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Een veelzijdig en vergeten kunstenaar, deel 1
Inleiding tot de biografie van Maurits Van de Vyver

Maurits Van de Vyver wordt geboren te Lokeren op 17 augustus 1894. Hij 
staat geregistreerd met de voornamen ‘Maurice François’. Het gezin bestaat 
op dat ogenblik reeds uit vader, moeder, drie dochters en drie zonen. In 1898 
wordt nog een dochter Marie-Valentine geboren.

In 1911 woont het gezin in de Brugstraat nr. 94. Romain en Maurice staan 
net als hun vader als smid ingeschreven. Bij zijn broer Leon staat schilder 
vermeld. Beide beroepen moeten de broers Leon en Maurice niet echt 
gelegen hebben. Hun zus Emma vertrekt als korsetmaakster eind mei 1913 
naar Schaarbeek en vestigt zich in de Massauxstraat nr. 38. Leon volgt haar 
tijdens de Eerste Wereldoorlog, in februari 1916. Maurice sluit zich enkele 
maanden later, begin oktober 1916, bij hen aan.1

Leon en Maurice hebben vermoedelijk tijdens hun verblijf in Schaarbeek een 
opleiding fotografie te Brussel gevolgd. Bij hun terugkeer naar Lokeren op 
10 december 1918 staat voor beiden het beroep Photograaf – lichtteekenaar 
vermeld.

1  SAL/MAL: bevolkingstellingen 1911.

Familiefoto van de familie Louis Van de Vyver en Marie-Louise Cleys. 
Maurits staat uiterst rechts met zijn vrouw Clara Van Kerckhove. 

Archief Maaike Matthys.
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Daarna verhuizen ze samen met hun ouders naar de Roomstraat nr. 13. 
Leon en Maurice openen daar hun atelier voor kunstfoto’s. De eerste kaften 
maken vermelding van Van de Vyver L en M. In 1921 komt een einde aan hun 
samenwerking. Leon verlaat Lokeren en vestigt zich op de Groenplaats in 
hartje Antwerpen. Later verhuist hij naar Mortsel waar ook de fotografiefirma 
Agfa-Gevaert gevestigd is. Vanaf dan gaan ze elk hun eigen weg.

Begin kunstopleiding
Ondertussen heeft Maurice zijn naam zelf veranderd in Maurits Van de Vyver. 
Maurits is Vlaamsgezind en stelt deze schrijfwijze voorop. Na zijn opleiding 
tot fotograaf in Brussel, gaat Van de Vijver in de leer aan de Academie te 
Sint-Niklaas, waar hij de leergangen ‘Figuren’ en ‘Boetseren’ volgt. In de 
inschrijvingsregisters vinden we hem terug in de klas van Jozef Horenbant.
Jozef Horenbant (°1863 - †1956) is de eerste belangrijke leraar voor Maurits 
Van de Vyver. Horenbant wordt in 1863 in Gent geboren en wordt reeds op 
11-jarige leeftijd ingeschreven aan de Koninklijke Academie voor Schone 
Kunsten van zijn geboortestad. Hij ontpopt zich tot een gerenommeerd 
kunstschilder. 
In oktober 1887 wordt hij aan de Stedelijke Academie voor Schone 
Kunsten te Sint-Niklaas aangesteld tot leraar van de pas opgerichte klas 

