht waar hij ook lid van 
is. 

Foto-club en Davidsfonds Lokeren
Maurits Van de Vyver wordt dus lid van de ‘Lokerse Photo - Club’. In 
een huldeboek van mei 1929 staat hij vermeld als derde bestuurslid na de 
voorzitter, ondervoorzitter en secretaris - schatbewaarder. Maurits behoort tot 
de actievere leden van dat moment. 

De eerste kaften met 
kunstfoto’s vermelden Leon en 

Maurice Van de Vyver.

Huldeboek uit 1929.
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Een glasplaat uit die periode geeft 
Maurits Van de Vyver aan als 
aanspreekpunt voor inschrijving bij de 
fotoclub van Lokeren.

Negatieven worden in die tijd op 
glasplaten gemaakt en door de foto-
graaf zelf belicht en ontwikkeld in de 
donkere kamer.

Zoals in veel verenigingen gebruikelijk 
is, worden regelmatig uitstappen 
georganiseerd, met als doel het 
ontwikkelen van de cultuur en de 
mogelijkheid bieden om te oefenen 
voor de fotografie.

Een mooi voorbeeld van een glasplaat vind je hieronder. Een uitstap door de 
fotoclub, gemaakt op 24 augustus 1930, naar Ruislede. Maurits Van de Vyver 
staat links in de groep met een toestel voor glasplaten in zijn rechterhand.

Fotoarchief Jozef Van Winckel, 
Stadsarchief Lokeren, 

doos 23 plaat 29.

Fotoarchief Van Winckel Jozef, Stadsarchief Lokeren,
doos 15-1-012.
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Ook met het Davidsfonds, 
waar Maurits Van de Vyver 
tevens lid van is, worden veel 
uitstappen gemaakt. 

Persoonlijke tragedies, overlijden van hun jongste kind
Het leven van Maurits Van de Vyver gaat zeker niet over rozen. Een eerste 
tragedie is het verongelukken van hun jongste dochter Lieveke. We schrijven 
september 1937. Terwijl Maurits aan het sterfbed van zijn vader waakt, gaat 
Clara met Lieveke op de fiets, op bezoek bij haar vader. Clara blijft met een 
trapper haken op een borduur op het Zand. De fiets valt om, samen met het 
kind. Het hoofd van Lieveke komt onder een vrachtwagenwiel terecht. Het 
relaas van dit tragisch ongeval verschijnt in “De Vrije Stem” van oktober 
1937.1 Verkeerdelijk staat hier de naam ‘Miliske’ vermeld, maar het gaat wel 
degelijk over Lieveke.

1 SAL/MAL: afdeling kranten.

Uitstap Davidsfonds 
7 aug 1946 Ronse. 

Maurits staat uiterst bovenaan 
de trap.

Krantenknipsel De Vrije Stem.
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Maurits moet naast het overlijden van 
zijn vader, ook dat van zijn jongste kind 
verwerken. Ondanks de tegenslagen blijft 
hij altijd intensief werken als fotograaf en 
kunstenaar.

De Tweede Wereldoorlog
De repressie na de Tweede Wereldoorlog vormt eveneens een donkere 
bladzijde in zijn leven. Hoewel hij volgens de familie tijdens de oorlog een 
neutrale houding aanneemt tegenover de Duitsers, wordt zijn woning in de 
Roomstraat tijdens de eerste dagen van de bevrijding tweemaal aangevallen. 
Deze vernielingen grijpen plaats op 4 en 12 september 1944.

Uit enkele verklaringen hebben we getracht een voorzichtige reconstructie te 
maken. 

Buste van Lieveke.

