
Flat Earth Society olv. Peter Vermeersch
S.S. Belgenland Wereldcruise
& Die Austernprinzessin

D/2019/5.497/115Gelieve uw GSM uit te schakelen.

muziek / jazz / filmconcert

S.S. Belgenland Wereldcruise (1927) (37’)

film William Olsen muziek Peter Vermeersch
in opdracht van Red Star Line Museum in het kader van de 
tentoonstelling ‘Cruise Away. Met de Red Star Line de wereld rond’
digitalisering en restauratie archieffilms door Cinematek (Belgisch 
Filmarchief)

coproductie Red Star Line Museum, Cinematek, Bonk vzw
met dank aan Rob Leurentop, Anniek Vanhee, Stad Antwerpen, Stad 
Gent, De Vlaamse Gemeenschap

Die Austernprinzessin (1919) (64’)

film Ernst Lubitsch muziek Peter Vermeersch

coproductie Kunstencentrum Vooruit, Internationaal Filmfestival van 
Vlaanderen, Festival van Vlaanderen Gent & Historische Steden, 
deSingel, Motives Festival Genk, vzw BONK
met steun van de Vlaamse Gemeenschap
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vr 29 nov 2019 / 20 uur / Blauwe zaal
er is een pauze om 20.40 uur / einde 22.05 uur
inleiding Bram Beelaert (Red Star Line Museum) / 19.15 uur / Blauwe foyer
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S.S. Belgenland Wereldcruise (1927)

In de zomer van 2015 werd het Red Star Line Museum in Antwerpen 
benaderd door een Amerikaanse opkoper, die op een boedelverkoop in 
Illinois zestien 16mm filmbanden had gevonden van de wereldcruise 
die het Red Star Line schip de S.S. Belgenland in de winter van 
1927-1928 maakte. Onderzoek van het Red Star Line Museum team 
wees uit dat het ging om één van de allereerste ‘home movies’, 
gemaakt door een deelnemer van de cruise. ‘Home movie’ is in deze 
wel een heel relatief begrip. De amateurfilmer was ene William Olsen, 
een 53-jarige inwoner van Chicago, die er warmpjes in zat en met zijn 
vrouw Emma en hun dochters Mabel en Hortense een heuse reis rond 
de wereld maakte op de S.S. Belgenland. Van New York tot Shanghai, 
van de Stille Oceaan tot Egypte: overal had hij zijn amateurcamera in de 
aanslag. Hij werd zo één van de allereerste toeristen die een reis rond 
de wereld vastlegde op film.
Van 1924 tot 1931 voer de S.S. Belgenland zeven keer uit voor een 
winterse wereldcruise van 133 dagen. Nochtans was het schip 
gebouwd voor het emigrantentransport. Toen het in 1923 voor de 
eerste keer naar Antwerpen kwam was er plaats voor honderden 
landverhuizers. De hele stad stond op stelten toen het schip aanlegde 
op de Rijnkaai. Maar in de jaren 1920 zakte het emigrantentransport op 
de Atlantische oceaan in elkaar door de immigratiequota van de 
Amerikaanse overheid.
De Red Star Line stortte zich op de toeristische markt en bouwde het 
schip om tot een luxe cruiser voor rijke Britse en Amerikaanse toeristen 
en zakenlui, met allerlei voorzieningen zoals luxesuites, eet- en 

