Valentijn Van Uytvanck
(1896-1950)

Op 25 maart 1950 overleed te Cochem aan de Duitse Moezel de 53-jarige Antwerpse
schilder, tekenaar en grafische kunstenaar Valentijn Edgar Van Uytvanck. Hoewel hij
zich in de jaren dertig in Vlaanderen en Nederland herhaaldelijk als portrettist had doen
opmerken, verdween hij tijdens en na de oorlog bijna geheel uit de belangstelling. Zijn
vele buitenlandse reizen, zijn lange verblijven in Nederland en Duitsland en zijn onproductieve periode 1935-1946 zijn hieraan waarschijnlijk niet vreemd.
Niettemin liet hij een indrukwekkend, over talloze publieke en particuliere verzamelingen in binnen- en buitenland verspreid oeuvre na, dat naast schilderijen, houtsneden en
lino's een groot aantal getekende portretten van prominente figuren uit de culturele
wereld , familieleden en vrienden omvat. Bewaard bleven tot dusver o.a. een geschilderd
portret van James Ensor, getekende portretten van Maurice Ravel, Valerius De Saedeleer,
Willem Elsschot, Felix Timmermans, Maurits Sabbe, Maurice Roelants, Lode Zielens,
Lode Baekelmans, E. du Perron, Anthonie Donker, August Vermeylen, F. Toussaint van
Boelaere en gegraveerde portretten van Thomas Mann, Darius Milhaud, Andreas Latzko,
Hendrik Marsman, J. Slauerhoff.
Uit deze ook cultuurhistorisch belangrijke werken wordt in de huidige retrospectieve – de
eerste gewijd aan Valentijn Van Uytvanck – een ruime selectie gepresenteerd, aangevuld
met brieven, het dagboek van de kunstenaar, foto's en enkele andere documenten.
De tentoongestelde werken behoren tot de verzamelingen van het Antwerpse Prentenkabinet en het Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven te Antwerpen [thans
Letterenhuis] en tot de particuliere verzamelingen van Mevrouw M. Van UytvanckLakaff, Düsseldorf, en Mevrouw Dams-Bosmans, Wilrijk.

Op de catalogus van deze retrospectieve expositie is een uil op een boek
afgebeeld. Leefde Ruyslinck toen al met het idee van de uilen van
Minerva? Beschouwde hij zijn monografie Valentijn Van Uytvanck
1896-1950. Tekenaar zonder vaderland als een van zijn ‘uilenballen’?

Lit.:

W. Ruyslinck, Valentijn van Uytvanck (1896--1950) - Tekenaar zonder vaderland
(Brussel - Den Haag, Manteau, 1977).

Valentijn van Uytvanck, Zelfportret, 1946.

Alide Doorman, pianiste, ca. 1923-’24.
In 1922 trouwde ze met Valentijn en trad
tot 1931 op in concerten en pianorecitals onder de naam Alide van
Uytvanck-Doorman en vanaf 1932 als Alide Mengarduyue-Doorman.

Naschrift:
Ward Ruyslinck hield na het verschijnen van zijn in de literatuurverwijzing genoemde monografie contact met Marnix Gijsen over Van Uytvanck
en schreef hem in april 1978:
‘Ondertussen duiken er regelmatig weer nieuwe documenten en
interessante gegevens in verband met ‘le désossé’ op. 1 Zo ontving ik
van Ludo Simons een fotokopie van een briefkaart van Van Uytvanck
gericht aan Raymond Herreman en gedateerd 28.09.1935. Daarin laat
Valentijn. (vanuit Berlijn) weten, dat hij na 15 oktober graag eens
1
Valentin le Désossé was het pseudoniem van de beroemde Franse danser en slangenmens
Jules Renaudin die door Toulouse-Lautrec is geportretteerd (in o.a. ‘La danse au Moulin
Rouge’) Vanwege zijn uitzonderlijke lange slanke gestalte en de uiterlijke gelijkenis met de
danser kreeg Van Uytvanck de bijnaam ‘Valentin le Désossé’.

Portret van de Hongaarse componist
Bela Bartok, 1924.

Portret van een psychiatrische patiënt in de
kliniek van de universiteit Greifswald, 1933.

_______________________
langs zou komen om ‘het reeds lang voorgenomen portret’ van hem te
tekenen voor De Stem. Dit is dan een volkomen nieuw gezichtspunt:
ik wist niet dat ook Herreman door Valentijn geportretteerd was en
een zodanig portret ontbreekt dan ook in mijn iconografie. Tenzij het
bij een voornemen is gebleven – men weet nooit. Bij gelegenheid zal
ik er de jaargangen van De Stem eens op naslaan. Alles bij elkaar heb
ik nu alweer voldoende materiaal bij de hand voor een royaal vermeerderde uitgave van mijn monografie. In de ietwat verdere toekomst moet
ik daar toch eens werk van maken.’
Het is er niet van gekomen om een vermeerderde uitgave uit te brengen.
Bij deze retrospectieve tentoonstelling met werk van en documenten over
Valentijn Van Uytvanck is het onderzoek van Ruyslinck blijven steken.
FdV

Portret van Gerard Walschap, 1933.

Edgar du Perron, 1931 opgenomen in de
Winkler Prins Encyclopedie, 6e druk 1952,
deel 15, p. 291.

Bij het artikel ‘Fransche muziek in het Amsterdamsche concertgebouw’ van de componist en
criticus Willem Pijper (letterkundig maandblad Groot Nederland, november 1922) zijn houtsneden van Van Uytvanck geplaatst, vlnr Albert Roussel, Maurice Ravel en Darius Milhaud.

J. Slauerhoff, houtsnede, 1925.

Eiland Urk, houtsnede, 1924.

Valentijn Van Uytvanck schildert het portret van James Ensor, 1931.
Dit werk (collectie Letterenhuis, Antwerpen) gebruikte Ruyslinck in zijn bijdrage
‘Hypocrisie en ijdelheid in het profane portret’ voor Openbaar Kunstbezit in
Vlaanderen, 1981 nr. 1 (zie aldaar voor de afbeelding van het schilderij).