De Roomstraat met links het uitstalraam van het atelier van Maurits Van de 
Vyver rond 1920. Archief Maaike Matthys.
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decoratieschilderen. In 1897 komt ook de boetseerklas onder zijn leiding en 
in 1906 die van natuurschilderen. Hij blijft meer dan 60 jaar verbonden aan 
de academie, eerst als leraar, vanaf 1899 ook als directeur en tot lang na zijn 
pensionering in 1932, zelfs tot na de Tweede Wereldoorlog, als voorzitter van 
de jury. Na zijn aanstelling tot directeur blijft hij ook nog voor de klas staan. 
Naast zijn carrière als schilder, als leraar en als directeur van de Academie 
voor Schone Kunsten en van de Stedelijke Nijverheidsschool, zet Horenbant 
zich ten volle in voor het culturele leven in Sint-Niklaas. Zo speelt hij in 1905 
een belangrijke rol bij de oprichting van een stedelijk museum voor Schone 
Kunsten en in 1913 bij de oprichting van een 
museum voor Toegepaste en Nijverheidskunst. 
Horenbant ontwerpt het monument ter na-
gedachtenis van de Sint-Niklase majoor 
Benedikt Rolliers, die in 1831 een doorslag-
gevende rol heeft gespeeld bij het neerslaan 
van een orangistische opstand in Gent. Het 
monument op het Regentieplein wordt in 
1905 ingehuldigd naar aanleiding van de 75ste 
verjaardag van de Belgische onafhankelijkheid. 
In 1921 is hij betrokken bij de oprichting van 
de Wase Kunstkring, waarvan hij na de Tweede 
Wereldoorlog erevoorzitter wordt. 

Zijn eerste diploma van 29 juni 1921 vermeldt: Antieke 
Torsen (boetseering), gevolgd bij en ondertekend door 
J. Horenbant. Uit het diploma kunnen we opmaken dat 

Maurits als tweede van de klas eindigde. 
Archief Maaike Matthys.

Jozef Horenbant. 
Bron: www.geoverbanck.be/

horenbandt.htm
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In 1945 wordt hem door de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten en 
door de Stedelijke Nijverheidsschool een bronzen plaket met zijn beeltenis 
aangeboden, van de hand van Geo Verbanck. 
Jozef Horenbant woont heel zijn loopbaan in Ledeberg bij Gent in de 
Nieuwstraat nr. 44, vanwaar hij dagelijks naar Sint-Niklaas spoort. Hij 
overlijdt in september 1956 in Gent.

Huwelijk Maurits Van de Vyver met Clara Van Kerckhove
Maurits Van de Vyver huwt op 22 september 1923 te Lokeren met Clara Marie 
Madeleine Van Kerckhove. Zij is de dochter van Polycarpus Van Kerckhove 
en Amelia Dermul. 

Huwelijksfoto Maurits en Clara. 
Archief Maurice Van Kerckhove.
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Getuigen zijn Romain Van de Vyver, broer van de bruidegom en Maurice Van 
Kerckhove, oudste broer van de bruid. Uit dit huwelijk worden drie kinderen 
geboren: Jaak (°1925), Marie-Louise (Mylise, °1927 - †2014) en Godelieve 
(Lieveke, °1935 - †1937).

Huwelijksakte uit het Stadsarchief Lokeren.
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Academie Gent vanaf 1926 tot 1930

De drie kinderen van Maurits Van de 
Vyver,

bas-reliëf door Maurits Van de Vyver.

Klasfoto 1926-1927 met als leraar Geo Verbanck (uiterst rechts).
Maurits staat de tweede van links. Foto: Stadsarchief Lokeren.
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Geo Verbanck (°1881 - †1961) is de tweede belangrijke leraar voor Maurits 
Van de Vyver. 
Na zijn opleiding aan de Academie van Sint-Niklaas, gaat Van de Vyver verder 
studeren aan de Academie van Gent. Hij volgt de lessen ‘Beeldhouwen-
Levend Model’ bij beeldhouwer Geo Verbanck van 1926 tot en met 1930. 