Overlijdensbericht van Lieveke.
Maurits samen met 

Lieveke kort voor het 
ongeval.
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Talrijke beeldhouwwerken en schilderijen zijn toen door het gepeupel 
vernietigd of zwaar beschadigd. Voor de tweede inval is Maurits met zijn 
vrouw Clara gevlucht bij haar zus Sarah in Zele. Zijn fototoestel voor 
glasplaten was daar gelukkig reeds vroeger in veiligheid gebracht. Later was 
het in de mond: de ‘zwarte’ zijn gevlucht bij de ‘witte’.2

Wij hebben in de archieven enkel een aanhoudingsbevel gevonden voor zijn 
dochter Marie-Louise (Milise). Daarin bekent ze lid geweest te zijn van de 
Dietsche Meisjesscharen. Haar vriend is oostfronter, maar daar staat niets 
over vermeld in dit document.3 
Een volgende getuige verwoordt hetzelfde pijnlijke tafereel:
Een man en een vrouw werden door een raam vanop de eerste verdieping 
naar beneden gegooid samen met een deel van de inboedel. De straat was ook 
bezaaid met gebroken beelden, beschadigde schilderijen.4 

Een onuitgegeven dagboek dat Abel Raemdonck bijhoudt tijdens WO II 
vermeldt het volgende:
Maandag 4 september
Rond 12 uur word[t] de nationale vlag op de toren gestoken. In de straten 
volop aan ’t vlaggen… Dezen namiddag gaat het er erg op los. Er worden 
vele huizen stuk geslagen… In de Roomstraat bij Photograaf Maurice Van de 
Vyver. ’t Is schandalig hoe alles verwoest werd. En door wat gepeupel. Maar 
de grootste schuldigen, de grote woekeraars niets.…

Dinsdag 12 september
Maurice Van de Vyver… en nog vele anderen zijn reeds aangehouden.5

Uit vorige getuigenissen kunnen we spijtig genoeg geen eenduidig relaas 
samenstellen. Daarom beperken we ons hier tot het weergeven ervan. 
In elk geval kunnen we besluiten dat hij reeds in 1946 terugkeert naar Lokeren 
om hier de draad van een normaal leven weer op te nemen.

Tijdens de uitstap naar Ronse op 7 augustus van dat jaar van de Lokerse 
afdeling van het Davidsfonds is hij samen met zijn vrouw Clara te zien op 
verschillende foto’s, gemaakt door notaris en getalenteerd amateurfotograaf 
Jozef Van Winckel (° 1882 - † 1972).6 

2  Mondeling getuigenis van Marguerite Van Kerckhove te Lokeren, 2016. 
3  SAL/MAL, map Hechteniskamp. 
4  Mondeling getuigenis van Omer Bauwens (° 1936).
5  Dagboek van Abel Raemdonck, informatie verstrekt door Erik Bielen.
6  SAL, Fotoverzameling Jozef Van Winckel.



- 232 -

Het fotografisch werk van Maurits Van de Vyver
Hij is gedurende zijn loopbaan actief als ‘kunstfotograaf’, zoals dat destijds 
heette. Aanvankelijk maakt hij zwart-witfoto’s. Meestal zijn dat geposeerde 
portretfoto’s. Aan het einde van zijn leven werkt hij ook met kleurenfoto’s. 
Van de Vyver signeert zijn foto’s. 
In zijn werk treden een aantal fotografische kenmerken en technieken naar 
voren: 
 - Kleine scherptediepte 
 - Een effen achtergrond 
 - Een draperie of schilderij of iets anders als achtergrond 
 - Retoucheren en bijkleuren van foto’s 
 - In de lens of weg van de lens kijken

Kleine scherptediepte
Van een kleine scherptediepte spreekt men als bepaalde delen scherp zijn en 
andere delen, die meer deel uitmaken van de achtergrond, minder scherp zijn. 
Dit effect wordt bekomen door te werken met een groot diafragma. Bij foto’s 
van Maurits Van de Vyver, zien we bijvoorbeeld dat bepaalde portretfoto’s 
een scherp aangezicht hebben. Hun kostuum en de achtergrond zijn dan 
weer minder scherp, zodat we kunnen spreken van een foto met een kleine 
scherptediepte. 

