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Bart Spitaels

Had men het woord ‘tubisme’ Had men het woord ‘tubisme’ 
nog niet toegeschreven nog niet toegeschreven 
aan Fernand Léger, ik aan Fernand Léger, ik 
vond het terstond uit. vond het terstond uit. 

Vol verwondering zit ik te kijken naar het Vol verwondering zit ik te kijken naar het 
uitdijende universum van tekenaar Bart Spitaels. uitdijende universum van tekenaar Bart Spitaels. 
Het is een universum bestaande uit zorgvuldig Het is een universum bestaande uit zorgvuldig 
gecreëerde constellaties van hersenspinsels, gecreëerde constellaties van hersenspinsels, 
schouwen en tweedimensionale gebouwen. Het schouwen en tweedimensionale gebouwen. Het 
ontvouwt zich langzaam voor mijn ogen, niet ontvouwt zich langzaam voor mijn ogen, niet 
met een oerknal. Enkele tekeningen, dubbel met een oerknal. Enkele tekeningen, dubbel 
zoveel schetsen en tientallen ideeën, vormstudies zoveel schetsen en tientallen ideeën, vormstudies 
en bescheiden eerste pogingen legt hij voor mij en bescheiden eerste pogingen legt hij voor mij 
neer. De grotendeels afgewerkte en tot poster neer. De grotendeels afgewerkte en tot poster 
geprinte tekeningen op tafel bijten de spits af, geprinte tekeningen op tafel bijten de spits af, 
daarna worden ze gevolgd door een nieuwe daarna worden ze gevolgd door een nieuwe 
stapel die hoofdzakelijk bestaat uit schetsen, om stapel die hoofdzakelijk bestaat uit schetsen, om 
dan uiteindelijk te komen tot andere schetsen en dan uiteindelijk te komen tot andere schetsen en 
studies die uit het oog maar niet uit het hart zijn. studies die uit het oog maar niet uit het hart zijn. 
Soms denk ik dat ik ondertussen alle kantjes, Soms denk ik dat ik ondertussen alle kantjes, 
krullen en mogelijke variaties heb gezien van krullen en mogelijke variaties heb gezien van 
één tekening. Elke keer opnieuw loert daar één tekening. Elke keer opnieuw loert daar 
toch nog een kleurenspel of patroon om de toch nog een kleurenspel of patroon om de 
hoek. Kan er zelfs ooit een einde komen aan die hoek. Kan er zelfs ooit een einde komen aan die 
eindeloze alteraties, flitst er door mijn hoofd, eindeloze alteraties, flitst er door mijn hoofd, 
of is dit nog maar het topje van de ijsberg? of is dit nog maar het topje van de ijsberg? 
Naarmate hij meer op dreef raakt en voorzichtig Naarmate hij meer op dreef raakt en voorzichtig 
schakelt naar een hogere versnelling, ligt zijn schakelt naar een hogere versnelling, ligt zijn 
atelier bezaaid met papieren en ontwerpen. atelier bezaaid met papieren en ontwerpen. 
Een schets voor een tekening, een schets Een schets voor een tekening, een schets 
van een schets, kleurstalen, observaties van een schets, kleurstalen, observaties 
van architecturale elementen, sjablonen van architecturale elementen, sjablonen 
en prototypen, uitgesneden tekeningen, en prototypen, uitgesneden tekeningen, 
imaginaire vormen, schouwen, hopen foto’s imaginaire vormen, schouwen, hopen foto’s 
en kleurpotloden. Véél kleurpotloden. en kleurpotloden. Véél kleurpotloden. 
Gaandeweg wordt het mij duidelijk: daar waar Gaandeweg wordt het mij duidelijk: daar waar 
hij uitwendig een aura van rust uitstraalt en hij uitwendig een aura van rust uitstraalt en 
mij alle ruis ontneemt, stormt en waait het mij alle ruis ontneemt, stormt en waait het 
verbazingwekkend hevig ten huize Spitaels. verbazingwekkend hevig ten huize Spitaels. 