De invloed van Geo Verbanck op Van de Vyver
Verbanck is geen baanbreker. Toch kan niemand beweren dat hij niet een 
zeer begaafd en uiterst gevoelig kunstenaar is. Hij is vooral een toonbeeld 
van artistiek vakmanschap en in alles een gewetensvol en eerlijk kunstenaar. 
Net als zijn leermeester is ook Van de Vyver geen vernieuwend kunstenaar. 
Zijn werk getuigt echter wel van liefde voor het ambacht, een streven naar 
de uitbeelding van de realiteit en een gevoel voor artisticiteit. Van de Vyver 
probeert de werkelijkheid niet te verdraaien maar ze waarheidsgetrouw weer 
te geven door middel van zijn eigen karakteristieke en herkenbare vormentaal. 
Het kind is een van Verbancks belangrijkste thema’s. Al de handelingen 
der kleinen heeft hij bespied en geeft ze met verbluffende raakheid weer. 
De liefheid hunner ongedwongen houdingen en losse bewegingen heeft 
hij ongewoon fijn geboetseerd. Kleuters met snoezige, vragende gezichtjes 
waarin de onschuldige, klare oogjes staren op de duizenden, wonderlijke 
dingen in die grote onbekende wereld.2

Ook bij Van de Vyver vinden we talrijke 
kinderfiguren. Meestal zijn het portretten. 
‘De jongen met de alpinemuts’ is een 
van de meest bekende en sprekende 
voorbeelden hiervan. 
In dit portret is de innerlijke psychologie 
van de jonge knaap sprekend. Het 
lachende gezicht en de stralende oogjes 
weerspiegelen het vrolijke karakter van 
de jongen. Met de komst van nieuwe 
wetenschappen, zoals psychologie, wordt 
er vanaf het begin van de 20ste eeuw 
meer aandacht besteed aan het innerlijk 
van de figuur. Een beeld zonder inhoud 
verliest aan betekenis. De emotionele 
toestand van de afgebeelde zorgt voor 
de echtheid van het beeld, meer dan het 
weergeven van het perfecte lichaam. Het 

2  De Mey, A., Geo Verbanck: beeldhouwer, Gent, provinciebestuur 1995.

’De jongen met de alpinemuts’, 
een van de kinderportretten van 

Van de Vyver.
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portret is sterk realistisch getint aangezien er geen sprake is van enige vorm 
van interpretatie of idealisering. 
Tussen de kinderportretten van Verbanck vinden we ook talrijke allegorieën, 
zoals ‘Zonnebloem’ en ‘De kus’. Ook Van de Vyver boetseert talrijke 
allegorieën.

Het tweede thema dat Verbanck vaak uitbeeldt is de vrouw. 
Voorbeelden hiervan zijn ‘Baadster’, ‘Het leven tegemoet’, ‘Jonge vrouw 
zijwaarts kijkend’, ‘Moeder en kind’, ‘Vrouw met sjerp’ en ‘Torso van 
een danseres’. Net als zijn leermeester, beeldt ook Van de Vyver meerdere 
vrouwenfiguren uit. Een allegorische voorstelling die we hierbij kunnen 
aanhalen is ‘Droomerij‘.

Deze naaktfiguur is vermoedelijk 
een kniestuk. Binnen het oeuvre 
van Van de Vyver komen meerdere 
kniestukken voor. Ook bij dit werk 
speelt het realisme een grote rol. Meer 
dan het streven naar de uitbeelding van 
het perfecte lichaam, wordt hier een 
reële vrouw uitgebeeld. Van de Vyver 
werkt met naaktmodellen. Verder 
kunnen we opmerken dat de houding 
van de vrouw zo gekozen is om het 
beeld gemakkelijk te kunnen afgieten. 
De linkerarm is helemaal rond het 
hoofd gevouwen en de rechterarm ligt 
op de dij van de figuur. Ook bij andere 
vrouwenbeelden van Van de Vyver 
zijn er weinig uitstekende delen en in 
sommige gevallen werden de armen 
zelfs weggelaten. 

