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leelijkekleine
kleineeendje.
eendje. .
Het et
leelijke
H
Een
geschiedenis die,
- zeer,
zeer, zeer
zeer oud,
oud, —
- evenals
evenalsHeine's
Heine'sbondig
bondig
Een geschiedenis
die, —
liefderomannetje
twaalf verzen
verzen 1),
neu, blijft.
1), toch immer neu
liefderomannetje in
in twaalf
Ook
van Meunier's
Meunier's leven
leven geeft
geeftAndersen's
Andersen's meest
meest zinrijk
zinrijk sprookje
sprookje den
den
Ook van
inhoud
weer.
inhoud weer.
is, jaren
jaren en
enjaren
jaren lang,
lang, alles
alles even
even
Niet
velen, onder
onder alle
alle hedendaagschen,
hedendaagschen, is,
Niet velen,
,)
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halsstarrig
Nietvelen
velendebuteerden
debuteerden inineven
evenongunstige
ongunstige
halsstarrig tegengeloopen
tegengeloopen als
als hem.
hem. Niet
omstandigheden,
wachtten, ondanks
ondanks onbetwistbaar
onbetwistbaar hooge
gaven van
van talent
talent
omstandigheden, en
en wachtten,
hooge gaven
en een
en
een arbeid
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van iederen
iederen dag,
dag, ieder
ieder uur,
uur, even
even lang
lang op
opeen
eenbijval,
bijval, die
die maar
maar
niet
komen wilde.
wilde.
niet komen
Ik
zou het
hetzeker
zekerniet
nietzeggen,
zeggen,indien
indienhet
het
niet
zoo
uitstek
karakteristiek
Ik zou
niet
zoo
bij bij
uitstek
karakteristiek
was voor
183o-1885, maar
was
voor het
het heele
heele tijdvak
tijdvak 1830-1885,
maardedereeds
reedsdoor
doordedeweinigen,
weinigen, die
die
smaak
hadden, als
als schilder
schildergevierde
gevierdeConstantin
Constantin Meunier,
Meunier, had
had zich
zich al
al verscheiden
verscheiden
smaak hadden,
jaren doen
doen kennen
kennen als
als een
een beeldhouwer
beeldhouwer van
vanongewone
ongewoneverdienste,
verdienste,wanneer
wanneerhet
het
jaren
hem nog
nog altijd
altijd onmogelijk
onmogelijk was,
was, van
van de
de vruchten
vruchten zijns
zijns arbeids
arbeids te
te leven!
leven!
hem
En
v66r dien
dien tijd?
tijd? In
Indedejaren,
jaren,dedevoor
voorhem
hemuiterst
uiterstvruchtbare
vruchtbarejaren,
jaren, toen
toen
En v66r
hij,
van allen
allen in
in België
België en
eninin...
Europa,hethet
zwoegenenenslaven
slavender
der
hij, eerst
eerst van
... Europa,
zwoegen
proletariërs
mijnen, hoogovens en
en fabrieken
fabrieken in
in een
eenschitterende
schitterendereeks
reeksteeketeekeproletariërs uit
uit mijnen,
ningen
en schilderijen
schilderijen had
geopenbaard, in
de eerste
eerste na
na 187o
1870
ningen en
had geopenbaard,
in die
die jaren,
jaren, -— de
nog,
leed Meunier
Meunier —
- zooal
zooal geen
geenhonger
hongermeer
meer—- toch
toch
nog
heelzeker
zekergebrek.
gebrek.
nog, leed
nog
heel
En
toch was
was de
de meester
meester —
- want
want ook
ook in~ndien
dientijd
tijdreeds
reeds was hij
En toch
hij een
een meester
-— reeds
reeds dén
één en
en vijftig
vijftig jaar
jaar oud!
oud! En
En toch
toch had
had hij
hij dan
danreeds,
reeds, zijn
zijn eerste
eerste
studiejaren
niet meegerekend,
meegerekend, een
een dertigjarigen
dertigjarigen harden
harden arbeid
arbeid achter
achter den
den rug.
rug.
studiejaren niet
Zaagt
hem ooit,
ooit, dan
dan trof
trofu,u,voorzeker,
voorzeker, o0 niet
nietalleen
alleenzijn
zijnvermoeid,
vermoeid,
Zaagt gij
gij hem
smartelijk
maar de
de·melancholie,
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neen, de
de irtense
irtensedroefheid
droefheid van
vanzijn
zijn
smartelijkgelaat,
gelaat, maar
geheele verschijning.
verschijning.
Dat
lijderachtige, dat
dat ik-en-weet-niet-wat,
ik-en-wt>et-niet-wat, waaraan
man, wiens
wiens
Dat lijderachtige,
waaraanmen
men den
den man,
smarten
zijn en
en nog
nogmeer
meerwaren,
waren,gaarne
gaarneherkent,
herkent, isisininhem
heminderdaad
inderdaad
smarten vele
vele zijn
opvallend.
zijn gang
gang niets
nietsvan
vanden
dentrots,
trots,niets
nietsvan
vandat
dattrotsche
trotschezelfbewustzijn
zelfbewustzijn van
van den
den
In
In zijn
zijn gang
gang isisaarzelend,
aarzelend,
geboren
en geroepen
geroepen wereldveroveraar
wereldveroveraar of
ofbijvalwinner;
bijvalwinner; zijn
geboren en
eenigszins
als die
die van
van een
eenafgematten
afgematten marskramer
marskramer of van
van een
een uituiteenigszins traag,
traag, loom
loom als
geputten
die van
van een
een vervolgden
vervolgden outlaw
dier
geputten ploeger, schuw als die
outlaw of een nagespeurd dier
Zijn
niet die
die van
van een
een koning,
koning, van
van een
eenmachtige,
machtige, een
eengroote,
groote,een
een
Zijn houding
houding isis niet
gelukkige; zij
zij is
is die
die van
van een
eennederige,
nederige,zwakke,
zwakke,kleine,
kleine, —
- vooral
vooralvan
vaneen
eenbeproefde.
beproefde.
Toen
ik, in
in 1883
1883ofof1884,
1884,hem
hemvoor
voorhet
hetallereerst
allereerst in
in het
het Café
Frison te
Toen ik,
Caf, Frison
Antwerpen
een vergadering
vergaderingvan
vanartiesten
artiesten ontmoette,
ontmoette, maakte
maakte hij
hij op
op mij
mij alal
Antwerpen op
op een
dadelijk
iets als
als weerzin
weerzin en
en heel
heel zeker
zeker als
als
dadelijkden
den indruk,
indruk,dat
dat hij
hij slechts
slechts na
na iets
blooheid
hebben overwonnen,
overwonnen, daar
daar was
was opgekomen.
opgekomen. En toen
toen ikikhem,
hem, eenige
eenige
blooheid te hebben
Albert a'e
Tour-straat te Schaarbeek
in zijn
zijn werkplaats
werkplaats in
in de
de AlbeY!
de la Tour·straat
jaren geleden,
geleden, in
jaren
even linksche,
linksche, gegêneerde
gegêneerde gebaren
gebaren op
op mij
mij af.
af.
bezocht,
kwam hij
bezocht, kwam
hij met
met even
De rug
rug van
van Meunier
Meunier vooral
vooral is
is de
derug
rug van
van een
een souffre-douleurs.
souffre-douleurs. Breed,
Breed, stevig
zelfs,
verraadt hij
hij zulk
zulk een
een vermoeienis,
vermoeienis, zulk
zulk een
een levenszatheid,
levenszatheid, zulk
zulk een
een beubeuzelfs, verraadt
zijn
van het
het lange
langetorsen
torsenvan
vanallerlei
allerleionspoed
onspoedenentegenslag,
tegenslag,dat
dathijhijonweeronweerzijn van
staanbaar
met zijn
zijn wat
wat te
te hoogen
hoogenlinken
linken schouder,
schouder, aan
aan
staanbaar herinnert,
herinnert, vooral
vooral nog
nog met
den
rug van
van zekeren
zekeren genialen
genialen Ecce Homo van
meester zelf.
zelf.
den rug
van den meester
En
dan het
het hoofd,
hoofd,het
hetedele,
edele,mooie
mooie
patriarkenhoofd —
- dat,
dat,omgeven
omgeven
En dan
patriarkenhoofd
van
den nog
nogpeperpeper-enenzoutkleurigen,
zoutkleurigen,maar
maaralalvast
vast
naarhet
hetwitte
wittezweemenden,
zweemenden,
van den
naar
vrij
langen baard,
baard, meer
meer en
enmeer
meeruitziet
uitzietals
alseen
eenChristushoofd,
Christushoofd, als
als het
hethoofd
hoofd
vrij langen
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van den
van
den Christus,
Christus, dien
dienMathias
MathiasGruenewald
Gruenewald zoo
zoowonder
wonderrealistisch
realistisch schilderde
schilderde
in
zijn
onvergelijkbaar
Golgotha;
in zijn onvergelijkbaar Golgotha; dat
hoofd drukt
drukt zooveel
zooveel zielegoedheid,
zielegoedheid, tevens
tevens
dat hoofd
zooveel medelijden
uit, dat
zooveel
medelijden uit,
dat men
men instinktmatig
instinktmatig voelt:
voelt: die goedheid,
goedheid, dat
dat medemedelijden, zij
zij werden
werden gekocht
gekocht ten
ten koste
lijden,
koste van
van veel
veel lijdens,
lijdens, van
vanveel
veelontberens.
ontberens.
Rond de goedaardige,
Rond
goedaardige,oprecht-uitkijkende,
oprecht-uitkijkende, toch
toch wat
watvreesachtige
vreesachtigegrijze
grijze oogen
oogen
ligt de
ligt
de huid
huid geplooid
geplooidininontelbare
ontelbarekleine
kleinerimpeltjes.
rimpeltjes. Van
Van den
denwat
watzwaren
zwaren neus
neus
tot
mondhoeken snijdt
snijdt een
een diepe,
diepe,nauwelijks
nauwelijks gebogen
gebogen voor,
voor, als
als een
een messnee;
messnee;
tot de mondhoeken
het voorhoofd
hoog, eenigszins
in het
het midden,
midden, met
met een
een plotsen
plotsen
het
voorhoofd hoog,
eenigszins uitgehold
uitgehold in
platdraaiwegwelvend
wegwelvendnaar
naar't't achterhoofd,
achterhoofd,isis van
van links
platdraai
links naar
naar rechts
rechts diep
diep
doorploegd.
uitstek
interessantemasker
maskervan
vanafgunst,
afgunst,nijd,
nijd,
En toch
interessante
En
toch spreekt
spreekt niets
nietsininditditbijbijuitstek
menschenhaat;alleen
alleen de
de lippen,
lippen, eenigszins
eenigszins zwaar,
zwaar, -— vooral
menschenhaat;
vooral de
de onderlip,
onderlip, met
met
de vooruitstekende
de
vooruitstekende kin
kin als
alsuitdagend
uitdagendvoorspringend,
voorspringend,—
- verraden
verradenwat
watbitterheid.
bitterheid.
