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Woord vooraf 

Straks is het jaar 2016 weer voorbij, is misschien wel te snel voorbij gevlogen. Met onze heemkundige 
vereniging mogen we terugblikken op een zeer vruchtbaar werkingsjaar. Met de overzichtstentoonstelling 
rond het leven en werk van de te Melle geboren kunstenaar Ludy Sels (1941-1996) en de uitgave van het 
lijvige boekwerk “Kroniek van de parochie Sint-Martinus Melle” (de auteur ervan is ons bestuurslid Michel 
De Roek) kunnen we het jaar mooi afsluiten. 

Wie ons tijdschrift ook in 2017 verder wil ontvangen regelt via de bank snel een en ander (voor onze 
abonnees: zie de bijlage hierbij), een bijkomend financieel steuntje in de rug wordt door onze ploeg extra 
gewaardeerd! 

Voorliggend nummer wordt quasi volledig gewijd aan de kunstenaar Ludy Sels, 
zowel zijn leven als zijn artistiek werk wordt in verschillende bijdragen uitgebreid 
toegelicht.  

Met de overzichtstentoonstelling in verband met de kunstenaar Ludy Sels (1941-
1996) wilden we met de Heemkundige Vereniging De Gonde en het Gemeentelijk 
Museum, Archief en Documentatiecentrum een geboren Mellenaar met een 
uitzonderlijk artistiek oeuvre, 20 jaar na zijn vroegtijdig overlijden, opnieuw en 
terecht in de publieke belangstelling brengen. We mochten daarvoor dankbaar 
beroep doen op de enthousiaste medewerking van de familie Sels. Zijn zussen en 
broer koesteren met veel respect zijn nagelaten werk. Het was dan ook niet moeilijk om vooral op basis 
van wat nog in familiaal bezit is een overzicht te bieden. Een overzicht dat niet alleen Ludy’s levenslijn 
overspant, maar ons ook een kijk geeft op de gehanteerde stijlen en het technisch en esthetisch kunnen 
van deze zeer begenadigde kunstenaar. 

Als heemkundige vereniging kunnen wij het natuurlijk niet nalaten te wijzen op Ludy’s interesse voor o.a. 
de oude geschiedenis (Griekenland, Egypte, …). Vele schilderijen, tekeningen en stripverhalen illustreren 
deze volop. Ook voor ons plaatselijk verleden is zijn oeuvre bijzonder interessant en waardevol, denken 
we maar aan zijn landschappen met o.a. het nabij gelegen Landskouter als inspiratiebron, de vele 
beelden ook uit ons eigen Melle (de watertoren, het in 1963 jammer genoeg gesloopte openlucht-
zwembad in het college van de paters Jozefieten …) alsook meerder funerair erfgoed, o.a. uit Bottelare.  

Behoudens biografische notities en een beschrijving van zijn artistiek oeuvre (waarbij we de link met die 
andere bekende hyperrealistische kunstschilder, met name Prof. Em. Marcel Maeyer aanhalen), 
publiceren we ook enige getuigenissen van mensen die Ludy goed hebben gekend en vaak met hem, 
soms zelfs letterlijk, een eind weegs zijn gegaan (om het even ouderwets uit te drukken). Zo halen Raf 
Temmerman, als jeugdvriend, E.P. Ludo De Clippel, Dirk Tieleman en Ludo Abicht, drie vrienden uit zijn 
studententijd, mooie herinneringen naar boven. Ook hebben ze het over de markante persoonlijkheid van 
Ludy Sels en de invloed die hij heeft gehad op hun eigen leven.  

Een interview, opgenomen door leerlingen, 
en verschenen in Opwaarts, het tijdschrift 
uitgegeven door voornoemde 
onderwijsinstelling, laat Ludy zelf aan het 
woord. Op die manier krijgen we een 
rechtstreekse inkijk in zijn wereld, vooral in 
dat deel waarin hij zich het liefste bewoog, 
namelijk dat van de kunsten. 

Veel leesgenot en straks een prettig 
eindejaar en alvast namens de gehele ploeg 
van onze heemkundige vereniging, de beste 
wensen voor het komende jaar 2017. 

Jan Olsen 
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Ludy Sels: biografische notities 
door Daniël Lemmens 

 

Ludy werd onder de naam Ludwig geboren op 29 juni 1941 in een woning gelegen langs de 
Brusselsesteenweg met het nummer 461 te Melle (vandaag: Collegebaan 111). Hij was de oudste van 6 
kinderen: Maria (Mimi) (1942), Greet ( 1944), Johan (1946- 1947), Anna Maria (Annemie)(1949) en Paul 
(1953).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zijn vader Armand was afkomstig van Hemiksem en 
was een van de weinige leken die toen les gaven 
aan het college van de paters Jozefieten te Melle. Hij 
bleef 40 jaar lang de gerespecteerde leraar Latijn, 
Grieks en Nederlands (1939-1979). Jarenlang was 
hij ook voorzitter van de kerkraad van de Sint-
Martinusparochie. Ludy’s moeder, Mathilde 
Delefortrie, was afkomstig van Veurne. In haar 
schaarse vrije uren hanteerde zij ook het penseel en 
daar stond Ludy bij te kijken. Dit was zijn eerste en 
enige ‘academie‘, wist pater Antoon ooit te vertellen.  

Ludy groeide op in Melle. Hij deed er zijn Eerste 
(1948) en Plechtige Communie (1953) en liep lager  

geboorteakte doop 

ouderlijk huis Collegebaan 111 ouders van Ludy 

Familiefoto vooraan op bank van het college 
tijdens de zomer van 1953 



 

De Gonde 2016 nr. 4           - 3 - 

	

 

 

onderwijs aan de gemeenteschool. Meester Van De Sompel ontdekte voor het eerst zijn tekentalenten 
toen hij op het bord tot ieders verbazing een prachtige olifant schetste te beginnen van de staart. Ludy 
was ook een echte Chiroman, niet zo sportief maar wel creatief. In het toenmalig tijdschrift van de Chiro 
‘Sla de Trom’ maakte hij tekeningen en verslagen van hun activiteiten. Hierover vind je meer in de  
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getuigenis van Raf Temmerman elders in dit blad. Ludy verbleef 7 jaar op het college. Hij begon in de 7de 
voorbereidende klas bij meester François en doorliep de Grieks-Latijnse Humaniora. Zeven jaar lang was 
hij medestudent van Ludovic De Clippel, die later intrad in de congregatie van de Paters Jozefieten onder 
de naam van pater Ludo. Deze laatste is momenteel pastor in Californië en bracht vandaar een 
opmerkelijke getuigenis over Ludy, die in deze brochure is opgenomen. Op het college werd Ludy 
aangemoedigd door pater Antoon, toenmalig prefect. In het tijdschrift van de Oud-Mellisten (oud-
leerlingen van het college van de paters Jozefieten) schreef deze in 1960: ‘Om een geoefend oog en 
vaste hand te krijgen ging Ludy bij iedere vakantie ‘ter schole’ bij de grote meesters. Nauwelijks vijftien 
jaar bracht hij Jan Six van Rembrandt op het doek. Daarop volgden : Picasso, van Gogh, Velazquez, 
Goya, van der Goes, Bouts en nog anderen. Om bij een causerie over Toulouse-Lautrec een passende 
illustratie te kunnen tonen, kopieerde hij twintig werken uit zijn Skira-uitgave en na de spreekbeurt werd 
er aan ieder van de toehoorders één overhandigd. Ludy was een echte autodidact. Het ‘naschilderen’ was 
voor hem een echte leerschool om zijn techniek te verfijnen. Om de details te kunnen weergeven, 
gebruikte hij zelfs een vergrootglas. Een beroepsschilder die deze werken bewonderde vroeg hem: ‘En dit 
zijn zeker uw diploma’s, jonge collega?”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al tijdens zijn jeugd was Ludy een verwoed stripverzamelaar. Hij verzamelde een enorme collectie 
Nederlands- en Franstalige strips alsook striptijdschriften. Hij interesseerde zich voornamelijk in de 
eerste drukken van die strips. Enkele van zijn favoriete striptekenaars waren Moebius, Hergé, 
Vandersteen, Juillard en Bourgeon. Later ontwierp hij zelf strips zoals ‘De Hobbit’ van J.R.R. Tolkien en 
‘Het Graf van Antiochus’, dat in de weekbladen Kuifje en Tintin verscheen. 

