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INLEIDING
1. Wie is Busken Huet?
bedoel dat de stoot, die van de Noordnederlanders
een afzonderlijk yolk maakte, is gegeven door Zuid-Nederland, en, gelijk Antwerpen van Amsterdam, evenzo Brussel
de moeder van Den Haag geweest is.'
Deze woorden werden geschreven door de 19de-eeuwse
Nederlandse essayist Conrad Busken Huet. Ze openen
het tweede hoofdstuk van Het land van Rembrand, boek
dat onlangs in de Noordnederlandse Pocketreeks Prisma
voor de zevende maal werd herdrukt sedert zijn eerste verschijnen in 1882 - 84.
Met degelijkheid, die durf paart aan door evocerende
verbeelding geordende eruditie, ontvouwt Busken Huet over
meer dan zeshonderd compacte bladzijden `studien over de
Noordnederlandse beschaving in de zeventiende eeuw'.
Het aandeel van Vlamingen en Brabanders, die bij het
einde van de 16de en bij het begin van de 17de eeuw naar
het vrije Noorden uitweken en ginds economie, handel,
wetenschap, kunst en religie beInvloedden, wordt door
Busken Huet met overtuiging en lief de geschetst.
Niet om deze uitspraak maar om zijn scherpe stellingen
is Huet een veelbesproken man geweest, vooral in eigen
land. Er waren andere aanleidingen te over.
Gesproten nit een hugenotenfamilie (28 december 1826
te 's-Gravenhage), ging hij te Leiden studeren in de theologie. Hij wilde `Waals' predikant worden. De Waalse Kerk
vormt in Nederland een onderdeel van de Nederlandse
Hervormde Kerk en laat traditiegetrouw haar bedienaars
's zondags een preek houden in het Frans.
Gauw geeft Busken Huet blijk van grote genegenheid
voor de letteren, wat hem niet belet vol plichtsbesef naar
Zwitserland te trekken om zich te bekwamen in de taal van
zijn voorouders. De spitse geesteskronkel, die hij van huis
meegekregen heeft, ontmoet in de Franse esprit een uiteist
welkom klankbord. Bij zijn terugkeer in Holland brengt
dit hem spoedig het besef bij dat hij zijn yak niet zal volhouden. Toch leidt hij vol ernst zijn gemeente in Haarlem
op, zij het dan ook in de toenmalig ontluikende moderne
richting. Zijn versoepelde opvatting wordt geboekstaafd in
1858, als zijn Brieven over de Bijbel verschijnen. Ook in
het Frans ontwikkelt hij zijn strekking. Ze start te lezen in
La seule chose ne'cessaire (1856-1857).
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Zijn echte letterkundig begin bestaat nit schetsen en verhalen, geschreven in samenwerking met zijn vrouw. Hij ziet
nu of van verder godsdienstig onderricht en wordt obscuur
redacteur bij de Opregte Haarleironer Courant, waar hij
het zes jaar uithoudt.
Het meest vooruitstrevende letterkundige tijdschrift toentertijd was nog altijd De Gids (1837), geleid door Potgieter.
Deze ontdekte spoedig Huets scherpe pen en ruime kijk, had
trouwens reeds vroeger van hem een stukje opgenomen.
Huet kreeg een bepaald aantal bladzijden en ging schrijven
uit een dubbel standpunt: normen aanleggen, d.w.z. de
eigentijdse over het paard getilde auteurs op hun ware
plaats zetten en tot hun nul herleiden; uit de oude tijd - en
dit is een romantische trek daarenboven - die schrijvers
weer naar voren halen, die vergeten waren maar een waardevolle schakel vormden in de Nederlandse constante. Hij
werd spoedig mederedacteur, wat echter niet te lang duurde. In 1865 vonden zijn medeleden hem te Vinnig en hij
verliet De Gids. Het strekt Potgieter tot eer dat hij zich
solidair verklaarde met Huet en dezes vriend bleef. Huet
hield verder aan zijn maatstaven vast, bleef kritiek uitgieten
over tijdgenoten en van zijn sterke overtuiging ligt ook de
neerslag in een niet te best gelukte roman Lidewyde. Een
ware epicus was Huet nu eenmaal niet.
Nederland bleek hem ten slotte te klein en hij vertrok
naar Indie, waar hij - we schrijven 1868 - de leiding van
de Javabode op zich neemt. Hetzelfde jaar verschenen in
Nederland de eerste twee van de vijfentwintig delen tellende reeks Litterarische fantasien. In Batavia ging het hem
voor de wind, zodat hij weldra met een eigen onafhankelijk
blad uitpakte, het Aigemeen, Dagblad van NederlandschIndie. In 1874 verschenen hieruit Nieuwe litterarische fan-

tasien.
Zijn bewondering voor oude degelijke boeken legde hij in
'74-'75 vast in meditaties over Oude romans.
In 1876 verlaat hij Indie. Hij kon o.m. geen voldoende
sereniteit meer aanleggen tegenover veel actuele gevallen.
Had hij immers vroeger niet gezegd dat een man op dertigjarige leeftijd zijn land moet kunnen verlaten, daar hij op
dat ogenblik reeds met iedereen aan tafel gezeten heeft en
niet meer objectief kan zijn? Hij trekt naar Parijs, vanwaaruit hij zijn blad verder bleef redigeren.
In 1877 bundelt hij Persoonljke herinneringen aan Potgieter, die twee jaar voordien gestorven is. Studies wijdt hij
eveneens aan de grote mannen Hooft (1881) en Multatuli
(1885). Conrad Busken Huet stierf te Parijs op 1 mei 1886.
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2. Wat is 'Het land van Rubens'?

Twee Franse geesten hebben Busken Huet aan zijn inzichten over literatuur en kunst geholpen. Bij Sainte-Beuve, die
hij nooit heeft ontmoet want de grootmeester van de Franse
kritiek stierf zeven jaar voor Huet zich te Parijs vestigde,
leerde hij de zin voor voorstudie bij een letterkundig werk
en een uitgesproken voorliefde voor het waarachtige en
menselijke. Van Taine, die Huet nog zeven jaar zou overleven, wist hij hoe een reisverhaal dient geschreven en hoe
men, aan de hand van de drieeenheid ras, moraal en moment, een gewisse wetmatigheid in de geschiedschrijving
van de kunst kan aanbrengen. Het toeval wil dat Taine zijn
colleges als hoogleraar, zijn Philosophie de Part (1865 - 1869)
gebundeld had en dat daarin (1868) een deel voorkwam
over de Philosophie de Part dans les Pays-Bas, met schitterende fragmenten over Rubens en Rembrandt.
Huet is persoonlijk genoeg om geen voorbeelden nodig
te hebben. Bij Taine vindt hij echter een formule, een methode, die hem liggen: beschrijven wat men ziet en in die
indrukken, door het geziene, appeleren aan het verleden,
echo's zoeken in de tijd en aldus pogen en een persoonlijke
en een algemene synthese tot stand te brengen.
In 1877 ontstaat zijn Van Napels naar Amsterdam, in
1878 Parijs en omstreken, het jaar daarop Het land van
Rubens en van 1882 tot 1884 zijn meesterwerk Het land
van Rembrand, studien over de Noordnederlandsche beschaving in de zeventiende eeuw.

Is Het land van Rembrand werkelijk een monument van
ruime, hoge en diepe kwaliteiten, Het land van Rubens, in
1905 ook reeds voor de derde keer herdrukt en voorzien
van een inleiding van de hand van Max Rooses, mag, na
uitkammen van uitweidingen en achterhaalde gegevens, gerust in de Vlaamse pockets worden opgenomen.
Conrad Busken Huet behoort tot de eclectische Nederlanders, die weten hoe men een taal als instrument hanteren
kan.
Huet beziet ons land vandaag en in het verleden met
ogen, die meer en anders hebben gezien, zodat hij ons flinke
diensten kan bewijzen om onze eigen optiek aan te vullen.
We hoeven het daarom niet met hem eens te zijn en zijn
dit ook niet altijd. Vooral daar niet, waar hij als man die
in Parijs heeft geleefd, de voordelen van een internationals
taal leerde waarderen en daardoor met enig onbegrip staat
tegenover de taal der Vlamingen. Taal, die, laten we het
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bekennen, in Busken Huets tijd - en vandaag? - niet op
zeer briljante wijze gesproken werd.
Zoals Rooses het reeds opmerkte, bij zijn verblijf in ons
land voelde Huet zich aangetrokken door geestesgenoten.
Vandaar dat hij de Lovelings kent en, niet Guido Gezelle.
Vergeten we echter het jaartal niet: 1879. De vernieuwing
van de Tachtigers was nog niet gebeurd en van Gezelles
roem was nog geen sprake. Dat Huet bij de Lovelings niet
vernam wie Gezelle was, zelfs dat is merkwaardig om leren.
Het land van Rubens beslaat 436 bladzijden compacte
druk. We hebben het moeten halveren. Wat wegviel waren
fragmenten over de reis van Parijs tot Frans-Vlaanderen,
indrukken o.m. over Chantilly en Amiens; ganse bladzijden
citaten uit het letterkundig werk van Emmanuel Hiel,
Andre van Hasselt, Virginie Loveling, Rosalie Loveling,
Caroline Graviere, Hendrik Conscience en Julius Vuylsteke.
Laten we dit Land van Rubens echter lezen om wat er
wel in staat, het beschouwen als een hulde aan Vlaanderen,
niettegenstaande enkele detailvergissingen, die we de moeite niet achten recht te zetten, omdat ze het totaalbeeld niet
kreuken.
We hopen dat deze beknopte uitgave een harmonisch
evenwicht heeft behouden en dat de kwaliteiten van Conrad Busken Huet, zoals Willem Kloos ze zag, erin gedesemd blijven:
`een vereniging van gezond verstand, scherpzinnigheid
en liberaliteit... gedachten van een gezond en degelijk man,
een gezeten burger, die de kunst bemint.'
Karel Jonckheere
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FRANS-VLAANDEREN
ELK Nederlander,

die Parijs bezocht, heeft van de terugreis
over Belgie een indruk meegebracht: het geleidelijk verdwijnen, na Chantilly en Compiege, van het eigenaardig
Franse in het landschap; het langzaam opdoemen der vlakten van Frans-Vlaanderen; het plaats maken van bouwland
en steengroeven voor bouwland en kolen- of ijzermijnen;
tot, bij de aankomst te Antwerpen, een blik op de Schelde
en haar mastbos waarschuwde, dat men de Noordzee naderde en zich weder en pays de connaissance beyond.
1k stel mij voor, in deze bladzijden dezelfde welbekende
weg te volgen; maar te volgen als een voetreiziger doen
zou, die, met zijn Joanne of zijn Badeker in de hand, overal
uitstijgt, waar hij vermoedt iets van zijn gading te zullen
vinden; overal aanlegt, waar het hem lust te vertoeven.
Een, die van de zevenmijlslaarzen der locomotief zich alleen
bedient, om telkens verder te komen...
...Te Amiens eindigt Frankrijk, en begint Frans-Vlaanderen. ii m'avait fait venir d'Amiens pour I tre suisse: nooit,
verbeeld ik mij, zou Racine die woorden Petit-Jean in de
mond gelegd hebben, indien zijn bedoeling niet geweest
was, een soort van Ultima Thule aan te duiden. Nog minder de volgende: Tout Picard que j'etais, j'etais un bon
ap6tre. Wij gaan een land tegemoet, dat een eigen plaats
in de geschiedenis der kunst, maar niet, als Frankrijk, een
ereplaats in die van het vernuft en der letteren inneemt...
Te Atrecht heb ik de eerste woorden Vlaams (horen
spreken? neen, maar) gedrukt zien staan, rood en zwart, op
een geel aanplakbiljet, dat de bevolking naar Brugge nodigde, bij gelegenheid van een door koning Leopold II aan
die stad te brengen bezoek. Rood, geel, zwart: een wenk,
dat wij Belgie naderen.
Bij Amiens vergeleken, met zijn duizenden weefgetouwen,
is Atrecht heden, ten dage een onaanzienlijke plaats, waar
in enkele tijden van het jaar alleen de graanhandel een
weinig bloeit. Voorheen was het anders. De meekrap-cultuur, sommige eigenschappen van het Grinchonwater, hielpen de Atrechtse tapijtfabrieken der middeleeuwen aan een
vermaardheid, wier bescheiden in menig kasteel aan gene
zijde van het Kanaal voorhanden zijn, en wier schitterendst
diploma (de Veldslagen van Alexander, geschenk van Filips van Bourgondie aan sultan Bajazet) nog op dit ogenblik
het serail der Turkse hoofdstad versiert. Wat anders ook
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bedoelt men te Rome met de Arazzi van Rafael, in het
Vaticaan, dan de te Atrecht geweven tapijten, waarvan
zeven kartons zic'h in het South Kensingtonmuseum bevinden?
Ander bewijs, dat wij Belgie naderen: te Atrecht vangt
de reeks der oudvlaamse steden aan, wier bloei tot het
verleden behoort; waar de rivieren stilstaande wateren
geworden zijn, zinnebeelden van stilstaande nijverheid,
scheepvaart, vertier. De hoofdplaats van het voormalig
Artois zou evengoed Klein-Ieper of Klein-Brugge kunnen
heten.
Begrijpt gij, dat in deze dode stad sommige der hevigsten
ander de Franse republikeinen der vorige eeuw geboren
zijn? De bakermat van Joseph Lebon te Atrecht gespreid
werd? Robespierre te Atrecht het levenslicht aanschouwde, te Atrecht speelde in straten, waar het gras tussen de
stenen groeide? Doch mogelijk stroomde in de aderen dier
jonge Fransen uit de laatste jaren der 18de eeuw, een
krachtig overblijfsel van vrijheidlievend, vorsten-hatend
oudvlaams burgerbloed. Te Atrecht treft gij het eerste
dier schone stadhuizen aan, wier herstelde overblijfselen
zulk een hoge dunk geven van de Vlaamse onafhankelijkheidszin, uitgedrukt in Vlaanderens burgerlijke bouwkunst.
De belfrood van Amiens gelijkt een anachronisme en een
karikatuur, naast de belfrood van Atrecht. Aileen op de
Grote Markt te Brussel wordt een krans oudvlaamse
woonhuizen gevonden, die Atrechts Grande-Place, Atrechts
Petite-Place overtreft. Robespierre kan uit Atrechtse kronijken geleerd hebben, 'hoe poorters het moeten aanleggen
om alleenheersers te onthoofden, en dat er middel bestaat,
in het bloed dat van schavotten leekt, tirannieke gemenebesten op de puinhopen van tirannieke dynastieen te stich-

t e n...
Naar oude tapijten heb ik te Atrecht vruchteloos gevraagd. Wat er van die aard nog voorhanden was, is in
de revolutietijd door Robespierres goede vrienden vernield,
of naar Engeland ontvoerd en verkocht. Evenals Amiens
heeft Atrecht een gotische kathedraal uit de 13de eeuw
bezeten, gebouwd door Villard de Honnecourt, gelijk die
van Amiens door Robert de Luzarches. Het is mijn schuld
niet, dat pastoor Joseph Lebon, in naam der vrijheid en
der broederlijkheid, haar met de grond gelijkgemaakt heeft.
Atrecht is een der ijzeren scharnieren, waarop het militair
defensiestelsel van Noord-Frankrijk draait en knarst. Er
zijn binnen de stad schier geen andere bomen, dan die aan
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de voet van vestingwerken een efemeridenbestaan aanvangen: heden geplant, morgen omgehouwen. Geen andere
waterpartijen dan rechthoekige singels, waarin zich de
groene wallen van een artilleriepark weerspiegelen. Of
moet ik aan de westzijde van het bischoppelijk paleis, in
de 18de eeuw op de grondslagen van Sint-Waast gebouwd,
de openbare tuin vermelden? Bewonderenswaardig is te
Atrecht, in de weelde van zijn renaissancestijl, alleen het
stadhuis met zijn klokketoren. Onvergetelijk zijn alleen,
op de Kleine Markt, die oudvlaamse huizen, alle vooruitspringend boven een rondgaande spitsboog-colonnade, welke
dienst doet als trottoir; alle hun karaktervolle trapgevels
opheffend als een zwijgend, maar welsprekend getuigenis
tegen een stijlloos nageslacht; alle rechts en links zich in het
gelid scharend als twee vleugelen van zedige baksteen, opdat in het front de gebeeldhouwde gevel van het stadhuis
een te treffender vertoning maken, en de gekroonde spits
van de belfrood te trotser naar de wolken rijzen zou.
Nu naar Rijsel; Rijsel, welks naam elk goed Fransman
doet vragen: Pourquoi dire Rijsel, quand c'est si simple de
dire Lille? Elk goed Nederlander antwoordt met de wedervraag: Waarom van Arras gesproken, wanneer Atrecht bedoeld wordt?
Hoe vaak in het leven worden wij de liefste bloemen
aan de weg eerst gewaar, nadat wij ze onoplettend voorbijgesneld zijn! 1k bid u, beoordeel Atrechts omstreken niet
naar hetgeen aan de binnenzijde der vesting ligt. Ter weerszijden van de brede laan, die uit de stad naar het spoorwegstation slingert, verheft zich zwaar en wuivend geboomte. Wanneer de trein zich in beweging zet, zal het
u treffen, hoe vredig van verre, in die groene krans, de
kleine stad zich ligt te bakeren in de zon. De horizont verbreedt zich, de bodem zwelt, golvend graan volgt de lijn
der golvende heuvelen, Frankrijks noordelijke korenschuur
ontsluit zich. Atrecht gaat smaragd gelijken, in ruisend
goud gevat.
Nog eenmaal, wanneer gij Rijsel nadert, zult gij, burger
van een kleiner land, de indruk ontvangen, een groter te
doorkruisen, waar het bijzonder leven van dorpen en steden weinig plaats beslaat, algemene belangen de boventoon
voeren, de natuur het ruimer heeft dan de mens, het menselijk individu door de omgeving zelf herinnerd wordt
aan de geringheid van zijn persoon. Maar, na Atrecht zal
de indruk liefelijkheid missen. Voor de heuvelen, kornen
allengs vlakten in de plaats, de graanvelden worden dorre
11

heiden, de rijkdom van de bodem begint een onderaards
karakter aan te nemen, op het rijk van Ceres volgt het rijk
van Vulkaan, de landhoeven verkeren in hoogovens, de
damp der sdhoorstenen maakt de kerktorens onzichtbaar,
alles gaat zwart zien. De steenkoolperiode is aangebroken.
Niet dat Rijsel zelf donkerder ziet, dan gij of ik. Dit doet
eerst recht het naburig Roubaix. Maar Rijsel is de stad,
wier muren de administratieve factor van Noord-Frankrijks nijverheid zich tot middelpunt gekozen heeft; de stad
met 130 000 inwoners, welke in weerwil van haar uitbreiding ander het tweede keizerrijk, een provinciestad gebleven is; waar een groot aantal in de handel of de industrie
gemaakte fortuinen van de tweede rang, ter weerszijden
van fonkelnieuwe en onbezielde boulevards, zich gloednieuwe en slechts bij uitzondering aanvallige woningen gebouwd hebben; waar niettemin, in het hart der plaats, een
cafe-restaurant van gisteren zich verheft, even vorstelijk
van aanzien als het vorstelijkste te Parijs, en bediend door
een kok, die een andere Gambetta een andere hertog van
Noailles betwisten zou; waar, links en rechts van een
trekvaart geworden rivier, zich twee nagelnieuwe wandelparken uitstrekken; een smaller, bestaande uit heuvelen,
die bolwerken geweest zijn; een breder, aan welks uiteinde
zich een nagemaakte waterval bevindt, naar beneden stortend van nagemaakte rotsen. Het is de stad, in een woord,
waar bij uitnemendheid de soort van stoffelijke belangen
de boventoon voeren, welke bun brieven van adeldom nog
veroveren moeten, maar de bev,rustheid met zich omdragen,
van hun tijd te zijn en een toekomst te hebben; waar de
lopende week er zich op beroemt, eerst van de vorige
te dagtekenen, en zij aan het verkregene zich onderwij1 te
goed doet; waar zich nog een publiek moet vormen, om de
Amerikaanse omnibussen te vullen, maar het Amerikaanse
go-ahead alvast bezig is, door te dringen in de zeden; waar
de kerken op u de indruk maken, anachronismen te zijn,
niet gewild maar geduld; waar alle uitingen van hoger
leven, alle belangstelling in wetenschap, letteren, kunst, in.
een onaanzienlijk operagebouw zich schijnen samengedrongen te hebben. Een yankeestad zonder omstreken, als wier
bezienswaardige levensader door fiacrekoetsiers bovenal
de hydraulische machine geroemd wordt, welke van anderhalf uur ver, uit een in metselwerk besloten wel, te midden
ener onvruchtbare vlakte, drinkbaar water aanvoert.
Wie zou geloven, dat ditzelfde Rijsel (zo gij uw leven
moede zijt, ga dan in het Hotel Villeroy logeren: met twee
gebroken armen of benen van de trap te sukkelen is het
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minste, waarop men in dit middeleeuws verblijf zich heeft
voor te bereiden); dat ditzelfde Rijsel twee gebouwen bezit,
welke met al het overige in een oogwenk verzoenen?...
(Busken Huet beschriift hierna de Beurs en het Stadhuis. Uit zijn gemijmer in het Rijsels museum onthouden we de passus over doeken behorend tot de Vlaamse school.)
...Wij zouden onze reis naar het land van Rubens niet
op waardige wijze voortzetten, zo wij verzuimden in de
eerste plaats aandacht te schenken aan de grote Rijselse
doeken uit de Vlaamse school der 17de eeuw.
Voor de eerste maal worden wij hier getroffen door een
herinnering, die naarmate men dieper in Belgie doordringt,
zich menigvuldiger verlevendigt. Het feit bedoel ik, dat de
Vlaamse schilderschool der 17de eeuw niet geweest is een
volstrekt nieuw begin, maar de hervatting van een Vlaams
werk van twee eeuwen vroeger. Wie genieten wil van de
kunstschatten te Gent en te Brugge, te Brussel en te Antwerpen, moet dit nimmer uit het oog verliezen. De tegenstelling, welke de school van Rubens met de school der
Van Eycken vormt, is scherp: dit gevoelt ieder. De ene
schijnt ons toe, niet uit de andere voortgekomen te zijn, of
te hebben kunnen voortkomen. Beide zijn nochtans voortbrengselen van dezelfde bodem, dezelfde landaard. Nooit
is de overlevering ten enenmale verbroken geweest. Aileen
zijn het twee verschillende gemoedswerelden, waarin de
ene en de andere kunst ons beurtelings verplaatsen.
Te Rijsel wordt uit de school der Van Eycken maar een
voornaam paneel aangetroffen. De lezer behoeft dus niet
te duchten, bij dit specimen een ogenblik te verwijlen. Op
gezag van de catalogus des heren Reynart neem ik aan,
dat het een werk van Dirk Bouts is, bijgenaamd Dirk van
Haarlem. De onderstelling is zomin ondankbaar als gewaagd. De persoon van Dirk Bouts is een veer geschikt vertegenwoordiger dier wolk van getuigen, waarop de Vlaamse
kunst v66r Rubens met fierheid wijzen kan.
Karel van Mander heeft zovele jaren te Haarlem geleefd en gewerkt, dat wanneer hij er ons Dirks mooning
aanwijst (in de Kruisstraat, niet ver van het Weeshuis, een
antiek geveltje, versierd met koppen in haut-relief), wij
hem veilig vertrouwen kunnen. Bewijst echter Karels nauwkeurigheid, dat Dirk in Noord-Nederland een man, althans
een volwassen jongeling geworden is, wij hebben hem niettemin onder de Vlamingen te tellen. Hij is zich gaan neder-

13

zetten te Leuven, is te Leuven getrouwd en hertrouwd,
heeft geschilderd voor Leuvense kerken, is te Leuven gestorven en begraven. Bij de uit Leuven afkomstige Legende
van keizer Otto de Derde, welke het Brussels museum van
hem bezit, sta ik thans niet stil. Voor mijn oogmerk is het
voldoende, naar de Mystieke fontein van het Rijselse te
verwijzen, vroeger te Tongerlo.
In een bos- en bergachtig landschap verheft zich een
sierlijke fontein, in gotische stiji. Haar nederstromend water
wordt allengs een kleine rivier, slingerend door een wonderland, waar de rotsen niet slechts met bloemen, maar
met edelgesteenten bezet zijn. Op de voorgrond ziet men een
blonde engel, gehuld in een wijde mantel van rode zijde,
met goud geborduurd. Hij geleidt drie paar gelovigen naar
het vlietend water. Op de achtergrond wordt hetzelfde
toneel nog viermaal herhaald. De gelovigen dragen geen
andere kledingstukken, dan een om de heupen bevestigde
witte doek. De fontein verbeeldt de springbron van het
eeuwig leven. Wie van dit water gedronken heeft, wordt
door de engel naar de top van een heuvel gevoerd, waarboven het paradijs zich opent. Het paneel schijnt het rechter vleugelblad te zijn van een verloren gegaan triptichon.
De beelden zijn ongeveer vijf palm groot.
Niet waar? er is noch in doze voorstelling, noch in de
gedadhte, noch in de tekening, iets hoegenaamd, wat aan
Rubens of Van Dyck, aan Jordaens of Teniers herinnert.
Niettemin is het echt-Vlaamse kunst. Kunst van het jaar
1460 of 1470, wen de Vlamingen Italic nog niet kenden,
en de Italianen nauwelijks sedert een halve eeuw de Vlamingen zelf de nieuwe wijze van kleuren hadden afgezien.
Alles is anders: te beginnen met de persoon en de maatschappelijke positie van de kunstenaar. De vijftiende eeuw
gelijkt in niets op de zeventiende. De Leuvense kanunniken,
weliswaar, houden Dirk Bouts in ere. Zij doen bij hem bestelling op bestelling. Hij krijgt opdrachten van Karel de
Stoute. Lodewijk XI laat hem naar Parijs komen, om voor
een nieuwe gerechtszaal een gewijd paneel te schilderen.
Leuven is in die dagen een volkrijke bloeiende stad. De jonge
universiteit verheugt zich in haar wassende vermaardheid.
De rederijkerskamer De Roots onderhoudt zekere mate
van literarisch leven. Men is aan het bouwen van het wereldvermaard stadhuis, bevalligst exemplaar der soort.
Bouts, ofschoon een lelijk man, huwt tot tweemaal toe een
Leuvense vrouw met geld. Maar zijn zeden zijn geheel en al
die van een rustig poorter. Zijn gelaatstrekken en zijn werken verraden het tegenovergestelde van een wereldling.
14

Zijn kunstenaarsleven moet het leven van een in zichzelf
gekeerd man geweest zijn, vervuld met de gedachte aan
mystieke fonteinen en miraculeuze legenden.
Werkelijk is dit de wereld, waarin hier en overal elders
de oudvlaamse schilders ons verplaatsen. Wanneer Rubens
om zich heen de wrede oorlog zal zien woeden, dan zal hij
in de vorm van Bethlehemse Kindermoorden, van Mars'
ontwapende Vredeboden, toorn tegenover toorn stellen;
Jordaens zal de antisociale en antilderikale satire te baat
nemen; Teniers zich terugtrekken op het land, te midden
der landelijke kermisvreugde; Van Dyck in de gelaatsuitdrukking zijner Ecce Homo's een aanklacht tegen de Voorzienigheid leggen, welke de vrome overlevert aan een boosaardige wereld. De eeuw der school van Van Eyck, even
wreed als de 17de, brengt een geheel andere soort van
kunst voort. Om zich te troosten van de ruwheid des
tijds, de losgelatenheid der hartstochten, de woesiheid der
vorsten, het plunderen en moorden der burgerij, vlucht die
kunst, als in de kloostercel, verkeert in de wereld zonder
met de wereld mee te doen, zit in een hoekje met een
boekje, leent kleuren en lijnen aan de devote oefeningen
van een schouwend leven.
Slechts bij uitzondering hebben de nude Vlamingen in
dit vak het tot de hoogte gebracht, welke in Italie door
Fra Angelico bereikt is. Maar de hunne is een kunst van
dezelfde orde. Men staat er tegenover een met 'outer serafijnen bevolkte verbeelding. Alles is aanbidding, berusting,
wierookgeur, psalmgezang. De gebouwen zijn kerkgebouwen, de gewaden kerkgewaden. De vorsten zelf en de burgers doen aan misbedienende geestelijken denken. De vrouwen zijn altegader heilige maagden: Vrede! vrede! ruist u
van alle zijde tegemoet. De kloof tussen het ideaal en de
werkelijkheid is niet gedempt door de hoe dan ook geidealiseerde werkelijkheid zelf, maar door de in beeld gebrachte godsdienstige bespiegeling.
Dit ongeveer is de achtergrond van 1400, waartegen de
Vlaamse kunst van 1600 uitkomt. Of laat mij liever zeggen:
waartegen haar levensgrote beelden, haar vices en haar
bloed, in brede draperieen gehuld, krachtig naar voren
springen. De wereld is binnengedrongen in de cel der heilige,
heeft de kloosterzuster onder de arm genomen, heeft haar
naar buiten gevoerd, heeft tot haar gezegd: Voortaan zult
gij beurtelings als model zitten voor een Mater dolorosa en
voor een Stroomnimf, voor een Bacchante en voor een

Maria Magdalena.
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Ziehier reeds dadelijk, van Rubens, twee kolossale vrouwenfiguren, een Voorzorg en een Overvloed. Zij hebben gediend voor een der triomfbogen, welke door Rubens en de
zijnen in 1635 te Antwerpen werden opgericht, om na de
slag bij Nordlingen de intocht van prins Ferdinand te
vieren. De volledige anekdotische geschiedenis van dit onthaal vindt men opgetekend, en met menige pikante bijzonderheid doorvlochten, in de onlangs voltooide monografie der Antwerpse schilderschool, door Max Rooses. Een
andere geschiedenis, door een tijdgenoot, - het graveerwerk
van Van Thulden, maakt sedert twee eeuwen een onderdeel
Tan alle grote Europese prentenverzamelingen uit. Brussels
museum bezit een fragment, in de brede profielen van Albertus en Isabella. Te Antwerpen wordt men bekoord door
twee schetsen, insgelijks Rubens' eigen werk. Verder is er
van de hand des meesters in deze, moet ik geloven, niets
overgebleven dan de twee Rijselse reuzinnen.
Wij hebben moeite ons voor te stellen dat een man van
die rang in de kunst, zich tot het decoreren van erepoorten
geleend heeft. Doch Rubens is te gener tijd een dier halfgoden geweest, welke iedere nederige arbeid onvoorwaardelijk te laag voor zich achten. Waar zijn hand gelegenheid
vond haar meesterwerk te staven, daar stak hi); haar uit de
mouw. En flink ook! Altijd een denkbeeld, altijd jets zinrijks. Nooit verlegen om een attribuut, steeds gereed met
een draperie. Stijl in alles. In de werkelijkheid zouden die
vrouwen slechts hebben kunnen dienen, om zich te laten
kijken in een kermistent. Rubens heeft twee godinnen van
haar gemaakt, nedergedaald uit een welvarende Olympus.
De Rijselse Kruisafnerrzing wordt gezegd, de derde in de
rij van het viertal proeven te zijn, door Rubens aan dit onderwerp gewijd. Antwerpen bezit er de kroon van. Doch
het Rijsels exemplaar volstaat om ons de overtuiging te
schenken, dat de Vlamingen, in de persoon van Rubens,
na geheel een eeuw van tasten, na tal van min of meer
rnislukte proeven, er eindelijk in geslaagd zijn, een nieuwe
vrucht te oogsten, van de Italiaanse loot, door hen geent
op de vaderlandse stam. Aan Rubens kan men zien, dat van
de arbeid zijner voorgangers niets verloren is gegaan. Zij
hebben hem de goede weg gewezen. Hun struikelingen zijn
voor hem even zoveel waarschuwingen geweest. Hun ontbrak alleen zijn genie. Toen het zijne zich ontplooide, was
de overwinning behaald. Met Rubens' kruisafnemingen aan
de spits, ziet men ten tweede maal Vlaanderens kunst de
bewondering der wereld vragen. Verrijkt met de kennis der
verborgenheden, haar in Italie ontsloten, is zij tevens natio16

Naal gebleven. Rubens heeft het geheim gevonden, het
verheven en eeuwenheugend passiespel des Nieuwen Testaments te doen herleven in Vlaamse beelden, bekleed met
Vlaamse spieren, van Vlaams bloed doorstroomd; de ene
getekend als Michelangelo of Rafael, de andere gedecoreerd
en gekleurd, als Titiaan of Veronese het zouden gedaan
hebben.
Mag ik met mijn persoonlijke voorkeur te rade gaan
dan is het schoonste doek hetwelk Rijsel van hem bezit, de
Verschijning der H. Maagd aan de H. Franciscus. Ook dit
onderwerp is door de kunstenaar meer dan eens behandeld.
Terwij1 Franciscus in de nabijheid van Ancona aan het
bouwen van een klooster was, zegt de legende, werd hij
's nachts, door een broeder zijner orde, biddend gevonden
in een bos. Geen wonder, dat van het gelaat des heiligen
cen buitengewone glans straalde: de Maagd Maria was hem
verschenen, had het Kind Jezus in zijn armen gelegd, en
hem vergunning geschonken, het aan zijn hart te drukken
en te kussen!
Het behoeft schier geen afzonderlijke vermelding, op
welke wijze door Rubens van deze stof partij getrokken is.
Geen omwegen; recht door zee. Zijn uitgangspunt neemt
hij, als een gelovig kerkschilder betaamt, in het bovennatuurtijke, maar vult er alleen zijn achtergrond mede, of
herinnert er in zijn bijwerk aan. Het menselijke is hoofdzaak; een schone jonge moeder, een aan de aarde ontvoerde
monnik, daartussen een engeiachtig kind, dat glimlachend
en verwonderd de handjes uitsteekt naar 's monniks donkere baard. Men waant een ongehuwde oom te zien, van
een vermoeiende reis in vreemde landen teruggekeerd, en
een bezoek brengend aan zijn zuster of schoonzuster, die
hem met opgetogenheid haar pasgeborene vertoont.
Dit stuk is afkomstig uit de kapel van een Rijsels kapucijnenklooster, voor hetwelk Rubens het indertijd geschilderd moet hebben. Merkwaardig is ook een H. Bonaventura, van dezelfde hand en dezelfde herkomst, bijna 'evensgroot. De achtergrond groenachtig, het gewaad grijs, de
hoed (een kardinaalshoed) rood. Verrassende harmonie van
kleuren. Men ziet de 'heilige op zijde. Met beide handen
ondersteunt hij een bock, waarin hij staat te lezen. Een dier
beelden welke bewijzen, dat Rubens wel degelijk ook, in
sommige opzichten, uit de school der Van Eycken stamt.
Zulk een Bonaventura had Memling of Metsys op het buitenblad van een triptichon kunnen schilderen. Van hen,
an Jan van Eyck zelve, vindt men er zo, te Gent, te
Brugge, te Antwerpen. Het zijn heiligen, die aan portretten
17

van tijd- en stadgenoten doen denken. Zij getuigen van een
volheid van levee, welke zelfs Rubens niet overtreffen kon,
en wier herinnering hem uit zijn jeugd onuitwisbaar bijgebleven moet zijn.
Laat het ons overigens niet verwonderen, zo het bijna
zonder uitzondering kerkelijke schilderijen zijn, welke men
te Rijsel van Rubens aantreft en ook het hoofdwerk van
Van Dyck er alweer een Kruisiging is. Hoe dichter men
Belgie nadert, des te vaker herhaalt zich dit verschijnsel.
Evenals de provinciale Franse, zijn ook de Belgische museums aangelegd met overblijfselen uit voormalige tempels
en kloosters. Altaarstukken, nogmaals altaarstukken. Zelfs
kan men beweren, dat Rubens en Van Dyck, dientengevolge, in Belgie maar half vertegenwoordigd zijn. Laat ons
liever zeggen: nergens beter dan in Belgie leert men beider
talent uit dit een gezichtspunt waarderen, wetend dat zij
nog in zovele andere zaken hebben uitgemunt.
Van meester Antonie kan ik mij niet herinneren, ooit een
aan de bijbelse geschiedenis ontleend doek gezien te hebben,
uit hetwelk de stoutheid en de frisheid van opvatting
spraken, waardoor zijn meester en Rembrandt ons in zo
hoge mate weten te boeien. Van Dyck heeft het bijbels
drama geschilderd, maar heeft het niet herschapen. Ook de
bedoelde Kruisiging is Been herschepping. De kunstenaar
koos een tekst uit de lijdensgeschiedenis van Jezus, en gaf
haar als woord voor woord terug. Maar het hoofdmoment
is op bewonderenswaardige wijze aangeduid. Men hoeft de
gerechtsdienaars en de soldaten slechts stadwaarts te zien
keren, om aanstonds te gevoelen: dit treurspel is afgespeeld;
deze lieden gaan naar huis, omdat er niets meer voor hen
to doen overblijft.
Aan dergelijke keus uit het algemene, dergelijk richten
van 's toeschouwers aandacht op een overigens volmaakt
natuurlijke bijzonderheid, herkent men de meester. De grote
schilders van die tijd hadden het bijbels onderwerp als in
het bloed. Zelfs een wereldling als Van Dyck droeg er het
stigma van met zich om, en, leefde hij er niet naar, hij gevoelde er al de poezie van. Welke wanhoop spreekt uit de
opgeheven handen Bier Maagd Maria! Welke tranen stromen de jonge Johannes langs de wangen! Met welke onstuimigheid, bovenal, stort Maria Magdalena zich voor het
kruis neder, en omhelst zij de voeten van de Man der smarte!
Licht mogelijk 'heeft de kunstenaar in de kostbaarheid van
haar gewaad een herinnering aan vroeger levensgedrag willen leggen. Wellicht ook trok hij van de overlevering slechts
met dichterlijke vrijheid partij, ten einde als model voor
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zijn Magdalena een dame uit de grate wereld te kunnen
gebruiken. Dit ene weten wij, dat zij radeloos bedroefd is,
verwonderlijk schoon, en het ruisend kleed van gele zijde,
waarin zij op de knieen is voortgekropen naar het hout,
tegen de donkere wolken aan de hemel een betoverende
werking doet.
Zo er termen bestaan, een geschiedenis van het christelijk
altaarstuk te beschrijven, dan behoeft men niet te vragen,
aan welke schilderschool in die monografie de eer van het
laatste schone hoofdstuk toekomt. Vast niet buiten invloed
van het veld winnend rationalisme in Europa, is het een
kunst, welke wij in de 18de eeuw roemloos zien ondergaan,
om in onze 19de slechts door zenuwtrekkingen blijk te
geven van haar opstanding uit de doden. 1k geloof tenminste niet dat Overbeck, Ary Scheffer, Hippolyte Flandrin het kwalijk zouden genomen hebben, zo men hen op
het gezochte in hun proeven gewezen had, vergeleken bij
de Vlaamse vruchtbaarheid der 17de eeuw. Alle kunstvlakken, schijnt het wet, hebben een soort van kiassieke bloeitijd. Nadat de Italianen het altaarstuk schenen uitgeput te
hebben, dook het onder de Viamingen nog eenmaal krachtig
en zelfstandig op. Toen was zijn laatste woord gesproken, en
de loopbaan van deze zon volbracht. Echter zou zij in het
westen niet verdwijnen, zonder als ten afscheid het gehele
uitspansel in gloed te zetten.
Verbazend en verbazend is het aantal altaarstukken,
voortgebracht door Rubens zelf, door zijn leerlingen, door
zijn tijdgenoten. Geen branden, geen belegeringen, geen
omwentelingen, geen verbeurdverklaringen, hebben ze kunnen vernietigen. Nog overal zijn de kerken en de museums
er vol van. Zelfs het rationalisme hebben zij overleefd. Met
gretigheid vallen in onze tijd de kunsthistorici crop aan,
om ze als grondstof te bezigen voor studien, gisteren geboren. Kreten van bewondering over zoveel arbeid, zoveel
schoons, zoveel goeds, anders hoort men niet.
Het is een dock van De Crayer, te Rijsel aanschouwd,
hetwelk mij deze opmerking in de pen geeft. Slechts een
jaar of vijf jonger dan Rubens, heeft De Crayer hem bijna
dertig jaren overleefd; en mogelijk vindt men het een
natuurlijke zaak, dat iemand, die de zesentachtig haalde
en tot ha laatste ogenblik een vaste hand behield, een
paar honderd grate schilderijen heeft nagelaten. 1k neem
echter de vrijheid, het verschijnsel bewonderenswaardig te
noemen. Gij hebt het ongerief, te Brussel te woken en een
jong artiest te zijn. Uw vader was een te arm schoolmees19

ter, dan dat gij u de weelde ener kunstreis kondt veroorloven. Daar komt, terwiil gij u nog een naam en een carriere moet maken, de grootste schilder zijner eeuw uit
Italie op- en zich te Antwerpen nederzetten, zogoed als
naast uw deur. Er gaat een vermaardheid van hem uit,
wier recht gij niet loochenen kunt en niet zoudt willen
loochenen. Wederkerig erkent hij uw talent; want hij is een
zegevierend, maar edelmoedig mededinger. Arme tijd-, acme kunstgenoot! Zestig jaren lang zal de roem van Rubens
u doen twijfelen aan uzelve, u verlammen door het besef
ener betrekkelijke minderheid, u kwellen met het voorgevoel dat, in de glans van zijn omvattender genie, de herinnering van het uwe, hetwelk beperkt is, voor de nakomelingschap in vergetelheid zal ondergaan!
Het strekt De Crayer niet weinig tot eer, op het gebied
van het altaarstuk, in onze schatting de vergelijking met
Rubens en Van Dyck desondanks zeer wel te kunnen doorstaan. Zijn Vier gekroonden (zo noemt men in Belgie de
levend begraven christen martelaren van het Rijsels museum) zijn in een woord een meesterwerk. Toen hij het
schilderde, telde hij zestig jaren, en onze verbeelding zoekt
met welgevallen in de voorstelling naar de voile wasdom
van een buitengewoon talent. Behoef ik te zeggen, dat de
sporen voor de hand liggen? Die mannen welke ten aanschouwe van de Romeinse landvoogd zo aanstonds hun
nieuw geloof met de dood bezegelen zullen, zij sterven niet
met de geestdrift der jeugd of der dweepzucht. Hun gelaat
en hun gebaren weerspiegelen een vaste, weloverwogen,
door de tijd beproefde overtuiging. Romeinen van de oude
stempel zelve, hadden niet met meer waardigheid het levee
kunnen laten. Ernst en vastberadenheid vormen de grondtoon van het tafereel, die tegelijk de grondtoon der onberispelijke groepering en van het sober koloriet is. Rubens en
Van Dyck zijn somtijds dichterlijker, fantastischer, stoutmoediger geweest; een beter altaarstuk dan dit hebben zelfs
ij slechts in de ure der hoogste bezieling kunnen uitvoeren.
Op hetzelfde ogenblik, dat De Grayer zichzelve dus
overtrof, werkte te Parijs Eustache Lesueur aan zijn Legende van de H. Bruno. Daar ik Lesueur zeer hoog stel, komt
het niet in mij op, hem tegenover De Grayer in de schaduw
te doen treden. Wie bijna vijftig jaren korter leefde, lag
niet onder verplichting, evenveel voort te brengen. Mijn
opmerking bedoelt alleen, op een kenmerkend onderscheid
te wijzen tussen het land en de eeuw van Rubens, vergeleken bij het land en de ontluikende eeuw van Lodewijk XIV.
In Frankrijk gingen, hand aan hand met de beeldende
z
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kunsten, de letteren een onvergetelijke bloeitijd tegemoet.
In Vlaanderen schenen de letteren nooit armer dan in de
17de eeuw. Aileen in de schilderkunst openbaarde zich, gedurende dat tijdvak, de schone aanleg van het kleine yolk.
Alle opwellingen van hoger leven baanden er in een vorm.
van kunst zich een uitweg. Bevorderlijk aan het voortduren
der door Rubens gewekte beweging is deze eenzijdigheid
zeker niet geweest. Welke eenzijdigheid was ooit duurzaam
vruchtbaar? Doch wat innnerlijke kracht betreft, ja, en
voor een tijd, hebben de Vlamingen hun meesterschap in
de behandeling van het penseel ook hieraan te danken gehad, dat zij niet voortkonden met de pen. Niets leidde hen
van het schilderen af. Alle poezie zette zich bij hen in
schilderkunst om. VOOr de eeu-w haar halve loop geeindigd
had, was door hen op dat gebied zulk een volkomenheid
bereikt, dat Lodewijk XIV in meer dan een zin grootmama
zeggen moest tot de dame, wierLuxembourgpaleis Rubens met
de allegorische voorstelling harer levensgeschiedenis tooide.
Daar wij nog herhaaldelijk gelegenheid zullen vinden,
op dit niet-literaire in het Vlaamse kunstgenie te wijzen,
besluit ik de wandeling door de Rijselse zalen met een blik
of wat elders. Sommige proeven van het Noordnederlandse trekken mij aan, in wier bezit de Frans-Vlaamse verzameling terecht zich verheugt.
Men vindt hier een Honthorst, die in de refter ener
meisjeskostschool in het geheel niet op zijn plaats zou
zijn, maar des te meer de veelzijdigheid van de kunstenaar
bewonderen doet. Kan deze blanke Triomf van Silenus,
vraagt gij, afkomstig zijn van dezelfde meester, die de
Italianen in zijn jeugd, om zijn liefde voor het donkere,
Della Notte noemden? Dezelfde, van wie gij in de Lucasacademie te Rome de bevallige Maria Magdalena gezien
hebt, welke met cen fijn penseel, gedoopt warme duisternis en lichtende vleeskleur, op koper of porselein gebracht schijnt? Al zijn leven! Voor de kleine boetvaardige
zondares van daarginds, wier model en wier strobed door
de schilder moeten waargenomen zijn in een Italiaans
hospitaal voor Traviata's, is levensgroot een gezonde
Vlaamse zus in puris naturalibus in de plaats gekomen,
die, bijgestaan door een sater in paradijskostuum, een kan
wijn helpt brengen naar de mond van de moedernaakte
Silenus, waggelend. op zijn grauwtje. Honthorst eindigde
zijn dagen in Den Haag, waar hij het bezoek van Rubens,
zegt men, en vast ook van Jordaens ontving. Zijn Silenustriomf maakt de indruk, als compliment te hebben
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moeten dienen aan die twee gildebroeders. De deuren van
Vlaanderens menselijke vleeshal staan er wi jd open, en
bet is of men door Rubens' naakt een ader van Jordaens'
anti-papistische humor lopen ziet. De door de wijn bevangen Silenus heeft de tronie van een onwaardige monnik,
wiens buik zijn afgod is, en welk een buik! De dansende
bacchante gelijkt een weggelopen kloosterzuster, die, alvorens in een ander Asiel Steenbeek te belanden, Naar :nuts
over de molen, de schaamte tegen de grond, en lachend
zich de kermisvreugde in de straatarmen wierp. Vroeger
behoorde dit doek aan het Louvre, en eerst in 1873 gaf de
regering het Rijsel ten geschenke. Het is een dier wonderwerken van twee eeuwen her, wier onzedigheid de tijd
heeft uitgewist, om slechts getuigenis over te laten ener
meesterlijke uitvoering en ongavenaarde gulheid van lach.
Ziehier de kapitale portretten van de heer en mevrouw
Vrydags van Vollenhoven junior: een Haagse heer en een
Haagse dame, in de eerste jaren der 17de eeuw door Van
Ravesteyn geschilderd. De directie van het Rijsels museum
kocht beide doeken, in 1868, op ik weet niet welke yendutie. Zij voeren geen dagtekening, maar de kleding doet
ze tot de vroegere helft van Ravesteyns leven brengen.
Het is klassieke Hollandse kunst uit de brede tussenperiode
die op Moro gevolgd en Rembrandt voorafgegaan is.
`Zulke portretschilders zijn er niet meer' is de onveranderlijke indruk, die men bij het aanschouwen van dergelijke
beeltenissen ontvangt. Tegelijk wenst men te vragen: waar
heeft een man als Ravesteyn zijn kunst vandaan gehad?
Zijn tijdgenoten hebben hem een cconterfeyter' genoemd,
evenals Mierevelt; en meer is hij ook niet geweest. Maar niet
minder dan zijn portretten, getuigen zijn Haagse schuttersstukken van een vorming in hoger school. Onwillekeurig denk
ik mij hem als een jong Amsterdammer, die alvorens zich in
Den Haag te vestigen, te Haarlem aan de zijde van Frans
Hals de lessen der academie is gaan bijwonen, daar geopend door meester Cornelis, Hendrik Goltzius en Karel
van Mander. Een gedeelte van Van Manders werken is
in 1616 en 1618 te Amsterdam gedrukt bij een Van Ravesteyn, die Paulus heette, een bloedverwant van Johannes geweest kan zijn, en een sprekend wapen voerde: de
profeet Elia, op de voorgrond van een landschap met
steenachtige achtergrond, gespi jzigd door de raven. Mogelijk wel is bet de voormalige leermeester, die over een geliefd discipel spreekt, wanneer Van Mander op zijn voorlaatste bladzijde van Johannes zegt: `Ick behoefde oock
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niet verswygen in Den Hage een seer goed schilder en
conterfeyter, Ravesteyn gheheeten, die een schoone en goede handelinghe heeft.' Dit werd geschreven in 1604.
Van meer gewicht is de omstandigheid, dat de drie
meesters gerekend moeten worden onder de beste importeurs van Italiaanse kunst in Noord-Nederland. Ravesteyn
en Frans Hals hebben de Italianen nagevolgd, als Rembrandt dit gedaan heeft. Veeleer begint met hen een echt
nationale, zelfstandig Noordnederlandse schilderwijze. Maar
zij waren leerlingen van mannen, die zich in of naar
Italie gevormd hadden. Geen kunst zonder stijl, geen stij1
zonder school. Voeg daarbij, dat het oudste schuttersstuk,
hetwelk van compositie getuigt, Cornelis van Haarlem tot
maker heeft, en Cornelis van de artistieke meerderheid der
Italianen zo doordrongen was, dat men in zijn Bethlehonse kinderrnoord standen kan aanwijzen, die van Italiaanse voorgangers rechtstreeks overgenomen zijn.
Van Frans Hals bevindt zich te Rijsel maar een doek:
een toverkol, in de gedaante van een Haarlems viswijf,
afschuwelijke tweelingzuster der Hille in de collectie Suermondt, thans te Berlijn. De Haarlemse meester naar dit
ene stuk beoordelen, zou even onbillijk wezen, als het Da
Vinci alleen naar zijn karikaturen te doen. Onbillijker
schier, want Frans Hals kan in de andere schaal niet
zovele idealen leggen. Maar een blik op een der zijden
van zijn talent gunt die feeks onbetwistbaar; al is het
maar op zijn penseelbehandeling. Er heerst een bewonderenswaardige harmonic tussen de wijze van voorstellen en
het voorgesteld karakter. Aan de beeltenis van het onmens
is niet een streek meer verspild, dan het model verdiende.
Maar ook komt niet een streek te kort. Acht een schilder
(en waarom zou hij niet?) het met de waardigheid van zijn
talent bestaanbaar, kleur en omtrek te lenen aan al hetgeen uit het oogpunt der schoonheid een vrouw ontluisteren kan, hij is gehouden, het zó te doen. Schiller laat
sommige vrouwen hyena's worden: Hals geeft er ons een,
die waardig zou geweest zijn, met Mefistofeles op de
Blocksberg te dansen.
Een soortgelijke opmerking als omtrent Ravesteyns portretten, moest ik maken bij het zien van een familietafereel van Thomas de Keyser. De toepassing is zuiver Hollands, het procede echt Italiaans. Zo heeft alleen een
Amsterdammer kunnen tekenen, die bij een andere Cornelis van Haarlem in de leer gegaan was. In een vroeger
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tijdperk trokken de Hollanders naar Vlaanderen, en vormden er zich in de school van Van Eyck. In de latere
blijven zij thuis, en doen hun voordeel met de bezieling,
nit Italie medegebracht door onderwijzers. Al minder gevoelen de vrije burgers der Verenigde Provincien lust, zich
naar het afhankelijke Zuiden te begeven. Al meer ontsluiten zich hun ogen voor de dichterlijke stof, welke eigen
land, eigen lucht, eigen gedachte, eigen maatschappelijke
omgeving aanbieden. De discipelen groeien de meesters
boven het hoofd. De Nederlanders hebben de Italianen
niet langer nodig. Zij kunnen voortaan op eigen wieken
drijven. De methode van over de bergen is hun als de leer
van een tongval geworden, die zijzelf thans even vloeiend
schriiven als spreken. Die methode is van nu af hun eigendom. De regels der grammatica herinneren zij zich niet
meer, maar zij bedienen zich van het idioom als van een
tweede moedertaal.
Op die wijze verklaar ik mij de wording der Vlaamse en
der Hollandse school van 1600. Stekken geweest, hebben
zij zich tot stammen ontwikkeld. En zo jets eigenaardigs
is uit de Noordelijken gegroeid, dat bij het binnentreden
van het eerste klassiek museum het beste, een kind u zeggen kan, waar de oudhollandse kunst begint. Geen ander
yolk van Europa heeft in die mate of op die trant de
poezie van het huisgezin, van geheel het burgerlijk leven
overgebracht op het doek. Plaats in gedachten De Keysers
familietafereel (vader, moeder, en vijf kinderen, waarvan
het jongste door een der ouderen wordt rondgereden in
een bokkewagen) naast het grote schuttersstuk in het stadhuis van Amsterdam; hang uit het Mauritshuis er het
kleine burgemeestersstuk nevens, en gij hebt de Hollandse
schilder der 17de eeuw. Uit de kerk is de kunst verhuisd
mar de raad-, naar de binnenkamer, doch zonder een ogenIan op te houden, kunst van de beste soort te zijn. Afkomstig
nit een goed nest, is zij haar oorsprong trouw gebleven.
Nevens dit historisch genre is het stads-, het rivier- en
het zeegezicht, geloof ik, het oorspronkelijkste, wat in
onderscheiding van de Vlaamse school der 17de eeuw, de
Hollandse heeft voortgebracht. In het landschap wedijveren Rubens en de Bruegels met Rembrandt, Ruysdael
en Hobbema. In het dierenstuk, Rubens en Snyders met
Cuyp en Potter. In het bloemstuk, Daniel Seghers met
Van Aalst. In het stilleven, Snyders en Fyt met De Heem
en Weenix. In het genrestuk, Teniers en Jordaens met
Ostade, Brouwer, Steen, Terburg, Metzu. In het binnenhuis
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en het kerkgebouw, Neefs met De Hooghe en De Witte.
Reis echter de gezamenlijke museums van Belgie rond, ea
gij zult er zomin als te Rijsel een tweede Johannes Vermeer,
een tweede Van der Heyde, een tweede Van Goyen, eel'
tweede Bakhuizen, een tweede Van de Velde vinden. Te
gener tijd heeft bij de Vlamingen die snaar getrild, Ook in
dit opzicht zijn hun museums een eerlijke spiegel hunner
kunstgeschiedenis.
Claude Lorrain is naar Italie moeten tijgen, om de zee te
leren zien. Eerst in de 18de eeuw gingen Canaletto's ogen
voor de stadsgezichten van Venetie open. Niet slechts
komt de oudhollandse school in deze de eer der vinding
toe; maar gelijk met haar familieportretten, haar regentenen haar doelenstukken, staat zij ook op dit gebied order de
natien van Europa glansrijk alleen. Enig is zij, wanneer
zij voor het eerst het landschap om het landschap geeft,
het als decoratief aan de Italianen, de Fransen, en de Vlamingen latend. Enig, wanneer zij voor het heroIsch dierenstuk een platburgerlijke weide met vee heldhaftig in de
plaats stelt. Enig, wanneer zij het kleinsteeds binnenhuis
laat vonkelen van een Licht, alsof die keukens en die zitkamers kerkportalen waren.
Nog onvervreemdbaarder rechten bezit zij op het andere
eigendom. Haar stads-, haar rivier-, haar zeegezichten
trotseren iedere vergelijking. V66r haar was nergens aan
dit gedeelte der werkelijkheid een plaats in de kunst ten
deel gevallen. Op dit gebied (schilderachtig als de oude
grachten van Amsterdam, tot mijmeren stemmend als bij
avond de Maas voor Dordrecht, breed als de Noordzee
voor Vlissingen of Texel) is zij volstrekt nieuw geweest.
Een bevallig specimen van hetgeen oud-Holland in het
binnenhuis vermocht, is te Rijsel een klein doek van De
Hooghe, voorstellend een jonge zittende vrouw met een
dienstmeisje tegenover haar, dat gereed staat inkopen te
gaan doen en bevelen aanhoort. Door een open venster,
op de achtergrond, ziet men een vlak landschap: weiden,
overlangs in tweeen gesneden door een smalle vaart of rivier, waarover zich een kleine brag welft. Kerkspitsen in
het verschiet. Het stukje is maar zes halve palm breed,
en maar zeven halve hoog. Doch al bedekte men het met
pas van de munt gekomen goudstukken, het zou zulk een
gloed niet uitstralen, als het in zijn natuurstaat duet.
Een stem fluistert u in, dat het vrouwtje op de ouderwetse stoel de jonge echtgenote van de schilder zelve is,
en zij het middagmaal bestelt, dat na of loop van zijn werk
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hem zal worden voorgezet. Nog maar voor een schotel
heeft zij met haar eigen lieve handen de groenten zitten
pluizen in een bakje op haar schoot, en de dienstmeid zou
dat koperen emmertje niet aan de arm dragen, zo er van
de markt niets dan gewone zaken moesten meegebracht
worden. Zo gij vraagt, of een extraatje hem niet eerlijk
toekomt? Ja. Meer dan het dagelijks brood verdiende hij
aan haar. Een charmant huisje heeft hij voor haar gehuurd,
aan een ruime buitensingel, met een vrolijk, landelijk,
schilderachtig uitzicht. Keurig heeft hij haar in haar meubeltjes gezet: een hoge zitkamer, met een zonnig goudlederen behangsel, waartegen haar goudblonde haren en
kersrode samaar bevallig aftonen. Een gemakkelijke stoel.
Een mooie tafel op gedraaide poten, en die tegen een
duwtje kan. Nette matten op de vloer. In het venster een
glas met bloemen zo fris, dat zij om bij zijn thuiskomst
hem te verrassen, twee rozen genomen en in haar haren
bevestigd heeft. Onschuldige koketterie, de vrouw van
een schilder waardig! Het gehele vertrek ontleent aan die
rozen een rozerode weerschijn. Vrijgezel, roept het u toe,
bouw u een nestje! Zwerver, word een gezeten burger!
Treed in de echte staat! Zo gij een goede vrouw verlangt,
ziehier een goede vrouw voor u! Een burgermeisje maar,
doch dat met weinig tevreden, met weinig gui, met weinig
mooi weet te zijn, en in uw afwezigheid, omdat zij aan
u denkt, u erkentelijk is, en u liefheeft, te uwer eer een
bloem in het kapsel der alledaagsheid steekt!
Er moet een geheime reden bestaan, waarom deze kleine
roman in olieverf, niet alleen, ons niet langwijlig toeschijnt,
maar ons bekoort en boeit. Hoeden wij ons echter, het
onverklaarbare te willen verklaren! Ware Rembrandt er
niet geweest, misschien zou De Hooghe die lichteffecten
en die kleurengloed niet gevonden hebben. Doch ware hij
zichzelf niet geweest, zelfs Rembrandt had geen schilder
van hem kunnen maken. Altijd komt de gehele kunstfilosofie op een zelfde kwestie neder. Men is een kunstenaar,
of men is het niet; en nog nooit heeft iemand weten te
zeggen, wat kunst is.
Uit mijn zwijgen over oud-Italie, oud-Duitsland, en
oud-Spanje, heeft de lezer moeten besluiten dat het Rijsels
museum geen merkwaardige werken uit die scholen bezit.
Met des te meer onderscheiding zou ik uit de nieuwere
Spaanse, drie Francesco Goya's behoren te vermelden: twee
jonge meisjes, twee oude vrouwen, en een aan de worgpaal gebonden misdadiger, wiens lichaam in een wijde
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witte mantel gewikkeld is, terwij1 de afschuwelijke flood
reeds aangevangen heeft, zijn gelaat zwart te verven. Goya
zelf heeft in een vermaarde ets deze fantastische voorstelling wereldkundig gemaakt. Doch ik mag niet vergeten,
dat Rijsel slechts een hake voor ons is, en bovenal Vlaanderen ons bezig behoort te houden. Oudvlaamse stillevens
zijn er in overvloed voorhanden, en tot afscheid wil ik op
een daarvan de aandacht van de belangstellende richten.
Wie verneemt, dat het paneel uit de voormalige, bij
Rijsel gelegen abdij van Cysoing afkomstig en gewaarmerkt
is door een kerkelijke staf, heengestoken door een mijter,
zal aan iets deftigs denken. Het zijn echter slechts een
dozijn opengemaakte ()esters, aangeboden op een donkerkleurige schotel, met een stuk citroen ernevens. Men ziet
ook een paar roemers, een bord mispelen, een mandje
druiven, een meloen; maar alleen om de ()esters was het de
schilder te doen.
Het moet omstreeks 1650 geweest zijn, dat Jakob van
Es, Antwerpenaar, voor de Cysoingse abdij, wier bewoners
wij onderstellen willen, allermeest in, effigie gastronomen
geweest te zijn, deze smakelijke schotel aanrichtte. Met de
hand op het hart moet ik verklaren, de naam van deze
meester vroeger nooit vermeld gevonden, en te Rijsel voor
het eerst een werk van hem aanschouwd te hebben. Te Wenen, zegt men mij, bevinden zich twee kapitale visstukken
van Van Es met figuren van Jordaens. Tot het nagelaten
kabinet van Rubens behoorden van hem twee stillevens,
die men niet weet waar gebleven zijn. Het Antwerps
museum bezit een derde stilleven; dat van Nancy een
vierde. Verder niets. In 1649 was Van Es in zijn, kring
een beroemd man, gelijk blijkt uit een te Antwerpen in dat
jaar verschenen galerij van gegraveerde portretten. Daar
hij op het tijdstip zijner aanneming tot lid van het SintLucasgilde in zijn vaderstad, reeds veertig jaar oud was,
zo gelooft men, dat hij lange tijd in Noord-Nederland
heeft vertoefd. Afgaand op zijn wijze van schilderen,
maakt men hem tot een leerling of volgeling van Heda.
Echter deel ik deze bijzonderheden mede, ten einde de
schijn, te vermijden, alsof de persoon mij onverschillig was.
Ook mij is het bovenal om de opnieuw verlevendigde indruk te doen, dat de nederigste onderwerpen door de
kunst veredeld kunnen warden, en in de loop des tijds,
door kunstenaars van de echte stempel, werkelijk veredeld
zijn. 1k wantrouw de man, die zich een vereerder van
Rafael en Rembrandt noemt, maar er iets tegen heeft, dat
27

men weekdieren schildert. Te dien aanzien schaar ik mij
aan de zijde van het grote publiek, dat elk kunstwerk
bewondert, mits het in zichzelf bewonderenswaardig zij.
Er zijn ogenblikken in het leven, dat men meer voor een
altaarstuk; andere ogenblikken, dat men meer voor een
stilleven gevoelt. Dit is de enige onderscheiding, welke de
beminnaar van het schone mag toelaten. Onze stemming
kan verschillen, maar nooit verschilt de kunst. Hetgeen
op haar gebied ons van een hogere en een lagere orde,
van kleine en van grote kunst doet spreken, is een overeengekomen terminologie. Gelijk in de natuur, zo is ook
in de kunst alles groot, en alles even groot. In de waarheid stond Jordaens, die het niet beneden zich achtte, bij
de vissen van Van Es mensen te schilderen. In de waarheid Rubens, die twee stukken van Van Es voor zijn verzameling aankocht. Eerlang zal te Gent onze bewondering
en onze eerbied voor de Aanbidding van bet Lam, te
Brugge onze hulde voor Memling en zijn H. Catbarina,
zijn H. Ursula, zijn Drie Koningen gevraagd worden. Zo
slechts Memling en de Van Eycken ons Van Es niet doen
vergeten, en ons gemoed te aller uur, voor iedere openbaring van het schone zonder uitzondering, geopend blijft!
DE KUST EN IEPER
VAN Rijsel ben ik, Frankrijk uit, Belgic in, over Ingelmunster, Roeselare, Lichtervelde en Torhout, gespoord
naar Oostende; rekenend, gelijk ook uitgekomen is, dat zo
ik van Oostende naar Spa het land dwars doorschreed,
een goede genius mij achtervolgens en vanzelf naar Brugge
en Gent, naar Antwerpen en Brussel, naar Mechelen en
Leuven, naar Luik en Namen voeren zou, en dit het
zekerst middel was, niets van het voornaamste over te
slaan.
Op Franse bodem vindt na Rijsel de toerist die uit
Parijs komt, geen andere wonderen dan die der nijverheid
te bezichtigen of te overwegen: hoe Tourcoing, in slechts
twaalf jaar tijd, zijn bevolking van 23 000 zielen tot
46 000 zag aangroeien, en Roubaix, hetwelk in 1806 nog
niet ten voile 9000 inwoners teide, thans voor 76 000 te
bock staat. Gepaste vermaning aan het adres van hen,
wier lief de voor de kunst in fanatisme dreigt te ontaarden!
Welvaart te scheppen, waar de welvaart kwijnde of niet
bestond, ook dit is een kunst; en zal hun schoorsteen rokend blijven, dan moeten de kunstenaars wensen, dat de
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fornuizen der katoenfabrieken nimmer uitgedoofd mogen
worden. Het was in alle tijden en in alle landen de milde,
winnende hand van kooplieden en industrieen, die in
wedstrijd met vorsten en prelaten, het schone de weg
effende.
V6Or de locomotief u te Ingelmunster brengt, zijt gij het
slagveld van Kortrijk doorgesnord: roemrijkste onder de
oude herinneringen van een rassenhaat, die nog na zesdhalve eeuw geen hartelijke vriendschap is willen worden.
Met iedere schrede verder op Vlaanderens bodem zult gij
erkennen, dat die haat de bolster was van een kracht, Welke ook op het gebied der kunst gedenktekens heeft nagelaten. Wanneer Jan van Beers beproeft, de poezie van
Maerlant tot een voorspel van de Sporenslag te verheffen,
dan heeft hij de stukken tegen zich. Het literarisch Vlaanderen der oudheid is een ontkenning van de heldenzang.
Doch ere aan Vlaanderens stadhuizen, met het Kortrijkse
in de voorhoede! Aan Vlaanderens burgerlijke bouwkunst,
in wier schaduw zijn beeldhouw- en zijn schilderkunst zich
ontwikkeld hebben! Van de Sporenslag dagtekenen die victorien.
Bij Kortrijk hebt gij de Frans-Vlaamse kolenstreek verlaten, die van Rijsel en Roubaix, zich rechtsaf naar Mons
buigt, in de-richting van Charleroi, Namen en Luik. Links
ziet het landschap niet langer zwart: wij zijn het blonde
koninkrijk der vlasteelt binnengereden. Geen Bergen, weinig heuvelen. Alles meest vlak bouwland, gevat in lijsten
van geboomte. Hoe noordelijker wij komen, des te meer
effent zich het terrein. Evenwel ligt er een verrassing in het
zout. Nog te Torhout bevinden wij ons in het hart van de
akkerbouw. Ook nog te Wijnendale, Ichtegem, Eernegem, Moere, Gistel, Snaaskerke, en hoe verder de stations
heten mogen, waar, in het land der spoorwegen bij uitnemendheid, de overal stoppende trein ons geduld op de
proef stelt. Onmiddellijk daarna... de zee! Tussen de laatste akker en de eerste golf ligt bij Oostende ternauwernood
een dijk van duinen.
Deze gehele Belgische Noordzeekust is in de laatste
aren een smalle kolonie van badinrichtingen geworden,
met Heist en Nieuwpoort-Bad als vleugelkorpsen, en
Oostende als hoofdmacht. Tussen het bad Heist en het bad
Oostende ligt het bad Blankenberge; tussen het bad Oostende en het bad Nieuwpoort, het bad Middelkerke. In de
Nieuwpoortse duinen verschuilt zich daarenboven de
zanderij De Panne. Overal een kursaal, overal hotels;

j
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maar hotels en kursalen voor onderscheiden beurzen en
onderscheiden zenuwgestellen. Wie te Oostende het te
druk, of de druiven zuur vindt, kan zich naar elders begeven, waar bij minder weelde meer kalmte heerst.
Het zijn bovenal vreemdelingen, die in de zomermaanden van deze inrichtingen gebruik maken. Oostende gelijkt
dan een voorstad van Duitsland, waar de Duitse geld- en
de Duitse geboorte-aristocratie elkander bescheiden. De
kursaal is geen speelbank van professie. Niettemin speck
men er druk en hoog. Voor de heren, wier vrouwen en
kinderen de Baden, komen gebruiken, is het spel Oostendes
great attraction.