Zeer sterke gelijkenissen vinden 
we terug tussen het levensgroot 
zelfportret van Verbanck uit 1933 en 

het levensgroot zelfportret van Van de Vyver. Beide volplastische beelden zijn 
kniestukken en tonen de beeldbouwer in werktenue. In beide handen heeft 
de geportretteerde een hamer en een beitel vast. Ook qua expressie zijn de 
beelden gelijkend. We zien hier twee kunstenaars die peinzend aan het werk 
zijn. Het werk van Van de Vyver kijkt misschien iets meer in de spiegel… 

Het beeld ‘Droomerij’ van 
Van de Vyver.
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Verder maakt Verbanck heel wat 
borstbeelden. Voorbeelden zijn ‘Anne-
Marie Cogen’, ‘Valentin Vaerwyck’ en 
‘August Desmet’. De borstbeelden die Van 
de Vyver maakt zijn even talrijk als zijn 
ander werk. Ook hier kunnen we vaststellen 
dat Van de Vyver heel wat geleerd heeft 
van Verbanck, zowel op technisch als 
op artistiek gebied. Op technisch vlak 
zien we zowel in gips gegoten werk, als 
gekapt werk in marmer of steen, zowel 
volplastisch beeldhouwwerk als bas-
reliëfs. Op artistiek gebied is het werk 
van Van de Vyver soms iets gestileerder 
dan het werk van Verbanck. Dit kunnen 
we merken bij de uitwerking van het haar 
dat in sommige gevallen enkel in lijnen is 
weergegeven. 

Het zelfportret van Verbanck en Van de Vyver 
met duidelijke gelijkenissen.

Op deze foto van Van de Vyver 
zien we duidelijk de gestileerde 

weergave van het haar.
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Beeldhouwwerken van Maurits Van de Vyver
We kunnen het werk van Van de Vyver opsplitsen volgens een aantal thema’s, 
die regelmatig terugkeren: 
 - Religieuze beelden 
 - Zelfportretten 
 - Portretten van familieleden 
 - Allegorische voorstellingen 
 - Portretbustes in het kader van de Vlaamse Beweging 
 - Andere portretbustes 
 - Realistische voorstellingen 
 - Zuiver academisch werk
 - Bas-reliëfs, medailles.

Religieuze Beelden
De religieuze beelden die we kunnen terugvinden in het fotoalbum van Van de 
Vyver zijn: verschillende malen een Piëta, een Mater Dolorosa, De verrezen 
Christus, meermaals Het Heilig Hart van Christus, ook meermaals Maria als 
Medeverlosseres, een Moeder Gods en een Gekruisigde Christus.

’Piëta’ door Maurits Van de Vyver.
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Deze beelden zijn dikwijls erg gestileerd en bij sommige speelt de verticale 
lijn een belangrijke rol. Bij een bepaald beeld zijn de plooien van het kleed 
van Maria en Jezus symmetrisch uitgewerkt. Bij een ander werk zien we 
dezelfde symmetrie terugkeren en is de uitwerking van het kleed van Maria 

zeer summier zodat het lichaam eerder 
een sokkel of pilaar lijkt.
Andere beelden hebben duidelijk meer 
zwier, zijn minder symmetrisch en eerder realistisch opgevat.
Bij plaasteren heiligenbeelden zijn de attributen zoals het aureool met sterren 
of de kruisstaf in metaal gemaakt. 

Hierboven zien we ook een levensgroot 
beeld van ‘Eva met de appel’ bij de creatie. 
Dit beeld bestaat nog (zonder de appel). 
Deze foto komt uit het persoonlijk album 
van de kunstenaar. Archief Maurice Van 
Kerckhove.

‘Mariabeeld’ door Maurits Van 
de Vyver.
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Bij de marmeren versie van ’De Verrezen Christus’ zijn bepaalde onderdelen 
van het beeldhouwwerk niet uitgewerkt, maar ruw gepunteerd met de beitel. 
Zo krijgt men de indruk dat het werk zowel uit realistische, afgewerkte als 
uit ruwe abstracte vormen bestaat en dat het beeld niet volledig afgewerkt 
lijkt. Deze beeldhouwtechniek zien we ook bij het bekende beeld van 
Michelangelo, ‘De Stervende Slaaf’. Het beeld hier onderaan ‘De Verrezen 
Christus‘ in wit carraramarmer heeft op zijn familiegraf gestaan op de 
Stedelijke Begraafplaats (Oude Bruglaan). Helaas is het na de beëindiging 
van de concessie verwijderd en vernietigd.