Op het eerste gezicht spreekt zijn werk Op het eerste gezicht spreekt zijn werk 
voor zich, ook omdat ik niet meteen een voor zich, ook omdat ik niet meteen een 
diffuus gebruik van disciplines opmerk. diffuus gebruik van disciplines opmerk. 
Geïnspireerd door het industrieel verleden Geïnspireerd door het industrieel verleden 
tekent Spitaels tweedimensionale beelden waar tekent Spitaels tweedimensionale beelden waar 

het figuratieve aspect verdwijnt en er geen het figuratieve aspect verdwijnt en er geen 
kat of mens meer in te zien is. Zijn tekeningen kat of mens meer in te zien is. Zijn tekeningen 
stralen afstandelijkheid én huiselijkheid stralen afstandelijkheid én huiselijkheid 
uit. Vervreemding en herkenning gaan er uit. Vervreemding en herkenning gaan er 
paradoxaal genoeg gezamenlijk door het paradoxaal genoeg gezamenlijk door het 
deurgat. Wat ook meteen opvalt, is de zeer deurgat. Wat ook meteen opvalt, is de zeer 
geordende compositie van geabstraheerde geordende compositie van geabstraheerde 
elementen, gecombineerd met een vleugje elementen, gecombineerd met een vleugje 
benepenheid. Het toepassen van een bijna benepenheid. Het toepassen van een bijna 
compromisloos raster zorgt voor herhaling compromisloos raster zorgt voor herhaling 
in de verder onbestemde en eigenaardige in de verder onbestemde en eigenaardige 
structuren. De getekende constructies structuren. De getekende constructies 
verwijzen nu eens naar fabrieksmachines verwijzen nu eens naar fabrieksmachines 
of machinale structuren, dan weer naar of machinale structuren, dan weer naar 
publieke gebouwen of woonhuizen – vaak publieke gebouwen of woonhuizen – vaak 
uit de realiteit ontnomen. De vormen zijn uit de realiteit ontnomen. De vormen zijn 
niet gedetailleerd en vertellen niet meer dan niet gedetailleerd en vertellen niet meer dan 
hun elementaire herkenningspunten. De hun elementaire herkenningspunten. De 
architecturale en typologische elementen architecturale en typologische elementen 
zijn karakteristiek en voelen huiselijk aan, zijn karakteristiek en voelen huiselijk aan, 
maar misleiden ons zowaar. De gefantaseerde maar misleiden ons zowaar. De gefantaseerde 
toevoegingen van onbestaande architectuur toevoegingen van onbestaande architectuur 
en het volstrekt onbruikbare karakter schuren en het volstrekt onbruikbare karakter schuren 
met met unheimlichkeitunheimlichkeit. In Spitaels’ zelfreferentiële . In Spitaels’ zelfreferentiële 
universum verlenen de ‘huizen’ daarom universum verlenen de ‘huizen’ daarom 
allesbehalve levensvatbaarheid. Ze bezitten allesbehalve levensvatbaarheid. Ze bezitten 
ook een eigenaardige ruimteverdeling: de ook een eigenaardige ruimteverdeling: de 
muren en zuilen doorkruisen elkaar zeer muren en zuilen doorkruisen elkaar zeer 
hoekig of eerder kronkelend en zijn ingedeeld hoekig of eerder kronkelend en zijn ingedeeld 
op een strakke, ritmische wijze. Sommigen op een strakke, ritmische wijze. Sommigen 
rakelen zelfs referenties op naar kandelaars en rakelen zelfs referenties op naar kandelaars en 
kandelaararmen. Dat geldt evengoed voor de kandelaararmen. Dat geldt evengoed voor de 
machinale constructies. Naast de industriële machinale constructies. Naast de industriële 
duiken er ook organische elementen op. Een duiken er ook organische elementen op. Een 
bloem, een knol, een blad, een plant... De bloem, een knol, een blad, een plant... De 
natuur vermengt zich in en met en tussen de natuur vermengt zich in en met en tussen de 
door de mens ontworpen constructies. Daar door de mens ontworpen constructies. Daar 
heeft de Koer, dat gehuisvest is in zaal de heeft de Koer, dat gehuisvest is in zaal de 
Meibloem in de Meibloemstraat, ongetwijfeld Meibloem in de Meibloemstraat, ongetwijfeld 
een omvangrijke invloed in gehad.een omvangrijke invloed in gehad.

Onbewoonbaarheid, Onbewoonbaarheid, 
teloorgang en disfunctionaliteit teloorgang en disfunctionaliteit 
harmoniseren vreemd genoeg harmoniseren vreemd genoeg 
met een gevoel dat dicht met een gevoel dat dicht 
aanleunt bij huiselijkheid.aanleunt bij huiselijkheid.

