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1. De kamer. (2013) 

 
Zacht krabt hij met zijn nagel een laagje van mijn huid.  Als korstjes komen kleine velletjes 
los, eronder worden de eerste blauwe strepen langzaam zichtbaar. Wanneer hij 
er voorzichtig in slaagt een groter stuk los te trekken ziet hij dat er zich een patroon, of 
neen een tekening bevindt onder het oude,  ossenrood overschilderde barokbehang. Dag na 
dag worden behang, verf- en vernislagen voorzichtig weggekrabd. Als in een striptease toon 
ik me, beetje bij beetje geef ik mij bloot. 

 
2. De huisschilder. (Interbellum) 

 
Zomaar uit het hoofd schilder ik, niet een, niet twee maar zeven landschappen. Hier verf ik 
niet, hier ben ik schilder. In deze kamer, dit huis verbeeld ik zonder woorden het leven zoals 
ik het me droom. Platbodems, grachten, water, windmolens, kerken, een drietal koeien, wat 
kippen, een brug en oneindige luchten. In monochroom, zacht, Delfts blauw. Wie niet beter 
weet, waant zich in Nederland.  Wie scherper kijkt, ziet ook een enkele figuur, onmiskenbaar 
Vlaams. Permekiaans. Mannen en vrouwen, klompen aan de voeten, voeten in de aarde. 
Vanzelfsprekend stilzwijgend. Zo zag ik ze in het Paleis voor Schone Kunsten, zo zie ik ze 
elke dag vanuit mijn hoeve. Veel verder dan de Permeke tentoonstelling in Brussel zal ik 
nooit reizen. Nu hoef ik niet, later wordt het onmogelijk door de oorlog. Na de oorlog kies ik 
zelf niet meer waar ik heenga. Zwijg ik verder. Zal ik geen penseel meer ter hand nemen, 
geen droom meer verbeelden.  

 
3. Het huis. (Villa Zonneleven) 

 
Gebouwd eind jaren '20, zoals vele burgerwoningen uit die periode waarschijnlijk naar een 
ontwerp van architect Waterschoot. Opdrachtgever: de familie Fels, grondbezitters, 
fruittelers en diep katholiek.  Of zou ze toch in zee zijn gegaan met die andere, 
expressionistische Gentse architect De Bondt? Onwaarschijnlijk, het huis mist de 
vooruitstrevendheid van zijn ontwerpen, en net dat geeft haar haar onschuldige charme.  

 
4. De stad. (1217-2017) 

 
Net zoals de kamer, de schilder en het huis laat deze stad zich niet zomaar zien of lezen. 
Verbergt ze zich achter het behang, mist ze lef, is ze bang om grenzen te overschrijden.  
En toch wanneer je er geduldig, flard na flard het vernis afkrabt, vind je niet een, niet twee 
en waarschijnlijk veel meer dan zeven muurschilderingen, landschappen, uit verbeelding 
ontsproten dromen, voorzichtig verlangen.  



 
5. Tot slot. 

 
Bij de renovatie van het huis (Nieuwe Molenstraat 146) ontdekken we een zevental 
muurschilderingen. In monochroom blauw stellen ze archaïsche landschappen voor. Het is 
niet helemaal duidelijk wanneer ze werden gemaakt, dankzij een wat verborgen 
handtekening weten we wel met zekerheid dat ze van de hand zijn van Constant Heyninck 
(1900-1957). Dat ze voor 1945 werden geschilderd is meer dan waarschijnlijk, na 1945 zou 
Constant immers niet meer schilderen. Mogelijk als gevolg van wat deze Vlaamsgezinde 
huisschilder/kunstenaar overkwam kort na de oorlog. Opzoekwerk over Constant Heyninck 
leert ons dat de stad Sint-Niklaas van 2 november tot 28 december 1980 een retrospectieve 
organiseert in het Exlibriscentrum. Toenmalig schepen van cultuur Hendrickx opent het 
voorwoord in de catalogus veelzeggend met een citaat van de dichter René Verbeeck: 
‘Vlaanderen, ook de stillen werken aan U.’ In de catalogus vinden we verder vooral zwart-wit 
foto’s van zijn pretentieloos, soms wat expressionistisch werk terug. In het huis hebben we 
zijn werk (deels) zichtbaar gelaten, wat bibliotheek zou worden noemen we nu de blauwe 
kamer. Uit respect voor zijn werk en de geschiedenis van het huis staat er geen kast. Elders 
bewaren we een fotoboek met oude foto’s van het huis. Hierop zien we dat er ook nog op 
andere plaatsen muurschilderingen zijn. Verborgen, overschilderd, stilzwijgend, te 
ontdekken.  

Dit huis jeukt, zo ook haar stad. 
 

 

 

   

 



        

 

 

       

 

 

        

 