Zelfportretten
Van de Vyver heeft zichzelf meerdere keren uitgebeeld in gips of steen. Er 
zijn zowel werken waarbij enkel het hoofd werd gemaakt als beelden die 
groter zijn en die een deel van het lichaam bevatten. Bij het zelfportret dat 
afgebeeld staat op blz. 175, zien we Van de Vyver gebeeldhouwd tot net boven 
de knieën. Hij draagt een werkschort. In zijn linkerhand houdt hij een beitel, 
in zijn rechterhand houdt hij een hamer vast.

Maurits bij de creatie van 
‘De Verrezen Christus’.

Het beeld op het ‘Oud Kerkhof’ 
te Lokeren.
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Dit beeld is bijna archaïsch (Griekse beeldhouwkunst) van uitwerking. Het 
heeft een statische frontale houding. Het haar is zeer gestileerd uitgewerkt, 
is naar achter gekamd en bestaat uit afzonderlijke lobben. De ogen bevatten 
geen pupillen of irissen en lijken recht voor zich uit te staren. In tegenstelling 
tot de Griekse archaïsche beelden, heeft dit beeld geen archaïsche glimlach, 
maar kijkt het bedrukt en somber. Ook bij andere zelfportretten zien we geen 
glimlach maar een strenge, sombere uitstraling. 

Portretten van familieleden
Dat Maurits Van de Vyver veel om zijn familie geeft, blijkt uit de talrijke 
beelden en bas-reliëfs die hij maakt van familieleden. Vormelijk zien we bijna 
alles de revue passeren: borstbeelden, bas-reliëfs, portretten ten voeten uit, tot 
net boven de knieën, enzovoorts. 
Een borstbeeld of buste wordt meestal zonder schouders gemaakt. Enkel de 
hals of de hals en een klein stuk van de borst worden mee uitgebeeld. De sokkel 
van dergelijke bustes is meestal ofwel een rechthoekige blok, ofwel een ruw 
uitgewerkte, met de vinger getoetste massa. Net als bij zijn zelfportretten, zijn 
de ogen effen en is de iris of de pupil meestal niet uitgewerkt. Zo krijgen de 
portretten een starende indruk. 

Buste uit wit carraramarmer door 
Maurits Van de Vyver.

Amelia Dermul, schoonmoeder 
van Maurits Van de Vyver. 

Archief Maurice Van Kerckhove.
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Allegorische voorstellingen
Maurits Van de Vyver maakt ook heel 
wat allegorische beelden. Een allegorie 
is in de beeldende kunst een symbolische 
voorstelling, waarbij een idee of abstract 
begrip wordt verbeeld door één of 
meerdere personificaties, personen en 
concrete zaken.
De meest duidelijke allegorische 
voorstelling is het beeldhouwwerk dat ‘De 
Nacht’ voorstelt. Het is een vrouwenfiguur 
met sterk gestileerd haar en bovenop haar 
hoofd ziet men de kop en de vleugels 
van een uil, die ‘De Nacht’ symboliseert. 
Ook de spiedende blik van de vrouw 
maakt duidelijk dat ze zich in het donker 
bevindt.

Uit de reeks allegorische voorstellingen 
kunnen we eveneens het bekende werk 
‘Verzuchting’ aankaarten. Verzuchting 
is volgens Van Dale een zuchtend geuite 
klacht. Dit beeld is de buste van een 
vrouw met gesloten ogen, haar hoofd is naar rechts over de schouder gebogen 
en straalt uitputting en ellende uit. 

