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Hugo Claus, Con amore 

Perspreview: 27 februari om 11u 

Tentoonstelling: 28.02 - 27.05.2018 

10 jaar na zijn dood en 50 jaar na mei ’68 wijdt BOZAR een tentoonstelling aan de meest bekroonde 
auteur van België: Hugo Claus. De multidisciplinaire expo, samengesteld door Marc Didden, toont de 
grootmeester in al zijn facetten: dichter, schrijver, schilder, theatermaker, filmregisseur en sociaal 
bewogen kunstenaar. 

Er is een nauwe band tussen Claus en het Paleis voor Schone kunsten, waar hij eerst tentoonstelde in 1959, 
deelnam aan het legendarische ‘Poëzie in het Paleis’ in 1966 en een protestavond tegen censuur leidde in 
mei ’68. Geen betere plaats dus voor een hommage aan het monstre sacré van de Nederlandstalige 
literatuur. BOZAR nodigt hiertoe Brussels filmregisseur, scenarist en schrijver Marc Didden uit als curator. Als 
jarenlange bewonderaar van zowel het oeuvre als de mens, is hij de geknipte persoon om een blik te werpen 
op het universum van Claus. 

In de loop van zijn lange carrière schreef Claus duizenden gedichten, tientallen toneelstukken en talrijke 
romans, waarvan de bekendste zijn meesterwerk Het Verdriet van België uit 1983 is. Hugo Claus, Con 
amore geeft echter geen traditioneel overzicht van het parcours van Claus. Marc Didden maakt met liefde 
– con amore -  een hoogst persoonlijke en associatieve tentoonstelling, niet óver Claus, maar vóór Claus. 
Hij schetst een eigenzinnig portret in 8 hoofdstukken, zoals “Un flamand à Paris”, “Het ras van de 
glimlach”, “Zeezucht” of “Rebel zonder kousen”. De tentoonstelling wordt samengesteld uit archiefstukken, 
originele handschriften, magazines, trivia, foto’s en geluid- en filmfragmenten. Hoge en lage cultuur 
vloeien moeiteloos in elkaar over. Er is een selectie kunstwerken te zien van kunstenaars met wie Claus 
bevriend was of samenwerkte (Karel Appel, Roger Raveel, Jan Cox, Pierre Alechinsky, Jan Vanriet…), 
kunstenaars die hem inspireerden (James Ensor, Leon Spilliaert…) en hedendaagse kunstenaars (Michaël 
Borremans, Luc Tuymans, Sam Dillemans, Johan Muyle…). Daarnaast wordt een kleine selectie beeldend 
werk (schilderijen en werken op papier) van Hugo Claus zelf getoond. 

De tentoonstelling bevat verschillende uitzonderlijke stukken die zelden of nooit publiekelijk te bezichtigen 
zijn. Voor de eerste keer wordt een origineel schetsboekje van Claus getoond, waarin hij naar het eind van 
zijn leven toe, toen schrijven moeilijker werd, nieuwe tekeningen maakte. Het publiek ontdekt ook het originele 
geïllustreerde manuscript van Herbarium, de mythische dichtbundel die Claus op één nacht schreef voor zijn 
toenmalige geliefde Elly Overzier. Het hoofdstuk ‘België en zijn verdriet’ bevat een originele tekening van de 
personages van Het Verdriet van België en een soort landkaart van de streek waar de roman zich afspeelt, 
door Claus gesigneerd als ‘Louis Seynaeve fecit’. Enkele andere zeer zelden vertoonde werken zijn twee 
marines van Ensor en Spilliaert uit privécollecties en het werk Jazzmuzikanten (1948) van Karel Appel, 
gepubliceerd en besproken in een boekje van Claus over Appel. Hugo Claus, Con amore bevat ook 
verschillende creaties. Zo finaliseert Thierry De Cordier speciaal voor de tentoonstelling een nieuwe en 
monumentale Grote Marine. 

Vanuit zijn opzet om een expo te maken voor Claus, selecteerde Marc Didden tot slot ook het werk van 5 
minder bekende, vaak jonge, kunstenaars, die naar zijn aanvoelen een Clausiaanse mentaliteit in zich 
dragen. Enkelen onder hen maken speciaal voor de expo nieuw werk. 

De scenografie wordt uitgewerkt door architect en beeldend kunstenaar Richard Venlet. 
 

 
Marc Didden 
 
Marc Didden is al van in zijn jonge jaren gefascineerd door Hugo Claus. Hij werkte meermaals samen met 
Claus en werd mettertijd een goede kennis. In 1994 maakte hij een documentaire voor Canvas over Claus en 
in 2013 publiceerde hij bij de Bezige Bij “Hugo Claus. Een Hommage”. 