Bart Spitaels
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Spitaels noemt zijn werk “een verlaten, Spitaels noemt zijn werk “een verlaten, 
geïndustrialiseerde wereld waar het grote geïndustrialiseerde wereld waar het grote 
geloof en de idealen vervangen zijn door geloof en de idealen vervangen zijn door 
verval.” Er is geen ruimte voor vooruitgang of verval.” Er is geen ruimte voor vooruitgang of 
Romantiek of blind optimisme. Misschien zijn Romantiek of blind optimisme. Misschien zijn 
we hier zelfs al voorbij het we hier zelfs al voorbij het post-truthpost-truth tijdperk,  tijdperk, 
waar elke vorm van waarheid en beschutting waar elke vorm van waarheid en beschutting 
uiteindelijk bedrieglijk is. De ecologische en uiteindelijk bedrieglijk is. De ecologische en 
maatschappelijke zorgen blijven zich opstapelen maatschappelijke zorgen blijven zich opstapelen 
net als de getekende vlaktes. We kunnen niet net als de getekende vlaktes. We kunnen niet 
schuilen. De dominante schouwen blijven schuilen. De dominante schouwen blijven 
vervuilen, ook al komt er geen rook meer uit. vervuilen, ook al komt er geen rook meer uit. 
De gevaren van een immer geconnecteerde De gevaren van een immer geconnecteerde 
samenleving worden vertaald in een desolate samenleving worden vertaald in een desolate 
wereld waarin de mens geen teken van leven wereld waarin de mens geen teken van leven 
meer geeft en de natuur zich sporadisch toont. meer geeft en de natuur zich sporadisch toont. 
De stemming die ik in de beelden gewaarword, De stemming die ik in de beelden gewaarword, 
ruikt naar somberheid en irrationaliteit.ruikt naar somberheid en irrationaliteit.

Toch laat hij ons niet tuimelen in de Toch laat hij ons niet tuimelen in de 
gapende leegte van hedendaagse zorgen. Het gapende leegte van hedendaagse zorgen. Het 
spel van de paradoxen en de fragmentatie spel van de paradoxen en de fragmentatie 
zorgen voor spanning en licht. Zijn grafisch, zorgen voor spanning en licht. Zijn grafisch, 
zeer technisch getekende composities zeer technisch getekende composities 
laten ademruimte voor spatiale speelsheid, laten ademruimte voor spatiale speelsheid, 
kinderlijkheid, kleur en verbeelding. Binnen kinderlijkheid, kleur en verbeelding. Binnen 
zijn streng georkestreerde wereld garandeert hij zijn streng georkestreerde wereld garandeert hij 
een quasi grenzeloze vrijheid. De afwisseling een quasi grenzeloze vrijheid. De afwisseling 
van lijndiktes, het luchtige lijnenspel, de van lijndiktes, het luchtige lijnenspel, de 
sprekende kleuren en kleurcombinaties loodsen sprekende kleuren en kleurcombinaties loodsen 
eerlijke eenvoud en polychromie binnen in eerlijke eenvoud en polychromie binnen in 
een niet zo speels, rigide kader – hij lijkt als een niet zo speels, rigide kader – hij lijkt als 
het ware glas in lood ramen te creëren.het ware glas in lood ramen te creëren.

Wat zijn tekening ook kinds en naïef Wat zijn tekening ook kinds en naïef 
maken, zijn de stroken onderaan waarop de maken, zijn de stroken onderaan waarop de 
constructies rusten – alsof hij de einder of constructies rusten – alsof hij de einder of 
de bodem nog eens voor de zekerheid wil de bodem nog eens voor de zekerheid wil 
onderstrepen, ons een boei wil werpen. De onderstrepen, ons een boei wil werpen. De 
vereenvoudigde vormen en het lijnenspel in vereenvoudigde vormen en het lijnenspel in 
combinatie met de zorgvuldig uitgekozen, combinatie met de zorgvuldig uitgekozen, 
soms ietwat felle kleuren doen denken aan soms ietwat felle kleuren doen denken aan 
Dick Bruna’s geesteskind, Nijntje. Spitaels Dick Bruna’s geesteskind, Nijntje. Spitaels 
haalt Bruna dan ook zelf aan als invloed, net haalt Bruna dan ook zelf aan als invloed, net 
als de Franse kunstenaar Fernand Léger die als de Franse kunstenaar Fernand Léger die 
dol was op het machinale. Wie enkele van dol was op het machinale. Wie enkele van 
Légers werken uit medio jaren ‘40 opzoekt, Légers werken uit medio jaren ‘40 opzoekt, 