Eerst in 1865 zijn de vestingen gesloopt, eerst in 1874
werden de terreinen uitgegeven. Dus kort daarna, kan op
dit ogenblik alles nog niet volgebouwd zijn. Nochtans begint aan deze zijde een Quartier Leopold zich reeds te
vormen. En zo snel vermenigvuldigen, boven op de dijk,
zich de villa's, dat wie uit zee komt eerlang wanen zal,
in Oostende een nieuwe paleizenstad van het Noorden te
begroeten.
Er heerst in de stijl dezer moderne architectuur een verscheidenheid, die de grilligheid nadert. Het Moors reikt er
de hand aan het gotisch, de renaissance aan het byzantijns. Het oog schemert van zoveel bouwvormen door en
nevens elkander. Nergens een lija, die men rustig volgen,
een hoofdgedachte, waaraan men zich vasthouden kan.
Een reeks fantasie-kastelen in het gelid, knie aan knie,
elleboog aan elleboog, niet gescheiden door plantsoen, door
lucht, door niets.
Een dus gebouwde straat zou niet bekoren kunnen, in
een stad; al beseft men, dat er miljoenen aan te pas gekomen zijn. Gedurende negen maanden van het jaar moet
gij er de indruk ontvangen van iets onbeschrijfelijk bars,
guurs, en tochtigs: kostbare gevels, en daarachter geen
comfort. Doch in de fraaie zomertijd vertoont het geheel
een aangenaam en lachend voorkomen. In gedachte wenst
men Oostende geluk, zulk een kracht van aantrekking uit
te oefenen op de overvloed van het buitenland. Men gevoelt en erkent, dat zonder bijvoeging van zekere hoeveelheid wansmaak, het ideaal niet verwezenlijkt kon
worden. Onwillekeurig ontbloot men het hoofd voor de
zee en de zon, Welke de een in de andere te zien ondergaan zulk een verheven schouwspel aanbiedt, dat de mens
zich kostbare woningen sticht, alleen om voor een poos er
het voile genot van te hebben.
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Oostendes dijk, uitstekend onderhouden, zorgvuldig geplaveid, wordt meer en meer een der grote internationale
pantoffelparaden van het gedesoeuvreerd Europa. Hij is
de enige voorname ader van Oostendes welvaart, of moest
ik het enig overgebleven bolwerk tegen Oostendes ondergang zeggen? Uit Engeland stappen hier ieder jaar 25 000
reizigers aan wal; maar ook ieder jaar schepen er zich
naar Engeland 25 000 weder in. Fraaie stoomboten onderhouden de vaart op de overzijde; doch het zwaartepunt der beweging ligt niet te Oostende zelf, en de voordelen gaan Oostende voorbij. De enige blijvende middelen
van bestaan, in Belgie's tweede zeehaven, zijn haar visvangst, haar oesterplaten, en... haar dijk. Van de zomerpakjes der langs die wandeling heen en weer schrijdende
heren, van de japonnen der hen vergezellende dames, leven
de modemagazijnen. De verteringen dezer badgasten dekken de kosten der hotels. Is er op aarde een tweede stad
van nauwelijks 18 000 inwoners, waar zo ontelbaar veel
logementen aangetroffen worden? En geen tarieven voor
de poes! In het Hotel de la plage heeft men mij een zitkamer van middelbare omvang getoond, voor welke honderd frank daags betaald moest worden.
Ik moet de opmerking herhalen, dat zomin de Vlamingen der 17de als die der 15de eeuw, voor hun schilderkunst
partij getrokken hebben van de zee. Laat mij er mogen
bijvoegen, dat de Vlaamse letterkundigen van de tegenwoordige tijd, te dien aanzien naar hun vaderen aarden.
De beminnelijke kleine romans van Conscience, van de
dames Loveling, spelen beurtelings in alle Vlaamse vlekes en op alle Vlaamse plekjes, behalve aan het strand van
Oostende. Of misken ik, door zo te spreken, de verdiensten
van Bella Stock? Rekent gij het mede, dat in Leocadie
Stevens de heldin van het verhaal, met een verdeeld gemoed naar het fosforesceren der zee gaat zien? De Vlaamse
studenten in Vuylstekes fraaie liederen, gaan overal stoeien
en drinken, maar schijnen niets zozeer te duchten, als zich
aan zout water te buiten te gaan. Emmanuel Hiel is een
dichterlijk waarnemer van Vlaamse velden en Vlaamse
stromen; door de Vlaamse branding echter gevoelt hij
zich niet aangetrokken. Hij geeft boerenliederen, weideliederen, natuurgezichten, geeft de berg, het dal, de stroom,
het woud; doch maar een duinwandeling, met garnalenvissers gestoffeerd. Tot zijn en anderen verontschuldiging
dient, dat het eigenaardig-Vlaamse te Oostende bijna geheel verdwijnt achter het algemene en internationale.
Vreemdelingen geven er in alles de toon.
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Een klein te Oostende gedrukt boekje is mij in handen
gekomen, waarin door een Fransschrijvend Oostendenaar
met liefde over de plaats zijner inwoning gesproken, wordt.
Hoor hem echter uitweiden over het schone vergezicht,
aangeboden door het plat van de vuurtoren; en het zal
treffen, dat ook deze Vlaming, wanneer 'hij de roem zijner stad gaat verkondigen, Amfitrite de rug toekeert: Je
connais peu de spectacles qui inspirent autant de calme,
qui reposent autant, que celui dont on jouit du haut de
cet observatoire. Gij meent, dat er een lofrede op de oceaan

zal volgen, de majestueuze, de vaak beschamend rustige
en gelijkmatige, het beeld der eeuwigheid? Toch niet: Ici,
pas d'arbres qui interrompent a chaque instant le regard
et bornent l'horizon retreci; ici pas de rochers, pas de
collines; ni les lignes heurtees, ni les anfractuosites, ni les
escarpements des pays de montagnes. Rien qu'une immense plaine verte et blonde, qui semble sue con fondre au
loin avec le ciel. Ten overvloede wordt verzekerd, dat dit
niet is in paradoxe inspire par l'amour du pays natal,
maar une grande verite pour tous ceux qui savent regarder et sentir. Over de zee geen woord.

In de nieuwere geschiedenis is Oostende driemaal platgeschoten door verschillende belegeraars; in de middeleeuwen achtmaal overstroomd door de golven. Het eerste
verklaart in voldoende mate, dat de stad geen enkel dier
oudvlaamse gebouwen vertoont, aan welke Brugge en
Gent zo rijk zijn. Ternauwernood valt aan de Grote Markt,
waar het raadhuis op de kortegaard neerziet, hier en ginds
een overblijfsel van vroegere bouwtrant te bekennen. Al
het overige is modern, of gaat hoogstens terug tot de
laatste jaren der 18de eeuw.
De dijk kan men het niet aanzien, dat hij, ten einde
nieuwe overtromingen te weren, in de loop des tijd is
aangevuld, opgehoogd of versterkt. Hij schijnt gevormd
door de duinen zelf. Echter kunnen de sporen van vroegere herstellingen verdwenen zijn; even als te Damme met
de overblijfselen van de andere dijk het geval is, door
Dante herdacht.
Van Oostende naar Damme te komen, is de eenvoudigste
zaak der wereld. Het kanaal naar Brugge onderhoudt de gemeenschap. Niet zo gemakkelijk valt het, zich te Damme
te orienteren. Het terrein heeft in de loop der eeuwen
een geheel ander aanzien bekomen. De niet-deskundige
tracht tevergeefs zich rekenschap te geven, wat in de oude
tijd de Bruggenaren kan bewogen hebben, te dezer plaatse
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een dam tegen de oceaan op te werpen. Van de zee is
niets te bespeuren. Door het rijzen van de bodem aan zijn
voet, een gevolg van dempen en indijken, is de vermaarde
schermo onzichtbaar geworden.
Van Damme heb ik de indruk ontvangen, dat men, tot
kiezen genoodzaakt, toch eigenlijk liever te Oostende wonen zou. Er is in de aanblik van zulk een dorp geworden
Vlaamse vesting- en havenstad, iets onbeschrijfelijk weemoedigs. Echter mag een rechtgeaard Nederlander niet
verzuimen, een bedevaart te ondernemen naar het graf
van de vader 'der Dietse dichteren altegader'.
Een getrouw denkbeeld van het armoedig en kwijnend
bestaan, hetwelk Damme voortsleept, gaf mij de bijzonderheid, dat het raadhuis er tevens dienst doet als estaminet, en de waardin er huishoudt in hetzelfde vertrek,
waar, bij voorkomende gelegenheden, de ambtenaar van
de burgerlijke stand zijn functien komt verrichten. Laat
mij in het voorbijgaan mogen opmerken, dat men in Westen Oost-Vlaanderen struikelt over de estaminetten, en er
in sommige dode steden haast evenveel bierhuizen als
woningen aangetroffen worden. Op het plein v6Or het
raadhuis prijkt sedert 1860 Maerlants standbeeld, door
een zoon van Brugge, de beeldhouwer Pickery.
Daar de kunstenaar de vrije hand had, heeft hij noch
wat de gelaatsuitdrukking betreft zich aan het Vlaamse
type, noch wat het kostuum aangaat zich aan de nationale
dracht gehouden. De oudste Vlaamse miniaturen althans
doen niet vermoeden, dat Maerlant er dus zal hebben
uitgezien. Zijn beeld te Damme is het beeld van een Florentijn uit de laatste jaren der 13de eeuw, dantesk van
pose, dantesk gedrapeerd, en met een danteske plooi om de
mond. 's Beeldhouwers streven is veeleer geweest, de overlevering van Maerlants persoonlijke kennismaking met
Dante, dan het algemeen karakter van Maerlants eigen
leer- en zededichten in herinnering te brengen.
Een belangwekkend overblijfsel van half-gotische, halfrenaissance stijl, burgerlijk toegepast, is, in weerwil van
zijn verwaarloosde staat, het zoeven genoemd raadhuis.
Een hoog en kostelijk bordesje versiert de voorzijde. Aan
sommige zware balken in de zoldering der grote huishoudkamer zijn fraai gesneden fantasiekoppen zichtbaar, een
waarvan de waardin tot portret van Maerlant pleegt te
verheffen. Aan de achterzijde van het gebouw, beneden,
vond ik een gewelfde zaal, door kolommen ondersteund,
tijdelijk in gebruik als stal, helaas, doch van zulk een
schone constructie en zo fraai verlicht, dat het smarten
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moest, 'haar dus ontwijd te zien. Mogelijk wel is in de oude
tijd die stal een menselijke eetzaal geweest; al verbiedt
de tijdrekening te onderstellen, dat Maerlant er zal
hebben aangezeten als gast of medelid van Dammes gemeentebestuur. In Maerlants dagen stond er een ander
raadhuis, gebouwd na de voltooiing der kathedraal, die
gedeeltelijk nog aanwezig is.
De lezer, die de beleefdheid had mij naar Damme te
vergezellen, zal niet weigeren, dit ook naar leper te cloen.
Het behoort onder de niet te versmaden voordelen van
Oostendes ligging en populariteit, dat men, gebruik makend van de vervoermiddelen van nieuwere en oudere tijd,
naar links en naar rechts er zich vrij bevv-egen kan.
Reeds sedert lang bestaat er geen dood van leper meer.
De moerassen, wier ongezonde dampen weleer de stad
vervulden en de bleke burgers op scnimmen deden gelijken, zijn vruchtbare velden geworden. Doch leper zelf is
thans dood, slachtoffer ener zich gestadig verplaatsende
welvaart, die, met de grilligheid der mode, heden geeft,
morgen neemt. Beoefenaars der christelijke kerkgeschiedenis vinden in de naar Sint-Maarten genoemde kathedraal
het graf van de bisschop, die tweehonderd jaar geleden
zijn naam aan het jansenisme schonk. Beminnaren van
oude architectuur gaan op de Grote Markt de in stadhuis
herschapen hal van het jaar 1300 bewonderen. Voor het
overige is er te leper niets te zien, dan estaminetten.
Die hal, echter, is geheel alleen de moeite der reis meer
dan waard. Met de belfrood van Gent opent zij de rij
der oudvlaamse gebouwen van deze soort en heeft met
de hal van Brugge gemeen, dat hal en belfrood bij beide
een geheel vormen; een kolossale toren, aan weerszijden
geflankeerd door een grote overdekte ruimte.
Nadat onze eeuw het spoorwegstation uitgevonden, en
zij deze bouwtrant weldra op nijverheidspaleizen toegepast had, is men in dezelfde stijl markten gaan aanleggen.
Een fraai specimen, gevolgd naar de Parijse Halles centrales, vindt men te Brussel.
Een soortgelijke aanblik moet in de oude tijd, aan de
binnenzijde, ook een hal als die van leper vertoond hebben. Waar thans in de onmetelijke ruimte een doodse stilte
heerst, werd toen wol- of garenmarkt gehouden. De hal
was als het hart ener stad met 200 000 inwoners waar
4000 weefgetouwen dreunden. Grote zaken werden er aan
die beurs gedaan; fortuinen gemaakt; maatschappelijke posities veroverd; de grondslagen gelegd van handelshuizen,
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bestemd te blijven voortbloeien tot in het vierde en vijfde
geslacht. De hal was tegelijk loopplaats en bergplaats,
koopmanskantoor en bankierskantoor, warenmarkt en
geldrnarkt. Een drukte evenredig aan die veelvuldige bestemming. Getier, naar gelang van vertier. De nimmer
afgaande koorts der bedrijvigheid. Aan de buitenzijde
nochtans kan men zien, dat de plaats ook aan een ander
en hoger doel beantwoordde.
Onze overdekte markten van ijzer en glas dienen alleen
de nuttigheid. Het zijn stapelplaatsen van vlees en vis,
groenten en vruchten. Gecentraliseerde maaltijden, waarvan in een grote stad elk huisgezin zijn deel bekomt. Wensen wij in onze tijd jets tot stand te brengen, waaruit de
geest der burgerij spreekt, dan leggen wij een openbare
wandeling aan, of bouwen een schouwburg, een hogeschool,
een museum.
De burgerij der Vlaamse middeleeuwen bouwde in de
eerste plaats een kerk, en, was die voltooid, dan een hal.
Aan die van leper is honderd jaar gearbeid: van 1201 tot
1304. Een gehele maatschappelijke, een gehele staatkundige
toestand heeft er zijn stempel op gedrukt. Wanneer gi j in
deze of gene geschiedenis der Europese beschaving, gelijk
onze leeftijd er met liefde voortbrengt, leest van middeleeuwse handelsrepublieken, dan wil het begrip, door die
woorden aangeduid, slechts langzaam voor uw geest een
gestalte aannemen. Te leper vindt gij het denkbeeld belichaamd. leper, Leuven, Gent, Brugge, zijn feitelijk handelsrepublieken geweest; steden, waar ja een graaf van
Vlaanderen of een hertog van Brabant soevereiniteitsrechten uitoefende; waar, bij steenleggingen of andere openbare plechtigheden, de soeverein de ereplaats innam, maar
het eigenlijk gezag bij de burgerij berustte en de handel tot
steunpunt had. Van oudsher is dit een voorname karaktertrek der Vlaamse beschaving geweest, in onderscheiding
der Franse. In Frankrijk ziet men in de middeleeuwen
de koninklijke alleenheerschappij meer en meer invloed
bekomen en aan de openbare zaak diensten bewijzen. De
Vlaming is de autocratie een gruwel. Haar en de Fransen
haat hij met een haat. Hij is zich bewust, met de Duitse en
de Italiaanse zustersteden, een nieuwe macht in de Europese samenleving te vertegenwoordigen. Hij vleit zich met
de hoop, te alien tijde onafhankelijk te zullen blijven van
het absoluut koningschap. Van die verwachting is zijn
bouwtrant de uitdrukking. De Vlaamse hal heeft de vorm
ener kerk. Op grond harer spitsboogvensters, ziet zij door
de classificerende kunstgeschiedenis zich tot de orde der
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gotiek brengen. Was echter die benaming niet algemeen
aangenomen, niemand zou lust gevoelen, haar uit te vinden. De hal is een weerloos feodaal kasteel, zonder grachten, zonder ophaalbruggen, zonder schietgaten. Zij neemt
het middelpunt van een marktplein in. Zij is een tempel
des vredes. Haar vensters zijn even talrijk als in de koren
van die, aan de godsdienst gewijd. Onder haar torenspitsen
worden er gevonden, welke men bestemd zou wanen voor
een kapel. Maar er is een onderscheid. Uit het midden van
het gebouw verheft zich een zware massa, drie, vier, vijf
verdiepingen hoog, zo hoog als de kathedraal, of nog
hoger. Het is de belfrood, doorluchtige woning der alarmklok. Zichzelf kan de belfrood niet verdedigen. Het militair karakter is hem vreemd. Maar, torenwachter d'er
burgerlijke vrijheid, kan hij, wanneer de vreemde overheersing nadert, of in eigen boezem de autocratie het
hoofd opsteekt, de bedreigde wakker en tot zijn en hun
verdediging te wapen roepen. Het is het zinnebeeld ener
maatschappij, welke zomin van een dynastiek als van een
soldatendespotisme heil verwacht, maar alleen van gemeentelijke instellingen, alleen van de handel, van de nijverheid, van het burgerlijk leven, ontluikend in de schaduw der vreedzame kerk en aan deze haar vreedzame
bouwstijl ontlenend.
Ofschoon Belgie tal van kathedralen bezit en sommige
daarvan door treffende schoonheid uitmunten, is het toch
niet om harentwil, in de eerste plaats, dat men met welgevallen in sommige Belgische steden vertoeft. Aan de hallen
en stadhuizen komt onder de gedenktekens der Belgische
bouwkunst de ereplaats toe. Aantrekkelijk door hun karakter, zijn zij het ook door hun getal. In geen ander land
van Europa treft men op dit gebied zulk een rijke verscheidenheid aan. Kortrijk vervangt Atrecht; Oudenaarde
en leper volgen. Dan Doornik, dan Brugge, dan Gent, dan
Antwerpen, dan Brussel, dan Leuven. Primair gotisch,
secundair gotisch, tertiair gotisch, al wat men verlangen
kan. Een mogendheid van stadhuizen. Een woud van burgerlijke architectuur. Vlaanderen en Brabant hebben de
gemeentestijl in het leven geroepen. Zo Europa ooit een
Commune wordt, dan zullen de communards der toekomst slechts naar leper behoeven te gaan, om voor hun
bouwmeesters motieven te vinden.
Gelukkig van uitdrukking is Charles Potvin, van Brussel, wanneer hij in een dichtwerk van omvang, gewijd aan
de lof van zijn vaderland, de voornaamste Vlaamse hallen
en Vlaamse stadhuizen herdenkt:
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Que ?clime, 6 vivante harmonie
de Part et de liberte,
cette ceuvre que Tien n'a ternie,
ou le peuple mit son genie
et fit acte de puberte;
merveilles architecturales,
hotels de ville, arches des droits,
acropoles électorales,
/mutes comme des cathedrales,
puissantes comme des beffrois;
les beffrois, sylphes desinvoltes,
ou colosses aux larges flancs,
du scrutin sonnant les revokes,
ou m'elant au feu des revokes
le glas terrible des Roelants...
(volgen nog 6 strofen)
GENT
Gij zijt niet meer,
gelijk weleer,
de trotse wereldstad, die koningen deed beven;
gij zijt niet meer dat leeuwennest,
dat wijd geducht gemenebest...
Ledeganck, wanneer hij in 1846 zijn woonplaats
Gent toespreekt, om straks ook aan Brugge en Antwerpen
hulde te brengen: De drie zustersteden.
Hetgeen de dichter zegt, hoewel hij het anders bedoelt,
is waar. Gent maakt heden ten dage in het geheel niet de
indruk van een leeuwennest. Veeleer die van een bloemenwin, waar, tussen de azalea's en de orchideeen, de nijverheid tiert, de letteren, de kunsten en de wetenschappen
gekweekt worden, de heugenis van een strijdhaftige voortijd alleen in de namen van de openbare pleinen voortleeft, een elegant renaissance-stadhuis de eer der bouwkunst ophoudt, en niets zo bewonderenswaardig is als de
Aanbidding van bet Lam, door de gebroeders Van Eyck.
De stad der Van Eycken! Om hunnentwil heb ik mij
gespeend van het genoegen, eerst Brugge te bezoeken, de
stad van Memling. Ook op het gebied der kunst wil de
tijdrekening geeerbiedigd worden. Toen Memling kwam,
ALDUS
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waren de Van Eycken hem reeds voorgegaan. Doch wat
bestond er v66r de Van Eyken? Onafhankelijk van Constantinopel, onafhankelijk van Italie, zelfs van de miniatuur, en van de invloed die Arabie daarop mag uitgeoefend
hebben, zijn zij in waarheid voortrekkers geweest.
Met de schilderkunst in Europa is het evenzo gegaan
als met de boekdrukkunst. Het kan niet zijn, roepen wij
uit, bij het doorbladeren van een echte Gutenberg, het
kan niet zijn dat het eerste of tweede boek, hetwelk ooit
op aarde gedrukt werd, reeds dadelijk al de eigenschappen
der volmaaktheid bezeten hebbe: volmaaktheid van schoonheid, volmaaktheid van degelijkheid, volmaaktheid van
bruikbaarheid! Toch is de verstgevorderde typograaf van de
tegenwoordige tijd, steunend op de onberispelijkste papierfabrikant, de uitnemendste lettergieter, niet in staat
iets volkomeners af te leveren.
Ongelooflijk! is ook de kreet, die bij het zien der Aanbidding van bet Lam u ontsnapt. Verhevenheid van gedachte? Aileen Dante wist in de middeleeuwen dus de
wieken uit te slaan. Veelzijdigheid? Het paneel en zijn
deuren gelijken een heelal in het klein. Alles wat in de
christenwereld gedurende veertienhonderd jaren doorleefd
en gevoeld, gedacht en gedroomd is, vindt men er bijeen.
Arbeid? Zo men u verhaalde, dat aan de samenstelling
tien mensenlevens besteed zijn, zoudt gij dit waarschijnlijker achten dan een of twee. Kleuren? Vermenigvuldig
het koloriet van Vlaanderen met dat van Holland, het
koloriet van Spanje met dat van Italie, en gij zult bevinden, dat het koloriet der Van Eycken alles en alien
dof schijnt.
Het oorspronkelijke van sommige delen moet te Brussel,
van andere te Berlijn gezocht worden. Om het even! Welk
aandeel in de arbeid aan Huibert, welk aan Jan toekomt,
niemand die het zeggen kan. Doch ook dit is onverschillig. De verscheidenheid wordt de eenheid, het bijzondere
door het algemene, elk vraagteken door het feit beheerst
dat een , volmaakte technische vaardigheid, op de drempel
der kunst, de hoogste dichterlijke verbeelding ten dienste
heeft gestaan en de vorm, waarin deze fantasie Naar natuurlijke uiting vond, een voorstelling der hemelse gelukzaligheid geweest is. Omtrent de iotgevallen van Huibert
is niet veel meer bekend, dan omtrent die van zijn zuster
Margaretha, van welke men alleen verneemt, waar zij geboren en waar zij gestorven is. Jan daarentegen staat ons
bijna voor de geest als een historisch beeld. Met zekerheid
weten wij, dat hij gedurende de eerste helft van zijn leven
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verbonden is geweest aan de hofhouding van een Hollandse
hertog van Beieren, na wiens overlijden hij in dienst van
Filips van Bourgondie overging. Filips zond hem in 1428
naar Portugal, om het portret van prinses Elizabeth te
schilderen. Een reis door Spanje was daarvan het gevolg.
Het tweede gedeelte van zijn leven bracht hij te Brugge
door, waar hij huwde en in 1440 stierf, nalatend een
weduwe en een dochtertje, dat omstreeks 1450, ook haar
moeder verloren hebbende, zich terugtrok in het nonnenklooster van Maaseik, de geboorteplaats van haar vader,
haar oom en haar tante.
Die Maaseikse, Limburgse afkomst verklaart genoegzaam, hoe Jan in kennis gekomen is met de toenmalige
bisschop van Luik. Een halve eeuw daarna is Luik, van de
zijde van Karel de Stoute, het voorwerp geweest van een
dier barbaarse strafoefeningen, waarbij in tijd van oorlog
alles te gronde gaat, en zomin kunstwerken als mensenlevens gespaard worden. Doch omstreeks 1400, toen Jan
van Eyck een jonge man van twintig of vijfentwintig jaren
mag geweest zijn, was het anders. Luik onderscheidde zich
in die dagen door het bezit van werken uit de byzantijnse school, welke men te Gent of te Brugge vergeefs
gezocht zou hebben. Bij Luik vergeleken was Maaseik een
provinciestadje, waar het artistiek vernuft niet tieren kon.
Jans broeder en Jans zuster, hoewel beiden ouder en bedaarder dan hij, moeten met hem in het verlangen gedeeld
hebben, zich naar de bisschoppelijke hoofdstad te verplaatsen. Er leefde in dit geslacht iets van het voorgevoel,
hetwelk op elk gebied de ontdekkingsreiziger maakt. Daarna zijn zij zich gaan nederzetten in het rijke Brugge, berekenend, dat zij er overvloediger dan overal elders de
middelen vinden zouden, welke zij niet ontberen konden.
De juistheid van dit inzicht bleek, toen de Gentenaar Judocus Vydt er hen kwam opzoeken, en voor zijn familiekapel in Sint-Bavo het weldra beroemd geworden triptichon bestelde. Luik echter, en de Luiker byzantijnen met
hun gouden achtergronden, waren de eerste trekpleister.
Hoevele jaren Luik de Van Eycken geboeid heeft, dit meldt
de geschiedenis niet; maar Jans persoon en Jans talent
wekten er zo de aandacht, dat weldra een aanstelling
als lijfschilder van de regerende kerkhertog volgde.
Geen geschikter middel om bij ons zelf de heugenis van
de 'historische achtergrond van een schilderij als de Aanbidding van bet Lain te verlevendigen, dan een ogenblik
bij de welbekende lotgevallen van die Luiker bisschop te
verwijlen. Welke tijden! roepen wij uit. Welke woestheid
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en wreedheid, aan sluwheid en allerhande boze hartstochten gepaard! Geen wonder, voorwaar, dat in zulk een
eeuw de ontluikende kunst zich tot de Openbaring van
Jdhannes gewend, en in haar visioenen van de hemel een
vergoeding gezocht heeft voor de geweldenarijen der aarde.
Jan van Beieren is nauwelijks zestien jaren oud, wanneer in 1390 zijn vader Albrecht, graaf van Holland, hem
door de Luikenaren tot hun bisschop weet te doen kiezen.
Hij haat het priester-zijn; kan niet vergeten, dat hij heer
van Voorne en van Den Briel is; zou over geheel Holland
willen regeren, maar moet zich dit uit het hoofd zetten,
zolang zijn broeder Willem leeft. Eerst sterft zijn vader,
en er breken bij Willems aanvaarden der grafelijkheid
bloedige onlusten uit, herleving van de Hoekse en Kabeljauwse burgeroorlog. Te Haarlem worden verscheidene
voortreffelijke mannen doodgeslagen. Te Amsterdam geeft
het vermoorden van een priester aanleiding, dat de schout
Jan Nottaard, en twee of drie voorname burgers, in de
gevangenis onthalsd, en de lijken hun vrienden thuisgezonden worden. Bij een opschudding te Delft geraken zesendertig deftige lieden jammerlijk aan hun einde. Het
Dordtse raadslid Jan Sc'hoonhout is zo verbitterd op de
schout Jan van Arkel, dat hij op reis naar Den Haag, Van
Arkel te Overschie ontmoetend, hem overhoop steekt. In
de straten van Dordrecht wordt een barricade opgeworpen,
waar de ene helft der burgers de andere helft met pijlen
bestookt en, genoodzaakt te wijken, zich in de belendende
huizen verschanst, uit wier vensters de strijd met stenen
voortgezet wordt. 'Al hetwelke niet zonder veel bloedstortens toeging', zegt Wagenaar. Tot de naweeen behoort,
dat een goed aantal aanzienlijke Dordtenaren ten eeuwigen dage uit het land gebannen worden, en een hunner,
Jakob van Kuuvre, nog even van de gelegenheid gebruik
maakt, de nieuwe schout Willem van Brakel, in de buurt
van Rotterdam, verraderlijk van het leven te beroven.
Jan van Beieren slaat dit alles uit de verte met aan:
dacht gade, en denkt aan de toekomst. Wie weet, of hij
in deze troebele wateren, te zijner tijd, niet een goede
vangst zal kunnen doen? Intussen maakt hij zich bij broeder
Willem aangenaam en nuttig, door als bemiddelaar op te
treden tussen de doodslagers en de nabestaanden der doodgeslagenen. Willem bewijst hem een gewichtige wederdienst. Wanneer in 1408 de Luikenaren eindelijk genoeg
beginnen te krijgen van een bisschop, die zich aan alles
gelegen laat liggen, behalve aan het bestuur van zijn diocees, dan helpt Willem de weerbarstige kanunniken en
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hun aanhang op gevoelige wijze ten onder te brengen. Het
komt buiten de stad tot een treffen, waarin de concurrerende bisschop en zijn vader sneuvelden, en de opstandelingen
een zware nederlaag lijden. Vreselijk houdt Jan van Beieren
huis, wanneer hij zijn bedwongen hoofdstad weder binnengetrokken is. Van de kanunniken worden sommigen onthalsd, anderen gevierendeeld, nog anderen verdronken in
de Maas: `ene doodstraf, die ten dien tijde zeer gemeen
was in deze landen'. Zo gemeen zelfs, dat bisschop Jan haar
ook op de ongezeglijk gebleken Luikse vrouwen toepast.
Sedert zijn troonsbestijging waren nu achttien jaren verlopen, zonder dat zijn kansen om tot graaf van Holland
te worden verheven, een noemenswaardige verbetering
hadden ondergaan; en nog negen jaren zou het duren, eer
het gunstig ogenblik aanbrak. Doch Jan van Beieren was
zijn carriere zo jong begonnen, dat hij geruime tijd wachten kon, en veilig de kat uit de boom zien. Te rekenen
van 1417 beginnen de dingen hem mede te lopen. In
april van dat jaar blijft zijn nicht Jakoba als zeventienjarige weduwe achter, en in mei sterft haar vader, wier
enig kind zij is. Het geval staat nagenoeg gelijk met dat
van gravin Ada, weleer; en Jan van Beieren besluit, in navolging van graaf Willem, zijn nichtje van de troon te
bonzen. Daartoe is nodig, vooreerst, dat de paus hem vergunne, uit de geestelijke stand te treden en een huwelijk
te sluiten; ten andere, dat de keizer hem met het Hollands
graafschap belene; eindelijk, dat hij in Holland zich een aanhang werve. Dit laatste ging te gemakkelijker, omdat hij
als heer van Voorne en Den Briel goede relaties te Dordrecht bezat, en, daar zijn broeder Hoeks geweest was,
al dadelijk steun bij de Kabeljauwsen vond. Keizer Sigismund en paus Maarten V vertoefden op dat ogenblik beiden te Constanz, om het concilie. Bisschop Jan treedt
door tussenpersonen met hen in onderhandeling, en verkrijgt van beiden zijn wens. Hij trouwt een hertoginweduwe van Brabant, en roept zichzelf tot graaf van Holland uit. In Jan van Brabant, Jakoba's tweede echtgenoot,
vindt hij een zwak mededinger, in Filips van Bourgondi
een geheim bondgenoot. Zeven jaren lang doet hij Jakoba
de oorlog aan, doorstaat zegevierend te Dordrecht een
beleg, maakt zich meester van Rotterdam, verovert op
slinkse wijze de titel van Ruwaard, geraakt in oorlog met
Utrecht en Amersfoort, belegert Leiden, bedreigt de Leidenaren, wil Brabant veroveren, neemt alvast Geertruidenberg, tijgt naar Friesland, verneemt dat een derde gedeelte
van Amsterdam is afgebrand, moet aanzien dat in de
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Elizabethsnacht tussen Geertruidenberg en Dordrecht tweeenzeventig dorpen verdrinken, zet de burgeroorlog niettemin voort, vat Jakoba's derde huwelijk als een nieuwe
reden tot doortasten op, ziet haar uit Gent vluchten en
weder in Holland komen, wederstaat haar zolang hij kan
te Schoonhoven; en wordt kort daarna in Den Haag vermoord. De dood van Albrecht Beiling was het laatste
tragisch incident van zijn loopbaan. Hijzelf werd vergiftigd, zegt men: volgens de enen door Jakoba's moeder,
volgens anderen door een boezemvriend, die hij de omstanders met stervende mond beval, in vier stukken te
houwen. Het eerste verhaal is niet onwaarschijnlijker dan
dat, hetwelk Isabeau van Frankrijk aanwijst als de vergiftigster van haar eigen zoon, Jakoba's eerste echtgenoot.
De geloofwaardigheid van het andere vindt steun in de
bijzaak, dat de boezemvriend gehuwd was met Jakoba's
halve zuster, een natuurlijke dochter van wijlen graaf
Willem. Bij opening van het testament bleek, dat Jan van
Beieren, nog meedogenloos aan gene zijde van het graf
Filips van Bourgondie tot erfgenaam van zijn rechten op
het graafschap Holland aangesteld had.
Doch nemen wij ook de keerzijde van de penning in
ogenschouw! Jan van Eyck lost de schuld van. Jan van
Beieren gedeeltelijk in. Het komt de wrede oud-prelaat,
de valse broeder, de trouweloze oom ten goede, de patroon
van zulk een kunstenaar geweestte zijn; vermoed te hebben, dat de Van Eycken wegbereiders, uitvinders, scheppende vernuften waren.
Te dien aanzien stellen wij hertog Jan hoger dan zijn
broeder. Graaf Willem moedigde insgelijks op zijn wijze
de kunsten aan; had een dichter tot vertrouweling en geheimschrijver. Maar, bij de Aanbidding van bet Lam vergeleken, is Der minnen loep een doodgeboren vrucht. In
Dirk Potters rijmelarij blaast een kunst de adem uit; in der
Van Eycken werk breekt een nieuwe kunst zich baan. Ook
zal niemand ons licht overreden, dat Jan van Beieren een
groter booswicht is geweest, dan de meeste andere vorsten
van zijn tijd, de vorstinnen niet uitgezonderd.
Ik voer dit aan, omdat de billijkheid het voorschrijft;
niet, alsof wij het een natuurlijke zaak te achten hadden,
dat in zulk een eeuw de Vlaamse schilderkunst ontstond.
Barbaarsheid alleen roept gem idealen in het leven. Er moet
samenwerking zijn tussen vanbuiten en vanbinnen. En die
was er.
De schilderkunst der Van Eycken is onmiddellijk gevolgd op de grote mystieke beweging, die in Zuid-Neder42

land van Ruysbroeck uitging, in Noord-Nederland weerklank vond bij Geert Groote, en door de leerlingen van deze
werd overgeplant op Brugman en Thomas van Kempen.
Voor het uitwendige doen de grote werken uit de school
der Van Eycken aan een middeleeuws en kerkelijk drama
denken, welks verschillende bedrijven, samengebracht op
een paneel, met een oogopslag overzien kunnen worden.
Op anachronismen in het kostuum of het bijwerk is geen
acht geslagen. Men ziet de evangelische geschiedenis optreden in het gewaad, en te midden van de dagelijkse
omgeving van de schilders zelf. Al de figuren gelijken portretten van tijdgenoten. Zo wordt nog heden, op crezette
b vertijden, te Oberammergau een middeleeuws passiespel
anwaara
de bewoners der plaats handelend deeltoond,
nemen.
De toon echter der oudvlaamse kunst is niet die van
het drama, maar van de mystiek. De voorgestelden dragen
de stempel van het `schou-wend' leven, hetwelk in de
scholen van Ruysbroeck en Groote stelselmatig gekweekt
werd, en tevens de natuurlijke uiting van het gemoedsbestaan was, in een tijd zonder andere hogere vormen van
beschaving. De werken der Van Eycken zelf, van Rogier
van der Weyden, van Memling, van Dirk Bouts, van Hugo van der Goes, van Metsys zelfs bebben die onveranderiijke trek met elkander gemeen. Christus en zijn apostelen
gelijken op broeders van het gemene leven, hun dagen
slijtend in devote oefeningen. Over het gelaat der Maagd
Maria, en van de heilige vrouwen, ligt de glans van een
kalme extase, vrucht van gestadige kerkgangen en, aanhoudende gebeden. Niet anders is de gelaatsuitdrukking
der donateurs en donatrices, geknield aan de voet der in de
heiligenwereld zich bewegende voorstelling. Niet anders de
typen der engelen in de hemel, der ridders of schildknapen
op aarde. Allen verkeren in dezelfde stemming; de stemming, waarin, men op zijn oudvlaams of zijn oudhollands tot zichzelf zegt: 'De volkomen bekering is gelegen
in deze drieen, als le in verzaken onszelfs, 2e in opbeuren des kruises, 3e in het heilig leven ons lieves Heren
Jezu Christi na te volgen.'
Een voorname plaats beslaat de Mariaverering: tevens
het enig punt, waar men in dit tijdvak de letteren de kunst
ziet naderen en een poos gelijke tred met haar houden.
Sommige liederen ter ere der heilige Maagd, ontstaan in
de kring der toenmalige mystieken, maker geheel dezelfde
indruk als de toenmalige schilderijen:
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Als ene schone dageraad,
die voor den lichten dag opgaat,
zijt gij, Maria reine!
Mijn onderstand en al mijn raad,
mijn hoop, mijn troost, mijn toeverlaat
zijt gij, o Vrouw, alleyne.
Ik roep aan uw genadigheid,
want gij hebt onze zaligheid
gevonden;
den band van ons misdadigheid
hebt gij door uw ootmoedigheid
ontbonden.
Ook in de leerredenen van vermaarde priestess uit die
tijd vindt men soms onverwachts de verbeelding en de gedachte der schilders terug. Een kerkredenaar neemt tot
tekst de woorden van een bijbelse psalm: `Gij hebt een
tafel bereid.' Hij betoogt, dat de Heer Jezus tweemaal
drie tafelen heeft aangericht voor de gelovigen: drie bij
zijn leven, waaronder het paasmaal, drie na zijn dood,
waaronder de hemelse zaligheid. Aan dit laatste punt gekomen, stelt de prediker zichzelf voor, wandelend langs
de verblijven der gelukzaligen, alien gezeten aan de hemelse dis. Zijn oog zoekt sommige vromen van de oude en
de nieuwere tijd. Hij vraagt naar de patriarchen, naar de
apostelen, naar de H. Franciscus, de stichter zijner orde,
naar godvruchtige monniken en vrouwen, die hij op aarde
gekend heeft. Voor alien vindt hij de tafel gedekt. Zij
vragen hem: Wie zijt gij? Hij antwoordt: Ik ben Brugman;
zegt mij, hoe zijt gijlieden hier gekomen? Eike groep doet
hem bescheid met een woord uit de aanhef van de Bergrede: Weet gij niet wat er geschreven staat: Zalig zijn de
armen van geest, zalig zijn die treuren, zalig de vreedzamen, zalig de reinen van harte?' Afzonderlijk richt hij
het woord tot Maria Magdalena, de boetvaardige zondares,
en tot de schare van haar geredde zusters. `Mag men u
hier uw grote lelijke zonden die gij gedaan hebt, nog altoos
voorhouden?' vraagt hij. Veen,' antwoordde zij, `dat is
nu al vergeten!'
Men vergelijke hiermede het ideaal van Dirk Potter:
Zonde te doen is menselijk,
die te verbeteren is godlijk;
moet er immer gezondigd zijn,..
zo laat ons doen klein zondekijn,
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en het wordt duidelijk, dat de schilders meer opgewektheid
gevoeld hebben, zich door kloostersermoenen te laten bezielen, dan door verzen van dit gehalte.
De Aanbidding van bet Lam is juist zulk een voorstelling van de hemel, als men in Brugmans preek aantreft;
hetzelfde zich vermeien der fantasie in een ideate toekomst aan gene zijde van het graf, te voorschijn geroepen
door een geloof, dat voor het ongoddelijk bestaan van een
in den boze liggende wereld terugdeinst. Gaarne neem ik
aan, dat het Laatste Oordeel te Beaune, het Laatste Oordeel te Dantzig, de Zegepraal van bet Nieuwe V erbond te
Madrid, insgelijks aan de gebroeders Van Eyck moeten
toegeschreven worden. Maar de Aanbidding van het Lam
wind ik karakteristieker. In haar zonnig en vreedzaam
contrast met de werken van het geweld, door de overheden
en machten gepleegd; met de werken der duisternis, waaraan bedorven kloosterorden zich overgaven, vertoont zij
de volmaakte uitdrukking van het edelste en fijnste, wat
in die dagen gevoeld werd. Zeif een gewrocht der mystiek,
is zij het van een gezuiverde, innige, onhartstochtelijke; is
zij het van die, welke Ruysbroecks tucht op de ongebondenheid van Bloemardinne veroverde. Elk onheilig vuur
is dit altaar vreemd. Er brandt voor de hemelse Bruidegom
geen andere dan bovenaardse gloed. Voor de hemelse
Maagd geen andere liefde dan aanbidding.
Sommige trekken in Karel van Manders beschrijving
zijn zo juist, dat men ze met welgevallen overneemt: 'De
binnenste tafel van dit werk is uit der Openbaringe Joannis, daar het Lam van de Ouderlingen aan wordt gebeden.
Omtrent het Mariabeeld, boven de tafel, zijn engelkens,
die muziek zingen, zo kunstig en wel gedaan, dat men
aan hun actien licht merken kan, wie de bovenzang, hoogcontre, tenor en bas zingt. Plinius schrijft, dat de schilders,
makende een honderd of kleiner getal van tronien, altijd
of gemeenlijk maken enige die gelijken, niet kunnende,
achterhalen de Natuur, daar men van duizend nauw twee
en vindt, die geheel gelijk zijn. Maar in dit werk komen
omtrent driehonderddertig tronien, daar niet een de ander
gelijk en is. In welke tronien men verscheiden affecten
ziet, als een goddelijke ernst, en liefde, of devotie; ook die
van het Mariabeeld, welks mond schijnt enige woorden,
die ze uit een boek leest, te lossen en uit te spreken. In.
't landschap zijn vele uitlandse vreemde bomen. De kruidekens, die men onderkennen kan, en graskens in de gronden, zijn uitnemend aardig en net. Ook de haarkens in de
beelden, in de paardestaarten en manen, zou men schier
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mogen tellen, en zo dun en aardig gedaan, dat het alle
kunstenaren verwondert. Ja, het ganse werk maakt ze
verbaasd en versuft in het aanzien. Het is van tekenkunst,
attituden, geestigheid, van inventie, zuiverheid en nettigheid uitnemende. De couleuren, blauwe, rode en purpere, die zijn onsterfelijk, en alles zo schoon, dat ze nog
vers gedaan schijnen, en alle andere schilderijen overtreffen.'
Weldra driehonderd jaren geleden zag Van Mander
voor het laatst de Aanbidding van het Lam, maar zijn
getuigenis kon van gisteren zijn.
In mijn Badeker vind ik een plaats uit Hotho's geschiedenis der christelijke schilderkunst, 1872. Natuurlijk drukt
de schrijver onzer dagen, aan gene zijde van de Rijn, zich
geheel anders uit dan Van Mander, puttend uit ,aantekeningen en herinneringen van 1580. Het yak heeft tussentijds grote vorderingen gemaakt, ook in Duitsland. Het
was een Duitse dame, de moeder van Arthur Schopenhauer, die, in een tijd toen de algemene belangstelling op
dit gebied nog bijna overal sluimerde, voor het eerst op
populaire trant en met geestdrift, weder over de Van.
Eycken sprak. Auf kleiner Erbeihung des Wiesen plans erhebt sich im Mittelgrund der Altartisch mit dem Lamm,
dessen Blut in den Goldbecher fliesst. Umber, als nachste
Umgebung, deren kein Sterblicher wiirdig, ein Engelkreis,
Chorknaben ähnlich das Rauchfass scbleyingend, versenkt
im Gebet, die Zeichen der Leidensgeschichte im Arme. Dahinter welligte Rasenbagel mit Orangen, Reben, Feigen und
Rosen, aus deren Gebasche, als kãme sie von der Stadt her,
reeks die gedrangte Schaar der Martyrer vortritt, zu
kircblicber Feier in reicbem Ornat, links aus dem Rosengezweige und Rosen im Haar der noch Lingere Zug der
h. Frauen. Palmen in den Handen, lieblich doch demutvoll. In letzter Ferne zu beiden Seiten das kirchenreiche
Jeruzalem, dazwischen ein Buick auf blaulicbe Berge, Koch
in den Liiften die Taube, segnende Lichtstrahlen rings verbreitend. Im Vordergrund, urn den Brunnen des Lebens im
Halbkreise niedergesunken, bier die Propbeten, der Weissagung frob, die so ganz erfiillt ist, dort die Apostel; im
Anschluss an gene unzablbar die Laien fast jeder Volksstammes und alter Zeiten, heidnische Priester, uralte Barden, aus Kliifen und Waldern berbeigewalt. Keinige, Edle,
Burger, die meisten bekehrt und zur Andacht erweckt, andere mit trotziger Frage oder in schwerem Kampf gewichtiger Zweifel, alle, die Ersten besonders in weiten Talaren,
von markiger breiter Gestalt. Als Gegenseite Bisscbeife,
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Papste und Priester, Kopf an Kopf, der Erläsung kaum
naher, nur stiller in haufig geubter Andacht.

Wie het stuk alleen van horen zeggen kent, zal deze stijl
gezocht of overladen noemen. Ik kan -verzekeren, dat
Hotho's keuze van woorden, - dicht opeengedrongen als
de driehonderddertig kleine tronien, - de algemene indruk
met benijdenswaardige juistheid teruggeeft.
Tevergeefs vraagt men zich af, op welke wijze Jan van
Eyck het aangelegd mag hebben, om in de dienst van de
onrustige hertog van Beieren zijn studien voort te zetten.
Het schijnt slechts natuurlijk dat hij zijn beschermer naar
Holland gevolgd zal zijn. Doch hoe kan, tussen een Hoekse
moord, een Kabeljauwse oploop, een platgebrand kasteel,
een belegerde stad, een veldslag, een strafoefening door
onderdompeling in de Maas, gelegenheid of tijd gevonden
zijn voor een verbetering van het verfprocede? Men weet
alleen, dat omstreeks 1420 Huibert en hij met hun uitvinding gereed waren. Beiden woonden toen te Brugge en
verplaatsten zich slechts tijdelijk op verzoek van Judocus
Vydt, naar Gent, waar Huibert in 1426 overleed, en Margaretha kort na hem.
Die uitvinding, welke voor een deel de vrucht van
wetenschappelijke onderzoekingen geweest moet zijn, is de
eretitel der Van Eycken in het technische. Zij was het
kunstje van hun kunst. De kleuren doen bij hen dezelfde
ui twerking als in een geschilderd kerkraam uit de gotische
bloeitijd. Men ziet er het donkerblauw, het donkerrood,
het donkerpurper, nevens elkander liggen; niet alleen zonder te schreeuwen, maar zo, dat door de tegenstellingen, in
weerwil van het ontbreken der overgangen, de harmonic
verhoogd wordt. raime passionnement le bleu, luidde twintig jaren geleden de geloofsbelijdenis van een Frans schilder. Een soortgelijke hartstocht heeft de Van Eycken voortgedreven. Als een Arabische vertelling spookten de kleuren
der Perzische en Syrische tapijten hun door het brein, de
modellen der oudste glasschilders. Hun ideaal van mengeling was het Oosterse, en zij zijn erin geslaagd (hoe? dit
geheim hebben zij zolang mogelijk voor zichzelf gehouden)
die schone droom op het paneel te hechten.
Het vinden ener nieuwe verfbereiding maakt in zichzelf
evenmin de grote kunstenaar als het aanwenden van een
nieuwe periodenbouw of een nieuw ritme, de grote dichter of de grote prozaschrijver. Bij de Van Eycken heeft het
gisten van het koloristenbloed tot gevolg gehad, dat hun
ogen zijn opengegaan voor de hen omringende natuur, en
zij voor de levenloze gouden achtergronden der byzan47

tijnen, het landschap in de plaats hebben gesteld. Dit on-.
derscheidt hen van Gutenberg, en doet hen Columbus naderen. Ons schijnt het toe, de eenvoudigste zaak van de
wereld te zijn, dat het altaar, hetwelk het mystiek Lam
tot voetstuk dient, staat opgericht in een met bloemen
en vruchtbomen getooide grasvlakte, van achter wier
glooiing de torens van het hemels Jeruzalem zich verheffen,
gevolgd naar de kerkspitsen van Maastricht of Luik. Juist
echter dit vanzelfsprekende bewijst, dat, zo er verovering
van, kunstgebied heeft plaatsgehad, de annexatie tevens de
ontplooiing van een natuurlijke aanleg geweest is. De Van
Eycken hebben iets gezien, wat vci6r hen niemand gezien
had. Een grens van het menselijk genie is door hen bereikt.
Na hen is het landschap een natuurlijk onderdeel van het
vaderland der kunst gaan uitmaken. Heden ten dage is er
van de zijde van ons denkvermogen een daad van inspanning nodig, zullen wij ons de tijd voorstellen, toen het
anders was.
Een andere blijvende verovering van deze Vlamingen is
het portret geweest. Giotto's beeld van Dante, in het Bargello te Florence, vertegenwoordigt, willen wij aannemen,
het oudste door een meesterhand geschilderd menselijk
konterfeitsel, hetwelk in Europa aangetroffen words. Wanneer wij de vervaardiging op 1300 stellen, dan zijn wij
bijna zeker, ons niet te vergissen. Tussen 1300 en 1434
(dagtekening van het portret van de kanunnik Van der
Paele door Jan van Eyck, in de kunstacademie te Brugge)
heeft het vak overvloedig gelegenheid gevonden, zich te
ontwikkelen. Doch het is blijven stilstaan. Het kon niet
vooruit. Ofwel, de ideale richting, door de Italianen gevolgd, was een natuurlijke hinderpaal. Giotto's eigen bedoeling schijnt niet geweest te zijn, te leveren hetgeen wij
een portret noemen. Zijn jonge Dante, met drie streken
op de muur gebracht, is meer een type, dan een persoon;
vertoont minder de houding of de gelaatstrekken van een
individu, dan de verheven gedachten, Welke reeds op die
leeftijd in 's dichters brein woelden. De kanunnik Van der
Paele daarentegen is zelf de grijsaard, die hij, met het gebedenboek in de ene, de bril in de andere hand, het voorhoofd vol rimpels, bestemd is te verbeelden. Ook hier staat
men tegenover een volstrekt nieuw begin, een zuiver
Vlaamse schepping. De radicaalste vorm van het realisme
breekt eensklaps zichzelf een weg, en snelt tegelijk zichzelf
terstond voorbij. Dit realisme is maar een halt geweest; is
dadelijk weder kunst geworden. opvanaen
Het b
van het
nieuwe lichtbeeld heeft maar een ogenblik geduurd. Tever-
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Beefs duidt gij het de kanunnik ten kwade, dat hij in het
geheel niet op een genie, een dichter, dat hij tot in het
jammerlijke op een bibliothecaris gelijkt. De man kan het
niet helpen. Hij is niet ouder of corpulenter, dan de natuur
hem gemaakt heeft. De eerbiedige houding, waarin hij naast
de H. Maagd en het Kind Jezus geknield ligt, is met hem
samengegroeid. Ook zoudt gij niet verlangen, dat het
anders ware. Uw protest is een onwillekeurige hulde. Gij
zijt ten voile bevredigd. De kanunnik bleef een kamergeleerde en bejaard vrijgezel; zijn konterfeitsel werd een
gedicht.
De Aanbidding van het Lam heeft dit belangwekkende,
dat de gezamenlijke bladen, aangevuld met die, welke zich
te Berlijn en te Brussel bevinden, in een groot werk de
gehele kunst der Van Eycken vertegenwoordigen: kleuren,
landschap, en portret, het laatste optredend in de beeltenissen van het Gentse echtpaar, aan welks vroomheid en
mildheid men het volbrengen der onderneming te danken
heeft. Gelegenheid om sommige schone details te bestuderen, en tegelijk zich van de pazie van het geheel te doordringen, biedt het Antwerps museum aan. Er bevinden
zich daar een levensgrote Maagd Maria en een levensgrote Christuskop, door de samenstellers van de catalogue aan Quinten Metsys toegeschreven, doch geheel en
al de geest der Van Eycken ademend. Inzonderheid de
Christuskop toont een treffende overeenkomst met de
Hemelvader van het drieblad te Gent. De uitdrukking van
het goddelijke, in zijn majesteit, bereikt in die gelaatstrekken, die kristalheldere en doordringende ogen, die
zegenend opgeheven vingers der rechterhand, de hoogste
trap. Het Mariabeeld is de zuiverste afdruk van hetgeen
bij de aanblik van het oneindige omgaat in de menselijke
ziel en tot aanbidding stemt. Men gevoelt te doen te hebben met kunst van de hoogste orde, tevens onnavolgbaar
en algemeen verstaanbaar; handtastelijk gemerkt met de
stempel ener eeuw, ener nationaliteit, ener school, doch
tegelijk wortelend in de brede bodem van een vele tijden,
vele landen, vele geslachten omvademend menselijk ras.
Om iets te vinden wat met deze Vlaamse schilderkunst
gelijk staat moet rechtstreeks teruggegaan warden tot de
bloeitijd der Griekse sculptuur.
Wanneer ik de gouden kroon aanzie, die het hoofd van
Maria dekt, of het juwelen slot en het gouden kruis, bestemd de koninklijke waardigheid van Christus aan te duiden, dan word ik aan de rijkdom van het oude Brugge en
aan Brugges betrekkingen met de Levant herinnerd. Het
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handeldrijvende Brugge heeft aan de Van Eycken dezelfde
diensten bewezen, als twee eeuwen later het handeldrijvende Amsterdam aan Rembrandt. Huibert had niet nodig, Jan naar Portugal of Spanje te vergezellen, om kennis
te maken met het kostuum van Zuid of Oost. Hij vond
het wandelend langs Brugges kaden, geplooid om de leden van kooplieden en scheepsvolk. Bracht Jan van zijn
reis de herinnering der oranjebomen en der laurieren mede,
die de hof der Aanbidding van het Lam versieren, Huibert
ontmoette te Brugge zelf het personeel, uit alle nati6n en
tongen, waarmede hij de schaar der gelovigen te stofferen
had. Op de overeenstemming zijner kleuren met die der
Levantijnse tapijten, doelde ik reeds. Maar ook die gouden
sieraden verraden een Levantijnse oorsprong. Het juvv-chers- en goudsmidswerk had destijds in noordelijk Europa
die volkomenheid nog niet bereikt. De hartstocht der Van
Eycken voor kleur en glans was nodig, om uit hetgeen
de vreemdelingen aanbrachten, zulk een keus te doen.
In elke richting en op elk gebied, naar men bemerkt,
hebben deze mannen aan hun kunstenaarsnatuur de vrije
loop gelaten, zich alles toeeigenend wat zij als hun gading
beschouwden. Zelfs het naakt hebben zij aangedurfd, en
ter weerszijden der Aanbidding van het Lain, ten voeten
uit, een bijbelse Adam en een bijbelse Eva geschilderd.
Keizer Jozef de Tweede, geloof ik, ergerde zich aan die
bijvoegselen, keurde ze onstichtelijk, en liet bij een bezoek
aan de Zuidelijke Nederlanden ze wegnemen. Ten onrechte, want elke onkiesheid is aan de voorstelling vreemd. Zo
zij verrast, het is niet omdat zij het godsdienstig, maar
omdat zij het schoonheidsgevoel beledigt. Waar het naakt
begon, daar eindigde de kunst der Van Eycken. Hun
Adam en bun Eva is het aan te zien, dat zij dagtekenen
uit een tijd, toen de Vlamingen de weg naar Rome en naar
de antieken nog moesten leren vinden. De Van Eycken
zijn onnavolgbaar, -wanneer het geldt uitdrukking te
leggen in een gelaat, in twee gevouwen handen; een mantel te plooien om een vorstelijke of een tedere gestalte; de
Heer van hemel en aarde met de pauselijke tiara te kronen. Aan studie van het menselijk lichaam is door hen
niet gedaan. Nog minder aan die hogere behandeling,
welke het naakt zich laat oplossen in de voorstelling der
onstoffelijke natuurbegrippen van bevalligheid, kracht,
schaamte, pijn of welbehagen.
Van Mander geeft de tekst van een Vlaams gedicht,
dat weleer op Huiberts grafsteen te lezen stond, gegrift
in een koperen plaat. Het is armzalige rederijkerspoezie,
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doch heeft waarde als bijdrage tot de kennis van 's kunstenaars maatschappelijke positie. Woorden als deze kunnen alleen een man in de mond gelegd zijn, die te midden
van een bescheiden overvloed ieefde, bij zijn tijdgenoten
in hoog aanzien stond, en door alien als een meester erkend werd. Tevens getuigen zij, dat Huibert door nederigheid uitmuntte en een levendig besef der vergankelijkheid
van al het ondermaanse met zich omdroeg:
Spieghelt u an my, die op my treden;
ick was als ghy, nu ben beneden
begraven doodt, als is an schyne.
My ne halp raedt, const, noch medicyne.
Const, eer, wysheyt, macht, rijckheyt groot
is ongespaert, als comt de Doot.
Hubrecht van Eyk was ick ghenant,
nu spijse der wormen, voormaels bekant,
in Schilderije seer hooghe ghe-eert:
cort nae was yet in niete verkeert.
Gent is het middelpunt der bloementeelt, die, in Belgie
van o-adsher bemind, echter eerst na 1830 een Europese
betekenis heeft gekregen. Niet genoeg kan men de geestkracht, de volharding, de met ondernemingsgeest gepaarde wetenschappelijke zin der voorname Belgische tuiniers
onzer dagen prijzen, voor wie geen ontdekkingsreizen te
ver, te vermoeiend, of te kostbaar geweest zijn, om heel
uit Brazilie, van Cuba, uit Columbia, de schone bloemen
en planten te gaan halen, welke meest van al door hun
kunst en hun kennis, gedurende de laatste dertig jaren, in
alle landen van Europa populair geworden zijn.
Linden, Van Houtte, Funck, Ghiesbreght, Schlim, Galeotti, De Jonghe, Devos, het is alsof deze Belgen van de
nieuwere tijd een schade van drie eeuwen geleden hebben
willen inhalen. Toen doofde in hun land het Spaanse
schrikbewind de lust tot reizen uit. Toen gingen hun
Moucherons, hun Usselincxen, hun Lemaires, of zich in
Holland en Zeeland nederzetten, Of vreemde mogendheden hun diensten aanbieden. Ditmaal keerden de zwervers
met een niet minder rijke buit beladen, naar eigen haardstede. De Belgische bloemenhandel loopt over een achtbare
hoeveelheid miljoenen.
Julius Linden, vroeger te Brussel, is te Gent aan het
hoofd der firma Verschaffelt gekomen, en zwaait er met
de firma Louis van Houtte de staf. Aan hem vooral dankt
Belgie zijn opkomst en zijn rang in de nieuwe teelt. Julius
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Linden heeft de orchidee ontdekt. Hij bezit honderd zestig
klassen van orchideeen, verdeeld in twaalfhonderd soorten, en verkrijgbaar in vijftienduizend exemplaren.
Een goede voorstelling van de hoogte, waartoe het yak
in Belgie gestegen is, geeft de wintertuin van graaf Van
Kerckhove, Gents burgemeester. In geen land of hoofdstad
van Europa wordt in dit genre jets zo fraais aangetroffen,
tegelijk zo groots van inrichting. Het ijzer en het glas van
de nieuwere tijd schijnen in deze elegante constructie voor
het eerst een natuurlijke bestemming te vervullen. Deze
thin van weelde zou niet kunnen bestaan, zo de wetenschap, de handel, en de nijverheid, niet vooraf de weg gebaand hadden. In de zuiverste exemplaren wuiven hier,
en ademen in de kunstig verwarmde lucht, de schoonste
palmsoorten. Zo bar kan het jaargetijde niet zijn, of de
witte seringen en de gele rozen mengelen er haar kleuren.
Orchideeen en nogmaals orchideeen. Kleine wouden van
azalea's. Een amfitheater, van welks hoogte de camelia's
nederzien op de begonia's aan haar voet.
Behalve een bloemen- is Gent ook een academiestad:
een kunstacademie, gekoppeld aan een universiteit. Uit het
verslag van comissarissen der rijksacademie voor beeldende kunsten te Amsterdam over 1878 zie ik, dat de lessen
er in dat jaar door niet meer dan vijftig leerlingen gevolgd
zijn. Te Gent verschijnen er ieder jaar zevenhonderd op
het appel. De kloof tussen het kunst- en het faculteitsonderwijs gaapt in Belgie niet wijd, en men ziet er de maatschappelijke stand van geleerde vrijwel ineenvloeien met
die van kunstenaar. De Gentse student in de rechten of de
medicijnen doet aan een jonge schilder denken.
Het gebeurt zo zelden, dat wij buiten de grenzen van
het vaderland, de gemeenzame klanken onzer moedertaal vernemen! Voor wie zuiver gevoelt, is dit de geringste
bekoring van het reizen in Belgie niet. Geloof ook vrij,
dat er onder de Vlaamse dichters van na 1830 gevonden
worden, voor wie de poezie werkelijke kunst is, en dat
sommigen onzer bij die heren les kunnen nemen. In Vuylstekes metrische Toast komen regels voor, waarbij men de
lucht ingaat:
Wat is student zijn n6g? Hoort! De student,
dat is de gekke zorgeloze blijdschap,
de steeds vernieuwde, steeds luidruchtige vreugde.
Student zijn, dat is 't lied, het vrolijk lied,
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't lied dat niet min den lofzang is des Scheppers
dan de ernstige psalmen of het stil gebed.
Student zijn, zegt gij licht, dat is ook te leren,
en waarlijk 'k zal dat niet betwisten; maar
wie in de kennis slechts zijn broodgewin ziet,
studeert misschien, maar is toch geen student;
student zijn is beminnen: zeker; maar
wie in de liefde op enen bruidschat loert,
kan jonkman zijn, maar is geen jongeman;
en neen, geen broer is hij, die in den wijn
een lekkerbeksgenot, een lichaamswellust,
een streling van het mondverhemelte,
in plaats van de eedle grootse zielsbedwelming
der goddelijke dronkenschap kan zoeken!
Leeft er dan te Gent (doen deze opwellingen ener
moderne natuurvergoding vragen) geen enkele heugenis
van het middeleeuws mysticisme meer, daar en alom in.
Vlaanderen weleer een nationale karaktertrek? Twee begijnhoven geven het antwoord en dat antwoord is welsprekend. Het oudere hof ken ik alleen van de buitenzijde,
als winkel die geen winkel wil zijn. Koetsiers, wier belang
dit medebrengt, rijden er u heen en zetten u of voor een
gesloten huis, waar, achter een trapgeveltje, enige bouwvallige treden naar een kleine verzameling oude schilderijen voeren, welke dienst doet als dekmantel voor een
depot van kantwerken, vervaardigd door begijnen. 1k heb
de indruk ontvangen, dat deze begijnen gewone kantwerksters zijn, terend op de reuk van heiligheid, waarin tot niet
lang geleden, toen de staat begonnen is, zich in het begijnenwezen te doen gelden, de oude stichting zich verheugde.
Een werkelijk begijnhof, conventioneel godsdienstig, is
thans alleen het nieuwe, in de richting van Sint-Amandsberg. Dit nieuwe intussen, waarvoor de fondsen door de
hertogelijke familie Aremberg geschoten zijn, is naar middeleeuwse modellen zo ouderwets gebouwd, dat men bij
het binnentreden zich verplaatst waant in een uit de doden
verrezen dorp uit Maerlants dagen. Een zeker aantal kloosters en een menigte kleine huizen, door honderdtallen
geestelijke zusters bewoond, hebben een kerk tot middelpunt, en worden door pleinen gescheiden of door straten
verbonden. Er heerst bier een rust zonder dwang, geluk
zonder zorg; de stilte der begeerde afzondering, door
niemand opgelegd, bepaald door eigen voorkeur, uit eigen
middelen gehandhaafd. Deze kleine kolonie doorwande53