Een andere allegorische voorstelling krijgt 
de titel ‘Moederweelde’ (de titel van dit 
beeld staat op de achterzijde van de foto 
uit het kunstalbum). We zien hier twee 
personages: een moeder met gesloten ogen, 
afgebeeld tot aan de schouder en een kind 
met open ogen, afgebeeld tot onder de 
elleboog. De rechterhand van de moeder 
is op de linkerkant van het hoofd van het 
kind geplaatst, terwijl het kind met zijn 
rechterhand ook aan de hand van de moeder 
reikt, zodat het hoofd van het kind tegen 
het hoofd van de moeder wordt gedrukt. 
Op die manier wordt de verbondenheid en 
de liefde tussen moeder en kind vormelijk 
weergegeven. 

’De Nacht’ door Maurits Van 
de Vyver, fotoalbum van de 

kunstenaar. Archief Maurice Van 
Kerckhove.

‘Verzuchting’ door Maurits 
Van de Vyver.
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Er staan nog een aantal gelijkaardige beeldhouwwerken in het kunstalbum van 
Van de Vyver. Toch kunnen we niet met zekerheid zeggen of dit allegorieën 
zijn of niet. Zo zien we bijvoorbeeld een naar achter gebogen vrouwenhoofd, 
met langs de onderzijde golven, zodat we zouden kunnen denken dat dit een 
rivier of een zee is.

‘Naar het Leven‘ stelt een vrouw voor die leunt tegen de man. Hij wijst naar 
iets in de verte waar ze samen naar kijken. Hij met een stoere blik, zij met een 
voldane blik. De armen zijn ingekort en van haar is één, niet volledige borst 
afgebeeld. De lichamen van man en vrouw smelten in elkaar.

‘Moederweelde’ door 
Maurits Van de Vyver.

Foto van het beeld, zoals 
hierboven beschreven, door 

Maurits Van de Vyver.

Het beeld ‘Naar het 
Leven’ van Maurits Van 

de Vijver.



- 182 -

Bij ‘De Kus‘ wordt een naar 
achteren gebogen vrouwenhoofd 
met gesloten oogleden en 
gestileerde haren weergeven. 
De man kijkt naar de vrouw. Het 
beeld beperkt zich tot de twee 
hoofden, ledematen en romp zijn 
niet voorgesteld. De gezichten 
smelten in elkaar. De zijkanten 
zijn plat en ruw afgewerkt. 
Ondanks deze ruwe afwerking 
gaat er een enorm gevoel van 
tederheid uit van deze twee 
personen.

Portretbustes in het kader van de Vlaamse Beweging
Maurits Van de Vyver heeft een uitgesproken Vlaamse overtuiging. Als 
lid van de in 1933 opgerichte Vlaams-nationalistische partij Vlaamsch 
Nationaal Verbond (VNV) maakt hij verschillende portretbustes van 
prominente Vlamingen: Guido Gezelle, Hugo Verriest en Albrecht 
Rodenbach.3 

 Guido Pieter Theodorus Josephus Gezelle
(°Brugge, 01 mei 1830 - †27 november 1899) is een Vlaamse rooms-katholieke 
priester, lyrisch dichter en hekeldichter, taalwetenschapper en vertaler. 
Hij is bekend om zijn fijnzinnige gedichten over de natuur, zijn beeldend 
taalgebruik en als virtuoos taalkunstenaar. ‘O ‘t ruischen van het ranke riet’ 
en ‘Het Schrijverke’ uit de dichtbundel “Vlaamsche Dichtoefeningen” (1858) 
zijn slechts twee van zijn bekendste werken. De thematiek van zijn gedichten 
is typisch romantisch, met als onderwerpen de natuur, de vriendschap en de 
dood.4

3  Als reactie op de verfransing van België, na de onafhankelijkheid van 1830, ontstaat de 
Vlaamse beweging. Deze beweging vindt aanvankelijk vooral aanhang in artistieke milieus. 
Schrijvers als Conscience, Rodenbach en Gezelle zijn er de voortrekkers van. Naar het einde 
van de 19de eeuw toe, maar vooral vanaf WO I krijgt de Vlaamse beweging een bredere, 
meer volkse basis. Er wordt geijverd voor de vernederlandsing van het onderwijs en het 
openbare leven. De Vlaamse beweging wordt meer en meer een politieke beweging. 
4  Guido Gezelle: https://nl.wikipedia.org/wiki/Guido_Gezelle