Van 1959 tot 1963 volgde Ludy de studies van Germaanse filologie (Nederlands en Duits) aan de faculteit 
van Letteren en Wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteit van Gent en werd licentiaat. Zijn proefstuk tot het 
bekomen van de graad van licentiaat luidde: Invloeden van de schilderkunst op de poëzie van Paul Van 
Ostaijen. Zijn promotoren waren Prof. Dr. A. Van Elslander, Prof. Dr. H. Uyttersprot en Prof. M. De 
Maeyer. Zijn talenten als schilder en tekenaar werden algauw opgemerkt en voor het eerst stelde hij 
tentoon in de universiteitsbibliotheek te Gent (1960). Dit met veel succes. Pater Antoon typeerde hem 
toen als volgt: een jonge man van achttien jaar, even schuchter als sympathiek, student in de eerste 
kandidatuur Germaanse Filologie. Hij is een idealist die graag urenlang discussieert over kunst en 
schoonheid, die de kritiek aanvaardt van een vriend en die zijn mooie schilderijen liever weggeeft aan 
een genegen bewonderaar dan ze duur te verkopen aan Nasidienus of aan Trimalcio. Tijdens het jaarlijks 
banket van de oud-leerlingen werden die werken ook tentoongesteld op het college. Een jaar later hield 
Ludy een tentoonstelling op uitnodiging van de Arteveldeclub in samenwerking met de faculteitskring 
Germania in de Salons van de Paddenhoek te Gent. In zijn inleidende toespraak beweerde zijn vriend O. 
Wellens dat symboliek een belangrijke hoofdrol speelde in Ludy’s werken en hij vermeldde hierbij ook dat 
de kunstenaar in die periode bezeten was door Franse en Engelse symbolisten. In de bib stelden ze vast 
dat Ludy voortdurend zat te bladeren in de werken van Baudelaire en Mallarmé. De inleider vervolgde dat 
schilderen voor Ludy een obsessie is. Hij denkt in vormen, lijnen en kleuren. Hij heeft de schitterende 

6de Latijnse 1953-1954 coverpagina Kuifje 19.04.1988 
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gave om kleuren met kleuren te harmoniëren. Zijn kunst is een zuivere expressie van zijn gemoed. Ze is 
sterk individueel. 

Aan de universiteit kwam Ludy in contact met Marcel Maeyer die als docent kunstgeschiedenis en later 
als conservator van het Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen een duidelijke invloed heeft gehad 
op de stijl van Ludy. Bij een recent bezoek aan de nu 96-jarige kunstminnaar, kunstkenner en veel 
gelauwerde kunstenaar, sprak deze vol lof over zijn oud-student Ludy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Evenals Ludy was Marcel Maeyer een belangrijke vertegenwoordiger van het hyperrealisme in ons land. 
Op 7 februari 1963 verzorgde Ludy samen met zijn vriend O. Wellens een opvoering in het Engels van 
‘The death of Dr. Faust’ naar aanleiding van een voordracht  door Prof. Dr. Willem Schrickx over 
Christopher Marlowe.  Aan de universiteit leerde Ludy ook Dirk Tieleman kennen, de gekende journalist, 
waarmee hij verschillende reizen ondernam: Griekenland (1966), Joegoslavië en Turkije (1967), Iran 
(1969) en Noorwegen (1971) Landen met oude culturen waren bij beiden zeer geliefd. Deze speciale 
ontmoetingen met de antieke monumenten zijn voor Ludy een ware inspiratiebron geweest voor zijn 
kunstwerken. Later zal Ludy nog andere bestemmingen aandoen zoals Mexico, Egypte (2x) en Marokko. 

In 1964 vervulde Ludy zijn legerdienst. Zijn opleiding kreeg hij bij de luchtmacht in Chièvre waarna Ludy 
te Brussel een vertaalopdracht vervulde in de bibliotheek. In die periode mocht hij een vlucht meemaken 
naar Lourdes. 

 

In 1965 begon hij zijn loopbaan in het onderwijs. Hij werd aangesteld als leraar aan het Instituut Onze-
Lieve-Vrouw van Bijstand te Kortrijk met als lesopdracht Nederlands, Engels en Duits. Hij was geen 

bezoek aan Marcel Maeyer op 29.08.2016 

tijdens legerdienst, vliegdoop naar 
Lourdes en uitstap naar Valcabrère 

Parijs 1962 - Maeyer met studenten kunstgeschiedenis 
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doorsneeleraar, eerder wat nonchalant en rebels. Hij was een plezante verteller die zijn leerlingen kon 
boeien en bezat een grote literaire en culturele kennis die zijn collega’s benijdden. Naast zijn lesopdracht 
maakte hij verschillende creatieve werkjes en brochures voor de school: een brochure voor de oprichting 
van een 7de Specialisatiejaar TSO Toerisme en Recreatie, brochures voor uitstappen met geschiedkundige 
uitleg en illustraties, een wandkalender die verkocht werd om de studiereis naar Londen te sponseren en 
talrijke tekeningen voor het personeelsblad van de school. Het is waar. Hij verkoos de schilderkunst 
boven het leraarsambt want bij bepaalde gelegenheden nam hij zelfs verlof zonder wedde om zich te 
kunnen wijden aan de schilderkunst. Later ging hij zelfs halftijds werken. In de beginperiode van zijn 
leraarsambt was Ludy gedomicilieerd bij zijn directeur André Bergen te Kortrijk, zolang het voor het 
onderwijs vereist was in de nabijheid van de school te wonen. Sinds 1968 huurde hij een appartement 
met ruime atelier in de Sint-Katelijnestraat te Gent, eerst op het nummer 20, later op het nummer 14. 

In de zestiger jaren werd Ludy gegrepen 
door de muziek van Bob Dylan, die met 
zijn protestsongs indruk op hem maakte 
en waarmee hij zich verwant voelde. De 
nieuwe poëtische uitdrukkingsvorm die de 
zanger creëerde binnen de traditie van 
het Amerikaanse lied (daarvoor kreeg hij 
overigens dit jaar de Nobelprijs voor 
literatuur) troffen hem vooral. Dagenlang 
kon Ludy naar hem luisteren terwijl hij 
schilderde. Tijdens de lessen Engels 
besprak hij af en toe liederen van Dylan. 
In 1970 maakte Ludy een verzameling 
van 27 tekeningen bij songs van Bob 
Dylan. 

In de zeventiger jaren hield Ludy een paar opmerkelijke tentoonstellingen. In 1976 was hij te gast in de 
Spectrum Gallery te Antwerpen met zijn Funeraire portretten. We weten dat Ludy, gewapend met zijn 
fototoestel, de kerkhoven uit onze streek bezocht: Melle, Lemberge, Bottelare, Moortsele, Landskouter… 
In het tijdschrift Spectator van oktober schreef journalist André Glavimans een artikel met als titel 
Kerkhofblommen van Ludy Sels dat Ludy uit deze funeraire schilderijen niet overkomt als een treurig 
persoon, een soort Piet Paaltjes, een Hélène Swarth en een Guido Gezelle. Voor mij is hij eerder een 
bezonken blijmoedige geest die de bizarheid, de rust, de beschouwelijkheid en ook wel de komiek van die 
plaatsen en bouwsels ter zogenaamde eeuwige gedachtenis met sceptis en met veel gevoel voor het van 
de wereld wat verwijderd zijn bekijkt. En schildert. Ludy Sels heeft op de kerkhoven niet de distels en de 
kilheid gezien maar eerder de bloemen en het licht van zon of maan. 

In 1977 en 1978 nam Ludy deel aan drie groepstentoonstellingen. In Gent met Bekaert Design met als 
titel “Vier jongeren met contrasten” werden werken geëxposeerd van Dirk De Vos, Ingrid Castelein, 
Mark Maet en Ludy Sels. Ludy nam ook deel aan de reizende tentoonstelling onder de titel: “Hyper-
réalistes Belges” te Libramont, Doornik, Luik en Luxemburg, waaraan deelnamen o.a. Antoon De 
Clerck, Cyr Frymout, Roger Wittewrongel, Jacques Kindt en Marcel Maeyer. In Kortrijk nam hij deel aan 
de expositie “Recente aspecten van hedendaagse beeldende kunst” samen met o.a. Jef Claerhout, 
Gilbert Decock, Paul Snoek, Gilbert Swimberghe, Paul van Rafelghem, Bart Verbeke, José Vermeersch, 
Godfried Vervisch, … 

In 1984 stelde Ludy tentoon in kunstgalerij Vyncke-Van Eyck in Gent. Daar kon men 13 schilderijen van 
hem bewonderen, in acrylverf en olieverf, meestal grote formaten,  rond het thema Onverwachte 
aspecten van de Acropolis. Deze werken ontstonden in de periode 1977-’81 na een verblijf in de 
Griekse hoofdstad. Hierover verklaarde Ludy zelf: Het is mijn bedoeling geweest om in de Acropolis-reeks 
een perfect schilder-technische prestatie te leveren met een vast omlijnd thema, en door allen gekend. 
Mocht men echter denken dat ik voor een realistische zienswijze heb gekozen om mij ertoe te verplichten 
een afstand te bewaren met het thema, dan begrijpt men deze schilderijen slechts voor de helft. Ik heb 
bewust die afstand met het thema doorbroken door het in een ongewone situatie vast te leggen. Meestal 
bestaat die ongewone situatie uit een tegenstelling, en een tegenstelling is van subjectieve orde. 
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In 1987 was Ludy te gast in kunstgalerij Aksent te Tielt op de groepstentoonstelling Realisme in de 
hedendaagse kunst, dit samen met Hugo Besard, Gaspard de Vuyst, Willem Dolfijn, Frans Vercoutere 
e.a. 

