De werken in deze cataloog zijn uniek te noemen, zowel wat hun opzet als wat hun betekenis
betreft. Valerius De Saedeleer inventariseerde
een leven lang immers met een ongemeen scherpe luciditeit enkele themata die hij in zijn oeuvre
niet behandeld had. Met deze avant-gardistische kunstwerken illustreerde hij op speelse wijze waar zijn werk voor stond, aan de hand van
wat hij al die tijd achterwege had gelaten. Of
hoe het afwezige ook het aanwezige zichtbaar
kan maken. Het artistiek collectief de Scriptomanen slaagde er niet alleen in deze nagelaten
werken op het spoor te komen, maar stelt het
testament van De Saedeleer hierbij ook aan u
voor.
Concept & eindredactie: Patrick Bernauw
Fotografie & Vormgeving: www.embee.be
Teksten: Sofie Hoenkamp, Maureen Jean,
Trees Van Aerdebrugge, Pablo Van Schel,
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Zelfportret
Het is nauwelijks geweten, maar De Saedeleer heeft
wel degelijk een zelfportret geschilderd. Omdat hij er
nooit in slaagde de juiste stemming vast te leggen, is het
tot op dit moment nooit aan het daglicht gekomen…
(Pablo Van Schel)

Zoek de verschillen
Een montage van twee schilderijen die exemplarisch
genoemd mogen worden voor ‘de vroege De Saedeleer’. De meester maakte ze voor zijn kinderen.
(Sofie Hoenkamp)

Het schilderij uit Wales
Woord-kunst in de ware zin van het woord, visuele poëzie gemaakt tijdens het verblijf van de kunstenaar in
Wales (1914-1921). Het bewijs dat een zeker bedrijf
de erven De Saedeleer nog geld verschuldigd is voor
het gebruik van zijn werk.
(Sofie Hoenkamp)

De erotische tekeningen
… bevonden zich op de muur van de slaapkamer van
de meester, maar werden later overschilderd. Wij
slaagden erin deze erotica met behulp van de nieuwste
technieken te restaureren.
(Sofie Hoenkamp)

De perenboomgaardenkaart
van Vlaanderen
Valerius heeft op een kaart van Vlaanderen met alle
interessante perenboomgaarden met stift een kruisje
en volgnummer gezet waar een boomgaard werd opgeofferd aan de oprukkende verstedelijking…
(Sofie Hoenkamp)

De witte muur
Uit het dagboek van de meester: ‘Ik kijk naar de witte
muur aan de overkant van de straat, even onbeschreven als deze bladzijde in mijn dagboek. Leeg blad,
banale muur. Ik zou schilderen wat achter de witte muur
te zien was, maar…’
(Trees Van Aerdebrugge)

Valerius Zonderbroek
… of de ware uitvindster van de Action Painting, getekend: Clemmeke De Saedeleer.
(Maureen Jean)
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Piep, hier ben ik!
I don’t need no education.
Ik moet van papa een stiel leren en werk nu
in een weverij. Misschien zou studeren toch nog
zo slecht niet geweest zijn.
Heb me stiekem ingeschreven aan de Koninklijke
Academie voor Schone Kunsten van Gent.
Dacht er kunst te leren.
Dag vader en dag moeder, dag zuster Ursula,
ik zie het hier niet zitten, ik ga naar…
Brussel. Ik leer de stiel van schilder
bij Franz Courtens.
‘Ge kunt ze kussen,’ zei de pastoor.
‘k Ben van ’t straat! En Clemmeke ook!
We kweken kippen gelijk de konijnen.
Schilderen ga ik doen! Akkerdjie!
We hangen de artiest uit in Latem…
… en dus hebben we geen nagel
om aan ons gat te krabben.
Eindelijk gelanceerd!...
… en geland in Tiegem, Vlaamse Ardennen.
Heb vandaag bordje met ‘Hofleverancier’
aan mijn deur gehangen.
Wales, here I come!
Hoe kan ik dit landschap ooit begrijpen?
Etikhove, ons nieuwe thuis.
De critici maken kipkap van mijn schilderijen.
Ik neem foto’s en maak daar schilderijen van.
Een nieuwe manier van werken!
Voor de laatste keer Clemmeke gekust.
Goodbye my lover, goodbye my friend.
Kunstenaarsgilde opgestart in Vlaanderen.
Ereburger van Aalst.
Drie hartaanvallen in één jaar.
Bij ons Monica gaan inwonen.
Staatsprijs Plastische Kunsten.
Lid van de Koninklijke Academie van België.
‘Dag papa, dag artiest, dag… Ik mis je.’

(Maureen Jean)

Sneeuwlandschap
veraf
een witgrijnzende
waterzon
overal
salpeterig uit
deinend groen
zwartgeblakerde
perenbomen
grillig gekromd
kale knotwilg
rijen op heuvel
lijnen
daar tussen
baksteen en terracotta
onder een wolbollig
deken van sneeuw:
een thuis
(Patricia Van Wateghem)

U zoekt een beroep waarin vrouwen met meer enthousiasme dan mannen werden ontslagen – zij het wel in het Engels.
Dit komt omdat ze doorgaans slanker en lichter gebouwd
zijn dan mannen, wat ze beter geschikt maakt voor de job.
Ongetwijfeld is het niet de carrière waar een jong meisje gewoonlijk van droomt, maar het is een feit dat vrouwen in deze
sector altijd aan de top hebben gestaan, misschien daarom
ook dat de patroonheilige van dit beroep eveneens een vrouw
is.
De eerste vrouw die het beroep uitoefende, werd voor het
eerst ontslagen in april 1877 in het Westminster Aquarium,
waar ze mocht afkoelen in één van de tanks. Haar naam was
Zazel. De directeur van de firma die haar in dienst had genomen, was zo blij met haar prestatie dat hij haar engageerde
voor een periode van twee jaar, en met een zeer behoorlijk
salaris.
Gedurende haar hele loopbaan zou Zazel iedere dag ontslagen worden, en dit uitsluitend in het Engels. Ondanks haar
explosieve levensstijl, overleed zij pas in 1937, meer dan 60
jaar nadat ze als een raket naar de top was geschoten.