stuit op schilderijen waarin het uitzicht op stuit op schilderijen waarin het uitzicht op 
industrieel afval in natuurlijke landschappen een industrieel afval in natuurlijke landschappen een 
gelijksoortige, bijna shockerende juxtapositie gelijksoortige, bijna shockerende juxtapositie 
van contrasterende elementen inspireert. Léger van contrasterende elementen inspireert. Léger 
goochelt dan wel met mechanische bewegingen, goochelt dan wel met mechanische bewegingen, 
fragmentatie en buisvormige elementen fragmentatie en buisvormige elementen 
(vandaar ‘tubisme’), zijn werk spreekt Spitaels (vandaar ‘tubisme’), zijn werk spreekt Spitaels 
vooral inhoudelijk aan. Waar Léger nog gelooft vooral inhoudelijk aan. Waar Léger nog gelooft 
in de maatschappij en zijn enthousiasme ervoor in de maatschappij en zijn enthousiasme ervoor 
openlijk uit, lijkt bij Spitaels alle hoop verloren.openlijk uit, lijkt bij Spitaels alle hoop verloren.

In tegenstelling tot Léger en In tegenstelling tot Léger en 
Bruna’s Nijntje tafelen zijn Bruna’s Nijntje tafelen zijn 
tekeningen met verval in een tekeningen met verval in een 
uitgeholde, lege en troosteloze uitgeholde, lege en troosteloze 
kamer – zij het wel één met kamer – zij het wel één met 
een dak boven het hoofd. een dak boven het hoofd. 

De natuur die opnieuw de bovenhand De natuur die opnieuw de bovenhand 
neemt, speelt een sleutelrol in het uitspelen neemt, speelt een sleutelrol in het uitspelen 
van de dichotomie tussen natuur en industrie, van de dichotomie tussen natuur en industrie, 
alsook in onze omgang met prangende alsook in onze omgang met prangende 
maatschappelijke problematieken. De maatschappelijke problematieken. De 
introductie van florale motieven draagt bij introductie van florale motieven draagt bij 
aan zowel de bescheiden joligheid als de aan zowel de bescheiden joligheid als de 
gelaagdheid van zijn tekeningen. Met de gelaagdheid van zijn tekeningen. Met de 
Koer en bij uitbreiding de Brugse Poort Koer en bij uitbreiding de Brugse Poort 
als omgeving, die rijkelijk gelaafd zijn in als omgeving, die rijkelijk gelaafd zijn in 
een uitgesproken stukje sociaal-industriële een uitgesproken stukje sociaal-industriële 
geschiedenis, liggen de symbolen en referenties geschiedenis, liggen de symbolen en referenties 
voor het rapen. De straatnamen rond de voor het rapen. De straatnamen rond de 
Koer verwijzen bijvoorbeeld nu eens naar Koer verwijzen bijvoorbeeld nu eens naar 
bloemenweiden en natuurlijke landschappen bloemenweiden en natuurlijke landschappen 
die er voor de wijkuitbreiding een groot deel die er voor de wijkuitbreiding een groot deel 
van het grondgebied innamen, dan weer naar van het grondgebied innamen, dan weer naar 
de industrieën die er gevestigd waren met de industrieën die er gevestigd waren met 
nijverheden zoals textiel- en metaalbewerking. nijverheden zoals textiel- en metaalbewerking. 
De sociale strijd tierde er welig. Het socialisme De sociale strijd tierde er welig. Het socialisme 
is er nog klaarblijkelijk aanwezig en wordt dan is er nog klaarblijkelijk aanwezig en wordt dan 
ook gerepresenteerd door enkele bloemen. ook gerepresenteerd door enkele bloemen. 
Zaal De Meibloem, de oorspronkelijke naam Zaal De Meibloem, de oorspronkelijke naam 
van het pand waarin de Koer zijn intrek heeft van het pand waarin de Koer zijn intrek heeft 
genomen, diende bijvoorbeeld als feestzaal genomen, diende bijvoorbeeld als feestzaal 
van de socialisten. Net als de rode roos van de socialisten. Net als de rode roos 
symboliseert de meibloem de Dag van de symboliseert de meibloem de Dag van de 
Arbeid, die jaarlijks valt op 1 mei. Spitaels Arbeid, die jaarlijks valt op 1 mei. Spitaels 