Op 55-jarige leeftijd  overleed Ludy in het ziekenhuis de Bijloke te Gent (huidige Jan Palfijnziekenhuis) op 
22 juli 1996. Hij werd begraven op de gemeentelijke begraafplaats te Melle, zijn geboortedorp. 

Na zijn overlijden werd het werk van Ludy in 1997 postuum tentoongesteld te Brugge in Gallerie HSA-
Spaarkrediet. Dit was een initiatief van zijn zust Anna Maria, germaniste en woordkunstenares. Het 
waren vooral schilderijen rond het thema Landskouter en Egypte. Zoals we weten reisde Ludy twee keer 
naar Egypte, geboeid door de beeldhouwwerken en het museum van Caïro. Hierover schreef hij: De 
Egyptische beelden hebben me naar de kleur gebracht: niet langer de vale kleur van steen, maar oker in 
al zijn varianten, contrasten van zwart en wit, delicaat groen en frappant blauw, dat alles in het licht van 
een oud museuminterieur. De beelden van Egypte leiden ook tot contemplatie. Ze zijn terzelfdertijd pure 
esthetiek en meditatie over de dood. En dit geeft de Egyptische reeks een extra dimensie.  

De eigen en onmiddellijke omgeving boeide hem evenzeer. Zo ging hij ook vaak op stap om dit alles vast 
te leggen op foto: Ook al hebben veel van mijn schilderijen een exotisch thema, een schilder moet altijd 
ergens wonen en het kan niet anders of deze eigen omgeving heeft ook een invloed op zijn sensibiliteit. 
Dit heeft me geleerd dat de dagdagelijkse omgeving ruimschoots kan voldoen. Landskouter schilderen 
was voor mij dan ook de geborgenheid van het thuisland schilderen, zeg maar Vlaanderen. 

In datzelfde jaar werd er een tentoonstelling gehouden in het college der paters Jozefieten te Melle, dit 
ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de oud-leerlingenbond. Een zestal oud-leerlingen-
kunstenaars stelden tentoon: Pierre Baeten, Jan Buytaert, Koen Dewulf, Georges Steinbock-Fermon en 
postuum Léon Fréderik alsook Ludy Sels. Ludy was er vertegenwoordigd met een drietal werken: Mr. 
Tambourineman, Katmandu en een schilderij uit de Landskouterreeks. Bij die gelegenheid schonk de 
familie Sels aan het college een prachtig en groot hyperrealistische schilderij van het kerkhof van 
Moortsele. Dit kunstwerk bevindt zich heden nog aan de trap van het doksaal. 

Ludy was een echt natuurtalent, die als autodidact zijn eigen techniek ontwikkelde, zijn eigen weg ging. 
Zijn kunst was zeer gevarieerd en authentiek, welke stijl hij ook toepaste. Hij ging verder dan de koude 
waarneming maar hij tilde die werkelijkheid op boven de nuchterheid naar de grens waar ze in poëzie 
verandert (Rik Clément). 
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Interview Opwaarts 
door Ronny Verhelle - maart 1977 

 

 

Uit “Opwaarts” (Tijdschrift van de Zusters van Onze-Lieve-Vrouw-van-Bijstand, Kortrijk). Contactnummer 
voor de ouders, oud-leerlingen, leerlingen en vrienden. Driemaandelijks tijdschrift, nr. 2 (april 1977). 
 

De lud i e k e  s e l fmad e  Ludy Se l s  
 

Of een realiteit van neus en mond.  
 

Arrogant wees hij het van de hand; een voorstel om hem even te mogen interviewen. "Laat me toch 
rustig schilderen!" is zijn devies. Het gewild asociaal patroon dat een kunstenaar zich moet opleggen? Het 
bewust aanverven van zijn picturaal piëdestal? Neen.  
Zo is hij. Heel streng in het selecteren van vrienden.  
En toch zijn we er eenmaal geraakt. In zijn schilderskluis. Ergens in een zijstraatje van zijn stad Gent, 
"de trotse wereldstad, die koningen deed beven”.  

Lang geleden is het wel. Daarbij nog wat studiomiddagpraatjes, wat getelefoneer en het weliswaar 
schaars maar goeddoend tussen-de-rijengezwets.  
 
Halfvolle (halflege ?) asbakken nodigen je gezellig uit om aan het rookritueel mee te doen. Kwestie van 
gezelligheid of het schalks verbergen van verradende zenuwtrekjes.  
Nerveus is hij toch niet, ik wel. Een eerder onuitgesproken mondhoeklach, misschien onwennigheid of 
een ironiserend bekijken?  
En maar een eerste vraag afvuren ...  
 
(Opw.) Het is een feit dat de jongste kunst de meeste mensen ergert en verbijstert. Allerlei bewegende 
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voorwerpen, opengedraaide sardineblikjes, assemblages uit schroot gemaakt, witte doek-
oppervlakken met esthetische kerf enz., zijn kunstuitingen waar je het als leek niet meer ziet 
zitten.  
Om dan nog maar te zwijgen over computerkunst, mechanicai art, op- en pop-art. (En de 
allernieuwste tendens: conceptuele kunst, voegt hij er onvoldaan aan toe.)  
Wat is jouw mening over deze kunststromingen?  

(L. S.) Ik geloof niet dat het nodig is om over elke tendens in de jongste kunst een mening te hebben. Op 
een bepaald ogenblik kies je zelf die richting die je het best ligt, waarin je je eigen wereld het best 
kwijt kan en vanaf dit uitgangspunt evolueer je dan maar op eigen vleugels zonder je nog veel om 
andere richtingen te bekommeren. Ik denk trouwens dat artiesten van andere strekkingen evenzo 
redeneren.  

(Opw.) Is dat "zich niet veel om andere richtingen bekommeren" geen minachtende houding? Is het 
Nieuw Realisme, de nieuwe korengod, dan de enige profetische schilderstaal?  

(L. S.) Maar dat heeft niets met minachting te maken. (En op zelfzekere toon profeteert hij verder, terwijl 
een geïnhaleerde sigarettetrek in afgehakte stoten wordt uitgeblazen.) leder moet zijn eigen weg 
gaan!  

(Opw.) Het hyperrealisme, ook wel eens foto-realisme genoemd, wil de realiteit met de allerpijnlijkste 
nauwkeurigheid weergeven. Is dit nu zoiets als het vroeger Vlaams realisme of wil het iets meer? 
En waarom dan toch die bizarre onderwerpen als een autoband, een zebra-pad, een fiets ... ?  

(L. S.) Het is een misvatting te denken dat een hyperrealist de werkelijkheid met de allerpijnlijkste 
nauwkeurigheid wil weergeven. Hij gaat uit van een foto of dia waarin de realiteit reeds 
omgevormd wordt, want fotograferen en zeker het ontwikkelen van foto's is gebruik maken van 
één bepaald procédé (er zijn er andere) - dat is primo. Secundo, daarbij kiest zijn oog slechts 
bepaalde dingen. En wanneer hij dat dan uitschildert, kiest hij nog eens bepaalde kleuren, tertio, 
en gebruikt daarbij een schilderstechniek die ook weer persoonlijk is, en dat is dan ten vierde.  

(Wie zou niet verwonderd staan om zo'n genuanceerd en uitgebalanceerd antwoord, maar je staat wel 
wat perplex om zijn primo, secundo, tertio en het in ieder geval onverwachts ten vierde ...)  

Geef aan twee, tweehonderd hyperrealisten hetzelfde onderwerp op en je zal tweehonderd 
verschillende schilderijen hebben. Ik bedoel maar: hoe sterk je je ook aan de werkelijkheid laat 
binden, er is nog altijd ruimte genoeg om die werkelijkheid tot een persoonlijke schilderservaring 
te maken.  
En wat die bizarre onderwerpen betreft, geloof ik dat vele schilders die onderwerpen verkiezen 
waarmee men in onze huidige geïndustrialiseerde maatschappij juist vertrouwd is geraakt, zoais 
auto's, cinema's, verkeerstekens, consumptieartikelen enz ... maar er zijn ook andere realisten 
die zoeken om een bepaalde poëzie van soms banale dingen te doen aanvoelen zoals 
kermistenten, speelautomaten, sfeervolle cafeetjes, enz.  