‘De Kus’ door Maurits Van de Vyver.
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 Hugo Nestor Verriest
(°Deerlijk, 25 november 1840 - †Ingooigem, 27 oktober 1922) is een Vlaams 
priester, dichter, schrijver en redenaar. Hij is een van de belangrijkste 
exponenten van het cultuurflamingantisme alsook bevorderaar van de 
politieke Vlaamse Beweging. Verriest krijgt in 1857 gedurende een negental 
maanden les van Guido Gezelle in het Kleinseminarie van Roeselare.5 

 Albertus Petrus Josephus Mansuetus Ferdinandus 
 (Berten of Albrecht) Rodenbach
(°Roeselare, 27 oktober 1856 - †Roeselare, 23 juni 1880) is een Vlaamse 
schrijver en dichter. Hij is een broer van schrijver Ferdinand Rodenbach. 
Albrecht Rodenbach loopt school in het Klein Seminarie van Roeselare. Daar 
worden hij en zijn medeleerlingen begeesterd door enkele priester-leraars, van 
wie de belangrijkste Hugo Verriest is, een oud-leerling van Guido Gezelle. 
Het pleidooi van Verriest voor een katholieke Vlaamse Beweging slaat aan bij 
Rodenbach en zijn medeleerlingen.6

Van de Vyver maakt van alle drie unieke portretbustes. Hij werkt niet in grote 
oplage zoals Johannes Dommisse. Dommisse, beeldhouwer en tijdgenoot 
van Van de Vyver, maakt wél in grote oplage een borstbeeld van Gezelle, 
dat de woonkamer van menig Vlaams(gezind) gezin versiert, evenals menig 
klaslokaal tot in de jaren 1960.

5  Hugo Verriest: https://nl.wikipedia.org/wiki/Hugo_Verriest
Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Lannoo, Tielt, Utrecht.
6  Albrecht Rodenbach https://nl.wikipedia.org/wiki/Albrecht_Rodenbach.
Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Lannoo, Tielt, Utrecht.

Portretbuste van 
Guido Gezelle door 

Maurits Van de 
Vyver.

Hugo Verriest door 
Maurits Van de Vyver.

Buste van August 
Borms door Maurits 

Van de Vyver.
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Vooroorlogse periode
Uit de vooroorlogse periode stamt ook een buste 
van de felomstreden August Borms (°Sint-Niklaas 
14 april 1878 - †Etterbeek 12 april 1946).7

Tijdens de oorlog maakt hij een portretbuste van 
een familielid oostfrontstrijder.

Andere portretbustes
Maar ook de bustes van koning Leopold III (°1901 - †1983) en koningin 
Astrid (°1905 - †1935) behoren  tot zijn repertorium. Deze beelden zijn 
monumentaal opgevat en men kan hier spreken van een zuiver borstbeeld 
omdat beide figuren uitgebeeld worden tot net boven de navel. De armen 
zijn weggelaten. De koning is blootshoofds in uniform uitgebeeld en heeft 
een medaille op zijn borst gespeld. Op zijn kraag staan langs beide zijden 
drie sterren en twee baretten, teken van opperbevelhebber. De koningin 
daarentegen heeft een kroon op het hoofd en draagt een kleed dat in twee 
lagen over haar borst is gedrapeerd. De uitwerking van deze borstbeelden is 
realistisch. Dit is bijvoorbeeld te zien aan de perfect uitgewerkte attributen op 
het uniform van de koning, zijn haar dat heel gedetailleerd is weergegeven en 
zijn gladde gezicht met gedetailleerde en fijnzinnige trekken.

7  Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Lannoo, Tielt, Utrecht.

Portretbuste van een 
oostfrontstrijder door 
Maurits Van de Vyver.