Foto genomen door Jozef Van Winckel op 
7 augustus 1946. Maurits zit centraal met een ijsje 

zijn vrouw ligt voor hem.
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Een effen achtergrond
Vaak zien we bij foto’s van Van de Vyver een verloop in de effen achtergrond, 
bijvoorbeeld van licht naar donker. Dit effect wordt bekomen door een spot 
die achter de geportretteerde staat en die naar achteren schijnt op een doek. 
Door de spot correct te richten, kan men het effect bekomen van een gloed 
die achter de geportretteerde lijkt op te rijzen. In sommige gevallen wordt 
dit effect weggelaten en kan men spreken van een totaal effen achtergrond, 
zonder verloop. 

Een draperie of schilderij of iets anders als achtergrond
Bij andere foto’s zien we dan 
weer een draperie en/of een 
schilderij op de achtergrond. 
Op sommige foto’s zien 
we een stoel, waarop de 
geportretteerde al dan niet 
neerzit. Ook worden de attri-
buten van de geportretteerden 
(bijvoorbeeld hoofddeksels) 
in de achtergrond neergelegd. 
Slechts enkele foto’s worden 
buiten genomen. 

Portretfoto’s door Maurits Van de Vyver.

Kunstfoto door Maurits Van de Vyver.
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Retoucheren en bijkleuren van foto’s
Foto’s - voornamelijk de zwart-
witfoto’s - worden in die tijd vaak 
geretoucheerd en bijgekleurd, zo 
ook bij Van de Vyver. Dit wordt 
gedaan omdat er soms foutjes of 
onzuiverheden in het fotografisch 
procédé sluipen. Het wordt ook 
gedaan om foto’s mooier te maken 
en een subtiele kleurentoets in een 
zwart-wit foto te steken. In het 
voorbeeld zien we een zwart-wit 
foto van een dame met subtiel rode 
lippen. 

Kunstfoto door Maurits Van de Vyver.

Kunstfoto door Maurits Van de Vyver 
Fotocollage door inkleuring geproduceerd en getekend rond 1920.
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In of weg van de lens kijken
Maurits Van de Vyver maakt foto’s waarbij de geportretteerden in of weg van 
de lens kijken. Hij experimenteert met dit procédé en laat zijn geportretteerden 
vrijwel in alle richtingen kijken.

Het fotografisch werk van Maurits 
Van de Vyver is zeer uitgebreid. 
Van gewone portretfotografie 
tot gelegenheidsfoto’s zoals bij 
geboortes, eerste en plechtige 
communies, huwelijken, ja zelfs 
overledenen worden in die tijden 
nog opgebaard geportretteerd. In 
zijn winkel kan men terecht voor 
ontwikkelen en afdrukken van eigen 
foto’s, wat eveneens deel uitmaakt 
van zijn dagelijkse broodwinning. 
Maurits zal nooit rijk worden van 
zijn kunstwerken maar zijn inzet en 
gedrevenheid voor de kunst vormen 
zijn rijkdom.

Wegkijken van de lens.
Foto Milise Van de 

Vyver door M. Van de 
Vyver.

Wegkijken van de lens
Foto Jaak Van de 
Vyver door M. Van de 

Vyver.

Voorbeeld van in 
de lens kijken. Foto 

Albert Van Kerckhove 
door M. Van de Vyver.

