Jan De Cooman leeft!
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Wie op 25 en 26 maart in de parochiekerk van Zandbergen de voorstelling "Jan leeft!"
bijwoonde kan niet ontkennen dat die indrukwekkende monoloog van Rik De Geeter over de
Geraardsbergse kunstschilder-etser Jan De Cooman (Zandbergen 1893-1949) veel meer was
dan alleen maar een bijna twee uur durende levensbeschrijving van De Cooman. Zonder enige
plankenkoorts en met een verbluffende taalvaardigheid wist De Geeter het boeiend script van
regisseur Frederika Schollaert op een professionele manier te brengen. Het vokaal ensemble
Fil d'Art (o.l.v. Thomas Meert) en het instrumentaal ensemble van Pierre Mertens zorgden voor
een bijkomende dimensie met werken van Bach, Brahms, Brückner en Purcell. Nog een grotere
diepgang kwam er door de perfecte beeldmontage van Fotoclub Focus o.l.v. Pascal Meerpoel.
Voor het eerst werden de vier kruiswegen van De Cooman (in de kerken van Zandbergen,
Steenhuize, Sint-Lievens-Esse en Eeklo) in een fraaie montage voorgesteld. Om het geheel
werkelijk tot zijn recht te laten komen bezorgde de Kunstkring Jan De Cooman de zetstukken
voor het decor dat ontworpen werd door de regisseur, stonden Agnes Beazar met
Flo-Gastro-Art uit Herzele en Philip De Temmerman in voor de artistieke afwerking en nam
Hugo De Cooman de techniek en de logistiek voor zijn rekening.
Zonder de waarheid geweld aan te doen mogen we zeggen dat Zandbergen tijdens het
voorbije weekeinde een artistiek hoogtepunt beleefde dat met gouden letters in culturele
annalen van Geraardsbergen zal worden vereeuwigd. Die prachtmanifestatie kwam er toen
Lieven (°1925), een van de zonen van De Cooman, bijna anderhalf jaar geleden, het idee
lanceerde om een evocatie te brengen omtrent de kruiswegen geschilderd door zijn vader. Zijn
initiatief werd uitgebreid op voorstel van de regisseur en stelselmatig kreeg het oorspronkelijk
initiatief vorm door de enthousiaste inzet van al de hierboven geciteerde medewerkers. Een
bijzondere vermelding hierbij verdient Rik De Geeter die zijn tekst zo spontaan presenteerde
dat hij de indruk wekte volledig in de huid en de geest van Jan De Cooman te zijn gekropen: hij
speelde Jan De Cooman niet, hij was Jan De Cooman!
Zeer warm bevelen we de derde en laatste opvoering van de monoloog van Rik De Geeter aan
op vrijdag 1 april om 20 uur in de kerk van Steenhuize. Toegangskaarten (10€) kunnen
telefonisch worden gereserveerd bij Lieven (054/32 75 06) of Hugo De Cooman (054/41 61 15).
Daar kan ook de DVD-montage van de voorstelling worden besteld (10€) die eind mei 2011 aan
de intekenaars wordt gezorgd.
Jan De Cooman krijgt een blijvend eerbetoon met een standbeeld dat in 2013 op het Dorpsplein
in Zandbergen wordt onthuld.
A. Schrever, Geraardsbergen
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