vermeldt daarbij andere socialistische symbolen vermeldt daarbij andere socialistische symbolen 
waaronder de anjer en de mimosabloem. waaronder de anjer en de mimosabloem. 
Waar de anjer toewijding, fascinatie en Waar de anjer toewijding, fascinatie en 
grilligheid suggereert, slaat de mimosabloem grilligheid suggereert, slaat de mimosabloem 
meer op het gevoelige en kwetsbare – niet meer op het gevoelige en kwetsbare – niet 
toevallig allemaal eigenschappen die ik toevallig allemaal eigenschappen die ik 
spontaan toeschrijf aan de Koer, als zijnde een spontaan toeschrijf aan de Koer, als zijnde een 
fragiele plek die door een breed engagement fragiele plek die door een breed engagement 
gedragen wordt en dynamisch is. gedragen wordt en dynamisch is. 

Nochtans benadrukt Spitaels bewust die Nochtans benadrukt Spitaels bewust die 
socialistische symboliek niet: het gaat hem socialistische symboliek niet: het gaat hem 
voornamelijk over het potentieel van die voornamelijk over het potentieel van die 
symbolen om een plek en diens geschiedenis symbolen om een plek en diens geschiedenis 
te portretteren. Hij gebruikt de bovenstaande te portretteren. Hij gebruikt de bovenstaande 
vermelde bloemen wanneer ze iets op vermelde bloemen wanneer ze iets op 
inhoudelijk en compositorisch vlak bijdragen inhoudelijk en compositorisch vlak bijdragen 
en zo de tekening versterken. Evengoed en zo de tekening versterken. Evengoed 
voegt hij andere elementen toe. De natuur voegt hij andere elementen toe. De natuur 
openbaart zich zodoende op verscheidene openbaart zich zodoende op verscheidene 
manieren in zijn tekeningen: van bladeren over manieren in zijn tekeningen: van bladeren over 
katoenbollen tot plantenstelen die verdacht katoenbollen tot plantenstelen die verdacht 
veel op behuizing lijken. De industriële veel op behuizing lijken. De industriële 
bedrijven, het landschappelijke verleden en bedrijven, het landschappelijke verleden en 
het oprukkende socialisme die elk eigenzinnig het oprukkende socialisme die elk eigenzinnig 
de Koer als residentieplek contextualiseren, de Koer als residentieplek contextualiseren, 
zorgen voor beroering in de tekeningen die zorgen voor beroering in de tekeningen die 
daar hun licht zien. Een daarvan is in het daar hun licht zien. Een daarvan is in het 
straatbeeld wijdverspreid als poster voor de straatbeeld wijdverspreid als poster voor de 
Koer en knipoogt naar het grootste en oudste Koer en knipoogt naar het grootste en oudste 
metaalbedrijf van Gent, de Phoenix. Dezelfde, metaalbedrijf van Gent, de Phoenix. Dezelfde, 
reeds beschreven technieken past Spitaels reeds beschreven technieken past Spitaels 
toe en ook Légers versmelting van natuur en toe en ook Légers versmelting van natuur en 
industrie is aanwezig. In het bijzonder vallen industrie is aanwezig. In het bijzonder vallen 
mij de buisvormige stelen (of schouwen) op mij de buisvormige stelen (of schouwen) op 
die zich een weg banen tussen vervreemde die zich een weg banen tussen vervreemde 
bladeren en hun grond lijken te hebben in bladeren en hun grond lijken te hebben in 
een pot of een schaal. Of gaat het hier toch een pot of een schaal. Of gaat het hier toch 
om een boeket van bloemen, katoenbollen om een boeket van bloemen, katoenbollen 
of stroomgeneratoren? Kijken we naar een of stroomgeneratoren? Kijken we naar een 
grootschaligere tekening, evenzeer geïnspireerd grootschaligere tekening, evenzeer geïnspireerd 
op het voormalige bedrijf in de Brugse op het voormalige bedrijf in de Brugse 
Poort, dan zien we een andere weergave en Poort, dan zien we een andere weergave en 
samenstelling van de realiteit. Spitaels insinueert samenstelling van de realiteit. Spitaels insinueert 
als het ware een verbintenis tussen machinale als het ware een verbintenis tussen machinale 
dynamiek en onlogische beweeglijkheid. De dynamiek en onlogische beweeglijkheid. De 
prachtige kleurenbalans verschaft het werk/prachtige kleurenbalans verschaft het werk/

