
Paul De Vree in 700 woorden. 

 

Paul De Vree (°1909–†1982) was dichter-kunstenaar-uitgever-criticus. Nadat hij in het begin van de 

jaren ’50 definitief brak met het schrijven van traditionele poëzie doorliep hij de stadia van audiovisuele 

poëzie, concreet-visuele poëzie, visuele poëzie en de poesia visiva. Zijn werken kunnen gesitueerd 

worden in de traditie van de internationale avant-garde die van Mallarmé, Apollinaire en Marinetti via 

Van Ostaijen tot Hausmann en Dada loopt. De Vree maakte beelden van poëtische, maatschappelijke en 

existentiële inzichten die op steeds wisselende dragers konden verschijnen.  

De Vree was een complexe en belangrijke figuur die een internationaal netwerk en actieterrein kende. Hij 

profileerde zichzelf vooral binnen de concrete en de visuele poëzie en was belangrijk voor de kunsten in 

zijn functie als criticus en organisator van tentoonstellingen.  

De Vree was, in 1953, initiatiefnemer en medeoprichter van het tijdschrift De Tafelronde (1953-1981), 

dat onder zijn impuls zou uitgroeien tot orgaan van het Vlaamse experimentalisme, de internationale 

concrete poëzie en de poesia visiva. In 1958 was hij medestichter en voorzitter (tot 1969) van het 

‘Modernistisch Centrum’, het latere ‘Nationaal Centrum voor moderne Kunst’. In 1960 sloot Filmgroep 58 

zich op aandrang van De Vree hierbij aan. Mede hierdoor kreeg hij steeds meer contacten met de 

toenmalige nationale en internationale artistieke avant-garde. Hij was mede-inrichter van o.a. de 

forumtentoonstellingen te Oostende en Gent (1960-1962), de tentoonstelling Objektieve Poëzie te 

Antwerpen (1963) en de internationale tentoonstelling Integratie 64 te Deurne (1964). Hiermee wierp 

De Vree zich op als verdediger van de niet-figuratieve kunst in het algemeen, van de Zero-beweging 

(Manzoni, Fontana, Dorazio, Schoonhoven, Armando, Leblanc), de Nieuwe Vlaamse School waar hij 

tevens het manifest van opstelde (Verheyen, Gentils, Dries, Van Anderlecht, Mees) en het Constructivisme 

(Vandenbranden, Delahaut, Peire, Van Severen, Swimberghe) in het bijzonder. In De Tafelronde en in 

inleidingen tot diverse catalogi benadrukte hij herhaaldelijk de parallellen die bestaan tussen de 

literatuur en de plastische kunsten. In het begin van de jaren zestig kwam hij in contact met onder meer 

de concrete dichters Henri Chopin, Pierre Garnier en Frans Vanderlinde, wier bijdragen De Tafelronde 

internationaal niveau bezorgden. Op het einde van hetzelfde decennium kreeg De Vree’s eigen visueel-

poëtisch werk vooral buiten onze grenzen erkenning, en kwam hij o.a. in contact met de dadaïst Raoul 

Hausmann (1886-1971), met wie hij intens correspondeerde. Samen met de Italiaanse visuele dichter 

Sarenco stichtte hij achtereenvolgens in 1971 het tijdschrift Lotta Poetica (Brescia, 1971-1975) en 

Factotum Art (1977-1982). Met zijn visuele poëzie nam hij deel aan tal van binnen- en buitenlandse 

tentoonstellingen. In 1970 is De Vree curator van het laatste, toekomstgerichte hoofdstuk van de 

synthesetentoonstelling over visuele poëzie in het Stedelijk Museum in Amsterdam (?Konkrete poëzie, 



klankteksten, visuele teksten, 1970) en in het ICC Konkrete poëzie (1971) en Twintig jaar De Tafelronde 

(1975) en Lotta Poëtica 1971-1975 (in 1978). De Vree’s sonore teksten werden op LP en cassette 

opgenomen. Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen richtte in 1974 voor De Vree een 

persoonlijke tentoonstelling Poesia Visiva in. Zijn artistieke carrière kende in 1981 een laatste 

hoogtepunt met een persoonlijke tentoonstelling in het Provinciaal Museum te Hasselt. 