Portretbuste van koning Leopold III en koningin Astrid door 
Maurits Van de Vijver.
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Een veelzijdig en vergeten kunstenaar
Realistische voorstellingen
Van de Vyver maakt ook een aantal 
realistische beelden. Een typevoorbeeld 
hiervan is ‘De Oude Man’. Dit beeld is 
bijna ‘sociaal realistisch’, omdat dit beeld 
een sociale inhoud heeft en een sociale 
toestand wil aanklagen. We zien hier 
een oude, arme man, die op zijn knieën 
zit en duidelijk in een armzalige toestand 
verkeert. Hij wordt bijna naakt uitgebeeld. 
Enkel om zijn middel zien we een 
lendendoek. Zijn armen hangen slap langs 
zijn lichaam en zijn blik is vol uitputting.

Bas-reliëfs en medailles
Het maken van medailles is een zeer 
gespecialiseerde techniek. Eerst wordt er 
een model op grote schaal geboetseerd, 
dat vervolgens wordt afgegoten in gips. 
Na het volledig afwerken van dit gipsen 
model, wordt hiervan een bronzen 
exemplaar gegoten. Daarna wordt op de reduceerbank een stalen mal geplaatst. 
Op deze bank wordt door een speciaal procédé de stalen mal gegraveerd op 
ware grootte van de medaille. Na het harden van deze stalen mal, kunnen de 
medailles geslagen worden. 

‘De Oude Man’.

Medaille Jaak Opsomer door 
Maurits Van de Vyver.

Bas-reliëf van Edgar 
Tinel door Maurits Van 

de Vyver.
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In navolging van zijn leermeester Geo Verbanck, maakt ook Maurits Van de 
Vyver medailles. We kunnen met zekerheid zeggen dat de medaille van Jaak 
Opsomer (°1873 - †1952) en het bas-reliëf van Edgar Tinel (°Sinaai 27 maart 
1854 - †Brussel 28 oktober 1912) van zijn hand zijn.

Jaak Opsomer, broer van kunstschilder Isidoor Opsomer, studeert orgel aan 
het Lemmensinstituut, toen nog te Mechelen. Na drie studiejaren bij Edgar 
Tinel (1889-1892) trekt hij naar het Conservatorium van Brussel waar hij 
zich verder vervolmaakt bij orgelleraar Alphonse Mailly, de opvolger van 
Jacques-Nicolas Lemmens. In 1898 wordt Opsomer ook leraar notenleer 
aan de muziekschool van Lokeren. Van 1932 tot 1938 is hij directeur van de 
Lokerse Muziekacademie. Jaak Opsomer is een zeer actief componist: hij 
schrijft verschillende werken voor kamermuziek, koorwerken, cantates en 
een vaderlands oratorium, een operette, twee opera’s en drie balletten.8 

Zuiver ‘academisch’ werk

8  Opsomer Jaak http://www.svm.be/content/opsomer-jaak (geraadpleegd op 21-08-2020).

Torso van een vrouw door 
Maurits Van de Vyver.

Torso van een man door 
Maurits Van de Vyver.
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Een veelzijdig en vergeten kunstenaar
Ook zuiver academisch werk treedt binnen het oeuvre van Van de Vyver naar 
voren. Denk maar aan de torso’s van een man en een vrouw. Deze werken zijn 
academisch en klassiek van uitwerking. 

Beide torso’s zijn afgesneden net boven de knieën en net onder de schouders. 
Ze zijn dynamisch opgevat en lijken in beweging. Zo zien we dat de rechterarm 
van de mannelijke torso naar boven wijst, terwijl zijn linkerarm naar beneden 
hangt. Ook bij de vrouwelijke torso, die zittend is, is de linkerarm naar boven 
gericht en de rechterarm naar beneden. Beide beelden zijn zeer realistisch qua 
uitwerking.

Deel 2 zal voornamelijk handelen over zijn fotografisch werk.

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