tafereel/geheel een gewichtloosheid. De tafereel/geheel een gewichtloosheid. De 
bloemen vormen er letterlijk lichtpuntjes in een bloemen vormen er letterlijk lichtpuntjes in een 
donkergekleurde en blauw afgelijnde wereld. donkergekleurde en blauw afgelijnde wereld. 
Ik vraag me af hoeveel kleurenstudies hij heeft Ik vraag me af hoeveel kleurenstudies hij heeft 
moeten doen om dat blauw zo perfect te laten moeten doen om dat blauw zo perfect te laten 
samengaan met het overweldigende zwart.samengaan met het overweldigende zwart.

Een tekening die aan het einde Een tekening die aan het einde 
van de dag geen kleur kan (ver)van de dag geen kleur kan (ver)
dragen, faalt als tekening.dragen, faalt als tekening.

Het kleurgebruik, de ritmiek en Het kleurgebruik, de ritmiek en 
toevoegingen van verzonnen en uit de toevoegingen van verzonnen en uit de 
werkelijkheid afkomstige elementen heeft werkelijkheid afkomstige elementen heeft 
Spitaels niet op één dag laten samenkomen. Spitaels niet op één dag laten samenkomen. 
Het ritmegevoel is te herleiden tot zijn Het ritmegevoel is te herleiden tot zijn 
vroegere werken waarin hij zich bezighield vroegere werken waarin hij zich bezighield 
met taalstructuren, ritme in woorden en met taalstructuren, ritme in woorden en 
klanken en gedichten. Aanvankelijk tekende klanken en gedichten. Aanvankelijk tekende 
hij geen huizen of architecturale ontwerpen. hij geen huizen of architecturale ontwerpen. 
Die maakten pas hun intrede door de plotse Die maakten pas hun intrede door de plotse 
afwezigheid van een fysieke en mentale (t)afwezigheid van een fysieke en mentale (t)
huis in zijn persoonlijke leven. De tekenaar huis in zijn persoonlijke leven. De tekenaar 
ontwierp zijn eigen bescherming en beschutting ontwierp zijn eigen bescherming en beschutting 
bij gebrek aan betere alternatieven. Al waren bij gebrek aan betere alternatieven. Al waren 
die huizen beslist niet bedoeld om geborgenheid die huizen beslist niet bedoeld om geborgenheid 
te bieden. Ontstaan tussen fantasie en last te bieden. Ontstaan tussen fantasie en last 
zijn de eerste kleine tekeningen zwart, grauw zijn de eerste kleine tekeningen zwart, grauw 
en monochroom, zwevend en volgestouwd en monochroom, zwevend en volgestouwd 
met buizen, schoorstenen en absurde met buizen, schoorstenen en absurde 
wooneenheden. Vaak ontbreekt de voordeur. wooneenheden. Vaak ontbreekt de voordeur. 
Gaandeweg verdwijnt ook alle diepte en lijkt Gaandeweg verdwijnt ook alle diepte en lijkt 
het meer op een façade dan een daadwerkelijke het meer op een façade dan een daadwerkelijke 
driedimensionale vorm. De chaos maakt hoe driedimensionale vorm. De chaos maakt hoe 
langer hoe meer plaats voor een zelfontworpen langer hoe meer plaats voor een zelfontworpen 
rasterpatroon, de losse toets wisselt hij in rasterpatroon, de losse toets wisselt hij in 
voor een strakke lijnvoering, de invloed van voor een strakke lijnvoering, de invloed van 
de directe omgeving doet zijn intrede. de directe omgeving doet zijn intrede. 