(Opw.) Is dat nu geen typisch consumptie-naweeën-verschijnsel, al die door jou opgesomde 
onderwerpen? Ik bedoel, is het niet zo dat die schi!dersrichting zich voedt aan de borsten van 
industrie en commercie?  

(L. S.) Je kan toch moeilijk verwijten aan een artiest dat hij eigentijdse onderwerpen kiest! ! ! 

(Een ruim atelier; zijn volledig woonappartement één atelier. Het noodzakelijke aan meubels; doeken 
tegen wand, potten en kwasten. Hier en daar pakjes leerlingenwerk, kunstboeken, platen (over Bob 
Dylan praten we absoluut niet!). Diep inhaleert hij het sigarettegenot, nipt even ...)  

(Opw.) Heeft die plastische vernieuwing (de dagdagelijkse realiteit werd toch een halve eeuw vervormd of 
verwaarloosd) iets te maken met het Nieuw Realisme in de Vlaamse poëzie? Zo iets van:  

naast oma's lijkbed stond  
een glas water met  
een takje erin  
en allen snoven dode lucht, 
kauwden op niets ...  
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(L. S.)  Daar weet ik niets van. Het bewijst misschien wel dat de trend breder is dan de schilderkunst 
alleen.  

(Het is er stil. Geworteld als hij is in de streek van Gent, praat hij wel eens smalend over de 
provinciestadjes in West-Vlaanderen. Een leuke kan hij maken van allerlei Westvlaamse mensgedrochten 
die hij 's morgens, wanneer hij de school in zijn BOB-wagentje tegemoet reist - sluipend en 
schoorvoetend over de autostrade ziet strompelen op zoek naar eetbuit. Imaginatie? Neen, 
kunstenaarsspielerei, anecdotische tintelingen waarbij hij even zijn diep realiteitsbesef kan laten varen.)  

(Opw.) Is schilderen en ruimer kunstenaar-zijn geen vlucht uit de realiteit?  

(L. S.)  Als je vertrekt vanuit de stelling dat elke mens een eigen karakter heeft en soms ook een aanieg 
tot iets, dan is het normaal dat hij die persoonlijke aanleg wil ontplooien, perfectioneren en er in 
het gelukkigste geval in slaagt er zijn broodwinning van te maken.  
Zijn kleine gaven ten gelde maken is het lot van de goochelaar, de vuurspuwer, de 
leeuwentemmer, de muzikant, de acrobaat, de clown, de wielrenner en ook de schilder. Dit is 
geen vlucht uit de werkelijkheid, maar vanuit zijn eigen wezen het leven voor zichzelf leefbaar 
maken. Conclusie: het is pas als je je eigen talent onderdrukt dat je de reatitelt gaat vluchten.  

(Opw.) En wat doe je dan met maatschappelijke dooddoeners? Toni Boltini is onlangs bankroet geraakt! 
Dus de goochelaar, de vuurspuwer en de trapezist... En het kunstmaecenaat is eveneens een 
kaste!  

(L. S.) .Juist. .. en daarom geef ik les. 

(We kijken even rond. Aan het venster met uitzicht op een nogal donkere straat ligt de stilte uitgevloeid. 
Behalve de binnenkamerse stem van Bob Dylan - dan toch -: Take me on a trip upon your magic swirlin' 
ship, my senses have been stripped, my hands can't feel to grip...)  

(Opw.) Hier prijkt zoiets als «Kerkhof van Lemberqen» (1976). Kan je dit commentariëren? Vanwaar die 
onverwachte belangstelling voor kerkhoven?  

(L. S.)  Dit moet je zien in de sfeer van het hyperrealisme als strekking.  
Het hyperrealisme beklemtoont ergens de banaliteit van onze dagelijkse omgeving. Het thema 
van het kerkhof sluit daarbij aan. Iedereen kent het, iedereen bezoekt het wel eens en er gaat 
ontegensprekelijk een sterke sfeer van uit. Je kan het zelfs bekijken als een openluchtmuseum 
van beeldhouwwerken, monumenten en aangelegde tuinen.  
Daarbij komt nog dat ik mij wil verzetten tegen de Amerikaanse zienswijze in het hyperrealisme 
dat alle vormen van romantiek afwijst. Ik stel mij dus bewust op Europees standpunt wanneer ik 
die sfeervolle landelijke rustplaatsen vastleg en ik schrik er niet voor terug om juist die kerkhoven 
te schilderen die het meest aan dat romantisch eenzaamheidsgevoel beantwoorden.  

(Opw.) Is het ergens ook geen bekommerd zijn om de dood? Het niet in het reine geraken met de 
doodsthematiek?  

(L. S.) Jouw opmerking bewijst dat je in een schilderij naar inhoud zoekt; je zou bijna denken dat je een 
boodschap verlangt. Mijn problemen betreffen de vormgeving en het onderwerp van het schilderij 
is de sfeer.  

(Opw.) Dat bewust niet willen meedoen aan interview-spelletjes en school- (en andere) artikeltjes, is dit 
geen bewust en goedgeweten toegeven aan de mythe van de ‘kunstenaar is van zijn voetstuk 
gehaald’?  

(L. S.)  Het feit dat ik mij door jou laat interviewen is het bewijs van het tegenovergestelde en het feit 
dat jij mij wil interviewen is het bewijs dat jij denkt dat kunstenaars mythomanen zijn.  
In de meeste gevallen is het het publiek dat van de artiest een mythe maakt en dat is nergens 
goed voor, tenzij voor de verkoop van de artistieke waar, of dat nu liedjes zijn of schilderijen of 
boeken en als artiesten daarop inspelen, hebben ze tenslotte gelijk ook.  

(Die klap kunnen we dan ook maar zo incasseren. Gratis. En gedurende het met een eerdere grijnslach 
doorspekte antwoord, denken we, even ludiek en lucide: het is de kunstenaar die inhaakt op de massa 
om ... en de massa die beschuldigd wordt van ... om ... )  

(Opw.) Wat is belangrijker voor jou, inspiratie of transpiratie?  
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(L. S.) Dit is een zeer goede vraag (— onmiddellijk huiver ik: eindelijk! —) : deze twee begrippen staan 
echter in een nauwer verband dan men op het eerste gezicht vermoedt. Hoe meer men door iets 
getroffen is, des te beter wil men die ontroering (inspiratie) aan anderen meedelen en dan zal 
men zich elke moeite (transpiratie) getroosten om die ontroering zo zuiver mogelijk over te 
brengen. 

(Opw.) Waar heb jij eigenlijk die schilderstechniek vandaan gehaald? Is dit een product van erfelijke 
factoren, van zelfstudie of van academiewerk ?  

(L. S.) Het is een product én van erfelijke factoren - het zit in de familie - én van zelfstudie (ik schilder 
toch al 20 jaar) én van contact met andere schilders die je op een bepaald moment iets kunnen 
leren.  

(Opw.) Heb jij buiten de schilderkunst nog andere belangstellingssferen?  

(L. S.) Naast schilderkunst heb ik een verwoede interesse voor strips, die al vanaf mijn kinderjaren mijn 
beeldcultuur hebben bepaald. Er valt enorm veel uit te leren en het is allang gemeengoed 
geworden dat tekenverhalen een serieuze revolutie hebben teweeggebracht in de kunst, een 
nieuwe kijk op de dingen hebben veroorzaakt vanaf de Pop-art en die in het hyperrealisme zeker 
nog doorwerkt.  
Hierbij wil ik nog een randbemerking maken in verband met die tekenverhalen: het is namelijk zo 
dat in bepaalde kringen van opvoeders het beeldverhaal bekeken wordt als een soort oorkussen 
des duivels. Het zou namelijk een geestelijke luiheid bij kinderen veroorzaken. De kinderen 
zouden later dan geen boeken meer kunnen lezen, enz. Ik wil maar zeggen dat het oog - leren 
zien, opmerkingsgave - een even belangrijke ervaringswereld inhoudt als de kunst van het 
abstraheren.  

(Opw.) Wordt kunst nog als kunst geapprecieerd door onze sociale massa?  

(L. S.) Dat is zeker zo ! Op een of andere manier hebben de mensen van alle standen daar respect voor. 
Toen er herstellingswerken werden uitgevoerd op de veranda van mijn gebuur, konden de 
metsers binnenkijken in mijn atelier en ja hoor, een dag later belde reeds een metser bij me aan 
of ik soms geen portret van hem wou maken en hoeveel dat dan zou kosten. Ik heb hem nadien 
wel nooit meer teruggezien maar het bewijst toch een en ander.  
Daarbij merk ik ook dat de directie van deze school een heel begrijpende houding aanneemt 
tegenover mij. Dit bewijst toch een vorm van appreciatie voor iemand die naast het les geven ook 
nog wil schilderen. Of niet soms?  