Portret Angèle Van Kerckhove, 
schoonzus van M. Van de Vyver.
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Maurits Van de Vyver als mens en familieman
‘Nonkel Maurice’ zoals hij bij ons thuis genoemd wordt, is zeer geliefd bij de 
neefjes en nichtjes. 
Graag gingen wij bij hem langs om te kijken aan welk schilderij of beeld 
hij nu weer bezig was. De winkel in de Roomstraat had een etalage en een 
toonbank, gevolgd door een klein zithoekje. Door een smalle gang naar 
achter, met rechts het salon en de keuken kwam je in een grote veranda met 
glazen dak terecht. Daar stond rechts in een nis een beeld van Lieveke. Die 
nis was geflankeerd door twee deuren. De linkse deur was een kleine donkere 
kamer, waar hij de glasplaten voor foto’s wisselde in de houders voor het 
belichten in zijn fototoestel. Na een zwaar afsluitgordijn, in de winter voor de 
kou, op andere momenten om benieuwde blikken af te weren, kwam je in het 
ruime atelier.
Het atelier had een glazen dak met kappen, waarvan de lichtzijde naar het 
noorden gericht was. Dit geeft een optimale neutrale lichtinval. Hier was 
een van zijn belangrijkste werkplekken. Hier werden beelden in klei, met of 
zonder model, gevormd om later in plaaster af te werken in de ‘afgietkamer’ 
die achteraan het huis gelegen was. Het atelier deed ook dienst voor het 
maken van de kunstfoto’s. Er stonden verschillende decors en een uitgebreide 
verlichting met verschillende spots en lampen. Het was ook de plek waar hij 
schilderde op canvas. In het atelier hing een doordringende geur van olieverf 
en terpentine. De loden tubes olieverf lagen ruim uitgestald op een grote 
tafel naast de schildersezel. Op zijn palet was de olieverf uitgesmeerd in een 
weloverwogen schakering van lichte naar donkere kleuren.7 

In het boek “Emmaatje” beschrijft Arthur Tettelin (Anton Vlaskop) dat Maurits 
regelmatig modellen over de vloer kreeg. Volgens de kunstenaar enkel voor de 
kunst, maar er wordt ook ruimte gelaten voor andere interpretaties. Dit alles 
is niet altijd naar de zin van zijn vrouw Clara. Feit is wel dat er veel schoon 
vrouwelijk naakt getekend, geboetseerd en in plaaster afgegoten is. Maurits 
ziet de modellen graag ‘voor de kunst’, zijn vrouw ziet hij graag voor de 
‘ziel’. Als een kunstwerk af was werd het gekeurd, samen met het model, met 
een glas wijn. Tot hier het relaas van Tettelin die naar eigen zeggen anekdotes 
en waargebeurde feiten overgiet met veel fantasie en een vleugje nostalgie.
 
Nonkel Maurice was ganse dagen bezig met kappen, boetseren, schilderen zelfs 
tijdens het weekend. Als kleine jongen was je altijd welkom en gegarandeerd 
zat je elke keer wel eens een kriebeldood te sterven tussen zijn geklemde 
benen.
In huis stonden de meeste meubelen op blokken, want regelmatig stond de 

7  Getuigenis van Maurice Van Kerckhove.
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Roomstraat onder water. Omdat zijn woning 
in het laagste gedeelte van de straat lag, had 
dit regelmatig gevolgen voor het atelier en de 
werkplaatsen.

Keren we terug in de veranda, dan was er rechts 
een deur met een lange donkere smalle gang. Op 
het einde kwamen we rechts in de donkere kamer, 
de plaats waar de kunstfoto’s door de vergroter 
werden belicht en in de verschillende grote baden 
ontwikkeld. Daarachter bevond zich de plaats 
voor het afgieten van de kleibeelden. Een steile 
trap naar boven leidde naar een kamer met een 
toestel om zijn glasplaten te belichten. Door een 
groot raam kwam het licht binnen en met zijn 
hoofd onder een zwarte doek zat hij zo de fouten op de glasplaat bij te werken 
en te retoucheren.8 
Tot hier de omschrijving van de leefwereld van nonkel Maurits, gezien door 
kinderogen.

Maurits Van de Vyver staat bekend als een vrijdenker. Zijn vrouw Clara 
daarentegen is een vrome katholieke vrouw. Naast de gebruikelijke missen 
bezoekt Clara regelmatig de verschillende kloosters in Lokeren. 