Zijn omgeving en de zelfreferentialiteit Zijn omgeving en de zelfreferentialiteit 
bezorgen hem de noodzakelijke elementen om bezorgen hem de noodzakelijke elementen om 
nieuwe typologieën te incorporeren, andere nieuwe typologieën te incorporeren, andere 
materialen te hanteren en de uitwerkingen materialen te hanteren en de uitwerkingen 
te laten variëren naargelang de verwijzingen te laten variëren naargelang de verwijzingen 
naar de werkelijkheid. Zo is hij niet aan zijn naar de werkelijkheid. Zo is hij niet aan zijn 
eerste residentie toe waarin zijn praktijk nieuwe eerste residentie toe waarin zijn praktijk nieuwe 
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wendingen krijgt en de scope zich verbreedt. wendingen krijgt en de scope zich verbreedt. 
Waar hij aanvankelijk karakteristieken van Waar hij aanvankelijk karakteristieken van 
woonhuizen uit het straatbeeld incorporeerde woonhuizen uit het straatbeeld incorporeerde 
in kleurloze tekeningen tijdens een residentie in kleurloze tekeningen tijdens een residentie 
in Menen, daar introduceerde hij later dankzij in Menen, daar introduceerde hij later dankzij 
zijn residentie in Machelen kleurtoetsen om zijn residentie in Machelen kleurtoetsen om 
de ritmiek te accentueren in zijn portretten de ritmiek te accentueren in zijn portretten 
van vlasroterijen uit die streek. Afgaande van vlasroterijen uit die streek. Afgaande 
op de uitgesneden vormen en skeletten van op de uitgesneden vormen en skeletten van 
zijn constructies denkt Spitaels lang na over zijn constructies denkt Spitaels lang na over 
kleur. De kleurstalen getuigen van een kleur. De kleurstalen getuigen van een 
eindeloze eindeloze trial & errortrial & error naar verschillende  naar verschillende 
gradaties van bepaalde kleuren en hun gradaties van bepaalde kleuren en hun 
harmoniserend potentieel. Hij varieert alles: harmoniserend potentieel. Hij varieert alles: 
de kleurintensiteit, het type potloden in de kleurintensiteit, het type potloden in 
combinatie met de dikte van de lijnen. Zelfs combinatie met de dikte van de lijnen. Zelfs 
de dikte en de kleur van de kaderranden de dikte en de kleur van de kaderranden 
stemt hij af op die van de buitenste lijnen!stemt hij af op die van de buitenste lijnen!

Zijn residentie in de Koer voegt een Zijn residentie in de Koer voegt een 
noodzakelijke, derde laag toe aan zijn praktijk, noodzakelijke, derde laag toe aan zijn praktijk, 
namelijk het belang van en de versmelting met namelijk het belang van en de versmelting met 
de natuur. Onderzoek naar en het zorgvuldig de natuur. Onderzoek naar en het zorgvuldig 
documenteren van de historische en sociale documenteren van de historische en sociale 
context spelen daarbij een belangrijke rol. context spelen daarbij een belangrijke rol. 
Spitaels bezocht verschillende plaatsen (of Spitaels bezocht verschillende plaatsen (of 
hetgeen er nog van overschiet) die hij vond in hetgeen er nog van overschiet) die hij vond in 
archieven, van industriegebouwen (zoals de archieven, van industriegebouwen (zoals de 
Phoenix) en textielfabrieken (zoals La Lys) tot Phoenix) en textielfabrieken (zoals La Lys) tot 
de voormalige socialistische textiel-coöperatieve de voormalige socialistische textiel-coöperatieve 
Filature du Nord, later bekend als Linière du Filature du Nord, later bekend als Linière du 
Canal. Sinds WOII is de kazerne van de federale Canal. Sinds WOII is de kazerne van de federale 
politie daar gehuisvest. De fabriek is overigens politie daar gehuisvest. De fabriek is overigens 
ontworpen door Ferdinand Dierkens, dezelfde ontworpen door Ferdinand Dierkens, dezelfde 
architect die de blauwdrukken maakte voor de architect die de blauwdrukken maakte voor de 
Vooruit en Het Volkshuis op de Vrijdagmarkt. Vooruit en Het Volkshuis op de Vrijdagmarkt. 
De prachtige art nouveau en florale motieven De prachtige art nouveau en florale motieven 
die hij daar ontdekte in onder meer het die hij daar ontdekte in onder meer het 
traliewerk en de glasramen, legt hij niet alleen traliewerk en de glasramen, legt hij niet alleen 
vast in foto’s en tekeningen maar ook in een vast in foto’s en tekeningen maar ook in een 
verrijkende gidsbeurt die hij mee zal begeleiden.verrijkende gidsbeurt die hij mee zal begeleiden.