Zelfs zijn
zijn handen
handen-— ofschoon
ofschoon van
van edelen
Zelfs
edelen vorm
vorm —
- zijn
zijn de
de handen
handen van
van een,
een,
die veel
zijn het;
het; handen,
handen,
die
veel gedragen
gedragenheeft.
heeft.Goede,
Goede,vriendelijke,
vriendelijke, trouwe
trouwe handen
handen zijn
gekneusd en
en ontfrischt
gekneusd
ontfrischt door
door harden
harden arbeid;
arbeid; handen
handen van
van een
een plebejer,
plebejer, van
van een
een
werkman,veilig
veilig en
en teer ofschoon
werkman,
ofschoon ruw
ruw van
van greep.
greep.
Hebben die
die oogen
Hebben
oogen veel
veel geweend?
geweend?
Ik geloof
Ik
geloof het
hetniet,
niet,want
want—- ondanks
ondanksdederecht
rechtvrouwelijke
vrouwelijke human
kindness,
human kindness,
welke
der grondtrekken
grondtrekken van
vanMeunier's
Meunier'sinborst
inborstis,is,ligt
ligterertoch
tochininzijn
zijnschijnschijnwelke een der
baar
zwak lichaamshulsel
lichaamshulsel een groote
groote dozis
doziswilskracht,
wilskracht,een
eendiepe
diepemannelijkheid
mannelijkheid
baar zwak
en een
en
een zeldzaam
zeldzaam weerstandsvermogen.
weerstandsvermogen.
ook nu
Deze mannelijkheid
mannelijkheid spreekt
spreekt ook
nu en
en dan,
dan, zij
zij 't ook
zelden, meest
meest als
de
ook zelden,
als de
meester
zijn werkplaats
werkplaats aan
aan het
het boetseeren
boetseeren is,is,duidelijk
duidelijkuit
uitzijn
zijntrekken;
trekken;dan
dan
meester in zijn
trillen
zijn neusgaten,
neusgaten, dan
dan flikkeren
flikkeren zijn
zijn oogen;
oogen;zelfs
zelfshet
hetlichaam
lichaamwordt
wordtleniger,
leniger,
trillen zijn
sneller, jonger bijna.
sneller,
bijna.
hij zelf
zelf ererniet
nietvele
vele
schreide,omdat
omdathijhijzezewist
wistte te
verkroppen,
Maar zoo
Maar
zoo hij
schreide,
verkroppen,
omdat
omdat hij
hij op de
de lippen
lippen wist
wist tetebijten,
bijten, vele
veletranen
tranen zág hij
hij toch.
zijn
kindsheid
al.....
treurige
inwijding
in
een
treurigleven!
leven!
In
In zijn kindsheid al ...., — treurige inwijding in een treurig
Constantin was
drie jaar
jaar oud,
oud, toen
toenzijn
zijnvader,
vader,een
eengeboren
geborenBrusselaar,
Brusselaar,
Constantin
was geen
geen drie
Etterbeek stierf,
stierf, zijn
zijn vrouw,
vrouw, een
eenwilskrachtige
wilskrachtigeWalin,
Walin,met
metvijf
vijfandere
andereminderminderte Etterbeek
jarige
jarige kinderen
kinderen achterlatend.
achterlatend.
Geen
geen gereed geld....!
slaagde
moeder
! Entoch
toch
slaagde
moederMeunier
Meunier
Geen eigendommen,
eigendommen, geen
geld....En
er
er in,
in, niet
nietalleen
alleenhaar
haarkinderen
kinderenbehoorlijk
behoorlijk op
optetevoeden,
voeden,maar
maar—
- ondanks
ondanks
steeds
, opofferingen,
steeds nieuwe
nieuwe en
ensteeds
steedszwaarder
zwaarder.
opofferingen, het
hethumeur
humeurtetebewaren
bewarenvan
van
het stille
stille vrouwtje
vrouwtje van
van Burns:
Burns:
„tevreden
"tevreden met
met weinig
weinig en
en blijde
blijde met
metmeer."
meer."
Dapper werd
werd zij
zij ter
ter zij
zij gestaan
gestaan door
door li.aar
haar oudsten
oudsten zoon,
zoon, die
die —
- eenvoudig
eenvoudig
Dapper
drukkersgezel -— zich
zich weldra
weldra op
op de
degraveerkunst
graveerkunst toelegde
toelegde en
enlater
laterinderdaad
inderdaad
drukkersgezel
een niet
nietonverdienstelijk
onverdienstelijk etser
etserwerd.
werd.'
't't Was
Was op
op zijn
zijnbroeders
broedersaanraden,
aanraden, dat
datConstantin
Constantin zich
zich op
opde
deBrusselsche
Brusselsche
Akademie
Akademie als leerling
leerling in
in de
deafdeeling
afdeelingbeeldhouwkunst
beeldhouwkunstliet
lietinschrijven.
inschrijven.
hij het
hetniet
nietuit
uitinindede
schoolscheathmosfeer
athmosfeerder
derAkademie.
Akademie. Hij
Hij
Lang hield
hield hij
Lang
schoolsche
I

In
Mijn, naar
naar een
een ets
ets van
vanCarl
CarlMeunier,
Meunier, zoon.
zoon.
In de Mijn,
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hoopte
- eilaas!
eilaas! hoe
hoe bitter
bitter werd
werd die
die hoop
hoopteleurgesteld
teleurgesteld — inindedewerkplaats
werkplaats
hoopte —
van
den
toen
gevierden
en
met
bestellingen
als
overladen
Fraikin
een
meer
van den toen gevierden en met bestellingen als overladen Fraikin eenmeer
praktische
grooter vrijheid
vrijheid te
te vinden.
vinden.
praktische leiding
leiding en
en grooter
Meunier
toen ongeveer
ongeveer achttien
achttien jaar
jaar oud.
oud.
Meunier was
was toen
Drie volle,
en o!o!welke
welkelange
langejaren
jarenbracht
brachthijhijdoor
door„bij
"bijmijnheer
mijnheerFraikin!"
Fraikin!"
volle, en
Eer
zwak van
van lichaam
lichaamdan
dansterk,
sterk,bloode
bloodetottot
menschenschuwheid toe,
toe,arm
arm
Eer zwak
menschenschuwheid
en
zonder eenig
eenig beschermer,
beschermer, was
was hij
hij er,
er, heel
heeldien
dientijd,
tijd,inineen
eenondergeschikte
ondergeschikte
en zonder
positie.
Het leelijke,
leelijke, kleine
kleine eendje!
eendje!
Lessen
de meester
meester hem
hem nooit
nooitdéne.
ééne.
Lessen gaf de
zijn knecht,
knecht, zijn
zijn loopjongen,
loopjongen, zijn
zijn slaaf,
slaaf, —
- zijn
zijn leerling
leerling nooit.
nooit.
Constantin
Constantin was
was zijn
De potaarde
potaarde gereedkneden
gereedkneden voor
voor den
den „grooten"
"grooten" man,
man, —
- den
den schepper
schepper immers,
immers,
van
het ruiterbeeld
ruiterbeeld van
van Godfried
Godfried van
van Bouillon;
Bouillon; —
- op
opboodschappen
boodschappen uitgaan
uitgaan
van het
naar
winkel; bier
bier halen
halen voor
voor de
de practiciens;
kachel vullen
vullen en
en „in
"in
naar markt
markt en
en winkel;
practiciens, de
de kachel
gang"
houden, en
en wat
wat dies
diesmeer,
meer,dedearme
armejongen
jongenliet
liethet
hetzich
zichalles
alleswelgevallen,
welgevallen,
gang" houden,
zoo onbegrensd
zoo
onbegrensd was,
was, zegt
zegt hij
hij zelf,
zelf, zijn
zijn religieuze
religieuze eerbied
eerbied voor
voor den
den man,
man, „die
"die
standbeelden maakte."
maakte."
O!
overdreven eerbied
eerbied der
der mannen
mannen van
van vroegere
vroegere generaties!
generaties! Men
Men verver0! Die overdreven
„Frechgelijke dien
dien eens
eens met
met -— zal
ik het
het nog
nogeerbied
eerbied noemen?
noemen? —
- met
met de
de "Frechgelijke
zal ik
heir de
heli"
ongegêneerdheid van
van elk
elk min
min ofofmeer
meerbegaafd
begaafdbeginnertje
beginnertje van
vandezen
dezen
de ongegêneerdheid
Fierheid een enkel
in het
hetslotvers
slotversvan
vanAlbrecht
AlbrechtRodenbachs
Rodenbachs Pü:rheid
tijd!
En men
men zal,
zal, in
tijd! En
woord
veranderend, zuchtend
zuchtend uitroepen:
uitroepen:
woord veranderend,
eerbied nu gevaren
Waar is
is.der
der ouden
ouden eerbied
gevaren!"
"Eilaas!
!"
11 Eilaas ! Waar

In
1855 was
washet,
het,meen
meenik,ik,
Meunier,al alhad
had
hij,alsalsbeeldhouwer,
beeldhouwer, ook
ook
In 1855
datdat
Meunier,
hij,
reeds
aan een
eendrietal
drietaltentoonstellingen
tentoonstellingen deelgenomen,
deelgenomen, een
een bij
bij den
deneersten
eerstenaanaanreeds aan
blik
zonderling en
gewaagd, en
en toch,
toch, bij
bij nader
nader toezien,
toezien, zoo
zoo echt
echt logisch
logisch en
en
blik zonderling
en gewaagd,
natuurlijk
nam.
natuurlijk besluit nam.