Ik herinner mij nog dat ze mij meenam naar het klooster van de Clarissen in de 
H. Hartlaan, met een grote mand eieren. Daar werd mij een cape omgedaan 
met een relikwie van de H. Coleta. Normaal werd die cape omgedaan bij 
vrouwen die moeilijk zwanger geraakten. Hoewel ik van het mannelijk 
geslacht ben, moest ik toch onder die cape. We zaten voor het beeld van de 
H. Clara te bidden, samen met een zuster die nooit het daglicht mocht zien. 
Waarvoor we gebeden hebben kan ik vermoeden, maar het heeft zeker de 
eerste jaren niet geholpen. De eieren daarentegen zijn wel door de zusters in 
dank aangenomen en verbruikt. 

Clara reisde regelmatig met haar tweelingzus Sarah naar Corsica bij hun 
broer Hubert (pater Victorianus, minderbroeder). Hij zat daar op missie in 
Olène, een hooggelegen bergdorp. Victorianus predikte hier gans Vlaanderen 
plat, maar zijn donderpreken en kritiek werden niet overal gesmaakt. Vandaar 
de overplaatsing naar Corsica. Dat is toch de officiële versie. Andere factoren 
zullen ook meegespeeld hebben, maar die zijn hier niet aan de orde. 

8  Vervolg getuigenis van Maurice Van Kerckhove.

Overstroming in de 
Roomstraat.
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Clara en Sarah gingen meestal in het voorjaar naar Corsica om bij ‘onze Vic’ 
de grote kuis in zijn kerk en de sacristie te houden. Hij sliep trouwens in zijn 
sacristie. Samen met de kuis werden ook nog alle lakens eens gewassen en 
dan kon Vic terug een tijdje verder. Tante Clara heeft verder geen belangrijke 
rol gespeeld in mijn leven.9

Ondertussen kan Maurits zich volop thuis alleen aan ‘de kunst’ wijden.

De schilderkunst van Maurits Van de Vyver
De schilderkunst van Maurits strekt zich hoofdzakelijk uit over de latere 
jaren. In aantal is dit misschien het minst uitgebreide aspect van zijn werk. 
De onderwerpen gaan van landschappen over portretten tot kopieën van 
oude meesters. Daarnaast maakt hij soms eigen creaties zoals stillevens of 
binnenzichten van bijvoorbeeld hoeves.

Naast het schilderen van portretten is Maurits Van de Vyver zeer sterk in 
het kopiëren van oude meesters. Rembrandt van Rijn en Vermeer waren zijn 
favorieten. Op volgende bladzijde een kopie van Rembrandt van Rijn. 

Van deze meester heeft hij ook het bekende schilderij ‘De anatomieles van Dr. 
Nicolaes Tulp’ gekopieerd. De kopie van dit werk door Maurits is, zoals zijn 

9  Vervolg getuigenis Maurice Van Kerckhove.

Een vroeg zelfportret van 
Maurits Van de Vyver.

Zelfportret van 
Maurits Van de Vyver.
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meeste kopieën, van zeer goede 
kwaliteit. Het prijkt bij hem thuis 
in het salon op een ereplaats naast 
de Kruisweg van Albert Servaes.

Rembrandts ‘Man met de gouden 
helm’ en ‘Jong meisje aan het raam’ 
van Vermeer staan gegarandeerd 
niet lang in de etalage. 
Bij dit laatste voorbeeld is de 
landkaart op de achtergrond tot in 
detail uitgewerkt met penselen van 
enkele haren. De manier waarop 
hij deze werken op een minutieuze 
manier op doek zet is kenmerkend 
voor hem. Zijn kopieën hebben 
talrijke huiskamers versierd.

Schilderijen van landschappen komen minder voor in zijn oeuvre maar er 
bestaan toch enkele voorbeelden van.

Portret van Angèle Van Kerckhove 
door Maurits Van de Vyver,

zijn schoonzus.

Portret van Julius Pée, ‘De wijze 
man van Staakte’,

door Maurits Van de Vyver.

Kopie door Maurits Van de Vyver van 
‘Man met de Hoed’,

Van Rembrandt van Rijn.
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De meeste werken van Maurits Van de Vyver zijn met M Van de Vyver 
ondertekend. Stillevens en eigen composities zijn dikwijls ondertekend met 
M of uitzonderlijk met M V d V.