(Dat laatste vraagje aan de interviewer zelf verrast me compleet. Wil hij ons uiteindelijk op dit terrein 
brengen? Is het een spontane bewieroking of een verkapte zelfverdediging? 
Er volgt dan ook geen antwoord. Toch niet op het vraagje.)  
Niettemin praten we wat verder, hoewel moe geworden. « Moe, maar tevreden,» meesmuilt hij, waarbij 
beider gedachten associatief over schoolgebouwen heen uitzwermen. En het is niet zonder schaamte 
noch gezondheidsbezwaren dat wij ons heerlijk overleveren aan een geestrijk drankje en bekende 
rituelen plechtig in stand houden, terwijl allerlei herinneringen nieuw-realistisch-scherp worden 
opgehaald, 't warm gesprek der mannen over krijg en peis ...  

 
 

Ronny Verhelle - maart 1977  
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Getuigenissen 
 

De andere wereld van Ludy Sels 
door Ludo Abicht 

 

Het moet je maar overkomen:  in de faculteit Germaanse Filologie werd de estheet Ludy Sels jarenlang 
geconfronteerd met doorgewinterde échte filologen en literatuurcritici als Georges De Schutter en Werner 
Waterschoot en met net uit de jezuïetenorde uitgetreden wereldverbeteraars, als het ware beroepsethici, 
als Johan Boey en mezelf. 

Het was die zalige ons door de goden geschonken levensperiode 
waarin we tot diep in de nacht zowat alle politieke, 
sociaaleconomische, wetenschappelijke, affectieve en culturele 
problemen niet alleen diepgravend bespraken, maar wat ons 
betrof ook bevredigend oplosten, althans in theorie. 

Tot we het op een nacht hadden over de neoclassicistische 
schilder en beeldhouwer Jacques Louis David, over wie één van 
ons vernomen had dat hij tijdens de Franse Revolutie 
doodbedaard de kronkelende lichamen van de aan de 
lantaarnpalen opgehangen aristocraten –ça ira ça ira ça ira – 
schetste, als studiemateriaal voor zijn schilderijen.  Wij vonden 
dat gebrek aan empathie met de slachtoffers storend – Jacopetti 
had juist met zijn film “Mondo Cane” de wereld geschokt met 
speciaal voor hem geënsceneerde executies van Afrikaanse 
rebellen -, maar Ludy begreep onze verontwaardiging niet, alsof 
we Tochaars B of zoiets praatten: het ging toch om de artistieke 
kwaliteiten?  

 

Nog zo’n voorbeeld: toen we het hadden over 
Romaanse en Gothische kerken, die wij ook zonder 
hun religieuze functie als bezinningsruimten konden 
waarderen  (het was de periode waarin filosofen als 
Leo Apostel het hadden over “atheïstische 
spiritualiteit”), had Ludy het over het spel van licht en 
schaduw, de diagonale en verticale lijnen enzovoort. 

Kortom: hij bekeek de wereld helemaal anders dan 
wij.  Ik blijf hem om dit eigenzinnig artistiek oogpunt, 
dat onze humanistische correctheid enigszins matigde, 
nog steeds dankbaar.  

 

 

 

Ludo Abicht 

De kaft van de gedichtenbundel “Dialoog” 
gepubliceerd in eigen beheer en daterend uit 1962, 
de illustratie, een pentekening, is van Ludy Sels. 
Het betreft hier een eerste uitgave van Ludo Abicht. 
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Uit de getuigenis van 
E.P. Ludo De Clippel 

 

Ludy Sels en ik startten als klasgenoten in het College in wat toen de '7de 
voorbereidende' was, in het schooljaar 1952-'53. We bleven klasgenoten 
voor de volgende zeven jaren tot we onze 'rhetorica' beëindigden in 1959. Ik 
kon mijn geheugen opfrissen dankzij de klasfoto's van die jaren die ik hier 
bij mij heb in Santa Maria, California (USA). 

In dat schooljaar 1952-'53 waren Ludy alsook Frans Lammens de enige 'externen' in onze klas (of 
misschien behoorde Max Volckaert daar ook bij). 

Ludy deed, zoals ik, de zes jaren Latijn-Griekse humaniora. Hij was een goede student, altijd minstens bij 
de vijf eersten zoals toen studenten gerangschikt werden. 

Ludy behoorde tot een groepje van vijf à zes kameraden die tijdens de speeltijden mekaar opzochten en 
babbelden en mekaar hielpen. Hij was goed om de humoristische zijde van de leraars na te boosten, 
inclusief "den ouwen" zoals hij soms zijn vader-leraar noemde, allicht om zich meer aanvaard te maken 
bij zijn medestudenten. Voor zover ik me herinner, vader Armand Sels en zoon Ludy vonden het juiste 
evenwicht tijdens de lessen samen (Nederlands en Duits in de 'derde Latijnse'). In die jaren leerden we 
Ludy kennen als een goede tekenaar enerzijds, maar anderzijds met niet de minste interesse in de 
schoolsporten en waarschijnlijk de meest onhandige in de turnlessen (ikzelf was zeker ook geen 
uitblinker). Hij werd meer asociaal en introvert, en wat onwennig en kritisch tussen de studenten-
internen die meestal van economisch meer gegoede families kwamen. Ik weet niet in welke mate Ludy's 
tekenaar-schilders talent aangemoedigd werd door Pater Antoon, toen studieprefect, die in de klaslokalen 
van de laatstejaars kaders met kunstreproducties afwisselde volgens historische stijlen. Het wekte zeker 
in mij de interesse in beeldende kunst op. Ik geloof dat Ludy zelf zei dat hij zijn artistieke talent had van 
zijn moeder. In ons laatste jaar op het college bracht Ludy somtijds kleine kopieën van werk van 
gekende meesters mee die hij had getekend of nageschilderd en gaf die dan weg aan kameraden. Zo 
bezat ikzelf voor vele jaren een kleurvolle kopie van een paneel van het Sint-Ursulaschrijn 
(Memlingmuseum te Brugge) maar ik liet het ergens in België toen ik naar de USA ging wonen. 

Wanneer je de laatstejaars groepsfoto bekijkt (1959), genomen aan de grote ingangspoort, zal je merken 
dat Ludy de enige was zonder das, zeker bedoeld als een sociale zelfbevestiging en afstandelijkheid. 

Tot vandaag waardeer ik 
dat Ludy, tezamen met 
acht klasgenoten naar 
mijn "inkleding" kwam in 
Geraardsbergen toen ik 
daar mijn noviciaat bij de 
Jozefieten begon. 

Daarna gingen  onze 
wegen uit mekaar. Bij een 
sporadische ontmoeting 
terwijl hij in Gent 
studeerde herinner ik me 
hoe hij dweepte met een 
professor filosofie en met 
de Duitse dichter Rainer 
Maria Rilke. Later zag ik 
een tentoonstelling van 
zijn werk (Waar? 
Gemeentehuis Melle of 
een Universiteitsgebouw 
?) en herinner me de 
fotografische stijl van 
sommige 
kerkhofschilderijen. En 

dat was het laatste dat ik van hem herinner tot ik hoorde van zijn dood. Totaal onwetend van zijn later 
schilderwerk. 
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Ludy in de jeugdbeweging 

door Daniël Lemmens in gesprek met Raf Temmerman 
 

Gewapend met een fotoalbum van de Chiro uit de vijftiger jaren, bracht ik een bezoek aan Raf 
Temmerman, Chiro-vriend van Ludy. Zijn landelijke woning verraadt de hand van een kunstminnaar. In 
zijn interieur treffen we een aantal eigen schilderijen aan: een typische Vlaamse woning en een vroegere 
leerlooierij uit de Brugstraat. Wat verder bemerken we een schilderij van Adolf Baeyens, oud-leraar van 
het college en een reproductie van Jacob Jordaens. Zijn woning staat vol antieke meubels. Dat moet ons 
niet verwonderen want Raf is van opleiding binnenhuisarchitect en hield zich lange tijd bezig met het 
restaureren van oude meubelen. Na de gebruikelijke inleiding begint Raf honderduit te vertellen over 
Ludy. 