danszalen, zowel een klassiek als jazzorkest, een kleiduifschietstand op 
dek en een strand met zand uit Oostende. De meeste dagen bracht 
men door op zee, maar hoogtepunten waren de landexcursies op de 
plaatsen die het schip aandeed. Een cruise vertrok uit New York en 
voer naar Cuba, waar alle drank werd aangekocht (in Amerika heerste 
immers een alcoholverbod). Dan ging het via het Panamakanaal naar 
Hawaï, het Verre Oosten, India, de Middellandse Zee terug naar New 
York. De uitstappen ware een unieke belevenis maar vaak ook 
stresserend: argwaan tegenover de bewoners, armoede, confrontatie 
met bedelaars of de typische ontgoocheling van de toerist die iets 
aantreft dat niet overeenstemt met de beelden uit de brochures. 
Gelukkig was er altijd de vertrouwde S.S. Belgenland als ultiem 
toevluchtsoord.
Het Red Star Line Museum kocht de filmbanden aan en sloot een 
samenwerkingsverband met Cinematek Brussel om deze unieke 
banden te restaureren, te digitaliseren en de bewaring op lange termijn 
te verzekeren. Peter Vermeersch, componist en klarinettist van zijn 
geesteskind Flat Earth Society (FES), werd gevraagd aan de slag te 
gaan met het filmmateriaal, naar analogie van wat hij in 2005 had 
gedaan met ‘De Oesterprinses’, een stille film van Ernst Lubitsch uit 
1919. Vermeersch monteerde de S.S. Belgenland home movie geheel 
volgens eigen inzichten en met een gezonde desinteresse voor de 
documentaire en historische waarde van de beelden, en componeerde 
er fantastische muziek bij. De voorstelling ging in première in een 
uitverkocht Red Star Line Museum Antwerpen op 1 oktober 2016.
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Die Austernprinzessin’ (1919)
 
‘In het huis van de Oesterkoning is er een overvloed en overdaad van 
alles en alles is tot in de puntjes georganiseerd. Ontelbare 
secretaresses zitten er in perfecte uniformen op een lijn zoals militaire 
troepen in een parade, wachtend op wat hun enige baas hen dicteert. 
Lange rijen van bedienden in livrei bewegen door de ruimtes op en 
neer de trappen als in een processie. Het leger butlers tijdens het 
huwelijksbanket – eentje voor elke gast – schuift af en aan in lange rijen. 
De hele film is door Lubitsch gedirigeerd in een choreografisch 
bewegingspatroon.’
Brennicken/Hembus, ‘Classical German silent movies’, 1983
 
‘De Oesterprinses’ brengt het verhaal van oestermagnaat Quaker. Een 
man die zo rijk geworden is, dat hij zelfs een butler in dienst heeft om 
zijn sigaar vast te houden terwijl hij rookt. Het enige waar koning 
Quaker nog door geïmponeerd kan worden, is mocht zijn dochter Ossi 
in het huwelijk kunnen treden met een échte prins. Hij vindt de arme 
prins Nucki, die op zijn beurt zijn vriend Jozef stuurt om een idee te 
krijgen van Ossi...

‘De Oesterprinses’ markeert een ommekeer in het komediewerk van 
regisseur Ernst Lubitsch. Hij liet de slapstick achter zich en evolueert 

naar een gesofistikeerde vorm van satire. Het doel wit van zijn humor is 
hier de Amerikaanse bourgeoisie, verpersoonlijkt in de rijke zakenman 

‘de Oesterkoning’. Het vertelt met wrange humor het verhaal van de 
grenzenloze rijkdom van de Amerikaanse bourgeoisie in de jaren 
twintig en de snobistische houding van de verarmde Europese 
aristocratie.
Over Ernst Lubitsch zei John Ford ooit: ‘None of us thought we were 
making anything but entertainment for the moment. Only Ernst 
Lubitsch knew we were making art’; en Hitchcock noemde hem ‘A man 
of pure cinema.’ Lubitsch is vooral bekend van zijn Hollywoodperiode in 
de jaren ’40/’50, met onder andere ‘The Shop Around the Corner’, 
‘Ninotchka’, ‘Heaven can wait’, e.v.a. Onlangs werden enkele van 
Lubitsch’ films uit zijn Berlijnse periode van rond 1915 gerestaureerd, 
waaronder Carmen (Gypsy Blood) en Die Austern prinzessin uit 1919.
De première met de live muziek van Peter Vermeersch en Flat Earth 
Society vond plaats  op 7 oktober 2005 in de theaterzaal van de Vooruit, 
tegelijk als opener van het Filmfestival en als slot van de happening van 
het Festival van Vlaanderen Gent. Op 29 september 2006 was de 
productie voor het eerst in deSingel te zien.
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deSingel is een kunstinstelling van de Vlaamse Overheid

mediasponsors

Grand café deSingel drankjes / hapjes / snacks uitgebreid tafelen 
open alle dagen: 9-24 uur / informatie en reserveren: +32 (0)3 237 71 00 of  
grandcafedesingel.be 