lend, kan men bijna niet geloven, in de eeuw der vrouwelijke emancipatie te leven. Tenzij men zich nederlegge
bij het denkbeeld, dat dit begijnhof met de eeuw concurreert en zelf een proef van emancipatie is.
De vriendelijke dame althans, die in de regentessenkamer u ontvangt en te woord staat, ziet er in het geheel
niet uit als een geknevelde ziel. Het gemak, waarmede zij
haar boeien draagt, onderstelt een gevoel van blijmoedige
vrede. De meeste Belgische ooms, dunkt mij, wanneer zij
denken aan hun ongehuwde nichtjes zonder fortuin, moeten de voorstelling liefhebben, dat, zo de meisjes niet
tijdig gevraagd worden door de man van haar keus, zij
rekenen kunnen in de stichting van Sint-Amandsberg een
toevluchtsoord te zullen vinden voor haar fierheid, bedrijvigheid, en haar zucht tot weldoen.
De eigenaardige stemming, waarin de aanblik van het
hof de vluchtige bezoeker brengt, stel ik grotendeels op
rekening der architectuur. Sedert enige jaren wordt in
Belgie -veel en met zorg gebouwd. Allerlei stijlen vinden
navolging. Te Gent bloeit een moderne katholieke school,
die niet schroomt, daarbij terug te gaan tot de 13de eeuw,
en voor welke het bouwen een herbouwen is in een richting
en naar een gedachte. De ontwerper van het hof van SintAmandsberg is een architect van naam, Arthur Verhaegen.
Andere Belgische bouwmeesters van de nieuwere tijd zoeken hun kracht in het bijeenvoegen van motieven, aan
verschillende stijlen ontleend. Zij zijn de eclectici van het
yak, en bereiken somtijds verrassende resultaten. De
Roomse school te Gent daarentegen legt zich bovenal op
zuiverheid toe. Verhaegens schepping is een daad van gowale rechtzinnigheid. Zo de bedoeling geweest is, dat het
begijnhof een christelijk Pompeji gelijken zou, dan loont
het werk zijn meester.
Er bestaat geen enkel punt van vergelijking tussen dit
middeleeuws herbouwen uit de jongste tijd, en de denkbeelden uit de met 1848 sluitende periode, welke men te
Gent in de universiteit, het theater, en het paleis van justitie uitgedrukt vindt. Schone gebouwen, inderdaad, maar
volstrekt onvlaams; vooral het eerste en het laatste. Zij
dagtekenen van het einde der regering van koning Willem I,
toen uit de dagen der eerste Franse Republiek en van het
Franse Keizerrijk, de schilderkunst van David nog in de
bouwkunst naleefde. Het zijn min of meer Griekse, min of
meer Romeinse tempels, pasklaar gemaakt voor niet-godsdienstige, hedendaagse doeleinden, maar verstoken van de
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schone evenredigheden, welke te Athene en te Rome, na
zovele eeuwen nog, de bouwvallen hunner modellen doen
bewonderen. 1k geloof niet, dat bij de aanblik van deze
kunstmatige heiligdommen alleen modezucht ons de romantiek doet zegenen, welke nationaler typen voor hen
in de plaats stelde. Het materiaal is kostbaar genoeg,
daar niet van. Maar zij zijn koel, en laten koel. Uit berekening geboren, niet uit bezieling, smelten zij noch samen met de omringende natuur, noch met de volksgeschiedenis; stemmen niet een ogenblik tot het de dichters
dierbaar mijmeren. Van een gotische kathedraal kan men
geloven, dat zij aan het bos, of het bos aan hAAr denkt.
Zulk een paleis van justitie daarentegen denkt blijkbaar
aan niets.
\Vie van nationaal karakter houdt, moet te Gent zich
naar de Vrijdagmarkt begeven, waar de oudvlaamse gegevels om het standbeeld van Jakob van Artevelde een
wijde kring beschrijven, en op de achtergrond de brede
schouders van de belfrood zichtbaar worden. Artevelde
is de plaats komen innemen, opengelaten door Karel V, en
men kan die vervanging slechts toejuichen. Artevelde en dc
belfrood behoren bijeen, de ruwaard in de schaduw van de
toren. De toren, wiens houw Artevelde zog staken, bleef
onvoltooid, en van het sneuvelen van Arteveldes zoon
dagtekent het begin van Vlaanderens onderwerping. Wat
Karel V betreft, zijn regering en die van zijn Bourgondische voorgangers is nooit anders dan een verguld juk
geweest.
Er is iets weemoedigs in de geschiedenis van de strijd
der Viamingen voor hun gemeenteiijke zelfstandigheid,
met Gent aan de spits. Voortreffelijke eigenschappen zijn
door hen tentoongespreid; maar hun denkbeelden waren
denkbeelden zonder toekomst. Men ziet Artevelde uitblinken als wetgever, als diplomaat, als legerhoofd, als
volksredenaar: een man, gelijk onder de begaafdste natien
de eeuwen er maar enkele, en bij lange tussenpozen, voortbrengen. Toch slaagt hij niet. Niets dan een naam is van
hem overgebleven. Niets dan een thema, waarop het
nageslacht oratorische en poetische variaties uitvoert, wegstervend met de fanfares van modern-politische feestmaaltijden. Niets dan een echo. Heeft de demagoog de diplomaat verschalkt? Heeft Artevelde te kwader uur, ten einde
de tegenstand van aristocratische mededingers te breken,
volkshartstochten ontketend, die ten slotte hemzelf met een
bijl de hersens kloven zouden? Men weet alleen, dat noch
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de schitterende overwinning bij Kortrijk, noch Arteveldes
dictatorschap, een onafhankelijke Vlaamse staat hebben
kunnen grondvesten. Mogelijk wel lag de oorzaak in de
naijver der Vlaamse steden onderling. Gent, Brugge en
leper spelen in Arteveldes republiek (feitelijk althans heeft
hij er een willen stichten) de rol van drie jaloerse consuls,
waarvan de een de ander het licht in de ogen schier niet
gunt. Tot overmaat van ramp gaat Artevelde, in de boezem der Gentse burgerij zelf, de verschillende ambachten
met politiek gezag bekieden. Nieuwe bron van inwendige
verdeeld'heid. Van burgeroorlog tot broedermoord, mag
men zeggen: want het `Sla dood!' lag in de mond van de
middeleeuwse Vlamingen bestorven, en zij plachten met
niet minder blinde woede in eigen ingewand, dan in dat
van de Fransman te graven. Een natie van slachters, op
mijn woord, behagen scheppend in het aanrichten van
slachtingen. Hoe dit zij, Vlaanderens volksbestaan heeft,
evenals de belfrood van Gent, het nooit verder dan tot
twee derde der aanvankelijk bedoelde hoogte kunnen brengen. Op de Franse overheersing is de Bourgondische, op de
Bourgondische de Spaanse, op de Spaanse de Oostenrijkse
gevolgd. Nationale ondeugden bedierven de nationale
deugden. Arteveldes beeld op de Vrijdagmarkt symboliseert
een machteloosheid, die honderdmaal op het punt geweest
is, een kracht te warden, maar daarin niet slagen mocht.
Het schoonste gebouw te Gent is dat gedeelte van het
stadhuis, hetwelk naar de Hoogpoort gekeerd staat. De
schoonste gevel, zo men wil. Die Belgische stadhuizen toch
zijn geen bewoonbare paleizen. Er wentelen zich daarin
geen fraaie trappen naar boven; er ontsluiten zich geen
feestzaten, in brede vensterrijen uitzicht gevend op vorstelijke binnenhoven. Aileen aan de buitenwanden is kunst
besteed; maar in zulk een overvloed, dat de toeschouwer
zich om het ontbrekende niet bekommert.
Te Gent is de uitwerking deze, dat men van het begijnhof komend, of van de nabijgelegen belfrood, bij de aanblik van het stadhuis niet slechts de hoek van een straat
omslaat, maar gehele hoofdstukken van een boek meent
over te springen, welks aanhef uit een rijmkronijk van
Melis Stoke bestaat, om te eindigen met een bundel zwierige sonnetten van Hooft.
Niets boeit zozeer, bij het bezoeken van een oude stad,
als die verscheidenheid van afdruksels, nagelaten door een
tot het verleden gerekende beschaving; en wellicht warden
in geen land van Europa steden gevonden, te dien aan56

zien zo bevoorrecht als de oude Brabantse en de oude
Vlaamse. In het dagelijks leven zijn wij te zeer gewoon,
het verleden als een achter ons liggende ondeelbare massa
te beschouwen, zonder graden of schakeringen. De kunstgeschiedenis zelf helpt haars ondanks onze blik benevelen.
Zij is gehouden te leren, dat van het einde der 12de tot
de laatste jaren der 16e eeuw, in deze landen de spitsboogstij1 geheerst heeft. Een blik op een stadhuis als het Gentse
echter, doet u aanstonds het grauwe van die theorie beseffen. Tussen de spitsbogen van de belfrood en de spitsbogen van het stadhuis ligt een omwenteling in de wereld
van het denken en gevoelen. De ene kunnen niet uit de
andere voortgekomen zijn, zonder dat nieuwe elementen
onderweg zich gemengd hebben in de stroom. Soberheid
en deftigheid zijn de kenmerken van de ene bouwtrant, sierlijkheid en kwistige overvloed van de andere. Hier onrust, ginds kalmte. Hier de gejaagdheid van de inwendige
gisting, ginds een effen, nog door geen stormen beroerde
oppervlakte.
Wijsgeren hebben in het menselijk denken drie perioden
onderscheiden, en de verzoening van het weten laten voortkomen uit de strijd van de twijfel, gevolgd op de onschuld
van het geloof. Het is mij niet bekend, dat in Belgie de
burgerlijke architectuur het tijdperk van een uit wetenschap
geboren verzoening ooit is ingetreden. Des te vaster staat
het, dat zij van 1200 op 1600 de twee andere stadiums
heeft doorlopen. Haar oudste gedenktekenen ademen de volheid van een door niets geschokt vertrouwen; ademen een
kinderlijk geloof in de overeenstemming van werkelijkheid
en ideaal. De poezie der jongste is de poezie der onvoldaanheid, der worsteling met een sfinx, welke men haar
geheim ontwringen wil. Het gelijkt een sprookje van Moeder de Gans. Er was eens een koninkrijk der hemelen,
waarmede de vaderen zeer tevreden waren, omdat zij in
hun eenvoudigheid zich niets beters wisten voor te stellen.
Maar de zonen vonden, dat het te zeer aan een klooster
herinnerde, en men binnen noch buiten er de sieraden
aantrof, welke de natuur zo bevallig doen schijnen. Alzo
beproefden zij een nieuw hemelrijk te stichten, waar het
aangename zich aan het nuttige paren zou.
Ik behoef niet te herinneren, dat al zulke worstelingen,
wat het resultaat betreft, denkbeeldig zijn. Door Italiaanse
en Spaanse invloeden heeft de Vlaamse stadhuizen-architectuur allengs een gedaanteverwisseling ondergaan, die het
bijna onmogelijk maakt, haar vroegere gelaatstrekken in
die van een volgend tijdvak terug te vinden. Het jongere
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geslacht verkeerde in de waan, een nieuw begin te vertegen-w-oordigen: de uitkomst heeft geleerd, dat deze wegbereiders heksluiters waren. Hun roem bij het nageslacht
is, het achtbaar gebouw der gotiek versierd te hebben met
een schitterende kroon: onovertroffen uitvaart, zulk een
loopbaan waardig. Ook te dien aanzien heerst er overeenkomst tussen de geschiedenis der kunst en de geschiedenis
van het denken. Door de kracht van een gelukkige zelfverblinding beschouwt elke eeuw zich als de dageraad der
oplossing van het wereldraadsel. Telkens wader kookt en
spookt het in de breinen. Met inspanning van alle krachten worden van het ene geslacht op het andere wijsgerige
expedities uitgerust, tot verovering van het Gulden Vlies.
Tot heden echter kwam de mens de volstrekte waarheid
niet nader; en de eer van de nieuwere tijd is niet, al zijn
voorgangers beschaamd, maar de Argonautentocht op loffelijke wijze herhaald en medegemaakt te hebben.
BRUGGE
Brugge is de verhouding tussen belfrood en stadhuis
geheel dezelfde als te Gent. Mogelijk zelfs komt de tegenstelling er nog scherper uit, door het verschil der materialen: gehouwen steen en baksteen. Als klokketoren heeft
de belfrood van Brugge zijn weerga niet, zo slank en fier
rijst hij uit de hal aan zijn voet, wier dak ternauwernood
aan zijn eerste omgang reikt. Het stadhuis heeft het eigenaardige, dat men bij het naderen het tussen twee rijen
zware bomen gevat ziet, zodat het denken doet aan een
vorstelijke buitenplaats uit de renaissancetijd, aan het
einde van een oprijlaan. De aangrenzende kapel van het
Heilig Bloed werd na 1830, evenals het stadhuis zelf,
keurig gerestaureerd. Over het algemeen hebben deze en
dergelijke herstellingen, te Gent, te leper, te Leuven, te
Brussel, op de bloei der kunst in Belgie zeer gunstig gewerkt; ook al erkent men, dat in de aanvang de wetenschap en de smaak somtijds te wensen overlieten. Aan de
andere zijde van het stadhuis, in het onaanzienlijke paleis
van justitie, bevindt zich het door de achttiende-eeuwse
herbouwers gespaarde en thans insgelijks gerestaureerde
tribunaal, met de vermaarde in eikehout gesneden schouw.
Geheel dit hoekje van Brugge is een kostelijk en bevallig
overblijfsel van oudvlaamse sculptuur en architectuur.
Wie de schoorsteen van Het Vrije, gelijk hij in de wandeling genoemd wordt, alleen uit gipsafgietsels kent,
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mist veel. Het gips geeft wel de omtrekken en het relief
in al zijn rijkdom nauwkeurig weer, maar vergoedt het
ontbreken der warme houtskleur niet. De koorstoelen in
de kathedraal van Antwerpen, de kansel in die van Luik,
- werken der moderne beeldhouwers Geefs en Geerts, - bewijzen, hoe krachtig deze vorm der beeldhouwkunst opnieuw in Belgie is gaan bloeien, en dat er het geslacht der
Blondeels en der Baugrants, die in het begin der 16de eeuw
de schoorsteen beitelden, niet uitgestorven is. De Belgen
onzer dagen staan ais houtsnijders in Europa bovenaan.
Het volksgeloof laat de schouw het werk van een ter
dood veroordeelde zijn, die er zichzelf door gered zou
hebben 1.7-an de galg. Zij kent 's mans doopnaam, zijn geslachtsnaam, en geeft hem in de gevangenis een kunstvaardige dochter tot medearbeidster. Vermoedelijk bereft men
hier met een oudere legende te doen, later toegepast
een verkeerd voorwerp. De schoorsteen is een historisch
gedenkteken, welks wording zich in het minst niet tussen
de nevelen van een tijdperk verliest, toen fabelachtige artiesten op die fantastische wijze kwijtschelding van een
bloedschuld erlangen konden. Hij is besteld door de magistraat van Brugge, tot een gedachtenis aan de overwinning,
in 1524 door keizer Karel V in de slag bij Pavia op Frans I
behaald. Evenals de andere Vlaamse en Brabantse hoofdsteden, had ook Brugge de keizer bijgestaan met manschappen, geld en enige vaartuigen; en de Bruggenaren
vonden het gevangennemen van de Franse koning door
hun soeverein zulk een heuglijke zaak, dat zij aan twee
bekende kunstenaars opdroegen, haar aandenken te vereeuwigen door een schoon werk in de gerechtszaal van
Het Vrije.
De gehele uitvoering is daarmede in overeenstemming.
Rechts en links van de schouw, boven de met tapijtwerk
beklede lambrizering, prijken in hoog relief, levensgroot,
aan de ene zijde de beelden van 's keizers overgrootouders,
Karel de Stoute en Margaretha van Engeland, aan de andere die zijner grootouders, Maximiliaan van Oostenrijk
en Maria van Bourgondie. Een medaillon vertoont het
profiel van 's keizers vader, Filips de Schone; een ander
medaillon dat zijner moeder, Johanna de Krankzinnige.
Beide medaillons zijn gevat in het opstaand ruggestuk
van een rijkversierde troonhemel, waar, in het midden van
de uitspringende schoorsteenmantel, boven de haard, zodat
de gehele voorsteling erdoor beheerst wordt, boven een
strook wit marmeren bas-reliefs, met de kroon op het
hoofd, het hermelijn om de schouders, de rijksappel in de
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rustende linker-, bet ontblote zwaard in de opgeheven
rechterhand, het zegevierend beeld van de keizer zelf, als
nit een nis naar voren komt. Festoenen van wapenschilden,
geflankeerd door een aaneenschakeling van pilasters en
consoles, verbinden het middenstuk met de vleugels en
koppelen de hoofdpersoon aan zijn voorvaderen. Als model heeft de promotiezaal in het academiegebouw te Alcalá de Henares gediend: een beleefdheid van de Vlaamse
magistraat en de Vlaamse beeldhouwers, voor de ook over
Spanje heersende monarch. Overigens een zuiver Vlaams
werk, enig in zijn soort; een toonbeeld van hetgeen in het
versieren de weelde vermag, zonder dat door de overvloed der bijzonderheden de gedachte verduisterd of opgeofferd vtordt. Op een klein blind schild staat het jaartal
1529 te lezen; op de band van een ridderorde de aanhef
der Duitse spreuk: Halt mas in alle dingen, aangenomen
door keizer Maximiliaan bij gelegenheid zijner investituur
als lid der Spaanse Matigheidsorde.
Het vertrek, waarvan deze schouw een onderdeel uitmaakt, is in dezelfde stijl nieuw gedecoreerd en gemeubeld.
Een eikehouten zoldering, naar oude tekeningen gevolgd.
Behangsels van tapijtwerk, door de hedendaagse Vlaamse
nijverheid die van een vroeger tijdperk afgezien. Niets is
verzuimd wat dienen kan, de toeschouwer in zijn verbeelding naar de dagen van keizer Karel terug te voeren.
In de geschiedenis van Vlaanderen beslaat dit kunstwerk
een eigen plaats. Niet zozeer de stof, waaruit het vervaardigd is, als de overweldigende rijkdom der details,
nodigt tot meten en vergelijken. Welk een afstand scheidt
de ongekunstelde klokketoren en zijn ongekunstelde bakstenen, van dit doorwrocht en, in zijn rust, van rusteloosheid getuigend snijwerk! Welk een zelfgevoel moet een
gemeentebestuur als dat van Brugge met zich omgedragen
hebben, dat het de weelde van zulk een schoorsteen als
een natuurlijke versiering van zijn gerechtszaal beschouwde! Werkelijk ligt tussen het een en het andere tijdvak de
opkomst van Vlaanderens welvaart. Wij zien met onze
ogen, dat hetgeen historieschrijvers der 14de en 15de eeuw
omtrent de rijkdom der oude Gentenaren en oude Bruggenaren verhalen, geen fabelen zijn. De kunstwerken staven de waarheidsliefde van de kronijken. Somtijds betrappen wij onszelf op een glimlach, wanneer wij de grote
worsteling der middeleeuwse Vlamingen, waarbij alleen
de zucht naar onafhankelijkheid op de voorgrond schijnt
te staan, gelijkstaffierd door de bloem der burgerdeugden,
bij nader onderzoek zien nederkomen op een wolkwestie.
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Alsof het heil van de volken niet altijd en overal aan zulke
kwesties hing! Alsof niet zij bedrieglijke voorgangers waren, die de aandacht van het yolk van zulke belangen
zoeken af te leiden, om haar op begrippen te vestigen!
De oude Vlamingen waren wevers; om te kunnen woven
behoefden zij wol; die wol kwam uit Engeland; verbood
Frankrijk de invoer, dan leden de Vlamingen gebrek; derhalve verbonden zij zich met Engeland tegen Frankrijk.
De poezie van dit proza is geweest, dat tegelijk met de
bron van de rijkdom, die der beschaving zich ontsloten
heeft. Het leven werd schoner, omdat het aantal dergenen,
die welvaart genoten, aanhoudend toenam. Verbood de
volksaard, dat de zeden zachter werden, voor het minst
deed zich de behoefte gevoelen, haar ruwheid te bedekken.
De mens bekomt een geheel andere blik op zijn eigen zijn,
naarmate de zorg voor het dagelijks brood al dan niet
voortgaat, zijn hoofdbezigheid uit te maken. Het zijn
gemene vragen, die welke over eten en drinken, over huisvesting en klederen lopen. Eerst wanneer in deze noden
voorzien is, vangt het hoger maatschappelijk leven aan.
De oude Vlamingen hebben dit ondervonden en, bewust
of onbewust, ernaar gehandeld. Er is een tijd gekomen,
dat het hen is gaan tegenstaan, voortdurend de tanden
te laten zien; ieder ogenblik de alarmklok te luiden en te
wapen te lopen; van niets anders te horen, en over niets
anders te spreken, dan Klauwaarts en Leliaarts. De mens,
gevoelden zij, heeft zijn bestemming niet vervuld, is een
barbaar gebleven, zolang in zijn taal een goedendag het
moordtuig betekent, waarmede hij zijn medemens bij voorkeur de hersenen inslaat. Van dat ogenblik af zijn zij behagen gaan vinden in bevalliger kunstwerken, dan die het
voorgeslacht bevredigd hadden. In plaats van het ongenaakbare is het toeschietelijke hun ideaal geworden; en
daar hun middelen hun veroorloofden, hun levensweg met
deze nieuwe bloemen te bestrooien, zijn zij zo vrij geweest,
zichzelf daarin ter wille te zijn.
Tegen deze feiten kan men aanvoeren, dat Vlaanderen
meer kans zou gehad hebben, een onafhankelijke staat te
worden, zo de rijke burgers hun overvloed op een andere
wijze hadden besteed, en het een zonderlinge vertoning
maakt, de vrijheidshelden van 1300 in 1500 een schoorsteen te zien verordenen, bestemd tot verheerlijking van
hun tiran, naneef en vader van andere tirannen in het
verleden en de toekomst. Verlies echter niet uit het oog,
dat zich te onderscheiden door kunstzin, een yolk niet
minder tot eer verstrekt, dan uit te munten door staats61

instellingen! Dc Vlamino-en hebben hun onafhankelijkheid
niet moedwillig of laaghartig verspeeld. Zolang het een
misdaad geweest ware, haar los te laten, hebben zij haar
kloekmoedig gehandhaafd. Eerst toen de hertogen van
Bourgondie hen in een staatkunde zijn komen wikkelen,
van wier draden deze burgers het einde niet zagen, zijn zij
voor de verleiding bezweken. De politick was hun zwakke,
de kunst hun sterke zijde. Hun natuurlijke aanleg bracht
niet mede, aan de zaak der Europese beschaving diensten
te bewijzen op positief gebied. Zij waren noch een militair,
noch een koloniserend, noch een organiserend yolk. Handel en nijverheid hebben bij hen slechts zolang gebloeid,
als de omstandigheden medewerkten. Zodra de markten
zich verplaatsten, was het met hun koopmansgenie gedaan.
In niets van dit alles brachten zij het aangeboren meesterschap met zich ter wereld, welke de gelegenheid, die zich
verschuilt, doet opsporen, naar het geti j, dat verloopt, de
bakens verzetten, of voor de uitgedroogde bron van welvaart, omzien naar een nieuwe, nog vloeiende. Groot zijn
zij alleen geweest in het rijk der muzen, de letteren uitgezonderd; en het bewijs moet nog geleverd worden, dat een
natie, welke in de beeldende kunsten de hoogte der oude
Vlamingen bereikt, haar bestemming mist. Overwinningen
op het slagveld, verbeterde staatsinstellingen, maatschappelijke hervormingen, alles gaat voorbij. De kunst blijft.
Die machtige hertogen van Bourgondie zelf, die koningen
van Spanje en keizers van Duitsland, welke Vlaanderen
als een wingewest uitgezocren hebben, zijn zij niet spoorloos
wedergekeerd tot het stof,
b waaruit zij genomen waren?
Hadden zij niet tot hun geluk de kunsten liefgehad en
bevorderd, de klank hunner namen zou heden slechts on.verschilligheid wekken. Zo er aan Karel de Vijfde, in
wiens staten de zon niet onderging, op dit ogenblik nog
iets is, dan heeft hij het onder meer aan de schouw der
Bruggenaren te danken.
Het uitgestorven Brugge doet in het groot aan het uitgestorven Leiden denken. Een stad met veertigduizend inwoners, waar plaats is voor vierhonderdduizend. Een
mantel gemaakt voor een welvarend en breedgeschouderd
man, thans flodderend om de ledematen van een bedelaar,
door de jaren kromgebogen, door de honger vermagerd:
het tegenovergestelde van de grage knaap, die onder en
boven uit zijn pantalon groeit. Eindeloze grachten met
ledige huizen. Torenspitsen, zich spiegelend in stilstaande
wateren tussen twee eilandjes van kroos. Kanalen, die zich
naar zee heten te spoeden, doch wier duttende sluiswach62

ters aan al wat spoed heet de oorlog hebben verklaard.
Een voormalige wereldstad, veranderd in een onvnywillig
begijnhof.
Devoot Nelleken is de titel van een der goede kleinere
gedichten van Emmanuel Hid. Wanneer ik aan Brugge
denk en mij vraag, onder welke trekken best van al de
hedendaagse hoofdstad van West-Vlaanderen afgebeeld
wordt, dan schieten mij soms die strofen te binnen:
Wel, Here God! daar zit het devoot Nelleken,
het kwezelken! in hare kamer als in een kapelleken.
Onder hare voetjes staat de lollepot met vuur,
want 't is winter, ze blaast, het weer is kil en guur.
Ze leest den paternoster; biecht zich alle weken.
Ze doet wel niets bozes, maar de wereld is vol gebreken...
't Is dus recht, dat er iemand rekening geeft,
hoe het mensdom zondigt en godvergeten leeft.
Met de mans, Here God! zal ze nimmer kouten,
maar door haar voorbeeld doet ze uitschijnen der vrou[wen fouten;
ze is zuinig, vinnig, proper en toch niemendal koket,
en zowel des zomers als des winters vroegtijdig te bed.
Dit braaf mensken beminde eens vurig 'nen koster,
die verliet haar. Sindsdien koos zij den paternoster
tot confident... Daarmede en haar mopsje, wat naief lot!
wandelt zij 's zomers, en zit ze 's winters op den lollepot.
Ziedaar een onvriendelijke stedemaagd, zal men zeggen!
De vrouwen van Brugge hadden van oudsher de naam,
door schoonheid uit te munten, en Brugge zelf is een z6
belangwekkende stad, dat men zonder moeite de voorkeur
van de vermogende Engelsman begrijpt, die, bekoord door
de aanblik van een groot woonhuis uit de 15de eeuw, dit
gekocht heeft en er met welgevallen zijn dagen slijt. Doch
men houde de toerist een kregele opwelling ten goede, en
stelle de vaderlandlievende dichter niet aansprakelijk voor
een onheuse toepassing! Het is niet aangenaam, het gras
te zien groeien tussen de stenen van een plaats, die men
weet, vijfhonderd jaar geleden een middelpunt van de
wereldhandel geweest te zij n, waar twintig diplomatieke
agenten van het buitenland gevestigd waren, en kooplieden uit zeventien verschillende landen hun eigen factorijen hadden. Jets in u komt tegen de aanblik van zulk
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een verval in opstand, en gij zijt onedelmoedig genoeg u
daarover te wreken op personen, die er even onschuldig
aan zijn als gijzelf.
In 1468 is te Brugge het huwelijk van Karel de Stoute
met Margaretha van Engeland gevierd. Wie zich een
voorstelling der stad wil vormen, gedurende het tijdperk
van haar hoogste bloei, houde zich aan die dagtekening,
welke er tevens een in de geschiedenis der schilderkunst is.
Gelijk de namen der gebroeders Van Eyck naar de langere
regering van Karels vader terugvoeren, is de naam van
Hans Memling onafscheidelijk met de kortere van Karel
zelf verbonden; en het is om Memling dat men te Brugge
komt.
Karel de Stoute had in 1468 eerst sedert een jaar de
regering aanvaard, en zijn degen droop nog van het bloed
der Luikenaren. De bruiloft echter was daarom niet minder schitterend. De kunst van honderd achtendertig schilders en decorateurs werd te hulp geroepen, om de zalen
en tafels van het hertogelijk paleis te decoreren.
Memling komt op de lange lijst dier artiesten niet voor,
en zelfs is maar van een hunner (Hugo van der Goes) de
herinnering bewaard gebleven. Boden van de hertog lokten
of dreven hen van alle zijden naar Brugge. Er waren er
uit Doornik, uit Kamerijk, uit Atrecht, uit Douai, uit Valenciennes, uit leper, ongerekend die van Brugge zelf. Dat
Hugo van der Goes mededeed is een bewijs, dat onder hen
voorname sujetten gevonden werden. Memlings onthouding wettigt het vermoeden, dat niet alien tot de eerste rang
behoorden. Hun buitengewoon groot aantal wijst op een
krachtig kunstleven; de aard van hun werk op een kunst,
welke nog half aan de nijverheid grenst.
De bruiloft duurde zeven dagen en bestond uit een aaneenschakeling van gastmalen, opgeluisterd door een zeldzame verscheidenheid van tafelornamenten. De eerste dag
werden de vlezen opgedragen in dertig tweemasters, van
zeven voet lang en hoog naar evenredigheid. Zijden zeilen,
touwwerk van goud- en zilverdraad, vlaggen en wimpels,
niets ontbrak. De boorden zwart met gouden knoppen.
De voor- en achterstevens fraai gekleurd en verguld. Om
en om met de dertig schepen, verschenen dertig rijven of
tabernakels, die de pasteien besloten, en waarvan de ene
een feodaal kasteel, de andere een kathedraal, nog een andere een belfrood voorstelden. De tweede dag maakten de
rijven en de galjoenen voor koepels en legertenten plaats,
de ene tot beschutting der pasteien, de andere van het ge-

64

braden vlees. Tenten en koepels waren van veelkleurige
zijde vervaardigd, getooid met de banderollen en wapenschilden van Bourgondie en zijn vazallen. Dit ging zo
voort, iedere dag der week lets nieuws. Tussen het vooren het nagerecht werden divertissementen vertoond. De
eerste dag een grote vergulde leeuw met uurwerk, dragend
een jong meisje met in de ene hand een geborduurde banier, hulde aan de hertog, in de andere een ruiker madelieven, hulde aan de hertogin. De tweede dag een dromedaris van negen voet hoog, met Nubier erop. Ter
weerszijden van de kostelijk uitgedoste ruiter hingen twee
korven vol levende vogels, die hij de dames aanbood. De
derde dag stond in het midden van de zaal een bijna vijftig
voet hoge toren opgericht, dik naar proportie. Hij was
van boven tot beneden met geschilderd en verzilverd linnen
beplakt. Kozijnen en schietgaten van goud. Aan de voet
een omloop, waarop de benedenvensters uitkwamen en
die tot estrade diende aan dansers en danseressen in feestgewaad, welke in en uit de vertrekken beurtelings te voorschijn kwamen en verdwenen. De vierde dag zag men
vier gewapende reuzen binnentreden, geleiders van een
zestig voet lange walvis, in welks buik door als sirenen
en zeeridders verklede muzikanten een concert werd uitgevoerd. Op welke wijze men dit gevaarte de tafel heeft
rondgevoerd, zonder de gasten omver te werpen, wie zal
het zeggen? Doch al deze bijzonderheden zijn geput uit een
onwraakbare rentmeestersrekening. Voeg erbij, dat terwiil
het kunst- en vliegwerk werd op- en omgedragen, de tafel
beladen bleef met het uit hertog Filips' nalatenschap afkomstig zilver: zilveren gereedschap, zilveren schotels, zilveren vaatwerk, zilveren olifanten, en herten met zilveren
bennen of torens op de rug, dienstdoend als fruitschalen.
Ware de bruiloft towel in de zomer gevierd, als in het
barst van de winter, de gasten zouden, na het dessert, tot
een wandeling in de tuinen genodigd zijn, waar zij de
geimproviseerde navolging hadden aangetroffen van de
verrassingen, door wijlen hertog Filips de zijnen op de geliefde buitenplaats Hesdin bereid. Daar stonden in de
voorhof drie geklede poppen, die, als de heren nog bezig
waren hun buigingen of te steken, hen met water besprenkelden. Uit kleine gaten in de bodem der lanen spoot het
onder de rokken der dames; en wanneer deze zich trousseerden en ter zijde traden, dan weerkaatsten onbescheiden
spiegels, gevat tussen de groene heggen, haar natheid en
haar naaktheid. Vluchtte men in een paviljoen, de wanden
schenen er armen te bekomen, gewapend met knuppels,
65

die neerkwamen op uw schouders en uw hoof d. Een kluizenaar met uurwerk gaf een teken: en het plafond vertoonde een zwarte lucht met bulderende donderwolken,
van bliksemstralen doorkliefd, en waaruit, tenzij zij zich in
een sneeuwjacht of een hagelbui ontlastten, de regen bij
bakken neerstroomde. Nieuwe vlucht, even vruchteloos als
de eerste. In het aangrenzende vertrek openden zich onder uw voeten de beweegbare vloeren, en door een valluik
kwaamt gij op een hoop vederen terecht, wier pluizen
zich aan uw haren en uw klederen hechtten. Weder naar
buiten, en de wijk genomen over gindse brug! Helaas, de
brug is zelf een valluik, en eer gij tot bezinning komt,
staat gij halverlijve in een vlietende stroom. Dan in 's hemelsnaam weder naar binnen! Bij een glazen deur schijnt
een lakei op wacht te staan; doch als gij de hand aan de
kruk brengt, brengt de gewaande dienaar een spuit in beweging, en u om uw laatste droge draad. Daar ontsluit
zich een zaal, die een rustige concertzaal gelijkt. Op lezenaars liggen muziekboeken opengeslagen: verzamelingen
balladen en romancen, fraai op perkament geschreven en
versierd met toepasselijke miniaturen. Wee u, evenwel, zo
gij er een blik in werpt! Bij het nadertreden krijgt gij een
stortbad van roet, bij het terugtreden een tweede van,
meel. Waant gij eindelijk, met de andere gasten, in de balzaal een wijkplaats gevonden te hebben: daar verschijnt
in de deur een houten pop, verkleed als wapenheraut. De
pop brengt een trompet aan de mond en stoot enige tonen
uit. Daarna verheft zij de stem en _kraakt: Ten iegelijk
ontruime de zaal, op last van Zijne Hoogheid de Hertog!'
Dames en heren beijveren zich, aan dit bevel te voldoen. Maar
zo kunnen zij zich niet reppen, of enige als hansworsten
getooide automaten vinden gelegenheid, hen met hun, zotskolven de oren te teisteren, of hun rinkelende narrenkappen hen achterna te werpen.
Daar ik in een vorig hoofdstuk de ruwheid des tijds van
haar bloedige zijde tekende, behoren wij indachtig te zijn,
dat zij ook haar levenslustige gehad heeft. Men bemerkt
tevens, dat de krachtige bescherming, waarin van de kant
der hertogen Filips en Karel de Vlaamse kunsten zich
verheugen mochten, niet altijd van de edelste soort was.
Met de ondernemingsgeest die de Vlaamse tapijtfabrieken
schiep; de wetenschappelijke belangstelling, aan welke de
Bibliotheek van Bourgondie nog heden haar drieentwintigduizend handschriften dankt; de zin voor het hogere, die
liberaal genoeg was beurtelings de Van Eycken en Mem66

ling aan de mystiek te laten offeren, - er ging met dit alles
een zich vermeiden in grove scherts gepaard, dat menig
kunstenaarsgemoed, door vorstelijke pensioenen voor de
keus tussen geweten en brood geplaatst, tegen is moeten zijn.
Het beeld van de rampspoedige schilder dier dagen
wordt ons door Hugo van der Goes vertoond. In Belgie
zelf zag ik geen enkel werk van hem; te Parijs een Heilige
Catharina, geheel in de stij1 der Van Eycken. Zijn beroemdste arbeid bevindt zich te Florence: een drieblad,
voorstellende de Aanbidding der herders. Dit stuk werd
uit Vlaanderen medegenomen door de Florentijnse gezant
Portinari, een afstammeling uit het geslacht van Dantes
Beatrijs. In het geheel zijn van deze kunstenaar ternauwernood een twaalftal schilderijen door de tijd gespaard. Hij
volgt op Rogier van der Weyden en is de voile tijdgenoot
van Dirk Bouts en Gerard David. Over zijn leven als over
de lotgevallen van zijn werken hangt een floers. In de hervormingstijd lieten de calvinisten te Brugge een paneel van
zijn hand zwart, en daarop met vergulde letters de Tien
Geboden schilderen. Van Mander verhaalt van hem op
schertsende toon een anekdote, die zich aan Hugo's jongelingsjaren vastknoopt. Hij woonde toen nog te Gent,
zijn geboorteplaats. `Daar is van Hugo een bijzonder goed
stuk,' zegt Van Mander, `dat nog van alle kunstenaars en
kunstverstandigen zeer geprezen is. Dit is te Gent in een
huis, dat omwaterd is, bij het Muidebrugsken, te weten,
het huis van Jakob Weytens, en is gedaan voor een schouwe of schoorsteen op de muur, van olieverwe, wezende de
historie van David en Abigail, daar zij hem tegemoet
komt. Hier is bijzonder te verwonderen, wat een grote
zedigheid als in deze vrouwkens te zien is, en wat een
eerbaar zoet wezen; welker zedigheid zo manierlijk is
aan te zien, dat de schilders van deze tijd (Van Manders
tijd) wel Naar vrouwkens daar mochten ter schole zenden,
opdat zij ze hen mochten afleren. Voort, den David zit ook
zeer statelijk te peerde: kortom, 't werk is van tekening, inventie, actien en affecten, alles uitnemende: want hier ook
het affect van Lief de (zo men zegt) mede in gewrocht, en
Cupido de penselen heeft helpen stieren, in gezelschap van
zijn moeder en de Gratien. Want Hugo, nog vrijgezel wezende, daar ten huize vrijde de dochter, daar hij zeer
op verliefd was, dewelke hij in 't stuk ook heeft naar
't leven gedaan. En dit kunstig stuk ter ere, heeft Lucas de
Heere (Van Manders meester, schilder en kunsthistoricus
gelijk hijzelf) een lofdicht op deze wijze gemaakt, daar een
van de geschilderde vrouwkens sprekende zegt:
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Wij zijn geschilderd hier, als schenen wij te leven,
bij Hughes van der Goes, doorluchtig konstenaar,
door jonst die hij toedroeg een onder ons eerbaar,
in Wier zoet wezen blijkt, wat lief d' hem heeft gedreven.
Gelijk als Phrynes beeld te kennen konde geven,
hoe Praxiteles ook droeg liefde groot tot haar:
want 's meesters vrijster hier ons overtreft algaar
in schoonheid welgemaakt, als meest bij hem verheven.
Doch is elk man en vrouw vol kunsten ongelaakt,
ook peerd en ezel mede. En verwen welgeraakt,
onsterflijk, schoon, en rein gewrocht, zijn hier t' aan{schouwen.
In summa, 't gantse werk is net en welgemaakt,
en ons en faalt niet el, dan wij zijn onbespraakt:
een foute, die toch is zeer ongemeen in vrouwen.
De geschiedenis van Hugo's liefde evenwel is niet zo
romantisch geweest, als Van Mander het doet voorkomen.
De oude heer Weytens berustte erin, dat de jonge schilder
Abigail de trekken van zijn bekoorlijke dochter Elizabeth
leende; en hij kon niet verhinderen, dat Nabals echtgenoot
op die wijde een buitengewoon `zoet wezen' bekwam.
Maar hij was een man van aanzien en vermogend, wonend
in een comwaterd' huis; en het strookte niet met zijn plannen, dat het welgeboren meisje de vrouw van een artiest
zou worden. De gelieven moesten scheiden. Elizabeth ging
in een klooster, te Brussel, waar zij afleiding zocht in miniaturen te tekenen voor handschriften. Hugo trok de
wijde wereld in, en werd een kunstenaar van naam. Maar
ook hij bleef ongehuwd, en bracht zijn laatste jaren insgelijks in een klooster door, niet ver van het Brusselse,
waar hij tot de orde van Augustinus toetrad. Omstreeks
1480 deed hij met zijn broeder en nog enige vrienden een
uitstapje naar Keulen, toen hij op de terugreis, in de nacht,
dicht bij huis, plotseling krankzinnig werd. Hij beeldde zich
in, verdoemd te zijn, en wilde zich van kant maken.
Langzaam slechts en onvolkomen herstelde de lijder. Kort
nadat hij als genezen kon beschouwd worden, begaven
hem de krachten en stierf hij.
De loopbaan van Hans Memling was niet zo moeilijk
als die van de ietwat oudere Hugo van der Goes. Maakt
ook hij, bij zijn eerste optreden in de geschiedenis, een beklaaglijke indruk, dit was meer een gevolg van uitwendige
omstandigheden. De gehele eerste en grootste helft van zijn
leven ligt in het duister. Het enige wat schier geen twijfel
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lijdt is, dat hij in zijn jeugd een ereplaats onder de aan het
hof van hertog Filips verbonden schilders bekleedde. In
1450 portretteerde hij de hertogin Isabella: dezelfde, wier
konterfeitsel Jan van Eyck, tweeentwintig jaar tevoren, in
Portugal was gaan vervaardigen. Na Filips' dood moet hij
zijn overgegaan in de dienst van hertog Karel, en deze, die
op zijn veldtochten een gehele hofhouding medevoerde, zal
zich door hem ook op de noodlottige Lotharingse hebben
doen vergezellen, waarbij Karel in 1477 de dood op het
slagveld van Nancy vond. De overlevering laat Hans
Memling in dat jaar, ziek, uitgeplunderd, zich van Damme
naar Brugge voortslepen en aan de poort van het Sintjanshospitaal komen kloppen, waar de vluchteling van
Nancy liefderijk ontvangen wordt. Hij maakt zich bekend;
men is blij, de vermaarde schilder Hans te herbergen; en
wanneer Hans weder op zijn krachten gekomen is, schildert hij voor het hospitaal de twee of drie meesterwerken,
die nog heden vreemdeling en landgenoot naar Brugge
lokken.
Er zijn geen termen, geloof ik, aan de juistheid van deze
voorstelling sterk te twijfelen. Het kapiteel van een der
kolommen, achter de troon van de H. Maagd op de schilderij van de H. Catharina, vertoont een man, die uitgeput
neerzinkt op de straat. Hem wordt te drinken gegeven, en
men draagt hem op een berrie naar een gasthuis. Dit kleine
tafereel is als een handtekening onder de legende, en stempelt deze ongeveer tot geschiedenis. In geen geval is de
toespeling onverenigbaar met het feit, dat de kunstenaar,
op het tijdstip van zijn dood, eigenaar van een of meer
huizen binnen Brugge was. Toen Memling in 1477 arm
te Brugge terugkwam, moet hij een man van in de vijftig
jaar geweest zijn. Hij stierf er in 1495. Tussen die twee
jaartallen ligt de geschiedenis van zijn huwelijk (dat op het
laatst van zijn, leven een welgesteld burger van hem
maakte) en van zijn voornaamste schilderijen.
Evenals de grote composities der Van Eycken en van
Rogier van der Weyden, behoren ook die van Memling tot
de orde der mystiek. Maar hij doet niet, zoals zij, grepen
in het hart van het christelijk dogma. De Aanbidding van
het Lam symboliseert de gehele leer der Laatste Dingen,
en symboliseert haar in een tijd, toen die leer rechtstreeks
het leven raakte, en het gehele bestaan der mensen, in het
christelijk Europa, bepaald werd door hun voorstellingen
omtrent de toekomst aan gene zijde van het graf. Rogiers'
Zeven sacramenten zijn een volledige populaire theologie
van het katholicisme.
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Aan de werken van Memling is dit alomvattende
vreemd. Zijn keus vestigt zich op episoden: het mystiek
huwelijk van de H. Catharina, de aanbidding der Wijzen,
de legende van de H. Ursula en van haar medemartelaressen. Te dien aanzien stel ik hem beneden de Van Eycken
en boven Van der Weyden. Wanneer kunstenaars van de
eerste rang stoffen van zekere orde meesterlijk behandeld
hebben, dan moet men niet beproeven, daarna op hetzelfde
gebied met hen te wedijveren. Er zijn onderwerpen, die, wanneer de meester komt en ze aangrijpt, door hem uitgeput
worden. Geen Hollands dichter is het gelukt, na Vondel,
een leesbaar vers op de huwelijkstrouw te schrijven. Van
der Weyden heeft zijn oorspronkelijkheid, zelfs wanneer
men hem met de Van. Eycken vergelijkt; maar het is er
een, welke zich tot het bijwerk bepaalt. In de hoofdzaak,
afgescheiden van het bewonderenswaardig architectonisch
raam, waarin de Zeven sacramenten gevat zijn, staat hij
beneden zijn leermeesters: zijn diepzinnigheid komt volheid van leven te kort. Memling daarentegen heeft instinctmatig gevoeld, dat men de Van Eycken nabij kon
komen, zo men dezelfde soort en dezelfde hoeveelheid
poezie aanbood in een kleiner bestek. Zo is de beeldenaar
van het halve of het kwart goudstuk even fraai als die
van het gehele. Zo kan men, ondanks Vondel, en zonder
voor hem te moeten wijken, trekken van het huwelijksleven onsterfelijk in dicht brengen.
Toen in Memling de roeping ontwaakte, schilder te worden, behoefde hij naar het procede der Van Eycken de
hand slechts uit te strekken. Hun kleuren werden de zijne,
en nog na vierhonderd jaar ontlokken zij de onverschilligste toeschouwer een uitroep van bewondering. Doch er
waren punten, waarin hij zijn voorgangers overtreffen kon.
Het landschap, dat zijn Heilige Christoffel, in het museum te Brugge, tot achtergrond dient, doet in niets voor
dat van het hemels Jeruzalem onder; en tegelijk mag men
vragen, of de Van Eycken ooit zulk een fraai menselijk
lichaam geboetseerd hebben. In het portret handhaaft hij
zich op dezelfde hoogte, is even doorwrocht, en tevens
breder. Zijn Bejaarde kanunnik, in het museum te Antwerpen, is een wonder van kloekheid, met fijnheid gepaard. Aan de rechterzijde van zijn Drie Koningen, in het
Sint- Janshospitaal, opent zich een venster, het gunt een
blik in de vrije natuur, en geeft meteen een toeschouwer
in middeleeuwse klederdracht gelegenheid, naar binnen te
zien en van het nieuwtestamentisch tafereel getuige . te
zijn. Aileen aan zijn eigen genie heeft Memling de vinding
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van dat geestig venster te danken gehad. Zijn heilige vrouwen zijn even bovenaards van uitdrukking als die van
Van der Weyden of van de Van Eycken; maar zij winnen
het in bevalligheid. Meer dan op de hunne past op de
zijne Van Manders zeggen, dat de oude Vlamingen in het
`bijvoegen van statelijke devotigheid aan de geestelijke
wezens', zich onderscheiden hebben door `een bijzondere
gratie'. Hoe gracieus! is het eerste woord, dat bij de aanblik van Memlings heilige Catharina u op de lippen komt.
Of is de Maagd Maria, ter zijde van Sint-Ursula's relikwieenkast, een nog aanvalliger beeld? Reeds de vraag
staat met een compliment gelijk. De vermaarde rijve geeft
bovendien, in een hoofdwerk, een kort begrip van Memlings
talent. Hij reist opzettelijk naar Keulen, ten einde voor
sommige achtergronden, op de plaats zelf, nauwkeurige
schetsen te vervaardigen. Hadden zijn middelen het gedoogd, hij zou met hetzelfde doel ook naar Bazel en naar
Rome gereisd zijn. Hij is een godsdienstig dichter, die zijn
uitgangspunt neemt in de werkelijkheid. Voorts bekoort
hem het kleine. De paneeltjes der rijve zijn weinig meer
dan een palm hoog. Binnen die enge grenzen is een gehele
legende samengedrongen, aanvangend met een zeereis, gevolgd door een stroomreis, en met een voetreis besloten.
Ontvangst te Keulen door een koningin, ontvangst te
Rome door een pans. Noodlottig uiteinde bij de terugkomst
in de Rijnstad. Elk der zes kleine taferelen is overvloedig
gestoffeerd met vaartuigen, kerkgebouwen en kleine beelden. Het nalef karakter der legende ziet men gehand:haafd
in de wreedheid zelf van de ongelovige Hunnen. De wapenknechten van Attila mikken op Ursula en haar tedere
gezellinnen, met de kalmte van veldarbeiders, bezig een
stuk bouwland om te spitten. De kunstenaar schijnt gemeenzaam met het denkbeeld, dat moord en doodslag
handwerken zijn. Ofwel, zijn toeleg is geweest, het voorstellen van boze hartstochten te vermijden. De klemtoon
moest op het vroom bedrijf der weerloze jonge vrouwen
vallen; en dat doel is bereikt. Bewust of onbewust, Memling heeft van zijn relikwieenkast een hulde aan de jufferschap gemaakt. Wat onze Franse galanterie het schone
geslacht noemt, bestaat voor hem niet. Zijn vrouwelijk
ideaal staat hoger. Maar hij ruimt daarom de vrouwen
geen minder brede plaats in. Zijn verering voor haar vloeit
ineen met zijn godsdienstige begrippen. Haar beeld is hem
een openbaring van het hemelse. Blijmoedig in de dood te
gaan voor een geloof, daarin concentreren zich voor hem
de edelste menselijke eigenschappen. Zie slechts het deksel
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der rijve. De Vader, de noon, de Heilige Geest, ontsluiten
er voor Ursula en de Ursulinnen de eeuwige zaligheid.
Engelen onthalen haar op onvergankelijke akkoorden. Men
is niet gehouden met deze voorstelling te dwepen. Men
kan Rafael de voorkeur geven, wanneer hij, vijfentwintig
jaar later, Psyche naar de Olympus voert als de bruid van
Amor. Maar de gedachte is verheven, en heeft haar eigen
poezie. Memling wedijvert met Fra Angelico op een gebied: de Florentijn, woekerend met bleek purper, met bleke rozetinten, met goud en licht-azuur, de Bruggenaar met
al de helderste verven van de regenboog. Bij beiden ziet
men de menselijke grootheid haar toppunt in het weerloze
bereiken, en het weerloze zijn hoogste uitdrukking vinden
in het aan onnozelheid grenzend vrouwelijke.
Het is niet onnatuurlijk, dat Memling menigmaal voor
de maker van sommige schone miniaturen in handschriften
van de 15de eeuw gehouden is. Wat de afmetingen betreft,
staan de beeldjes der rijve met miniatuurwerk gelijk. Ten
onrechte evenwel ziet men in hem een voornaam medewerker aan het getijdenboek van kardinaal Grimani, dat
te Venetie bewaard worth. Vlaanderen zelf bezit, voor
zover ik weet, geen enkele miniatuur van Memlings hand.
Wil men Memlings kunst op vruchtbare wijze met een
andere vergelijken, men late die miniaturen rusten, te Venetie en elders, en ga in de Onze-Lieve-Vrouwekerk te
Brugge zelf, de Madonna met bet Kind van Michelangelo
zien. Niets wat ons zo duidelijk doet gevoelen, als dit
marmerwerk, in welk opzight Memling en de zijnen uitgeblonken hebben, in welk ander zij te kort geschoteu zijn.
Tussen de oude Vlamingen en ons, verbreedt zich een kloof.
Onze eeuw en de hunne staan schier als vreemdelingen
tegenover elkander. Aileen door een daad van inspanning
slagen wij erin, onder het conventionele in hun vormen de
levende pols te ontdekken. Toen Michelangelo die groep
ontwierp, was Memling nauwelijks sedert een half dozijn
jaren overleden; doch zo wij vernamen, dat de groep
gisteren gebeiteld werd, door een nog onbekend meester,
het zou ons niet verwonderen. Al hetgeen wij conventioneel noemen, is bij Michelangelo verdwenen. Het gelaat
van de H. Maagd heeft opgehouden, door de mystiek van
Johannes Ruysbroeck bezield te worden. Uit Maria, de
moeder van Jezus, is een antieke sibille gegroeid. Het
Christuskind tussen haar knieen is een volmaakt schoon
knaapje; een kleine Bacchus, een kleine Jupiter, spelend
aan de schoot van een andere Amaithea. Onze bewondering gevoelt zich terstond op haar gemak. Wij ontvangen
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de indruk, dat de gedachte haar normale uitdrukking
gevonden heeft.
Worden echter oorspronkelijkheid en karakter door u
op prijs gesteld, offer dan Memling vooral niet aan uw
eerbied voor Michelangelo! Heeft alleen de Italiaan, zo lang
geleden, die moeder en dat kind kunnen beitelen, gij zult
buiten Italie, buiten het San Marcoklooster te Florence,
met de fresco's van Fra Angelico, tevergeefs de wereld
rondreizen, om de wedergade van de Vlaming te vinden.
De oudvlaamse madonna's en de heilige vrouwen voeren
een enige, onbedrieglijke, onmiddellijk herkenbare stempel.
Geen literatuur was ooit oorspronkelijker dan dit schilderwerk. Nooit drukte schilderwerk het begrip van vroomheid nauwkeuriger of vollediger uit.
Theophile Gauthier heeft aan, de Duitse school een hulde
gebracht, die rechtstreeks oak de oudere Vlaamse omvat.
Wat hij van Diirer en Holbein zegt, geldt evenzeer voor
de Van Eycken en voor Memling. Men kan noch die verzen lezen zonder de school van Brugge als uit de doden te
zien opstaan; noch het Sint- janshospitaal bezoeken, zonder aan die verzen herinnerd te worden:
Jaime les vieux tableaux de l'ecole allemande;
les vierges sur fond d'or aux doux yeux en amande,
pales comme le lis, blondes comme le miel,
les genoux sur la terre et le regard au ciel,
Sainte Agnes, Sainte Ursule et Sainte Catherine,
croisant leurs blanches mains sur leur blanche poitrine...
Oui, le dessin est sec et la couleur mauvaise,
et ce n'est pas ainsi que peint Paul Veronese;
oui, le Sanzio pourrait plus gracieusement
arrondir cette forme et ce lineament;
mais it ne mettrait pas dans un si chaste ovale
tant de simplicite pieuse et virginale;
mais it ne prendrait pas, pour peindre ces beaux yeux,
plus d'amour dans son coeur et plus d'azur aux cieux;
mais it ne ferait pas sur ces tempes en ondes
couler plus doucement l'or de ces tresses blondes.
Gothique Albert Diirer, oh! que profondement
to comprenais cela dans ton coeur d'Allemand!
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ANTWERPEN
IN een aanhangsel tot zijn Vlaamse kunstgeschiedenis, aan
welke ik menige aangename verplichting heb, oppert en
verdedigt Alfred Michiels de gissing, dat vijftien grate
tapijten, achtentwintig composities vormend en voorstellend het leven van Jezus en zijn moeder, - van Maria's geboorte tot het laatste oordeel, - alles te vinden in het koor
der kathedraal en in een gaanderij van het aartsbisschoppelijk paleis te Aix-en-Provence, het werk zijn van Quinten
Metsys, van Antwerpen.
Daar tijdsorde en reisgelegenheid ons naar Antwerpen
en de grote Antwerpse meester voeren, kunnen wij niet
beter doen, dan uit de verte een blik op die tapijten in
Zuid-Frankrijk werpen. Zij zijn het laatste nieuws, dat
omtrent Metsys tot mij kwam. Zij dragen het jaartal 1511.
Al de beelden vertonen het Vlaamse type. Vlaamse steden
hebben als modellen gediend voor de bijbelse, welke de
achtergronden vullen.
De verzameling beyond zich in 1656 te Parijs, bij gelegenheid dat een kanunnik der kathedraal van Aix een
bezoek aan de hoofdstad bracht. Hij kocht haar voor een
betrekkelijk geringe som en voerde haar naar het Zuiden,
waar zij tot heden slechts bij tussenpozen de aandacht van
kenners trok. Men moist van het begin af, dat zij uit Londen kwam en afkomstig was uit de voormalige roomse
Pauluskerk. Tot 1648 versierde zij daar de wanden. Puriteinse afkeer bracht haar in diskrediet en bande haar naar
het vasteland. Wapenborden, in de randen der tapijten
geweven, wijzen nog heden de Engelse edellieden en Engelse prelaten aan, die het werk bestelden en bekostigden.
Allen leefden in het tijdperk van Hendrik VII op Hendrik
VIII. Het portret van Catharina van Aragon, die in 1502
aan de oudste zoon van Hendrik VII, in 1509 aan Hendrik
VIII verloofd werd, komt onder de bijbelse vrouwen,
welke Jezus omringen, tweemaal voor.
Wellicht is de vraag, of men hier met een onwraakbare
arbeid van Metsys te doen heeft, van ondergeschikt belang. De dagtekening en het Vlaams karaktcr spreken zo
duidelijk, dat reeds in 1812 een onderzoeker niet geaarzeld
heeft, in een adem Metsys, Hieronymus Bosch en Jan Gossaert, als vermoedelijke makers te noemen. Het voornaamste is, dat de tapijten de toeschouwer altegader in het hart
van Metsys' tijd, Metsys' land en Metsys' kunst verplaatsen.
In de compositie, welke de geboorte te Bethlehem voorstelt,
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ziet men de oude pleegvader Jozef de zuigeling staan bezien, met een kaars in de hand. De schoeisels, de mutsen
der mannen, de kapsels der vrouwen, zijn de Antwerpse
uit de eerste jaren der 16de eeuw. De predikende Jezus
richt het woord tot de schare uit een soort van houten kooi,
die te midden van het landschap schijnt overgebracht.
De boosaardige Romeinse soldaten of hun handlangers,
welke Jezus geselen, onderscheiden zich door gemeenzaam
bekende schelmentronies. Wanneer Jezus nederdaalt in
het dodenrijk, ten einde de zielen 'die in de gevangenis
zijn' te gaan verlossen, words hij bespot door een duivel,
die de tong tegen hem uitsteekt. Overal, waar een
jeruzalems stadsgezicht voorkomt, herkent men de oudvlaamse trapgevels, de spitsen van de gotische kerkgebouwen, de schietgaten van middeleeuwse wallen. Bij de
huwelijksplechtigheid der Maagd Maria, ziet men Jozef
eerbiedig nederknielen voor zijn bruid, terwijI een Engel
en twee notarissen dienst doen als Jozefs getuigen. Het
beurtelings naieve en komische van al deze bijzonderheden
wijst op Metsys, in onderscheiding der Van Eycken en van
Memling. Aan het onderschrift ontbreekt alleen een eigen
naam, om iedere twijfel weg te nemen: ...me fecit anno
domini millesimo quingentesimo undecimo.