Ludy heb ik gekend op het college. Hij zat een jaar lager maar we zaten samen in de studie bij pater 
Berchmans.  Ludy heb ik vooral leren kennen in de Chiro. Ik kon het goed met hem vinden. We kwamen 
samen in de kelders van het college die dienst deden als Chirolokaal. In het college konden we ook 
gebruik maken van de sportterreinen en het openluchtzwembad. Ludy was niet ontstuimig, geen haantje-
de-voorste maar een betrouwbare kameraad die hield van een mopje. Ik vond in hem een zielsgenoot 
waarmee je kon discussiëren want hij had een zeer algemene interesse. Hij was niet zo sportief maar 
deed gewoon mee met alle activiteiten. Samen trokken we ook op kamp naar Herentals, Neerpelt …, 
namen deel aan toneelopvoeringen en Driekoningenstoeten. Onze toenmalige proost was pater 
Hildebrand bijgestaan door pater Willibrord en pater Anselm. Ik herinner me nog heel goed dat op een 
trektocht er een uilenjong verscheen die hulpeloos op een tak sukkelde. Ludy nam een blad papier en 
schetste deze situatie natuurgetrouw na. Wat kon die man tekenen. In ons Chiroblad ‘Sla de Trom‘ was 
Ludy ook actief, hetzij met een tekening hetzij met een verslag. 

Als geïnteresseerde in kunst bezocht ik later zijn tentoonstelling in Galerij Van Eyck te Gent met 
schilderijen over zijn reis naar Griekenland. Toen was er ook een klas met jonge, giechelende dames 
aanwezig. Ik vermoed dat dit zijn leerlingen waren uit Kortrijk. Met veel interesse zal ik de 
overzichtstentoonstelling over Ludy in Melle komen bezoeken en zo een stukje geschiedenis doen 
herleven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ludy Sels brengt het wachtwoord “Ons gaat de zon nooit onder, want Christus 
strijdt met ons!” - kamp Neerpelt, 1955 
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Reizen met Ludy Sels tussen 1959 en 1971 

door Dirk Tieleman 
 

Ik heb Ludy leren kennen aan de universiteit van Gent, faculteit Germaanse Filologie. Het is 1959. 
Studeren aan de universiteit vinden we allebei een nutteloze activiteit, maar we maken de klus af binnen 
de voorgeschreven termijn. Gelukkig is de wereld dan nog groot, en in de jaren 60 trekken we er samen 
op uit. Eerst naar Griekenland in 1966. Met mijn Ford Anglia anno 1963. Ludy is zeer selectief. Hij heeft 
de plaatsen, die het bezoeken waard zijn met stip aangeduid. Vooraleer we in Zuid-Italië de ferry nemen 
van Brindisi naar Patras wil hij dat we ten zuiden van Napels om rijden langs de Dorische tempels van 
Paestum als een voorsmaakje naar meer Griekse schoonheid. De wegen in Griekenland zijn nog barslecht 
met gaten en putten maar we rijden wel door een arcadisch landschap. Ludy geraakt erdoor in 
vervoering. Al aan de universiteit vertelt hij me over Hercules Seghers, een Nederlandse schilder uit de 
17e eeuw, die fantasierijke landschappen schildert en etst, soms maar met enkele lijnen. Ze doen erg 
Chinees aan. Later zal ik onmiskenbaar de invloed van Hercules Seghers terugvinden in zijn strips, vooral 
in de minimale stijl. In Griekenland komen uiteraard de monumenten tot leven waarover we zes jaar lang 
in de klassieke humaniora hebben geleerd. Olympia, Bassae, Delfi, het Parthenon. Vooral de kariatiden 
van het Erechtheion op de Akropolis in Athene intrigeren Ludy. Wellicht boeit hem het contrast tussen de 
schijnbaar gewichtloze vrouwelijke figuren en het zware dak dat ze torsen. Hij maakt talloze foto’s en zal 
er later enkele schilderijen van maken.  

Een jaar later, in 1967 trekken we over land naar Turkije. Ludy wil perse naar Eski Katha, een dorp in 
Koerdistan en vandaar naar de Nemrut Dagi, een berg van meer dan tweeduizend meter hoog, die we op 
ezels beklimmen. Op de top ligt een grafheuvel van vijftig meter hoog in de vorm van een piramide. Daar 
is koning Antiochus begraven, die kort voor onze tijdrekening regeert. Merkwaardig zijn de enorme 
zittende stenen beelden van de koning en van diverse goden voor de grafheuvel. Door aardbevingen zijn 
de hoofden naar beneden getuimeld. Ze liggen nu her en der aan de voet van de piramide. Ook hier 
neemt Ludy talloze foto’s, die hij later zal verwerken in een strip ‘Het Graf van Antiochus’, die in het 
weekblad Kuifje zal verschijnen in 1988. 

Twee jaar later maken we een gedenkwaardige reis naar Iran in een zwarte Chevrolet van 1964 met rode 
zetels. Het beest verslindt olie, maar houdt het de hele reis vol. De keizer der keizers, de sjahinsjah is 
nog aan de macht en het land balanceert tussen modernisme en obscurantisme. Stadsvrouwen hebben 
de sluier afgeworpen, maar in de bazaar en op het platteland verhullen de vrouwen zich nog in hun 
tsjador. Ludy heeft zich nog beter dan anders voorbereid. Hij heeft de boekdelen ‘Perse’ en ‘Parthes et 
Sassanides’ van de reeks ‘l’Univers des Formes’ van de hand van de gewezen Franse minister van Cultuur 
André Malraux helemaal doorgenomen en wil ons naar de afgelegen plaatsen leiden die erin staan 
opgesomd en waar nog geen reizigers komen. We blijven uiteraard lang in Persepolis, de mythische 
ceremoniestad van de grote Perzische vorsten Cyrus en Darius en Xerxes, die de eerste supermacht ter 
wereld stichten tussen de zesde en de vierde eeuw voor Christus, maar gaan ook op zoek naar bas-reliëfs 
en grotten die verscholen liggen diep en hoog in de bergen. Soms moeten we het riet wegknappen om 
een verscholen halfverheven beeldwerk te zien te krijgen. We stappen zelfs een dag lang in de 
verzengende hitte op zoek naar een beeld van Shapour, de koning van de Sassaniden, die duizend jaar 
na de grote Perzen regeert. Ludy zal ook de indrukken die hij in het oude Perzië opdoet verwerken in zijn 
oeuvre. Het is ook de periode dat hij dweept met Bob Dylan. Hij maakt een foto van zijn drie 
medereizigers bij een boer naar de cover van het achtste album van Dylan ‘John Wesley Harding’ met als 
titel ‘Far from the twisted reach of crazy sorrow’ uit de song ‘Mr.Tambourine Man’. 

Een jaar later ben ik gehuwd, maar heb nog enkele reizen ondernomen met Ludy, onder meer naar Praag 
en Leskasjog in Noorwegen in 1971. Daar is hij geboeid door de begraafplaatsen, die er uitzien als 
wandelparken. Hij is geobsedeerd door een engelfiguur op een kindergraf, die hij fotografeert en later 
ook zal schilderen. 
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Ludy heeft nadien nog veel gereisd met andere vrienden, onder meer naar Mexico en  Egypte. Telkens 
bezoekt hij landen met een zeer oude cultuur. De antieke monumenten zijn voor hem een inspiratiebron, 
maar ook gewone sculpturen en landschappen boeien hem. Gaandeweg hanteert hij een minimalistische 
en realistische stijl, zowel in zijn schilderijen als in zijn strips.  
Ludy zal me vooral bijblijven als een kunstenaar met een oog voor het bijzondere, voor het schone. 
Talloze malen heeft hij me in musea gewezen op details in schilderijen of kleine beeldjes in een pleiade 
van tentoongestelde voorwerpen. Telkens zijn het merkwaardige vingerwijzingen. Ludy heeft me leren 
kijken naar kunst. 

Dirk Tieleman 
19 september 2016 
 

 

 

 

 

 

 
Foto	met	3	reisgenoten	en	lokale	boer	naar	cover	van		
het	8ste	album	van	Bob	Dylan	‘John	Wesley	Harding’	
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Het artistieke werk van de autodidact Ludy Sels 
door Anna Maria Sels 

 

1. Zijn grafisch werk 

 

Ludy als tekenaar 

Het was al vroeg duidelijk, Ludy zou een goed tekenaar worden! Op negenjarige leeftijd (1950) leverde 
hij al gedetailleerde tekeningen af op school zoals bijvoorbeeld die bewuste olifant, natuurgetrouw 
geschetst, in de juiste proporties en waarover later zoveel te doen was. Meester Van De Sompel, 
leerkracht van het derde leerjaar in de gemeentelijke jongensschool in Melle, geloofde zijn ogen niet. 
“Dat heb jij niet getekend”, zei hij en liet Ludy de tekening opnieuw maken op het bord. En waarlijk, 
beginnend bij de staart, tekende Ludy als een volwaardig tekenaar, een prachtige olifant. 