Dat leventje
leventje in
in Fraikin's
Fraikin's werkplaats,
werkplaats, zijn
zijn omgang met
met de
debeeldhouwers
beeldhouwers van
van
die
jaren, hadden
hadden den
den teerbesnaarden
teerbesnaarden Meunier
Meunier doen
doen walgen
walgen van
van......zijn
zijnvakge_
vakge_
die jaren,
nooten
eerst, zijn
zijn anders
anders toch
toch vrijelijk
vrijelijk gekozen
gekozen vak
vak daarna.
daarna.
nooten eerst,
in i/lo tempore,
tempore, deerlijk
Het was,
was, Z'l1
met de
deVlaamsche
Vlaamschebeeldhouwkunst.
beeldhouwkunst.
deerlijk gesteld
gesteld met
Voor een
deauteur
auteur van
van den
den Diskobolos, de
diepbeVoor
een enkel
enkel artiest,
artiest, die
die zooals
zooals de
de diepbekon en
en durfde
durfde gaan,
gaan, waren
waren er
er tien,
tien, die,
die,
treurde Kessels,
treurde
Kessels, zijn
zijn eigen
eigen gang
gang kon
gedwee
als paarden
paarden in
in een
eenmolen,
molen,den
denouden
oudenakademischen
akademischensientergang
slentergang gingen.
gingen.
gedwee als
Conventie
mooidoenerij waren
symbolum des
des geloofs
geloofs van
van de
demeeste
meeste
Conventie en
en mooidoenerij
waren het
het symbolum
beeldhouwers
hunner had
had er
er ooit
ooitnog
nogaan
aangedacht,
gedacht, of,
of,
beeldhouwersvan
van dien
dien tijd.
tijd. Geen
Geen hunner
wat
men zoo
zooalalvoortbracht,
voortbracht, beantwoordde
beantwoordde aan
aan de
de eischen
eischen van
van den
dentijdgeest,
tijdgeest,
wat men
of het
het ook
ook maar
maarinineenige
eenigeverhouding
verhoudingstond
stondtot
totdedegroote
grooteideeën,
ideeën,die
dietoen
toen
1848 was
wasererimmers
immersgeweest
geweest—
- dedegemoederen
gemoederenbezig
bezighielden.
hielden.
reeds
reeds -— 1848
Van
beweging, van
van werkelijk
werkelijk leven
leven geen
geen spoor!
spoor!
Van beweging,
hijbijbijdedebeeldhouwers
beeldhouwersniet
nietkon
konvinden,
vinden,dat
datbestond,
bestond,schoon
schoon
En
zie —
- wat
wathij
En zie
nog slechts
slechts op
op geringe
geringe schaal,
schaal, bij
bij de
deschilders.
schilders.
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demokratisch-denkende Charles Degroux, de
Degroux, de fijngevoelige,
fijngevoelige, demokratisch.denkende
de sedert
zoo terecht
Beevaart van
zoo
terecht geprezen
geprezen schepper
schepper van
van De Beévaart
Sint Guido
Gmdo lete Anderlecht,
van Sint
Anderlecht,
Winter in
Straatje tete Brussel en zoovele andere
een Straatie
stukken,
Het Benedicite, Winter
in een
andere stukken,
waarin, tegelijk
tegelijk met
met een
waarin,
een akute observatie
leven der
der menschen, de
observatievan
van het
het leven
pracht van
pracht
van het
het oude
oudenationale
nationalekoloriet
koloriettriomfeert,
triomfeert, -— Degroux
Degroux begon
school
begon school
te vormen,
te
vormen, en
en werd,
werd, zij 't ook
aarzelend, als
verre, nagevolgd
nagevolgd door
door een
een
ook aarzelend,
als van
van verre,
waaronder Alfred
Alfred en
en vooral Jozef Stevens,
heele schaar jongeren, waaronder
Stevens, Alfried
Verwee,
Alfried Verwee,
Karel Hermans
Karel
Hermans en
en anderen.
anderen.
Meunier bekeerde
bekeerde zich
zich tot
tot de
Meunier
de schilderkunst.

In de
de Mijn,
Mijn, hoog-verheven
hoog-verheven beeldwerk
beeldwerk van
van C.
C. Meunier.
Meunier.
In

In sombere,
sombere, grijze
grijzeenenzwarte
zwartetonen
tonenvertolkte
vertolktehij
hijeen
een tijd lang,·langen
In
lang, — ja, een langen
tijd, van 1857 af
af tot
tot 1878 wel, -— tooneelen
tooneelen van
droefheid en
en van
van lijden,
lijden,
van droefheid
tooneelen van
van ingetogenheid
ingetogenheid en
en arbeid.
arbeid.
Voor die der
der eerste
eerste kategorie vond hij
hij de
de onderwerpen
onderwerpen in
in de openbare
openbare godsgodsVoor
huizen en
en in
in de
de geschiedenis
geschiedenis der
der martelaren; voor
voor die
die der
der tweede
tweede vond
vond hij
hij ze
ze
in
in het
het stille,
stille, strengstreng geregelde leven
leven der
derkloosterlingen.
kloosterlingen.
De Sint
Sint Rochus-zaal,
Rochus-zaal, 1857,
1857, De Marielie
Martelie van
van Sint
Sint Stefaan, 1868, 7ezus'
Jezus' laatste
laatste
Snik,
I 860, Mater
Mater Dolorosa,
Dolorosa, 1871,
187 I, zijn
zijn de titels van
van eenige werken
werken uit gene ;
Snik, 1860,
—;
Begrafenis
Begrafenis van
van een
em Trappist.
TraPPist_ 1858, Trappisten
TraPPisten oft
op den
den Akker,
Akker, 1868, TraPPisten
Trappisten
in de
deKloosterkerk,
Kloosterkerk, 1871, zijn
zijn de titels
titels van
van eenige werken
werken uit
deze groep.
groep.
uit deze
Ik overdrijf
overdrijf de
waarde van
van deze
deze stukken
stukken evenmin
evenmin als
alsiemand.
iemand.De
Dekleur
kleurwas
was
Ik
de waarde
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niet
rijk, en
- met
met die
die van
van Degroux
Degroux alaltetezeer
zeerverwant,
verwant, ook
ook verre
verre van
van ooroorniet rijk,
en —
spronkelijk ;de
de teekening
teekeningliet
liet meer
meer dan
dan ééns te
spronkelijk;
te wenschen.
wenschen. Doch,
Doch, ondanks
ondanks alle
alle
andere
zwakke zijden,
zijden, onderscheidden
onderscheidden deze tafereelen
tafereelen zich
bizon der gunstig
gunstig
andere zwakke
zich toch
toch bizonder
van de
van
de produkten
produkten der
der officieele,
officiëele, akademische
akademische kunst
kunst van
van die
die jaren
jaren;; en
en ver
ver
stonden zij,
stonden
zij, van
van dan
danaf,af,boven
bovendededuurbetaalde
duurbetaaldeschilderijen
schilderijen van
van de
de„gloriën"
"I;loriën"der
der
warengeschilderd
geschilderduit
uitbehoefte
behoeftedes
desharten,
harten,
zoogezegd nationale
nationale kunst,
kunst, omdat
omdatzijzijwaren
met
teerheid en
liefde en met
met een
een onbedorven,
onbedorven, helderen
helderen blik
blik op
op het
het leven.
leven.
met teerheid
en liefde
het beste,
beste,wat
watMeunier
Meunieriningindsche
gindscheperiode
periodeonderteekende,
onderteekende, behoort
behoort de
de
• Tot het
uz{, den Boerenkrtjg,
ingegeven door
door de
de lezing
lezing van
vanConscience's
Conscience's
Boerenkrifg, hem
Epizode uz?
hem ingegeven
in het
het Muzeum
Muzeum te
te Brussel.
Brussel.
roman, nu
nu in
roman,
wijininditdittafereel
tafereelv66r
vóórons
onshebben
hebbenden
denvoorbode
voorbode
Ik
zou durven
durven zeggen,
zeggen, dat
datwij
Ik zou
be~ldhouwer, die
die uit
uit
van de meesterstukken,
meesterstukken, welke
heel groote
groote schilder
schilder en
en beeldhouwer,
van
welke de
de heel
onzen
kunstenaar opgroeit
J 880, zal
zalvoortbrengen.
voortbrengen.
onzen kunstenaar
opgroeit na
na 188o,
geefhet
hettoe,
toe,niet
nietoorspronkelijk;
oorspronkelijk;zij
zij isisromanromanDe kleur
kleur van
van deze
dezeepizode
epizodeis,is,ikikgeef
wil ikikattent
attentmaken.
maken.
tisch
en zelfs
zelfs conventioneel.
conventioneel. Alleen
de personages
personages wil
tisch en
Alteen op
op de
En
nu houd
houd ik
ik staan,
staan, dat
dat wij
wij hier
hier voor
voor 't eerst
en duidelijk
duidelijk v66r
vóór oogen
oogen
eerst en
En nu
hebben
eenige van
van die
die eigenaardig
eigenaardiggeteekende
geteekendemenschenfiguren,
menschenfiguren,waarmee
waarmeeMeunier
Meunier
hebben eenige
-— eindelijk
eindelijk —
- zijn
zijn sporen
sporen zou
zou verdienen.
verdienen.
zijn treffend
treffend:: een
een boer,
boer,opopzijn
zijnknieën
knieënvoortkruipend,
voortkruipend,
Vooral
drie personages
personages zijn
Vooral drie
om de
denadering
naderingvan
vanden
denvijand
vijandtetebespieden
bespieden;
eenoude
oudevrouw,
vrouw,neergehurkt
neergehurkttegen
tegen
; een
een
heuvel met
met een
een kind
kindtegen
tegenzich
zichaan,
aan,eneneen
eenandere
anderevrouw,
vrouw, iets
iets als
als een
een heuvel
beeld
van lijden,
lijden, een
een boersche
boersche Niobe,
Niobe,tot
totsteen
steengeworden
gewordendoor
doorhaar
haardoodelijke
doodelijke
beeld van
angst,
starend met
met groote,
groote, strakke,
strakke, niet
niet meer
meer ziende oogen
in het
het vage.
vage.
oogen in
angst, starend
wij al
al het
het eerste,
eerste, aarzelende,
aarzelende, nog
nog wat
wat gewilde
gewilde gestamel
gestamel van
van
Hier
vernemen wij
Hier vernemen
den
man, die
die eerlang
eerlang zulke
zulke diep
diepmenschelijke
menschelijke tonen
tonen zal
zaluitbrengen.
uitbrengen.
den man,
Er
is werkelijk
werkelijk iets
iets van
van zijn
zijn latere
laterebeeldhouwwerken
beeldhouwwerken in
in dit
ditstuk,
stuk,—
- iets
ietsvan
van
Er is
de
kracht van
van De lI-faaier
dien spiedenden
spiedenden boer,
boer, iets
iets van
vanhet
hetlijdenszatte
lijdenszatte
de kracht
Maaier in
in dien
der
moeder uit
uit Het Grauwvuur
Grauwvuur in
die neerhurkende
neerhurkende vrouw
vrouw ...