Metsys behoort tot de periode die de woelingen van de
hervormingstijd in de Zuidelijke Nederlanden onmiddellijk
voorafgegaan is. Hij staat nog met beide voeten op onbetwist rooms-katholieke bodem. Het loont de moeite, zich
van dat tijdsgewricht rekenschap te geven. Metsys zal
nauwelijks ten grave gedaald zijn, wanneer in Belgie de
geloofsvervolging aanvangt. De Leuvense tak zijner eigen
familie deed er de droevige ervaring van op. Catharina
Metsys, die zijn nicht kon zijn, stierf daar in 1543 de marteldood. Zij was gehuwd met Jan Beyaerts, houtsnijder.
Van ketterij beschuldigd, moesten beiden op de pijnbank.
De smart ontlokte Catharina en hem de bekentenis, dat
zij noch aan de transsubstantiatie geloofden, noch aah het
vagevuur, noch aan de onfeilbaarheid van de paus. Beyaerts
werd op de grote markt te Leuven, onder de ogen van zijn
vrouw en van nog een andere veroordeelde, onthalsd; de
twee vrouwen daarna levend begraven. Catharina's lotgenoot, Antonia Roesmals, een burgeres van aanzien (de Beyaertsen waren geringe, of althans onbemiddelde lieden), had
een schone volwassen dochter, die zich sterk genoeg waande,
uit een naburig huis, de terechtstelling van haar moeder
te kunnen bijwonen. Doch toen zij de beulen de kuil zag
dichtwerpen, begaven haar de krachten. Met losgereten
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haren en opengekrabd gelaat vloog zij de stad door, luid
snikkend en in woeste taal de hemel tot getuige van de
gepleegde gruwel nemend. De in de grond gedolven moeder was een vrouw van achtenvijftig jaar; Catharina Metsys drie of vier jaar jonger. Meedogenloos wreed ging in
die dagen te Leuven het kettergericht te werk. Een tijdgefoot en ooggetuige zegt in het Latijn: `De kreten der ongelukkigen, die in de gevangenissen gepijnigd werden,
klonken in alle buurten; zodat de barbaarsheid en de onmenselijkheid zelve deernis moesten gevoelen.' Weinig
dachten de Bruggenaren, toen zij tot verheerlijking van
keizer Karel in 1524 de schouw van Het Vrije bestelden,
dat zo kort daarna zulke bloedige plakkaten zouden afgekondigd worden.
Metsys, die in 1530 stierf, beleefde die sombere dagen
niet meer. Hem stond geen andere keizer Karel voor de
geest, dan de jeugdige van 1520, te Antwerpen intocht
houdend. De toenmalige vreedzame aanblik der stad vindt
men nergens beter geschilderd dan in het dagboek van
Albrecht Diirer, die haar in datzelfde jaar bezocht. Ik
moet die bladzijde uitschrijven. Direr, weten wij, was een
goed lutheraan en antipapist, maar niet onverdraagzaam.
Voor het bonte leven van het rijke roomse Antwerpen had
hij oog. Zonder nijd verhaalt hij, - hij, die van iedere
uitgegeven stuiver rekening hield, - dat de triomfboog,
bestemd voor 's keizers intocht, aan schilderen en schrijnwerken vierduizend gulden gekost heeft. Ook zonder
afgunst niet alleen, maar met lief de, volgt zijn kunstenaarsblik de grote Antwerpse processie:
`Op zondag na Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartsdag heb ik
de grote omgang van Onze-Lieve-Vrouwekerk te Antwerpen
gezien, toen de gehele stad vergaderd was van alle handwerkers en standen, een iegelijk naar zijn staat op het kostelijkst
gekleed. Ook had ieder stand en gild zijn bijzonder teken,
waaraan men ze kennen kon. Daar waren ook onder de
bijzondere dingen, die rondgedragen werden, grote kostelijke waskaarsen en hun ouderwetse lange zilveren bazuinen. Daar waren ook veel pijpers en tamboers, op zijn
Duits uitgedost, die met hun muziektuigen een sterk geluid
en geweldig geraas maakten. Alzo zag ik ze duidelijk onderscheiden, wijd van elkander, door de straten gaan, zodat er ene grote breedte tussen beiden was en in deze orde
op elkander volgden: de goudsmids, schilders, steenhouwers, zijdeborduurders, beeldhouwers, schrijnwerkers, timmerlieden, schippers, vissers, vleeshouwers, leerbereiders,
lakenwevers, bakkers, kleermakers, schoenmakers en aller76

lei ambachten; ook veel handswerklieden en handelaars,
tot 's mensen onderhoud dienstig. Desgelijks waren er de
winkeliers, kooplieden en allerhande soort hunner bedienden. Daarna kwamen de schutters met bussen, bogen en
armborsten, gelijk ook de ruiters en voetgangers. Vervolgens kwamen de schutters der heren ambtlieden. Op dezen
volgden een geheel rot zeer dappere lieden, heerlijk en
prachtig gekleed; maar vOOr hen gingen alle de orden en
sommige stiften, alien in hun onderscheiden gewaden, zeer
aandachtig. In deze omgang was ook een zeer grote schaar
weduwen, die zich met haar handen generen en een bijzondere regel onderhouden: alien met lange witte lijnwaten
sluiers, bijzonder daartoe gemaakt, van het hoofd tot op
de grond toe bedekt, zeer begeerlijk om te zien. De domheren van Onze-Lieve-Vrouwekerk, met de gehele priesterschaar, scholieren en kostbaarheid, volgden ten laatste.
Toen droegen twintig personen de Maagd Maria met de
Heer Jezus op het prachtigst versierd, ter ere van God de
Heer. In deze omgang waren zeer veel vrolijke dingen
gemaakt, en met grote kosten toebereid. Want men ziet
er veel wagens, spellen op schepen en ander kluchtwerk.
Daaronder was de orde en schaar der profeten; vervolgens
het Nieuwe Testament, als de groetenis der Engels, de
heilige Drie Koningin, op grote kernels en op andere zeldzame wonderdieren rijdende en zeer aardig uitgerust; ook
de vlucht onzer Lievevrouw naar Egypte, zeer eerbiedig.
Eindelijk kwam er een grote draak, door S. Margaretha,
met haar maagden, aan een snoer geleid. Deze was v66r,
zeer hups; en haar volgde Sint-joris, met zijn knechten,
een zeer braaf kurassier. Ook reden in deze schare, zeer
sierlijk en op het kostbaarste gekleed, jongelingen en jonge
maagden, op velerhande wijze, in plaats van velerhande
heiligen, zeer aardig uitgedost. Deze omgang duurde, eer
hij voorbij ons huffs gegaan was, van zijn begin tot het
einde, meer dan twee uren. Des waren de bijzonderheden
te veel, dat ik ze alle in een bock op kon schrijven, waarom
ik het overige wegliet.'
Nederlanders, die vroeger te Wenen, of in 1878 op de
internationale tentoonstelling te Parijs, het grote doek van
Hans Makart bewonderden, zullen met deze loc,chrijving
van Albrecht Diirer v66r zich, gemakkelijk kunnen beoordelen, in hoever Makart Of overdreef, Of tot op welke
hoogte rekening moest gehouden worden met het verschil
tussen de intocht van een vorst en een omgang van geestelijken en gilden. In elk geval, ziedaar de historische omgeving
te midden waarvan Quinten Metsys zich bewogen heeft.
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Wat de roman van zijn leven betreft, deze vindt men
bij Van Mander: hoe Quintyn de Smid, twintig jaren oud
zijnde en geen ander handwerk verstaande, door een zware
ziekte overvallen werd, die hem onbekwaam maakte het
dagelijks brood voor zijn oude en behoeftige moeder te
verdienen; tot een bezoeker hem de raad gaf, de tijd 7.liner
convalescentie te gebruiken om voor de ziekluiden of lazarussen in de stad, prentjes in hout te snijden en te kleuren. Dit zou dan aanleiding geweest zijn, dat Metsys aan
zichzelf geopenbaard werd als een geboren schilder. Volgens een andere overlevering maakte hij het hof aan een
meisje dat hem genegen was, maar haar woord reeds aan
een schilder gegeven had en niet trouwen wilde met een
smid; hetgeen Metsys op het denkbeeld bracht, het aanbeeld te verwisselen met het paler.
Van Mander stelt voor, beide lezingen te verenigen; en
ofschoon wij leven in een tijd die van zulke harmonistiek
een afkeer heeft, zie ik daartegen ditmaal geen bezwaar.
Slechts valt het moeilijk te geloven, dat Metsys' smederij
een grofsmederij geweest zal zijn. Onwillekeurig brengt
men hem tot het geslacht dier smeden, waartoe ook Nicolaas Sluter en Benvenuto Cellini behoord hebben. De legenden, omtrent hem in omloop, zijn wellicht oorspronkelijk niets anders geweest dan een herinnering van zijn
veelzijdigheid. Al houdt men hem niet voor de maker van
het bevallig smeedwerk, waarmede te Antwerpen de waterput nevens de hoofdingang der kathedraal versierd is,
het ontbreekt niet aan bewijzen dat hij nog andere kunstenaarswerktuigen wist te hanteren, dan een penseel alleen.
Erasmus prijst een kleine buste van hemzelf, door Metsys
in brons gegoten. Uit een Latijns gedichtje van Thomas
Morus blijkt, dat Metsys de profielen van Erasmus en
van de Antwerpse gemeentegriffier Aegidius, op een medaillon in hout gesneden heeft. Morus spreekt Metsys toe
op een wijze, die van, hoge ingenomenheid met zijn persoon
en zijn kunst getuigt. De gemeenzame omgang met Aegidius
en Erasmus persoonlijk, met de kanselier Morus door brieven, dwingt aan te nemen dat Metsys, zo niet een geletterd, dan Loch een buitengewoon ontwikkeld man was.
Het kan ook zijn dat Metsys en Morus elkander al vroeger
in Engeland ontmoet hebben, en dit verblijf van de schilder, aan gene zijde van het Kanaal, in verband heeft gestaan met het ontwerpen der tapijten, thans te Aix. Toen
Albrecht Diirer in 1520 te Antwerpen kwam en Metsys
bezocht, was `meester Quinten' een persoon van Europese
vermaardheid. Niet dat de grofsmederij naar het rijk der
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fabelen moet; maar de waarschijnlijkheid pleit voor de
onderstelling, dat zij, die Metsys van nabij kenden, van
jongs of een zeldzame aanleg bij hem zullen opgemerkt
hebben.
Quintens roem als schilder, ongerekend zijn Leuvense
Legende van Sint-Anna, rust voor de ene helft op de Mood
Gods, thans te Antwerpen in het museum; voor de andere
op sommige studiekoppen, Antwerpse kooplieden of wisselaars voorstellend. Wereldse kunst, derhalve, en christelijke kunst. Dat hij in twee genres heeft uitgemunt, dit
wijst hem reeds dadelijk een eigen plaats onder de oude
Vlamingen aan. De mystiek is bij Metsys aan het verdwijnen en gedeeltelijk reeds verdwenen. Bij zijn voorgangers
was de mystiek alles. De stemming der afgebeelde personen
drong de personen zelf op de achtergrond: bij Metsys is
dit niet het geval. Niet alleen zijn de menselijke beelden,
die hij schildert, veel groter dan die van Memling of de
Van Eycken, maar zij bestaan ook in ruimere mate door
zichzelf en om zichzelf; worden niet overschaduwd door
een landschap of een gebouw; worden niet opgeofferd aan
een theologische diepzinnigheid. Eindelijk: in het bijwerk
zelf zijner christelijke kunst vindt Metsys de overgang, om
op de wereldse te komen. De zijbladen der Antwerpse
Kruisafneming vertoonden fysionomieen, Welke van zeer
nabij aan de zoeven genoemde studiekoppen grenzen.
Op het ene blad ziet men Salome, die haar moeder en
koning Herodes het hoofd van Johannes de Doper komt
brengen. Die Salome is een vrouw van de wereld; Herodias
nog meer dan zij. Met een tafelmes prikt Herodias in de
eerwaardige afgehouwen kop. zij doet dit met onvertrokken gelaat, met zekere kiesheid; met een verfijnde boosaardigheid, gelijk alleen in hoof se kringen kan aangetroffen
worden; anders dan een keukenmeid doen zou, ofschoon
het manuaal niet verschilt.
Op het andere blad staat de evangelist Johannes overeind
in de ketel met ziedende olie. Hier wordt de vorstelijk gedekte dis door een strafoefening in de open lucht vervangen. In de takken van een boom zit een jonge toeschouwer.
Ruiters komen aangereden. Op de voorgrond wordt de
ketel gestookt. Een gehele toonladder van uitdrukkingen,
gaande van de lichtzinnige nieuwsgierigheid der jeugd, tot
het zelfbehagen der gemeenheid bij ouderen van dagen. In
de persoon der twee stokers is de mens bijna duivel geworden.
Men ziet dat Metsys er zich op toegelegd heeft, het aandoenlijk tafereel der afneming van de onschuldige Kruis79

lijder in het midden, als tussen twee in beeld gebrachte
uitingen van boze menselijke hartstocht te vatten; woeste
wreedheid rechts, koelbloedigheid links. Dit is een nieuw
effect. Op die wijze blijft uit de lijdensgeschiedenis van
Jezus zelf de misdaad geweerd, en alleen het treurspel
over. De zijbladen ontlasten het hoofdblad. Al het licht
valt op de Mater Dolorosa, wier gelaatsuitdrukking tevens
als de triomf van Metsys' kunst wordt gekenmerkt.
Het achtbare in sommige koppen op dit altaarstuk, het
aan de karikatuur grenzende in sommige andere, vindt men
in de Antwerpse typen terug, welke Metsys populair gemaakt hebben, en nog heden ten dage, wanneer wij een
verzameling oude kunst binnentreden, terstond de aandacht trekken. Zijn rentmeester, zijn goudteller, de kapsels
van deze lieden, hun nationaal oudvlaams kostuum, de
ernst en de aandacht in de trekken der enen, de sluwheid
in die der anderen, verraden een buitengewone kennis van
de menselijke aard en een niet minder ongemene vaardigheid in het opmerken van de pittoreske zijde van het alledaagse. Het handeldrijvend en sjacherend Antwerpen uit
de eerste jaren der 16de eeuw herleeft in die beelden. Men
moet geloven dat zij als satiren bedoeld zijn; maar het
gelijken even zoveel portretten van tijdgenoten en medeburgers.
Met dat al opent Metsys geen nieuw tijdvak. Toen hij
stierf, was het honderd jaar geleden, dat de Van Eycken
als uitvinders optraden; en bijna honderd jaar zou het
duren, eer Rubens voor de tweede maal een Vlaamse school
stichtte. Metsys' betekenis ligt in de zelfbewuste kracht,
-waarmede hij alles uit de Ouden haalde, wat er nog uit hen
te halen viel. Niet het geringste spoor van buitenlandse invloed ontdekt men bij hem. Hij is de laatste der oudere
Vlaamse meesters, welke niets aan Italie te danken hadden.
Door en door nationaal, rijst hij voor ons oog als de
schitterende vertegenwoordiger van een ancien regime.
Onder de gevels van oude woonhuizen in de straten van
Antwerpen zijn er, die door buitengewone schoonheid bekoren. Zes, zeven verdiepingen hoog, zonder dat de harmonie van het geheel een ogenblik verstoord wordt, schijnen zij minachtend neder te zien op de kale pakhuizen
rechts en links, welke een latere eeuw met dezelfde naam
durft bestempelen. Hoe artistiek echter van aanzien, het
zijn woningen uit een tijd die ons begeven heeft, zonder
punten van aanknoping na te laten; woningen uit de
dagen van Quinten Metsys, en zinnebeelden van de rang,
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die Metsys in de geschiedenis der Vlaamse kunst bekleedt.
De deur der middeleeuwen is achter beiden dichtgevallen.
Ook hij doet aan een eenzame grootheid denken.
De reden dat het Vlaams kunstgenie daarna zulk een
veeljarige tweede leertijd heeft moeten doorlopen, ligt voorcerst in de politieke omstandigheden. 'De kneuzende oorlogsvracht beploegde Vlaanderens beemden': deze versregel van Toliens schildert het gehele tijdvak, waardoor
Metsys van Rubens gescheiden wordt. Niet slechts de strijd
zelf is van invloed geweest; ook de aard van de strijd. Een
strijd op slagvelden en stedelijke wallen, die zijn oorsprong
nam in de binnenkamer; dieper nog, in de gewetens. Een
strijd om burgerlijke vrijheid, als plechtanker van geloofsvrijheid. De meedogenloze ruwheid, waarmede Karel V en
Filips II in Vlaanderen de opkomst der revolutionair geachte denkbeelden zochten te verhinderen, kon de bloei
der nationale kunst niet bevorderlijk zijn. Het oude geloof
had een zware schok bekomen; het nieuwe wilde geen
wortel schieten. Het vroeger vertrouwen bestond niet meer.
Met het prestige der mystiek was het gedaan. Wel kwijnde
zomin het landschap als het portret of het genre, maar de
springveer der grote kunst was verlamd. Aileen het rooms
fanatisme had kunnen voortgaan te bezielen. Hebben
echter ooit de muzen de hand gereikt aan de dweepzucht?
Daarbij kwam de aangcboren betrekkelijke onvruchtbaarheid der kunst zelf, door de Van Eycken in het leven.
geroepen. Die kunst paste alleen voor een gelovige eeuw,
met gelovige schilders. Voor de lateren was zij een doodlopende straat. Metsys had deze mijn uitgeput. Waarheen
anders dan naar Italie konden in deze omstandigheden de
Vlamingen hun ogen wenden? Italie was het enige land
van Europa, hetwelk de kunst nieuwe wegen ontsloot.
Daar kleedde men het christelijke in de vormen van het
antieke. Daar schilderde men voor de kerk, zonder de
kerkleer te belijden of te beleven. Daar krielde het van
mecenassen, onder de hertogen en prinsen zowel als onder
de prelaten.
Deze overwegingen hebben tot het Italiaans leerjarensteisel der Vlamingen geleid, na Metsys hun tot een tweede
natuur geworden. Lange leerjaren zijn het geweest, maar
van grote betekenis voor de toekomst. Na een andere zeventigjarige ballingschap keerde de Vlaamse kunst, in de persoon van Rubens, met de palm der overwinning uit Italie
huiswaarts. Die prijs loonde de moeite. In Rubens herIeefden al de grote eigenschappen der oude nationale school,
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vermeerderd met de kennis en de veelzijdigheid der ultramontaanse meesters.
Herhaaldelijk putte ik in deze bladzijden uit het Sailderboek van Karel van Mander. Het ogenbilk is gekomen,
iets over Van Mander zelf te zeggen. Geboren in 1548,
gestorven in 1606, Vlaming van ouder tot ouder, heeft lu)
de Sturm-und-Drangperiode der Italiaanse leerjaren voor
de ene helft onmiddellijk achter zich zien liggen, voor de
andere haar in persoon doorleefd en eraan medegedaan. De
waarde van zijn getuigenis omtrent de Nederlandse kunstbeweging der 16de eeuw, kan niet gemakkelijk overschat
worden. Laat hij ons in de steek, waar Rubens gaat aanvangen; heeft hij omtrent de ouderen, tot op Metsys, slechts
legenden kunnen boeken: van die beweging is hij tijdgenoot
en ooggetuige geweest. Van zijn schilderijen is maar weinig
overgebleven. Als dichter heeft hij zich niet boven de
rederijkerij weten te verheffen. Maar de twintig jaren, die
hij te Haarlem besteedde aan het samenstellen van zijn
beste geschrift, hebben een blijvende vrucht gedragen. zijn
ingenomenheid met de Italianen, het ongeschokt vertrouwen in het heilzame en onmisbare van hun invloed, maken hem tot een geloofwaardig zegsman. Lofredenaar van
de schilderkunst in het algemeen en van die zijner dagen
in het bijzonder, bewijst hij ons grotere diensten, dan hij
als beoordelaar had kunnen doen. zijn kritiek zou de onze slechts van het spoor gebracht hebben: door zijn onbegrensde hulde aan de uitkomst te toetsen, bekomen wij een
zuivere, onafhankelijke maatstaf.
Een kluchtige anekdote uit Van Manders kinderjaren,
door zijn levensbeschrijver geboekt, voert ons naar het
Vlaamse dorp Meulebeke, Van Manders geboorteplaats, op
gelijke afstand van Gent, Brugge en Kortrijk. De vader
was een welgesteld grondbezitter, min of meer landedelman, die zich met de zijnen dapper kweet in de beroerten.
Hij hield de Spaanse zijde, naar het schijnt, en bleef katholiek; wat niet verhinderde, dat hij ten laatste alles verloor.
In die landelijke omgeving groeide de kleine Karel op en
liet reeds als knaap, op oubollige wijze, - gelijk Vlaanderen
in die dagen het humoristische noemde, - van zijn aanleg
voor de schilderkunst blijken: "t Geschiedde dat de buurkinderen, die om zijn oubolligheden gaarn met hem speelden, bij de anderen waren, en een er onder den hoop
was, wiens moeder was een weduw-vrouwe, die dezen haren
zoon een nieuwen witten langen karsaaijen rok had laten
maken en hem dienzelfden dag eerst aangedaan had; daar
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hij dus jent en mooi zijnde, zichzelven liet aan Kareltje
zien, die den rok zeer prees. En alzo het toen in den kersen- en kriekentijd was, begon hij den jongen wijs te
maken, dat de snijder den rok had vergeten te boorden:
dan, zo hij wilde stalhouden en stillestaan, hij zoude dat
zelve wel doen. 't Welk de sul toeliet. Karel trekt te werk,
drukt het sap uit de krieken, en maakt rondsomme twee
boorden, de mouwen niet verzuimende. De jongen, dus
verguld en toegemaakt zijnde, liet zich dunken, dat hij
nu wel te degen kostelijk uitgestreken was; welke verwaandheid hem kwalijk zoude bekomen hebben, ten ware
dat onze schilders' voorzichtigheid dat met een aardigheid
voorgekomen hadde: te weten, dat zohaast als de moeder
dit boordsel zoude zien, de jongen wat zou gekregen hebben, te meer om dies wille, dat de jongens toen lang zonder broek liepen. Zo beloofde hij, Joosje een deel krieken
te geven, zo hij hem wat op zijn achterste wilde laten schilderen. Eindeling, na veel weigeren en beloven, was hij tevreden. Kareltje nam wederom het sap van krieken, en
stelde den jongen met de blote billen naar de zon, opdat
zijn schilderij te eerder zou drogen. Hij gaat toe en maakt
daarop een lelijk grijnzend duivelsbakhuis. Dat droop zijnde, gaf Karel Joosje de beloofde krieken, en hij is wel
verblijd thuiswaarts bij zijn moeder gegaan, haar tonende,
hoe heerlijk dat hij versierd was. Het vrouwtje, dit ziende,
verstoort haar; neemt voort een roede, om Joosje te geselen, en licht op de slippen. Dit lelijk duivelsbakhuis ziende,
liet zij de roei uit haar hand en haarzelve in onmacht
nedervallen, roepende: Och Sinte-Maarten, patroon van
Meulebeke, sta mij bij! Ondertussen door het gerucht is er
de een en de ander bijgekomen waardoor Joosje vrijraakte.'
Wanneer Karel te Tielt en te Gent een Latijnse en een
Franse school bezocht beef t, en zo te Gent als te Kortrijk
bij twee schilders in de leer geweest is, komt hij naar Meulebeke terug en wordt er een dorpsgrootheid in poezie,
bijbelse drama's schrijvend, door hem gemonteerd en door
rederijkers vertoond. Op zijn zevenentwintigste jaar vertrekt hij, daar zijn vader toen nog in goede doen was,
naar Rome. Een oom te Gent, die vroeger in Italie gereisd had en tot de adellijke lijfwacht van de koning van
Spanje behoorde, voorziet hem van een reiswijzer. Karel
komt te Rome in het jaar zelf van Vasari's dood, 1574.
Zich nog niet bewust dat er eigenlijk geen kunstenaar,
maar een kunstwijsgeer en kunsthistoricus in hem steekt
gaat hij ijverig aan het tekenen en schilderen. Intussen leert
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hij Vasari's schilderboek kennen, waarvoor een ander Nederlander, Jan van Calcar, sommige portretten gesneden
had.
In 1577 bevindt Van Mander zich weder in zijn geboorteplaats, en nu vangt de ellende aan. Terwij1 hij zich in de
ouderlijke woning met lezen, schrijven en schilderen bezighoudt, begint de omtrek geteisterd te worden door een
regiment aan het muiten geslagen infanterie. Van alle zijden, ten getale van wel vijfduizend, lopen de boeren te
wapen. Het wordt een kleine burgeroorlog. Roven is het
wachtwoord. Van Manders vader en moeder brengen in
allerijl enige kostbaarheden in veiligheid, en zien hun woning en goederen te Meulebeke de woestelingen ten prooi.
Hijzelf, kort tevoren getrouwd met een achttienjarig
boerinnetje, is zich met haar te Kortrijk gaan nederzetten.
Als hij zijn ouders komt bezoeken, in de hoop nog het een
en ander te kunnen redden, vindt hij het dorp overstroomd
door militairen, Walen en Duitsers. Het plunderen is in
voile gang. De mannen worden geslagen en gewond, de
vrouwen en meisjes beledigd. Karels vader, sedert lang ziek,
rukt men de dekens en de lakens af, en het bed onder het
lijf vandaan. Een jongere zuster, Janneke, is veiligheidshalve verstopt in een droge sloot. Een jongere broeder,
Adam, heeft een krijgslist te baat genomen. Daar hij Waals
spreekt, heeft hij met een bijltje en een ontblote degen in
de hand, zich onder de plunderaars geworpen. Hij gaat
voor in het stukslaan van kasten, buffetten en trezoren;
rooft wat hij kan, en woedt kwanswijs tegen zijn eigen
moeder, die hem al haar geld overhandigen moet.
Waneer Karel het huis wil binnendringen, wordt hij
weggesleurd door enige Walen, die hem tot op het hemd
uitkleden, een koord om zijn hals slaan, en dreigen hem te
zullen ophangen, zo hij geen losgeld betaalt. Gelukkig
komt er een officier aangereden, ItaHaan van geboorte, die
Karel te Rome gekend heeft, en hem het leven redt. Bij
zijn ouders gekomen, stelt Karel voor, gezamenlijk de
wijk te nemen naar Kortrijk. Van het door Adams behendigheid behouden gebleven geld, worden wat klederen gekocht voor de moeder en voor Janneke. De zonen nemen
de zieke vader op hun schouders. Te Kortrijk bezorgen zij
de oude man een onderkomen in het klooster der Grauwe
Minderbroeders, wie hij in de dagen van zijn welvaart
kleine diensten bewezen had. Hoelang de familie in die
stad gewoond heeft weet men niet. In 1581 schilderde Karel er een altaarstuk. In 1582 werd er hem een tweede
kind geboren. Toen begon het getob van voren af. De
84

pest brak uit, en Karel zou met vrouw en kroost naar
Brugge vluchten. Doch onderweg zagen zij zich opnieuw
door muitende soldaten aangerand. Van alles werden zij
beroofd. Een nude versleten deken was het enige wat men
de schilder liet, om zijn naaktheid te bedekken. De doeken
zelf, waarin het kleine kind gewikkeld was, mocsten worden afgestaan. De jonge vrouw behield niets dan een
schamel onderrokje. Hoe verheugd was zij, toens de muitelingen afgetrokken waren, Naar man te kunnen verhalen,
dat zij in de zoom van dat rokje een goudstuk genaaid
had! Van die teerpenning kwamen zij te Brugge, en Van
Mander vond er aanstonds werk. Daar het eater te
Brugge met het krijgsvolk evenmin pluis was, en ook daar
de pest zich dapper began te verheffen, zo werd besloten
de wijk naar Holland te nemen.
Het strekt de Vlamingen tot eer, onder zulke omstandigheden de kunst getrouw te zijn gebleven. De lief de voor
Italie hield hen boven water. Een chronologische uitgaaf
der door Van Manders beschreven levens zou aan het licht
brengen, dat de 16de eeuw een onafgebroken reeks kunstenaars heeft voortgebracht; de enen geboren Vlamingen, de
anderen door Vlaanderen bezield, die alien naar Italie zijn
gereisd en alien uit Italie een vonk van het heilig vuur
hebben medegebracht.
Had ik uit de Noordnederlanders een keus te doen, ik
wees op Hendrik Goltzius, op Cornelis van Haarlem. Nu
ik mij tot de Viamingen zelf bepalen moet, kies ik Frans
Floris. Geen ander kunstenaarsbeeld uit die tijd is zo merkwaardig als het zijne, of vormt . in het maatschappelijke
zulk een scherp contrast met de ingetogenheid van Metsys
aan de ene, met de elegante weelde van Rubens aan de
andere kant.
Van Mander schetst ons Frans Floris als een meester van.
Europese vermaardheid, die, aanvankelijk voor beeldhouwer opgeleid, te Rome aan zichzelf geopenbaard is door
de grote werken van Michelangelo. Hij ziet in Frans een
kunstenaar van hoge rang; en wij mogen zijn bewondering
voor een getrouwe echo van het oordeel der tijdgenoten
houden. Lucas de Heere, de eerste meester van Van Mander te Gent, stelde er een eer in, te Antwerpen onder de
geliefdste leerlingen van de nieuwe wegbereider behoord te
hebben. De biograaf is dus opgegroeid in een attnosfeer,
die met de roem van meester Frans als verzadigd was.
Toen deze in 1570 nog in de kracht van zijn leven stierf, was
Van Mander reeds een jongeling van tweeentwintig jaar.
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Had hij de overlevering van 's meesters uitstekende
eigenschappen uit de eerste hand, evenzo die van zijn
zwakheden. Van de zich aanbiedende gelegenheid maakte
hij gebruik, om ook op de schaduwzijden van het verblijf
in Italie te wijzen. Dit was een van Van Manders stokpaarden. In zijn berijmde Exhortatie of vermaning aan de
aankomende schildersjeugd, somt hij allerlei huismiddelen
op, tot bescherming van beurs, gezondheid, deugd en gemoedsrust. De jonge schilders moeten niet naar Italie gaan,
zegt hij, tenzij hun ouders het goedvinden, en zijzelf een
buitengewone opgewektheid gevoelen. Zij moeten onderweg
hun intrek niet nemen in logementen van mindere rang,
waar vaak slecht gezelschap bijeenkomt. Zij moeten noch
aan de waard of zijn gasten verklappen, welke plaats het
einddoel van hun reis is, noch laten blijken dat zij van
ruime middelen voorzien zijn. Zij moeten een ieder geven
wat hem toekomt, alle mensen met voorkomendheid bej egenen, zorg dragen zelf nooit platzak te geraken, doch
geen geld lenen aan berooide landgenoten. Ook moeten zij
de beddelakens inspecteren, en de omgang met vrouwen
van verdachte zeden mijden:
Leert overal kennen des yolks manieren,
het goede navolgen en vlieden 't kwade.
Reizet vroeg uit, en wilt ook vroeg logieren;
en om te mijden plagen of vuile dieren,
de bedden en lakens slaat neerstig gade.
Maar zonderlinge: onthoudt u gestade
van lichte vrouwen. Want, boven de zonden,
moogt gij zijn uw leven daarvan geschonden.
Frans Floris is uit Italie teruggekeerd met een grate liefde voor zijn kunst, een aan het wonderdadige grenzende
gemakkelijkheid in het voortbrengen, en geen enkele in
het oog lopende ondeugd. Maar hij had te Rome de wed.derige levenswijze van populaire Italiaanse schilders leren
kennen. Te Antwerpen gevestigd, maakte hij snel naam en
verdiende veel geld. Het regende bestellingen. De prins
van Oranje, de graven van Egmont en Hoorne en hun
dames kwamen zijn atelier bezoeken. Meester Frans bouwde zich een eigen huis en, toen het voltooid was, een ander
en grater huis. Voor meerderen en voor minderen, voor
leerlingen en voor beschermers, hield hij open tafel. De
wijn stroomde te zijnent, alsof de vaten onuitputtelijk
waren. Hem ontbrak het bewonderenswaardig evenwicht
van eigenschappen, dat eenmaal Rubens kenmerken zou.
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Ook miste hij de hooghartigheid van Van Dyck. Een onverstandige vrouw, die hem niet wist te leiden, bedierf
door haar bitsheid het spel nog meer. Kortom, Frans Floris
werd de prooi van tafelschuimers, en hijzelf de stoutste
drinker van geheel Brabant. Aan een maaltijd van hoofdmannen en gilde der lakenbereiders, dertig personen sterk,
ledigde hij zestig maal de bokaal. `Dingen, die ongelooflijk
schijnen,' zegt Van Mander, 'clan, hij heeft het zelf verteld in tegenwoordigheid van zijn discipelen, 's avonds te
bed gaande in zijn slaapkamer, die al met goudleder was
behangen, daar zijn discipelen gewend waren, bij zijn ontkleding te wezen en hem goedenacht te zeggen, helpende
de twee lest blijvenden hem altijd ontkleden, kousen en
schoenen uittrekkende.'
Enig in haar soort is de volgende anekdote, gegrepen
uit het hart der woeste levenswijze, die onder de kunstenaars in Vlaanderen op het geslacht der Van Eycken gevolgd is, halve heiligen. De grove genietingen der hertogen
van Bourgondie hebben de naijver van de burgerlijke schilderswereld opgewekt. Rabelais had dit toneel kunnen beschrijven, maar zou er niet in geslaagd zijn, de laatste trek
te verbeteren:
`Dewij1 dan de zo weltegenmogende kracht van Frans
vermaard was, waren enige grote zuipeniers of biberons
afgunstig van den roep, die hem naging. Onder ander kwamen op een tijd zes dapper ruime zwelgkelen, basconters
van Brussel, te Antwerpen, alleen om dadelijk te beproeven de weltegenmogende kunst, die zij hoorden bij Floris
te wezen, en daarin tegen hem in wedspel of strijd te
treden. Floris kweet hem daarin zdwel, dat hij er ter halver
maaltijd drie vlak neder had geveld. De andere drie hielden langen tijd tegen; dan, door het lang duren des strijds,
begonnen twee te lispeltongen: waardoor Frans de moed is
gewassen, die ze met een groten handhouwer of veelhoudenden Frankfoorder, deed vallen onder de tafel. De
laatste, die lang tegenhield, moest eindelijk Frans voor
zijn meester bekennen; want in 't scheiden uit de herberg,
alzo hij Frans geleidde buiten op de plaats, daar zijn paard
gereed stond en vijf of zes discipelen met blote hoof den,
liet Floris nog tappen een kan rijnsen baai, welke in zijn
hand nemende, wilde nog tonen zijn grote teugse kunst.
Want op een been staande, bracht hij zijnen verwonnen
kampioen de gehele kanne wijns, met een teug gans uit.
't Welk gedaan hebbende, schreed op zijn wit paard en
reed in den nacht, verwinnig triomferende mar huis.'
Die zes discipelen, met de muts in de hand wacht hou87

lend bij het witte paard van hun drinkende meester, doen
geen mindere uitwerking dan de meester zelf, met de voet
in de stijgbeugel en de kan aan de mond. Frans Floris is te
alien tijd de of god zijner leerlingen geweest. Hem plaagde
de dorst, maar niet de nijd; niet de kleingeestige naijver.
Er ging een vormende kracht ten goede van hem uit. Uit
zijn school, beweert Van Mander, zijn honderd twintig
jonge schilders voortgekomen. Het drinken bedierf noch
zijn humeur, noch zijn werkkracht. Zijn eigen zwakheid
verwensende, bleef hij als kunstenaar zijn ideaal steeds
getrouw.
De kerkbreking van 1566, door die van 1581 gevolgd,
heeft onder de schilderijen van Frans Floris grote verwoesting aangericht. Door een ets van Unger is zijn Valkenier, thans te Brunswijk, in de laatste jaren weder zeer
populair geworden. Dit is een bewonderenswaardig beeld
of portret. De ware maatstaf echter van zijn talent bevindt zich in het museum te Antwerpen: De val van Lucifer en zijn engelen. De fletse kleur dezer voortreffelijke
compositie doet aan Ary Scheffers bleke periode denken.
De reactie tegen het koloriet der oude school is er in voile
gang. Het gelijkt een in de maan gebakken schilderij. Doch
tevens ziet men, uit een stuk als dit, hoe snel en krachtig
de kennismaking met Italie de Vlamingen vooruitgebracht
heeft. Toen Metsys overleed, was Frans Floris een knaap
van vijftien jaren. In ongelooflijk korte tijd is de nieuwere
school de middeleeuwen afgestorven. Het was een onweerstaanbare, door de drang der omstandigheden gerechtvaardigde emancipatie. Een schilderschool brengt niet in
een oogwenk zulk een omwenteling tot stand, tenzij zij
zich gedragen voelt door sterke vleugelen.
Wil dit zeggen, dat Frans Floris voortreffelijker werk
geleverd heeft dan Metsys? Integendeel, de Val van Lucifer
haalt niet bij de Nood Gods. Nooit heeft Frans Floris
beelden geschilderd, of kunnen schilderen, als die ene jozef
van Arimathea. Maar ik zei reeds, dat de oudvlaamse
kunst door Metsys werd uitgeput. In zijn richting was geen
ontwikkeling mogelijk. Het middeleeuws geloof ontbrak.
Men moet zich verwonderen dat Metsys, vriend van Erasmus en van Morus, zelf nog zo middeleeuws wilt te gevoelen. Het wordt alleen verklaarbaar door aan te nemen,
dat zijn humor hem gered heeft. Het jongere geslacht had
geen keus. Het moest pompen of vergaan. Heeft het in de
waan verkeerd, door een daad van inspanning het doel te
kunnen bereiken, dan heeft het zich vergist. De uitkomst zou leren, dat niemand minder dan Rubens nodig
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was, om de nieuwe kunst tot de hoogte te voeren, waar de
laatsten der ouden het penseel hadden nedergelegd. Maar het
streven van Floris en de zijnen wekt sympathie. De moderne Belgische kunst zal nog een voorname leemte moeten
aanvullen, eer zij zich met meester Floris meten kan. Leys
heeft getoond, hoe dankbaar de studie der oudste Vlamingen tot op Metsys is; Wiertz, in zijn heldere ogenblikken, begreep Rubens. Doch ook Frans Floris verdient te
herleven. Zonder hem blijft aan de keten der weder tot
eer gebrachte vaderlandse overlevering een schakel ontbreken.
De Val van Lucifer heeft geen ander gebrek, dan blijk
te dragen van een buitengewoon talent, waar de eis was,
zich een genie te tonen. De behandeling, en de keus van
het onderwerp, getuigen van een eerzucht die in een werk
Michelangelo en Rafael op zijde wilde komen, maar zomin
dantesk wist te zijn gelijk de een, als aanminnig gelijk de
ander. Voor het overige verdient de conceptie ten voile de
lof, die Van Mander eraan toezwaait, wanneer hij Floris
de eer der kunst in de Nederlanden noemt en hem wreekt
voor de laster, schraal of dor geweest te zijn. Het was een
dichterlijke gedachte, de in opstand gekomen engelen onder het naar beneden tuimelen, monsters te laten worden,
ten einde voor de getrouwen, die hen uit de hemel bonzen,
het voorrecht der ideale menselijke schoonheid te kunnen
inroepen. Een schilder, die zo iets gevoelt en weet uit te
drukken, is in zijn soort een zondagskind.
Wie de Val van Lucifer met de Adam en Eva der Van
Eycken vergelijkt, begrijpt aanstonds in welk opzicht de
Vlamingen der l6de eeuw gemeend hebben naar Rome te
moeten gaan om peau neuve te maken. Deze katholieke
Vlamingen der 16de eeuw waren geen gereformeerde Hollanders. Zij konden de kerkelijke kunst noch laten varen,
noch haar seculariseren. Evenals de Italianen, moesten zij
in de navolging der antieken een middel zoeken, om haar
nit de gotische sleutel over te zetten in een andere, die hun
geloof te midden liet en hun smaak voldeed. Studie van
de menselijke lichaamsbouw was daartoe een onmisbare
vereiste, en niemand evenaarde de grote Italianen in het
toepassen dier kennis op gewijde onderwerpen. Van dat
streven is het stoute doek van Frans Floris een treffende
proef. Het teruggeven van het naakt, op zulke wijze dat
naar het voorbeeld der Grieken het schoon menselijk dier
met terzijdestelling van het toevallige en triviale, van alle
zijden aan het licht komt, vindt er voor het eerst zijn uitdrukking in een onberispelijk getekende, fraai aaneenge89

schakelde, tot een organisch geheel samengesmolten groep.
De Hollandse kunst en de Vlaamse, die tot op dat tijdstip
een lijn getrokken hadden, moesten van toen of uiteengaan. Er zou een school van Rembrandt, er zou een school
van Rubens ontstaan. Maar de Vlamingen hadden het nagejaagde doel bereikt.
Dit is een getrouwe voorstelling, geloof ik, van de kunstbeweging der 16de eeuw in de Zuidelijke Nederlanden.
Men vindt haar bij Van Mander, weliswaar vermengd met
bijzonderheden van tijd en plaats, maar gemakkelijk herkenbaar. Van Mander had zich niet moeten aantrekken
wat de Italianen zeiden, dat de Vlamingen alleen voortreffelijk waren in het landschap. Van de Van Eycken tot
op Quinten Metsys was het bestaan geboekstaafd van een
onafhankelijke nationale, van oorspronkelijkheid tintelende Vlaamse kunst, die vrij wat meer omvatte dan het landschap alleen. Doch hierin hadden de Italianen gelijk, dat
de Vlamingen bij hen achterstonden in het overbrengen
van het antieke op kerkelijk terrein. Een loffelijke eerzucht dreef de zonen van het noorden zuidwaarts; en wij
zijn Van Mander dank schuldig, in zijn rederijkersrijmen
de heugenis dier voorstelling voor ons bewaard te hebben,
gelijk hij in zij n biografieen de namen en de wapenfeiten
der worstelaars voor vergetelheid behoedde. Ik bedoel de
plaats in de Grond der edele vrijschilderkunst, waar hij
van Italie en de Italianen zegt:
Aangaande daar 't werk, dat 's op natten kalke
te maken landschappen bij de grotissen;
want de Italianen ons altijd gissen
daar fraai in te zijn, ende zij in beelden,
dan, ik hoop of wij hun deel 66k ontsteelden;
ja, hoop hierin te zijn geen ijdel hoper.
Zij zien zelf alree genoeg de apparentie
in doeken, stenen en platen van koper.
Ook gij, jongens, ziet toe! Grijpt moed! Al droop er
al veel door de mande, doet diligentie,
opdat wij geraken te onzer intentie!
Dat zij niet meer zeggen op hun spraken:
Vlamingen kunnen geen figuren maken.
Antwerpen is in de laatste jaren, door het slechten der
voormalige wallen en citadel, een stad van ongewone omyang geworden. Men verdwaalt er in de nieuwe buitenwijken, en ontmoet niet altijd (want vooralsnog houdt het
toenemen der bevolking geen gelijke tred met de vermenig90

vuldiging der boulevards) een welwillend ingezetene, die
u weder op de weg helpt. Te voelbaar zit bij dit scheppen
van licht en lucht een stelsel voor. Er is meer gedacht aan
het voldoen der hygiene, dan der esthetiek; en heel wat
vruchtbare geslachten van vruchtbare burgers en burgeressen zullen nodig zijn om al deze nieuwe huizen van
bewoners te voorzien, deze brede rij - en wandelgangen
naar behoren te stofferen.
Intussen vormen zich reeds bevallige plekjes. Het nieuwe
park is fraai van aanleg. Waar de Leopoldslei begint of
eindigt, verheft zich te midden van een plein een statig
beeldhouwwerk, voorstellend Boduognatus, aanvoerder der
oude Belgen in de strijd tegen Julius Caesar. Een gedenkteken ter ere van burgemeester Loos is beneden versierd
met schone allegorische mansbeelden in Michelangelo-mil.
Aan standbeelden ontbreekt het te Antwerpen niet: koning
Leopold I te paard, Rubens te voet, Van Dyck en Teniers,
Leys, en Van Rijswijck, de vroegere en de tegenwoordige
tijd.
Verschillende belangwekende gebouwen zijn in de laatste jaren verrezen, die, alle verschillend van stijl, getuigenis afleggen van herlevende studie en herlevende kunst.
Kolossaal is het nieuwe paleis van justitie, waarvan de te
vroeg gestorven Louis Baeckelmans het plan ontwierp.
Zijn statig-rode bakstenen massa, afgezet met blauw arduin, nadert het dichtst de middeleeuwse belforttrant. Het
gebouw heeft karakter en zijn karakter is in de toon van
zijn ernstige bestemming: vonnissen naar een wet, zonder
aanzien van persoon, omnibus idem. De eenzame ligging
verhoogt die indruk nog.
Vrolijk contrasteert met het paleis van justitie de nieuwe
Vlaamse schouwburg, naar tekeningen van Dens. Het gelijkt Griekse tempel met een benedenverdieping; Grieks
in de zin der Italiaanse renaissance. Charles Garniers Parijse opera heeft invloed uitgeoefend op de conceptie, evenals op die der nieuwe Beurs te Brussel. Ik bedoel hiermede
een compliment. De Antwerpenaren hebben gelijk, wanneer zij op hun nationals schouwburg roem dragen. Zulk
een gebouw wordt niet door het toeval in het leven geroepen. Er staat een talent in afgedrukt, hetwelk zich van
zijn doel bewust geweest is. Evenals fraaie boeken de beschaving verhinderen, beneden zeker peil te dalen, helpen
dichterlijke architecten de schoonheidszin hunner medeburgers voor insluimeren te behoeden.
Uit dit oogpunt verdient ook de nieuwe Nationale Bank
zeer de aandacht. Voor de Italiaanse renaissance komt hier
91

de Vlaamse in de plaats: een herschepping van de architect Beyaert. Deze bank heeft het voorkomen van een
prinselijk hotel, gelijk halverwege de 16de eeuw een graaf
van Egmont in staat geweest zou zijn, zich te doen bouwen.
De vinding is buitengewoon gelukkig, de uitvoering voortreffelijk. Zulk een hoogadellijk woonhuis, met de omvang
van een paleis, leent waardigheid aan het denkbeeld van
een modern geld-instituut. Geen alledaags vernuft is in
staat, een gedachte van die aard aanschouwelijk voor te
stellen, enkel met de hulpmiddelen der architectuur. Aan
het begrip geld-aristocratie wordt op die wijze elke hatelijke
betekenis ontnomen. De kunst volbrengt haar verzoenende
roeping. Ziehier een pittoreske bank! Voor de nationale
instelling is een nationale vorm gevonden, herinnerend aan
een geliefd en eervol tijdperk der nationale geschiedenis.
Minder eenheid vertoont de nieuwe Beurs, wier glazen
dakbedekking, door ijzeren consoles gedragen, het model
van 1531 ontrouw geworden schijnt. Voor het overige,
welk een triomf voor de architect Schadde! Aan de btutenzijde van het gebouw, ingesloten tussen dicht opeenstaande woonhuizen, is niets te zien. Het vormt een hal,
zonder voorfront, zonder achterfront, zonder zijgeveis.
Een des te bevailiger aanblik vertoont de binnenzijde. Het
op te lossen vraagstuk was: ruimte en hoogte te winnen,
en tegelijk de vermaarde oude Beurs weder uit haar as
te doen rijzen. Weinig architectonische illusies van de
nieuwere tijd zijn zo volkomen. De stiji is de gotische, gelijk in Spanje Arabische invloeden die wijzigden en verrijkten; in het Antwerpen van keizer Karel V de burgerlijke bouwtrant zich die toeeigende. Met Moorse overvloed
vermenigvuldigen zich, in twee verdiepingen, de geciseleerde zuilen, de doorzichtige balustraden, de met arabesken versierde plinten der bogen in klaverbladvorm. In de
verscheidenheid der kleuren herleeft de bonte handelswereld. De zoldering is als bezaaid met wapenborden van
steden en provincien. Als in een ridderzaal telt het oog de
schilden der voornaamste zeevarende natien. Het smeedwerk zet de overlevering der stad van Quinten Metsys
voort.
Wanneer men de kerken uitzondert, bezit Antwerpen
niet veel openbare gebouwen van hoge ouderdom. Het is
er de architectuur aan te zien, dat Antwerpen eerst is gaan
bloeien, toen Brugge, Gent, leper, reeds uitgebloeid waren.
De algemene fysionomie van de oudere gedeelten der stad
draagt Been sterk sprekend middeleeuws karakter. Men
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bevindt er zich in het voormalig handelscentrum der
Spaanse, in onderscheiding van de Bourgondische Nederlanden.
Een overblijfsel zonder weerga uit het laatste vierde
der 16de eeuw, in de eerste helft der 17de aangevuld en
voltooid, vormen de gebouwen, welke thans de naam van
Museum Plantin-Moretus dragen. Het is alsof de wereldgeschiedenis, begonnen omstreeks 1575, hier omstreeks 1650
is blijven stilstaan. De naar de straat gekeerde buitenmuur
doet nog aan sommige dingen denken, welke het nu levend
geslacht niet geheel en al afgestorven zijn. Van binnen is
het kerkhof compleet. Niet roerlozer zijn in de straten van
Pompeji de broden in de ovens der bakkers blijven liggen,
dan in deze uitgestorven boekdrukkerij de vormen op de
persen, de letters in de kasten, de proefbladen op de tafels.
Zo is dan dit zwijgend klooster de vermaarde Officina
Plantiniana, waaruit zovele folianten en kwartijnen weleer
de wereld zijn ingegaan, met fraaie letters gedrukt op onvergankelijk papier, en versierd met houtsneden of koperplaten. Gedeeltelijk schijnt het maar zo. De drukkerij is
gedurende de gehele 18de eeuw in werking gebleven, en
zelfs halverwege de 19de eeuw had zij de arbeid nog niet
voorgoed gestaakt. Aileen door de zorg der heren Rosseels
en Rooses, bestuurders van het museum, zijn de werkplaatsen weder in de oude staat gebracht, met verwijdering van
al het wanstaltige of karakterloze, afkomstig uit een later
tijdperk. Doch de herstelling is zo goed geslaagd, dat men
er dupe van is. Er heerst in deze necropolis een aangename
stilte, plechtig en weldadig. Men geraakt er in de stemming,
in welke Hans Memling moet verkeerd hebben, tijdens
zijn verblijf in het Sint-Janshospitaal to Brugge. Plantin
en de Moretussen zijn altijd goede roomsen geweest, en het
is alsof men in hun drukkerij iets van het katholicisme der
oude Vlaamse schilders terugvindt. Balthazar Moretus was
een huisvriend van Rubens. Gewis staat die godsdienstige
indruk niet met dogmen of kerkgebruiken in verband. Er
is in deze lokalen hard gewerkt en braaf geld verdiend,
gelijk bij een bloeiende industriele onderneming natuurlijk
is. Doch men gevoelt, dat eerbied voor het bedrijf bij de
arbeid heeft voorgezeten, en de zucht naar verbetering
van maatschappelijke positie gepaard is gegaan met pieteit.
De tijd heeft het overige gedaan. Over driehonderd jaren
zullen onze moderne drukkerijen er mogelijk even poetisch
uitzien als deze antieke.
Het eigenlijk museum met zijn familie-relieken, zijn bibliotheek, zijn archief, zijn verzameling hout- en koper93

platen, behelst een overvloed van merkwairdige dingen.
Doch nergens gaat het oog zo te gist, als waar de oude
correctoren-kamer uitzicht geeft op het uitmuntend geconserveerd binnenplein, met de eeuwig-heugende wingerd.
Cette chambre avec son antique mobilier et son plafond
en bois de (Ilene, avec ses petits carreaux enchasth dans
le plomb, avec ses fen6tres que la verdure de la vigne encadre et a travers lesquelles on apercoit la pittoresque facade de la cour, zegt Max Rooses zeer juist in zijn korte
beschrijving, est un lieu de recueillement et de calme, bier
propre au travail qui y fut accompli pendant des siecles.

In nog hogere mate geldt dit voor het binnenplein zelf.
Men heeft moeite te geloven dat in een land, waar geen
wijn gebouwd wordt, een wingerd dus tieren kan. Hij helpt
de wijding der reeds zo dichterlijke architectonische omgeving voltooien. De droge Kiliaan zelf schijnt in een oudvlaams artiest te verkeren, wanneer men (of verbiedt de
chronologie het?) zich hem voorstelt, tweeenveertig jaren
lang, iedere dag der week van de ochtend tot de avond,
zonder spreken, uit zijn drukproef op-, en door het venster
uitziend naar die binnenhof.
Nog en halve mensenleeftijd ouder dan de drukkerij
van Plantin, is het Antwerps stadhuis. Cornelis Floris,
een broeder van de schilder, ontwierp in 1561 het plan en
voltooide de bouw in vier jaar tijd. Het gotische karakter,
gehandhaafd in de meeste andere Vlaamse of Brabantse
raadhuizen, is bier geheel afwezig. Antwerpen heeft in de
burgerlijke architectuur het eerst gebroken met de spitsboog. Het stadhuis van Cornelis Floris kon gebouwd zijn
voor Catharina Medici. De open gaanderij der derde verdieping is een Italiaanse loggia-herinnering, welke men
te Blois terugvindt, in de Francois Premier-vleugel van het
koninklijk paleis. Het Mariabeeld in de nis van het hoge
middenstuk, tussen de twee obelisken, verplaatst rechtstreeks in de tijd der Italiaanse renaissance. Zelfs de nieuwste gedeelten van het stadhuis van Gent zijn minder franchement Italiaans. Het bisschoppelijk paleis te Luik, voltooid in 1540, gelijkt er ouderwets bij. Hief broeder Frans
in de schilderkunst het Italiaans vaandel omhoog, broeder
Cornelis deed het in de bouwkunst.
Zo men om die reden, in de laatste jaren, de Grote Zaal
van het stadhuis door Leys heeft laten decoreren, dan hebben de Antwerpenaren er eer van. Wat het gebouw van
buiten aan oudvlaams karakter te kart komt, vindt men
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aan de binnenzijde meer dan vergoed. Men krijgt bij het
betreden die zaal terstond lief, al ware het alleen maar
om haar uitzicht op de bekoorlijke torenspits der kathedraal: de meest ladylike misschien van, alle gotische kerktorens, in gelukkige overeenstemming met de eredienst van
Onze-Lieve-Vrouw. De spits was pas voltooid, toen Albrecht Diirer, uit de kerk, die eindeloze `omgang' te voorschijn zag komen. Het verwondert niet, dat de aanblik
van het schone gebouw hem met eerbied voor de H. Maagd
vervuld heeft.
In dezelfde tijd ongeveer, een dertig of veertig jaren
later, verplaatsen ons de vier grote schilderijen van Leys:
misschien het merkwaardigst werk der hedendaagse Belgische kunst op dit gebied. Met haar omgeving van gesneden eikehout, vormen die doeken een volledige historische
roman, te vergelijken bij Scheffels Ekkehard, of, in een
strengere stijl, bij de Merovingische verhalen van Thierry.
Het is de oudvlaamse trant van Quinten Metsys, toegepast op het onmiddellijk na Metsys aangevangen tijdvak.
De Genuees Palavicini wordt er opgenomen onder de burgers van Antwerpen. Burgemeester Van Urselen draagt de
verdediging der stad op aan schepen Van Spangen, bevelhebber der Antwerpse burgerwacht. Keizer Karel V zweert,
Antwerpse vrijheden te zullen eerbiedigen. Bij het woeden
van de beeldenstorm, stelt Margaretha van Parma de sleutels van Antwerpen in handen van het stedelijk bewind.
Romantisch zijn deze voorstellingen, in zover de toon
middeleeuws is; historisch, in zover tijd en kostuum met
een tevoren niet bereikte nauwkeurigheid weergegeven zijn.
Lure vertaalde onlangs in Oudfranse verzen een gedeelte
van Dantes heldendicht. Zulk een overzetting zijn ook de
schilderijen van Leys. Ten einde de toeschouwer te overstelpen met de indruk: ziehier beelden uit een verleden, dat
meer dan driehonderd jaren achter u ligt, is een samenstel
van archaismen te baat genomen, en naar de regelen
ener wetenschappelijke kunst, uit de wereld der taal overgebracht in die van het pittoreske. Een heersende karaktertrek dezer historische romantiek is de afwezigheid van
elke koketterie. Zonder dat de bevalligheid verloochend
wordt, drijft de ernst boven.
Voor het overige is Antwerpen een Rubens, en wordt
ook onder de gebouwen het Rubenstype niet gemist. Elke
wandeling door de stad, elk uitstapje in de omtrek, elk
bezoek aan de kerken, elke gang naar het museum, verlevendigt de herinnering van de meester, in wiens persoon
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de menselijke natuur een van haar schoonste werken voortgebracht en de Vlaamse kunst haar veelzijdigste uitdrukking gevonden heeft.
In het modern woonhuis der place de Meir herkent men
slechts met moeite, wat de naar het plein gekeerde gevel
betreft, hetzij de bouwtrant van Rubens zelf, hetzij het
restauratie-talent der hedendaagse Belgische architecten.
Zo kan oudtijds het hotel er niet uitgezien hebben, hetwelk
in 1611 of 1612 de meester voor zijn eigen gebruik, naar
zijn eigen tekeningen liet optrekken en inrichten. Bij de
aanblik wekt alleen de gedachte een gevoel van -welbehagen, dat hij pas sedert twee jaren uit Italie teruggekeerd
was, toen zijn middelen hem reeds veroorloofden, zulk een
staat te voeren. Met ingenomenheid begroeten wij in hem
de voorspoed van het genie. Onmiddellijk na zijn terugkeer stelthij Frans Floris in de schaduw. Als een jonge
god Apollo, komt hij van de Tiber en de Arno naar de
Schelde. Nauwelijks opgegaan, bereikte zijn zon terstond
haar voile hoogte.
Een tweede ingang, aangebracht in een dwarsstraat, om
de hock, schenkt meer voldoening dan de hoofdgevel. Over
een plaats geeft de deur er uitzicht in een tuin, maar niet
rechtstreeks. De tuin is van de plaats gescheiden door de
overblijfselen van een portico, in Italiaanse stijl. Deze zuilen en hun verbindingen zijn van Rubens zelf. Zij moeten
weleer toegang verleend hebben, hetzij tot de voortreffelijk
ingerichte schilderswerkplaats, getuige van de onverdroten
arbeid van meester en discipelen, hetzij tot de koepel
met hoog Licht, waar de uit Italie medegebrachte kunstverzameling zich beyond. Er is een hoofdpoort. Boven
de twee zijpoorten staan Latijnse spreuken te lezen: een
half dozijn hexameters van Juvenalis, wier keus bewijst,
dat Rubens naar Antwerpen teruggekeerd is met een gevormd karakter en een rijpe geest:
Laat gij den goden de zorg, uw wel en wee te bestellen!
Wat voor ons voegt, wat niet, zij moeten het beter dan
[iemand.
Dierder nog dan onszelf, zijn wij den hemelsen machten.
Bid, dat gezond zij uw ziel in een welvarend omhulsel!
Vraag om een moedige geest: een, die niet schrome te
[sterven:
een, Bien geen toorn overwint; die niet weet van begeren.
Hoe vrij, hoe onbelemmerd hij zich in die kring van
menskundige gedachten bewoog, dit leert ons de gevel der
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jezuietenkerk: de voornaamste proef van zijn talent als
architect. Een brand heeft het inwendige van deze kerk
in 1718 grotendeels verwoest; en van de dertig of veertig
denken, waarmede hij Naar versierde, werd maar een viertal gered. Doch de vlammen spaarden nagenoeg de gevel,
die, op niet minder treffende wijze dan Rubens' schilderijen, een hoofdkarakter zijner kunst doet uitkomen.
Ofschoon niet in dezelfde zin als Memling of de Van
Eycken, was Rubens nochtans door en door katholiek.
Katholieker dan Van Dyck, die meer dan hij in de strikken der wereld verward geraakte; katholieker dan Teniers,
die alleen in zijn heilige Antoniussen het kerkelijk onderwerp naderde; katholieker vooral dan Jordaens, bij wie
het tot een break met het voorvaderlijk geloof kwam.
Slechts was aan zijn katholicisme de bijzondere soort van
mystiek vreemd, welke men bij de oudste Duitsers en de
oudste Vlamingen aantreft. Uit Italie bracht hij een nieuw
ideaal van roomse bouwkunst mede, hetwelk meest van
al zich kenmerkte door afwezigheid van het gotische. De
gevel der jezuitenkerk heeft opgehouden aan datgene te
doen denken, wat een ieder in Vlaanderen tot op die tijd
onder een kerk verstaan had. Hij kon de gevel van een
vorstelijk woonhuis zijn. Te Rome krielt het van zulke
kerken. Zij zijn een eigenaardig Italiaans produkt, ouder
van dagtekening dan de stichting der jezuletenorde zelf,
doch door de voorkeur, welke de nieuwe Societeit voor die
bouwvorm aan de dag legde, tot jezuletenstij1 gestempeld.
Het Antwerps exemplaar is van buitengewone schoonheid;
vooral het bovengedeelte. Indien deze stijl de verzoening
bedoelt uit te drukken, welke tussen het katholicisme en
de renaissance heeft plaatsgehad, dan is de proef geslaagd.
Rubens moet er met lief de aan gewerkt hebben. Zijn gehele
ziel spreekt eruit.
Zo gij om hem in Antwerpen komt en in Saint-Antoine
logeert, stoor u dan niet aan de commissionair van het
hotel. Gedurende weldra veertig jaren, beweert deze, heeft
hij alle vreemdelingen die zich in uw gevel bevonden, alles laten zien, wat er te Antwerpen van Rubens is overgebleven; maar nooit, in heel die tijd, heeft iemand hem
naar de buitenplaats Steen gevraagd; en hij voor zich weet
niet waar zij ligt.
Hoewel het Steen door Rubens niet gebouwd, maar alleen vertimmerd werd, heeft het dezelfde aanspraak op
onze belangstelling, als 's meesters woonhuis in de stad.
Hij kocht het goed (een groot goed, bij zijn overlijden op
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honderdduizend gulden geschat), toen hij reeds op..leeftijd
begon te komen: vijf jaren na zijn tweede huwelij k. Het
was een soort van feodaal kasteel, rondom in het water.
Een Huis te Kleef, een Slot van Brederode. Rubens, ofschoon niets hem verhinderd zou hebben, het kasteel te
slechten en er een Italiaanse villa voor in de plaats te stellen, eerbiedigde de middeleeuwse bouwtrant. De middeleeuwse torens en de middeleeuwse gracht, moet men geloven, vormden in zijn oog een aangenaam geheel met de
landelijke omgeving. Een fantasie als de zi jne gevoelde zich
overal thuis. De voornaamste bekoring van Steen was, dat
men er zich slechts een dagreis van Antwerpen beyond,
vrouw en kinderen er met voile teugen de gezonde buitenlucht konden inademen, en de kunstenaar er vrije tijd en
nieuwe onderwerpen vond. Het is zogoed als zeker, dat
de idylle van de Regenboog, het bacchanaal der Dorp-skermis, nergens anders dan te Steen geschilderd zijn.
In de onmiddellijke nabijheid van Steen lag het buitenverblijf de Drie Torens, waar Teniers daarna, toen ook hij
een man van aanzien en vermogen was geworden, met de
zijnen de zomer doorbracht. Herinneringen van de vermaarde leerling zijn daar niet meer voorhanden. De tijd
heeft van de Drie Torens een gewone hofstede gemaakt.
Steen daarentegen behoort op dit ogenblik aan een jong
Brabants edelman, die onder zijn persoonlijke leiding het
kasteel laat restaureren. Nog een paar jaren, op zijn hoogst,
en het oude slot zal er weder uitzien, gelijk toen Rubens er
zijn atelier kwam opslaan, en de schone kinderen van Helene Fourment er met de jonge schone moeder stoeiden in
het gras.
Al zijn in die weldra tweehonderd vijftig jaren de middelen van vervoer en gemeenschap schier onherkenbaar
veranderd, er is niet veel verbeelding nodig, nog heden de
naar buiten trekkende familie Rubens van halt tot halt op
haar reis te volgen. Hem stellen wij ons voor, gezeten op
een van die schone paarden, welke hij voortreffelijk bereed. Een vier- of zestal minder kostbare, maar weldoorvoed, welgepoetst, welgetuigd, sleept door het mulle zand
of de zware klei, de nog zwaardere wagen, waarin tussen
kinderen en kindermeisjes, de vrouw des huizes hotsend
troont. Zij draagt die schuinse hoed met vederen, waaronder nog altij d, in de galerij van het Louvre, haar aanvallig gelaat de toeschouwer tegemoet bloeit. Een vrachtkar, met levensmiddelen voor de lange tocht, sluit de trein.
Trots op zijn jonge vrouw,. bezorgd dat haar jets ontbreke,
wijkt de grijzende Rubens niet van het portier aan haar zijde.
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De jonge baron Coppens neemt met voorbeeldige eenvoudigheid de honneurs van zijn herrijzend Steen waar.
Uit de verte zoudt gij aan het blauwlinnen jagerspakje de
vermogende landheer niet herkennen. De stromen hoed
zonder lint of veder; de hoge, van natte en verre wandelingen getuigende laarzen, brengen u aanvankeli jk van het
spoor. Maar een mindere zou, bij het doorwandelen der
plaats, niet op zulk een eerbiedige afstand door twee polsdragers gevolgd worden; zou in de eerst half voltooide
woning u niet zo hoffelijk rondleiden: uw aandacht vestigend op een zoldering of een vloer, op een meubelstuk
uit de nude tijd, op een vreedzaam vergezicht, aangeboden
door wapenzaal of torentin. De verering van Rubens zit
alle Vlamingen in het bloed. Evenwel, het als een voorrecht
aan te merken, zijn buitenverblijf te mogen herbouwen;
studie en smaak zich naar de eisen van die onderneming
te leren voegen; om harentwille zich een vrijwillige
ballingschap op te leggen; uit lief de voor Rubens dezelfde
lucht te gaan inademen, op dezelfde plaats hetzelfde
leven te gaan leiden, met dezelfde genoegens zich tevreden
te stellen, met dezelfde klasse van mensen omgang te houden, - aan menige Vlaamse borst is met minder recht het:
anch' io son' pittore! ontsnapt.
Moet het in Rubens verwonderen, - heb ik onder het volbrengen der bedevaart naar Steen mijzelf afgevraagd, dat wie in het schilderachtige Belgie de schilderachtige
plekjes voor het kiezen had, honderdduizend gulden besteedde voor een landgoed in de vlakte, tussen Mechelen,
en Vilvoorde? De vlakte zelf, het fraaie zomerw-eder, beminde reisgenoten gaven het antwoord. Nooit is door Rubens jacht gemaakt op hetgeen bij de wereld voor pittoresk
doorgaat. Hem bezielden de mens en de natuur gelijk de
hemel ze gemaakt heeft; onverschillig waar of hoe, en
niet krachtiger ver van honk, dan dicht bij huffs. Het meest
trok in het natuurschoon hem het blijvende, het onveranderlijke, het grote aan. Overal wist hij dat te vinden.
Kunstenaars van mindere rang, die het toeval doet geboren
worden aan de oever der zee, gevoelen behoefte aan de
opwekking van het gebergte. Heeft hun wieg op de heide
gestaan, dan hunkeren zij naar de stromen. De schilderijen
van Rubens kan men het aanzien, dat zulke tegenstellingen
voor hem geen waarde hadden. Binnen de enge grenzen
van zijn geboortegrond, vond hij al de voorwaarden der
kunstbeoefening vervuld. Een levendiger herinnering van
het menselijk zwoegen, dan, gevat in hun lijsten van opgaand hout, die bebouwde velden hem aanboden,, had zijn
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verbeelding niet van node. Een wenk volstond om ze in
zijn voorstelling oorlogsvelden te doen worden. Menselijke
gestalten? Waar hij een Vlaamse boerenarbeider de dorsvlegel zag zwaaien, daar vermoedde hij de rug en het spierenstel van een Hercules. In de deur van welke stulp hij
een jonge moeder vond staan, met een zuigeling aan de
borst, hij zag er een Madonna in. De haveloze kinderen
zelf, die om een aalmoes het rijtuig naliepen en over hun
hoofd buitelden, - wat lette hem, dat hij ook de laatste
overblijfselen hunner hemdjes verwijderde, en de dreumesen
altegader in kleine engelen herschiep?
Wanneer de zon schijnt, is Rubens' leus, dan schijnt zij
overal. Hij kent maar een maan, een stergewelf, een avondschemering, een ochtenddauw. Alle regendruppels, waarin
een lichtstraal valt, doen hem aan diamanten denken. Elk
stoppelveld, waaruit een leeuwerik opstijgt, juicht in zijn
oxen. Aan zoveel vijverzwanen hij, bij de aankomst op
Steen, broodkruimels toewerpt, zoveel malen gevoelt hij
zich opgewekt, het schoonste lied zijner kunst voor het
laatst te bewaren.
Een Hollandse bedelaarsroman uit het laatste vierde der
17de eeuw speelt aanvankelijk in Brabant en Vlaanderen,
en behelst omtrent het Vlaams-Brabantse levee van die
dagen menige tekenachtige bijzonderheid.
Ik heb de Vermakelijken avonturier van dokter Heinsius genoemd. Voor anachronismen kan men bij het putten
nit deze bron zich gemakkelijk hoeden. De zeden in de
Zuidelijke Nederlanden hebben van 1600 tot 1675 Been
noemenswaardige verandering ondergaan. De politick bracht
mede, dat alles er stationair bleef. De toestand, door de
zigeunerheld Mirandor aangetroffen, kan niet wezenlijk
verschild hebben van die, welke de Antwerpse schilderswereld van dertig of veertig jaar vroeger, met koning
Rubens op de voorgrond, tot achtergrond had. Mirandor
doet ons ademen in de atmosfeer, die ook de atmosfeer
van Jordaens, van Van Dyck, van Teniers geweest is.
Hij verhaalt van een jonge baron, eigenaar van een
kasteel op slechts een uur gaans van Antwerpen, die vrolijke gezelschappen pleegt te komen slijten in de stad. Zijn
gewone trein bestaat uit drie paarden en twee knechten.
Zijn intrek neemt hij in een logement, waar het Moriaanshoofd uithangt. De waard is een afzetter, die zich in
ronde sommen grof betalen laat, en, wanneer men een
gespecifieerde rekening vraagt, een onbeschaamde mond
opzet. Om zich te wreken, nodigt de baron op een keer
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hem, zijn vrouw en zijn dochter, buiten te gast. De waard
is dom en ijdel genoeg, de invitatie aan te nemen. Hij en de
zijnen worden met rijtuig afgehaald, en door de baron
zeer beleefd ontvangen. Wanneer de rijkelijke maaltijd afgelopen en met muziek en dans besloten is, komt het
hinkende paard achteraan. De hofmeester verschijnt, met
een rechte apothekersrekening: vijfenveertig gulden en Lien
stuivers voor spijzen, dranken en speelluiden. Daar de gast
niet betalen kan, moet de vrouw naar de stad, om geld.
Als zij terugkomt, brutaliseert Naar echtgenoot de baron,
die hem daarvoor op eigenaardige wijze doet straffen. Een
paar jaren geleden had de jonge edelman een zijner knechten
zo geslagen, dat eerst de dood en toen een kostbaar crimineel proces gevolgd was. Sedert ranselde hij de bedienden
niet meer, maar sloot hen, wanneer zij het verkorven
hadden, in een dril of haspel: een ronde houten kooi van
latten, vijf of zes voet hoog, met een spil van boven en
een spil beneden. In die haspel wordt nu ook de waard
geplakt. Enige lakeien grijpen hem vast, sluiten hem op
en draaien hem al sneller met zijn kooi in het rond. De
man wordt half krankzinnig van duizeligheid. De baron
ligt uit een bovenvenster toe te zien. Eerst wanneer de
vrouw en de dochter op de knieen om genade smeken,
wordt de tuchtiging voldoende geacht. Op een bij de magistraat ingediende aanklacht wegens geldafpersing en
mishandeling kan de waard geen recht bekomen, omdat hij
bij een vorige gelegenheid een valse eed gedaan heeft.
Te Brussel wordt Mirandor huisgenoot en klerk bij een
brandgierig advocaat, aan de beschrijving van wiens toilet
ik de volgende trekken ontleen: `Hij had een klein rond
hoedje op, waarvan de rand, ruim gerekend, niet boven de
twee vingers breed en van de muizen doorknaagd was. Hij
beroemde zich, dat het nog van zijn grootvader door erfenis aan hem gekomen was, die in zijn jeugd de eer had
gehad, don Luis de Requesens, gouverneur der Spaanse
Nederlanden te dienen. Wat zijn pruik aangaat, geen christenziel zou anders gemeend hebben, of het waren twee
vossestaarten geweest, die aan iedere zijde van zijn hoofd
vast waren. Zijn mantel was eertijds zwart geweest, doch
had, sedert de dood van Hendrik III, tot teken van getrouwe diensten, een weinig naar het blauwe beginnen
te trekken. Zijn rok en broek waren van omgekeerd leder,
dat, sedert hij eens op een tijd, wanneer hij kikvorsen had
willen vangen, in het water viel, zo hard geworden was
en zulk een geraas maakte, wanneer hij zich bewoog, dat
zijn nicht en ik, wanneer hij voor de straatdeur kwam,
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hem meer aan het klapperen van zijn broek, dan aan zijn
klop kenden.'
Uit de dienst van de advocaat gaat Mirandor in die van
een markies over, eigenlijk te Gent thuisbehorend, maar
wegens een of meer processen tijdelijk te Brussel woonachtig. De markies, gehuwd met een vrouw zonder zeden,
heeft een aardige zoon van Mirandors leeftijd. Een bekwaam gouverneur geeft de twee aankomende jongelieden
les in de oude talen. Mirandor en Belindor, het lakeitje
en de jonker, worden en blijven boezemvrienden. Te Antwerpen woont een oudere dochter van de markies, die een
tweede huwelijk zal aangaan. Zij verzoekt haar ouders, de
feesten te komen bijwonen. De markies en de markiezin
vertrekken met een reiskoets naar Antwerpen. De koets is
bespannen met zes paarden...Vier lakeien vergezellen haar
te voet. De bruid in een rijtuig, de bruidegom te paard,
wachten het gezelschap uit Brussel, een halfuur buiten Antwerpen op. 'Het is niet te beschrijven,' verhaalt Mirandor,
`met wat een pracht en heerlijkheid deze bruiloft, gedurende ganse acht dagen gevierd werd. Zoveel is ervan, dat
geen spijzen noch dranken te bedenken zijn, die hier niet
in overvloed te vinden waren. Al de voornaamste adel van
het land, zo heren als juffers, waren hier in zeer groot
getal, welker schoonheid en prachtige klederen (daar deze
landaard behalve dat al de andere in te boven gaat) niet
weinig de heerlijkheid van deze bruiloft vermeerderden.'
Als Belindor en Mirandor hun twintigste jaar achter de
rug hebben, worden zij door de markies naar Leuven gezonden, om in de rechten te studeren. Belindor krijgt een
lijfknecht mede. De markies brengt de jongelieden in persoon naar de academie en huisvest hen bi j een gehuwd
professor, de rector magnificus van dat jaar. De echtgenote van de hooggeleerde blijkt een galante dame te zijn.
Voorts bestaat het studentenleven der twee toekomstige
juristen uit een opeenvolging van klop- en andere partijen.
Belindor duelleert met een jeugdig Leuvenaar, die in de
komedie zijn knecht op het hoofd geslagen heeft met een
stok. De aanrander is de broeder van een vermogend burgermeisje, aan hetwelk Mirandor het hof maakt. Die broeder wil zijn zuster in een convent stoppen, ten einde haar
fortuin machtig te worden. Op klaarlichte dag valt hij
Mirandor van achteren aan, en houwt hem met een degen
over het hoofd. Mirandor trekt van leer en doodt zijn
bespringer. Om zijn leven te redden, vlucht hij in een
monnikenklooster. Afgewisseld wordt dit vechten der studenten onderling, alleen door oorlogvoeren met de mili102