In de loop der jaren ontpopte hij zich tot de jongen van wie je voor allerhande onderwerpen een tekening 
kon vragen. Zo bezitten we nog een tekening van Ludy uit de chirotijd voor het chiroblad “Sla de Trom” 
(1953). Ikzelf koester nog een schoolwerkje van mij, gemaakt ter gelegenheid van de Expo ’58 en waarin 
Ludy al de illustraties tekende (1958). Die leverden bovendien extra punten op! Ook vroegen we hem 
vaak iets in onze poëzieboekjes te tekenen (1961- Havenzicht). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vooral in de zestiger jaren was Ludy heel bedrijvig met kerst- en nieuwjaarskaartjes of portretten. Altijd 
deed er zich wel een gelegenheid voor, of vroeg iemand hem om een tekening te maken. 

Ook in Kortrijk, waar Ludy van 1965 tot 1996 lesgaf als leraar Nederlands en Engels, deed men vaak een 
beroep op zijn creativiteit. Getuigen daarvan de tekeningen voor de schoolreizen, een jaarkalender, 
illustraties bij lessenroosters. 

 

 

 

 

 

 

Chiro - Sla de trom - 1953 Expo ‘58 Havenzicht - 1961 

jaarkalender kerst- en nieuwjaarskaart met ster en molen zelfportret - 1961 
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Zijn leerlingen herinneren zich allen zeer helder hoe het bord na een les Nederlands of Engels van de 
heer Sels eruit zag: vol tekeningen! 

Ludy zijn schetsen en tekeningen vallen in de smaak en algauw worden ze als prentkaarten gebruikt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

schoolreis 1987 

Kerstkaart. Superman, Batman en Zorro 
als driekoningen 

Narcis 

O.L.Vrouw van 
Vlaanderen - 1964 

Watertoren 
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Het grafisch werk wordt in de jaren tachtig pregnanter, indringender, mede door zijn activiteiten als 
kunstschilder. Zijn tekentalent zal tenslotte een hoogtepunt bereiken in het uittekenen van strips! 

 

Ludy als striptekenaar 

Met zijn tekentalent en zijn passie voor strips lag het voor de hand dat Ludy ooit wel zelf strips ging 
tekenen. In het schooljaar 1972-1973 nam Ludy onbetaald verlof om zich ten volle te wijden aan de 
stripversie van “De Hobbit” van J.R.Tolkien, zeventig bladzijden lang, in zwart-wit en met vijf extra 
illustraties in kleur. In september 1973 stierf Tolkien en omdat na het debacle van de Bakshi-film Tolkien 
niet meer populair was, bleef de strip onuitgegeven. In zijn “Hobbit” wou Ludy de tekst van Tolkien zo 
getrouw mogelijk weergeven. In 1973 creëerde hij dus een “Graphic Novel” avant la lettre! 

 

 

In 1988 verschijnt van de hand van Ludy het stripverhaal “Het Graf van Antiochus” in acht afleveringen, 
in de 43ste jaargang van het weekblad Kuifje (nrs 17 tot 25). In zijn tekeningen verwerkt hij de vele 
foto’s die hij genomen heeft op zijn reis naar Turkije samen met Dirk Tieleman in 1969. 

 

De Hobbit - 1973 

Cover weekblad Kuifje - 1988 Almeida - 1989 
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In 1989 begon Ludy met een reeks historische stripverhalen rond de Portugese ontdekkingen onder de 
leiding van Hendrik de Zeevaarder. Ludy had al vijf titels in zijn hoofd. De synopsis en 25 tekeningen 
waren al klaar. Dit werk heeft hij, door zijn vroege dood, niet kunnen beëindigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naast zijn interesse voor strips had Ludy ook een grote fascinatie voor Bob Dylan (°1941). Dat 
resulteerde in de eindjaren ’60 en beginjaren ’70 in een reeks zeefdrukken (postergrafiek) en een fijn 
boekje met illustraties bij teksten van Bob Dylan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Almeida - 1989 

Kaft songbook Bob Dylan - 1970 Bob Dylan met kniptang 
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Was Ludy als een autodidactisch tekenaar heel 
gedreven om zich verder te specialiseren in 
vorm en techniek, de invloed van zijn 
schilderkunst op zijn grafisch werk is een niet 
te onderschatten factor geweest. Het 
“museale” (dixit M. Mayer) dat zo typerend is 
voor Ludy’s hyperrealistische schilderijen, 
dringt dan ook sterk door in zijn laatste 
grafische werken. 

 

 

 

 

2. Zijn schilderkunst  

Op zestienjarige leeftijd, zonder enige academische scholing, waagde Ludy zich aan het kopiëren van het 
linker paneel van de Calvarietriptiek van Justus van Gent. Via kopieertechniek leerde hij veel bij. Hij 
moest zijn stijl en techniek ergens vandaan halen.                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot de rij van meesters die hij om die reden als het ware uitploos, behoorden de Vlaamse Primitieven, 
Rembrandt, H. Seghers (zie O.L.V. van Vlaanderen), El Greco, Modigliani, Van Gogh, C.D. Friedrich... In 
zijn eerste werken die volgen op het kopiëren van schilderijen, komen de invloeden van die respectieve 
schilders goed tot uiting. Natuurlijk kon hij ook een beroep doen op zijn moeder die ook schilderde in 
haar vrije tijd. 

In de loop der zestiger jaren kwam Ludy meer en meer tot een eigen stijl: eerst in werken met felle, 
fauvistische kleuren (Zelfportret), dan in kleine werkjes/ voorstudies in olieverf op karton, waarbij de 
penseeltechniek werd vervangen door die met paletmes (Midzomernachtsdroom & Watertoren van Melle). 

 

Almeida - 1989 

Calvarietriptiek van Justus van Gent Kopie van Ludy Sels 
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Onder de invloed van zijn postergrafiek rond de figuur van 
Bob Dylan, begon hij te schilderen in pop-art-stijl. Nog altijd 
maakte hij gebruik van olieverf, maar terwijl hij vroeger de 
meeste werken op karton of unalit schilderde, stapte hij nu 
over naar doek en gebruikte hij weer het penseel. De jaren ’70 
-’72 waren zeer productief. Ludy schilderde een reeks pop-art-
schilderijen met als voornaamste onderwerp zijn/het leven in 
Gent: “Ludy in de Lange Munt; Ludy op de fiets; Tram 20 op 
de Rosemarijnbrug; Ludy met vriend Jacques Leroy”. Zijn 
techniek verfijnde aldoor, het grafische en het picturale aspect 
in de schilderijen kwamen in balans te staan. De stap naar het 
hyperrealisme lag bijna voor de hand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zelfportret Midzomernachtsdroom Watertoren Melle 

Mr. Tambourine Man - 1971 

De Lange Munt, Gent - 1971 

Jacques Leroy op bezoek bij Ludy 
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In zijn studentenjaren(’59-’63) raakte Ludy, door kunstgeschiedenis als keuzevak te nemen, met prof. 
dr. M. De Maeyer alias kunstschilder (Marcel Maeyer) bevriend. Die was hoogleraar 
kunstgeschiedenis aan de R.U.G. De twee kunstenaars voelden zich onmiddellijk met elkaar verwant. Hun 
vriendschapsband zou blijven duren tot Ludy’s dood. In 1972 begon M. Maeyer aan zijn eerste 
hyperrealistische schilderijen. Ook Ludy werd door die kunstrichting aangesproken en na enkele 
overgangswerken te hebben geschilderd kon hij zich een gedegen hyperrealist noemen. 

 

 

Zijn hele verdere leven is Ludy het hyperrealisme trouw gebleven. 

Er tekenen zich duidelijk drie periodes af in zijn hyperrealistisch oeuvre: Tot de eerste periode (1973-
1977) behoren de werken met de thema’s kerkhoven en religieuze kitsch. Een veertiental schilderijen in 
olieverf op doek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lesjakog, Noorwegen 

El Nino Moortsele 
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In de tweede periode (1977-1983) schilderde Ludy voornamelijk Griekse monumenten. Een vijftiental 
schilderijen in olieverf op doek of in acrylverf op paneel. 

 

In zijn derde periode (1983-1996) plaatst hij het thuisland- twee grote werken in olieverf op doek en 
zes kleine werken in acrylverf- tegenover Egypte - elf schilderijen in acrylverf. Om de schilderkunst van 
die derde periode nauwkeurig te belichten, laat ik het best de schilder zelf aan het woord: 

 

“Na twee reizen naar Egypte in het begin van de jaren 
tachtig was het voor mij duidelijk dat ik mijn definitief 
onderwerp gevonden had. Nu kon ik beelden 
schilderen met de grootste variaties van kleur, 
korrelgrootte, raffinement, in contrast met de 
proporties van de museumzalen, waarmee ze zich 
verhouden. Ditmaal geen erosie meer van Griekse 
marmer zoals in de tweede periode, maar het 
afwegen van proporties van de zalen en hun verhouding tot de beelden. Een werk dat meer 
concentratie en bezinning vraagt. Het enige wat mij nu echt nog interesseert, is de esthetiek van het 
geheel en in Egypte zit je daarvoor wel op je plaats.  