der moeder
in die
Rond
dit tijdstip
tijdstip was
Meunier de
taak op zich
zich nam,
nam, om,
om, voor
voorhet
het
Rond dit
was het,
het, dat
dat Meunier
de taak
Le
Tour
du
Monde
uitgebreide werk,
werk, La Belgique,
Bdgique, dat
Camille Lemonnier
Lemonnier voor
voor
Tour du MOllde
dat Camille
had
geschreven, een
een reeks
reeks illustraties
illustraties te
te teekenen,
teekenen, voorstellingen
voorstellingen uit
uit het
hetleven
leven
had geschreven,
der
arbeidersbevolking uit
uit de
deWaalsche
Waalschenijverheidsdistrikten.
nijverheidsdistrikten.
der arbeidersbevolking
Te Seraing
Seraing eerst,
eerst,daarna
daarnate te
Val-Saint-Lamberten
eneindelijk
eindelijk inindedekoolmijnkoolmijnVal-Saint-Lambert
het Borinage
Borinage leerde
leerde Meunier
Meunier het
het leven
leven kennen
kennen dier
dier
dorpen
dorpen of corons uit
uit het
wij mijnmijn- en
en fabriekwerkers
fabriekwerkers heeten,
zie —
- zonder
zonder
moderne
paria's, welke
welke wij
moderne paria's,
heeten, en
en zie
er
zichzelf bewust
bewust van
van te
te wezen,
wezen, had
haddedeartiest
artiest—- eindelijk
eindelijk—
- dedestof
stofontdekt,
ontdekt,
er zichzelf
die
hem, eerlang,
eerlang, zou
zou toelaten,
toelaten, al
al de
de schatten
schatten van
van teerheid
teerheid en
en gevoel,
gevoel,die
dienog
nog
die hem,
maagdelijk
zijn binnenste
binnenste sliepen,
sliepen, tetelaten
latenbewonderen.
bewonderen.
maagdelijk schier
schier in
in zijn
Evenals
die herdersjongen,
herdersjongen, die
om de
de ezelin
ezelin zijns
zijns vaders
vaders te
te zoeken
zoeken
Evenals die
die uitging
uitging om
hij uitgegaan
uitgegaan om
om een
een korst
korst brood
brood teteverdienen
verdienen
en
een koninkrijk
koninkrijk vond,
vond, was
was hij
en een
en
hij vond
vond —
- 66k
óókeen
eenkoninkrijk,
koninkrijk, voorzeker
voorzeker —
- zijn
zijn eigen
eigen kunst
kunst en
en zich
zich zelf
zelf.
en hij
Te Seraing
Seraing en
enteteVal-Saint-Lambert
Val-Saint-Lambert ontstonden
ontstonden de
detwee
tweeeerste
eerstewerken
werkendezer
dezer
nieuwe periode.
periode.
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Te Seraing
Te
Seraing had
had hij
hij een
een staalgieting bijgewoond;
bijgewoond; te Val-Saint-Lambert,
Val-Saint-Lambert, op
op
bij vrienden,
vrienden, de neerdaling
neerdaling in
in een
een mijn.
mijn. Dat
Dat had
had hem,
hem, en
en niet
nietalleen
alleen
bezoek bij
schildersoog, maar
zijn schildersoog.
evenzeer zijn
zijn gevoelvolle ziel,
zeer getroffen,
getroffen,
ziel, zoo zeer
maar minstens evenzeer
dat
hij het
het schilderde.
schilderrle.
dat hij
Beide werken
te Antwerpen
in 1882 te
Antwerpen tentoongesteld,
tentoongesteld, doch
doch zonder
zonder
Beide
werken waren
waren in
er dien
er
dien bijval
bijval te
te bekomen,
bekomen, waarop
waarop zij
zij recht
rechthadden.
hadden.
Men
wist niet
niet wat
wat denken, nog
veel minder
minder wat
wat zl'ggen
deze vreemd
vreemd
van deze
Men wist
zeggen van
nog veel
de
aandoende tafereelen, waarin
ware opzettelijk
opzettelijk was
gebroken met
met al
al de
waarin als
als het ware
was gebroken
tradities van
van de
officiéele kunst,
tradities
de officiëele
evenzeer met
met haar
haar geliefkoosde
geliefkoosdeonderwerpen
onderwerpen
kunst, evenzeer
geijkte
.kleur
als
met
haar
geijkte·
kleur
en
teekening.
als met haar
petto —
dat binnengezicht van
Men
vond -— z·n pelt°
Men vond
erg leelijk en
banaal,
doch men
men waagde
waagde
een
smelterij erg
een smelterij
en banaal, doch
het
niet, het
het zoo
zoo maar
maar te
te zeggen.
het niet,
Wat
de mannen
mannen betreft,
betreft, de
de moderne
moderne Hephaistossen,
Wat de
die
daar, het
het kloeke
kloeke bovenlijf
bovenlijf moedernaakt,
moedernaakt, de
de spieren
spieren
die daar,
vingerdik
de armen
armengezwollen,
gezwollen, het
het schootsvel
schootsvel gevingerdik op
op de
spannen om
heup en
en dijen,
trekkend,
om heup
clijen, rechtop stonden, trekkend,
in
damp
en
vlammengietend,
het
vuur
oprakelend,
gietend, het vuur oprakelend, in damp en
men kon
schijn
kon niet
niet anders
anders dan
dan de
de kranige
kranige teekening
schijn;; men
van
die figuren
figuren tetebewonderen,
bewonderen, doch
doch -— men
zweeg
van die
men zweeg
er
over, omdat
omdat men
men er
er geen
geenkwaad
kwaad van
van zeggen kon.
er over,
Wegneming
In 1884, te Brussel,
Brussel, een
een derde
derde tafereel,
tafereel, "„ Wegneming
een gebarsten
gebarsten Smeltkroes
SmeltkroesteteVal-Saint-Lambert,"
Val-Sàint-Lambert,"
van een
Dit
stuk was
was nog
nogmerkwaardiger
merkwaardiger dan
dan de
de twee
twee
Dit stuk
vonge
een der
der eigenaardigheden van
vorige — omdat
omdat een
met grooter kracht
uitkwam, ik
ik
Meunier's
Meunier's kunst
kunst er met
kracht in uitkwam,
bedoel -— het
van dan
dan af
af skulpturale van zijn
zijn geheele
het van
uiterlijke
uiterlijke behandeling.
Met
volledig technische
technische meesterschap
meesterschap waren
waren alal deze
deze
Met volledig
werklieden
figuren uitgevoerd;
elke ronding
ronding en
en zwelling
zwelling
werkliedenfiguren
uitgevoerd; elke
van
hun lichamen
lichamen vertoonde
vertoonde hier
hier met
metverrassende
verrassende
van hun
brons van
De Mokeraar , brons
van
zij in
in de
denatuur
natuurhebben.
hebben.
waarheid
uitsprong, dien
dien zij
waarheid den
den uitsprong,
C.
Meunier.
C. Meunier.
een overzicht
overzicht
Ongeoefend
nog, waagde
toen reeds in een
Ongeoefend nog,
waigde ik
ik toen
van de
van
de Driejaarlijksche te schrijven: "Het
doek van
van Meunier
Meunier doet onweeronweer„Het doek
bas-relief ...
... Wat
staanbaar denken
aan een
een bas-relie)
de kleur
kleurbetreft,
betreft, enkelen
enkelen heeten
denken aan
Wat de
haar onaangenaam; de
vraag isisechter,
echter,ofof
aandede
waarheidbeantwoordt,
beantwoordt,
de vraag
zijzijaan
waarheid
en
dan kan
kan het
het antwoor-d
anders dan
dan bevestigend
bevestigendzijn."
zijn."
en dan
antwoor-cl niet
niet anders
Meunier
zijn weg
weg gevonden
gevonden -— zijn
stof en
en zijn
zijn vorm
vorm beide,
beide, beide
beide
Meunier had
had zijn
zijn stof
tegelijk, beide
in ééns.
beide in
Om nu te worden de ongeëvenaarde artiest, welken, sedert
sedert een
een tiental jaren, geheel
Europa bewondert,
bewondert, ontbreekt
ontbreekt hem
hem niets
niets anders
anders meer
meerdan
danhet
hetwerktuig
werktuig zijner eerste
de inineen
eenvlaag
vlaagvan
vanmoedeloosheid
moedeloosheiden
enwalg
walgweggesmeten
weggesmeten boetseerstok. -—
jeugd, de
Meunier zal
zijn allereerste
allereerste liefde
liefde -— en
beeldhouwer worden.
Meunier
zal terugkeeren tot zijn
en beeldhouwer
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Een
toeval, spel
spel en
enkortswij1
kortswijl zelfs,
zelfs, zal
zal deze
dezebekeering
bekeeringmogelijk
mogelijkmaken.
maken.
Een toeval,
Ik
loop echter
echter de
degebeurtenissen
gebeurtenissen vooruit.
vooruit.
Ik loop
even
tot
1
882
weder.
Keeren wij
wij even tot 1882 weder.
jaaroud;
oud;sedert
sedertdertig
dertig jaar
jaar isis hij
hij als
alsartiest
artiest
Meunier
nu één
één enenvijftig
vijftigjaar
Meunier isis nu
..