taire macht. Een gehele patrouille ziet zich ten laatste
door een gezelschap muzenzonen in een valstrik gelokt,
bekomt stokslagen en moet haar wapens afgeven.
Heeft Belindor te Leuven alles geleerd, wat `een edelman, die genoegzaam te leven had, voor zijn lust en vermaak nodig was te weten' (uitdrukkingen van de markies,
zijn vader), dan keert hij met Mirandor naar Brussel terug
en begeeft zich vandaar naar Gent, waar de markies een
eigen huis en niet ver van de stad, een buitenplaats bezit.
Belindor wordt verloofd aan Diana, dochter en enig kind
van een sedert jaren met de markies bevriend edelman,
gepensioneerd hoofdofficier der cavalerie, insgelijks een
kasteel bewonend in de nabijheid van Gent. Diana is een
even flinke als bevallige jonkvrouw. Onder haar teleurgestelde aanbidders behoort een Spanjaard, te Gent woonachtig, die zich 'don Rodrigo di Braccamonte noemde,
zijnde (zo hij zei) niet alleen met het huis van Arragon en
Castillie, maar daarenboven ook met dat van Oostenrijk
zeer na verwant, hebbende Zijne Majesteit weleer als generaal van haar galeien gediend, met welke hij zich in verscheidene bloedige gevechten tegen de Erfvijand bevonden
had, maar voornamelijk in een, hetwelk hij zei zo vreselijk
en verschrikkelijk geweest te zijn, dat de afgehouwen armen en benen met het blued door de spuigaten gevloten
waren'. Diana steekt zich tot tweemaal toe in een pakje
van Belindor, en leert in die vermomming de hidalgo, die
gesnoefd heeft zich te zullen wreken, met de degen in de
kleine vuist bescheidenheid. Eerst tuchtigt zij hem in een
duel, en noodzaakt hem daarna, under aanbieding van een
schaartje, zich de rechts en links tot de oren reikende knevels eigenhandig of te snijden.
De aanzienlijkste persoon te Gent is de gouverneur der
plaats. Bij hem komt een Siciliaanse graaf zich aanmelden,
voorzien van een door de koning van Spanje ondertekende en
verzegelde brief van aanbeveling, waarin Zijne Majesteit
al zijn bevelhebbers en officieren verzocht en gebood, de
brenger eer te bewijzen. Ook had deze verscheidene brieven
van de voornaamste groten van Spanje aan de toenmalige gouverneur der Spaanse Nederlanden bij zich, de
hertog van Villahermosa. De gouverneur van Gent slooft
zich uit. Hij geeft een partij, nodigt de Siciliaanse graaf,
en ook, ten einde Belindors vader met de hooggeplaatste
vreemdeling in kennis te brengen, de markies. `Deze, daar
gekomen zijnde, was niet weinig verwonderd, wanneer hij
zag, dat de graaf, daar hem de gouverneur van gezegd
had, niet alleen een van de welgemaaktste cavaliers van
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de wereld was, maar daarenboven de Latijnse, Italiaanse,
Spaanse, Franse en Engelse talen, zeer natuurlijk sprak:
zodat geen van deze natien anders zou hebben horen kunnen, of hij was haar geboren landsman geweest. Hij zei,
van het doorluchtig huis van Loretti gesproten, en een naverwant van dat van Savelli, Colonna, en Sustiniani te
zijn. Ook verhaalde hij gedurende de maaltijd, dat zijn
vader, die een van de voornaamsten van Messina geweest
was, voor een jaar door bevel van de koning van Spanje
gestranguleerd was, zijn moeder voor eeuwig gevangen zat,
en hijzelf, hebbende zijn waders zijde in het rebelleren tegen Zijne Katholieke Majesteit niet willen aannemen, zich
naar Madrid begeven had, alwaar hij van de koning niet
alleen over zijn edelmoedigheid en gehoorzaamheid wel
onthaald, maar daarenboven ook tot zijn eerste kamerheer,
erfvaandrig van zijn lijfcompagnie, ridder van de orde van
Alcantara, en tot grootmaarschalk van het koninkrijk van
Napels gemaakt was, en dat hij nu op last van de koning
de Nederlanden meende te bezien, die hij nog te eniger tijd
onder zijn bevel hoopte te hebben.'
Deze Siciliaanse graaf is van professie een valsspeler en
van afkomst een schoenlapperszoon uit Venetie, waar hij
om ettelijke schelmerijen gegeseld en gebrandmerkt is.
Doch de gehele Gentse samenleving wordt aanvankelijk
zijn dupe. `Omtrent twee dagen hierna,' verhaalt Mirandor, `kwam ons de voornoemde graaf, volgens zijn toezegging, op ons slot bezoeken. De markies en Belindor
ontvingen hem op zo een beleefde wijze, als zijn hoge afkomst en verdiensten waardig waren en deden hem aanstonds door mij, die toenmaals hofmeester bij de markies
was, in de beste zaal van het slot, en zijn yolk, die vijf of
zes personen waren, in een andere schone kamer logeren.
Een van onze knechten moest aanstonds naar de stad met
mij rijden, om de kostelijkste en lekkerste spijzen te kopen. 1k had ook bevel van de markies, om enige muzikanten met mij te brengen. De markies had, om zijn gast
des te beter te verlustigen, nog enige naburige edellieden
en juffers, onder welke ook Diana en haar vader waren,
die dag doen verzoeken; die ook al te samen kwamen, zodat de gasten vijftien of zestien personen sterk waren,
zonder de dienstbare, livrei dragende geesten daaronder
te rekenen, die zich in dergelijke voorvallen, schoon zulks
hun meesters bevel niet is, zeer vlijtig bevinden laten. Het
eten nam goede aftrek en de wijn niet minder. Er werden
allerlei aardige discoursen en loopjes op het tapijt gebracht,
daar de jonge graaf nochtans het meeste toe deed. Na de
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maaltijd ge6ndigd was, sprak men van hetgeen, daar men
die middag mede doorbrengen zou; maar dewijl de naturen
van de gasten verscheiden waren, kon men niets zekers
besluiten. De juffers hadden gaarne gezien, dewijl er goede
speellieden waren, dat men die dag met dansen doorgebracht had, om hierdoor haar adretheit of handigheid aan
onze graaf te laten zien, in Wiens persoon verscheidene
onder hen al vrij wat schik hadden. Enige jonge edellieden
hadden gaarne een reigerjacht, daar de markies zeer schone
valken toe had, willen aanstellen, om de juffers, voor wie
zulks wat nieuws was, hierdoor te vermaken. Andere wederom, wien de jaren wat strammer benen en wat onbekwamer tot de jacht gemaakt hadden, bevonden zich meer
geneigd om enige amen rijnse wijn van de markies op de
boom te helpen. Evenwel zou de voorslag van de reigerjacht boven de andere gegolden hebben, indien de Messinese graaf zich niet ontschuldigd had dezelve toe te zien,
op grond dat hij om een geleden ziekte nog veel te zwak
was, om zulke zware oefeningen bij te wonen, zeggende
dat men zijn tijd veel plezieriger zou doorbrengen, indien
men een weinig in de kaart speelde. De overige gasten waren te bescheiden, om een persoon van zo hoge kwaliteit
in zijn goedvinden tegen te spreken, behalve dat de meesten
onder hen grote spelers waren. Derhalve zond de markies
aanstonds naar de stad, om een goede provisie kaarten te
doen kornen. Zo ras men dezelve bekomen had, begon men
van het spel te spreken, dat men spelen zou. Enigen spraken van piket, roemsteken, lansknechten, pachten, de laatste trek en lanturlu; maar de graaf antwoordde, dat hij
nooit ander spel dan a la bassette of a l'hombre speelde;
en dewijl beiden inderdaad schone en aardige spelen zijn,
en enigen van het gezelschap dezelve meermaals gespeeld
hadden, werd men eens, het eerste te spelen. Het spel begon dan met stuivers, die welhaast in dukaten en pistoletten
veranderden.'
Is de oplichter ontmaskerd en aan het gerecht overgeleverd, dan eist de krijgsfiscaal dat de rechterhand, waarmede hij zo menig mens in het spel bedrogen heeft, hem zal
afgehouwen, en zijn lichaam op de landweg aan de galg
gehangen worden. De markies wil van de strafoefening
getuige zijn. `Derhalve deed hij een van zijn grootste koetsen aanspannen, alwaar hij zich met Diana's vader en
Diana zelf (die ook begerig was deze funeste estrapade te
zien), benevens Belindor en mij, inzette. Wij begaven ons
naar het huffs van de gouverneur, hetwelk op de Grote
Markt stand, en voor hetwelk deze kortswijl geschieden zou.'
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Te midden der bijgelovige yolks- en boerenklasse verplaatst ons de geschiedenis van een oude kok, in dienst van
de markies, en verliefd op de oude keukenmeid van Diana's
vader. De meer dan vijftigjarige minnaar had in zijn jeugd
de Latijnse school bezocht, was daarna soldaat en eindelijk
spitdraaier geworden. Hij zendt aan zijn foeilelijke beminde een gedicht van eigen maaksel, dat zij niet alleen weigert
aan te nemen, maar in duizend stukken scheurt, zeggende,
dat, `indien zij had kunnen lezen, zij al voor lang de Tien
Geboden en het Geloof van buiten geleerd hebben, en
haar tijd niet aan bet lezen van dat rederijkerstuig leggen
zou'. Een der merkbare tekenen van Simons verliefdheid
is, dat hij in plaats van eenmaal 's maands, gelijk voorheen,
thans om de veertien dagen een schoon hemd aandoet. Ten
einde hem van zijn dwaze hartstocht te genezen, brengen
Mirandor en Belindor hem in kennis met een heks, de
bejaarde aanvoerster van een bende zwervende heidenen,
die, niet toegelaten in de stad, verblijf hielden in de omtrek van een naburig dorp. Deze vrouw doet 's nachts in
een bos kwanswijs de schim der wederspannige bruid verschijnen, die de geblinddoekte aanbidder zo onbarmhartig
met roeden slaat en op allerlei wijzen kwelt, dat hij haar
voor een aan de duivel verkochte toverkol gaat houden, en
zijn lief de, door ontzetting en vrees, in een dodelijke haat
verandert. De te harer eer gerijmde liefdesverklaring is
een merkwaardig staaltje:
Princes, saluit!
1k kom u klagen
met droef geluit
en zonder vertzagen
hoe dat ik ben bevaan
met grooter doleuren
en dat my saan
mijn herteken wil scheuren.
Uw schoonheid minjoot
(wilt deze bevroeden)
sal my den dood,
na myn vermoeden,
haast brengen zonder confuis
ten waar gy koene
my troost met zoet gedruis
in eigen persoene.
Ben ik niet plantait
van geld en landsdouwen
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ben ik dog berait
o schoonder jonkvrouwe!
(verstaat mynen zin)
u mannelyk te generen,
en als een gravin
te kleen zonder verseren.
Al ben ik niet eel,
noch ryk van bloede,
zoo ben ik zonder verveel
nog . groot van moede:
koningen en prinsen partinent,
in alle kontrayen,
kan ik zeer jent
hun spyzen berayen.
Gy zult pompeus
des morgens zonder minken,
zeer genereus
uw wyn-sopkens drinken
pouletten-fricasse,
taarten en pastyen,
daar zult gy mee
van smullen zonder beneyen.
Geen arbeid fantastyk
zal u doers sweten;
maar met pertyk
suit gy vermeten
gaan wandelen confoort
en alle daag swieren
in 't veld, als 't behoort
al sonder dangieren.
Daarom, princes,
vol schoonheid verheven,
segt my expres,
of gy zonder sneven
my jonnen wilt zeer vroet
(hoort myn vermanen)
dank ik u zoet
amoureuslyk mag omvanen; eer ik ydoon
(let op deez mentie)
kom met de doOn
in decadentie,
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en dat ik constant
doe sien zeer droeve,
dat gy contant
my gejaagt hebt te groeve.
Deze aan onzin grenzende parodie heeft in zover waarde als zij voor een beeld der uiterst geringe letterkundige
beschaving gelden mag, welke gedurende de gehele 17de
eeuw in de Zuidelijke Nederlanden is blijven heersen. Herhaaldelijk waren wij in de gelegenheid kennis te maken
met de dichterlijke spraak van Van Mander. Het volgend
tijdvak heeft daarin geen noemenswaardige verbeteringen
gebracht. Aldegonde had invloed kunnen uitoefenen ten
goede; maar zijn denkbeelden stonden het aannemen zijner
taal in de weg. Wanneer Vredeman de Vries, van vorming
geheel een Brabander of Vlaming, en een man van zo
buitengewone verdiensten, dat er spraak van is geweest
hem te Leiden tot hoogleraar in de architectuur aan te
stellen; wanneer hij in 1606 zijn bock over het perspectief
aan prins Maurits opdraagt, dan schrijft hij voorin een
ballade, wier gedachte de ongemene wens en kunstenaar
verraadt, doch waar men tegelijk de uitdrukking vruchteloze pogingen ziet aanwenden, zich boven de kromspraak
der oude rederijkers te verheffen. De grote schilders der
Antwerpse school, tijdgenoten of leerlingen van Rubens,
hebben in de literatuur geen vaderlands idioom gekend.
Van een Vlaming dier dagen, zich tekenend Ludovicus
Finsonius, bevinden zich in Zuid-Frankrijk een vrij groot
aantal schilderijen. Hij tong omstreeks 1600 naar Napels,
waar hij in de manier van de jongere Caravaggio leerde
werken. In 1610 kw-am hij zich nederzetten te Aix. Hij
vond er een beschermer in de vermogende en geleerde
kunstliefhebber De Peiresc, die, gelijk met vijftig andere
vermaarde personen uit de eerste helft der 17de eeuw, ook
met Rubens briefwisseling onderhield. In 1618 schilderde
Finson (hij was een Bruggenaar van ouder tot ouder, in
weerwil van zijn uitheems klinkende naam) voor de kathedraal van Aix een Ongelovige Thomas, en vermaakte
zich, de geringe kunstzin der Provencalen in het volgend
rijmpje te bespotten, door hem aan de voet van het altaarstuk geschreven; povere kritiek met de pen, vergeleken
bij het meesterschap van het penseel:
Door Bacchus' dienaars ende Gnida's gezellen
wordt bier Pictura veracht;
waaruit het spreekwoord: 'arm als schilder'
wordt voortgebracht.
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Het kenmerkt de grote Vlaamse kunst der tweede zowel
als der eerste periode, dat, in onderscheiding van haar
Italiaanse zuster, wier opkomst samentrof met een hoge
dichterlijke vlucht in het literarische, de letteren in Vlaanderen, zomin onder Rubens als onder de Van Eycken, gelijke tred hebben willen houden met de andere muzen.
Ziehier de versregels, waarin Vredeman de Vries, een man
van jaren geworden, zijn teleurstellingen uitstort en zijn
goede bedoelingen boekstaaft:
Als ik mij tot dit werk bevlijtigde met luste,
zo kwam mij dikwijls voor 't geen ik nog had onthouwen
gelezen in mijn jeugd, welk mij gans in onruste
stelde dag ende nacht (ik moet het hier ontvouwen):
van de man zonder vader (wilt mijn reden doorknouwen),
Momus geheten, die van den Nacht is geboren,
vader van berispers, en deze weet te stouwen
tot het eind van twecdracht, als zijn kinders verkoren;
en deez, zo andre in deugd zeer nog hun vader storen,
scheppen grote vreugde in iemands werk te laken;
't gene ze de kunst in mij schier hadd' doen smoren,
overpeinzende wel, dat ik 66k zoude maken
tot vijand 't groot geslacht, 't al winnend metter kaken.
Maar de liefhebbers rein, die 't wel nemen in 't goede,
verbliezen dit gedrocht, deden dat zij nu smaken
mijn studie hier geheel, daar met veertig jaar moede
ik mij hebbe gemaakt, opdat zich elkeen voede.
Leg hiernaast het kreupelrijm, in 1658 door Jordaens
onder een zijner karikaturen geschreven, en men gevoelt,
dat de literatuur geen stap voorwaarts gedaan heeft. De
tekening bevindt zich in het museum te Grenoble. Koningen en priesters staan als zotten naar een gemaskerde pop
in monniksgewaad te kijken, die zij voor de Waarheid
houden. Achter de pop komt de ware Waarheid aan, een
halverlijf ontklede vrouw, voortgestuwd door de Tijd. Deze volgt op de hielen een naakt kind, met een weegschaal
in de hand:
De waarheid is voor koningen en prinsen een zeer zeld[zame vogel.
Zij wordt hun meest gemaskerd en bedekt gesteld voor
[ogen
totdat de snalle Tijd dezelve naakt voorstelt,
waardoor menigmaal te laat het Recht eerst worth gekend.
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Men zou uit het Gulden cabinet van Cornelis de Bie, uit
de zededichten van Adriaan Poirters, de minnedichten van
Zevecote, de populaire blijspelen van Willem Ogler, tot
bevestiging mijner voorstelling van het Belgische leven . in de
17de eeuw, verschillende nieuwe trekken kunnen blibrengen. Elke getrouwe schildering echter komt hierop neder,
dat de beschaving der Zuidelijke Nederlanden gedurende
dat tijdvak, wanneer men de beeldende kunsten uitzondert,
00-een nationaal karakter vertoond beef t. Antwerpen zelf
was in de dagen van Rubens een doodse, uitgebloeide
stad. Na de intocht van aartshertog Ferdinand in 1635,
had het gemeentebestuur de grootste moeite, de rekeningen
der schilders te betalen, decorateurs der onderscheiden
triomfbogen. Vernederende rechtsgedingen moest het ..zich
laten welgevallen; buitengewone bieraccijnzen uitschrijven.
Toen de Engelse gezant Carleton in 1616 te Antwerpen
kwam, vatte hij in, een brief aan een vriend de beschrijving
zijner indrukken in twee woorden samen: splendida paupertas, arme-edelmans rijkdom. Het was, zei hij, een grote
stad, magna civitas, en tegelijk een grote woestijn, magna
solitudo. Op een der triomfbogen van 1635 was een wegtrekkende handel afgebeeld. Men zag er Mercurius vluchten, medenemend de geldbeurs en de slangenstaf. De oude
stroomgod Schelde werden de boeien aan de voeten geklonken. Op de omgekeerde kiel van een boot lagen matrozen te slapen. Fragmenten van roeispanen, op het
strand, gaven genoeg te kennen hoe de vaart en alles
kwijnde. Geen wonder, dat de schilderingen van de zich
noemende Mirandor ons in een land verplaatsen, waar
vreemdelingen de boventoon voeren, de ene gelukzoeker
de andere bescheiden beef t, een klein getal aanzienlijke
geslachten grote fortuinen bezitten, de priesterschap tot
alles in staat geacht wordt, de opvoeding zich tot een
glimp bepaalt, misbruiken en vooroordelen aan de orde
van de dag zijn, de hartstochten zich de teugel vieren te
midden der armoede aan de ene, der geldverspilling aan
de andere kant, zonder dat mannen of vrouwen van buitengewoon vernuft, door het voortbrengen van meesterstukken in de landstaal, de algemene denkwijze in evenwicht houden.
Onder de Vlaamse schilders dier periode staat Jordaens
het dichtst bij het Vlaamse Leven. Hij bezit al de eigenschappen van een Vlaams volksdichter, vermeerderd met
het niet aan land of tijd gebondene, hetwelk de schilderkunst op de dichtkunst voorheeft. Zijn merkwaardigste
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werk vind ik de Allegorie van de herist, in het museum
te Brussel. Dit doek is als een middelpunt waaruit men de
gehele arbeid van de meester overzien kan: zijn gewijde
kunst, zijn historische kunst, zijn mythologie, zijn zedekundige zinnebeelden. In de wandeling heet het stuk de
Vruchtbaarheid, en de naam is uitmuntend gekozen. De
welgemaakte vrouwen, met rijpe druiventrossen in de opgeheven hand, de schoot vol fruit; die kloeke jongemannen,
bezwijkend onder een uitgestorte vloed van ooft, brengen
hem vanzelf op de lippen. Nooit is de natuur, in de
rijkdom van haar voortbrengend vermogen, afgebeeld met
gloeiender kleuren, voller vormen, of breder lijnen. Ofschoon
Jordaens niet in persoon naar Italie ging, ziet men hem
in deze voorstelling de bloem der Italiaanse gedachten zich
toeeigenen; toeeigenen met de onafhankelijkheid van het
genie. De breuk der kunst met het middeleeuwse is volkomen. Het natuurleven kwam voor de kerkelijke vroomheid met voile vaart in de plaats. Jordaens zou vreemd
hebben opgezien, zo hij zich een pantheist met het penseel
had horen noemen. Voor ons nochtans is hij dit. Onbewust
apostel van het vlees, begrijpt hij de poezie van het zinnelijke, en weet door kleuren en omtrekken haar weer te
geven.
In het altaarstuk is Jordaens groot, maar niet enig.
Op dit gebied komt hij eerst in zijn voile maat aan het
licht, wanneer hij een onderwerp vindt als dat der Tempelreiniging, in het Louvre, waar jezus de kooplieden en
de wisselaren uitdrijft. Dan kan hij, in tronies der kwanswijs Jeruzalemse schriftgeleerden en farizeeen, de spotzieke
wrevel uitdrukken, waarmede het bestaan der roomse geestelijkheid zijner dagen de crypto-calvinist vervulde. Nog
meer: voor de over elkander tuimelende Jeruzalemse wijven
en sjacheraars, kan hij gebruik maken van herinneringen
der Scheldekade in zijn geboortestad.
Welk leven hij de dieren wist in te blazen, daarvan getuigen de witte paarden voor de triomfwagen van Frederik
Hendrik, in de Oranjezaal. Ook bier is hij in zijn kracht:
niet zittend op de schoot der natuur, gelijk Tollens dit als
een ideaal beschouwde, maar doordringend tot de werkplaatsen van het natuurleven zelf, waar spieren zich vormen
en bloed in aderen leert stromen. Dezelfde neiging in een
woord, die ook uit de ledematen van Jordaens' olympische
goden en godinnen straalt. De museums te Antwerpen noch
te Brussel bezitten, voor zover ik weet, proeven dezer
voorname schakering van zijn talent. Vermaard is de kleine
schreiende Jupiter van het Louvre, de kleine schreiende
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Bacchus te Kassel, waar de lompe geit met een achterbeen
in de melkemmer gaat staan. Afgietsels van antieke basreliefs moeten hierbij tot voorbeeld gediend hebben; gelijk
de bas-reliefs zelf, te Rome aanschouwd, bij het behandelen
van soortgelijke onderwerpen, terzelfdertijd Poussin bezielden. Jordaens echter stelt voor de elegante vormen der
oudheid, het naakt zijner eigen omgeving in de plaats. Zijn
nimfen Amalthea, zijn de panfluit blazende saters, zijn
Vlaamse knapen en Vlaamse deernen van de koude
grond.
De Allegorie van de herist blijft de kroon spannen, maar
zonder schade voor de ontwikkeling van het overige. Zonder schade ook voor de kluchtspeldichter, die in de geschilderde zedenprenten van De sater en de boer, van het
Driekoningenfeest, van Als de ouden zongen, pijpen de
jongen, ons tegemoet treedt. Het is alsof de kunsttheorie
van Jordaens bier in het dagelijks leven een nieuwe belichaming zoekt. Onnavolgbaar komisch is de in de schotel
blazende boer van het museum te Brussel. De trek van de
mens naar een smakelijke maaltijd, wordt voorgesteld in de
volheid zijner lachwekkende trivialiteit. In die one hartstocht gaat de gehele man op. Zijn ziel en zijn zaligheid zijn
ectlust geworden. Zijn wangen staan er bol van. Geen andere
uitwerking doet, in Jordaens' driekoningenfeesten, de wijn.
De vrouwen blijven stil en fatsoenlijk; de mannen schateren,
juichen en tieren. Het natuurleven bereikt de hoogste graad
van spanning. De grens van het walgelijke wordt aangeduid,
niet overschreden. Hoofdgedachte is dat de verheuging van
de drank vrolijke waanzin baart. Naarmate de Antwerpenaren dier dagen minder reden tot lachen hadden, moeten
zij in de voorstellingen van hun begaafde stadgenoot meer
smaak gevonden hebben. Zie ook zijn musicerende huisgezinnen. Jordaens is vijfentachtig jaren oud geworden, en
het is alsof men in al zijn schilderijen jets van de onverdelgelijke gezondheid terugvindt, welke alleen in staat is, te
midden van onafgebroken arbeid, zulk een hoge leeftijd te
doen bereiken. Mensen, die uit een mond warmte en koude
bliezen, waren hem antipathiek. Hij hield yap voile levens.
Zelf een grijsaard geworden en zingend gebleven, beminde
hij de gedachte, dat deze stemming het geslacht der komenden aan dat der gaanden verbindt. Nogmaals betrapt hij
hier op de daad een vaste wet van het menselijk zijn, na
aftrek van de hoogste aspiration der menselijke ziel. En
zelfs vraagt men zich, of niet in zijn voorstelling der
pijpende jongen en zingende ouderen, dat begin van natuurlijke idealiteit bereikt wordt, waarbij het verschil tussen
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hogere en lagere menselijke aandoeningen door het ineensmelten van beiden wegvalt.
De jonge Teniers heeft met Jordaens alleen de zin voor
het lager Vlaamse leven gemeen. Voor het overige gaan
beiden hun eigen weg. Teniers is de jongere van Rubens
geweest; Jordaens vormde zich in dezelfde school van Adam
van Noort, waaruit, eer hij bij Otto van Veen in de leer
ging, ook Rubens voortkwam. Jordaens nam de Italianen
in zich op en schiep hen in Vlamingen om; Teniers bleef
Vlaming en bestudeerde de Italianen alleen als modellen.
jordaens ontleende zijn volkstypen bij voorkeur aan het
stadsleven; Teniers ging naar buiten en werd de dichter der
boerenkermissen. De beelden van Teniers zijn meestal klein;
Jordaens gaf altijd grote.
Deze tegenstellingen echter leiden slechts tot negatieve
kennis. Zo Teniers onder de Vlaamse schilders der 17de
eeuw hoog bij ons aangeschreven staat, dan is het, omdat
op hem de erfenis schijnt overgegaan van al het beste en
nationaalste in de Vlaamse kunst van de lode eeuw, na
Metsys. In Teniers herleven drie generation van Breugels,
voorafgegaan door Jeronimo Bosch.
Italie is ook op deze talenten niet zonder invloed gebleyen, wat de behandeling aangaat; maar de onderwerpen
T an hun voorkeur lagen buiten het bereik van de vreemdeling. De oudste Breugel schiep, te midden van het Vlaams
landschap, de Vlaamse boerenkermis. Jeronimo Bosch was
de vinder van die fantastische monster- en gedrochtenwereld, welker voortzetting een andere Breugel een bekende
bijnaam verwerven deed. Bij Teniers vindt men dit alles
terug, veredeld door het koloriet van Rubens. Een krachtig
bewijs van het nationale in Teniers is, dat geen ander
Vlaming van de 17de eeuw zo dicht bij sommige Hollanders
uit hetzelfde tijdvak staat. Hij herinnert aan Adriaan Brouwer, aan Adriaan van Ostade, aan Jan Steen. Er vloeit bij
hem zulk een zuiver Nederlandse ader, dat men de grens,
welke Zuid en Noord scheidt, bijna niet meer gewaar wordt.
Om Rubens of Van Dyck te begrijpen, moeten de Noordriederlanders menigmaal buiten zichzelf treden. Teniers
ghidt bij hen vanzelf naar binnen.
Heeft deze nooit in het altaarstuk uitgemunt, des te
groter vermaardheid dankt hij aan zijn verzoekingen van
de H. Antonius. De gehele
zijde van zijn gernoed en zijn kunst, schijnt m
in
dit een onderwerp als samengevat. Hoeveel maal schilderde hij het? Zeker is, dat hij
herhaaldelijk in die vorm tol aan het katholicisme betaalde;
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of laat mij liever zeggen, want zijn behandeling verraadt
geen zweem van uitwendige dwang, herhaaldelijk in die
vorm vrijwillig getuigenis aflegde van zijn geloof aan het
bovenzinlijke. Reeds noemde ik de Vlaamse voorgangers,
als wier volgeling Teniers op dit gebied zich vertoont. Bij
de schilders van Zuid-Europa heeft de voorstelling van het
duivelse, hoewel zij in Dantes Hel aanleiding genoeg vonden, zich nooit in dat humoristische kleed gehuld. Het is
een eigenaardig Vlaams verschijnsel. De gotische architectuur vertoont in sommige van haar versierselen dezelfde
neiging. In elk geval is er zekere mate van geestkracht
nodig, om het verschrikkelijke zich bij voorkeur in de gedaante van het potsierlijke te kunnen denken. De verzoekingen van de heilige Antonius resumeren een groot aantal
zeer oorspronkelijke uitingen van de Vlaamse kunst.
Bakhuizen van den Brink schreef in 1840, naar aanleiding
van het beroemd exemplaar in het Amsterdams Rijksmuseum, een half romantische, half wijsgerige studie, welke
in de vorm van een kritiek van het kluizenaarsbestaan, en
van de belichaming daarvan in de H. Antonius, Teniers
een uitgezochte hulde brengt. De Vlaamse meester verdient
die eerbiedige bejegening: 'Het beeld van Antonius lag
daar, geknield met priesterlijke waardigheid voor het stenen
outer, vanwaar zo dikwijls het liefelijk reukwerk van zijn
gebeden ten hemel steeg. Men ontdekte in hem al de grootsheid, al de ernst, al de zachtheid dier heiligen, waarmede
een, weer dan enige andere, dichterlijke godsdienst de hemel
had bevolkt, en die van de hoogte van de kerkgeweiven
op de schaar neerzien, die nog strijdt om in te gaan. Maar
een geest van het Kwaad, die macht bezat om met die
indruk een kamp te voeren, waarbij, op de eerste aanblik,
de overwinning onzeker moest zijn, - schroef, schroef de
verbeelding op, zo hoog gij kunt, - het zal moeite kosten,
om het boze als schoon voor te stellen en de trekken van
de boosheid kennelijk te houden. Is het Teniers niet te
vergeven, dat het beginsel van het boze nooit met meer
kracht tot hem sprak, dan waar het zich in de schuilhoeken
van de onbeschaafdheid verborg? Zodra de Boze een Boer
werd, gehuld in de ruwe pij, gereed om beurtelings de
roeiriem of de spade te voeren, zoals de hoop op gewin
het ieder ogenblik voorschreef, moest het gezelschap daaraan gelijken: gauwdieven, op briesende schelvissen gezeten;
oude wijven, die de naam van toverij hadden; bedelende
monniken, die voor niet teerden; valse tuisers, die het mes
trokken, om de speelschulden te betalen; sluwe sluikers,
de diplomaten van een lagere maatschappij, die overal op
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hun plaats zijn, omdat zij hun wereld het best kennen.'
Overmaat van vernuft is het enige, wat ik op deze verklaring vind aan te merken. Teniers behoeft onze vergiffenis
niet. Eerst onze eigen eeuw heeft van Goethe geleerd, het
diabolische te vereenzelvigen met het mefistofelische, geestig
en pittoresk. De Vlaming van de rde eeuw vereenzelvigde
het met het gemene, verlopene, schelmse, hetwelk de hem
omringende samenleving in overvloed aanbood. De tijd van
de Geest van het kwaad met een schilderachtige pluim te
tooien, was nog niet aangebroken. De sierlijke hane- of
fazanteveder wordt terecht door Teniers voor de muts van
dansende boerenbruigoms bewaard. Tenzij hij voor de
verandering haar de speelman op de hoed steekt, arme
drommel, die met een bierton tot orkest achter de kam staat
te strijken.
Steen, Ostade en Brouwer spreiden in hun dorpsherbergen gelagkamertaferelen een aanstekelijke uitgelatenheid ten
toon, Welke bij Jordaens in het grout teruggevonden, bij
Teniers, die in dezelfde kleine afmetingen werkte als zij,
tot onze schade gemist wordt. Doch zo hij minder vrolijk
is, hij overtreft hen door zijn distinctie. Zijn boerenkermissen (het Brussels museum bezit een voortreffelijk specimen)
is het aan te zien, dat de kunstenaar gerekend wilde worden,
tot de klasse van de aanzienlijken te behoren. Zijn penseel
en zijn, kleuren schilderen de pret, doch beleven haar niet
mede. Op de achtergrond verheffen zich de torens van zijn
in een kasteel herschapen landhoeve. Een koets, met een
livreibediende op de bok, heeft hem en zijn vrouw naar het
feest gevoerd. Mevrouws sleep wordt gedragen door een kleine page. Mijnheers gewaad is dat van een edelman. De ruwste
trekken van de lompe wereld zijn uitgewist. Aileen Rubens
verstond de kunst, wanneer hij een enkele maal tot het
schilderen van volkstonelen afdaalde, volslagen realist te
zijn en nochtans een onnavolgbaar kunstenaar te blijven.
Het mindere genie van Teniers moest kiezen, en offerde aan
de gekuiste smaak een gedeelte van de waarheid op. Ik vind
hem het grootst, wanneer hij heilige Antoniussen en goudzoekende alchimisten schildert.
Aan de spits van de beroemde Antwerpenaren, die tot de
omgeving van Rubens behoord hebben, staat Van. Dyck.
Vergelijkt men hem bij Teniers en Jordaens, dan heeft hij
zeer weinig van het eigenaardige Vlaamse over zich. Ofschoon een burgerzoon, evenals zij, is hij een geboren aristocraat. Al vroeg schijnt hij begrepen te hebben, dat, nevens
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Rubens, die hij in hoge eer hield, voor hem te Antwerpen
geen uitzicht op een even schitterende positie bestond; en
een minder schitterende achtte hij beneden zich. Misschien
zou hij, als Teniers in later jaren, zich een benoeming te
Brussel tot hofschilder van de koninklijke landvoogd hebben
laten welgevallen. Maar zeker had hij zich niet vergenoegd,
gelijk Jordaens, te Antwerpen in een fraai eigen huis te
wonen en alleen voor de kunst te leven. Zijn leus was, stel
ik mij voor: 6f zelf een prins zijn, gelijk Rubens, of heengaan. Het Vlaamse leven stuitte hem tegen de borst. Van
nature had hij een hekel aan het plebeische. Ware hij een
burgermeisje geweest, men zou hem een nuf genoemd hebben.
Sterk is gedurende zijn verblijf in Italie die trek van zijn
talent en zijn karakter, - want het een ging bij hem niet
zonder het ander, - aan het licht gekomen. Het is waar, dat
toen hij naar het Zuiden toog, hij reeds een jongeman van
twee- of drieentwintig jaar en een volleerd discipel van de
grote meester was, Wiens beste wensen hem op de reis vergezelden. In zichzelf echter ware dit pen reden geweest, te
Rome de omgang met de Vlaamse bent te mijden en zich de
haat of de afgunst van minder begaafde, minder voorspoedige jonge gildebroeders op de hals te halen. Te Florence,
althans, kon hij met zijn stadgenoot Joost Suttermans, slechts
een paar jaar ouder dan hijzelf, het zeer goed vinden. Wat
hem Rome vlieden en zijn tijd tussen Venetie en Genua
verdelen deed, was een onoverwinnelijke afkeer. Adonis kon
de saters niet verdragen. Zijn schoonheid, zijn praalzucht,
zijn hooghartigheid, waren de openbaring van een temperament, dat het verkeer van de grote wereld zocht. Door of
te dalen had hij kunnen heersen: hij verkoos te rijzen en te
genieten.
Een eerste bezoek aan Engeland, nog v66r de Italiaanse
bedevaart, heeft blijkbaar aan Van Dycks heimwee een
bepaalde richting gegeven. De cavalierswereld aan gene
zijde van het kanaal, gevoelde hij, was zijn natuurlijk element. Dar, aan het hof van Jakobus I en Karel I, zou hij
zich een positie kunnen maken, gelijk aan die van Rubens
te Antwerpen. Dnr leven in de grote stijl, die met zijn
neigingen strookte; als gelijke op en neer gaand met spilzieke jonge hertogen, en het hof makend aan schone jonge
hertoginnen. De gouden sleutel van zijn talent zou Reinout
de toegang tot die tuin van Armida ontsluiten.
Van Dyck, zien wij, heeft noch zijn vaderland, noch zijn
meester verloochend. De natuur zelf had in hem een andere
dan de Vlaamse aard gelegd. Historieschilder, kiest hij als
type voor zijn Madonna's en zijn Magdalena's, Venetiaanse
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of Genuese dames; voor zijn Christuskinderen Engelse
baby's. Portretschilder, wijdt hij zich aan de beeltenissen
van kardinalen Bentivoglio, van Antwerpse juffrouwen De
Tassis, van lady's Stanhope, van lady's Venetia Digby. Zo
weinig eenzijdig gaat hij daarbij te werk, dat wanneer het
Vlaamse kunstbroeders geldt, die hij persoonlijk genegen is,
hij aan hun konterfeitsels dezelfde zorg en dezelfde liefde
besteedt. Beroemd is zijn portret van Maarten Pepyn, beroemder dat van Maarten Ryckaert, beroemdst van al dat
van Frans Snyders. Doch hij kan het niet helpen, zo hij een
Engelsman geworden, een Engelsman gebleven is. Niet langer dan tien jaar vertoefde hij in het vreemde land, maar
spreidde er een vruchtbaarheid ten toon, welke alleen door
die van Rubens overtroffen wordt. Geheel Engeland ontving
van hem onderwijs in de kunst. Nog honderd vijftig jaar
na zijn dood herleefde hij er in Gainsborough en Reynolds,
De ladylike portretten van Lawrence zijn in de stij1 van
Van Dyck.
Zijn kunstenaarsnatuur is een der merkwaardigste, waarvan de geschiedenis der beschaving in Europa aantekening
heeft gehouden. Zo hij ons het beeld van een goud- en
carrieremaker vertoont, het is niet in de hoedanigheid van
parvenu, maar omdat hij ernaar bewerktuigd is. Zelf eeri
fraai en aanvallig menselijk dier, gevoelt hij zich aangetrokken door een samenleving, waar verfijnde zinlijkheid
de toon geeft. Hij kan niet leven, tenzij omgeven van een
hofstoet. Huiselijk geluk bekoort hem niet. Hij laat zich
uittrouwen aan een meisje van geboorte, zonder fortuin;
een meisje, dat hem onverschillig is, en hij haar. Maar
vriendinnen moeten zijn beurs onuitputtelijk, aanzienlijke
vrienden iedere dag zijn tafel gedekt vinden. Met al dat
ruineert hij zich in genen dele. Wanneer hij, nauwelijks
veertig jaar oud, door de dood wordt weggenomen, laat
hij zijn jonge vrouw en zijn pasgeboren kind een vermogen
na, en staat de koning van Engeland voor grote sommen bij
zijn erfgenamen in het krijt. Evenzo -vvat zijn genie betreft,
Kan men zeggen dat hij vOcir ziin tijd aan een nimmer
afgaande genotkoorts gestorven is, zijn werkkracht heeft er
niet onder geleden. Te Munchen bevinden zich van hem
eenenveertig schilderijen, te Petersburg veertig, te Wenen
achtenveertig, te Parijs twintig, te Dresden negentien, in de
kerken en museums van Belgie, ik weet niet hoeveel: alles
ongerekend de in Engeland aanwezige, waarvan een gedeelte, ten getale van een half honderd, in 1857 te Manchester
tijdelijk verenigd geweest is. Een oogst van twee- a. driehonderd doeken en schetsen, alle gestempeld door een mees117

terlijk merk! Van Dyck is van het geslacht der Mussets,
der Byrons, der Mozarts geweest: vruchtbaar en volmaakt,
te midden van een haastig drinken uit de omperelde beker
van het leven. Musset zelf was van oordeel, dat zijn gelaatstrekken overeenkomst vertoonden met het eigenhandig portret in het Louvre. Een nog treffender beeld is dat van de
hertog van Richmond, aan de overzijde: een jonge edelman
in een zijden hemd, schoon als de dageraad na een aan het
spel en de wijn gewijde nacht, met half ontblote borst,
golvende blonde haren, en in de hand een peer. Ook Van
Dyck was een van die prikkelbare wezens, welke van het
leven eisen, dat het een godenmaaltijd gelijken zal, en
die, wanneer het onderste uit de kelk naar alsem smaakt,
zich aan de droefgeestigheid overgeven. Reeds in een vorig
hoofdstuk wees ik crop, van welke bitterheid zijn opvatting
der nieuwtestamentische lijdensgeschiedenis getuigt. Het
Antwerps museum bezit van hem een Hood Gods en een
Crucifix, waaruit dezelfde neiging spreekt. Deze kunstenaar
heeft er zich nooit op toegelegd, zijn eigen hartstochten te
beteugelen; maar fijn en levendig gevoelt hij het Teed van
anderen, het aan de onschuld gepleegd verraad, de gruwel
van een boosaardige, van God verlaten wereld. Uit die
tegenstrijdigheid van, gevoel en wandel wordt ook bij hem een
andere geboren, tegenstrijdiger dan de eerste. Zijn deernis
met de Man, der Smarte is de sentimentaliteit van een Don
Juan. Zijn bittere beker verwart hij met de lijdensbeker van
jezus Christus. Er is maar een droefheid, denkt hij, en overgiet zijn altaarstukken met een tragisch waas, dat van meer
poezie dan zelfkennis getuigt.
Aldus schijnt dit ongemeen wezen mij toe, verklaard te
moeten worden. Een groot aantal geboren edelen en vorsten
hebben het voorkomen, en voeren de toon, van onopgevoede
handelsreizigers, encanailleren zich met publieke vrouwen,
gevoelen niets voor wetenschappen of kunsten, koppelen een
nutteloos dandybestaan aan de zeden en de voorkeur van
een korporaal, doen aan ondergeschoven kuikens denken,
het voorvaderlijk arendsnest onwaardig. Van Dycks vader
deed maar in lijnwaden of koloniale goederen, en bracht
een burgerlijke stoet van twaalf kinderen groot. Vie zal
zeggen, door welke speling van . de natuur een daarvan ter
wereld is gekomen met de fijne lichaamsbouw, de beschaafde
manieren, de neigingen en behoeften van een edelman van
de echte stempel? Het ras van de Vlamingen mag roem
dragen op het felt. Van Dyck paarde aan zijn wereldsgezindheid het zeldzaamst kunstenaarstalent. De verpletterende
meerderheid van Rubens zelf heeft niet kunnen verhinderen,
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dat hij aan de zijde van zijn meester, en op hetzelfde gebied,
zich een onvergankelijke naam veroverde. De geharnaste
kracht, daartoe vereist, heeft hij met zich omgedragen, alsof
het een fluwelen wambuis gold, van een ridderketen omslingerd. De aandoeningen, welke zijn ziel doorstroomden,
waren niet onberispelijk in zichzelf, maar van een verheven
soort. In zijn kunst heeft hij het zover gebracht, dat sommige van zijn schilderijen onder de schoonste der wereld
gerekend worden. In hoge mate bezat hij het genie van de
smaak. Niet door zijn wuftheid, maar door zijn wezenlijke
meerderheid heeft hij het hoofd van edelvrouwen op hol
gebracht, jonge lords geleerd te leven, een gehele aristocratic voor zich doen buigen. Een familieportret van Van
Dyck te bezitten, geldt nog heden in Engeland voor een
adelbrief. Van zulk een leven kunnen wij niet zeggen dat
het te kort geduurd heeft, niet goed besteed is geweest of
anders had moeten ingericht zijn. Een grout en nuttig burger
is hij, die in een wereld als de onze, de algemene smaak
helpt vormen, het schone leert opmerken, het lelijke op een
afstand houden. Kunstenaren van de rang van Van Dyck
zijn als eminente veldheren, die de onafhankelijkheid van
hun yolk vestigen, of aangrenzende provincien veroveren.
Zij verheffen het schone tot zekere standaard, die voor
volgende geslachten gehandhaafd blijft. De dag komt, dat
de geschiedenis van hun bijzonder leven wegvloeit in de
weldadige algemeenheid van het door hen tot stand gebrachte goede, en de kennis zelf van hun feilen slechts dient,
ons van hun deugden des te levendiger te doen genieten.
RUBENS
kern van de tegenwoordige schilderijen-museums te
Antwerpen en te Brussel, heeft zich op dezelfde wijze
gevormd als het geval is geweest met de departementale
museums in Frankrij k. Toen in de laatste jaren van de vorige
eeuw de grote omwenteling uitbrak, ontstonden er ook in
Belgic chaotische depots van kunstwerken, afkomstig uit
particuliere verzamelingen van geemigreerden, uit vergaderzalen van opgeheven gilden en ambachten, bovenal uit de
refters en kapellen der kloosters van ontbonden orden. Een
gering aantal kunstvrienden waakten in stilte over die schat;
verdedigden hem tegen grote en kleine rovers; behielden
wat er te behouden viel. Uit die nederige beginselen zijn
na 1815 de schone openbare kabinetten geboren, op wier
bezat de twee voornaamste Belgische steden thans roem
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dragen. De hoofdinhoud is kerkelijke kunst: altaarstukken,
nogmaals altaarstukken. Tot aanvulling der leemten wordt
van regeringswege het mogelijke gedaan. leder jaar staan
de Kamers aanzienlijke sommen tot aankoop van ontbrekende werken toe. Nochtans blijft de oorsprong zichtbaar.
Zo dit voor de kennismaking met sommigen onder de
Vlaamse meesters een beletsel is, voor de studie van Van
Dyck is het een hulpmiddel, en in de eerste plaats voor die
van Rubens. Beklaag u niet, wanneer gij Belgie bezoekt, de
kerken in de museums terug te vinden! Rubens is zo veelzijdig en veelomv attend, dat men blij moet zijn hem voor
een keer onder een gezichtspunt te kunnen brengen. Onze
draagkracht heeft aan de man der bijbelse geschiedenis en
van het christelijk dogma, die de Belgische museums en de
Belgische kerken te aanschouwen geven, voor ditmaal meer
dan genoeg.
Een good denkbeeld van de wijze, waarop Rubens deze
onderwerpen behandelt, verkrijgt men door aan sommige
verzen van Vondel te denken. Laat mij de eerste strofen
van de Oliiltak aan Gustaaf Adolf mogen aanhalen. Dit vers
van 1632 verplaatst ons in de rijpe herfsttijd van Rubens'
talent. Niet positief-christelijk van inhoud, biedt het een des
te scherper uitstekend punt van vergeNking aan:
't Wild vogelkijn, dat zingt, daar 't onbeknipt is:
`Al de open lucht is mijn!' nog steent het, om te zijn
bij 't lieve nestje, daar het uitgeknipt is.
1k mee. Hoewel mijn blijde geest vaart speulen
daar draaiboom sluit noch hek, een heimelijke trek
verleidt het hart naar mijn geboortestad Keulen.
Daar heb ik eerst om honig uitgevlogen
omtrent den blonden Rijn,
beplant met rijnsen wijn;
en als een bij violendauw gezogen.
Uit dit geboortezog wordt mijn, zorg geboren,
nu 't Zweedse vaandel vliegt
daar ik ben opgewiegd;
nu 't grof geschut vast dondert in mijn oren.
Hoe wens ik, als een rijnzwaan, Mars te ontmoeten
en, met de Borst in stroom,
aldus door zang zijn toom,
te temmen, langs het stof van paardevoeten!
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Deze Vondeliaanse blik op een historische toestand is ook
de blik van Rubens, wanneer hij voor de kathedraal van
Gent de Legende van de H. Bavo schildert. Bij de dichter
ziet gij, aan de rijweg langs de rivier, de stofwolken opstijgen, waarin de ruiterbenden van Gustaaf Adolf naar Keulen
komen draven. Als een zwaan ziet gij hem de stroom klie:
ven, de boeg gelijk van een zeilend schip. Daareven was hij
een honig-vergaderende bij, fladderend van de velden naar
de wijnbergen. Het besef van zijn talent neuriet in zip
borst. Maar de vrije en vranke wildzang van Amsterdam
kan niet vergeten, hoe zijn wieg te Keulen gestaan heeft;
en zijn hart klopt onrustig, bij de gedachte, dat wellicht de
jammeren van een beleg zijn geboortestad dreigen. Zo ziet
ook de schilder alles in beelden, voortgebracht door zijn
eigen gemoed. Van de heilige Bavo, wiens ware geschiedenis
hem even onbekend is als u of mij, maakt hij een dubbelganger van zichzelf. In Bavo's persoon wordt hij van
militair kloosterling. Zijn verbeelding doet hem in het benedenstuk al zijn goederen aan de armen schenken, in het bovenstuk op de trappen van een kerk knielen, waar een priester
hem ontvangt. Twee vorstelijk geklede en schone vrouwen
zijn getuigen van het toneel. De gevoelens en de handeling zijn
christelijk, maar worden even wcrelds voorgesteld als wanneer Vondel naar de tak grijpt. Voor een concert van woorden, is het een concert van kleuren. De gehele Rubens leeft erin, met al hetgeen hij op aarde liefheeft, bewondert en vereert.
In zijn Getemde Mars, van 1648, zal Vondel de weldaad
en de iiefelijkheid van de vrede schilderen in de gedaante
van een uit de hemel van Nederland op de Olympus nederdalende vrouw, die Jupiter, door Mars bestookt, redding
komt aanbrengen:
Gerustheid schijnt uit Naar gezicht te stralen.
De olijfkrans, vers gevlochten, dekt het hoof d.
Haar aanschijn elk een blijden dag belooft,
en troost al wat zijn adem niet kan halen.
Het wit gewaad, bezaaid met guide olijven,
verrijkt ze met een glans van majesteit,
die hoger draaft dan 's mensen sterflijkheid
bereikt. Zo komt ze allengs wat naderdrijvei.
Haar wagen wordt van Nederlandse leeuwen
zachtmoedig voortgetrokken door de lucht;
zij luistren mak naar hare roede en tucht,
en weten nu van brullen, noch van schreeuwen.
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Ootmoedigheid en Lief de voor haar zwieren,
en ademen een dauw en frisser geur;
de lucht ontlaat, en krijgt een blijder kleur;
men hoort rondom de vogels tierelieren.
Dus nadert zij den God der orelogen;
die staakt den storm, als hij dat aanschijn ziet.
Hij ziet zich blind, en kent die goedheid niet,
en zuigt terwij1 de vonken uit haar ogen.
Een zuchtje speelt, en zwaait de blonde lokken
om hals en nek. De minnelijke mond,
de rode roos op 't sneeuw der wangen, wondt
het hart des Gods, dat walgt van al zijn wrokken.
't Geweer ontzijgt vanzelf zijn ruwe handen.
Zij stijgt hierop omlaag, en vleugelt vlug
en bindt hem bei zijn armen op den rug:
met geen metaal, maar zachte Oranjebanden.
Zo drijft ze Mars groothartig voor haar wielen,
en voert hem in triomf heel Neerland door.
Haar volgen, op dat zegenrijke spoor,
een dikke drang en wolk van dankbre zielen.
finder de eigenlijk gezegde allegorische tekeningen en
schilderijen van Rubens heeft men soortgelijke voorstellingen
voor het grijpen. Doch het merkwaardigst is, hem dezelfde
methode te zien toepassen op de bijbelse geschiedenis, of op
onderwerpen uit de godsdienstige bespiegeling. Tot verzinlijking van de gedachte dat de misdaden van de mensen de
rechtvaardige goddelijke toorn opwekken, schildert hij een
lucht, waarin Christus verschijnt, gewapend met straffende
bliksemstralen. De H. Maagd weerhoudt de arm van haar
Zoon, en wijst hem, genade vragend voor het mensdom, op
haar borst, die hem gezoogd heeft. Beneden, op de voorgrond van een landschap, ligt de H. Franciscus geknield,
en houdt de armen beschermend uitgebreid over een wereldkloot. Gelijk een moeder het de wieg van haar zuigeling
doen zou, zo dekt de heilige met zijn lijf de bedreigde aarde.
Door een dichter of een redenaar beschreven, zou deze
opvatting koel laten. Door Rubens geschilderd, doet zij een
aangrijpende werking. Het museum te Brussel bezit dit doek.
Het heet in de catalogus: Le Seigneur voulant foudroyer le
monde. Met een zwaai doet Rubens er zich in kennen als
een evenknie der grote kerkvaders en theologen. Tegelijk is
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de voorstelling artistiek. Ook werd het dogma niet gekopieerd naar een bladzijde uit het heilig boek, zoals in de Aanbidding van het Lam der Van Eycken. Een kunstenaar heeft
het leerstuk in zichzelf verwerkt, en geeft, naar de eis der
hulpmiddelen van zijn yak, het terug.
In alle bijbelse voorstellingen van Rubens wordt men
door ditzelfde verschijnsel getroffen. Het museum van Antwerpen en de Sint- Janskerk te Mechelen bezitten de twee
schoonste exemplaren van de Aanbidding der Koningen. De
hemel blijft hier gesloten. Alles valt op aarde voor, in een
hut of een stal. Maar de geslachten van de mensen hebben
er elkander altegader bescheiden. Om de schoonste vrouw
en het aanvalligst kind groeperen zich forse mannen,
eerbiedige grijsaards, vorsten en slaven uit het morgen- en
avondland. De nieuwsgierigheid van de dierenwereld zelf
is opgewekt: de kamelen, die de bezoekers aanvoerden,
gluren uit de hoogte over de gebogen hoof den heen. Uverig
heeft de kunstenaar, dat spreekt, partij getrokken van de
gelegenheid, te woekeren met kleuren, met tegenstellingen
van blank en bruin, met prachtgewaden, met gedreven gaud
en vonkelende juwelen. Maar het dock als geheel is de allegoric van een gedachte: belangstelling. Belangstelling in jets
verhevens, dat tegelijk beminlijk en aandoenlijk is; dat
groten en kleinen om strijd aan het hart gaat; de spil van
de wereldgeschiedenis. De gehele ruimte is vol figuren. Nergens een gaatje. Het is niet meer dan billijk, zegt hij, dat
de mensen elkander verdringen, om hun Heiland op de
schoot van zijn moeder te zien liggen.
De Kruisoprichting van de Antwerpse kathedraal geeft
een groep te aanschouwen, die slechts ..voorstelt wat zij gehouden is voor te stellen. Langzaam rijst het schuinsliggend
hout, overeind getrokken en gebeurd door de scherprechter
en zijn helpers. De beulen beseffen niet, dat zij zelf door
deze handeling hun slachtoffer een ereplaats bereiden. Nog
een ogenblik, en, als een andere slang van de genezing in
de woestijn, zal de algemene Verzoener boven alien en alles
uitsteken. Hoe echter aan te duiden, dat hun wreedheid
slechts onwetendheid is? Dat zij louter lieden zijn, die hun
handwerk verrichten en hun daggeld verdienen? Op bewonderenswaardige wijze is dit denkbeeld voorgesteld door een
kerel, een naakte herculische kaalkop, die met zi jn knie het
kruis, en met beide armen het lichaam van de gekruisigde
ondersteunt. Zelfs bij Rubens vindt men maar weinig beelden
van zulk een overweldigende betekenis. De gehele wereld
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van de menselijke gemeenheid is in die beulsknecht als
samengevat. Het doek is een zinnebeeld van hetgeen op
aarde de mensgeworden godheid wacht, - zanger, wijsgeer,
hervormer, martelaar, - wanneer zij, ruwheid en botheid
ten prooi, deze in de handen, neen in de kluiven valt.
In de Kruisafneming aan de andere zijde, pendant der
Oprichting, heeft Rubens, door de keus van de onderwerpen,
een allegorische bedoeling rechtstreeks op de voorgrond
gesteld. Spelend met de betekenis van de naam van een
schutspatroon, gaf hij een drievoudige Christusdraging:
Christus van het kruis gedragen in het midden, Christus
door de grijze Simeon gedragen op de rechter-, Christus
door zijn moeder onder het hart gedragen op de linkervleugel. Op soortgelijke wijze laat Vondel de ontmoeting van
de moeder van Jezus en van de moeder van Johannes, in
een reizang van zijn Maria Stuart, contrasteren met die van
een andere Elizabeth en een andere Maria, koninginnen van
Engeland en van Schotland. Aileen de hoogste kunst kan
zulke voorstellingen behoeden, te verzeilen op de klip van
het vals vernuft. Het is bekend op welke wijze Rubens, in
zijn middenstuk, zich van zijn taak gekweten heeft. Da
Vinci's Avondmaal en Rubens' Kruisafneming zijn de twee
populairste altaarschilderijen van de christenheid, door protestanten en roomsen om strijd geeerd. Voor de geschiedenis
van de Vlaamse kunst heeft deze Aineming dezelfde waarde,
als Goethes Faust voor de geschiedenis van de Duitse letteren. Niemand heeft na Rubens een nieuwtestamentische
kruisafneming kunnen schilderen, zonder aan de meester tol
te betalen. Het andere doek geeft de beulen van Jezus; dit,
zijn vrienden. Het is de triomf van de menselijke deelneming,
uitgedrukt overeenkomstig het wezen van lijnen en kleuren.
De schilder heeft geen andere bedoeling gehad, dan een
volmaakte groep liefhebbende personen te tekenen, bezig
met het opnemen van Jezus' lijk. Niet uw deernis brengt hi)
in beeld, maar de hunne. Wat hij geeft is sentiment, geen
sentimentaliteit; is gevoel, geen vernuft. De toespeling op de
heilige Christoffel moet worden opgedolven uit woordenboeken: de herinnering van de torsende Johannes in zijn
rode mantel, van de blonde Maria Magdalena, van de discipel met de lijkwa tussen de tanden, is onsterfelijk blijven
voortleven.
Bijzondere aandacht verdient de aanvallige Moedermaagd
van het linker zijblad. Wanneer Napoleon I een zwangere
vrouw tegenkwam, verhaalt men, lichtte hij de hoed: hulde
van de zelfzuchtige krijgsgod aan het wassend kanonvlees.
Rubens is erin geslaagd een zwangere Madonna te schilde124

ren, welke niet aan voedsel voor het graf doet denken, maar
aan bloeiend leven. 1k ken van zijn hand geen bekoorlijker
vrouwenbeeld; geen hetwelk onder die Vlaamse hoed zo
oorspronkelijk, zo geheel en al van hem is. Van de Kruisafneming zou men nog kunnen geloven, dat zij het werk
was van een der grote Italianen. Van dit zijblad niet. In
Goethe bewondert men, dat hij een Leipziger grisette tot
een tragische heldin heeft weten te verheffen, wier naam
reeds volstaat, ons aan een onvergankelijk type te herinneren. Rubens' zwangere Maria is een eerbare Gretchen. Haar
bestaan werd gegrepen uit de verborgenste diepten van de,
menselijke natuur, waar bloed en ziel, geest en stof, ineensmelten. Wanneer Jordaens schildert, neemt hij zijn toevlucht
tot de allegorie der school. Voor Rubens is het leven zelf
de allegorie bij uitnemendheid. In dat steunen van Elizabeths nicht op de balustrade van de trap, die zij opgaat,
ligt een lierzang ter ere van de moederlijke staat. De schilderkunst heeft in de loop van de eeuwen vele schone werken
voortgebracht; maar geen schoner dan, dit tafereel.
In het forse zeg ik hetzelfde van de Wonderdadige
visvangst in Onze-Lieve-Vrouw van Mechelen. Om zulke
figuren te kunnen schilderen is Rubens ter wereld moeten
komen, met een onmiddellijk aan de natuur grenzend gevoel
van licht en kracht. Evenals Newton en Darwin, heeft hij
het samenstel van ons heelal instinctmatig doorgrond, en,
met dezelfde vastheid als zij in hun wetenschappelijke vertogen, het resultaat van zijn waarnemingen uitgedrukt met
het penseel. Vooral twee beelden verdienen de bewondering
van de wereld: een op de plecht staand roeier, uitkomend
tegen de heldere lucht, en een op de rug geziene varensgast
in hoge waterlaarzen, het bovenlijf bedekt met een scharlaken wambuis. Het achteroverhellen van die breedgebouwde
knaap, al zijn krachten inspannend om het voile net op het
strand te halen, is in zijn soort geen minder wonderdadige
visvangst zelf. Hier, en in het beeld van die roeier, is het
genie aan het werk geweest in de volheid van zijn naieveteit.
Deze mensen zijn belichaamde natuurwetten. Het bijzondere
in hun wezen smelt met het algemene even noodzakelijk
samen, als in de wereld om ons heen. Nadenken en oefening
kunnen de gave, het menselijk verschijnsel aldus op te
merken en weer te geven, bij een geboren kunstenaar vaardigheid doen worden; de gave zelf is hem door niemand
medegedeeld, en hij kan er zich niet ten voile van bewust
zijn. Men staat hier voor het grote raadsel van het scheppingsvermogen. Rubens heeft boven Teniers, boven Jordaens,
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boven Van Dyck, uitgemunt door iets primordiaals, van
hetwelk geen rekenschap kan gegeven worden. Hij had het
gigantische over zich, hetwelk aan de ene kart nog medebehoort tot de grondstof van het geschapene; en tegelijk
was hij toegerust met een kracht van voorstelling, welke
leven instortte aan het onbezielde en het niet-bestaande te
voorschijn riep. Vandaar de dubbele betekenis van zijn
werken. Behalve openbaringen van een volleerde kunst, zijn
zij het tevens van het geheimzinnige wezen der Bingen.
Zonder het gewild of geweten te hebben, plaatst Rubens
zijn toeschouwer voor een eleusinisch mysterie.
De bijgebrachte voorbeelden waken in genoegzame mate
duidelijk, geloof ik, waarin het eigenaardige van 's mesters
altaarstukken ligt. Nooit andere hulpmiddelen aanwendend
dan die, voor welke hij scheep komt, maakt hij de bijbelse
geschiedenis tot draagster van de algemeenste verschijnselen
van het menselijk zijn, en grijpt daarbij om zich heen met
een vrijheid, voor welke generlei anachronisme bestaat. Het
kostuum van zijn heilige personen is zuivere fantasie. Hun
typen zijn een bloemlezing uit verschillende rassen van zuid
en noord, west en oost. Architectuur wordt door Italie,
landschappen worden door Vlaanderen geleverd. De Schelde
doet dienst ais meer van Tiberias, en Jezus van Nazareth
gaat uit vissen met Antwerpse matrozen van de 17de eeuw.
De heersende draperie is de Grieks-Romeinse; maar dit verhindert noch, dat bij een graflegging de heilige Franciscus
staat toe te zien in middeleeuws ordegewaad, noch dat
Sint- joris hulde brengt aan de heilige Maagd, in een Damasceense wapenrusting.
Ik denk aan de Sint-Joris der Onze-Lieve-Vrouw, in de
Antwerpse grafkapel. Drie dagen voor zijn dood beschikte
Rubens, dat deze schilderij, zo men zijn gebeente de onderscheiding waardig achtte, het altaar van een der nissen in
de Sint-Jakobskerk versieren zou. Door de zorg van zijn
jonge weduwe kwam de kapel in orde. Hoewel het nutteloos
is, in dit doek naar portretten te zoeken, verbeeldt het °
ongetwijfeld een familietafereel, en heeft om die reden de
keus van de schilder er zich op gevestigd. Geheel in overeenstemming met zijn opvatting van de schilderkunst, symboliseert het zijn eigen leven, genomen uit het oogpunt van
de voile mannelijke wasdom. Een stokoude heilige Hieronymus duidt de voorgeslachten aan. Een bejaard kardinaal
vormt de overgang op Sint-Joris zelf, die met opgeheven
banier, voorafgegaan door drie jonge vrouwen welke de
kardinaal omstuwen, zegevierend naar de troon der Maagd
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Maria komt schrijden, opdat ook hij tot de handkus van
het Kind Jezus worde toegelaten. De jaren en de rimpels
zijn alleen aan de mannen gegeven. De vrouwen, als Maria
zelf, vertonen beelden van altijd bloeiende jeugd. Een van
haar, de hoofdfiguur, is een Magdalena. Een krans van
zwevende kleine engelen in de lucht kroont het heilige Kind
met een bloemtuil. Een andere kleine engel staat beneden
op de voorgrond en omklemt het grote bijbelboek, dat de
nude Hieronymus van de knieen dreigt te glippen.
In een vorig hoofdstuk heb ik van zwanezangen gesproken, welke bij ieder nieuw bezoek aan Steen, Rubens de
borst doorstroomden. Uit die laatste jaren van zijn leven is
ook deze Sint-Joris afkomstig, toen bij het rugwaarts zien
hij zichzelf het getuigenis geven mocht, als een goed christen
ridder de strijd tegen de wereld met ere volbracht te hebben.
Terwijl ik dit schrijf, verkondigen alle dagbladen de lof
van Hans Makart, die in de laatste dagen van april 1878,
bij het vieren der zilveren bruiloft van de keizer en de
keizerin van Oostenrijk, de grote historische optocht regelde,
welke twee en een half miljoen gekost heeft, en waaraan
door vijftienduizend personen uit alle landen en standee
der monarchic deelgenomen is. Sommige episoden van het
verhaal dier feestviering zijn treffend. Wanneer de trein in
aantocht is en de burgemeester van de hoofdstad de keizer
heeft toegesproken, dan begint (wijding zonder wedergade)
uit de verte het kanon te bulderen en gaan, op een gegeven
teken, terwij1 een koor een volkslied aanheft, de klokken
van alle kerken luiden. Uren en uren duurt het, eer de
stoet voorbij is. Naarmate hij voortgaat, scharen de muziekkorpsen die hem vergezellen, zich aan de voet der keizerlijke tribune. Daar komen veertig liedertafels de optocht
besluiten; en wanneer de vocale krachten te midden der
instrumentale, zich in het gelid gesteld hebben, lost beider
vereniging zich in een reuzenhymne op. Het moest niet
geoorloofd zijn, dat op een punt der aarde zulk een indruk
te ontvangen valt, zonder dat de gehele wereld daarvan
haar deel bekomt. De allegorische zegewagens der jagers,
der tuiniers, der wijnbouwers, der mijnwerkers, der brooden der pasteibakkers, der slagers en der herbergiers, heeft
uit de verte het oog niet kunnen volgen. Het kon slechts
opmerken, dat in elke voorstelling de 16de eeuw en Albrecht
Diirer herleefden, tot Rubens en de 17de in de triomfwagen
der kunstenaars kwamen aanrijden, beeldhouwers en schilders. Aan het hoofd Makart, bezieler van het feest. Hij is
in zwart fluweel en zwarte zijde gedost en berijdt een wit
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paard uit de keizerlijke stallen. Men juicht hem toe als held
van de dag. Uit de balkons der huizen, ter weerszijden van
de boulevards, regent het bloemen op zijn weg. Honderdduizenden gevoelen aan hun hart, dat door zijn kunst de
grootse nationale hulde gedragen wordt, welke men de
keizer en de keizerin gaat aanbieden. Zijn fanta.sie heeft
stoomboten en locomotieven dichterlijk gemaakt; water en
vuur in gnomen en sirenen herschapen; de pazie der 19de
eeuw in levende wezens aanschouwelijk doen optreden. Zijn
zegepraal is die van de lijn en kleur geworden dichtkunst
zelf. Na de keizer is hij de eerste man van het land.
Het levers van Rubens is van het begin tot het einde zulk
een zegevaart geweest. Mogelijk werd Sint-joris in 1635
geschilderd, het jaar zelf waarin Ferdinands intocht te Antwerpen plaatshad, en Rubens' naam geheel Europa door,
gelijk in 1878 die van Makart, in an adem met de naam
van gekroonde hoofden genoemd werd. Hij was toen tussen
vijfenvijftig en zestig jaar oud. Achter hem lag een arbeidzaam verleden, opgeluisterd door vijftienhonderd werken.
Nog een korte poos en zijn zon zal hebben uitgeschenen.
Hij is het tijdstip genaderd, dat een man van zijn betekenis
het ondernemen durft, zichzelf te meten.
Zijn opvoeding behoort tot het gebied der gissing. `Doch
er is maar weinig verbeelding nodig,' schreef ik elders, 'om
zich een voorstelling te vormen van de stemming van de
eerst Siegense, daarna Keulse, altijd om zo te zeggen vermaledijde omgeving, waarin de kleine Pieter Paulus opgroeide.
Heeft toen, zomin als later, zijn edel denkende moeder hem
de ware reden genoemd, waarom het gezin eerst na 's vaders
dood naar Antwerpen durfde terugkeren, er zijn huiselijke
atmosferen, die, zonder woorden of aanwijzingen, het werk
van onthullingen, van gedenkschriften verrichten. Als met
de moedermelk heeft Rubens de les ingezogen, dat tenzij
een Vlaming, in die dagen, goed en bloed voor de gereformeerde religie veil had, de wijsheid hem gebood, de koning
van Spa* of zijn plaatsvervangers te eren en de God van
het oude geloof te vrezen; alsook dat al wordt een burger
door de groten nog zo gevierd of aangehaald, hij vanwege hun
gewoonte, met de stenen te smijten, zich zorgvuldig wachten
moet, met hen of met hun vrouwen kersen te willen eten.
Met die dubbele ervaring, te midden van veel ingeslikte
tranen door de schrandere moeder opgedaan, deed de zoon
levenslang zijn voordeel.'
Te beginnen met zijn veertiende jaar voorziet hij, te Antwerpen van de Latijnse school gekomen, in zijn eigen onder128