Zoals in het begin vermeld: Spitaels zit Zoals in het begin vermeld: Spitaels zit 
niet stil. Tussen ons gesprek begin december niet stil. Tussen ons gesprek begin december 
en de verwerking enkele weken later, heeft hij en de verwerking enkele weken later, heeft hij 
nog drie projecten op zich genomen. De eerste nog drie projecten op zich genomen. De eerste 
is die rondleiding. De tweede is de overname is die rondleiding. De tweede is de overname 

van het expozaaltje in de Koer. Ik heb zijn van het expozaaltje in de Koer. Ik heb zijn 
larger than lifelarger than life driedimensionale tekening van  driedimensionale tekening van 
La Lys tot nu toe in onaffe toestand ervaren, La Lys tot nu toe in onaffe toestand ervaren, 
maar ik merk al hetzelfde beklemmende gevoel maar ik merk al hetzelfde beklemmende gevoel 
op als bij de tekeningen. Karakteriserend voor op als bij de tekeningen. Karakteriserend voor 
Spitaels’ methodiek heeft hij ook hier alle Spitaels’ methodiek heeft hij ook hier alle 
teugels in handen. Alle muren zijn beschilderd teugels in handen. Alle muren zijn beschilderd 
in een betoverend donkergroen, een referentie in een betoverend donkergroen, een referentie 
naar de site waar nu het Groene Valleipark is. naar de site waar nu het Groene Valleipark is. 
De plinten en het plafond dragen een helgele De plinten en het plafond dragen een helgele 
kleur, daar het de eerste Gentse fabriek is kleur, daar het de eerste Gentse fabriek is 
die elektrisch licht geïntroduceerd heeft. die elektrisch licht geïntroduceerd heeft. 
Vanzelfsprekend draagt de tekening nog andere Vanzelfsprekend draagt de tekening nog andere 
elementen die geïnspireerd zijn op de verdwenen elementen die geïnspireerd zijn op de verdwenen 
fabriek en het bijhorende, bewaard gebleven fabriek en het bijhorende, bewaard gebleven 
elektriciteitshuis. Zijn derde project mondt uit in elektriciteitshuis. Zijn derde project mondt uit in 
een muurtekening in het straatbeeld – iets wat een muurtekening in het straatbeeld – iets wat 
hij al lang wil realiseren – die losstaat van enige hij al lang wil realiseren – die losstaat van enige 
referentie naar een gebouw en residentie, en referentie naar een gebouw en residentie, en 
daarom voor het eerst zogenaamd autonoom is.daarom voor het eerst zogenaamd autonoom is.

Tijdens de zoektocht naar een Tijdens de zoektocht naar een 
thuis stuit Spitaels op een thuis stuit Spitaels op een 
schriftuur in het onherbergzame.schriftuur in het onherbergzame.

Spitaels lijkt na lang zoeken zijn weg Spitaels lijkt na lang zoeken zijn weg 
daar gevonden te hebben – in tekenkunst, daar gevonden te hebben – in tekenkunst, 
niet schilderkunst waarin hij oorspronkelijk is niet schilderkunst waarin hij oorspronkelijk is 
afgestudeerd. Zijn recente productietoename afgestudeerd. Zijn recente productietoename 
waarvan ik de vele vruchten heb mogen zien waarvan ik de vele vruchten heb mogen zien 
in zijn atelier, is niet te wijten aan een lange in zijn atelier, is niet te wijten aan een lange 
kunstenaarscarrière die afstevent op een kunstenaarscarrière die afstevent op een 
hoogtepunt, noch een opwelling van creatieve hoogtepunt, noch een opwelling van creatieve 
brainwaves. De waarschijnlijke oorzaak brainwaves. De waarschijnlijke oorzaak 
leunt aan bij een toevallige bijeenkomst van leunt aan bij een toevallige bijeenkomst van 
verschillende omstandigheden. Een tekort verschillende omstandigheden. Een tekort 
aan beschutting, het verlies van de Grote aan beschutting, het verlies van de Grote 
Idealen, de interesse in glas in lood ramen, Idealen, de interesse in glas in lood ramen, 
de wil om zoveel mogelijk te controleren de wil om zoveel mogelijk te controleren 
zonder speelsheid te verliezen. Hoe somber zonder speelsheid te verliezen. Hoe somber 
en technisch strak zijn tekeningen er soms en technisch strak zijn tekeningen er soms 
ook uitzien, des te aanstekelijker is de ook uitzien, des te aanstekelijker is de 
bijna onschuldige kinderlijkheid in zijn bijna onschuldige kinderlijkheid in zijn 
doen en laten. Hij lijkt dan toch zijn eigen doen en laten. Hij lijkt dan toch zijn eigen 
beschutte plek te hebben gevonden.beschutte plek te hebben gevonden.
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