Hij
heeft
een
tafereel
verkocht
aan
het
Gentsch
en
een
ander
werkzaam.
werkzaam . Hij heeft een tafereel verkocht aan het Gentsch en een ander
aan het
aan
het Brusselsch
Brusselsch Muzeum
Muzeum;; hij
hij heeft
heeft voor
voor de
de kerk
kerk van
van Xendelesse
Xendelesse bij
bij Luik
Luik
en
voor die
dievan
vanChatelineau
Chàtelineau en
en voor
voordedeSint-Jozefskerk
Sint-]ozefskerk teteLeuven
Leuveneenige
eenige
en voor
schilderijen
doch het
het
schilderijen uitgevoerd,
uitgevoerd, -— doch
ware,
ware succes,
het succes
succes
ware, eenig
eenig ware
succes, het
waarvan
men boterhammen
boterhammen snijdt
snijdt
waarvan men
in moeders
moeders ketel
ketel werpt;
werpt;
en
vleesch in
en vleesch
dat niet
niet enkel
enkel zingt
zingt in
in
het
succes, dat
het succes,
mooi
afgeronde volzinnen
volzinnen der
der bebemooi afgeronde
oordeelaars
maar rinkelt
rinkelt tevens
tevens in
in
oordeelaars maar
de
goudstukken der
der liefhebbers,
liefhebbers, isis
de goudstukken
in
al dien
dien tijd
tijd niet
niet gekomen.
gekomen.
in al
evenMeunier
Meunier is
is arm
arm nu
nu in
in 1882 evenals in
in 185
85 I !!
als
Met
gretigheid aanvaardde
aanvaardde de
de
Met gretigheid
kunstenaardan
dan ook
kunstenaar
ook de
de opdracht
opdracht
van
staatswege, om,
om, te
te Sevilla,
Sevilla, naar
naar
van staatswege,
Kruis van
van 't I('rllls
een A/doelling'
Ajdoening yan't
van den
ouden
Vlaamschen meester
meester Pedro
Pedro
ouden Vlaamschen
Campana
kopij te gaan maken.
maken. ')1)
Campana een kopij
Deze
kopij, die
die intusschen
intusschen toch
toch
Deze kopij,
vrij
peter is
is dan
dan de
de meeste
meeste
vrij wat
wat beter
werken
dien aard,
aard, welke
welke op
op
werken van
van dien
last
van het
het Belgisch
Belgischstaatsbestuur
staatsbestuur
last van
uitgevoerd
ik onbeonbeuitgevoerd werden,
werden, laat
laat ik
sproken.
Meunier benuttigde
benuttigde echter
echter
sproken. Meunier
hij inin Spanje
Spanje sleet,
sleet,
den
tijd, dien
dien hij
den tijd,
om
er de
de zeden
zeden van
van het
het yolk
volk te
te
om er
bestudeeren, en
en zoo
Rustend
PuddIer, bronzen
bronzen beeld van
van C.
C.Meunier.
Meunier.
bestudeeren,
zoo kon
kon hij,
hij, ininzijn
zijn
Rustend Puddler,
vaderland
het Brusselsch
Brusselsch
vaderland terug,
terug, in het
Kunstverbond
reeks schilderijen
schilderijen ten
ten toon
toon stellen,
stellen, welke
welke een
eenzeer
zeerpersoneele
personeele
een reeks
Kunstverbond een
Een
Tabakopvatting
van
menschen
en
land
verraden
en
waaronder
vooral
opvatting van menschen
land verraden en waaronder vooral
Hanengevecht, Een Café-concert
/abriek,
in het
hetBrusselsch
Brusselsch Muzeum;
Muzeum; Een Hanengevecht,
Ca/i-concert
fabriek, nu
nu in
verdienen.
en De GoedenVrifdag-Processie
bewondering
verdienen.
Goeden-Vrifdag-Processie
'Vat
Meunier in
in deze
dezewerken
werken wilde
en ininwerkelijkheid
werkelijkheid ook
ook gegeven
gegeven
Wat Meunier
wilde geven en
zijn
eigen
woorden
uit
eén
brief
van
18 83:
heeft, kan
men
opmaken
uit
deze
kan men opmaken uit deze zijn eigen woorden uit een brief van 1883
:
,) Nu
het muzeum van
Nu in het
van het Jubileumspark te Brussel.
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non pas de
"J'ai trouvé ici des
des motifs
motifs superbes,
superbes, non
de cette
cettecouleur
couleur locale
localesisiusée
usée
11 J'ai trouvé ici
du cru,
cru, mais
mais des
desmotifs
motifsde
devrai
vraicaractère
caractèresimple
simple
qu'exploitent les peintres
peintres du
et qu'exploitent
grand, comme
comme ililconvient
convientA,à lalagrande
grandepeinture."
peinture."
et grand,
Ik
Ik haal
haal deze
deze woorden
woorden hier
hier aan,
aan, niet
niet zoozeer
zoozeer omdat
omdat ik
ik ze
zezoo
zoobizonder
bizondertoetoede uit
uit Sevilla
Sevilla meegebrachte
meegebrachte —,
- , als
als wel
wel omdat
omdat ik
ik ze
zevan
van
passelijk vind
passelijk
vind op
op de
de door
door Meunier
Meunier ininWalenland
Walenland uituitzeer treffende
treffende beteekenis
beteekenis acht,
acht, wat
wat betreft
betreft de
zeer
werken.
gevoerde werken.
Ontbij? der
deze werken
werken ook
ook heeten,
heeten, De Ophaling
der Mjnzverkers,
Miinwerkers, Het Ontbift
Ophaling der
Hoe deze
Sintelraapsters (Gri5silleuses)
(GrlstÏ!euse:.) in
in 1885,
1885, Mijnwerkers
Mifltwerkers uit
uitBorinage
Bor/nage in
1887, In
in 1887,
Sintelraapsters
L'
Accrochage
't
Land,
Terug
uit
Mifn
bfi
Avond
en
L'Accrochage
Terug
Hi'
Avond
Hiercheuses,
ud
de
Mjn
Zwarte
Land,
'1
de la Mer
Travailleurs de
in 1899
in 1889,
1889, Mineurs et
et Hiercheuses in
in 1891,
189 I, Travaztleurs
Mer in
1899 en
en
in
Mineurs (drieluik)
(drieluik) in
190 I nog,
nog, in
in alle
alletreft
treftons
onsdat
datzelfde
zelfdestreven
strevennaar
naar
in 19o1
Les Mineurs
grootschen eenvoud
en eenvoudige
eenvoudige grootschheid;
grootschheid; in
alle is
is aan
aan het
het woord
woord de
de
grootschen
eenvoud en
in alle
kunstenaar,
die
het
oppervlakkige,
het
buitenaffe,
hoe
verleidelijk
ook,
vastbekunstenaar,
het oppervlakkige, het buitenaffe, hoe verleidelijk ook, vastbenadruk legt
op het
hetkarakter,
karakter, op
op het
het blijvende
blijvende en
en
raden voorbijziet,
voorbUziet, en
vooral nadruk
raden
en vooral
legt op
het wezenlijke.
wezenlijke.
Het is
is belangwekkend
belangwekkend te
zien, hoe
hoe Meunier
Meunier den
den brui
brui geeft
geeft van
van al
al die
diehonhonHet
te zien,
machtniet
niethebben
hebbenontontderden bijzaakjes
bijzaakjes en détailletjes,
détailletjes, waarop
waarop artiesten,
artiesten, die
die de
demacht
derden
vangen,
een synthezis
synthezis af
af te
te leiden
leidenuit
uithet
hetduizendvoudige
duizendvoudigeleven,
leven,zoo
zoohartshartsvangen, om
om een
jacht
maken.
tochtelijk
tochtelijk
maken.
zijn menschen
menschen als
als in
in het
hetlandschap,
landschap, waarin
waarin zij
zij zich
zich bewegen;
bewegen; als
als
in zijn
Zoowel in
of
fabriek,
waarin
zij
hun
levensonderhoud
verdienen,
wordt
hij
slechts
in
mijn
in mijn of fabriek, waarin zij hun levensonderhoud verdienen, wordt hij slechts
door
eenige hoofdlijnen
hoofdlijnen en
en trekken
trekken aangedaan.
aangedaan.
door eenige
et
als
hij,
het
zwarte
Land
schilderend,
nergens
enkel tuintje,
tuintje, of
of
N
schilderend,
nergens een
een enkel
Land
zwarte
Net als hij,
akkertje,
huisje, maar
maar altijd
altijd en
en overal
overal een
een geheele
geheelevlakte
vlakte met
met wijden
wijden horizon
horizon of
of
akkertje, of huisje,
een geheele
geheele dorpsstraat
dorpsstraat of
ofeen
een gansch
gansch coron of een Babel van fabrieken
fabrieken en schouwen
en
spoorweglijnen voorstelt; zoo
zoo schildert
schildert hij
hij nooit
nooit een
een gekend,
gekend, een
een gegeven,
gegeven, met
met
en spoorweglijnen
naam
nummer aan
aan te
te duiden
duidenindividu,
individu,maar
maaralleen
alleenwerklieden,
werklieden,beter:
beter:menschen,
menschen,
naam en nummer
door
den arbeid
arbeid gestempeld
gestempeldenengeijkt,
geijkt,verlaagd
verlaagdenenmisvormd
misvormdtot
totwerktuigen,
werktuigen,
door den
tot
werktuigen van
van werktuigen,
werktuigen, raderen
groote geheel
geheel van
vandedefabriek.
fabriek.
tot werktuigen
raderen in
in het groote
Zie
maar eens,
eens, hoe
hoe weinig
weinigdetailwerk
detail werk er
erisisininzijn
zijnschilderijen
schilderijenen
enprecies
precies zoo
zoo
Zie maar
in
de beeldhouwwerken,
beeldhouwwerken, die
ik verder
verder zal
zal bespreken.
bespreken.
in de
die ik
meest onafscheidelijke
onafscheidelijke attributen
attributen van
vanzijn
zijnmijnwerkers,
mijnwerkers, hun
hun alam,
alam,
Zelfs de
de meest
hun
gereedschap, verwaarloost
verwaarloost hij
altijd —
- maar
maar zooveel
zooveel mogelijk
mogelijk ...
hun gereedschap,
hij wel
wel niet altijd
Ik
weet niet,
niet, of
ofikikwél
wéldoe
doehet
hethier
hieralaltetezeggen,
zeggen,maar
maarMeunier
Meunier ziet
ziet niet
niet
Ik weet
het
individu, maar
maar wel
wel het
hettype,
type.Hij
Hijziet
ziethet
hetindividu
individuwel,
wel,althans
althans in
in dézen
dézen
het individu,
hij er
er heel
heel wat
wat pleegt
pleegt tetebestudeeren,
bestudeeren, en
en ininelk
elkindividu,
individu, dat
dathij
hij
zin,
zin, dat
dat hij
ontmoet,
met scherpen
scherpen blik
blik de
dekarakteristieke
karakteristieke trekken
trekken weet
weetteteontdekken*,
ontdekken·; doch
doch
ontmoet, met
hij
geeft het
hetindividu
individu nooit
nooitweer;
weer;hijhij
maaktnooit
nooitportretten;
portretten;hij
hijwerkt
werktzelfs
zelfs
hij geeft
rnaakt
naar de
de onmiddellijke,
onmiddellijke, konkreete
konkreete natuur.