houd, eerst als page, dan als schildersleerling. Op zijn
zeventiende leert hij in Otto van Veen de meester kennen,
die zijn neigingen zich onwillekeurig tot voorbeeld kozen:
een edelman, een man van de wereld, een vernuft. Wanneer
hij op zijn drieentwintigste naar Italie vertrekt, duurt het
geen jaar, of hij bekomt bij de hertog van Mantua een goede
plaats. Keert hij zeven jaar later naar Antwerpen terug,
onmiddellijk vindt hij werk, en even onmiddellijk vestigt
dat werk zijn roem. De vader had zich en de zijnen geniineerd: de zoon herstelt het fortuin van zijn geslacht. Hij
-wordt een bemind echtgenoot, een geeerd burger, een gevierd
meester. Verwoest de dood zijn huiselijk geluk, hij gaat een
tweede huwelijk aan, even gezegend als het vorige. Door
zijn omgang met het kleine hof te Brussel ontwikkelt zich
bij hem de gave der diplomatie. Een gelukkige aanleg doet
hem de vooroordelen van ministers en vorsten overwinnen.
Al schilderend en keuvelend maakt hij zich de koningen
van Spanje en Engeland tot vriend, die hem in de adelstand
verheffen. Met ieder jaar groeit zijn vermogen aan. In 1635
is hij miljonair.
Maar de effen wateren van die voorspoed hadden diepe
gronden! Een gematigdheid als die, welke men van het begin
tot het einde in Rubens' wensen ziet doorstralen, wordt niet
zonder zelfstrijd verkregen of gehandhaafd. Wees overtuigd
dat hij het saaie Antwerpen, het kleinsteeds en kleingeestig
Brussel, in zijn binnenste honderdmaal verwenst heeft. Dat
het lapje grond, welk men Brabant of Vlaanderen noemt,
hem even zoveel maal toegeschenen is, geen voegzaam vaderland aan te bieden voor een genie als het zijne. En dat
eentonig huiselijk leven! Dat eeuwig enerlei van de aangezichten om hem heen! Dat kibbelen over de prijs van een
schilderij, met gildebesturen of kerkmeesters! Te moeten
dansen Haar de pijpen van prelaten zonder verstand, edellieden zonder opvoeding, burgemeesters vol bier en vol
wansmaak!
Ik noem triviale verzoekingen; en misschien strekt het
een man nauwelijks tot eer, daar niet voor te bezwijken.
Kunstenaars echter staan als wispelturige geesten bekend.
Hun prikkelbaarheid maakt deel van hun talent uit. De
maatschappelijke positie, welke Rubens zich veroverde, kan
hem alleen bevredigd hebben, omdat hij niet slechts een
geboren schilder, maar ook een geboren wijze was. Het
fantastische, het onverzadelijke, in de eerzucht van andere
buitengewone mannen, heeft de zijne nooit gekenmerkt. Niet
naar verandering te haken, tevreden te zijn, goed niet prijs
te geven voor een denkbeeldig beter, dankbaar te genieten,
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is zijn leus geweest. Niets valt bij hem te bespeuren van dat
onophoudelijk bezig zijn van de mens met zichzelf en met
het ondoorgrondelijke, hetwelk een eeuw na hem begonnen
is een trek der Europese beschaving te zijn. Door te arbeiden, nogmaals te arbeiden, zet hij alles war hem hindert van
zich af. zijn inwendig leven is de geschiedenis van een door
eigen kracht telkens zich herstellend evenwicht. De sereniteit, welke over zijn werken ligt uitgespreid, is een getrouwe
spiegel van zijn gemoedsbestaan.
Dit is, stel ik mij voor, het gevoel dat onder het schilderen
van die Sint-Doris hem bezielde: het gevoel van de man,
die, het einde zijner loopbaan genaderd, zich bewust is, de
goede strijd gestreden en zijn geloof aan het ideale behouden
te hebben. zeer diep was Rubens doorgedrongen in de geest
van het christelijk dogma. Gelijk al het overige, vatte hij
ook het katholicisme zinnebeeldig op. zijn verering van
Onze-Lieve-Vrouw en van het Kind Jezus vloeide ineen met
zijn hulde aan het alles doorstromend leven. Toen hij deze
schilderij voor zijn grafkapel bestemde, bleef hij zich gelijk.
Wanneer men de Sint-Jakobskerk verlaat, nadenkend over
hetgeen mag zijn omgegaan in de borst van hem, wiens
gebeente daar ligt, dan behoudt men de herinnering van
een verheven geest, voor wie de waarheid zich oploste in
kleuren, en wiens kleuren op haar beurt het onuitsprekelijke
vertolken.
LETTEREN
SCHITTERENDE verlenging van het spoor, door de Van
Eycken, door Memling, door Metsys getrokken, is Rubens'
naam als een verenigingspunt, waarin al de hogere uitingen
van het Belgisch leven elkander ontmoeten. Op Rubens
kunnen de Walen zich beroepen, wanneer iemand hun verwijt, te zeer de eigenaardigheden van hun Keltisch ras te
handhaven. Op Rubens de Vlamingen, wanneer hun voor
de voeten wordt geworpen, dat zij te weinig hun Germaanse
maagschap verloochenen. Op Rubens alle Belgen, die aan
het goed recht van hun volksbestaan geloven. Ternauwernood heeft de geschiedenis van Europa een tweede voorbeeld
aan te wijzen van zoveel nationale zin, aan zoveel humaniteit gepaard, als door hem tentoongespreid is.
De reiziger, die van Antwerpen zich naar Brussel begeeft,
ondervindt dat het geloof aan zulk een hogere eenheid geen
weelde is. In de ene stad hebben al de krachten der Vlaamse,
in de andere, trots haar Brabantse oorsprong, al de krachten
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der Waalse nationaliteit zich saamgetrokken. Te Brussel
geldt het Vlaams voor een patois. Uit het Waals, en door
invasie, heeft er zich het Frans ontwikkeld. Het Frans, taal
van de erfvijand, is spreek-, schrijf-, regerings-, landstaal
geworden. Van de Vlaamse zijde heeft men dit niet zonder
leedwezen kunnen aanzien. De twee grate steden van het
rijk, door maar een uur sporens gescheiden, staan in, sommige opzichten als mededingsters tegenover elkander. Polemiek tegen de invloed van Brussel is een voornaam bestanddeel der Vlaamse literatuur.
Echter moet men zich omtrent het gapen der kloof geen
overdreven voorstellingen vormen. De geest van Rubens
werkt na. Bekendheid met hetgeen sedert 1830 in Belgie de
letteren hebben voortgebracht, van de Franse, zowel als
van de Vlaamse zijde, voert tot een bevredigende slotsom.
Er is geen vijandschap tussen de novellen van Rosalie of
Virginie Loveling, en de novellen van Caroline Graviere;
tussen de verzen van Andre van Hasselt, en de verzen van
Emmanuel Hiel. De geschriften van Charles Potvin, poezie
en proza, moeten in geheel Belgie sympathie vinden, gelijk
met die van Ledeganck, van Conscience, van Jan van Beers,
sedert lang het geval is geweest.
Strijd tegen de verbastering der nationale zeden door
Franse invloed: dit noemde ik een karaktertrek der hedendaagse Vlaamse letteren. Wanneer Emmanuel Hiel, in zijn
Aan de Vlaamse vrouwen, dit onderwerp behandelt, clan
gehoorzaamt hij misschien aan een te sterke vooringenomenheid. De invectieve zal altijd, tenzij in het drama de handeling haar draagt en rechtvaardigt, een ondergeschikte, ondankbare kunstvorm blijven. Hoeveel te meer wanneer zij
vrouwen treft! Maar de greep is zo dichterlijk dat men aan
het overige niet hecht. De Vlamingen der 17de eeuw konden
zulke verzen niet schrijven; de Vlamingen der 19de hebben
van Brussel niets te vrezen, zolang zij in de literatuur die
standaard omhooghouden:
Wie zijt ge, vrouwen van 't Vlaamse land,
gij, die gene burgers, maar knechten kweekt!
Wien groet gij, en Wien drukt gij de hand?
Hem, die uwe zonen in windels steekt.
Manlustig zijt ge, maar of ge bezielt,
of ge in de herten der mannen den moed,
de sterkte, de lief de stort of vernielt,
ziedaar de vraag, die mij twijfelen doet...
Manlustig zijt ge, maar is het genoeg
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de zenuws te lammen door jok en spel,
te vleien, te strelen van 's morgens vroeg
tot 's avonds laat, en te zeggen: 't Is wel
wanneer onze dochters doen als wij.
en mannen vinden zo waardig als Lg...?
Wie zijt ge, vrouwen van 't Vlaamse land?
Draagt gij de toekomst in uwen schoot,
de toekomst, die bloeiende levensplant? 0 neen, serenen, ge draagt den dood!
Den dood, de schande gebaard door de vrouw,
den dood, die onze dochteren maait,
die onze mannen doet sterven van rouw
en op hunne graven distels zaait!...
Hoe fier verhief eens de Vlaming het hoofd!
Gij hebt dit machtig hoofd verplet,
zijne stoute gedachten hebt gij geroofd,
een zotskap hem op het hoofd gezet!
De zotskap der dwaze basterdij;
en daarom, vrouwen, zijt ge blij?
Wie zijt ge, vrouwen van 't Vlaamse land?
Ik zoek uw naam en vind hem niet.
Verscheurdet gij moedig met hand en tand
het hart des yolks - dit ware toch iet!
Maar neen, uw drift is zwaar en blind,
gij hangt als lood aan uwen man.
Ge maakt van hem een weerloos kind,
en van dat kind een lam; en dan
leidt gij dit lam met hand en band,
gij leert het luistren naar 't vreemd geblaat,
en blaat het naar dien kunstigen trant,
dan juicht gij lustig: Het gaat! het gaat!
0, waren de jongens zoverre als hij,
dan vonden ze meiden zo waardig als wij!
Andre van Hasselt, die voortleeft in Charles Potvin,
behoort reeds sedert enige jaren tot de geschiedenis. Nederlander van geboorte, was hij de eerste Belg die op grote
schaal aan Franse pazie deed. Hij heeft meer reden gehad
over zijn landgenoten te klagen, dan de Vlamingen. Zij
vonden bij de hunne terstond een gunstig oor: hem is door de
zijne eerst recht gedaan, toen het te laat was. Veel moeite
heeft hij zich gegeven, om het Franse vers, naar Duitse
wijze, meer in overeenstemming te brengen met de eisen
van de zang. In een groot dichtstuk: Les quatre incarnations
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du Christ, nadert hij de heldentoon. Weinig discipelen van
Victor Hugo, in Frankrijk zelf, hebben Van Hasselt daarin
overtroffen. In de laatste zang spreekt een denkbeeldig
persoon in naam van de Wetenschap. Het strekt Belgi*e tot
eer, in die mate het Frans machtig te zijn:
Des empires detruits j'ai fouille l'ossuaire
et je sais ce qu'il reste en votre obscur suaire,
6 cadavres d'Etats, 6 nuits sans orient,
de vanite, d'orgueil, de cendre et de neant:
je sais le but ou va tout ce qui monte ou tombe.
Et de leer lourd sommeil reveilles a la fois,
ces echos du passe repondent a ma voix.
Prof ondeur de la mer, abimes de l'espace,
vous ou Leviathan, vous ou la foudre passe,
oiseleur de lumine're ou p'dcheur de clartes,
je sonde tour a tour vos gouffres redoutes.
L'intelligence humaine a ce pendant des bornes.
Au livre du Seigneur it est des pages mornes
dont l'ceil d'aucun mortel, avant les temps venus,
ne saura dechiffrer les signes inconnus:
car le conseil de Dieu se tient a portes closes,
et l'aube par degres se fera sur les choses;
et l'homme, en son orgueil, adresserait en vain
le Pourquoi du neant au Parce que divin.

Oorspronkelijk is Van Hasselt, wanneer hij sommige
kleine liederen schrijft, bestemd op muziek gezet te worden.
In zijn Wolken (ik zeg dit zonder ironie) reiken Waals en
Diets elkaar de hand.
Savez-vous, 6 blancs nuages,
qui dans Pair toujours roulez,
le vrai but de vos voyages?
Savez-vous, 6 blancs nuages,
savez-vous ou vous allez?
Voyageurs des lieux sublimes,
strangers aux maux humains,
par les airs, ces grands abimes,
voyageurs des lieux sublimes,
qui vous montre les chemins?
Dans son large et bleu domaine,
dans les vastes champs des cieux,
c'est la main de Dieu qui mene
dans son large et bleu domaine
votre chceur silencieux.
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L'homme aussi n'est qu'un nuage,
it ne brille qu'un matin.
Notre vie est un voyage,
l'homme aussi n'est qu'un nuage
dont Dieu sait le but lointain.

De graad van beschaving, waartoe in Belgi 6. de Franse en
de Vlaamse letteren sedert 1830 gestegen zijn, is ongemeen.
Men staat verwonderd dat uit een dorpje bij Gent verzen
en novellen kunnen voortkomen, zo volmaakt als er hier
en ginds uit de bundels der dames Loveling aangetroffen
worden. Voor het merendeel zijn het kleine dorpsvertellingen, vol fijne waarnemingen op het gebied van het Vlaamse
boerenleven. De opvatting getuigt van een nationals dichterlijke aanleg, ontwikkeld door studie der letteren van het
buitenland. Met smaak en gevoel is uit de achterlijk gebleven
volkstaal een keus van uitdrukkingen gedaan. Het zijn de
kermissen en de binnenhuizen van Teniers, gestoffeerd met
een nieuw personeel, gezien onder een nieuw Licht, in een
andere stemming; de stemming van de half sceptische, half
sentimentele 19de eeuw:
HET BUITENMEISJE

Zij vroegen, of ze tevreden was,
in de stad tevreden en daar?
Het jonge meisje knikte ja,
zij waren zo goed voor haar!
Zij knikte ja, zij zweeg en ging
in de kelderkeuken staan,
en zag omhoog door 't vensterraam
op straat de voeten gaan.
Toen dacht zij aan het groene veld,
en aan haar ouders hut:
daarover waait hoog de populier,
en de vlierboom staat aan den put.
Het geitje op 't grasplein, ginds verre de kerk,
en de lucht oneindig blauw, haar moeder haspelt aan 't open raam,
en haar vader zit op 't getouw.
De wiedsters op 't veld en de leeuwrik omhoog
- o, lag zij bij hen in het vlas! 134

zo zat zij te peinzen; wen vroegen zij haar,
of zij tevreden was?
Zij waren zo goed en zo vriendlijk met haar,
zij kon niet zeggen: `Neen',
maar 's avonds als zij slapen ging,
toen weende zij alleen.
Al de fraaiste novellen zijn in dezelfde trant. Evenmin
als aan de verzen, kan men aan het proza bespeuren, dat de
bundels afkomstig zijn van twee verschillende personen. Het
ene talent vertoont meer leemten; wat goede eigenschappen
betreft, staan beiden gelijk. Men heeft Po en Paoletto: de
geschiedenis van een doofstom Vlaams meisje, dat in haar
kinderjaren een hopeloze genegenheid opvat voor een kleine
Italiaan, leerling van de Italiaanse dorpsglazenmaker te
Meerbeke. De Italiaan en patroon is eigenlijk een Zwitser,
nit het kanton Ticino. Uitmuntend wordt het verkeer van
deze vreemdeling met de overige dorpelingen getekend, die
iets geheimzinnigs in hem blijven zien, in weerwil dat hij
sedert jaar en dag met hen op en neder gaat, als een landsman. Giuseppe Rosselli heette hij; maar in het dorp noemde
men, hem Djoosep. `I\Ta het eten las hij in de gazet; want
hij kon Vlaams lezen. Deze had hij gezamenlijk met
zijnen gebuur, baas Van Hecke. Zij betaalden elk de helft
van het abonnement. Giuseppe kreeg ze eerst; des anderdaags zond baas Van Hecke die halen, en mocht ze behouden.'
Het Belgische in dit verschijnsel is tastbaar, en de Brusselse oorsprong van Caroline Gravieres geschriften onbedrieglijk. Altegader wortelen zij in het antagonisme van
Waals en Vlaams en hebben zij Frankrijk tot gezichteinder.
Belgie is het enige land van Europa, waar zij kunnen ontstaan zijn. Hun taal is tegelijk een wereldtaal, en die van
een klein land. De onderwerpen krimpen en zwellen, naarmate het oogmerk van de schrijfster dit meebrengt; en het
geluk van de omstandigheden wil, dat zij voor de ene
bewerking zich even natuurlijk lenen als voor de andere.
Zonder inspanning wordt het uitgangspunt nu eens genomen
in een kring, even ruim als geheel het Franssprekend Europa,
dan in een andere, even beperkt als een Frans dorp aan de
grenzen, of als de hoofdstad van een Frans departement.
En terwijl aldus de waarnemingen zich over twee verschillende velden uitstrekken (een lapje grond en een werelddeel), blijft de blik altijd vrij, altijd individueel.
Om zich op dit standpunt te handhaven, worden geheel
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buitengewone gaven geeist. De onafhankelijke wijze, waarop
Caroline Graviere zich boven haar landaard stelt, is niet
minder bewonderenswaardig dan haar heerschappij over een
idioom, hetwelk zij op de overleveringen van haar eigen
Brusselse jeugd gewapenderhand heeft moeten buitmaken.
Tevens bewijzen haar novellen, dat, waar Brussel begint en
zover het gebied van de geest reikt, Belgie in de loop van
de tijd een onafhankelijk Frans wingewest is geworden. Een
zo volmaakte vereenzelviging in de literatuur kan alleen de
vrucht zijn van een samenstelling van taal niet alleen, maar
van zeden, denkwijze en smaak.
BRUSSEL
van steden in wording houdt en te Brussel komt, moet
voor alles zich naar de rue de la Regence en de boulevard
du Nord laten brengen. Fraaie openbare gebouwen, bevallige particuliere woningen, rijzen er dicht aaneen uit de
grond. Het zich uitbreidend Amsterdam van de 17de eeuw
schijnt naar de boorden van de overwelfde Zenne verplaatst.
De kunstzin van Zuid-Nederland heeft een nieuwe uitweg
gevonden. Het is een ware lust voor de ogen, de Belgen in
hun hoofdstad aan het werk te zien.
Stilstaand water geworden, was de Zenne twee eeuwen
lang een beeld van de Belgische beschaving; en ik voegde
mij slechts naar de gebeurtenissen, toen ik, zonder overgang,
de Belgische letteren van de tegenwoordige tijd liet volgen
op de school van Rubens. Met de beeldende kunsten is het
niet anders gegaan. Schilderkunst, beeldhouwkunst, bouwkunst, alle hebben in Belgie gedurende tweehonderd jaar een
kwijnend bestaan geleid. Aller herleven dagtekent van
gisteren.
Het algemeen karakter van de gedaanteverwisseling,
welke Brussel bezig is te ondergaan, is in overeenstemming
met de taal die er gesproken wordt. Nieuw-Brussel maakt
op kleinere Schaal dezelfde indruk als nieuw-Parijs. Burgemeester Anspach doet aan niemand zozeer als aan een
prefect Haussmann denken. Hygiene v66r! is ook zijn leus.
Onze tijd leent die kreet een gewillig oor. Het komt er
slechts op aan, schrandere burgemeesters te vinden, die tegelijk met de muze op een goede voet staan.
Het zou mijn lezers grieven, zo ik parallellen trok. Ons
vaderland verkeert tegenwoordig in een kwade moesson;
en er bestaat geen uitzicht, dat het seizoen spoedig veranderen zal. Nutteloos ware het, naar Belgie te verwijzen. Het
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enige wat men zeggen kan is dat het bouwen in NoordNederland, vergeleken bij het bouwen te Brussel, buiten de
architectuur staat.
Wanneer de uitbreiding van de stad voltooid, en het
cijfer van de bevolking geklommen zal zijn tot een half
miljoen, dan zal Brussel onder de bekoorlijkste hoofdsteden
van Europa geteld worden. Reeds nu begint men er vrij te
kunnen ademhalen. Frankrijks nabijheid oefent een weldadige invloed uit. In de middeleeuwen gevoelde de mens
zich alleen op zijn gemak in een klein land. In de oudheid
was de stad alles, ook wanneer haar omvang nauwelijks die
van een dorp overtrof. Onze tijd heeft andere behoeften.
Te midden van nationale herinneringen willen wij ons gedragen voelen door de geest van de algemene beschaving
van welke wij deel uitmaken. Wij beseffen dat hetgeen
slechts nationaal is, met broddel- en knutselwerk gelijk staat.
Wij haten de zelfvoldoening en de eigenwaan van een kleinsteedse omgeving. Het schijnt ons verachtelijk toe, onder
zulke tweede tot de eerste te willen behoren. Onze nationaliteit bekomt in onze voorstelling het karakter van een
begijnhof. Wij geven onszelf de indruk, klopjes geworden
te zijn, die achter schuifgordijntjes onze medemensen zitten
te begluren, en wederkerig door hen begluurd worden. Een
onstuimige begeerte naar verlossing maakt zich van ons
meester. Hadden wij het minder benauwd, wij zouden met
onbeklemde borst het uitschreeu wen.
Wanneer ik naga, hoe talrijk in Belgie de nog dagelijks
aangroeiende klasse van personen is, welke in kleinere steden of op het platteland hun bezigheden, hun goederen,
hun industriele ondernemingen hebben, en tevens te Brussel
een statiger of zediger woning bezitten, waar zij van hun
dorpsgrootheid zich komen verpozen, dan moet het modern
gevoel, hetwelk ik poog te schetsen, onder de Belgen zeer
algemeen verbreid zijn, en verklaar ik mij daaruit hun ingenomenheid met het Frans. Voor hen is het Frans dezelfde
providentiele uitkomst, welke onder andere omstandigheden
het Engels of het Duits geweest ware. Brussel bezit voor hen
de dubbele bekoring terzelfdertijd de hoofdstad van hun
vaderland en een van, die internationale loopplaatsen van
onze 19de eeuw te zijn; waar de bijzondere persoon zijn
voile vrijheid terugbekomt, niemand uitmunten kan tenzij
door wezenlijke en buitengewone verdiensten, en een maximum van beschaafde genoegens te smaken valt, vermengd
met een minimum van barbaarsheid. Hun beschaving is
overbeschaving, voor een deel. Maar zij kunnen het niet
helpen. Rechte kinderen van hun tijd, laten zij door de
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stroom van de verwijfdheid zich meevoeren. Ook in hen is de
zucht naar onafhankelijkheid van het provinciale gevaren,
welke alom tot de sprekende kenmerken van het nu levend
geslacht behoort. Ook zij zweren dat de beschaving eerst
aanvangt, waar de mens de vrije beschikking over zijn ik
toegestaan is. In Belgie te moeten leven buiten Brussel,
zeggen zij, is geen leven. En dan nog!
Krachtig werkt die neiging op Brussels toenemende bloei
en het stijgen van de algemene welvaart van het land.
Menigeen moest het gelag betalen. Menigeen gaat over de
kop. De boog wordt sterk gespannen. Doch men is zich
bewust, niet naar een denkbeeldig wit te schieten. Het gevoel, aan het vullen van een bodemloze put te arbeiden, is
overwonnen. Er wordt voor een toekomst gewerkt. Nieuwe
fortuinen vormen zich, bakermatten van nieuwe karakters
en nieuwe talenten. Komt het genie, dan zal het zich slechts
behoeven aan te melden.
Terwijl ik te Brussel vertoefde, vierde de koning en de
koningin hun zilveren bruiloft en kon een vreemdeling de
verhouding volgen, waarin de natie zich bewust is, tot de
dynastie te staan. In een zo geheel Frans geworden stad,
generlei fransgezindheid wat het staatkundige betreft. Het
koningschap, het nieuwe stamhuis van 1830, wordt door
de Belgen als een bolwerk van hun onafhankelijkheid beschouwd. De verwachtingen die zij van Brussel koesteren,
vloeien met hun monarchale gezindheid ineen. Onder
Noordnederlands bestuur geleek Brussel een woestijn, rook
de Zenne naar een Amsterdamse gracht, gevoelden de Belgen zich stiefkinderen van de eeuw. Het aannemen van
de Franse taal heeft hun nationaliteit en hun hoofdstad
een nieuwe vlucht doen nemen. Hun erkentelijkheid voor
die voorspoed brengen zij op het regerend vorstenhuis over.
De koning gevoelt zich een Belg; de Belgen gevoelen zich
een yolk. Brussel is van die wederkerige betrekking, degelijk met de gloed van de nieuwheid, de levenslustige uitdrukking. Van de poezie, welke, jammer genoeg, onder
de oude puinhopen hier en ginds begraven ligt, vindt men
het karakter en de liefelijkheid in Caroline Gravieres Vieux
Bruxelles bewaard.
De middelste van de drie groepen, welke uit het oogpunt van de kunstgeschiedenis de stad vormen, wordt op
haar beurt gevormd door het park. Hier alles in LouisQuinzestijl: aanleg en omringende gebouwen. In de architect Guimard herkent men een tij dgenoot en geestverwant
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van Gabriel, die te Parijs de place de la Concorde ontwierp. De paleizen hebben overeenkomst met dat van
Compiegne en met het Theatre Francais. In het park, van.
Zinner, reikt Kent de hand aan Le Notre. Het is een herinnering van Klein Trianon, nadat Marie Antoinette er de
Engelse tuin aan de klassiek-Franse hechtte. Evenals te Versailles is partij getrokken van het terrein, voor het openen
van ruime vergezichten. Met het fraaie en zware hour van
het park, vormen die panorama's het voorname sieraad
van dit gedeelte van de stad. Het gezicht uit het park op
het stadhuis, over de place Belliard, is verrukkelijk. Nog
breder horizont omvademt het oog, van de place du Congres. Brussels heuvelen zien hier op de heuvelen van Brussels omtrek. In de kom ligt Brussel zelf.
De architectuur van 1830 heeft in de eerste tijd zich
wijselijk bij Guimard aangesloten. Poelaerts Congreskolom,
met balustrade, is in haar soort een even vorstelijk werk
als haar gehele achttiende-eeuwse omgeving. Aileen 's konings eigen paleis bleef tot heden misdeeld. Een plan tot
herbouwen van de voorgevel, ontworpen door Balat, is in.
overweging. Een belangrijke verbetering was de aanhechting van het hotel van de Graaf van Vlaanderen. In het
midden, de kerk Saint- Jacques-sur-Caudenberg, met haar
beeldengroep in kleuren, door Portaels in het frontispice
geschilderd. Daarv66r het ruiterstandbeeld van Godfried
van Bouillon, door Simonis. De Koninklijke Bibliotheek
stamt insgelijks uit de Franse school van de vorige eeuw.
Daarachter ligt het oude Hof. Verdere navolgingen zijn:
het Theatre de la Monnaie, de botanische tuin, en het
hospitaal van Sint-Jan. Het terras, waardoor het ziekenhuis van de tuin gescheiden wordt, is kapitaal. Guimards
kunst viert er haar uitvaart.
Al het genoemde heeft de ouderwetse aanblik die wij
een architectuur plegen toe te schrijven, welke tot het onmiddellijk achter ons liggend tijdperk behoort. Haar eigenlijk karakter is het grootse en koele, door Lodewijk XIV
in zwang gebracht: het neo-Romeinse, in onderscheiding
van het neo-Griekse. Neemt men het woord in zijn grondbetekenis, dan is veeleer het stadhuis ouderwets; SinterGoelen nog ouderwetser. Deze wijken van de stad, waarheen men afdaalt uit het park en de rue Royale, omvatten
de renaissancegroep, wegvloeiend in de middeleeuwse. Hier
triomfeert het pittoreske. Aan Sinter-Goelen is meer dan
driehonderd jaar gebouwd. Haar tegenwoordig uitzicht
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dankt zij de architect De Curte. zij schijnt gisteren voltooid. Van buiten treft zij allermeest door haar ligging;
van binnen door haar geschilderde glazen. Grote verplichtingen heeft Sinter-Goelen aan het terrein. Niet alle
gotische kerken is het gegeven, een heuveltop te kronen en,
door de glooiing zelf van de bodem, tot het aanleggen van
trapper te nodigen. Het opgaan naar het Huis des Heren
verkrijgt in berglanden een dubbele betekenis. Aan het
einde van de rue Royale, zover het oog reiken kan, is men
bezig een byzantijnse Sainte-Marie te bouwen, ontworpen
door een jong gestorven Gentenaar, de architect Van Overstraeten. Doch Sainte-Marie doet daar de uitwerking niet,
welke haar deel kon zijn, indien ook zij, in het midden
van de stad, op een verheven voetstuk prijkte. De glasschilderingen van Sinter-Goelen zijn aangrijpend door haar
omvang, niet minder dan door sobere overvloed van kleuren. De grootste van alle is een Laatste Oorded, getekend
door Frans Floris. Een graftombe door Geefs, een andere
door Fraikin, staven de vermaardheid van de nieuwere
Belgische sculptuur. Niets echter evenaart de bevallige
stoutheid, waarmede het gebouw zelf, gedragen door zijn
eigen terras, de armen naar de wolken heft.
Buitengewoon gunstig is oak de porte de Hal gelegen,
waar het Museum van Vaderlandse Oudheden zich bevindt. Men heeft met een gedenkteken van middeleeuwse
militaire bouwkunst te doen, door de architect Beyaert met
smaak gerestaureerd. Het gelijkt een van de torens van
Pierrefonds. Tot schade van de bezoekers van het museum, laat aan de binnenzijde de verlichting te wensen
over. De buitenzijde is vol karakter.
Even grimmig en ongenaakbaar als de porte de Hal eruitziet, even innemend van oogopslag is het stadhuis.
Weer een van die oudvlaamse stadhuizen, waarvan Belgie het monopolie bezit. Ditmaal wint het de toren. Haar
bouwmeester was een tijdgenoot van Memling. Rogier van
der Weyden zag de eerste steen leggen. De Brusselaren
houden met recht hun stadhuis in ere. V6Or de 15de eeuw
was hun stad niet veel bijzonders. Eerst met het verrijzen van dit gebouw is zij geworden wat Sinter-Goelen
beloofde, maar niet hield. Keizer Karels vader was de
eerste hertog van Bourgondie, die Brussel tot zijn residentie koos.
Enig is de krans van middeleeuwse woonhuizen, uit
welke de toren van het stadhuis zich verheft. Over 's kei140

zers Broodhuis heb ik niet kunnen oordelen, omdat men
het heeft afgebroken tot de grond, en de herbouw nog niet
ver genoeg gevorderd is. Maar die gildehuizen zijn onnavolgbaar. De meeste werden gerestaureerd na het bornbardement van 1695; en zo dit niet is kunnen geschieden
zonder een anachronisme of wat, het oog heeft daarbij
geen schade geleden. Nergens in Belgie komt het nationale
zo aangenaam uit. Elders grijnst de herinnering; hier glimlacht zij. Men denkt aan een vriendelijke oude dame uit
de rijke middenstand, die, ter ere van haar gouden bruiloft,
zich in jeugdig feestgewaad is komen steken. De melancholiekste reiziger, die Brussel bezoekt, moet handelbaar
worden, wanneer zijn schreden hem naar de Grote Markt
voeren. Het is grootse koketterie, artistiek comfort, breed
kantwerk, goudsmederij met een gedachte tot achtergrond.
Kortom, een zonnestraal op de levensweg van de bouwkunst.
Onder het doorkruisen van dit gedeelte van de stad gevoelt men zich meest van al naar Florence verplaatst, en
droomt van het Palazzo Vecchio, onder het opzien naar
de spits van Brussels stadhuis. Aileen door de eerbied voor
netheid, die in dit noordelijk Toscane heerst, verraadt
zich het verschil van klimaat. Italie legt te dien aanzien
meer onverschilligheid aan de dag. Naar tijdsorde is de
Florentijnse beschaving de oude Brusselse voor geweest;
maar beide hebben dezelfde aard vertoond, gelijk in het
algemeen de geschiedenis van de Italiaanse handelsrepublieken, tevens brandpunten van kunstleven, telkens aan
oud-Vlaanderen en oud-Brabant denken doet. Gent en
Brugge hebben de Van Eycken en Memling voortgebracht;
Antwerpen had Rubens, Van Dyck en Jordaens. Van een
eigenlijke Brusselse schilderschool vindt men geen sporen.
Van der Weyden noemde ik reeds. Hugo van der Goes
zou in aanmerking kunnen komen. Verder alleen De
Crayer en Teniers. Echter moet de kunstzin, van oudsher,
ook te Brussel, de bevolking in het bloed gezeten hebben.
Juist door haar burgerlijk karakter trekt de architectuur
der Grote Markt het krachtigst aan.
Tot de derde klasse breng ik al het moderne, in 1847
geopend door de galeries Saint-Hubert, van de architect
Cluysenaar, met beeld- en loofwerk van Jaquet. Zij omvat de uitbreiding van de stad in de richting van Elsene,
Schaarbeek en Sint-Joost-ten-Node; de kerkbouw te Laken; de aanhechting van het Terkamerenbos; het Zuider141

en het Noorder-spoorwegstation; de marche de la Madeleine; de nieuwe boulevards en de verlengde rue de la
Regence. Het algemeen karakter is Italiaanse renaissance,
afgewisseld met Vlaamse. Stelselmatig is het gotische vermeden. Niet minder stelselmatig het Romeinse. De drie
grate architectonische afdelingen van de stad bezitten daardoor elk haar eigen fysionomie: de groep van het stadhuis,
de groep van het park, de groep van de Beurs.
Op de Parijse tentoonstelling van 1878 heeft men zich
een oordeel kunnen vormen over hetgeen Belgie op dit
ogenblik in de burgerlijke bouwkunst vermag. Dat dit
niet weinig is, bewees in de allee des Nations de Belgische
gevel: een werk van Emile Janlet, met versieringen van
Fraikin en Houtstont. Ten onrechte is die gevel aangezien
voor een kopij. Belgie bezit geen enkel gebouw, hetwelk
in zijn geheel de architect als model had kunnen dienen.
Wat men in het Champ de Mars aanschouwde, was een
oorspronkelijke vinding; maar de vinding van een kunstenaar, die, doorgedrongen in de geest van de Vlaamse renaissance van de 16de eeuw, even stout als getrouw haar
gedachte wist terug te geven. Zeer terecht heeft dit werk
de algemene bewondering gaande gemaakt. Het kostbaar
materiaal, de rijke versiering, de grootste elegantie van afmetingen en lijnen, waren in de allee des Nations zonder weerga.
Van de aanblik der schoonste gedeelten in Brussels
nieuwe wijken, weet ik geen beter denkbeeld te geven,
dan door te verwijzen naar dit spoedig populair geworden
specimen. Een ander wordt door de nieuwe Beurs geleverd: ontwerp van Suys, met beeldhouwwerken van jaquet. Alles Italiaanse renaissance. In een vorig hoofdstuk
prees ik de zweem van overeenkomst met Garniers Nouvel
Opera, waardoor men bij het zien der Beurs getroffen wordt.
Garnier is een veilige gids. Hoe meer architecten in Europa
hem tot voorbeeld nemen, des te minder vrees behoeft men
te koesteren, dat de wanschapen openbare gebouwen zich
vermenigvuldigen zullen. Inwendig heeft de Beurs de gedaante van een kruiskerk. Een kortere zaal van zevenendertig meter snijdt een langere van drieenveertig. De breedte is indrukwekkend; de lengte, die van het gebouw zelf.
Boven het kruispunt welft zich een lichtgevende koepel.
Een mozakk dekt de gehele bodem. Drie van de vier gevels verlenen toegangen gelijkvloers, gevat tussen een kleiner aantal zuilen, met soberder versieringen. Overvloediger getooid is de voorgevel. Twintig treden leiden naar
een voorhof van acht kolommen, waarop een frontispice
rust, gevuld met een allegorische beeldengroep. Rechts en
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links van de trap doen twee grote leeuwen dienst als dorpelwachters. Van binnen en van buiten is de nieuwe
Beurs een type van nieuw-Brussel.
In 1867 werden door het gemeentebestuur twintig premien
uitgeloofd aan de inzenders van fraaie woninggevels voor
de boulevard du Nord. Bij de heersende beweging op het
gebied van de bouwkunst, heeft die maatregel goed gewerkt. Een keurbende van architecten is komen opzetten;
een gezaghebbende jury heeft uitspraak gedaan; de banaliteit is geweerd, de fantasie aangemoedigd. Op dit ogenblik
verrijzen aan de boulevard du Nord, in een bloemlezing
van stijlen, de smaakvolste particuliere huizen, welke ergens in Europa worden aangetroffen.
Een gebouw, in een ander gedeelte van de stad, moet
nog voltooid worden, en beheerst door vorm, omvang en
ligging, Brussels gehele uitbreiding. Het is het nieuwe paleis van justitie, door Wellens uitgevoerd, door Poelaert
ontworpen. Gehele wijken zijn met de grond gelijkgemaakt,
om voor deze tempel van gerechtigheid ruimte en een
terras te winner. Een trap van honderdzestig treden zal
aan de kant van de rue des Minimes het bestijgen van de
heuvel uitvoerbaar maken. Zo de Belgen voortaan te weinig
misdaden plegen, aan hun paleis van justitie zal het niet
liggen. In het nieuwe tribunaal is ruimte voor de dieven
en de moordenaars van een geheel werelddeel.
De rue de la Regence verbindt het paleis van justitie
met de place Royale, en bekomt zelf iedere dag een schoner
aanzien. Tegenover het herbouwd hotel van de Graaf
van Vlaanderen verbreedt zich het nieuwe Paleis voor
Schone Kunsten, waar al wie in Belgie de beeldende
kunsten beoefent, een doorlopende gelegenheid tot tentoonstellen zal geopend vinden. Gallait gaf de stoot, Balat
voerde uit. Dan volgt de Zavelkerk, gerestaureerd door
Schoy; een van Brussels fraaiste kerken uit de late gotische
bloeitijd. Dan Cluysenaars Conservatoire de Musique, in
oudvlaamse trant; dan De Keysers Romaanse synagoge;
dan, een weinig ter zijde, het deftig paleis Arenberg. Hierv66r is men bezig, in de stij1 van de 16de eeuw, naar een
ontwerp van Beyaert, een terrasvormige tuin aan te leggen,
aan welks ene uiteinde, in de lengte, de groep van Egmont
en Hoorne een geschikter plaats zal vinden dan vroeger
op de Grote Markt, v66r het Broodhuis. Op de achtergrond, eindelijk, het paleis van justitie zelf. Is de restauratie van de Zavelkerk voltooid, dan komt een groep
square de inspringende delen van het gebouw met de straat
gelijkmaken.
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Daar het nieuwe paleis van justitie vijftig miljoen frank
kosten zal, mag men er jets buitengewoons van verwachten. Het is buitengewoon. Onze eeuw zag beurtelings de
Moorse en de Pompejaanse stijl te baat nemen; de Vlaamse
en de Griekse, de Italiaanse en de gotische. De architect
Poelaert komt de eer toe, de blik naar Azie gewend te
hebben. Zijn paleis van justitie gelijkt een Hindoes mausoleum, overgebracht naar het land van Rubens. Het kolossale van de bouwtrant vindt men er verenigd met het
indrukwekkende; het massieve met het doorzichtige; het
vorstelijke met het priesterlijke. Onder de koepel, vanbinnen, zal het paleis een grootse ruimte aanbieden. Van
buiten is het reeds nu eerbiedwaardig. Ernstig blikt het
neder op de stad aan zijn voet. Uren ver in de omtrek
zal men zijn forse ledematen boven geheel Brussel zien
uitsteken. Het gebouw ligt als een sfinx op de top van
een berg. Zijn lijnen zelf ademen iets van het geheimzinnige, hetwelk onze verbeelding met al het Aziatische in
verband brengt.
Op de waardigste wijze kroont het paleis van justitie
Brussels verbouwing, en met rechtmatig welgevallen zal
een volgend geslacht naar Poelaerts schepping opzien. zij
geeft een gedaante aan het Indisch heimwee van de eeuw;
vult een leemte in de geschiedenis van de Europese bouwkunst; staaft de oorspronkelijkheid van het Belgisch
kunstgenie; vereert de natie Welke haar vijftigste geboortedag nog vieren moet, en die, gewillig, vijftig miljoen ten
offer brengt, om door een groots gedenkteken de kloof
te dempen tussen haar roemrijk verleden en haar jeugdig
volksbestaan.
Moet ik vrezen, door het doen stuiven van zoveel kalk
en het doen beklimmen van zoveel steigers, mijn lezers
gekweld te hebben? De restaurateur der Laiterie, in het
Terkamerenbos, verlangt niet liever dan hun vermoeidheid
een stoel aan te bieden. Aan lafenis geen gebrek. De architect Keilig kapte in het woud van Soignies een rij- en
wandelpark, voor hetwelk Zinners park van de 18de eeuw
zich in het minst niet behoeft te schamen, maar welks brede lanen, diepe schaduwen en grootse waterpartijen, behalve dat zij de vergelijking met het oudere gemakkelijk
doorstaan, een levendige indruk geven van het nieuwe
in Belgie's hedendaagse ontwikkeling. Het oud park in
de stad was bestemd, de scheiding te handhaven tussen
hof en burgerij: een pantoffelparadeplaats van de aristocratie, in de kleine hoofdstad van een afhankelijk klein
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land. Het Terkamerenbos is het corso van de burgerij zelf,
aangelegd door een gemeentebestuur, uitdrukking van een
eigen nationaliteit. De omvang en het landelijke zijn met
dit nieuwe in overeenstemming. De natuur is een verenigingspunt geworden voor alle klassen van de samenleving
zonder onderscheid. Het vierspan van de koningin, de
landauer van geld- en geboorteadel, ontmoeten in de
avenue Louise de tramwagen der kleine beurzen en eerbiedigen in de eenzaarnheid van het bos de rust van de
voetganger. De volken hebben gelijk, wanneer zij verlangen dat de beschaving zal uitlopen op zulk een parlement
onder de blote hemel. Staatspartijen hebben in zichzelf
geen reden van bestaan. Nationale neigingen evenmin. Een
nationale neiging welke zich oplost in zegetochten van het
alledaagse, mist haar doel. Regeringen, welke geen nieuwe
toestanden weten te scheppen, zijn als gederailleerde locomotieven en liggen in het zand zich of te tobben om niet.
De roeping van de staat is, een bloeiende gaarde in het
leven te roepen, eigenlijk en overdrachtelijk. Aileen waar
dit geschiedt, wordt het gemeenschappelijk doel vervuld.
Duldeloos is het land, waar het leven slechts walging
wekt, omdat alles en alien er zich genoodzaakt zien,
onder het juk van de middelmatigheid door te gaan.
zulk een land zou Belgie zijn, ware het niet dat zijn
kunstzin een terrein aanbiedt, waar de tegenstrijdigheden
en dissonanten van het ordinaire, in een hogere eenheid
zich oplossen. zijn bestemming is, het land van Rubens te
zijn en te blijven; en het zal die roeping beter volbrengen,
naarmate zijn bestuurders gelukkiger slagen in het bestrijden en uitwissen der gebreken, die elke kleine nationaliteit
vanzelf aankleven. Het grate Terkamerenbos is ook uit
dit oogpunt een schone aanleg.
Bij het Koninklijk Schilderijenmuseum, afdeling oude
kunst, behoef ik niet te verwijlen. Overvloediger dan overal elders zijn er de doeken en panelen uit de school der Van
Eycken. Vele zijn met beroemde namen getekend; vele
andere, even talrijk, loven hun makers slechts door een
onnavolgbare kleurengloed. De hele zaal, waar zij bijeenhangen, is buitengewoon merkwaardig; en geen valse aanwijzingen van een oneerlijke catalogus brengen de bewondering van de bezoekers op het dwaalspoor. Het scheelt
veel, dat men in de openbare museums van Antwerpen of
Brussel de Belgische kunst in al haar uitingen vertegenwoordigd zou vinden. Er zijn betreurenswaardige leemten, alleen aan te vullen door de tijd en door de vrijgevig145

heid van regering en particulieren. Gelukkig dat althans
de Vlamingen der 15de en 16de eeuw het te Brussel goed
getroffen hebben. Er is noch gebrek aan kapitale werken,
noch aan verscheidenheid van kleinere. Het tijdperk ontvangt nieuw licht door de veelheid zelf van de exemplaren.
De naamloosheid schaadt niet. Onbekende en bekende
meesters verplichten om strijd de geschiedvorser.
Wie van Antwerpen komt, vindt te Brussel weinig
nieuwe bijdragen voor de kennis van Rubens of Van.
Dyck; meer voor die van Teniers en Jordaens. Doch eigenlijk willen de twee museums in geen enkel opzicht gescheiden worden. Over het Antwerpse heb ik niet kunnen
spreken, zonder te Brussel te gaan lenen; en telkens als ik aan
de schatten van het Brusselse denk, gevoel ik lust terug te
keren naar Antwerpen. De catalogussen van beide verzamelingen zijn met de uiterste zorg samengesteld. Zomin
het een als het andere museum is rijk aan oudhollandse
of ouditaliaanse kunst. Maar te Brussel hangt van
Veronese de schoonste Juno, haar weldaden over Venetic
uitstortend en Antwerpen bezit een vrouwenportret van
Rembrandt, hetwelk te midden van de zegepralen van Van.
Dyck en Rubens, eensklaps een nieuwe wereld van pittoreske dichtkunst ontsluit. Telkens vindt men te Antwerpen
jets buitengewoons, wat te Brussel ontbreekt; te Brussel
telkens iets, wat men te Antwerpen gemist had.
Sedert de hertog van Arenberg in 1874 zijn oudvlaamse
verzameling aan de regering afstond, is de naar hem . gonoemde galerij, in het familiepaleis aan de Petit Sablon,
meest van al merkwaardig gebleven door haar Hollanders
van de 17de eeuw. Een Salomon Koninck, een Dou, een
Berckheyden, een Jan Steen, een Adriaan Brouwer, een
Potter, een Frans Hals van ongeevenaarde stoutheid, een
Maas, een Metzu, behoren onder de parelen. De Vlamingen
van de 17de eeuw vinden er hun schitterendste vertegenwoordiger in Jordaens, met zijn zingende ouden en pijpende jongen.
Het Koninklijk Museum en het Museum Wiertz bieden
gelegenheid aan, kennis te maken met de Belgische schilders van de tegenwoordige tijd, sedert 1830. De gelegenheid is echter niet overvloedig; en, nog spaarzamer dan de
schilders, zijn de beeldhouwers bedeeld. De laatsten zagen
wij in kerken en openbare gebouwen, hand aan hand met
de architecten, ijverig aan het werk. De eersten mocht ik
tot tweemaal toe in het buitenland verenigd zien: in 1862
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te Londen de ouderen, de jongeren te Parijs in 1878. Het
Brussels museum geeft van hun kracht geen goede voorstelling.
Van het begin af, en tot aan Rubens, heeft in de Belgische kunst, het altaarstuk een grote ruimte ingenomen.
Daarnevens de mythologie. Beide elementen (ik spreek in
het algemeen) zijn sedert 1830 verdwenen. In verband met
het herleven der nationale herinneringen, is voor het altaarstuk het vaderlands historiestuk in de plaats gekomen.
Ook geen zinnebeelden meer, toespelingen op gebeurtenissen, met aanwending van hulpmiddelen uit de conventionele godenwereld van Griekenland of Rome. De gebeurtenissen zelf worden afgebeeld, in het kostuum van
haar eigen tijd: vaderlands lief, vaderlands leed, bloedir
en onbloedige vaderlandse zegepralen. Onafscheidelijk verbonden met de geschiedenis van dit romantisch tijdvak, als
men het zo noemen wil, zijn de namen van Wappers en De
Keyser: de twee eerste directeuren van de Antwerpse
kunstacademie. Wat men in him werken het meest waardeert
is het onverhoeds en krachtig herleven van het ingesluimerd
nationaal talent. Belgic scheen met onvruchtbaarheid geslagen. Er was niets overig, wat naar een Belgische school
geleek. Zelfs de aanknopinspunten waren schaars. Het
jaar 1830 kwam, en eensklaps rezen de schilders als uit de
grond. Er was een nieuw begin ontstaan.
Uit deze patriottenkunst is Wiertz te voorschijn, tegen
haar is hij voor een deel in opstand gekomen. Gelijk de
omwenteling zelf een Frans karakter gedragen, en Frankrijks invloed de doorsiag gegeven had, begon ook de nieuwe
Belgische kunstbeweging met navolging van de Fraive romantiek. Een terugtocht kon niet uitblijven. Belgic behoeft
in de kunst bij geen ander yolk ter school te gaan. Het
handelt vaderlandlievender, naarmate het meer aan zichzelf ontleent. Het heeft Rubens; door Rubens raakt het
aan de grote Italian en; in die richting vloeit de natuurlijke
bron zij ner bezieling. Tastbaar is in de goede werken van,
Wiertz het streven, op die baan de nieuwe vaderiandse
kunst vooruit te brengen. Een ideaal zweeft van jongsaf
hem voor de geest. Een enkele maal bereikt hij bet. Ook
van hem gaat een kracht uit.
Een grote triornf werd door Leys en Gallait in 1862 te
Londen behaald. Beiden waren er vertegenwoordigd door
tien of twaalf doeken, waaronder meesterlijke. Van cbt
jaar dagtekent het bestaan van de nieuwe Belgische school
tegenover het buitenland. Levendig herinner ik mij de wen
ontvangen indruk. Men ontmoet bij Gallait heugenissen
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van Ary Scheffer, van Delaroche, van Delacroix. In de
keus van zijn onderwerpen is hij geheel modern. De afbeelding van het pathetische is hem niet tegen de borst. Boven
het klassiek treurspel geeft hij de voorkeur aan het romantisch drama. Maar een eigenschap verlaat hem nooit: een
aan Van Dyck herinnerende distinctie. Zijn Montaigne b#
Tasso, zijn Graven van Egmont en Hoorne, hebben een
zwier, die noch in de dood, noch in de waanzin ondergaat.
Gemeenzame voorstellingen worden onder zijn werken niet
aangetroffen. Hij dankt zijn populariteit, die buitengewoon is, aan het handhaven van een aristocratische toon,
naar welke hij zijn toeschouwers dwingt zich te voegen.
Van de Belgische schilders na 1830, is Leys de meest
Belgische. De Vlaamse archeologie, welke hij geeft, zou
aan zinsbedrog grenzen, zo zij minder blijkbaar een was
met zijn gedachte. Zonder omwegen gaat hij tot Quinten
Metsys terug; schildert de kleine Luther, de kleine Karel V,
zoals driehonderdvijftig jaar geleden Metsys zelf zou gedaan hebben; kan voor een instelling van de orde van het
Gulden Vlies een portret van Filips van Bourgondie door
Rogier van der Weyden gebruiken; weet naar inborst en
kostuum zijn tot stof vergane medeburgers van die dagen
voor de tweede maal te doen leven, en laat met dat al
zijn toeschouwers geen ogenblik in het onzekere verkeren,
dat deze oude kunst gisteren geboren werd. Misschien is
Leys in zijn soort de grootste ziener van alle schilders van
de 19de eeuw. Er zal een tijd komen, moet men wensen,
dat de afdeling moderne kunst van het Brussels museum,
een verzameling van zijn voornaamste werken bezitten
zal. Het zal het nationaalste zijn, wat die afdeling de
vreemdeling vertonen kan, en het doorslaandst bewijs van
de erfelijkheid van het oudvlaams genie.
Hebben Leys of Gallait, De Keyser of Wappers, ooit
altaarstukken geschilderd? Van Portaels zag ik in het
frontispice van Saint-Jacques-sur-Caudenberg De heilige
Maagd, bedroefden vertroostend. In Saint-Joseph, quartier
Leopold, bevindt zich van Wiertz een Vlucht naar Egypte,
opgevat in de grootse, Italiaans-Vlaamse trans van Rubens. De zeldzaamheid van het verschijnsel wijst noch op
vervreemding, noch op een vijandige verhouding. Aan
niets kan men in Belgie bespeuren, dat de artiestenwereld
stelselmatig gebroken heeft met het katholicisme. Bij het
Rubensfeest van 1877, is door de Antwerpse geestelijkheid
een Te Deum gezongen. De antipaapse stoutigheden van
Jordaens herleven ternauwernood in enkele genrestukken.
De niet-belanghebbende toeschouwer geraakt alleen tot de
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slotsom, dat de Belgische kunst van de 19de eeuw, in onderscheiding van die van de 15de en van de 17de, heeft
opgehouden haar bezieling aan de kerkleer of aan de bijbelse geschiedenis te ontlenen. Bij Van Dyck kleedt elke
uiting van hoger leven zich in de vormen van het christelijk dogma. Op de knieen van H. Hieronymus, in de schilderij boven het graf van Rubens, ligt de Vulgata opengeslagen. Het Belgie van 1830 bewondert en vereert die
overlevering, doch zet haar niet voort. Slechts bij uitzondering put het zijn inspiratie uit het bovenzinlijke of
theologische. Tussen Metsys en Leys, tussen Van Dyck en
Gallait, tussen Rubens en Wiertz, ligt de opkomst van het
rationalisme. De kunst heeft in een ander Eden een onderkomen gezocht. Voor de roomse symboliek is de natuurlijke poezie van geschiedenis en werkelijkheid onbewust in
de plaats gekomen.
Op het Champ de Mars 1878 mocht ik portretten zien
van De Winne, genrestukken van Willems, genrestukken
van Alfred Stevens, riviergezichten van Clays, landschappen van De Knyff. Het kan niet enkel toeval wezen, dat
de vier laatstgenoemden alien te Parijs wonen. Parijs geeft
te Brussel de toon; en in de Franse hoofdstad een succes
behaald te hebben, is een aanbeveling voor de Belgische.
Er waren ook de laatste werken van Madou; sommige van
Portaels; nog meer van Wauters. In het geheel hadden
honderd veertig of -vijftig Belgische schilders ruim driehonderd doeken ingezonden.
Zoveel schilders gevoegd bij zoveel beeldhouwers en
architecten, geven het recht, van een Belgische artiestenwereld te spreken, die zelf ook, evenals het Belgisch yolk,
haar vijftigste geboortedag nog vieren moet. De meesters
uit de eerste periode na 1830, hebben in verschillende
richtingen de oudvlaamse mijn ontgonnen. Thans is de
Belgische kunst bij een keerpunt aangekomen, en zal zij
haar duurzaamheid moeten staven. Uit de dagbladen zie
ik, dat te Rome een Ecole beige zal worden opgericht, onder het bestuur van Portaels, en de architect Naert door
de regering derwaarts is gezonden, om een voegzaam gebouw te kiezen en in te richten. Ongetwijfeld bewijst dit,
dat de kunst in Belgie als een nationale levensvraag beschouwd wordt, en men de snel en roemrijk veroverde
positie op waardige wijze wil blijven innemen.
Met De Winnes portretten, boeiden in het Champ de
Mars vooral de werken van Willems en Stevens. De Winne
onderscheidt zich door een oorspronkelijkheid, Welke het
nieuwe portret tot hiertoe in Belgie niet gekenmerkt had.
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Men stelt belang in de personen die hij schildert, ook al
kent men ze niet. Hun beeltenissen zouden in elke verzameling terstond de aandacht trekken. Zij hebben het
eigenaardige over zich, hetwelk prijs doet stellen op het
bezit van een portret, onafhankelijk van de tijd of de
stand, waarin iemand geleefd heeft. Vreemd, dat zo weinig
schilders van de nieuwere tijd de kunst van portretteren
verstaan. In de 16de eeuw, toen het konterfeiten door de
esthetiek als een zaak van ondergeschikt belang werd aangemerkt, vloeiden de goede portretschilders over. Nu de
esthetische theorie alom verkondigt, dat een goed konterfeitsel de ware proefsteen van een buitengewoon talent is,
schijnt in dezelfde mate als het weten aangroeide, het
kunnen af te nemen.
Willems' voorbeeld bewijst, hoe onweerstaanbaar bij
sommige artiesten de behoefte is, zich met hun fantasie
in een denkbeeldige wereld te verplaatsen, waar hun gevoel voor lijnen en kleuren vrije speling heeft. Wat Willems schildert zijn elegante binnenhuizen, met elegante
heren, en dames. In het afgetrokkene zou niets hem verhinderen, zijn stoffering te ontienen aan de tegenwoordige
tijd, en deze desnoods te idealiseren. In stede daarvan
zendt hij niet minder dan tien doeken naar Parijs, vol
kostbare klederdrachten uit een achter ons liggende eeuw.
Zijn wereld kust, dans, wiegt, legt bezoeken af en vraagt
ten huwelijk, gelijk men te Parijs of te Brussel in de hogere
kringen van 1578 op 1678 gedaan mag hebben. Er is niets
aan te doen. Fluweel, satijn en goede manieren bestaan in
de voorstelling van de kunstenaar als verbonden met dat
tijdvak.
Stevens gaat noch met De Winne mede, in zover hij
geen portretten, noch met Willems, in zover hij geen
fantasiekostuum Beef t. Hij is de schilder van de nieuwBrusselse beau-monde, afspiegeling van de beau-monde van,
nieuw-Parijs. De heren mijdt hij, ten einde des te onver'decider zich aan de dames te kunnen wijden. De Belgische
romanschrijvers van 1900 zullen zich van zijn schilderijen
bedienen, ten einde de klederdracht en de poses der schone
en rijke jonge vrouwen van 1870 en 1880 te bestuderen.
En niet haar poses of toiletten alleen! De gehele toon van
het tijdvak is weergegeven, en op de aangezichten staan
de gemoedsbewegingen te lezen. Vleit de kunstenaar zijn
heldinnen niet, evenmin bespot hij haar. Hij erkent de
mogelijkheid, dat haar wuft bestaan samenga met geweten
en gevoel. Haar weelde rechtvaardigt hij door haar goede
smack; het oppervlakkige van haar beschaving door het
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artistieke in haar bevalligheid. Zij vormen de bloeiende
ruiker ener samenleving, welke even ver van de pedante
en onvrouwelijke emancipatie der eeuw afstaat, als van het
heroieke in sommige vrouwenkarakters uit de voortijd.
Er waren te Parijs van Alfred Stevens vijftien stukken.
Het toeval heeft gewild, dat ik, vervuld met pas ontvangen indrukken van Belgies moderne kunst, bi j mijn
aankomst te Brussel allereerst een bezoek aan de middeleeuwse miniaturen der voormalige Bibliotheque de Bourgogne schuldig was, thans verenigd met de Koninklijke
Bibliotheek onder het bestuur van de heer Ruelens.
Welke vorderingen, mocht ik vragen, heeft in vijfhonderd jaren, welke onze leeftijd van die eerste beginselen
scheiden, het schilderen gemaakt? De vele duizenden handschriften, hier verenigd, en door geen andere verzameling
in Europa geevenaard, moeten de overweging natuurlijk
doen vinden. Aangenomen dat Europa het miniatuurschilderen aan Azie, aan de kruistochten, aan het voorbeeld
der Arabieren, aan hun geillustreerde korans dankt: zeker
is het dat, onafhankelijk van iedere buitenlandse invloed,
de Vlaamse kunst der 15de eeuw rechtstreeks uit de miniaturen is voortgekomen. Der Van Eycken Aanbidding
van het Lain, Van der Weydens Zeven sacrarnenten, Memlings Rave der H. Ursula, verbergen die oorsprong niet.
Na Metsys, die your het eerst er zich aan ontworstelde,
volgt een veeljarige stilstand. Bij Rubens is zelfs de herinnering uitgewist en tot de huidige dag kwam zi j niet
weder boven.
Er heeft naar inhoud en vorm een algehele verandering
plaatsgehad. De miniaturen liggen achter ons, in een bijna
ongenaakbaar verleden, als bedolven onder de puinhopen
ener voorbijgegane beschaving. Nochtans treft het, dat de
kunst zelf in al die eeuwen geen verandering ondergaan
heeft. Van het begin af zocht het dichterlijke in de menselijke ziel naar een binnen het bereik der zintuigen vallende
voorstelling. Van het begin af herkende men de hand van
de meester aan iets oorspronkelijks in de opvatting of de
uitvoering. Van het begin af waren er veel geroepenen,
weinig uitverkorenen.
Vermoedelijk zal dit zo blijven. Andere tijden, andere
hulpmiddelen. Andere zeden en begrippen, andere voorstellingen. Tegen uitdoving van het heilig vuur te waken
is het enige, wat het menselijk initiatief vermag. Gelijk op
de bodem van het leven, ligt op die der kunst een kwestie
van geloof, hoop en liefde,
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MECHELEN
als men van Antwerpen naar Brussel en van
Brussel naar Antwerpen spoort, ziet men op gelijke afstand van beide steden, als uit een door bomen omgeven
plein, een rotsgevaarte van metselwerk zich verheffen en
de omtrek beheersen. Achter die bomen ligt Mechelen. Dat
gevaarte (zijn bouwmeester, schijnt het wel, koos tot model
de stenen reuzen aan de Maas bij Namen) is de toren van
Mechelens kathedraal.
In deze stad woont de primaat van Belgie, omgeven
van, de kerkelijke instellingen welke tot de uitoefening van
zijn gezag behoren, met de katholieke universiteit van,
Leuven in de buurt. Te Luik en te Namen, moet ik onderstellen, heeft hij evenzeer stem in het kapittel, als te Brugge
of te Gent. Zijn woonplaats echter kan men dit niet aanzien. Landschap en taal zijn zuiver Brabants of Vlaams.
De aanblik der stad evenzo. Een oudvlaamse markt is
omringd met oudvlaamse gebouwen. In een oudvlaamse
gracht spiegelt zich de oudvlaamse gevel van een hospitaal. In de straten heerst de kerkhofstilte der dode steden van oud-Vlaanderen. Te Mechelen wordt door niets
verraden, dat Belgie voor de heeft een bergland is, bewoond
door Franssprekende Walen.
Dit is dan ook niet nodig. De eenheid van het Belgisch
katholicisme wordt in voldoende mate uitgedrukt door
het in- en uitwendige der katholieke kerken, in alle delen
van Belgie zonder onderscheid. Te dien aanzien zijn de
kerken van Mechelen een getrouwe standaard, geldig voor
het gehele land.
In de regel verhaalt iedere Belgische kathedraal, in twee
hoofdstukken, een geschiedenis. De gebouwen zijn zo oud
als de oudste gotiek, en voortgekomen uit het mysticisme
der 13de en 14de eeuw. Sommige zijn streng en breed van
lijnen; andere gelijken kant- of smeedwerken van steen.
Deze munten door bevalligheid, gene door waardigheid
uit. Het katholicisme, dat beide verkondigen, is het katholicisme van v66r de hervorming, toen het burgerlijke en
godsdienstige leven in de kunst optraden als een geheel, en
de mantel van Christus een rok zonder naad was.
Overschrijdt men daarentegen de drempels, en blikt men
voor zich uit of om zich heen, dan stuit het oog atom op
voorwerpen welke met het gotische contrasteren. Hier
kolommen van het jaar 1300, waaraan ter halver hoogte
de renaissancebeelden van profeten of apostelen zijn aangebracht, gedrapeerd als Griekse redenaars en Romeinse
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consuls. Ginds kansels, welke in gesneden bout de geschiedenis der gehele christelijke openbaring verhalen: te beginnen met een uit het paradijs verdreven Adam en Eva, die
aan de school van Michelangelo herinneren, en te eindigen
met een triomferende H. Maagd in Berninistijl. Elders,
reeksen van kapellen, waar boven altaren van gekleurd
marmer en verguld brons, schilderijen het oog boeien, welke
het mysticisme der gotiek een verouderde richting doen
schijnen. Meestal tussen het schip en het koor, een kostbare afscheiding van gebeeldhouwde zuilen; door gebeeldhouwde festoenen en allegorien verbonden; maar
noch verbonden door spitsbooglijnen van het gebouw, noch
met de kleuren der geschilderde vensters.
Al die tegenstellingen tezamen vormen als een katholicisme in het katholicisme; een moderne in een antieker;
een, dat tussen wereld en godsdienst meer toenadering wil,
in een, dat beiden verder uit elkander houdt. Te Rome,
waar schier alle kerken in jezuktenstij1 gebouwd zijn,
komt dit contrast veel minder sterk uit. De gevels zijn
daar in overeenstemming met het inwendige. In Belgie,
wanneer ik de kerk van Rubens te Antwerpen uitzonder,
en die uitzondering zal wel niet de enige zijn; in Belgie
wordt de jezuletenstij1 aan de binnenzijde aangetroffen,
en heeft het omhulsel zijn gotisch karakter bewaard.
In een land, waar het protestantisme geen wortel heeft
kunnen schieten, vind ik dit tastbaar verschil, in een
orde van uitingen, opmerkelijk. De gewetensvrijheid wordt
in het hedendaagse Belgie door de grondwet gewaarborgd.
De vrije gedachte heeft er dezelfde rechten als het dogma.
Het katholicisme heerst er alleen als staatsgodsdienst der
nationale zeden. Nochtans kan men aan de kerken zelf
bespeuren dat tegelijk met de opkomst der hervorming
nieuwe bestanddelen het oude geloof binnengedrongen zijn.
Het kerkherstel, na de beeldenstorm van 1566, is niet
enkel een wederopbouwen van het verbrokene geweest,
maar tegelijk het ontsluiten ener andere loopbaan. Om
goede redenen is in de architectuur, welke Rogier van der
Weyden schilderde, van de jezuktenstij1 niets te bespeuren.
Deze kon eerst na de grote strijd tussen Loyola en Luther
ontstaan. Van die tijd dagtekent de veranderlijke aanblik,
die sedert drie eeuwen het inwendige der Belgische kathedralen vertoont. Toen gehele provincien der Europese samenleving zich van de Roomse eenheid losscheurden, moest
zelfverdediging het katholicisme nopen, zijn heerschappij
over de gelovigen op nieuwe grondslagen te vestigen. Het
jezuItisme volgde het mysticisme op, zonder het te ver153