 

Akropolis 
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Beeldhouwwerken hebben me altijd geboeid.                                                                               

Al mijn reizen stonden in functie van beeldhouwwerk. Samen met Dirk Tieleman gingen we naar Turkije 
voor de Nimrud Dagh, naar Iran voor de Sassaniden, naar Griekenland voor de Akropolis. Later reisde ik 
ook tweemaal naar Egypte, geboeid door het museum van Kairo. 

De Egyptische beelden hebben me naar de kleur teruggebracht :  

niet langer de vale kleur van steen, maar oker in al zijn varianten, contrasten van zwart en wit, delicaat 
groen en een frappant blauw, dat alles in het gefilterde licht van een oud museuminterieur.  

De beelden van Egypte leiden ook tot contemplatie. Ze zijn én pure esthetiek én meditatie over de 
dood. Dit geeft de Egyptische reeks een extra dimensie. 

Ook al hebben veel van mijn schilderijen een exotisch thema, een schilder moet altijd ergens wonen en 
het kan niet anders of deze eigen omgeving heeft ook een invloed op zijn sensibiliteit. Dit heeft me 
geleerd dat de dagdagelijkse omgeving ruimschoots kan voldoen. 

Er is daar natuurlijk het thuisland, Vlaanderen zeg maar, en gedurende al deze periodes heb ik niet 
nagelaten honderden dia’s te nemen van Landskouter, Moortsele..., waaruit veel schilderijen zijn 
ontstaan die volledig in de hyperrealistische traditie geschilderd zijn. 

Landskouter schilderen was voor mij de geborgenheid van het thuisland schilderen.” 

 

Maeyer en Ludy bleven tot aan Ludy’s dood nauw met elkaar in contact, speelden op elkaar in, wisselden 
van gedachten. Beiden maakten er een punt van door niets of niemand “besmet” te worden. Zo 
verwoordde  Marcel Maeyer het in zijn gesprek dat hij met ons had in september ll. Hij wist ook te 
vertellen hoe Ludy erin slaagde met olieverf een korzelige verftextuur te bekomen die zijn 
hyperrealistische werken zo typisch maakte. Hij liet namelijk de olie door een vloeipapier opzuigen. Zelf 
schilderde M. Maeyer al zijn hyperrealistische werken in acryl. Ludy zou daar pas later mee beginnen. M. 
Maeyer  zag de periodes van de Kerkhoven en de Kariatiden als hoogtepunten in Ludy’s oeuvre. Diens 
necro-trend, diens zin voor het morbide en het museale, het naast elkaar kunnen leggen van 
verschillende grijzen en aarden kleuren, dat is M. Maeyer nog goed bijgebleven. Ludy ging in zijn werken 
niet de ironiserende weg op van de professor die benadrukken wou wat hyperrealisme in de jaren 
zeventig  betekende: schilderen wat het schilderen eigenlijk niet waard was. Volgens M. Maeyer is het 
aanschouwelijke daarom zo belangrijk: “Het komt erop aan in de schilderijen een realiteit weer te geven 
die opvalt door ze grootser te maken dan ze is, in beelden die niet met woorden te beschrijven zijn.” 

Volgens M. Maeyer drong Ludy in het aanschouwelijke door tot de kern van de zaak. 
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Heemkundig nieuws door Jan Olsen 
 

175 jaar ‘nieuwe’ Sint-Martinuskerk te Melle 

Op zondag 20 november werd het 175-jarig bestaan gevierd van de ‘nieuw’ Sint-Martinuskerk te Melle 
(1841-2016). Tijdens een plechtige misviering wijdde Mgr. Luc Van Looy, bisschop van Gent, het 
prachtige nieuwe altaar, ontworpen en uitgevoerd door de Melse kunstenaar Stefaan Schreel. Naar 
aanleiding van de receptie achteraf in de Sint-Vincentiusschool werd het lijvige boek “Kroniek van de 
parochie Sint-Martinus Melle” voorgesteld, het werd uitgegeven door onze heemkundige vereniging en de 
auteur, ons bestuurslid Michel De Roek mag voor dit werkstuk een serieuze pluim op zijn hoed steken. 
Op die dag kon je ook een bescheiden tentoonstelling in de kerk bezoeken, het betrof hier geëxposeerde 
reliekhouders en divers religieus vaatwerk. ’s Namiddags kreeg een groep belangstellenden ruime uitleg 
over de geschiedenis van het kerkgebouw alsmede over de vele mooie interieurelementen die het sieren. 

 

Overzichtstentoonstelling Ludy Sels (1941-1996), vooropening op 24 november 

Een ruime groep geïnteresseerden was op die donderdag komen opdagen. Onze voorzitter, Daniël 
Lemmens verwelkomde de genodigden en gaf enige toelichting bij de biografie van de kunstenaar / 
autodidact Ludy Sels. Zuster van de kunstenaar, Anna Maria Sels lichtte een en ander betreffende zijn 
artistiek werk toe. Tussendoor konden we genieten van de muzikale streepjes gebracht door enerzijds 
het duo Nele Sels (zang) en Yanna Penson (piano) en anderzijds het duo Koen D’Hoore (viool) en Damien 
Verseele (harp). Schepen van cultuur, Frank De Vis haalde nog enige persoonlijke herinnering aan de 
kunstenaar en zijn familie boven en opende tot slot officieel deze mooie tentoonstelling waarvoor we 
eenieder die zich voor de realisatie ervan hard heeft ingezet nogmaals van harte willen danken.  

 

foto’s Marc De Buck, Melle 

sfeerbeelden vooropening overzichtstentoonstelling - zie ook pag. 28 
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NIEUWE PUBLICATIE 

 

Op zondag 20 november 2016 werd, naar aanleiding van de viering van 175 
jaar ‘nieuwe’ Sint-Martinuskerk te Melle, in aanwezigheid van Mgr. Luc Van 
Looy, bisschop van Gent, het 500 pagina’s lijvig boek (A4-formaat) 

“Kroniek van de parochie Sint-Martinus Melle” 
voorgesteld. De auteur is Michel De Roek en het boek werd uitgegeven door 
de Heemkundige Vereniging De Gonde. 

De prijs bedraagt 45,00 EUR (thuisbezorging kost 8,00 EUR meer aan 
verzendingskosten, bestelling gebeurt dan via overschrijving van 53,00 EUR 
op de bankrekening van de Heemkundige Vereniging De Gonde IBAN: BE24 
4483 5863 2138  BIC: KREDBEBB met vermelding ‘boek Sint-
Martinusparochie’). 

Het boek is tijdens de openingsuren te koop in het Gemeentelijk Museum, 
Archief en Documentatiecentrum (Brusselsesteenweg 393-395 te 9090 
Melle) en in het parochiesecretariaat (Kloosterstraat 18 te 9090 Melle). 
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Openingsuren Gemeentelijk Archief & Documentatiecentrum 
 

maandag 08.30 tot 12.00 uur 13.30 tot 17.00 uur 
dinsdag  08.30 tot 12.00 uur 13.30 tot 17.00 uur 
woensdag 08.30 tot 12.00 uur 13.30 tot 17.00 uur 
zaterdag 09.00 tot 12.00 uur     (enkel op de 2de en 4de zaterdag  

van de maand open) 
gesloten op donder-, vrij-, zon- en feestdagen 

en tijdens de maanden juli en augustus 
Gemeentelijk Museum: enkel op afspraak 

SLUITINGSDAGEN LEESZAAL GEMEENTELIJK ARCHIEF EN 
DOCUMENTATIECENTRUM VOOR HET JAAR 2017 

 
zaterdag 24 december 2016 t.e.m. maandag 2 januari 2017 

(kerst- en nieuwjaarsperiode) 
 
maandag 17 april (2de Paasdag) 
maandag 1 mei (Feest van de Arbeid) 
maandag 5 juni (2de Pinksteren) 
 
geheel de maanden juli en augustus 
 
woensdag 1 november (Allerheiligen) 
woensdag 15 november (Feest van de Dynastie) 
 
maandag 25 december 2017 t.e.m. dinsdag 2 januari 2018 

(kerst- en nieuwjaarsperiode) 

Brusselsesteenweg 393-395   9090 Melle 
 ) +32 (0)9 252 26 47     - museum.melle@skynet.be      

8 www.erfgoedmelle.be 
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