natuur. Wat
Wat hem
hem ininhonderden
honderden trof
trof
nooit
nooit naar
synthetizeert
één ofofeenige
eenigetypen;
typen;en en
indruk
menschelijkheid,
synthetizeerthij
hij in
in één
de de
indruk
vanvan
menschelijkheid,
daarom zoo
zooweergaloos
weergaloos intens,
intens, omdat
omdat de
de artiest
artiest
welken
maken, is
is juist
juistdaarom
welken deze
deze maken,
er
het wezenlijke
wezenlijke van
van zoovele
zoo vele ware
ware menschen
menschen in
in heeft
heeftneergelegd.
neergelegd.
er het
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Meunier's vizie
Meunier's
VlZle van
van het zwarte Land is
een bij
bij uitstek
uitstek personeele.
personeele. Hij
Hij ziet
ziet
is een
het Borinage
daarligt,
ligt,van
vanalle
alleuiterlijk
uiterlijk charme ontdaan,
in
het
Borinage niet
niet zooals
zooals het
het daar
ontdaan, in
al de
al
de grijze
grijzeeentonigheid
eentonigheidvan
vanzijn
zijnnaakte,
naakte,onbebou
onbebouwde
wde velden
velden;; een
een land
land van
van
louter plat
louter
plat proza,
proza, voor
voor wie
wie 't enkel
ziet
met
de
oogen
van
het
lichaam;
hij
enkel ziet
de oogen van het lichaam ; hij
ziet
het, met
metdedeoogen
oogenvan
vanzijn
zijndeernisvolle
deernis volleziel,
ziel,als
alseen
eenbovenwereldsch
bovenwereldsch dal
dal
ziet het,
der uitwendige
duisternissen,
uitwendige
als
een modernen
modernen Erebos,
Erebos, als
alseen
eennegentiendnegentiendals een
eeuwschen en o0 honderdmaal
honderdmaalmeer
meerwerkelijken,
werkelijken, een
een tastbaren,
tastbaren,geschiedkundig
geschiedkundig
eeuwschen
bestaanden
tegenhanger van
van Dante's
Dante's In.ferno.
Inferno.
bestaanden tegenhanger
Zijn
is in
in zekeren
zekeren
Zijn vizie
vizie is
zin
een abstrakte,
abstrakte, een
een zedezedezin een
lijke
voorzeker; zij
zij houdt
houdt
lijke voorzeker;
geen
rekening met de
de honhongeen rekening
derd
en één
ééntoevalligheden
toevalligheden
derd en
van
jaargetijde en
en weersweersvan jaargetijde
wisseling.
't Lijkt
naar, alsof
alsof in
in
Lijkt er
er naar,
het
Borinage van
van Meunier
Meunier
het Borinage
op den
den
Lente
Zomer niet
niet op
Lente en Zomer
\\linter,
Herfst en
en Winter
Winter
\Vinter, Herfst
niet
den Zomer
Zomer volgen;
volgen;
niet op den
alsof
de morgenzon
morgenzondien
dienijzerijzeralsofde
achtigen
steengrond nooit
nooit
achtigen steengrond
met haar zacht
zacht gouden
gouden lachlachlicht
avondzon dien
dien
licht kust, de avondzon
haar purpere
purpere bloednooit met haar
bloedstralen
overgiet.
stralen overgiet.
't Lijkt er
naar, alsof
alsof er
er
er naar,
niet
alleen geen
geen akkerbouw
akkerbouw
niet alleen
bestaat,
immers, geen
geen
bestaat, --- immers,
eggen de boeren,
boeren,
ploegende of
ofeggende
geen wiedende of
arenlezende
ofarenlezende
boerinnen
vertoon en MeuMeuboerinnen vertoonen
nier's
schilderijen, -— maar
maar
nier's schilderijen,
zelfs,
boom noch
noch
zelfs, alsof
alsof er
er boom
De
Dokwerker, brons
brons van
van C.
c. Meunier.
Meunier.
heester,
bloem noch
noch gras
gras
De Dokwerker,
heester, bloem
wil
tieren.
wil tieren.
Als
Babeltorens hoog
hoogrijzen
rijzenzijzijten
tenhemel,
hemel,dreigend,
dreigend,uitdagend,
uitdagend.afschuwlijk,
afschuwlijk,
Als Babeltorens
de schouwen
schouwen van
van fabrieken
fabriekenen
enovens;
ovens;aan
aanhun
hunvoeten,
voeten,als
alsneergehurkte
neergehurktemonsters,
monsters,
dreigend
met de
dewijdgapende
wijdgapendemonden
mondenhunner
hunnerdonkere
donkereruimten,
ruimten,de
dewerkplaatsen,
werkplaatsen,
dreigend met
de
pakplaatsen, de
de afdaken
afdaken van
van allen
allen aard
aard en
en grootte.
grootte. En
En de
desteenen
steen enhebben
hehben
de pakplaatsen,
geen
kleur meer;
meer; grijs,
grijs, zwart,
zwart, grijs
grijs van
van kalkstof
kalkstof en
enzwart
zwartvan
vanschouwroet
schouwroet
geen kleur
zijn
de muren
muren alle,
alle, de
de daken
daken alle,
alle,en
enover
overdie
diedaken
daken alle
alle en
en ver
verheen
heenover
over
zijn de
het
veld paffen
paffen de
dereusachtige
reusachtigeschouwen,
schouwen, zonder
zonderrusten
rustenofofverpoozen,
verpoozen, ieder
ieder
het veld
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minuutje, iedere
iedere sekonde,
rookgolven uit,
uit, een
minuutje,
sekonde. wijd
wijd uitzwellende
uitzwellende rookgolven
een rook,
rook, die
die niet
niet
wegwaait op
op den
wegwaait
den wind,
wind, niet
niet opgaat
opgaatinindedelucht;
lucht;een
eenrook,
rook,dien
dienmen
mensnijden
snijden kan
kan
Londenschefog;
fog;een
eenrook
rookdie
dieblijft
blijft hangen,
hangen,
met
messen, dik
dik en
en stinkend
stinkend als
alsdedeLondensche
met messen,
log en
log
en zwaar,
zwaar, tragiesch
tragiesch enenbeklemmend,
beklemmend, als
alseen
eendoodwade,
doodwade, mijlen
mijlen ver
ver over
over
het arme
het
arme land.
land.
En die
En
die wolken
wolken verdooven
verdooven het
het licht
licht van
van gas
gas en
endag
dagenendompelen
dompelen de
de geheele
geheele
streek in
streek
in een
een spookachtig
spookachtig duister.
duister.
En
in dien
dienwolkenrooknacht
wolkenrooknacht liggen
liggende
deellendige
ellendigedorpjes,
dorpjes,de
dearmzalige
armzalige corons,
En in
in
wier smalle
smalle steegjes
steegjes geen
geen blozende
blozendekinderen
kinderen spelen
spelen bij
bij dag,
dag,geen
geendwepende
dwepende
in wier
paren vrijen
paren
vrijen bij
bij schemeravond.
schemeravond.
Kroegen ziet
men er
er genoeg,
genoeg, en
enwinkels
winkels ...;
... ;kroegen,
kroegen, waar
waar de
dejenever,
jenever,
ziet men
aqua vitae,
vitae, den
zwoeger
en
de
zwoegerin
verbeest
en
verstompt;
winkels,
de aqua
den zwoeger en de zwoegerin verbeest en verstompt; winkels,
waar
men hun
hun „op
"opden
denpof",
pof",opopborg,
borg,aan
aanvier
viermaal
maaltetehoogen
hoogenprijs
prijsvervalschte
vervalschte
waar men
of bedorven
bedorven waren
waren levert.
levert.
Zoo ziet Meunier
Zoo
Meunier —,
- , zoo is in
werkelijkheid voor
kunnen; die zien
zien
in werkelijkheid
voor allen,
allen, die zien kimnen;
wat
de dichter,
dichter, zien
zien wat
watde
deziener
zienerziet,
ziet,dat
datwingewest
wingewestvan
vanhet
hethedendaagsch
hedendaagsch
wat de
Uitbuitingskapitaal,
zwoegt inin
Uitbuitingskapitaal,welks
welks nooit
nooit verzadigde
verzadigde gouddorstpassie
gouddorstpassie hijgt
hijgt en zwoegt
de
reusachtige longen
der machine;
machine; welks
welks zedelijk
zedelijk juk
al het
het gegede reusachtige
longen der
juk drukt
drukt met
met al
wicht
van een
een looden
looden wereldbol
wereldbol op
op de
degekneusde
gekneusdeschoften
schoftenvan
vandezen
dezenduizendduizendwicht van
hoofdigen,
tot..slavernij
slavernij gedoemden Atlas,
Atlas, den
denproletarierstand.
proletariërstand.
hoofdigen, tot
En
de menschen,
menschen, die
die hij
hij daar
daar ontmoet
ontmoet —,
- , o0wat
watzijn
zijnzijzijintiem
intiem één
één met
met dat
dat
En dë
tragisch
kader!
tragisch kader!
mijnwerkers, de
de mannen
mannen —
- heloten,
heloten,slaven,
slaven,paria's,
paria's,klein,
klein, mager,
mager, ellendig,
ellendig,
De mijnwerkers,
mizer in
den vollen
vollen zin
zin des
deswoords,
woords, met
metlage
lagevoorhooft,en.
voorhoofLen,, die niet
niet schijnen
schijnen te
mizer
in den
kunnen
kleine, grijze,
grijze, diepzittende
diepzittende oogjes,
oogjes, oogen
oogen van
vannachtvogels
nachtvogelsen
en
ku.nnen denken,
denken, met kleine,
holgedierte;
aapachtig prognatische
prognatische kin,
kin,half
halfdier,
dier,half
halfmensch;
mensch;de
demeisjes,
meisjes,
holgedierte; met aapachtig
met in
in hun
hun groei
groeigestuite,
gestuite,armzalig
armzaligonderbleven
onderblevenlichamen,
lichamen,beroofd
beroofdvan
vande
dezwelzwelmet
lijnen pracht der
der moederschap
moederschapbelovende
belovendeheupen
heupenenen
der
voedingrijke
lende lijnenpracht
der
voedingrijke
m.mamammen —
- dien
diendubbelen
dubbelentrots
trotsvan
vanelke
elke
warevrouw,
vrouw,—- jongensachtig
jongensachtigininhaar
haarlijnlijnmen
ware
dunne pakjes,
pakjes, lang
lang van
vanarmen,
armen,zwaar
zwaarvan
van handen,
handen, gemeen
gemeen en
enstout
stoutvan
vanmuil.
muil.
waden dunne
De fabrieken
fabrieken echter,
echter, de
de lam
in oirs, de aciérit's
Seraing en
en elders,
elders, die
die
laminoirs,
aciéries van
van Seraing
ziet
de
meester
anders.