dringen. Dit gaan wonen van het een in de heiligdommen
van het ander, vond in de kerkversiering de uitdrukking,
welke bij het doorreizen van Belgie thans iedere vreemdeling treft.
LEUVEN
NADAT ik

te Mechelen mijn bedevaart naar het Crucifix
van Van Dyck en De Drie Koningen van R.ubens volbracht had, - besloten met De wonderdadige visvangst,
-benikovrLua gestomd;nIfvrba
dat in hetzelfde kleine land twee verschillende mensenrassen zo dicht nevens elkander wonen, en snel van het
besef doordrongen, sneller dan in 1817 met Mr. Johannes
Kinker het geval geweest kan zijn, dat te Luik college te
moeten geven in de Hollandse taal en de Hollandse letterkunde, een ondankbare taak heten mag:
Ij- en Amstelstroom! u groet ik,
licht wel voor de laatste maal.
Van uw boorden roept mij 't noodlot
ginder achter Maas en Waal:
daar, waar de eerste kronklend opklimt,
tegen 't Waalse Nederland,
gunt zij mij een veilige rustplaats
aan Naar rotsig bochtig strand!
'k Zal daar vlijtig gaan verkonden
wat me in proza of in dicht,
hier verenigd, daar gebrokkeld,
op het woelig harte ligt.
'k Zal er, hoe men ook moog smalen,
wat men afkeure of bedill',
onzen rijken noordsen tongval
kennen doen aan wie maar wil.
'k Zal er met de g beginnen,
met de ch en s c h.
'k Zal de schin er laten klinken,
klinken zonder wederga...
Eindlijk nog die lange voile
dubbelklanken, buigzaam rond,
die met zachte vloeiing smelten
in een welbespraakten mond.
Dus, bij voorbeeld: `Groots, maar schriklijk,
rolt de donder over 't meer;
elke bliksemschicht schiet loodrecht
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langs de steenrotsklippen neer.
't Golfgeklots beukt strand en oever,
en de stormwind loeit en bruit;
de onversaagdste helden sidderen,
met ontzag en angst vervuld...'
Die dees saamgepriemde verzen
naar vereis te vatten weet,
zonder staamlen, zonder haapren,
heeft (dit zweer ik) de uitspraak beet.
Te Leuven wordt nog Vlaams gesproken, en zien Vlaam-

se boeken het licht. Men vindt er ook, in de Pieterskerk,
belangrijke gedenktekenen van oudviaamse kunst: een
Avondmaal van Dirk Bouts, gedagtekend 1467, een gotisch jube in flamboyantstijl, uit het jaar 1490, de weidra
naar Brussel over te brengen Sint-Anna van Quinten
Metsys, geschilderd in 1509. De grote aantrekking echter
komt van het stadhuis, dat, minder kolossaal dan de hal
van leper, uitmunt door schoonheid van evenredigheden
en rijkdom van versiering.
De koketterie der burgerlijke gotiek bereikt in het Leuvense stadhuis haar toppunt. Van binnen... niets te zien.
Dit is niet het oudere, woestere raadhuis, uit weiks
vensters, in het laatste vierde der 14de eeuw, een dozijn
leden van de adel naar omiaag geworpen, en beneden door
de sansculotten gevangen werden op de punten der uitgestoken hellebaarden. Het tegenwoordig stadhuis is eerst
honderd jaar later voltooid. Dirk Bouts, die in 1479 te
Leuven stierf, had er de stadsarchitect Layens aan zien
werken. In die dagen vloeide het bloed der Leuvenaren
even snel, maar in een humaner richting. De middeleeuwse
hal door een paleis vervangen, dit bedoelen zij niet. Staatsievertrekken hadden zij niet vandoen. Voor hun oogmerk volstonden een paar grote vergaderzalen, op de eerste
en tweede verdieping. Comfort was overtollig. Maar de
buitenzijde van het gebouw moest des te bevalliger en
kunstiger zip. Getuigen moesten zij van de welvaart en
de beschaving der inwoners. Het karakter behoorde overeen te stemmen met dat der stadhuizen van Brussel en van
Brugge, doch mocht geen kopij wezen.
Zelfs de beste fotografie geeft van het meesterschap
waarmede deze taak volbracht is, slechts een gebrekkige
voorstelling; en ook wanneer men vele andere oudvlaamse stadhuizen gezien heeft, blijft dat van Leuven een eigenaardige bekoring bij. Er staat een verdieping meer op. Zijn
hordes rijsr hoger uit de grond. De zes ragfijne torenspitsen
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doen het dak als wegvloeien naar de lucht. De gehele
voor- en de twee zijgevels gelijken een weddenschap van
beeldhouwwerk. De kundige hand van Goyers restaureerde dit alley in 1842.
Tot heden is men er niet in geslaagd, de geschiedenis
van deze architectuur aan het licht te brengen. Vanwaar is
zij gekomen? Waar is zij heengegaan? Hoe heeft zij zich
ontwikkeld? Wij weten alleen, dat zij in Belgie een vruchtbare bodem gevonden, de renaissance haar slechts met
moeite verdrongen, de smaak van de bevolking haar een
getrouwe liefde toegedragen heeft. In de tropische plantenwereld ziet men somtijds een heester, boom geworden,
zich tooien met bloemtrossen in twee kleuren. Zo zijn in
Vlaanderen en Brabant, uit dezelfde gotische stijl, de ene
dag kerken, de andere stadhuizen voortgekomen. Meer
dan een familietrek hebben zij met elkander niet gemeen.
Zelfstandig ontplooit zich tussen de militaire en de godsdienstige, de burgerlijke bouwkunst: kerkramen zettend in
het feodaal kasteel, de grimmige kanteelwerken door sierlijke torens vervangend, en wederkerig, door die torens en
die vensters, de kerk herinnerend, dat deze op aarde niet
de enige uiting van hoger leven is. In haar soort is die
architectuur zo volmaakt, dat men zich verwonderen moet
hoe zij ooit in ongenade is kunnen vallen; en wellicht heeft
alleen het bovenkomen van de nuttigheid, na een ondervinding van drie eeuwen, haar ten laatste in de ban doen
sluiten. Hoe meer het bestuur over provincien en steden
zich in bureauwerk is gaan oplossen, des te onbruikbaarder
moesten stadhuizen schijnen, van buiten aan bisschoppelijke paleizen gelijk, van binnen slechts ledige ruimten
aanbiedend, karig verlicht, en meer geschikt bij feestelijke
gelegenheden getooid te worden als ridderzalen, dan op
werkdagen de ijver en de tabellen van stedelijke ambtenaren te begunstigen. Het zij zo! De oude Belgische hallen
en stadhuizen zijn relikwiekasten geworden; rijven van
gehouwen steen, waarin herinneringen uit vervlogen tijden
begraven liggen. Onze tijd strekt het tot eer, opnieuw
liefde te zijn gaan koesteren voor die overblijfselen. De
kunst van restaureren is sedert 1830, in de beschaafdste landen van Europa, een eigen tak van studie en vaardigheid,
een eigen school geworden; en op loffelijke wijze ziet men
de Belgen in die richting voort- en medewerken. Wie uit
Vlaanderen te Leuven komt, aanschouwt voor het laatst
een van de gebouwen, aan welke het land in de geschiedenis van de architectuur zijn fysionomie en zijn plaats
dankt. Achter hem ligt een gehele reeks van de nationaalste
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gedenktekens. leper, Brugge, Gent, Antwerpen, Brussel,
Leuven: waar men vertoeve, overal onderhoudt een pieteit de gotische raadhuizen.
Te Leuven scheidt de reiziger voorgoed van al het
Vlaamse. Met die, aan welke Brussel ligt, zijn de op Leuven
neerziende heuvelen als eerherstellingen van een nieuwe
oogst van de Belgische natuur. Men gaat een ander landschap tegemoet. Brabant is een rustpunt tussen Vlaanderland en Luikerland, en Leuven vormt de uiterste Brabantse
grens. Westelijk liggen de lage landen aan de zee, en de
zee zelf. Oostelijk, de begroeide bergen. Aan de ene zijde
de landbouw, aan de andere de nijverheid. In het midden
de hoofdstad Brussel, waar de overvloed van beide wordt
uitgestort. Noordelijk het handeldrijvend Antwerpen, nogmaals bron van nationale welvaart. Noordelijk ook, boven
Antwerpen, boven Mechelen en Leuven, de woestijn van
de Kempen, scheidingslijn tussen Noord- en Zuid-Nederland.
Het Belgisch landschap is een getrouw beeld van de
nationale eenheid, geboren uit tegenstrijdige bestanddelen.
De geringe omvang zelf van het grondgebied maakt de
gelijkenis nog treffender. Heden ziet gij te Oostende de zon
ondergaan in de Noordzee; morgen bezichtigt gij, bij fakkellicht, in het hart van de Ardenn en, de grot van Han.
Heden rijzen Brugge en Gent uit effen bouw- en weilanden; morgen liggen Dinant en Namen aan de voet en
tegen de glooiing van rotsen gemetseld, die een bochtige
stroom weerkaatst. Heden is de pittoreske markt van
Brussel, zijn de dokken van Antwerpen, is de kathedraal
van Mechelen, het stadhuis van Leuven aan de beurt;
morgen, door ' de kolenmijnen van Luik, naar de bossen en
de bronnen van Spa! Alles zonder overgangen, onder een
regering, een muntstelsel, een levenswijze, en twee talen.
DE KEMPEN
worden de Kempen beschreven in een overzicht van het Belgisch landschap door de Brusselse hoogleraar Van Bemmel, en merkwaardig is de gemakkelijkheid, waarmede deze Belgische letterkundige zich in het
Frans uitdrukt. De taal wordt zulk een voornaam onderdeel van de beschaving van een yolk, dat ik geen gelegenheid, op dit verschijnsel te wijzen, ongebruikt laat. Belgies
specialiteit, zo men die uitdrukking gedoogt, is zijn mede157
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gaan met Frankrijk in de taal, bij handhaving van zijn
onafliankelijk volksbestaan. De Vlaamse letteren zelf zouden sedert het optreden van Willems die vlucht niet genomen hebben, zo de noodzakelijkheid zich niet had doen,
gevoelen, op een lijn te komen met de literatuur van
Frankrijk. De schilderkunst na Flappers en De Keyser
evenmin. Ook de bouw- en de beeldhouwkunst niet. De Belgen kunnen nooit jets betekenen, tenzij door hun ontwikkeling
te regelen naar die van het land, w-elks taal zij aannamen.
Hun Franse literatuur zal meer en meer de standaard van
hun geestelijk lever!, meer en meer de tand worden, waaraan de vreemdeling het recht heeft hen te voelen. Hun
Franse journalistiek vervult de eis slechts gedeeltelijk. Wie
journalistiek zegt, zegt samenstel van overeengekomen
frasen; onwaarheid in kanselarijstijl. De journalistiek is
bijna overal de kanker van de letteren. Een der redenen,
die mij Caroline Graviere hoog doen stellen, is dat deze
schrijfster mij toeschijnt, uit de volheid van een Belgische
ziel de Franse letteren tevens haar voile eis te geven. Haar
talent beschouw ik als de nationaalste uitdrukking, welke
de Belgische gedachte tot heden vond. De Fransschrijvende Belgische auteurs in het algemeen vind ik merkwaardig
of niet merkwaardig, naarmate zij, over hun vaderland
sprekend, al dan niet slagen in het treffen van de Franse
toon, die bij hun nationale Belgische gewaarwordingen
past.
Doch ik zou Eugene van Bemmel de Brabantse Kempen
laten schilderen. Het is dezelfde landstreek als die, welke
Nicolaas Beets even aanduidt, wanneer Hildebrand in zijn
Limburgse voerman de nacht in een eenzame landelijke
herberg heeft doorgebracht, en hij de volgende ochtend,
met een jonge reisgenoot, in een huifkar zich verder laat
brengen: 'Hoe armoedig wij er ook uitzagen; hoe vuil onze Brabantsche kielen, na eene reize van ettelijke weken
mochten geworden zijn; hoe slap de randen van onze
hoeden nederhingen; hoe nederig wij den vorigen avond, na
het nederwerpen onzer ransels, onze voeten op de plaat
van den gemeenen haard gezet hadden, en met hoeveel
eenvoudigheid en gemeenelui's handigheid wij het oude
grootje ook hadden bijgestaan in het snijden van snijboonen tot haar wintervoorraad, het was ons niet gelukt,
voor reizende kooplui of gelukzoekers door te gaan; wij
waren "heeren" en moesten niettegenstaande den droevigen
staat onzer financi'dn, er op voorbereid wezen, benevens
onze melksoep van gisteren avond, ons logies van van
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nacht en ons ontbijt van van morgen, nog den titel van
heeren te betalen.
Christoffel Hermans was bezig, zijn groot paard voor de
huff kar te zetten, en verrichtte deze bezigheid op eene
kleine binnenplaats, waar hem zijne kippen en kalkoenen
voor de voeten liepen, gedurig met het paard redeneerende:
- Stappertjen! opgepast vandaog, zulle! ge kraogt het
nuwe vliegennet over den baste, en de nuwe bellen. En
biesjen achteruit, maot; ziede ga niet, dat ga de poes op
de poot trappen zult. Ziezoo; kijk, we zullen een goeden
oop hooi in den zak doen. Dan modde ga ook goed stappen, zulle!
Onder deze hartsterkende taal werd het kolossale dier
op een schitterende wijze uitgedoscht, met een groot geknoopt vliegennet van het vurigste klaproosrood waarvan
het voorste gedeelte onder den voorriem van het hoofdstel
werd doorgetrokken en het achterste om den staart gestrikt; rondom behangen met een lange luchtige franje van
't zelfde, en twee groote roode kwasten over de stooten
der boomen.
Het is opmerkelijk, hoeveel bijhangsels er tot het hatnachement van een Limburgsch paard behooren, waarvan
men geene mogelijke nuttigheid kan uitdenken, en die ook
alien, volgens getuigenis van den voerman, alleen maar
voor "de sieraod" zijn. Daartoe behooren een groot aantal
korte riemen en touwen, die van het hoofdstel tot het
haam gaan, terwijl het beest enkel door stem en zweep
(met hot en her) geregeerd wordt; daartoe een paar koperen instrumenten, in de gedaante van breede groote hairkammen, die niet zouden mogen ontbreken, hoe volstrekt
doelloos zij ook zijn. Voeg hierbij een zware ijzeren ketting
langs den boom der kar, en een krans met bellen om den nek
van 't paard: waarvan de eerste een openlijke bespotting
is van de groote makheid van het dier, en de andere een
duidelijk paskwil op de breede wegen, waar men elkander
een uur ver ziet aankomen.
Toen al deze fraaiigheden naar behooren waren in orde
gebracht en een groote hoop versch hooi in het tusschen
de wielen bengelende net was geworpen, werd er een dikke
bos stroo dwars door de kar gelegd waarop Vlerk en Hildebrand plaats namen; de deuren van het binnenplaatsjen
werden opengezet, en Christoffel Hermans, een kerel van
zes voet, met een schoone blaauwe kiel aan, trad vooruit,
met de zweep van gevlochten riet losjes in den elboog gesteund, en wees zijn stapper den weg. Het roode vliegennet
kwam in beweging, als een langzaam golvende bloed159

stroom, de bellen klonken, de keten rammelde, de twee
zware wielen van de kar dreunden. Wij joegen den haan,
die op de huif gevloegen was, weg, en onze togt ving aan,
terwijl Christoffel Hermans in 't blaauw en het groote
paard in 't rood, wedijverden wie de grootste stappen
konde nemen.
- Hoeveel tijd reken je, dat er noodig is van hier naar
Q uaadmechelen, voerman?
- Laot zien, zei hij, 't mag drie uren gaons wezen; dats
begens vierdehalf uur met de ker.'
Enkele spoorwegen, welke de vlakte van zuid naar noord
zijn komen doorsnijden, hebben noch in de taal of de levenswijze van de bewoners verandering gebracht, noch in de oude
vervoermiddelen, noch in het karakter van de bodem. De heiden zijn heiden gebleven. Hoe zuidelijker men komt, des te
eenzamer en woester gaat het land eruitzien. De meierij van
Den Bosch is nog maar een voorspel. Een gering aantal steden,
ver uit elkander gelegen; enkele landgoederen van vermogende particulieren vormen hier en ginds een oasis in de
algemene zandvlakte, verstoken van water. Reeds te Eindhoven is het, uit het noorden komend, of men het einde
van de wereld genaderd is. In de omliggende dorpen graast
het vastgebonden vee er aan palen, uit vrees dat het zich
de maag zal overladen aan de spurrie, die gras en klaver
vervangt. Tussen de plaatsen die niet aan straatwegen
liggen, wordt de gemeenschap onderhouden door karren
met trekossen, nog langzamer voortkruipend dan het grote
paard van Christoffel Hermans. De welvaart van de mensen,
evenredig aan die van de dieren, is gering. Met uitzondering van deze en gene notabele, leeft elk gezin van de
opbrengst van een lapje grond, door handenarbeid aan de
onvruchtbaarheid ontworsteld.
Hildebrands reisherinneringen gaan tot 1840 terug. Tien
aar later neemt Conscience in zijn Loteling, ons naar dezelfde heiden mee, waar zij aan Antwerpen grenzen: `Diet
verre van het Zoerselbosch, eenzaam en vergeten, stonden
twee leemen huisjes nevens elkander. In het eene woonde
eene arme weduwe met hare dochter; voor alle have in
deze wereld bezaten zij eene koe. In het andere huisje
woonde insgelijks eene weduwe, met haren stokouden vader en twee zonen, waarvan slechts een de jongelingsjaren
had bereikt. Zij waren rijker dan hunne geburen; want zij
bezaten eenen os en eene koe en hadden veel meer land in
pacht. Eenvoudig, onwetend van alles, wat daarbuiten
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onder den zwoegenden menschenzwerm omgaat, leef den
deze lieden tevreden met het stuk roggebrood, dat God
hun gegund had. Hunne wereld had enge grenspalen: langs
de eene zijne het dorp en zijn ootmoedig kerkje, langs de
andere de onmeetbare heide.' Drie maanden bracht
Conscience in deze omgeving door, en werd er een aandachtig waarnemer van het landschap. 'Op zekere dag,'
verhaalt hij, `dat ik in voile eonzaamheid over de heide
dwaalde, en in mijn binnenste de dichterlijke indrukken
der stifle natuur verzamelde, ontstond er een onweder op
de Westerkimme. Het is iets wonderbaars, dikwijls iets
ontzaglijks, in den heeten zomer op eene vlakte te zijn,
wanneer tegen den onbegrensden hemel de bliksemzwangere
dampen langzaam tot orkaanwolken samenronnen. Men zou
zeggen, dat een doodsche angst de natuur plotseling komt
bevangen; de zon verbleekt en schijnt met flaauwen schemer; de lucht wordt stikkend en verengt de borst der
menschen; de dieren vluchten weg en verduiken zich met
benauwdheid; de bijen schieten als pijlen door de ruimte
om hunne korven te bereiken; het loof der boomen rust,
de wind houdt zijnen adem op; de kleine kruiden sluiten
hunne bloemkelken en bladeren toe; in de ontzaglijkste
stilte wacht alles... Een onbeschrijfelijk gevoel van angst
en van eerbied beklemt het harte des dichters; en te midden der algemeene vrees juicht hij in zijne ziel, omdat het
hem gegeven wordt, het schrikkelijke natuurwonder in
zijn voile majesteit te aanschouwen! Maar welhaast beginnen de wolken zwoegend door elkander te drijven; wat
uren lang ginder in stilte hangen bleef, komt nu in woeste
vaart aangestormd; de orkaan loeit en bruit, als werd hij
door Gods hand met machtige slagen voortgezweept; hij
ontrukt den mastbosschen een geheimzinnig gehuil der
pijn; hij doet wolken zand en bladeren als draaikolken in
de hoogte stijgen; breekt en ontwortelt het eenzame geboomte. Dan eerst komt de Bonder met zijn machtige stem
al de geruchten overheerschen. De bliksem schiet zijne
vlammende schichten door het ruim. De heide schijnt te
branden: vurige slangen doorwoelen haren schoot. Stroomen waters storten op de aarde, en op het geloei des orkaans volgt het eentonig, droef gekletter van den vallenden
regen.'
Bij hetzelfde Zoerselbos ongeveer, van hetwelk Conscience spreekt, kiest ook de Brusselse auteur zijn uitgangspunt,
om daarna, in verschillende groepen, geheel Kempenland
voor ons te doen opdagen:
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Saul le territoire qui avoisine Anvers et Malines, le reste
de la province et presque tout le Limbourg beige appartiennent ci la Campine, vaste region de landes qui se prolonge au dela des frontieres hollandaises. L'aspect de la
Campine ne peut guere titre apprecie lorsqu'on se borne a
suivre les grandes routes ou a longer les canaux. La se
rencontrent, favorises par la facilite des communications,
les nombreux essais de defrichement qui ont fait de certaines localites les champs de bataille de l'agronomie. Aux
environs des communes surtout, le terrain s'ameliore et les
cultures rappelent parfois celles des contrees fertiles. Les
villages ont leers habitations contigues, soigneusement construites, bien entretenues, et fort peu en harmonie avec
l'idee que l'on s'en fait d'ordinaire. Parmi les villes, Herenthals, la `capitale de la Campine', offre une physionomie
tres curieuse, grace a sa longue rue, s'elargissant peu a peu
en une place ovale, au centre de laquelle s'elevent l'h6tel
de ville et le beffroi, et se retrecissant ensuite pour cesser
brusquement aux approches de la carnpagne. N'oublions
pas enfin quelques chateaux, comme celui de Westerloo,
entoure d'un parc magnifique que beigne la Grande-Nethe,
et quelques abbayes, comme celle d'Averbode, demeuree
dans presque toute sa splendeur, ou comme celle de Tongerloo, qui n'a plus de sa prosperite pass& que son imposante avenue de tilleuls seculaires.

Dit komt geheel overeen met de aanblik van het Noordbrabants Heeze, bij Eindhoven, waar een aanzienlijke Hollandse familie, to midden van grote bossen, rijke boomgaarden en akkers, een plaats bezit, welke met de armoedige omgeving een scherpe tegenstelling vormt. Zo moet
in de 18de eeuw ook het Noordbrabants Sint-Oedenrode
eruitgezien hebben, waar Willem van Haren op zijn
kasteel een groot gedeelte zijner laatste jaren doorbracht,
het Menselijk leven door hem gedicht werd, en hij door
vergif aan alles een einde maakte.
Mods tout cela n'est pas la Campine, vervolgt de schrijver,
tout cela n'a d'interet que par le contraste imprevu de la
civilisation au milieu du desert. Et pour jouir parfaitement de ce contraste, pour recevoir toute l'irnpression que
peut faire une nature aussi &range, ii faut alley directement, par monts et par vaux, de Diest ou de Sichem
Averbode, et d'Averbode a Westerloo. Quelques berges
escarpees, plantees de mezeles rabougris et de vieux pins
aux formes fantastiques, servent d'introduction; puis vien-
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nent des ajoncs, des bruyeres chetives, des touffes de genets
pareilles a des chevelures herissees, toute une vegetation
sombre et dare, en opposition complete avec les paysages
verdoyants, si calmes et si doux, que l'on vient de quitter
le long du Demer. Bient6t paraissent et se succedent sans
fin les sapinieres de toutes hauteurs, entrecoupees de veritables mers de sable et de dunes tachetees de plaques bleulltres comme de la cendre. De larges allees, moitie gazonnees, moitie poudreuses, zigzaguent a travers les Bois, avec
leurs sentiers et leurs ornieres inclinant tant6t d'un cote,
tantOt de l'autre. Partout regne la solitude, partout le silence; nul etre humain; nulle habitation, sauf de loin en
loin une hutte miserable; pas meme d'oiseaux chanteurs:
on n'entend que les abeilles bourdonnant sur la bruyere et
le bruit aigre et melancholique du vent dans les aiguilles
des sapins. Et si, apres avoir parcouru ces Brands domaines muets, on veut se rendre compte de leur ensemble, le
clocher de l'eglise d'Averbode, que l'on distingue de plusieurs lieues a la ronde, permettra d'embrasser le tout
d'un seul coup d'oeil.

Wie uit het land van Waas, tussen Gent en Antwerpen,
naar Kempenland komt, kan zich bijna niet voorstellen,
slechts door een rivier van Vlaanderens win gescheiden te
zijn. De omstreken van Sint-Niklaas en de omstreken van
Averbode schijnen elk in een verschillend werelddeel te
liggen, of niet anders bijeen te behoren, dan gelijk een steenachtig en een gelukkig Arabie doen. Even begerig als
in de ene streek de landbouw zich meester maakte van de
bodem, even onverschillig staat hij in de andere de troon
aan het pittoreske af, en laat heiden en dennen ongestoord
heerschappij voeren. De spoorwegen, gelijk ik zei, doorsnijden de Kempen, zonder tot ontginning te nopen. Kanalen bestaan niet. De halve provincie Antwerpen en meer
dan de halve provincie Limburg behoren aan het zand,
aan de pijnbossen, aan de erica's. Er is geen ander verschil
dan tussen een meer en een minder:
La Campine limbourgeoise a d'autres aspects, parfois
plus austeres ou plus mornes. Ici les sapinieres, moins nombreuses, ne s'opposent point a la vue. On n'apercoit qu'une
immense plaine bossue de petites collines et sillonnee de
marecages et de tourbieres. Au nord de Hasselt et de Diepenbeek s'etalent des prairies a l'herbe courte et menue et
qeulques maigres cultures separees par des taillis de
chenes. Vers Beeringen d'une part et aux approches de
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Genck d'autre part, les marais et les etangs, forrnant une
suite ininterrompue, preterit a une sorte de poesie romantique et reveuse qui a souvent attire les paysagistes. L'effet
est surtout saisissant lorsque, a l'heure du crepuscule, le
ciel cuivre des lueurs du couchant miroite encore dans ces
flaques d'eau dormante, tandis qu'aux alentours tout est
deja plonge dans l'ombre, et que les silhouettes de quelques
genevriers et de quelques pins tortus se dessinnent au loin
sur l'horizon clair. Mais rnalheur au voyageur etranger qui
s'egarerait la nuit dans ces garages! malheur a lui s'il s'ecartait, meme en plein jour, des routes battues, s'il s'aventurait sur ces Vanges', ces veenen, dont la surface dessechee
parait rigide, et dont le sol spongieux, pour peu qu'on y
stationne, s'affaisse, se dechire ouvrant des abimes qui ne
rendent point leur proie.

Van deze zijcle is in de zomer van 1831 het Hollands
leger Belgie komen binnenrukken, op Leuven aan, schaiding makend, tussen het Belgisch Maas- en het Belgisch
Scheldeleger, het een om Antwerpen, het ander om Hasselt.
Leuven, Hasselt, Herentals, Turnhout, Beringen, elk van
die namen is een heugenis van de tiendaagse veldtocht.
Echter heeft de oorlog er nog minder sporen achtergelaten,
dan op het slagveld van Waterloo. In de Kempen herinnert zelfs geen leeuw van metaal aan de eenmaal gevoerde
strijd. Alles is er gebleven als het was. Elke voetstap van
de mensen is door de natuur uitgewist.
Au nord, besluit Van Bemmel zijn schets, recommencent
les landes arides, que des bruyeres roussatres recouvrent
par places comme du velours use et que parcourent de
Pies de dunes, aux sables mobiles, dont les sapinieres memes
ne peuvent arreter la marche envahissante. Quelques petits villages riants apparaissent encore a de longs intervanes, entoures de verdure comme des oasis, mais aussit6t
on se retrouve au milieu de vastes espaces nus et solitaires. Les dernieres maisons, jetees ca et la, confinent au
desert et sont pour ainsi dire sous sa menace. Le pre
touche au sable. De derriere la haie on apercoit le dos de
petites montagnes jaunes pareilles a des vagues se succedant
a perte de vue. Un peu d'imagination suffit pour qu'elles
semblent se mouvoir les unes apres les autres et s'avancer
afin de tout engloutir. La configuration du sol est l'image
de rocean, se gonflant, se dressant et se repliant sur luitneme. Mais la comparaison n'est que superficielle. Lea,
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k soleil qui darde sur tout ce sable en fait des fournaises
oit l'on ne peut passer qu'en haletant; les vents de Pest y
soulevent des tourbillons 1.pais qui donnent l'idee du si;noun: c'est 1"Afrique. L'hiver, quand la neige recouvre
toute cette &endue, c'est la Siberie.

Twintig jaren geleden, toen hij zijn persoonlijke herinneringen, als vrijwilliger van 1830 in het licht zond, heeft
Conscience dit Siberie op gelukkige wijze met beelden uit
het soldatenleven gestoffeerd. In De loteling gaf hij de Kempen 's zomers, bij drukkende hitte, op het ogenblik dat een
onweder gaat losbarsten. In de Omwenteling sneeuwt het,
en vriezen de Belgische vrijwilligers aan de grond. De ene
beschrijving vind ik fraai; de andere wint het nog:
`De vrijwilligers - die men naar hunnen generaal Chasseurs-Niellon noemde - bleven werkeloos in Turnhout of
op de naaste dorpen liggen, tot het einde der maand December. Alsdan vertrokken wij met een sneeuwig weder
naar den kant van Limburg, om, zoo men ons zeide, den
vijand in te wachten, die uit de vesting Maestricht eenige
krijgsmagt over de heide naar Holland wilde zenden.
Wat hiervan zij, men hield ons tegen den avond staan
op eene onmeetbare heide, die wel tot eeoen voet hoogte
met sneeuw was overdekt. De wind was in het Oosten gekeerd en zoo koud, dat wij ons handen voor de ooren hielden om ze niet te laten bevriezen.
Bevel werd er gegeven, dat wij ter dezer plants den
nacht op bivak zouden doorbrengen, dat wil zeggen, dat
wij op de sneeuw konden slapen, indien wij niet liever tot
den morgen met stampen en armslaan ons wilden verwarmen. Onze verwondering was groot; de mijne bovenal.
1k zag niets voor mijne oogen dan eene onafzienbare
vlakte, waarvan de eentonige witheid het gezicht verbijsterde. Slechts langs gene zijde, op een vierendeel uurs
afstand, begrensde een hoog mastbosch de kimme, en daarachter, wel een uur verre, schoot de klokketoren van een
dorp in de hoogte: het was de gemeente Baelen, op de
grenzen der provincie Limburg.
Wij hadden sedert ons vertrek uit Turnhout nog geen
voedsel genuttigd. Dewijl de Beigen sedert de omwenteling
immer bij burgers en boeren waren ingekwartierd geweest, bestond er nog geen voorraaddienst in het leger; wij hadden
diensvolgens het vooruitzicht, dat wij zonder eten zouden
blijven.
Zoo haast de moedigsten dezen toestand hadden begrepen, begonnen zij naar middelen uit te zien om vuur en
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voedsel te bekomen. Er werden ploegen of corvees ingericht, om hout uit het mastbosch te halen. Nog geen half
uur was het geleden, of honderde mannen kwamen ieder
met eenen sparreboom naar het bivak gesleurd. Voor elke
compagnie werd een vuur ontstoken, dat, allengs grooter
en grooter wordende, eer het op de heide donker was,
zijne slingerende vlammen dertig voet hoog deed stijgen.
Deze eerste nacht van het bivak liet op mijn gemoed
eenen diepen indruk na; - de nijpende koude vergetend
stond ik, uren lang, in stomme verbazing op het ontzettend
schouwspel te staren, dat zich daar voor mijn oog ontrolde.
Achttien vuren, uit stapels mastboomen in de hoogte
golvend, verlengden hunne rij over de vlakte. De hemel
blaakte boven onze hoof den; de sneeuw zelve scheen te
branden; en de-wijl, bij het dansen der vlammen, de vurige
toonen van het bloedroode licht dan eens met de helderheid des bliksems, dan weder met vale rosheid over de
heide golfden, was het voor de oogen en voor den geest,
alsof eene onstuimige zee van onzichtbaar vuur over de
sneeuw hadde gevlot...
Bij elken gloed, en als een zwerm duivels rond het vuur
krielend, zag men de donkere schimmen der vrijwilligers
tegen de vlammen zich uitlossen, in menigte gaan en
komen, boomen op het vuur werden, of den brandstapel
met geweld omrukken ten einde zijne woede nog aan
te hitsen. Op zulk oogenblik gingen gansche wolken gensters en brandende vonken ten hemel en dreven als een
grootsch vuurwerk over het leger.
Door de eentonige nachtstilte der vlakte klonk het even
eentonig doch ontzaglijk gekraak der duizende boomstammen, die eenige oogenblikken vroeger nog groen in het
woud stonden te groeien en nu, in den schoot der vlammen, als dunne twijgen werden versionden. Tusschen dit
overheerschend gerucht galmde de stem der vrijwilligers,
die elkander bij hunnen naam riepen; soms ook wel ontstond in de verte het lied En avant, marchons! of men
hoorde het noodgehuil van een varken dat men bezig was
met kelen, of het gebrul eener koe die door onze maraudeurs of voedselzoekers uit een naburig gehucht was weggehaald.
Omtrent mij werd een kalf met sabelhouwen neergeveld en oogenblikkelijk, zooals het was gevallen, in stukken gehakt. Een sergeant duwde mij eenen lap vleesch in de
hand; en, de anderen navolgende, began ik het aan het
reusachtige vuur te braden.
Vermits wij niet dicht bij den gloed konden naderen,
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staken wij het vleesch op de punt van den laadstok onzes
geweers en hidden het aldus op eenen of stand in de vlam.
Wanneer het dan, eenigszins was verbrand, aten wij het
gebradene gedeelte er af, en herhaalden deze handeling,
totdat er ons niets meer van het vleesch overschoot. Bijna
den ganschen nacht bleven wij te been; doch tegen den
morgen overviel ons eene onverwinnelijke slaapzucht. Velen
legden zich neder, op vier of vijf stappen van het vuur, en
sluimerden op den grond even goed als in een donzen bed.
Niets aan het lijf hebbend dan eenen lijnwaden kiel
over mijn zwart schoolkleed, zat ik gevoelloos rond te
staren. Mijn aangezicht en mijne borst waren verbrand van
den black des vuurs, terwijl mijn rug, door den scherpen
Oostenwind aangedaan, schier bevroor van koude.
Allengs verzwaarde mijn hoof d; ik legde mij neder,
blikte nog eene wijl in de vlammen, en viel dan in slaap.
Toen ik twee uren later ontwaakte en meende op te
staan, was het mij onmogelijk. Men had het vuur laten
verzwakken, en het water van de gesmolten sneeuw was
onder mij vastgevroren. Men moest met sabelhouwen mijnen kiel van den grond loshakken, vooraleer ik mij oprichten kon.'
NA VI JFTIG JAAR SCHEIDING
kan in minder dan vijftig jaren de stemming veranderen, waarin een Nederlander, over Mechelen en Leuven,
van Antwerpen naar Luik reist!
Nevens mij liggen de bladzijden waarin Potgieter, zijn
eigen vertrek uit Antwerpen in december 1830 herdenkend,
zijn lezers en zichzelf in een grote gele diligence pakt,
voortdaverend en voortdreunend over de Brabantse keien.
Gezelschap: twee uitwijkende Hollanders, waarvan een als
Deen vermomd is; twee Walen met donkere snorrebaarden,
een oudere en een jongere, even tevreden over de keer
der omwenteling, als de Hollanders die verwensen; de
treurende jonge echtgenote van een in de Antwerpse citadel achtergebleven Hollands officier; het zoontje der dame, veiligheidshalve getooid met een Brabantse kokarde
aan de rand der pet, maar inwendig opstuivend tegen de
muiters, die zijn vader gewond hebben.
Verschillen de gevoelens waarmede Potgieter omtrent
Belgie vervuld is, van de onze? Niet noemenswaardig.
`Welk een landschap!' roept oak hij vol ingenomenheid uit,
bij het aanschouwen van het Leuvense. 'Welk een weel-
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derige schakering van kleuren op die akkers, zelfs in het
midden van de winter! Niet louter de tegenstelling met
het jongste verblijf in de benauwde stad, verlokte tot die
bewondering. De twee gebaarden deelden in deze, al mocht
hun natuur op stouter schoonheid bogen. Het was een lust,
die donkere ogen dat genot aan te zien."
Potgieter heeft een zwak voor de Walen, 'het eigenaardigste volkje onder de voormalige landgenoten, en 't geen hij
van alle zuidelijke broeders steeds het liefst lijden mocht'.
Het onhollandse der Vlaamse spraak staat hem tegen.
De heugenis der terugkomst te Amsterdam ontlokt hem een
dankbare kreet. '0 caravansera Akens! hoe werkte uw
invloed weldadig na, toen de reisgenoten de volgende ochtend op weg naar de hoofdstad, na jaren verblijf onder
de Vlamingen, eerst weer het guile Gelders, en toen allengs Hollands, zuiver Hollands, mochten Koren; toen hen
uit de mond van hun verwanten het: welkom! toeklonk;
toen zij zich weder tehuis gevoelden!'
Tot kenschetsing van zijn verschillend oordeel over de
twee rassen, heeft hij een persoonlijke anekdote bij de hand:
`Zo vaak hij in latere leeftijd Jakob van Lennep plaagde,
hoe deze zoveel op kon hebben met congressen van buren,
die beter zouden doen wat minder op de Fransen te smalen, en de literatuur der Fransen wat meer te beoefenen,
placht het antwoord te luiden: Och! het zijn grote kinders,
- en het wederantwoord: Gun mij dan de Walen, die
trokken de kinderschoenen uit!'
Deze oordeelvellingen zijn subjectief. Daarnevens is
plaats voor een tegenovergestelde beschouwing; voor een
gewijzigde, in elk geval. Doch wat betekent die schakering,
vergeleken bij de geheel verschiilende wereld van aandoeningen, waarin ons de mededeling verplaatst: 'Er was
geen rechtstreekse gemeenschap meer tussen de gescheiden
delen des rijks; siechts over Aken viel Holland te bereiken.'
Uit Antwerpen naar Holland geen andere weg dan over
Aken! Het schijnt een fabel. Potgieter echter, wanneer
de diligence te Luik verse paarden heeft aangeschaft, verhaalt de zaak zo omstandig, dat wij onze ogen en oren
wel geloven moeten:
Weldra was er weder op de harde kussens plaats genomen; weldra wisselde het Limburgs landschap het Luikse
af. Het ging aan met de Walen erover te kouten; doch
voor de dame verdween het verhevene, zonder dat zij het
zag. Een wijle stilte, en Herne bleek in het verschiet verrezen, en Herne was doorgereden, en Herne was in het
verschiet ondergegaan. Daar spraken de gebaarden samen
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en gebruikten toevallig herhaalde malen het woord irontiere. De jongste wees den oudste uit het portier een
kende torentop.
Wat waande, wat wilde de eensklaps opgesprongen
knaap? I Dings rukte hij de pet van de krullende lokken,
ijlings reet hij de Brabantse kokarde van het laken af,
ijlings trapte hij die onder den voet.
Hoe bleek werd de arme moeder, wel wetende dat wij
de grens nog niet over waren; hoe bleek, bij de algemene
verbazing.
- Ce n'est qu'un enfant, messieurs, stamelde zij.
De als Deen vermomde Hollander liet zijn bock vallen:
hij wilde te hulp komen. Hoe weinig kende hij de Walen!
- Qui a du cceur, madame, stelde de oudste alvast de
moeder gerust.
- Fils d'officier hollandais, sans douse? giste de jeugdiger.
- Its ont blesse papa, verklaarde het jongske.
- Comme si tu ne frapperais pas, si tu le pouvaisi

schertste de grimmigste der gebaarden, en trok den knaap
naar zich toe, en streek hem de mooie haren glad, en verlustigde zich in de blauwe kijkers, die geen vrees verrieden. De Waal houdt van hachjes.
Er blonk een lachje op het gelaat der jonge vrouw,
maar lang reeds v6Or de diligence te Aken stilhield, had
het zijn ernstige plooien moeder aangenomen. Ook de komst
in de oude Keizerstad deed het niet ontfronsen. Geen armen breidden zich uit, om haar van de treden op te vangen; geen welkom klonk haar toe. Slechts in het grote
logement, werwaarts de Hollandse reisgenoten haar begeleidden; onder welks dak zij tot den volgende ochtend de
gelegenheid verbeidde, haren tocht voort te zetten; slechts
in de schare Hollanders en Belgen daar bijeen, om naar
het Noorden of naar het Zuiden weer te keren, vond zij
lot- en leedgenoten, die, ondanks eigen druk, nog deernis
overhadden voor dien van anderen.
Hoe talrijk was de drom verjaagden uit de wederzijdse
delen des rijks! Welk ene verscheidenheid van teleurgestelde verwachtingen! Wat al gestoord geluk! Poezij van allerlei toestanden, voor het grijpen veil; afwisselender dan
die, welke louter lichaamslijden, op den wenk der geneesheren, iederen zomer om den Elisenbrunnen groept; belangwekkender dan die, waarmede de weelde, als de linde
bloeit, zich naar den Lousberg rept, om het uitzicht te
genieten, om zichzelve te doen bewonderen. Pazij, het
vermeende overwicht der staatkunde beschamend; poezij,
de ijdelheid van het ondermaanse bevestigend; pazij, de
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alomtegenwoordigheid der lief de veraanschouwelijkend, hoe wemelde zij in die donkere zalen dooreen!
Verbitterd mochten twee volken tegen elkander in het
geweer zijn gebracht, vredelievend gingen hier de slachtoffers der dubbele partijzucht met elkander om, den oorlog
en zijn nasleep betreurende. Het viel den huisvaders onder
die ambtenaren aan te zien, hoe bitter zij er zich over
beklaagden, te hebben geloofd, dat de uitgezette grenzen
des vaderlands gelegenheid boden, elders, dan waar hun
wiegje stond, de toekomst van hun gezin te verzekeren.
Vergrijsden en verstramden lacht gene nieuwe loopbaan
toe!
Daar werd de brievenmaal uitgedeeld. Voor de jeugd volstond het zien der opschriften, tot juichen of tot treuren.
Hoe de ogen van het schone meisje straalden, als vader
haar glimlachend een klein en keurig dichtcrelakt stukje
b gebleven!
satijnpapier toeschoof; als hij getrouw bleak
Hoe die fors geschouderde jonkman zijns ondanks verbleekte, als hij de uitgestoken hand ledig had terug te
trekken; als zij scheen, hem te hebben vergeten!
Er viel les bij les voor het leven op te garen, voor wie
ogen en oren openhield. Als hadden bij den jammer de
hoof den in wijsheid, de harten in warmte gewonnen, heerste er onder dien drom van gevluchten, in die met ondergang bedreigde gezinnen, ene harmonie, welke weinigen
hunner in de dagen des voorspoeds hadden gekend. Dichter
aaneengesloten, zou de storm hen minder deren. Het verschil van taal mocht het verschil van yolk doen horen:
wat maakte deze of gene partij uit, waar bij een van
beiden iemand viel bij te staan, ongelukkiger dan de overigen? Waren zij niet alien mensen? niet alien mannenbroeders? niet alien twijgen van denzelfden stam? Of zij
het vast voorgevoelden, dat, zo de ene Staat eeuwenlang
Eendracht maakt macht als wapenspreuk had gevoerd, ook
de andere, zo hij erin slagen mocht te worden erkend,
geen betere zou weten te kiezen dan l'Union fait la force?
0 caravansera Akens, sedert zo vaak en nooit zonder
vrucht herdacht!'
Dit verhaal, door die uitboezeming besloten, staat in
onze Nederlandse letteren te zeer alleen. De Bosch Kemper en Potgieter zijn de enige landgenoten, welke op rijper jaren een oordeel over de gebeurtenissen van 1830
velden, door hen als jongelingen beleefd en medegeleefd.
Ik zonder Boxman uit, die reeds in 1839, zonder wrok
tegen de afgescheiden broeders en hun nieuw gouverne170

ment, Antwerpen en de Antwerpse citadel bezocht. Niemand echter overtrof Potgieter in de wijze van voorstellen,
of evenaarde hem.
Hij schildert een zomerse avond, in juli van het omwentelingsjaar, toen hij, twintig zomers oud, met Willems,
in de tuin van de societeit de Harmonic, buiten Antwerpen, over de gebeurtenissen van de dag zat to . praten, en
beiden de toekomst ondervroegen. De tuin ligt op een
heuvel. Boven het tafeltje welft zich een statige eik. Achter hen staan de bleke wilde rozen in bloei. Aan de
overzijde van de grote weg, kronkelend om de voet van
de belling, ligt een klein buitengoed. Een man van jaren
zit, onder de warande, zich vreedzaam te verlustigen
in het schouwspel der nog schitterende kimmen. Hij staart
de zinkende schijf aan. Vervult het schouwspel hem slechts
met weemoed, als de avond het alle ouden van dagen
pleegt te doen? Of heeft hij een voorgevoel, dat er nog
een ogenblik van jonge roem voor hem is weggelegd? Gaat,
bij die gedachte, het trage bloed vlugger vloeien, en hij
zijn eigen leven bij de ondergaande zon vergelijken, glorierijkst in het verscheidingsttur?

Die grijsaard is generaal Chasse. Potgieter noch Willems
denken thans aan de oude krijgsman, generaal Bajonet geworden in Bataafse en Napoleontische dienst, gelijk het
nieuw nationaal koningschap hem tot generaal Bomba
stempelen zou. Willems tuurt op de laatste berichten uit
Parijs, en ziet voor Belgie de loop van de zaken donker in.
Potgieter, vijftien jaar jonger, dwepend met de vooruitzichten, van de mensheid door de vrijheidskamp ontsloten,
vervullen diezelfde tijdingen met een grootse verwachting.
Potgieter gelooft niet, dat de omwenteling zal overslaan
naar Nederland. Een bange vrees grijpt het gemoed van
Wiliems aan. Hij schudt het hoofd over de navolging van
de omkeer buitenlands, waarmede het binnenland bedreigd
wordt.
Drie of vier maanden later beeft de uitkomst Potgieter
in het ongelijk, Willems te zeer in het gelijk gesteld. Antwerpen is in de nacht van 27 op 28 oktober door Chasse
gebombardeerd moeten worden, ten einde de beweging,
aan welke Potgieter niet geloofde en die toch kwam, te
bedwingen en te stuiten.
Aileen uit plichtsbesef, ten einde lopende zaken of te
wikkelen, is hijzelf, toen de zijnen reeds naar Amsterdam
vertrokken waren, te Antwerpen achtergebleven. Zware
proef voor het geduld van de ongeduldige! Er werden in
de Scheldestad geen zaken meer gedaan. 'Dag aan dag
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ging het handeldrijvend publiek enkel voor de leus ter
beurze. Het waren geen ondernemingen, welke de schare
bezighielden: het waren geruchten, in het ene uur geloofd,
in het ander gelogenstraft. Hoe kon het anders, bij noch
van deze noch van gene zijne altoos geEerbiedigden briefwissel? De cabinets noirs lieten in hunne hantering van
ouwels en lak te wensen over; - vergeefse vergrijpen, daar
niemand iets schreef, dat niet desnoods mocht worden
gedrukt.'
In de nacht van 25 op 26 oktober waren barricaden opgeworpen. Denkt men daarbij allicht aan iets vreselijks,
Potgieter was in de gelegenheid het proza van de zaak
gade te slaan. 'Het domme en het dwaze gingen hand aan
hand, tot de dolheid zo groot werd, dat Antwerpen zich
gelukkig mocht prijzen, geen Aristofanes te bezitten, om
zijne burgerij ten tonele te voeren. Alle eerbied voor eigendom scheen geweken. Onder luid gejuich werd, ter afwering van een gedroomd gevaar, uit een huis in aanbouw elk tilbaar stuk hardsteen, dat bestemd was het te
versieren, alvast geplunderd. Enkele stemmen mochten het
wagen, van den eigenaar, van den bevrienden stadgenoot
te reppen: Le gouvernement provisoire zou alles vergoen!
Of dit ook den baas uit den estaminet schadeloos hield,
voor de kannen biers die er omgingen? Of dit ook de
taartjes betaalde die le fidele berger, goedschiks kwaadschiks, ten beste moest geven? Of dit ook de dartelheid
temperde, die steigerend uit den band sloeg?'
Het bombardement had tot doel, die uitspattingen tegen
te gaan; en het bombardement was raak. 'In dien verschrikkelijken nacht werd alles, waar het harte van Willems, in de stad hem zo dierbaar, aan hing, op het gruwzaamst bedreigd: de schatten haars handels als die harer
kunst; de kerk zonder weerga waarin hij placht op te
gaan; de gade en het kroost, in welke en voor welke hij
leefde!' Het entrepOt en tweehonderd vijftig huizen werden
vernield; honderd onbruikbaar gemaakt; driehonderd beschadigd.
De volgende dag maakte Potgieter een wandeling
door de stad, gekweld door de verplichting tot lijdelijk
verbeiden. Nertrokken waren, toen weer de avond inviel,
vertrokken wie hij liefhad; tot de vriend toe, die, zodra
de vuurgloed uit het kasteel scheen op te houden, met
hem den kelder had verlaten en kennissen bezocht, met
sneer belangstelling dan anders bezoeken kenschetst. Het
gaslaan der verwoesting door het geschut aangericht in de
buurt die het meest werd geteisterd; - het terugdeinzen
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voor afgrijselijkheden, als oorlogstuig in ene bevolkte stad
aanricht: omgestorte huizen of neergeplofte lijken, - het
was met den volgenden ochtend voorbij. Er werd begraven,
er werd opgeruimd. Maar de eindelijke beslissing van het
lot der stad; maar de verklaring dat zij niets meer had te
vrezen, zij bleef uit. Het was ochtend geweest en het was
avond geworden; de dag was verstreken en de nacht was
ingevallen. Doch zomin het heden als het gister had zekerheid gebracht. Wat zou het morgen doen?'
Kleine trekken voltooien de schilderij. Zwierf men des
daags langs de kaai, en zag men op de flikkerende stroom
het eskader van koning Willem voor anker liggen, dan
hoorde men de Hollandse matrozen het Wilhelmus blazen,
terwij1 het grauw aan de wal gromde en grijnsde van
ergernis. Des nachts, in de sluimering, schrikte men op bij
het minste gerucht. Knalde er een pistoolschot, het gold
voor een hervatting van het bombardement. Buur bij
buur verscheen in nachtgewaad voor de vensters tot de
stern van een officier de vrees beschaamde: Rassurez-vous,
ce n'est qu'un duel! Een Hollander, die v66r de omkeer
van de stad zich als vrijwillig rustbewaarder had aangemeld, zag zich op wacht de verrassing beschoren, dat hem
een geweer zonder vuursteen bedeeld was. Tot kameraad
had hij een Vlaming, die verklaarde, de eerste Jantje Klaas
de beste te zullen overhoop steken: 'En dat kunne gij, met
den bajonet, ook, zulle.'
Een bewijs, dat onder die felle vijandschap althans geen
godsdiensthaat liep, is het volgende: `Terecht of ten onrechte, men meende dat de veiligheid der hervormde leraren binnen Antwerpen niet boven alle bedenking mocht
heten. En zie, daar meldde zich bij den jongste van dezen
een Belg, een opgewonden Belg aan, in het grillig bonte
krijgsgewaad, de weerzin inboezemende Brabantse kleuren
in de sjerp om den schouder gestrikt. Hij streek de lange
donkere haren uit het gezicht, - en sloeg de grote diepliggende ogen op, - hij stak de ruwe maar eerlijke hand
nit, - hij kwam zijn vrijgeleide aanbieden, werwaarts de
bedreigde zich ook begeven wilde. Hij deed het uit dankbaarheid voor het genot, onder zijne ter sluik gehoorde
leerredenen gesmaakt!'
Potgieter zelf had een soortgelijke ervaring. Terwijl hij
in huis zat te praten met tiers of twaalf ingekwartierde
Belgische vriiwilligers, - lieden die uit gewetensbehoefte de
wapens heetten opgevat te hebben, - deed zich op de straat
verwijderd belgeklingel horen. 'Het kondigde het Hoogwaardige aan! Het kwam dichter. Het leed geen twijfel:
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de weg uit de kerk liep langs de woning. Voort stoven de
vrijwilligers, wart, den gang door, de deur uit, en lagen
op de knieen gebogen, en sloegen het teken des kruises.
Maar hij? Hij bleef zitten, hij bleef binnen, hij bleek ketter
te zijn. Doch zijn verhouding tot de vrome dienstknechten
iced er niet onder. Geen hunner, over wien hij zich te
beklagen had.'
Persoonlijke vijandschap was uitzondering. 'Hoe herinnert hij, die hier enige zijner voorvallen boekt, hoe herinnert hij het zich nog, dat hij den vrijwilligers, gedurende
het bombardement binnengetrokken, gedurende het bornbardement ingekwartierd, op vertoon hunner biljetten, in
dien bangen nacht, de deur der woning ontsloot. Eerst hun
herhaald, hun heftiger schellen drong door tot in het verwulf des kelders, die van den vooravond of tot wijkplaats
strekte. Wie was het eerst op de inval gekomen, dien kelder bomvrij te achten? Wie sloeg voor, op de wijnrekken
naar het beste merk, dat deze aanboden, om te zien? Wie
Tied aan, Marcobrunner van bet jaar Elf te drinker? Hij
weet het niet meer. Al wat hem heugt is, dat niemand er
zijne stem tegen ophief; dat de menselijke natuur in dergelijke overgangen van angst tot lust niets vreemds vindt,
dat sedert dien nacht Boccaccio's episode der pest te Florence, voor hem alle onwaarschijnlijkheid heeft verloren.
- Stil, klonk het (schier overbodig, want het gesprek vlotte
toch niet); stil, ik hoor schellen! - Geen geluid, ofschoon
alien zwegen. Het zal de schrille trompet zijn geweest,
meende iemand. - Inderdaad blies, van tijd tot tijd, een
volontair op de barricade voor de deur, onder den kogelregen een deuntje. - Ting, ting, ting, de schel is stukgetrokken! luidde het uit een mond; en hij, aan wien de
zorg voor het huis was opgedragen, liet drie jongelieden
van Diest binnen, begaf zich naar boven om matrassen,
en wierp bun die van den zo7der toe. Onderwijl gioeide
de hemel, alsof de stad in viammen stand; en de vrijwilligers maakten elkaar opmerkzaam, dat er weer "wat
vierigs" door de lucht gonsde of siste. - No want of excitement at least, zou een Yankee ervan getuigd, en gelijk
gehad hebben.'
Ons, van de tegenwoordige tijd, blijft bij het doorreizen
van Belgic, die soort van opwekking vreemd. Wij hebben
er geen persoonlijke heugenis van, dat de twee landen
weleer een geweest zijn. Het verbaast ons te lezen van
een Hollander, die, wanneer hij een Waal Tirlemont hoort
zeggen, de Waal verbetert en de anekdote van Willem I
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te pas brengt: 'Te Tienen spreekt men goed Vlaams, mijnheer.' Walen wier anders benijde levendigheid van gebaren
ondraaglijk; de vroeger gewaardeerde gloed van wier ogee
eensklaps hatelijk words, - wanneer zij met leedvermaak
elkander de plek wijzen, waar om een tweede Bourgondisch
Rijk gestreden en de slag ten tweede maal verloren werd,
- voor ons is het geslacht dier Luikenaren uitgestorven.
Nochtans is dit Luik wer \clegelijk hetzelfde, waar, in de
winter van 1830 op 1831, Potgieters diligence verspande
en zij de Amsterdammer naar Aken voerde, die bij zijn
aankomst in de Nederlandse hoofdstad belangstelling wekken zou, als iemand die het bombardement had bijgewoond.
1k vind bet aangenaam, dat het beschrijven van Van den
Brinks leven Potgieter een ongezochte gelegenheid is komen
openen, de bijzonderheden van zijn vertrek uit Antwerpen
in die dagen, op het papier te stellen. Tevergeefs zou men
beproeven, geloof ik, het huis terug te vinden, waar hij in
de bange nacht de vrijwilligers matrassen toewierp. Alles
is daar te zeer veranderd. Van de citadel zelf, uit welke
Chasse de stad beschoot, is niets meer te zien. Geheel dit
verleden is weggevaagd en vervloeid, als de tonen van het
Wilhelmus van de Hollandse matrozen op de Schelde. Des
te meer prijs stellen wij crop, de bladzijde te bezitten,
waarin het voor ons is blijven leven.
In de zomer van 1871 heeft Potgieter, die Belgie altijd
een goed hart toedroeg, met een bepaald Joel een Vlaamse
pelgrimstocht ondernomen. `Wij gaan morgen waarschijnlijk een paar dagen naar Gent,' schreef hij mij de 7de
juli van dat jaar uit Amsterdam, 'om een kijkje te nemen
van het Willemfeest. Wat zullen die grate kinderen jubelen!' Veertien dagen later kreeg ik verslag. Met zijn
Antwerpse indrukken van veertig jaar vroeger, vormen
deze Gentse een bevallig geheel:
`Wij hebben alle wil gehad van ons uitstapje naar Gent.
Zaterdag in Brussel; zondag en maandag in Gent zelf;
dinsdag in Antwerpen; woensdag terug, om in Scheveningen
te eten en 's avonds weer thuis te zijn.
In mijn isolement schuilt mijne kracht, zeide Groen.
Zonder het te zeggen, heb ik het jarenlang met hem gedacht, en denk het nog. Toch doet zulk een uitstapje, toch
doet de afwisseling van tonelen en mensen, van tijd tot tijd
goed.
We waren in langen tijd niet in Brussel geweest. Aileen
le Bois de la Cambre, een nieuw wandel- en rijpark aan
het eind van le Quartier Leopold, zou de reis waard zijn.
Ik was in Gent gekomen, om vijfentwintig jaren na
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zijn dood (niet te vroeg!) het graf van Willems te bezoeken. Ge begrijpt, dat ik mij daartoe noch den plechtigen
optocht der flaminganten, noch het feestbanket aansloot.
Het laatste had maandag plaats. Wij waren zondags
allerhartelijkst door den heer en mevrouw Heremans ontvangen: hij was den volgenden dag de feestredenaar. Er
heerste in zijn gastvrije woning al de gulheid van den.
Vlaamsen aard. Mevrouw Heremans, hare zuster (de weduwe van den dichter Ledeganck), waren figuren voor het
penseel van Rubens, en dadelijk met Sophie op den aangenaamsten voet.
Den volgenden dag maakten wij te hunne* huize kennis
met de juffrouwen Loveling, voor wier versjes ik de halve
nieuwere Vlaamse literatuur cadeau doe. Ware ik op dit
ogenblik met het weefsel mijner Herinneringen en mijmeringen gereed, ik beproefde een schetsje.
Na het diner ten hunnent gingen wij samen naar ons
Hotel de la Poste, wiji het op de place d'Armes (stil! op
den Kouter) ligt: het grootste plein van Gent, waar illuminatie zou plaatshebben en volksdans. Het balkon was te
onzer beschikking. In ene zaal van het binnenhof genoten
de gasten hum feestbanket.
Tegen tien ure kwamen Heremans en Vuylsteke en een
heer van het Willemsfonds (met een breed rood lint en een
groat gouden sieraad op den foulard) boven; kwamen Jan
ten Brink en de ex-burgemeester, ex-minister Boot bij ons,
voor Wiens lieve dochter ik mij interesseer. Zij is verleden
jaar gehuwd met een lid der rechtbank van Dendermonde,
een katholiek jongmens, een kwekeling van Heremans,
Odilon Perier. Maar het vrouwtje, het Hollands vrouwtje
had meegedongen naar een prijs, door het Willemsfonds
voor ene novelle uitgeloofd en dien behaald. Wij hadden
het 's ochtends bij de feestviering vernomen. De vijfenzeventig frank waren door haar ter beschikking gesteld
voor het meisje van de armenscholen, dat bij het examen
blijken zou, het meest in de Nederlandse taal te zijn gevorderd.
Een aanwezig Hagenaar kon maar niet begrijpen dat
ik te Gent was gekomen, louter om Willems wil en om de
juffrouwen Loveling, die ik te Nevele zou hebben bezocht,
waren zij niet te Gent geweest. In Holland zoekt gij niemand op, klaagde - Het talent treks mij aan, was mijn
wederwoord. - Hij mocht eruit opmaken, hoe schaars het
mij ten onzent schijnt.
Intussen began de volksdans op den onafzien,baren Kouter. Een geillumineerde muziektempel in het midden van
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het plein; twee non-descripten van illumineerglazen aan de
beide einden, en guirlandes van lampions van boom tot
boom. Het was het eigenaardigste schouwspel ter wereld.
1k geloof niet, dat enige gemeente buiten de Vlaamse,
zich zo ordelijk, zich zo vrolijk gedragen zou. Een der
leden van de jury der zangwedstrijden, die het bal tot vijf
nur 's ochtends bijwoonde, de musicus B. van Delft, verhaaide ons den anderen dag, dat de goede luidjes trots een
stortbui hadden doorgedanst, of zij er de hemel zouden winnen.
En onderwijI sluimerde op een der sofa's van bet salon
het driejarig kleinkind der weduwe Ledeganck, Annekelief, een engelachtig meisje, moe van ons spelen en ons
plagen; sluimerde de allerliefste oogjes gesloten, maar met
rozen op de wangen. Het was het dichterlijkst van al;
dichterlijker dan ons bont gezelschap, dichterlijker dan die
Trolijke menigte daarbuiten. Alles verwachting. Alles belofte.
1k dacht aan Gideon, dien ik ook wel eens zo heb zien
slapen, en wenste hem zulk een bruidje. Op mijn woord,
hij zou geen mooier meisje, en gij geen liever dochter kunnen wensen.
Maar waar zullen wij dan zijn als dat gebeurt? viel mij
in, onder al dat gewoel. Heremans merkte gelukkig niets
van de egoIstische gedachte; en ik vroeg hem, of ik hem
een glas champagne mocht inschenken?
Sophie had intussen de dames geleerd, thee te zetten.
Maar die te drinken was te veel gevergd. Aileen mevrouw
Perier vond ze niet te straf!'
LAND VAN LOON
de naam van Herkenrodes abdij nog aan de taal
van Kempenland herinnert, maar het landschap reeds begint aan te duiden dat men de Maas en de bergen nadert,
daar ligt, tussen Hasselt en Luik, aan de voet van een
heuvel, op wiens top men de bouwvallen van een middelecuwse burcht onderscheidt, de kleine stad Borgloon, door
bet landvolk Loon genoemd. Geen spoorweg verbindt het
plaatsje met de bewoonde wereld. Eenzaam en verlaten,
leidt het een kwijnend bestaan. Ook Luikerland heeft zijn
lode steden.
Belangwekkend is Loon door zijn heugenissen uit het
verleden. In de 16de eeuw, toen de bisschoppen van Luik
met geweld de hervorming uit hun landen weerden, kwam
WAAR
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uit Loon de stamvader der Vossiussen, na te Heidelberg
gestudeerd te hebben, zich nederzetten te Leiden en sterven
te Dordrecht. Het voormalig graafschap vormde toen sedert lang een onderdeel van het bisdom.
Die verhuizingen zijn voor de Zuidelijke Nederlanden
een beslissend verlies geweest. Belgie zou onder Spanje,
onder Oostenrijk, onder Frankrijk, niet gezonken zijn tot
het peil, warop het in de eerste jaren onzer eeuw zich beyond, indien Karel V en Filips II niet begonnen waren,
de belijdenis van het katholicisme in alles op de voorgrond
te stellen. Slechts een gering aantal buitengewone mannen
kon op die wijze de vaderlandse grand blijven lief hebben.
Ten laatste was de kunst het enig gebied, waar de gedachte
zich vrij kon uiten. Zonder Rubens en zijn school zou
Belgie gedurende drie eeuwen in niets uitgemunt hebben.
De onafhankelijke godsdienstige overtuiging, de republikeinse gezindheid, de wetenschap en de letteren, de nijverheid en de handel, alles ontweek een vaderland, waar de
burgers voortdurend tussen hun geweten en het dagelijks
brood geplaatst werden.
Regeerders moesten begrijpen, dat zij niet slechts op die
wijze de vrije ontwikkeling van de menselijke aanleg in de
weg staan, - toch bij volken met eigen levenskracht een
onbegonnen werk, - maar niemand van die staatkunde
voordeel treks, behalve de tegenpartij. Het land waar
Erasmus een opvolger in Lipsius vond, Mercator roem behaalde, Vives en Van Helmont zich staande konden houden, Plantin, de polyglotten-bijbel, Moretus de werden
van Ortelius drukte, had bewoonbaar moeten blijven voor
de Vossiussen, voor Plancius, voor Heinsius, voor Van
Baerle, voor Stevin, voor Zevecote. Het vernuft wordt
nooit straffeloos gebannen. Kan de landgenoot het niet
verduren, dan onttrekt het zich aan de algemene zaak,
gaat krachten geven aan de vreemdeling en mededinger.
Nog veel verder dan de 16de eeuw gaan de herinneringen van Borcht-Loon terug, dus genoemd in onderscheiding der stad. Uit de vensters van dit kasteel heeft gravin
Ada van Holland, gedurende de tien of twaalf laatste
jaren van haar kort en mistroostig leven, de omtrek ingestaard. De abdij van Herkenrode bewaart haar grafsteen, tegelijk met die van haar echtgenoot.
Een Jong schilder, die aan kennis van het tijdvak gevoel voor het tragische paarde, kon met deze geschiedenis
roem behalen. Beurtelings liefelijk en aandoenlijk zouden
de taferelen elkander opvolgen. De zusters: twee schone
aankomende meisjes uit het jaar 1200, dochters van een
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graaf van Holland, wandelend in de kloostertuin van
Rijnsburg. Aleid verhaalt aan Ada, dat hertog Otto van
Gelder, omdat zij de oudste is, haar ten huwelijk heeft gevraagd voor zijn zoon Hendrik. Des te beter, denkt Ada,
dan doe ik niemand verdriet door abdis te worden! Ada te
Dordrecht, bij bet sterfbed van haar varier: Hendrik en
Aleid slapen te Rijnsburg in het graf; de moeder wil voor
haar enig overgebleven kind het graafschap redden; terwiji de priesters nog liggen te bidden naast vaders lijk,
wordt Ada getrouwd met graaf Lodewijk van Loon. Ada
op Texel: van moeder en echtgenoot verlaten, is zij door
haar oom gevangen genomen en zal naar Engeland gevoerd worden, nog geen maand gehuwd. Ada aan het Engelse hof: in de Tower van Londen leeft zij, omringd door
al de personen uit Shakespeares historiespel: de wrede koning Jan, de heerszuchtige koningin-moeder Eleanor, de
hartstochtelijke lady Constance, Arthur van Bretagne,
Hubert de Burgh. Ada en Blondeau, de Nesle: de grijze
schildknaap van Richard Leeuwenhart geeft haar les in de
muziek. Ada en Lodewijk: de graaf van Loon komt zijn
gemalin uit Engeland afhalen. Lodewijks uiteinde: door vergif waanzinnig geworden, weert de graaf zijn jonge vrouw
uit de sterfkamer, valt de waarzegster Christine te voeten
en belijdt haar zijn zonden. Ada op de burcht: Lodewijks
kinderloze weduwe zit bij het venster van haar kasteel
in Luikerland; haar hart ondervraagt het lot en vindt
geen antwoord; speelbal der staatszucht geworden, wenst
zij de dagen van haar jeugd terug, toen zij met zuster Aleid
te Rijnsburg in de tuin speelde.
Over de Van Eycken sprekend, heb ik Jan van Beieren
herdacht, die, prins-bisschop van Luik, op soortgelijke wijze in de lotgevallen van gravin Jakoba greep, als graaf
Willem, tweehonderd jaar tevoren, in die van gravin Ada
gedaan had.
Een der onmiddellijke voorgangers van Gerard van
Broesbeek was het, Erard van der Marck, die het paleis
van 1540 liet bouwen, waarvan de aanblik, in overeenstemming met het tijdvak, het karakter ener gotiek vertoont,
welke slechts op de gelegenheid wacht renaissance te worden. De muren zijn van metselwerk: rood, afgezet met arduinsteen. De kroon van het gebouw wordt door het binnenplein gespannen, waar zestig kolommen de vier zijden
van een op de grond rustende zuilengang dragen. De bogen
zijn wijd, in Moorse trant. Moors zijn ook de versierselen
der kolommen. Als maker van dat fantastisch beeldhouwwerk - bloemen, bladen, en figuren, tot kapitelen verbon179