Flat Earth Society

“Het is geen big band, het is geen fanfare, het is een bende!”
Toots Thielemans
 
De basis van Flat Earth Society ligt bij X-Legged Sally, de voormalige 
band van Peter Vermeersch (voorheen ook actief binnen Union & 
Maximalist!), die tot ver voorbij de grenzen bekend was. Terwijl hij met 
X-Legged Sally probeerde om rock en improvisatie te verenigen, wilde 
Vermeersch na verloop van tijd deze componenten uitdiepen in twee 
verschillende groepen. En dus werd X-legged Sally ontbonden en 
ontstonden het vijfmansorkest A Group en daarnaast de bigband FES, 
die aanvankelijk een trio was, bestaande uit Vermeersch en twee 
muzikanten uit Leeds, Louis Colan (bas) en Gene Velocette (drums). 
Het samenwerkingsverband werd ‘The Flat Earth Society’ gedoopt, 
verwijzend naar nu nog steeds bestaande kleine Engelse 
gemeenschappen die er moedwillig blijven vanuit gaan dat de aarde 
plat is. Voor het kindermuziekfestival ‘Oorsmeer’ in Kunstencentrum 
Vooruit (1997) vervoegden een achttal muzikanten de rangen. Het 
resultaat rook naar meer en dus was het een logische stap om FES 
verder uit te breiden. Vermeersch verzamelde een schare 
getalenteerde muzikanten rond zich en startte een bigband die 
langzaam uitgroeide tot veel meer dan zomaar een bigband.
Frontman van FES is Peter Vermeersch, componist, rietblazer en 
producer (van o.a. de eerste cd van dEUS en Raymond van het 
Groenewoud). Hij maakte muziek met tal van eigen groepen, hij 
componeerde voor theater- en dansproducties van o.m. Wim 
Vandekeybus, Anne Teresa De Keersmaeker, Dito’Dito, Walpurgis, 
Radeis, Peter De Bie en Josse De Pauw. Daarnaast schreef hij o.a. voor 
het Arditti Quartet, Prima La Musica, Spectra Ensemble, Spiegel 
Quartet, Laika, HETPALEIS en het Smith Quartet en hij trad op met 

groepen als Fred Frith, The Simpletones en Jazzwork from Berlin. In 
2004 werd Peter Vermeersch aangesteld tot Gentse stadscomponist. 
Hij werd in 2005 ook geëngageerd als curator van het tweejaarlijkse 
Time Festival. Vermeersch heeft de artistieke leiding over dit 
vijftienmans orkest, naast hemzelf bestaande uit: Benjamin Boutreur 
(altsax), Peter Delannoye (trombone), Berlinde Deman (tuba), Pauline 
Leblond (trompet), Frederik Leroux-Roels (gitaar), Bart Maris (trompet), 
Michel Mast (tenorsax), Marc Meeuwissen (trombone), Martí Melià 
(klarinet, basklarinet), Kristof Roseeuw (contrabas), Wim Segers 
(vibrafoon), Peter Vandenberghe (piano & keyboard), Bruno Vansina 
(baritonsax en fluit) en Teun Verbruggen (drums). De band wordt, 
naargelang de producties, aangevuld met gastmuzikanten. In het 
verleden werd samengewerkt met oa. Uri Caine, Toots Thielemans, Jimi 
Tenor, John Watts, Esther Lybeert, Ernst Reijseger en Mauro Pawlowski. 
De FES-muzikanten worden in de eerste plaats niet aangezocht 
omwille van hun technisch kunnen (hoewel dat uiteraard niet 
onbelangrijk is), maar om hun persoonlijkheid en creativiteit, met een 
grote verscheidenheid als gevolg. Vermeersch en zijn muzikanten, en 
ook de muzikanten onderling, zijn zo op elkaar ingespeeld dat het 
geheel veel meer betekent dan de som van de afzonderlijke delen. Er 
bestaat een chemie in de groep die met om het even welk ander orkest 
niet zomaar te bereiken valt. "Je moet de goede balans vinden tussen 
ensemblewerk, arrangementen, solo's en momenten waarop je eens uit 
de bol kunt gaan. Daarvoor moet je goed op elkaar zijn ingespeeld. 
Persoonlijke inbreng en engagement zijn zeer belangrijk", zegt Peter 
Vermeersch hierover.
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