Hij
ziet
ze
niet
tragisch,
niet
als
een
modern
inferno,
ziet de meester anders. Hij ziet ze niet tragisch, niet als een modern inferno,
maar episch
episch grootsch
grootsch als
als de
deglorieuze
glorieuzeslagvelden
slagvelden van
van den
denarbeid,
arbeid, als
alstempels
tempels
maar
opgericht aan
aan der
der menschen
menschen wil
wil en
enkracht.
kracht.
opgericht
Ook hier
hier toch
toch behoudt
Ook
behoudt de
de tragoedie
tragoedie haar
haar recht.
recht.
Ook hier
hier is
is het
het een
eenstrijd
strijd op
opleven
levenenendood
doodvan
vanden
denmensch
mensch tegen
tegen de
de
Ook
dommekracht.
Doch de
de mensch
menschisishier
hieranders
andersdan
danginder.
ginder.Hij
Hijisishier
hiersterker,
sterker,gezonder,
gezonder,
Doch
vrijer, krachtiger;
meer mensch,
mensch, en
en minder
minder werktuig,
werktuig, meer
meer vrije
vrije wil
wil
vrijer,
krachtiger;hij
hijisis hier
hier meer
zelfbestuurde kracht,
kracht, minder
minder slaaf
slaaf en
en zaak.
zaak.
en zelfbestuurde
zij daar,
daar, inindat
datvoortreffelijke
voortreffelijke
Heerlijk, indrukwekkend,
indrukwekkend, ontzaglijk
Heerlijk,
ontzaglijk bijna
bijna staan
staan zij
stuk, La
de tAcier.
La Coulée
Coulée de
Acier. Met
Met vollen
vollen muil
muil spuwen
spuwen hnn
hnn de.
de, ovens
ovens hun
hun hitte
hitte
in h'et
het aangezicht;
aangezicht; met
met hongerige
hongerige sistong
sistong likt
likt de
devlam
vlamnaar
naarhun
hunnaakte
naakteborst
borst
in
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en schouders;
en
schouders; de
de damp,
damp, een
eenblanke,
blanke,zegevierende
zegevierendedamp
dampnu,
nu,hult
hulthen
henbijbijwijlen
wijlen
in zijn
in
zijn vlokkensluier.
vlokkensluier. Zij
Zij vreezen
vreezen ze
ze·niet,
niet, dedevlammen
vlammen;; zij
zij haten
haten ze
ze niet,
niet, de
de
vlammen zijn
hun vrienden
ovens;
want ovens
ovens en
en vlammen
zijn hun
hun bondgenooten, hun
vrienden immers.
immers.
ovens; want
weggeschroeide brouMet weggeschroeide
wen en
wen
en wimpers,
WImpers, verzengverzengstoppelbaard en
den stoppelbaard
enrood-rood·
zij
gegloeide
huid staan
staan zij
gegloeide huid
daar,
bewust van
van hun
hun
daar, bewust
hun
kracht,
kracht, berustend
berustend in
in hun
sterken
in de
dè
sterken wil,
wil, veilig
veilig in
overtuiging,
elke haha·
overtuiging, dat
dat elke
is, elke
elke ininmerslag
raak is,
merslag raak
spanning
hunner spieren
spieren
spanning hunner
een
doel heeft,
heeft, geen
geen popoeen doel
ging vergeefsch
vergeefsch of
ofnuttenutte]oos
is.
loos is.
Ook
den landman
landman en
en
Ook den
den
Antwerpschen dokdokden Antwerpschen
werker
ziet Meunier
Meunier anders.
werkerziet
Deze beiden
beiden echter
echter heeft
heeft
hij
alleen als
als beeldhouwer
beeldhouwer
hij alleen
behandeld;
dan
behandeld ; ik acht het dan
ook
maar het
het beste
beste van
van
ook maar
zijn
boeren-interpretaties
zijn boeren-interpretaties
eerst
te spreken,
spreken, als
als ik
ik
eerst te
straks
zijn skulpturalen
skulpturalen
straks zijn
arbeid
in oogenschouw
oogenschouw
arbeid in
neem.
Het was in 1884
1884 of
ofwat
wat
vroeger, dat
dat Meunier
Meunier weer
weer
Terug
boven, groep
groep van
van C.
C. Meunier.
Meunier.
Terug boven,
aan 't beeldhouwen
beeldhouwen ging.
had in
puddler opge·
Hij had
in een
een zijner
zijner vele
vele „neerdalingen
"neerdalingen in
in den
denafgrond"
afgrond" een
een pudd/er
opgevoorovergebogen houding,
houding, neergehurkt
neergehurkt te
te rusten.
rusten.
merkt,
merkt, zittende,
zittende, in
in voorovergebogen
degelaten
gelatenmoeheid
moeheidenendedegretige
gretigerustgenieting
rustgenietingvan
van
De
aandoening, door
door de
De aandoening,
zijn gemoed
gemoedteweeggebracht,
teweeggebracht, wilde
wilde hij
hij inineen
eenkunstwerk
kunstwerk
den
werkman op
op zijn
den werkman
uitspreken.
nu scheen
scheen het
het hem
hem toe,
toe,dat
datalleen
alleeninineen
eenbeeldhouwwerk
beeldhouwwerkdeze
deze
uitspreken. En
En nu
aandoening zóó
kon
worden
weergegeven,
als
hij
ze
had
ontvangen.
z66 intens
intens kon worden weergegeven, als hij ze had ontvangen.
wel gaan
gaan nog,
nog, wel
welgaan
gaanopnieuw
opnieuw?
Zou
het wel
Zou het
?
't Was een
een kwarteeuw
kwarteeuw geleden,
geleden,dat
dathij
hijden
denboetseerstok
boetseerstoknog
nog
gehanteerdhad
had!
gehanteerd
!
Waarom
het niet
nietbeproefd
beproefd?
Waarom het
?
En hij
hij beproefde het.
het. Hij
Hij wilde
wildenu
nueens
eensweten,
weten, of
ofhet
noggaan,
gaan,weer
weergaan
gaanzou
zou. ....
het nog
.
Hij
zelf ondervinden,
ondervinden, in
ineigen
eigenwerk,
werk,ofoflijn
en vorm
vorm niet
nietevenals
evenals
Hij wilde ondervinden, zelf
lijn en
het verduidelijken
verduidelijken van
van een
een sentiment
sentiment ....
de kleur
zouden geschikt
geschikt zijn tot
kleur zouden
tot het
to.
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En
daar zat,
zat, inin was
was bewerkt,
bewerkt, de
de puddler
puddler op
den werkstoel,
werkstoel, sprekend
sprekend van
van
op den
En daar
leven en
leven
en waarheid!
waarheid!
zijngrove
groveklompen,
klompen,opopzijn
zijnlaag
laagbankje,
bankje,dederechterhand
rechterhand
Hij
zat daar
daar met
metzijn
Hij zat
rustend
den knie
knievan
vanhet
hetrechterbeen,
rechterbeen,waarvan
waarvande
devoet
voeteen
eenweinig
weinigachteruit
achteruit
rustend op den
staat bij
staat
bij den
den anderen;
anderen; naakt
naaktbovenlijf
bovenlijfenenarmen,
armen,breed
breedenenruw,
ruw,onbehouwen
onbehouwen
en
lomp, voorovergebogen
voorovergebogen met
methet
hettetekleine
kleinehoofd,
hoofd,onbeduidend,
onbeduidend,leelijk,
leelijk, vast
vast
en lomp,
Hoe typiesch
typiesch evenwel,
evenwel, dat
dat hoofd:
hoofd: breed
breed uituitdom
onder het
hetonoogelijk
onoogelijk viltje.
viltje. Hoe
dom onder
staande
kaaksbeenderen; ;een
materieele kin;
open mond,
mond, zeer
zeer
staande kaaksbeenderen
eengrove,
grove, materieele
kin ; een
een open
deoogen
oogenheel
heelklein,
klein,zonder
zonderblik;
blik;
groot;
neus veel
veel teteklein,
klein, tetekort
kortvooral;
vooral;de
groot; de neus
voorhoofd...
als weggesneden
weggesneden ...
het
het voorhoofd
... als
...
Opvallend
vooral
het
gebrek
aan
verhouding tusschen
tusschen dat
hoofd en
en dat
dat
Opvallend vooral het gebrek aan verhouding
dat hoofd
lichaam.
laatste is
veel te
te machtig
machtig voor
voorhet
hetandere!
andere!Het
Hetlichaam
lichaamvan
van
lichaam.Dit
Dit laatste
is veel
een
reus, —
- armen,
armen, beenen
been en vooral
vooral —
- en
enhet
hethoofd
hoofdvan
van een
een embryo.
in
embryo. En
En in
een reus,
dit
hoofd alleen
alleen de
de lager
lagerdeelen,
deelen,volstrekt
volstrekt niet
niet de
deedeler,
edeler,ontwikkeld.
ontwikkeld.
dit hoofd
En
het isisalsof
alsofeen
eenstem
stemu utoefluistert:
toefluistert: "zóó
maakt de
de moderne
moderne arbeid
arbeid
En het
„z66 nu
nu maakt
den modernen
modernen arbeider."
arbeider."
zijn oog
ooggaan
gaanover
over
En,
God den
den eersten
eersten scheppingsdag,
scheppingsdag, liet
liet de
de meester
meester zijn
En, als God
het goed
goed was
wasendit
ditwas
waszijn
zijn
het
werk zijner
zijner handen,
het werk
handen,enenhij
hij zag
zag dat
dat het
— en
eerste werk.
werk.
hetzelfde jaar,
ofwas
was 't in
I88S? —
- boetseerde
boetseerdehij
hij een
een Antwerpçch
Antwerpsch
Nog hetzelfde
jaar,--- of
in 1885?
Champ
Mokeraar,
Natiepaard,
en
in
I
8R
5
volgde
De
Mokeraar,
die,
in
het
salon
der
Natiepaard, en in 8s5 volgde
die, in het salon der Champs
Élysées tentoongesteld,
Éiysées
Octave Mirbeau's
Mirbeau's geestdrift
geestdrift zoozeer
zoozeer gaande
gaandemaakte,
maakte, dat
dat
tentoongesteld, Octave
de anders
anders niet
niet malsche
malsche kritikus
kritikus niet
niet aarzelde,
aarzelde, hem
uit
te
roepen
tot
de
eenige
hem
te roepen tot de eenige
statuaire", aldaar
„vérziable auvre
"véritable
CEuvre de statuaire",
zien.
aldaar te zien.