den , - wordt een Luikenaar genoemd, Francois Borset.
Ofschoon Luik geen eigen hoofdstuk in de geschiedenis
der Zuidnederlandse kunst vult, heeft het in bisschop Van
der Marck een uitnemend voorstander bezeten. Aan hem
dankt de stad haar schoon paleis. Door hem ook zou zij,
had de flood zijn plannen niet verijdeld, onder het bestuur
van Lambert Lombard een blijvende kunstacademie hebhen zien ontstaan.
Van Mander, die nooit de gelegenheid verzuimt zijn
stijl met mythologische beelden te versieren, zegt van
Lambert Lombard dat hij 'e'en kloek en verstandig meester
was in de kunsten van schilderen, metselrijen en perspectieven'; niet alleen `weerdig te gedenken om zijn uitnemendheid in de kunst, maar ook omdat hij is geweest,
gelijk als verteld wordt van Chiron, een meester of voed.
sterheer der helden, of dat hij zulke voedsterlingen of zuigkinderen heeft opgebracht, als daar zijn geweest Frans Floris, Willem Keye, Hubrecht Goltzius en meer anderen,
die naamwaardig zijn en hem zijn gerucht eerlijk vermeerderen.' Werkelijk kwam Lambert Lombard, nadat bisschop
Van der Marck hem in de gelegenheid gesteld had Holland, Duitsland, Frankrijk en Italie te bezoeken, zich in
zijn geboorteplaats nederzetten en opende hij daar ees.
school, waaruit onderscheidene voorname meesters voortgekomen zijn. De bisschop echter leefde toen niet meer.
Lombard zelf stierf twee jaren voor het uitbreken der
onenigheden, die Bourlette op het schavot brachten.
In het portaal der Jakobskerk te Luik, in 1558 uitgevoerd, leeft de herinnering van Lombards talent. In de
nabijheid bouwde hij voor een vermogend particulier een
woonhuis, verdwenen in 1829. Beide vielen zozeer in de
smaak der tijdgenoten, dat dezen het bejammerden de
bisschoppelijke stede toen reeds voltooid te zien. Zij vonden
het paleis te gotisch. Lombard, zeiden zij, had uit Italie
andere en betere modellen medegebracht. Van Mander
maakt zich tot echo van die gevoelens, wanneer hij zegt:
`Lambert Lombardus heeft ook Italie en Rome bezocht,
vanwaar hij niet ijdel noch ledig weder is gekeerd, maar
is daar, in zijnen bergigen hoek lands van Luik, een vader
van onze kunst geworden, die de rouwe en plompe barbarische wijze weggenomen, en de rechte schone antiekse
in de plaats opgericht en te voorschijn gebracht heeft.'
Ons schoonheidsgevoel maakt die onderscheiding niet.
Viij bewonderen en het portaal der Jakobskerk en het paleis. Aileen zien wij opnieuw uit dit voorbeeld hoe krachtig
in die dagen, te midden van godsdienst- en burgeroorlogen,
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de kunst biocide. Pas heeft de ene bouwstijl een blijvend
gedenkteken voltooid, of onder de invloed van nieuwe
denkbeelden wordt op nieuwe vormen gepeinsd, nog volmaakter dan de vorige. Mogelijk ook beoordelen wij het
tragische der toenmalige tijden te zeer naar onszelf, en
zouden wij de daarmede samengegane belangstelling in de
kunsten natuurlijker vinden, zo wij ons gemakkelijker in
de toestand van een vroeger geslacht wisten te verplaatsen.
De Luikenaren van 1568 hebben het einde van Andries
Bourlette, daar houd ik het voor, minder deerniswekkend
gevonden dan wij. Pijnbank en galg waren toen zulke
schrikbeelden nog niet. Men kwam om in een politieke
orkaan, gelijk thans bij een spoorwegramp of een schipbreuk. Een man als Lambert Lombard, een wijsgeer, een
dichter, een kunstenaar, naijverig op zijn vrijheid, geen
hoveling, geen ogendienaar, vlijtig en onbaatzuchtig, goed
echtgenoot en goed vader; zulk een man heeft in dezelfde
stad, dezelfde tijd, rustig zijn werk verricht, schilderend,
huizen en kerken bouwend, ontwerpen afleverend, leerlingen vormend alsof er noch hertog van Alva, noch prins
van Oranje in de wereld ware.
Een soortgelijk type is ook Hans Vredeman, bijgenaamd
De Vries. Ofschoon twintig jaren later geboren en veel
ouder geworden, noem ik hem in een adem met Lombard.
Beiden zijn schilders geweest die oog hadden voor architectuur, en aan hun Italiaanse herinneringen een onuitputtelijke bezieling ontleenden. Een gedichtje van De Vries
werd reeds door mij aangehaald. Ten spijt van de ongunst
der tijden werkt hij, reizend en trekkend, gedurende veertig jaren aan een boek over de bouwkunst. Gehele bundels
plaatwerken, betrekking hebbend op zijn yak, worden tussentijds door hem uitgegeven. Zijn vader is artillerist geweest te Leeuwarden, onder een generaal van Karel V. Die
generaal wordt een beschermer. Hans gaat leren schilderen
te Antwerpen, waar hij triomfbogen helpt oprichten voor
Filips II. Een zoon van zijn generaal ziet zich tot bisschop
van Utrecht verheffen: dit lokt Hans naar het Sticht. Hij
bekomt aanbevelingen voor de graaf van Mansfield, voor
kardinaal Granvelle, en keert daarmede naar Antwerpen
en Brussel terug. Nu ontwaakt in hem een talent voor
`metselrijen', hetwelk hem eerlang in geheel Europa vermaard zal maken. De prins van Oranje wordt dupe van
een perspectief, door De Vries, in de woning van een
vermogend particulier te Antwerpen, geschilderd op een
blinde muur. Wanneer de hertog van Alva het te bont begint te maken, gaat de kunstenaar een paar jaren te Aken
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wonen, een jaar te Luik. Weder te Brussel gekomen, schildert hij voor de tresorier Aert Molckeman een zomerhuis
in perspectief, met een kwanswijs openstaande deur. Het
werk is zo goed uitgevoerd, dat wanneer Pieter Bruegel,
bij afwezigheid van De Vries, het komt bezichtigen, hij
de penselen grijpt en om de hoek der deur een Vlaamse
boer schildert, met een Vlaamse boerin in de kluiven. De
gehele stad lacht. Na de inneming door Parma, neemt
meester Hans de wandelstaf weder op. Hij komt te Brunswijk, te Frankfort, te Hamburg, te Dantzig, bij de keizer
te Praag, waar hij een zijner zonen aan het werk vindt.
Overal schildert hij perspectieven, verfraait woningen, decoreert paleizen, tekent modellen voor schone meubelert,
wordt de uitvinder van het artistieke comfort. Intussen
zijn zijn jaren geklommen en komt hij zich te Amsterdam
neerzetten. Aan de oprechtheid van zijn overgaan tot de
gereformeerde religie valt niet te twijfelen; maar de kern
van zijn wezen vindt men er niet door aangedaan. Heeft
hij een vergeefse reis naar Den Haag ondernomen, in de
hoop dat Prins Maurits hem een leerstoel te Leiden bezorgen zal, hij keert naar Hamburg terug en gaat voort,
werken over de bouwkunst te schrijven. Zo terecht heeft
hij gevoeld, een kunstenaar van de echte stempel te zijn
en een toekomst te hebben, dat in 1877 te Brussel de
werken van Hans de Vries en zijn zoon, door de fotografie
gereproduceerd, als kostbare overblijfselen uit een tijdvak
van smaak en opgewekte schoonheidszin, opnieuw het
licht hebben gezien.
Gedurende de tweede helft der 17de eeuw heeft Luik
een schilder van naam voortgebracht. Doch Gerard Lairesse
is op zo jeugdige leeftijd zich te Amsterdam gaan nederzetten, dat hij meer aan Holland dan aan Belgie behoort;
gelijk zijn talent hem meer onder de Fransen (Poussin, Lebrun, Lesueur) dan onder de Vlamingen doet tellen. In de
kathedraal te Luik wordt zijn aandenken door een Hemelvaart van Maria, in het stadsmuseum door een Hellevaart
van Orfeus en door een Gelasterde Apelles bewaard.
Het tegenwoordige Luik is een stad met meer dan
100 000 inwoners, schilderachtig aan de samenvloeiing van
Maas en Ourthe gelegen. Evenals Antwerpen en Brussel,
doet men haar een grote uitbreidingskuur ondergaan. Haar
square d'Avroy is het schoonste van Belgie. Haar schouwburg gelijkt een paleis. Een standbeeld van Gretry, voor
het theater geplaatst, schijnt aan te duiden dat de Luikse
hartstochten van middeleeuwen en renaissancetijd, onder
de invloed van zachter zeden, tot bedaren gekomen zijn.
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Evenals Gent, bezit Luik een universiteit. In de plaats der
Hollandse hoogleraren van weleer, belast met het onderwijzen van hun moedertaal aan een jongelingschap welke
hen niet verstaan kon, zijn Franssprekende Beigen gekomen. Nu en dan wordt een goed Hollands boek door dezen
in het Frans vertaald. Een Luikenaar der lode eeuw zou
moeite hebben, in de bewoners der ordelijke, bloeiende
hedendaagse stad, zijn nazaten te herkennen. Nochtans
bestaat er geen ander verschil, dan dat de spreekwoordelijke energie der Walen een nieuwe uitweg gevonden heeft.
De wapensmeden der burgeroorlogen veranderden in geweermakers en geschutgieters voor de Europese markt. De
huursoldaten werden mijnwerkers en wonnen bij de ruil.
Onder de rook van Luik heeft zich te Seraing een nieuwe
stad gevormd, waar het ijzer, het staal en de kolen vuurs,
in plaats van de medemens te verdelgen, de rijkdom-verschaffende nijverheid aan gewrichten en scharnieren helpen. Approchez! heet het in Potvins Belgique:
Approchez! Le sol est de braise!
Quel est ce lointain ouragan?
Feu central, est-ce to fournaise?
Quelle revolte agite un peuple, dans ce camp?
Est-ce un nouveau quatre-vingt-treize?
Entrez! - On recule, ebloui!
Brasier d'enfer! bruit inoui!
Les forges, les soufflets aux gigantesques ailes,
les rafales de vents, les trombes d'etincelles,
les torrents de fumee et les langues de feu,
les marteaux cadences, les balanciers en jeu,
le waggon qui vole et passe,
la grue et le moulin, les railways, les canaux,
le laminoir, le gaz, la scie et les fourneaux,
Tout grince, siffle, menace,
gronde, foufroie et retentit,
devore le temps et l'espace,
va, vient, court, vole, bondit!
On dirait, sous le feu que la tempete chasse,
une ville qui s'engloutit.

Van het terras der kazerne Saint-Laurent heeft de reiziger een schoon uitzicht. Aan zijn voeten de stad, met de
vele mensen, de vele wateren, de vele bruggen, de vele
kerken. Aan de horizont, de bedrijvige vallei, van drie
rivieren doorsneden. Ginds het gebergte. Dabin! Dahin!
Er is een Spa van de tegenwoordige tijd! een van alle
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tijden; en een der 18de eeuw, toen Luik nog niet aan Belgie behoorde Dit laatste Spa leeft alleen voort in de
boeken onzer grootvaders en overgrootvaders. De prins de
Ligne heeft er een tafereel van opgehangen, dat menigeen
van het bezoeken ener badplaats genezen zou, zo men
badplaatsen enkel bezocht ter wille van speelbanken, concerten, toiletten en bals. Laat ons aannemen dat het toneel
in de zomer van 1780 valt. De wateren van Pouhon en
Geronstere ihebben sedert geen verandering ondergaan. Mogelijk is ook de grote Redoutezaal nog dezelfde als toen:
J'arrive dans une grande salle ou je vois des manchots
faire les beaux bras, des boiteux faire la belle jambe; des
noms, des titres et des visages ridicules; des animaux amphibies de l'Eglise ou du monde sauter ou courir une colonne anglaise; des milords hypocondres se promener
tristement; des filles de Paris entrer avec de grands eclats
de rire, pour qu'on les croie aimables ou a leur aise, mais
esperant par la le devenir; des jeunes gens de tous les pays,
se croyant et faisant les Anglais, parlant les dents serrees
et mis en palefreniers, cheveux ronds, noirs et crasseux, et
deux barbes de juif qui enferment de sales oreilles; des
ev4ues francais, avec leurs nieces; un accoucheur, avec l'ordre de Saint-Michel; un dentiste, avec celui de l'Eperon des
maitres a danser ou a chanter, avec l'uniforme de major
russe; des Taliens avec celui de colonel au service de Pologne, promenant de jeunes ours de ce pays-la; des Hollandais cherchant dans les gazettes les cours du change;
trente soi-disant chevaliers de Malte; des cordons de toutes couleurs, de droite et de gauche et á la boutonniere; des
plaques de toutes les formes, grandeurs, et des deux c6tes;
cinquante chevaliers de Saint-Louis; de vieilles duchesses
revenant de la promenade, avec un grand baton ci la Vendame et trois doigts de blanc et de rouge; des visages
atroces et soupconneux au milieu d'une montagne de ducats devorant tous ceux qu'on mettait en tremblant sur un
grand tapis vert; un ou deux Electeurs habilles en chasseurs, petit galon d'or et couteau de chasse; quelques princes incognito, qui ne feraient pas plus d'effet sous leur
vrai nom; quelques vieux generaux et officiers, retires pour
des blessures qu'ils n'ont jamais eues; quelques princesses russes, avec leurs medecins; et palatines ou castellanes avec leur jeune aumemier; des Americains; des bourgmestres de toms les environs; des echappes de toutes les
prisons de l'Europe; des charlatans de tons les genres; des
aventuriers de toutes les especes; des abbes de tous les
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pays; quelques pauvres pretres hibernois, precepteurs de
jeunes Liegeois; quelques arcbeveques anglais, avec leurs
femmes; vingt malades qui dansent comme des perdus pour
leur sante; quarante amants, ou qui font semblant de
l'etre, scant et s'agitant; et soixante valseuses, avec plus
ou moins de beaute et d'innocence, d'adresse et de coquetterie, de modestie et de volupte.
Tout cela s'appelait un dejeuner dansant. Le bruit, le
bourdonnement des conversations, le tapage de la musique,
la monotonie enivrante de la valse, le passage et repassage
des oisifs, les blasphemes des joueurs, les sanglots des joueuses et la lassitude de cette lanterne magique, me firent
sortir de la salle. Dans l'instant, je suis culbute par une
course anglaise sur un mauvais pave; je me ramasse; revite
de l'etre par une vingtaine de polissons, grands et petits
seigneurs, au galop sur de petits chevaux qu'on appelle des
escalins. Je m'assieds, et je vois quelques buveurs d'eau
compter regulierement leurs verres et leurs pas, et s'applaudir, cependant un peu tristement, des progres de leur
estomac. Quelques femmes viennent les joindre; j'ecoute.
- Les eaux vous passent-elles, madame? dit un vieux president. - Oui, monsieur, depuis bier, repond celle-la. Votre Excellence, commence-t-elle ci digerer? dit-elle a un
ministre d'une cour ecclesiastique. - J'aurai l'honneur de
repondre 4 Votre Excellence, dit celui-ci, que je transpire
depuis huit heures du soir jusqu'd dix, et que je sue tout a
fait depuis dix jusqu'd minuit; et si je n'avais pas tant
d'affaires pour Monseigneur, je me trouverais bien tout ci
fait de ma cure. - Un Francais fait le gentil sur le mot de
cure, et lui dit: Je vous croyais au moins vicaire-general.
- Goddam! vos Geronsteres et vos Pouhon... dit un lord.
- Je ne dis pas cela, repond le tres-honorable membre: j'ai
quitte ici tous les bills de mon pays, qui mettaient ma bile
en mouvement, pour ne plus entendre parler de notre infernale et mercantile politique; et au lieu d'eau, je bois du punch
comme un diable; buvez tous au moins du clairet comme
moi. Nous êtions bier dix ou douze Anglais bien ivres;
nous nous portons tous 4 merveille aujourd-hui.
Si j'etais venu 4 Spa par curiosite, eindigt het verhaal
dezer maskarade, fen aurais eu dejd assez; car, dans une
demi-heure, je l'avais connu, et toute l'Europe, et presque
l'Amerique aussi; it n'y a pas de meilleur observatoire que
les bains et les eaux. Mais comme les observations ne
guerissent pas les coups de sabre, je me proposai de m'y
arreter; et, pour reposer mes yeux et mes oreilles, je pris le
cbemin des montagnes.
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De prins de Ligne heeft niet kunnen voorzien dat de
loop der gebeurtenissen eenmaal een Belgisch schrijver van
hem waken, en, tot kenschetsing van Belgische toestanden,
een volgend geslacht bladzijden uit zijn werken aanhalen
zou. Hetzelfde Wener congres, waarvan de gemachtigden
de tachtigjarige ten grave droegen, gaf Belgie aan Nederland. De Oostenrijkse maarschalk vermaakte zijn handschriften aan een Oostenrijks regiment. Geest te hebben en
Frans te schrijven als een Fransman, zou men zeggen, is
de eerzucht geweest, die, na de militaire roem in de gelederen der tegen Frankrijk verbondenen, hem het naast aan
het hart gelegen heeft.
Echter weet ik niet of, zo dat hart niet aan de geboortegrond was blijven hangen, de bevallige hoofdstukken van
Coup d'oeil sur Belceil zouden ontstaan zijn, waarin de
prins het Belgisch landgoed zijner vaderen beschrijft. Nog
in zijn genezing vragen aan de bergen van Luik, vindt men
de zoon van Henegouwen terug. De erfgenaam van Belceil
was de natuurlijke badgast van Spa.
Belgie telt enkele van die gedachten (de Lignes, de
Arenbergen, de Chimays), wier uitgebreide bezittingen,
bij oud-adellijke afkomst, hen met een zuiver maatschappelijk, loch overgeerfd vorstelijk gezag bekleden. Hun
staatkundige voorrechten hebben sedert de omwenteling
van 1789 opgehouden. Die van 1830 voltooide de ineensmelting der overblijfselen, van een vroegere samenleving
met de tegenwoordige. Een eigenaardig verschijnsel is het,
- een bewijs tevens dat de letteren in waarheid een republiek vormen, - uit de hoogste aristocratische kring een
naam naar voren te zien komen, wiens beste aanbeveiing
bij de nakomelingschap is, gedragen te zijn door een schrijver. Een groot aantal personen zullen Charles de Ligne
zijn titel en zijn landgoed benijden; een groter aantal, een
militaire carriere hebben willen vervullen, zo schitterend
als de zijne. Echter heeft noch Beloeil, noch zelfs zijn degen,
hem zo beroemd gemaakt als zijn pen. De hedendaagse
Belgen handelen verstandig, wanneer zij in naam van hun
land deze prins zich toeeigenen. Sedert zijzelf altegader
Frans spreken en schrijven, is elke reden, hem als een
vreemdeling te beschouwen, vervallen. Een gaping in de
geschiedenis hunner beschaving wordt op waardige wijze
door hem aangevuld. Zijn vernuft is het buitengewoonste,
wat bij bun de 18de eeuw heeft voortgebracht.
Nu ik te Spa en met mijn gedachten in die eeuw verwijl, herdenk ik met welgevallen het eerste deel van Bruno
Daalbergs Overifselse predikantsdochter. De roman be186

gint te spelen in de Zwolse Achterhoek. De tijd is die vas:
de zevenjarige oorlog, natijd van het ancien regime in
Europa. Toneel: de heerlijkheid Tonningen, erfgoed van de
graaf van Mathenesse. Er staat te Tonningen een predikant, Ds. Lange, die de onopgevoede graaf, wanneer hij
op zijn praatstoel zit, aanduidt als ‘mijn spurriepaap'. De
predikant, als uit die bijnaam blijkt, is arm aan wereldse
goederen, afhankelijk van de heer der plaats, maar bezit
een lieve dochter. Ook de graaf is met een lieve dochter
gezegend. Henriette van Mathenesse en Caroline Lange
zijn vriendinnen. Een oom en majoor, te Maastricht in
garnizoen, vraagt Caroline te logeren. Ds. Lange gunt
zijn kind van harte dit uitstapje; de bruin echter kan niet
trekken. De graaf, een mengsel van goedhartigheid en
heerszucht, raadt de verlegenheid van zijn vazal, verstrekt
reispenningen, en Caroline komt te Maastricht. Maar zij
blijft er niet lang. Oom en tante kopen het aanvallig nichtje een aanvallig toilet en nemen haar mede naar Spa.
Sommige trekken van het leven in de toenmalige badplaats, hier door het verhaal gevlochten, hebben karakter.
1k herinner mij een redetwist tussen twee oude heren in de
Redoutezaal, 's avonds, nadat 's middags een jong Hollander, in een moorddadig tweegevecht, een landgenoot en
medeminnaar op zijn kamer overhoop gestoken beef t. Van
het eerste tot het laatste woord is de vertelling in Bruno's
eigen stij1 gekleed:
`Monsieur Le Mire, bron-medicus van Spa, ridder van ik
weet niet welke orde, en daarbij geheimraad van den
Luiksen prins-bisschop, was van een ieder bemind, wijl hij
een ieder weldeed; en zo hij, gelijk men voorgaf, het gebrek had van zich met alles te willen bemoeien, de goede
bemoeial, gelijk hij genoemd werd, was zo algemeen geeerbiedigd als bemind, daar hij zich nooit bemoeide dan
om wel te doen en zijn medemensen te helpen.
Dat er een jong officier met een ander jong heer geduelleerd, en de eerste deze aanhoudende zotheid des beschaafden christendom met den dood betaald had, wist men door
heel Spa bijna zo ras, als dat milord Loderdale, dienzelfden
avond, vijftienduizend guinjes aan de markies d'Abruzzo die voor een zeer handig speler doorging - verloren had;
en het maakte ongeveer denzelfden indruk. Met dit onderscheid evenwel, dat andere, ook zeer schrandere en
handige spelers, daarbij uitrekenden dat, als graaf Loderdale vijftienduizend guinjes op een avond verliezen kon,
hij er naastdenkelijk nog meer te verliezen had; en hiervan
was de comparatieve slotsom, dat er veel bij milord, en
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bij den doden Hollander volstrekt niets te halen was.
Daar men er welstaanshalve een woordje over zeggen
moest, en dit to meer, daar er jongedames in het gezelschap
waren, die nog gisterenavond met hem gedanst en enige
douairiL.es, die van achter den waaier, voorzichtiglijk
met kleine zoldervenstertjes voorzien, de schoonheid zijner
benen beloerd hadden, - was het natuurlijk dat men zich,
ten harem believe, eens en detail informeerde, hoe en op
welke wijze hij gekwetst was? waar de degen in- en waar
die uitgegaan was? en of hij aanstonds doodgevallen, of
nog enige ogenblikken was blijven leven?
Een man van aanzien, wiens zwak het was niet te willen
weten dat hij voorheen een zeer onaanzienlijk barbier was
geweest en die daarom een stuk van zijn laatband door
zijn knoopsgat getrokken had, zich voor een chevalier de
Saint-Louis uitventte, en thans inderdaad bijna voor een
achtbaar man doorging, - een man, die veelal het hoogste
woord op de Redoutezaal voerde, wanneer hij eerst met
zijn langen uilsneus rondgesnuffeld had, of er ook iemand
van zijne antagonisten of zijne al te gemeenzame oude
vrienden aanwezig was; - want van oude kennissen houdt
die soort van heren zomin als van antagonisten, - deze
fatsoenlijke man nu, met zijn langen neus, had zodra niet
vernomen, waarover de kwestie liep, of hij moest er het
zijne van zeggen.
Hij sprak pertinent van het duel, van de reden, van de
plaats, van de wapenen, van de wond; hij toonde aan, dat
de man niet alleen hardsteken dood was, maar ook dat hij
hardsteken dood zijn moest, volgens alle de regelen van de
kunst: wiji toch ene wond, zeide hij, daar ter plaatse waar
hij gewond was, even zo goed als de slag van de bijl op
het dubbel wervelkolletje van den os, als het doorsnijden
van den staart in den snoek, en het treffen van de longpezen in het varken, een gewissen dood ten gevolge had;
bij welke gelegenheid de man van aanzien een aantal
campagnes, veldslagen, rencontres, enz., aanhaalde, waarin
hij zulke dingen altoos zo en nooit anders had zien gebeuren, en die, zeide zijn Edele, alle zoveel...
- Als volstrekt niets bewijzen, met uw verlof gezegd!
viel hem de bron-medicus in de rede, het grijze driekante
hoedje, argumenterender wijze, hem beleefdelijk tegen den
punt van zijn neus aanhoudende. - Het onmisbaar bewijs
van iemands dood is nooit zijne wonde, maar... zijn dood.
En al hadt gij de ondervinding van een veldmaarschalk of
van een veldbarbier, gij zoudt mij van het tegendeel zomin
kunnen overtuigen, als de komkommerachtige plooi, welke
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gij aan uwen neus geeft om er verachting mede uit te drukom my te imposeren.
ken, een ogenblik in staat zoude
- Daarom ook, zei de ander, naaien zij hem thans in een
zak; en nog voor de zon opkomt, is de levendige dode
man begraven.'
Bladzijden, die aan de tekeningen van Cornelis Troost
herinneren komen bij Bruno Daalberg herhaaldelijk voor.
Sommige zijden van de fysionomie der 18de eeuw zijn
als in een camera obscura door hem opgevangen. Te Spa,
kan ik mij voorstellen, gevoelde zijn verbeelding zich thuis.
Figuren- als de chevalier-d'industrie Saint-Leger, zijn met
liefde gesclietst. Reisgeheugenissen uit de jongelingsjaren
moeten de schrijver bij het samenstellen van zijn roman
ten dienste gestaan hebben. Het was zijn laatste bock,
verschenen in 1817, bijna zijn sterfjaar:
`In Spa beyond zich de heer Saint-Leger dadelijk in zijn
element, want onaangezien zijn incognito, was hij nauwelijks vierentwintig uren in loco, of hij was reeds omstuwd
van een gehelen hoop kennissen en goede vrienden, die alien in hun uiterlijk het kenmerk droegen, tot welke soort
van edele brongasten zij behoorden. Markiezen, Wier gewaad eerder oudheid van hun geslacht, voor zover die in
evenredigheid met armoede staat, dan derzelver tegenwoordigen luister aanduidde. Militairen, Wien men op het
oog kon aanzien, dat geen monarch zich het verlaten
hunner dienst, in zoverre die vrijwillig geweest ware, te
berouwen had, en die hun tegenwoordig traktement van
geen andere lening dan die der biljart- of farotafel schenen
of te wachten. Vicomtesses bovendien, welke, behalve andere
verlokkelijke hoedanigheden, in de beste verstandhouding
met opgemelde heren stonden, en bij het openbare spel
derzeiven, door het uitstallen hare bekoorlijkheden, het
bedekt en daarom nog gevaarlijker spel der heren schenen
te begunstigen.'
De ongezochte overeenstemming dezer trekken met de
schets van de prins de Ligne, is een waarborg van getrouwheid. Welk een wereld, die naar het leven aldus getekend kon worden! Echter moet men niet menen dat de
stof voor andere taferelen ontbrak. Te midden dezer valse
spelers en hun courtisanes, dezer karikaturen en aangeklede
paskwillen, dezer uit alle oorden van Europa bijeengeraapte samenleving van een dag, ging het gevoel zijn gang.
De Nouvelle Haoise werd te Spa zo goed in praktijk gebracht, als Gil Bias. Bruno Daalberg in persoon wordt
week, .wanneer hij de gewaarwordingen van een jongeling
beschruft, die niemand anders dan de eigen zoon van de
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graaf van Mathenesse is, pas uit Parijs teruggekeerd, en
bestemd te Spa onwetend in aanraking te komen met de
schone Overijselse predikantsdochter. De natuurpoezie der
eeuw, arm in arm met een opvatting der lief de, gelijk
onze leeftijd bijna niet meer begrijpen kan, zweeft uit die
kleine episode u tegemoet. Ik verkort:
jonker Maurits, die begreep dat het niet is om alleen
te zijn dat men naar Spa gaat en er handen vol geld verteert, zocht de weinige dagen, die hij voorhad aldaar nog
door te brengen, zich met het aangename der ligging en der
environs te vermaken; en daar men onzen wandelaar bovenal de hut van Annette en Lubin had aangeprezen, besloot hij, deze in ogenschouw te gaan nemen.
De hut van Annette en Lubin, in een der liefelijkste schnilhoeken van de afgelegenste heuvels, was een verblijf, naar
men wil, door de tedere weldadigheid ener aanzienlijke
lady, voor een arm, jong, en beminlijk paar, dat zi j uit
de ellende getogen had, gesticht en ri jkelijk begiftigd.
Langen tijd doorbracht het zedig en altoos minnenswaardig
huisgezin aldaar in schuldeloze ingetogenheid. Elk gevoelig
hart, 't welk deze streken bezocht, maakte ene sentimentele pelgrimaadje naar het verblijf der eerlijke jongelieden.
Hier rustte men vrolijk uit: hier werd het vreemd gezelschap met melk en vruchten opgewacht: en de milddadigc
verering der talrijke bezoekers vermeerderde het onbekrompen bestaan.'
De namen dezer jonge Luikenaren waren ontleend aan
het toneelstuk Annette et Lubin, toegeschreven aan Marie
Favart, Maurits van Saksens slachtoffer. In 1762 door
haar voor het eerst te Parijs gezongen en gespeeld, maakte
het in geheel Europa een verklaarbare opgang. De hersenschim der privatieve onschuld van het landelijke, het aan
de natuurstaat grenzende, wordt erin geschilderd met de
frisheid van een pas ontloken genre, nog niet door navolging verlept, nog niet door van hand tot hand gaan
beduimeld. De gehele kleine komedie ademt van het begin
tot het einde de denk- en gevoelswijze, waaraan Rousseau
voor langer dan een halve eeuw het burgerschapsrecht verzekeren zou. Het volgend recitatief is van beter factuur,
dan in vele andere libretto's van die en van later tijd aangetroffen wordt:
ANNETTE

Toutes ces maisons magnifiques
qu'd la ville on trouve partout,
ne valent pas nos toits rustiques.
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Ces feuillages nouveaux sont bien plus de mon goat,
que ces planchers pleins de dorure

oil l'on voit le bonheur qu'en peinture.
. LUBIN
Les grands ne sont heureux qu'en nous contrefaisant;
chez eux, la plus riche tenture
ne leur parait un spectacle amusant
qu'autant qu'elle rend bien nos champs, notre verdure,
nos danses sous l'ormeau, nos travaux, nos loisirs:
ils appellent cela, je crois, un paysage.
ANNETTE

Ah! Lubin, nous devons bien aimer nos plaisirs,

puisqu'il faut tant d'argent pour en avoir l'image.
Pauvres gens! leur grandeur ne doit pas nous tenter:

ils peignent nos plaisirs, au lieu de les goilter.
In die gevoelens stond ook de Hollandse gravin, welke
in de laatste jaren der achttiende eeuw te Spa, de door
Bruno Daalberg bedoelde hut Annette en Lubin deed inrichten of herstellen:
`Mathenesse was, in de gelukkige stemming waarin een
hart zich bevindt, dat, weergekomen van de overtollige
vermaken, die het sedert enige tijd omringden, en wars
of in de onmogelijkheid gesteld van dezelve langer te genieten, als 't ware door verveling tot zichzelven teruggekeerd, en den zin voor eenvoudiger genoegens, welken het
sedert lang meende verloren te hebben, bij zich ontbranden
voelt. Op den schoonsten zomeravond klimt hij langs de
zwaarbelommerde lanen van het op dat uur verlatene
Pouhon, de zachthellende heuvels langzaam op, die naar
den gewensten berg leiden. Elk ogenblik blijft hij in verrukking staan, en beschouwt den oord rondom zich henen:
ziet eindelijk, zich omkerend, geheel Spa voor zijne voeten
liggen. Hij klimt hoger en daar de lust om een ogenblik
uit te rusten hem bekruipt, werpt hij zich op het gras
neder. De meer verheven schoonheden der natuur vertonen
zich nog liefelijker voor zijn oog. Spa is van dien kant
niet meer zichtbaar: Spa is thans vergeten: en reeds van
verre aan 't afhangen eens heuvels, die den gindsen berg
bekroont, ziet hij de gelukkige mooning der onschuld...
Op het ogenblik dat hij door zulke verrukkingen zich
voelt weggevoerd, wordt hij door het onverwacht gillen
van een kind uit dezelve getrokken. Hij staat werktuige191

lijk op en gaat enige schreden achterwaarts op het geluid
aan. Daar ontwaart hij, hoe een meisje van nauwelijks
drie jaren, dat al spelende in een der snelvlietende beekjes
van den berg gevallen, is, zich op het ogenblik bevindt am
door de rotsklompen, waarop het water onstuimig aanloopt, verbrijzeld te warden. Hij ijlt het kind tegemoet en
wil het redden, toen de rotsklomp zelve onder zijne voeten
wegbreekt en hij achterover met denzelven in den stroom
tuimelt. Het kind ware een gewisse prooi des doods geworden, zo niet Mathenesse, hoewel door den val bedwelmd en min of meer gekwetst, tijdig genoeg opgevlogen
was om het wichtje, dat hem met den val des waters toegevoerd werd, nog in zijne armen op te vangen en wederom met haar op den grond neder te vallen.
In deze ligging wordt het ouderenpaar, dat 66k .op den
gil toegeschoten is, deszelfs enig kind gewaar. Bevreesdheid
en schrik schilderen zich op het vaderlijk gelaat: verbazing
en wanhoop op dat van de moeder. Zij ijlt de lieveling van
Naar hart tegemoet, neemt haar nit de armen van den jongeling, en besproeit haar met hete tranen. De man beurt
den redder van zijn huiselijk geluk op, valt hem dankbaar
om den hals: en de moeder, die haar kind wederom bezit
en den plicht inziet, welken deszelfs redding haar inboezemt, omarmt hem insgelijks met de tederste verrukking.
Het was ene schone vrouw; en onaangezien zijnen val,
onaangezien den verdubbelden eerbied, welken de moeder
van een kind, 't welk hij zelf gered beef t, inboezemt, was
hem de kus van zulk ene vrouw aangenaam. Deze was de
zoete beloning van zijn edel bestaan!
Doch wat wordt er van den Parijsen petit-maitre, van
den zo nieuwlings herschapen loshoofd, toen, in plaats van
deze bevallige moeder, eensklaps ene jonge blonde schoonheid van achttien jaren, en zoveel bevalliger nog dan
de schone moeder, in tedere aandoening van een verwilderd gevoel, waarvan zijzelve zich geen reden weet te
geven, hem insgelijks in de armen valt? Thans weet hij

niet wat hem overkomt: thans is hij zichzelven niet meer
bewust: zulk een gelaat zag hij voor dezen niet: zulk ene
vrouw hood hem Parijs noch Versailles aan! En die schoonheid lag in zijne armen! omhelsde hem tederlijk! Hare
tranen, tranen van het aanminnigst gevoel van dankbaarheid voor het redden van het leven barer vriendin, door
het redden van deez' haar kind, rolden van hare wangen op
de zijne!
Leefde Mathenesse? droomde hij? sliep hij? of was hij
inderdaad wakker? Neen, hij leefde: maar de schone gezel192

lin van de dankbare ouders leefde bijna niet meer, toen zij
zich eensklaps in de armen van enen vreemdeling bespeurde, waarin zij zich, in een overijld ogenblik van aandoe-.
ning, geworpen had. Door dankbaar te willen zijn, had zij
de welvoeglijkheid uit het oog verloren. De schone heeft dit
bemerkt, maar het is te laat. Zij bloost erover, en verschuilt
zich van schaamte in den boezem van hare vriendin!'

DE ARDENNEN
MRS. CANDOUR. Well, I will never join in ridiculing a friend; and so I constantly tell my cousin Ogle, and
you all know what pretensions she has to be critically on
beauty.
CRAB. Oh! to be sure! she has herself the oddest countenance that ever was seen; 't is a collection of features
from all the different countries of the globe.
SIR BENJAMIN. So she has indeed... an Irish front...
CRAB. Caledonian locks...
SIR BENJAMIN. Dutch nose...
CRAB. Austrian lips...
SIR BENJAMIN. Complexion of a Spaniard...
CRAB. And teeth a la chinoise.
SIR BENJAMIN. In short, her face resembles a table
d'h8te at Spa, where no two guests are of nation.

Deze plaats uit de School for scandal beslist omtrent het
karakter, hetwelk in de 18de eeuw te Spa heeft bovengedreven. Ware het oord meest van al om zijn natuurschoon
in trek geweest, de jonge Sheridan zou in 1777 met zijn
satire minder succes behaald hebben. Men lachte, omdat hij
een algemene indruk met een trek aanschouwelijk teruggaf. Niemand nam Spa ernstig op. Het gezondheidsetablissement verdween, achter het landschap; het landschap
achter de internationale table d'hOte. Tsaar Peters ingenomenheid werd door de mode als voorwendsel aangegrepen.
De onzijdigheid van het grondgebied deed het overige.
Belgic had van geluk molten spreken, zo binnen zijn landpalen door de mogendheden nooit bloediger veldslagen geleverd waren, dan Spa's vanity fair en Spa's groene speeltafel aanschouwden.
Heden ten dage trekt enkel het landschap aan. Niet
alleen de speelbank is verdwenen; ook de officiele patientenw-ereld, lijkt het wel. Spa is een groot park geworden,
volgebouwd met kleine villa's, voor kleine fortuinen. Ner193

gens in Belgie is door de Belgische architecten sterker gefantaseerd. De bouwstijlen struikelen er over elkander,
gelijk in de potpourri's van Spa's concerten, de aria's en de
recitatieven uit een opera. Bekoorlijk is de plaats allermeest, wanneer men zich in het geval van personen met
een zwakke gezondheid denkt, die hier met hun gezin of
hun vrienden, de stad ontvlucht, een gedeelte van de zomer
komen doorbrengen. De wandelingen zijn nog even fraai
als in de dagen van Maurits van Mathenesse; de panorama's even verrukkelijk. Hoorde ik door niemand over de
hut van Annette en Lubin spreken, in mijn geloof aan Naar
voormalig bestaan werd ik niet geschokt. De waterval van
Coo vond ik charmant; en daar ik niet in de gelegenheid
was een kind het leven te redden, moest ik tevreden zijn
dat geen aanvallige jonge meisjes mij kwamen omhelzen.
Geheel de Amblevevallei, waaruit de bergen, van Spa
zich verheffen, is een vermaak voor de ogen. Mij heugt van
een onnaspeurlijk klein spoorwegstation, Trois-Ponts, een
halfuur voorbij de waterval. Het was daar buitengewoon
eenzaam en vredig. De stationschef verkocht mij, een geschreven plaatskaartje voor Luik: gedrukte waren niet
voorhanden. Zijn personeel vermaakte zich met kegelen, in
afwachting dat de trein zou aankomen. De huiselijkheid
zelf, te midden van het gebergte, met de ruisende Ambleve
aan onze voet.
Dit land is niet gemaakt om met locomotieven doorgevlogen, maar in alle richtingen langzaam rondgewandeld
te worden. De streek in het algemeen, bedoel ik. Door de
mannen der geologie zijn in deze omgeving belangrijke
ontdekkingen gedaan. De mens der 19de eeuw wandelt er
over de schedels van een voorhistorisch troglodytengeslacht; over holen, eenmaal door leeuwen, beren, en hyena's
bewoond. Rinocerossen en rendieren zijn hier inheems geweest, tegelijk met wilde ossen en wilde paarden. Nog zijn
van het leven, dat de mens er leidde, in stookplaatsen op
de bodem van spelonken, in wapenen en werktuigen van
vuursteen, in grove versierselen van aardewerk, in overblijfselen van maaltijden bij grafsteden, de sporen voorhanden. Uitgestorven is het ras der Papoea's van het Noorden, dat eenmaal in de landen van Namen en Luik de
strijd om het bestaan met de dieren voerde; doch de bodem
heeft de getuigenissen van hun aanzijn bewaard, en de
wetenschap nummert hun skeletten.
Spa was mijn voorlaatste pleisterplaats; Namen de laatste. De waterval van Coo heb ik verdacht, tot bevordering
van het schilderaohtige met de menselijke kunstvaardigheid
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in overleg getreden te zijn. Omtrent de grot van Han kan
ik getuigen dat zij in de natuur wortelt en in haar alleen.
Het was zondag, en uit Mechelen, uit Leuven, uit Brussel, nit Luik, uit Landen, nit Tienen, uit Charleroi, uit
Givet, uit Dinant, uit Namen zelf, van overal brachten de
spoortreinen nieuwsgierigen naar het station Jemelle, aan
de Luxemburgse baan, waar omnibussen gereed staan om
naar Han-sur-Lesse te rijden.
De aanblik van het gezelschap, waarin ik tegen wil en
dank mij opgenomen zag, was niet verheffend; en ik leerde
bij deze gelegenheid de opmerking maken dat de Belgische
dichters en prozaschrijvers van de tegenwoordige tijd wellicht gelijk hebben, wanneer zij de Belgische stedelingen
van beiderlei geslacht bijna onveranderlijk afschilderen als
een onaangename soort van lieden. Hoe beminnelijk zien
de dorpenaren van Rosalie en Virginie Loveling, hoe terugstotend daarentegen haar Gentenaren eruit! Met welke
onuitstaanbare wezens, te Brussel uitgebroed, brengt Caroline Graviere ons somwijlen in kennis! Bij Charles Potvin
is het niet anders. Daar deze dichter mij toeschijnt, zijn,
hoofdstudie van de Walen, de Henegouwers, de Luxemburgers gemaakt te hebben, grijp ik de gelegenheid aan,
zijn poezie in verband te brengen met mijn omnibuspersoneel.
Wanneer Potvin op een voorjaarsavond de grot van
Han uittreedt, dan treks een landmeisje, een dorpelinge,
niet alleen zijn aandacht, maar hij gelooft ook als van
nature dat zij vriendelijk en onschuldig is. Haar zonnig
beeld laat hij ineenvloeien met het zonnig landschap. Zij is
hem als een openbaring van het liefelijke; nadat zaven, bij
het doorkruisen der onderaardse gangen, sombere doodsgedachten hem vervuld hebben:
Ian soleil printanier luit sur les toits de chaume,
le genet se colore et la sauge s'embaume,
le vol de l'alouette est plein de joyeux chants,
le bceuf dort, et voyez: une fille des champs,
belle, descend vers nous; souple comme un arbuste,
sous son sein ferme et rond se cambre un flanc robuste;
elle Marche au soleil et, sur son front dorê,
porte negligemment l'herbe cueilli au pre;
ses bras nus arrondis encadrent sa figure,
pommette rouge, ceil noir, galbe vierge, dine pure;
elle n'a pas seize ans; sur ce bouton de fleur
le duvet de l'enfance a garde sa fraicheur;
de jeunes gars, montant un chariot qui passe,
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la dêvorent des yeux, s'enivrent de sa grace.
La voici! Rougissante elle nous dit bonjour
et passe, en fredonnant, coquette, un air d'amour.

Deze landelijke Jeanne echter, willen wij onderstellen,
vindt meer smaak in Rob, een jongeling uit de stad, dan
in de boerenknapen van haar dagelijkse omgeving. Wat
gebeurt? Rob maakt haar het hof, Rob verleidt, Rob verlaat haar. Dit schijnt in Belgie een natuurwet to zijn. De
j onge stedelingen weten er niet van het ideale, van edelmoedigheid, van onafhankelijk volharden in de daden ener
eerste lief de, al zou de wereld die veroordelen. Is er ix)
uitzondering nog iets aan de zonen, de vaders doyen de
rokende vlaswiek uit. De Belgische stadsvader uit de middenstand, moet men geloven, is naar ziel en lichaam kruidenier:
Jeanne alma, Jeanne devint mere,
mais, fille de bons villageois,
son enfant n'aura point de pere,
car l'aimant qui se desespere,
est un Monsieur, fils de bourgeois.
Jeanne est bien la plus noble fine;
mais le rang! le nom! la famine!
la position! l'avenir!
tout l'exige, it faut en finir.
Rob n'a point l'ame criminelle;
son pere vend sucre et canelle
ci l'enseigne du Veau dore;
ce serait sa honte supreme!
Marguillier, jure, décore,
it est recu chez le roi meme,
it recoit Monsieur le Cure!
Quand vient la moisson ou la glane,
it laisse bien, chez son fermier,
son fils, le premier, le dernier,
chasser perdrix et paysanne;
les jeunes gens, ces fanfarons,
defieraient l'amour et la foudre:
qu'aux moineaux ils jettent leur poudre!
Qu'ils jettent leur gourme aux tendrons!
Mais s'agit-il qu'on se marie,
it veille a l'honneur de son nom;
s'amuser? oui! S'epouser? non!
Assez de paysannerie!
Le gars du reste etait bien ne;
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a son pere il n'eut pas donne
de semblables inquietudes;
il se tut. Instruit a grands frais,
il voulait de gros interets
du capital de ses etudes;
et s'allier, en derogeant,
a la fille d'un indigent,
ce serait envers tant d'argent
de bien folks ingratitudes.

Had de wassende karavaan aan het station van Jemelle
kunnen bevroeden, welke onheuse gedachten omtrent de
best geklede helft der Belgische samenleving mij op . dat
ogenblik vervulden, men zou zich gewacht hebben mij
m toe
te laten. Wie kiest ook een zondagochtend, om de grot van
Han te gaan zien? Wie weet niet, dat pleziertreinen wederrechtelijk zo genoemd worden? Wie heeft aanspraak op
natuurgenot, wanneer hij met open ogen zich bij honderd vijftig gandimancheerde mensen voegt?
Een uitstekend middel zou zijn, te Namen zich met de
fotograaf Armand Dandoy te verstaan, wanneer deze bij
elektrisch licht negatieven gaat vervaardigen. Een ander
doeltreffend middel: een rustige weekdag kiezen, en van
de gids te bedingen dat hij u toesta, aan te vangen met het
einde. Aileen het uitvaren der grot is werkelijk belangwekkend. Aileen door elektrisch licht aan te wenden, kan een
denkbeeld gegeven worden van het overige.
De Hongaarse romanschrijver, die de anekdote der fles
met schoensmeer optekende en wereldkundig maakte, bewees een dienst aan de samenleving. Reizende muzikanten
moesten antichambreren bij een landedelman, die hen vergund had zich te zijnent te doen horen. De armen, bestoven en vermoeid, hadden dorst: en op een buffet, in de
hock der kamer, stond een aangebroken bourgognefles.
Niemand zag hen. Gepord door de blikken van de zijnen,
verstoutte de directeur van het gezelschap zich, een teug
te nemen. Het vocht had een afschuwelijke bijsrnaak en
brandde hem de keel af; maar, te trots om de vergissing
te erkennen, reikte hij met onvertrokken gelaat de fles aan
zijn onderdirecteur. Ook deze dronk en hield zich groot.
Allen dronken; alien leden en walgden; niemand verried
zich. Teen de fies van hand tot hand gegaan was, werd zij
door de laatste drinker, met een humoristische opmerking,
weder op haar plaats gezet.
Het Museum Wiertz en de grot van Han worden door
menigeen bezocht die anderen liever niet navertelt welke
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teleurstellingen hij ondervond. De roem der grot vooral
heeft grote verplichtingen aan de fles met schoensmeer.
Van Jemelle tot Rochefort zit men een uur in de omnibus;
van Rochefort tot Han, nog een halfuur. Volgt een wandeling van drie kwartier over steenachtige heiden in de brandende zon. Een dozijn kinderen verschijnt met riekende
petroleumlampen; een gids met walmende naftafakkels.
Men bevindt zich aan de ingang der grot. De heren stropen
hun pantalons op, en keren hun jassen binnenstbuiten. De
hoeden der dames verdwijnen onder zakdoeken. Haar kousebanden zouden zichtbaar worden, zo het minder donker
was. Langs een halsbrekend pad van glibberige stenen,
wankelend in de molder, scharrelt men, trap op, trap af,
door de duisternis verder. Hetgeen er merkwaardigs te zien
zou zijn, wordt door de fakkels in rook gehuld. Telkens
als de gids met luider stem verkondigt, dat deze druipsteenformatie de Trdne de Pluton is, die andere het Boudoir de Proserpine, nogmaals andere de Galerie de la grenouille, zoudt gij 's mans loon wensen te verdubbelen, zo
hij de mond hield en voortgang maakte. Doch het satanische van het geval is, dat drijven niet baat. Achteruit
kan men niet, vooruit siechts langzaam. De grot heeft u
voor vier voile uren in haar macht. Een hellevaart, tussen
twee rijen kleverige stalagmieten rechts en links, met een
gewelf van lekkende stalactieten boven het hoof d.
Verrukkelijk met dat al is het uitkomen. Voor het laatst
heeft zich een der kamers ontsloten, wier doolhof de inhoud der grot vormt. Hoger en ruimer dan al de vorige,
spant de Salle du ddme zich uit. Haar wanden en haar zoldering zijn als behangen met trossen, die aan de baarden
van antieke riviergoden doen denken, met leem bezwaard.
Andere trossen kronen altaren en zuilen, fantastisch uit de
grond geschoten. Ter weerszijden verheffen zich bergruggen, in de holten aan wier voet de verbeelding een heilige
Antonius laat knielen, gekweld door boze geesten. Het zou
niet verwonderen, zo in deze omgeving vledermuizen met
heksentronien kwamen aanvliegen, rijdend op visstaarten.
De bouwkundige motieven echter zijn menigvuldiger. Eigenhandig schetst bier de natuur de mens voor, hoe men
gewelven door gewelven laat steunen, wanden en kolommen bekleedt met vachten van steen, vormen uit de plantenwereld dienstbaar maakt aan de architectuur.
Een donkere waterplas, zwart als de Styx, duidt aan
dat de tocht volbracht is. De nacht wordt volkomen. Charons boot ligt vastgemeerd aan de oever. Roeiers nodigen
tot instijgen. Een knallend kanonschot doordavert de ge198

welven, en geeft het sein tot vertrekken. De overmoedige
aardbewoners, die een refs naar het dodenrijk durfden ondernemen, dobberen de bewoonde wereld langzaam weder
tegemoet. Aan de horizont begint zich een lichtende stip
te vertonen, bleek als de glans van de maan. De stip groeit
tot een schijf. Het zwarte water gaat de blauwe tint van
vloeibaar staal aannemen. Onder het voortglijden ziet men
de nacht ochtendschemering, de schemering morgenstond,
de morgen dag, het maanlicht rijzend zonlicht worden.
Nog een riemslag, en bij het zwenken ligt men onder de
lage, wijde boog der aanlegplaats. Van de grot van Han
geldt het omgekeerde der bepaling, door Potvin van de
liefde gegeven:
Amour, to plus charmante chose
est ton berceau!

Uit het gebergte te Namen terugkomend, wordt men
verrast door de schone ligging der stad, gezien van de hoge
spoorwegbrug der Luxemburgse baan. De fotografie was
in het weergeven van dit effect gelukkig: waarom oak niet
de schilderkunst? Op de tentoonstelling van 1878 te Parijs
bevonden zich een tiental doeken, gezichten voorstellend
aan de Maas en in de Ardennen. Bij vroeger vergeleken,
is dit een bewijs dat het Belgisch landschap vorderingen
maakt. Noch in de 15de, noch in de 17de eeuw schijnen
de kunstenaars aandacht te hebben geschonken aan deze
schilderachtige provincien. Dezelfde Vlamingen die in de
16de eeuw te Rome voor ervaren landschapschilders doorgingen, hadden voor de vaderlandse bergen, de vaderlandse
stromen geen oog. De nieuwere Belgische school echter heeft
het doel nog niet bereikt. De poezie der oosterdreven moet
op haar doeken de klassieke uitdrukking nog halen. Het
Italiaans landschap vond die bij Poussin en Claude Lorrain, het Franse bij Rousseau en Troyon, het Hollandse bij
Potter, Cuyp, Ruysdael, Hobbema. De Ardennen blijven
haar ontdekker wachten.
Tussen Namen en Dinant heb ik de dichtregelen herdacht, er veertig jaren geleden door Nicolaas Beets in zijn
zakboekje geschreven. Bij het overlezen treft het mij, hoe
geheel anders de natuur eruitziet, wanneer men haar gadeslaat om haarzelfs wil, dan wanneer zij slechts als springplank gebezigd wordt, om andere gevoelens te bereiken.
De verzen zijn zo fraai als Beets' fraaiste; de bedoelingen
zo trouwhartig, als van een verloofd jongeling geeist kan
worden. Arm landschap echter, dat het ongeduld der liefde
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ontgelden moet! 's Dichters hart horen wij kloppen, maar
niet voor de bergen. De rivier, zij mag zijnentwege breder,
vlakker, lelijker worden, zo hij maar spoedig weder bij zijn
rnooi meisje komt:
Het hoog gebergt, met oogst gekranst,
ziet neder op den zilvren vloed,
die van den schonen morgen glanst,
door 's lachend landschap blij begroet;
hier heft de rots haar kale kruin,
maar ginder hangt en daalt en vioeit
de welige akker, geel en bruin,
door 't helder zonlicht rijp gegloeid;
en telkens roept mijn hart hier uit:
Ach, waart gij hier, mijn lief, mijn bruid!
Het lage leidak blinkt in 't licht;
de steenrots, die tot muur verstrekt,
schuilt weg in klimop, groen en dicht,
of toont zich grauw met . mos bedekt.
De jonge vrouw ziet blijgezind,
de bonte heuvlen langs en rond,
en v66r haar speelt haar jongste kind,
met blote voetjes op den grond.
Hoe vrolijk zou mij 't harte slaan,
mijn lieve, waart gij meegegaan!
De herder drijft, met blij gelaat,
zijn kleine kudde langs de zoom;
zijn bruin verbrande jongen waadt
tot aan de knieen door den stroom;
de maaier, met den strooien hoed,
ziet welgemoed zijn schoven aan,
en rust aan d'oever van den vloed,
van d'oogst en van zichzelf voldaan;
en ik,.ik heb slechts een verdriet:
dat gij, mijn lieve! er niets van ziet!
Somwijlen doet ons onze tocht
de kronkling mijden van den vloed,
maar eensklaps blinkt een nieuwe bocht
ons fris en glinstrend in 't gemoed.
Ga, lieve Maasstroom! haast u voort,
totdat ge, aan berg en rots ontward,
uw kil verdiept, met breder boord;
gij trekt naar 't noorden, als mijn hart;
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ga; voer in 't kronkelen naar de zee,
mijn groet voor haar en Holland mee!
Slechts enkele trekken dezer schilderij doen aan pleonasmen denken. Slechts enkele andere zijn door de gewoonte
of de straf van het verzenmaken, gedachteloos bijgevoegd.
Verweg de meeste werden naar het leven genomen. Nochtans zult gij gemakkelijker op uw hoofd leren staan, dan
op deze wijze een voorstelling van de Maas te bekomen,
waar de Samber met haar samenvloeit. De natuur is behaagziek. Wie haar gebruikt om de lof van een mededingster te bezingen, die toont zij een vertrokken gelaat, als
in een door de wind gerimpelde stroom.
Het Hotel Harscamp, te Namen, is een Bier prettige
ouderwetse logementen waar men van een lange tocht aangenaam uitrust. 1k bracht er een overschietend paar dagen
door, besteed aan'het verzamelen van, aantekeningen en herinneringen. Opmerkelijk is de zorg, die in Belgie voor de
reiziger gedragen wordt. Te Brussel en te Antwerpen moge
het natuurlijk schijnen, de tafel overal rijkelijk gedekt, het
slaapvertrek sierlijk gemeubeld te vinden: wie zou te Brugge een HOtel de Flandre, te Gent een Hotel de Vienne, te
Luik een HOtel de Suede, te Namen een HOtel Harscamp
verwachten? Men gevoelt, zich te bevinden in een dicht
bevolkt en welvarend land, waar de winnende hand mild,
en de inwendige mens van een goede conditie is.
Geen schoner plekje heb ik in Belgie aangetroffen dan
op de wandeling van Namen, over het station Nameche
(een ijzeren hangbrug overspant er de rivier) naar het station Marche-les-Dames, waar, door een landgoed van de
hertog van Arenberg, de onzichtbare tuinen naar de top
der rotsen slingeren. De Maas heeft hier het voorkomen,
ontsprongen te zijn uit de slag van een klovend zwaard,
gezwaaid door een reus uit de fabelwereld. Rechtstandig
verhcffen zich ter weerszijden der rivier de kale, dreigende rotsen, bleek van tint. Kon men ze weder tot elkander
brengen, de hoeken aan de ene oever, verbeeldt men zich,
zouden in de gleuven aan de andere passen. 's Ochtends is
de rechter-, 's middags de linkerzijde verlicht. In de zon
glimlachen, in de schaduw grijnzen Bij elke buiging
van de weg vertonen zich nieuwe profielen, aangezichten
Tan mensen en dieren: De geringe afstand maakt de gevaarten des te gigantischer. Met de hand raakt men ze
aan. Boven de opening van de natuurlijke tunnel welft
zich de blauwe hemel en in het dal ruist de rivier.
Marche-les-Dames' naam verraadt dat het landgoed oor201

spronkelijk een adellijk vrouwenstift geweest is, verscholen
achter de kalkwanden, hoog in de lucht. De verwoesting,
door de natuur weleer aangericht toen zij de Maas door
deze rotsen een bedding brak, was welgemeend. Torenhoge
schuttingen waren het, die zij opwierp tegen de wind, opdat daarachter het bout te weliger tieren, de beken te vrediger ruisen, de vruchten te sneller rijpen zouden in de zon.
Als met de rug naar de rivier en tegen de granietmassa's
glooien de wandeldreven, waar, uit vruchtbare tuinaarde,
het geboomte welig opschiet. Het buitenleven zelf heeft
een aandeel bekomen in het grootse der omringende evenredigheden. De mens vond zijn bestemming terug. Tussen
bergen en stromen bouwde hij zich een lusthof.
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Met Multatuli is Conrad Busken HUET (Den Haag 28.12.1826 - Parijs
1.5.1886) een van de sterkste literaire persoonlijkheden uit Nederlands
19de eeuw. Tegenover kunst, letterkunde en geschiedenis legde hij de
meest absolute maatstaven aan. Van hem zou de uitspraak zijn dat men
op dertigjarige leeftijd best zijn vaderland zou verlaten, omdat men dan
reeds met iedereen aan tafel heeft gezeten en niet meer objectief kan
zijn. In 1868 wijkt hij uit naar Java, in 1876 naar Parijs.
In augustus 1878 maakt hij, komende uit Parijs, een cultuurtocht door
Vlaanderen en de Ardennen. Het merkwaardig relaas hierover verschijnt als boek, 'Het land van Rubens, Belgische reisherinneringen.'
Het werd meermaals herdrukt, o.m. in 1904 (derde druk) met een inleiding van Max Rooses.
Wat Huet over ons denkt, een paar jaar v6Or onze grote opgang in
letteren en sociale ontvoogding, is nog zeer het lezen waard. Wij hebben zoveel bijgeleerd sindsdien, dat we soms vergeten 'hoe het groeide.' Het is Busken Huets grate verdienste dat hij telkens de draad
doortrekt tot in glorietijden van weleer. Over de spanning VlamingWaal schrijft hij persoonlijk en scherp. 'Mij is Rubens de volmaakte
Belg. Om die reden stet ik mijn geschrift onder de hoede van Rubens'
naam en durf ik het om zijnentwil een gunstig onthaal voorspellen:
Deze, zijn eigen woorden, molten nog steeds van toepassing zijn. Dat
de volmaakte BeIg een Vlaming is, kan ons meteen verheugen. In dit
licht bekeken past 'Het land van Rubens' in de Vlaamse Pockets.
In 1882-1884 schreef Busken Huet 'Het land van Rembrandt.' Voor de
zevende maal werd dit boek onlangs herdrukt als Noordnederlandse
pocket, (Prisma). Ook om deze reden mocht het Zuiden 'Het land van
Rubens' uit de schemerhoek halen. Daarenboven is Huets proza zo
vinnig en fris, zo modern, dat het veel teksten van de nog steeds beroemde Tachtigers ver achter zich laat.
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