Ook talrijke interieurs en stillevens zijn door Maurits op doek gezet. 

Winterlandschap door 
Maurits Van de Vyver.

Heidelandschap door 
Maurits Van de Vyver.

Interieur van de hoeve van Braem door 
Maurits Van de Vyver.
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Laatste levensjaren
De laatste levensjaren van Maurits Van de Vyver worden gekenmerkt door 
geleidelijke fysieke achteruitgang. Zijn gehoor gaat sterk achteruit. Dit is van 
minder belang voor zijn werk. Maar daarnaast vermindert zijn zicht ook snel. 
Als hij iets van dichtbij wil observeren, plaatst hij zijn bril op het voorhoofd 
en buigt zich tot op enkele centimeters van het object.
Ook zijn luchtwegen laten het langzaam afweten, ondanks de goede zorgen 
door zijn Clara. Er staat altijd wel een potje kruiden te preutelen op het 
vuur. Brandnetelsoep staat regelmatig op het menu. “Heeft het geen baat? 
Het schaadt ook niet,” is haar devies. De vele Poeders Dr. Mann en poeders 
van Het Witte Kruis helpen ook niet meer bij de vele migraineaanvallen. 
Op termijn zijn deze poeders zeer slecht voor de nieren, die het uiteindelijk 
begeven.

Doodsbericht van Maurits Van de Vyver.
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Samenstelling van het gezin Louis Van de Vyver10

10  SAL/MAL: bevolkingsregisters van 1900, blz. 778 en van 1911, blz. 738.
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Nawoord
Het is weinig kunstenaars gegeven in meer dan één kunstdiscipline uit te 
blinken. Maurits Van de Vyver behoort tot die veelzijdige kunstenaars. Hij 
blonk uit als fotograaf, beeldhouwer en kunstschilder. Elk kunstwerk was echt 
handenarbeid, een gegeven dat nu, in deze digitale wereld zelfs ondenkbaar 
is. En hij maakte enorm veel kunstwerken. Mede door de hulp van zijn vrouw 
- zij deed de winkel en het huisgezin - kon hij zich volop wijden aan zijn werk. 
Bij zijn overlijden in 1972 bood de familie een deel van zijn werken ter 
bewaring aan het Lokers museum aan, maar de toenmalige beheerders van 
het museum weigerden deze schenking te aanvaarden. De oorlogsperiode lag 
toen nog zeer gevoelig voor verschillende Lokeraars. Mochten deze werken 
nu aangeboden worden, zou men wellicht totaal anders reageren. 
Het was onze bedoeling met deze verhandeling een inzicht in zijn opleiding, 
werk en leven weer te geven. Het is evenwel zeer moeilijk in deze tijd een 
volledige wedersamenstelling te maken. De meeste documenten en foto’s 
hier weergegeven komen ofwel uit familiearchieven of fotoalbums van de 
kunstenaar. Het is pas als we het totaalpakket van foto’s bekijken die nog in ons 
bezit zijn, van de vele kunstwerken die Maurits Van de Vyver geproduceerd 
heeft, zeker op gebied van beeldhouwkunst en fotografie, dat er een groot 
respect ontstaat voor deze kunstenaar.
Dan krijgen we het beeld van een talentvol, veelzijdig en productief 
kunstenaar, die een plaats verdient in de galerij van Lokerse kunstenaars van 
de 20ste eeuw.
Het grootste deel van de Lokeraars kent Van de Vyver niet meer. Door zijn 
Vlaamsgezindheid werd hij door de één gewaardeerd en door de ander 
verguisd. Deze bijdrage werd door mij dan ook opgesteld als een soort 
eerherstel voor deze niet altijd begrepen Lokerse kunstenaar.11

Jeroen BOEL, Maurice VAN KERCKHOVE
i.s.m. Nico VAN CAMPENHOUT en Jacqueline BAETENS

11  Nawoord: Maurice Van Kerckhove.