“Als ik aan Hugo Claus denk dan is de volgende gedachte die zich aan mij opdringt altijd vanzelf ook con 
amore. Een uit het Italiaans geleende muziekterm die precies bedoelt wat u en ik dan denken: dat alles altijd 
met liefde moet aangepakt worden. Ik heb Claus nooit anders weten doen: wanneer hij schreef of schilderde 



of acteurs regisseerde of zich in het publiek moest vertonen, dan gebeurde dat altijd met de grootst mogelijke 
menselijkheid, met een zeldzame zachtheid, met een minzame stem, een jongensachtige monkellach. En het 
is, ook al van bij het begin, duidelijk dat mijn liefde voor Claus het totaalpakket betreft: de schrijver, de 
schilder, de theaterman, de filmeur én de mens. Ik vind dat die allemaal onlosmakelijk verbonden zijn met 
mekaar. 

Ik heb Claus’ leven en werk proberen te vatten in een aantal beelden, woorden, klanken die pars pro toto 
staan voor zijn onmiskenbare grootsheid. Ik ga zijn warmte, zijn verstand, zijn elegantie, zijn humor in het 
DNA van tentoonstelling en boek trachten te verweven. 

Wat ik hoop en wens is dat mensen die straks door Con amore wandelen een stuk van de liefde kunnen 
voelen die ik voor de man koester. Dat ze ‘hem’ zien én horen én voelen en dat ze bij het verlaten de laatste 
kamer, erg veel zin hebben om iets van Claus te gaan lezen of herlezen. 

Ik hoop vooral dat Claus met deze korte kunstwandeling door zijn universum blij zou kunnen zijn, daar in dat 
vagevuur waar hij nu ongetwijfeld poker zit te spelen met een paar van zijn oude makkers.” 
 
 

19.03.2018 – Literaire avond Voor Claus, met liefde 
 
Naast de expo presenteert BOZAR ook een literaire avond Voor Claus, met liefde op 19 maart. Exact tien 
jaar na zijn sterfdag vieren Bozar en deBuren het eeuwige leven van Hugo Claus in een literair-muzikaal 
programma. Een avond in het teken van zijn leven en werk, belicht vanuit nieuwe, onbekende hoeken. Marc 
Didden, curator van de expo  Hugo Claus, Con Amore praat over zijn liefde voor Claus, de Franstalige 
schrijvers Caroline Lamarche, Jacques De Decker en Jean-Luc Outers buigen zich over Claus’ erfenis aan 
de andere kant van de taalgrens en dichters Paul Bogaert, Dean Bowen, Dominique De Groen en Marieke 
Lucas Rijneveld laten zich inspireren door zijn tekeningen. Muziek is er van de Gentse singer-
songwriter Renée. 
 
 

Claus 2018 
 
Claus wordt in 2018 uitgebreid herdacht met een gevarieerd programma met tentoonstellingen en 
voorstellingen door verschillende instellingen, zoals o.a. Het Letterenhuis, Maurice Verbaet Center, Cinema 
Zuid, Vereniging van Antwerpse Bibliofielen, DE Studio, Behoud de Begeerte, deBuren, KVS, CINEMATEK… 
Een overzicht van het programma vindt u op de website van het Letterenhuis. 

Tickets: € 8 / 6 
Curator: Marc Didden 
Steun: Kanselarij van de Eerste Minister, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Vlaamse 
Gemeenschapscommissie, FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 
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Luc Tuymans, Vlaams dorp, 1995. 
MHKA, Antwerpen. Courtesy de 
kunstenaar en Zeno X Gallery, 
Antwerpen 
  

 

 

Hugo Claus, Herbarium, teksten naar 
de natuur die Hugo Claus schreef en 
tekende voor Ellie, de nacht van 9-10 
december 1949, 1949. Maurice 
Verbaet Art Centre, Antwerpen 
  

 

 

 

Studentenkaart van Hugo Claus, 
Oostende, 1952. Letterenhuis, 
Antwerpen / Koning 
Boudewijnstichting, Brussel 
  

 

 

Sam Dillemans, Hugo Claus, 2013. 
Courtesy de kunstenaar 
  

 

 

Hugo Claus, originele kaart met 
personages uit Het verdriet van 
België, 1993, tevens cover van ‘Een 
kleine encyclopedie van Het verdriet’, 
2013. De Slegte antiquariaat, 
Antwerpen 
  

 



 

 

 

Herman Selleslags, Hugo Claus met 
de ramskop uit Thyestes, s.d. 
Courtesy de kunstenaar 
  

 

 

Hugo Claus, Zonder titel 
(opgedragen aan Saverys), 1955. 
Courtesy Galerie Tom Gerits, 
Oostende 
  

 

 

Karel Appel, Jazzmuzikanten, 1948. 
Karel Appel Foundation, Amsterdam 
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Herman Selleslags, Hugo Claus op 
de set van zijn eerste film Antologie, 
1963. Courtesy de kunstenaar 
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