En
zie —
- nu
nuwas
washet
hetdaar,
daar,het
hetlang
langverhoopte,
verhoopte, het
hetlang
langalaldubbel
dubbelen
endik
dik
En zie
verdiende
verdiende succes.
En ditmaal
En
ditmaal was
was het
hetvolledig,
volledig.beslissend,
beslissend,onwederroepelijk.
onwederroepelijk.
in bewondering
bewondering voor
voor den
den
Tijdschriften
Tijdschriftenen
en dagbladen·
dagbladen wedijverden
wedijverdenvan
vannu
nu af
af in
meester;
voorname kunsthandelaars
kunsthandelaars van
van het
het buitenbuiten- evenals
evenals van
van 't binnenland
meester; voorname
kochten
het reproductierecht
reproductierecht af
af van
vaneen
eenof of
ander
zijnerwerken
werken;
liefhebbers
kochten het
ander
zijner
; liefhebbers
en
muzea rekenden
rekenden het
het zich
zich tot
toteen
eeneer,
eer,een
eenzijner
zijnerscheppingen
scheppingentetebezitten,
bezitten,en
en
en muzea
de
regeering van
België —
- de
de sant
sant werd
werd nu
nu t6ch
tóchverheven
verheven in
in eigen
eigen land
land —
de regeering
van Belgie
droeg
hem gewichtige
gewichtige bestellingen
bestellingen op.
op.
droeg hem
Een Pwitiler,
Puidier, brons
1887. Een Slachtoffer
Slachto/fer van
van het
hetGrauwvuur,
Grauwvuur, bronsgroep,
brons 1887,
Dokwerker
189°,
behooren aan
aan het
het Staatsmuzeum
Staatsmuzeum te
te Brussel;
Brussel; Een Antwerpsrh
189o, behooren
Antwerftsrh Dokwerker
en De Mokeraar,
in brons,
brons, beide
beide in
1890, aan
aan het
het Musée
LuxemMokeraar, beide
beide in
in 189o,
Musee du
du Luxembourg
Parijs; De Maaier, brons,
1892,
versiert
den
Kruidtuin
te
Brussel;
bourg te Parijs;
brons, 1892, versiert den Kruidtuin te Brussel;
fragment hoog-verheven-beeldwerk,
hoog-verheven~beeldwerk, De Aarde,
Aarde, 1892,
de De Puddlers
het fragment
Puddlers
1892, en
en de
in
den
Oven,
in den Oven, half-verheven
behooren beide
beide aan
aan het
het
half-verhevenbeeldwerk,
beeldwerk,brons
brons 1893.
1893, behooren
Musie du
Musée
Luxembourg, terwijl
verscheidene van
van 's mans
gevel
du Luxembourg,
terwijl verscheidene
mans statuëtten
statuetten den
den gevel
de Brusselsche
Brusselsche Kapellekerk
Kapellekerk versieren.
versieren.
van
van de
Natuurlijk isis dit lijstje
lijstje ver
ver van
van kompleet.
kompleet. Bevat
Bevathet
heteenige
eenigevan
vandedevoortreffevoortreffeNatuurlijk
lijkste
werken des
des meesters,
meesters, o.o.a.:
a.: De JJ1'okeraar,
lijkste werken
Mokeraar, De Antwerpsche
Antwerpsche Dokwerker,
Dokwerker,
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Een Slachtoffer
Slachtoffer van
van het
hetGrauwvuur,
Grauwvuur,DeDe
Maaier en
en vooral
vooral De
De Aarde,
Aarde, een
een
Een
Maaier
DeGlasblazer
Glasblazer en
en De
De Visscher,189o,
Visscher, 1890,Een
EenMiinwerker
Miinwerker
geheele reeks
reeks andere,
andere, als
als De
geheele
in
de
Schacht,
1892,
De
Oogst,1894,
De
Vergeving,
De
Gewonde,
Steenbakkers,
in de Schacht, 1892, De Oogst, 1894, De Vergeving, De Gewonde, Steenbakkers,
voor
Neerhurkend Mijnwerker,
Mijnwerker, 1896,
1896, Dokwerker,
Dokwerker, Landeliike
LandeliikeMadonna,
Madonna,Studie
Studie
voor
Neerhurkend
een
Christus,
De
Oogst,
1899,
De
Schip6reukeling,
De
Lastdrager,
Le
Carrier,
een Christus, De Oogst, 1899, De SchiPbreukeling, De Lastdrager, Le Carrie",
I 900, en
en vooral
vooral deze
dezemeesterstukken,
meesterstukken, Ecce
Ecce Homo,
Homo, Oud
OudAlYntaard
MiJnpaard en
en De
De ververDgoo,
loren
vermeldde
ik
nog
niet,
evenmin
als
een
aantal,
naar
mijn
oordeel
Zoon,
vermeldde
ik
nog
niet,
evenmin
als
een
aantal,
naar
mijn
oordeel
loren Zoon,
minder hoog
hoog staande
staande busten
busten en
en medaljons,
medaljons, waaronder
waaronder die
die van
van Reclus,
Rec1us, van
van
minder
Verlaeren.
Rijsselberghe, Victor
Victor Gilsoul
Gilsoul en
en den
den dichter
dichter Emile
Emile Ver~aeren.
Rijsselberghe,

Werkers
hoog-verheven beeldwerk
beeldwerk van
van C.
C. Meunier.
Meunier.
Werkers der
der Zee,
Zee, hoog-verheven

met des
des te meer
onthouden ; met
Ik
heb den
schtlaer Meunier
lot onthouden;
meer
geen lot
zeker geen
Meunier zeker
den schilaer
Ik heb
Meunier
dien
schilder
de
beeldhouwer
overtuiging
durf
ik
dan
ook
zeggen,
dat
de
beeldhouwer
Meunier
dien
dat
zeggen,
overtuiging durf ik dan ook
zelfs ver
ver overtreft.
overtreft.
bepaald
bepaald en
en zelfs
zij in
in haar
waar zij
't't Komt
mij
voor,
had zijn
hartedeernis, waar
haar volle
volle
zijn groote hartedeernis,
als had
Komt mij voor, als
als had
wil spreken;
had zijn
zijn fijngevoelig
fijngevoelig talent,
talent, waar
waar het
het met
met
volheid
spreken ; als
volheid tot
tot ons
ons wil
van
een
onderwerp
wil
doen
wil
doen
bizondere
kracht
en
intensiteit
het
essensieele
van
een
onderwerp
essensieele
kracht
en
intensiteit
het
bizondere
uitkomen,
lijn van
van het
het beeld.
beeld.
uitkomen,behoefte
behoefteaan
aanvorm
vorm en
en lijn
zooals
Slachtoffer
van het Grauwvuur,
is
het,
in
dit
opzicht,
zijn
Slachtoffer
van
Grauwvuur, zooals
Interessant
zijn
Interessant is het, in
opzicht,
door zijn
zijn zoon
zoon Karl
teekening door
Karl
het,
naar een
een direkt
natuur gemaakte
gemaakte teekening
naar de
de natuur
direkt naar
het, naar
Brusselsch
Muzeum.
uit
het
geëtst
werd,
te
vergelijken
met
de
bronsgroep
uit
het
Brusselsch
Muzeurn.
bronsgroep
geëtst werd, te vergelijken met
Het
onderscheid is treffend.
treffend.
Het onderscheid
sentiment;de
de houding
houding der
der vrouw,
wel hetzelfde
vrouw, in
10
In
de
teekenschets
hetzelfde sentiment;
ligt wel
In de teekenschets ligt

v.v.

22

188

CONSTANTIN
MEUNIER
CONSTANTIN MEUNIER

beide werken,
is zelfs,
beide
werken, is
zelfs, tot
tot op
opeen
eenkleinigheid
kleinigheidna,
na,geheel
geheelgelijk
gelijk;; —
- en
entoch
toch
laat het
hethet
tweede
onsons
onweerstaanbaar
laat
het eerste
eerstewerk
werkons
onskoud,
koud,waar
waar
tweede
onweerstaanbaaraangrijpt.
aangrijpt.
Hier zit
zit het
meester
het hem
hem in:
in:toen
toendede
meesterteekende,
teekende,had
hadhij,
hij, weinige
weinige uren
uren na
na
een
grauwvuurontploffing, het
hem inspireerde,
inspireerde, v66r
eigen oogen
oogen
een grauwvuurontploffing,
het tooneel,
tooneel, dat
dat hem
v66r eigen
zien
plaats grijpen
grijpen;; hij
hij had
had die
die moeder
moeder gezien,
gezien,ontdekkend,
ontdekkend, met
met starre
starre smart,
smart,
zien plaats
na
een heelen
heel en nacht
nacht zoekens,
zoekens, het
het lijk
lijk van
van haar
haar zoon.
zoon.Verpletterd
Verpletterd als
als het
hetware
ware
na een
feit, had
hadhij
hijhet
hetzoo,
zoo,onmiddellijk
onmiddellijknaar
naarhet
hetleven,
leven,
door
het dramatische
dramatische van
van dit
dit feit,
door het
hij later
laterbeeldhouwde,
beeldhouwde, was
was het
hetalaltetebrutale,
brutale,
trachten
geven. Toen
Toen hij
trachten weer
weer te
te geven.
reëele
van dien
dien indruk
indruk weggenomem.
weggenomem. Nu
Nu zag
zaghij,
hij, ininzijn
zijnplastisch
plastisch geheugen,
geheugen,
reëele van
in hun
hun logge
logge
niet
meer de
de beide
beide personages,
personages, dien
die levende,
levende, in
niet meer
dien doode
doode en
en die
stoffelijkheid,maar
maarnog
nog alleen
alleen de
de actie,
„infandum dolorem,"
stoffelijkheid,
actie, en
en de
de "injandum
dolorem," de
niet in
in
de niet
woorden
uiten smart,
smart, welke
welke de
de actie
actievertolkt.
vertolkt.
woorden te
te uiten
Ginds
stond hij
hij beneden
beneden zijn
zijn
Ginds stond
onderwerp,
kon hij
hij het
het beheerbeheeronderwerp, hier kon
gaf hij
hij realiteit,
realiteit, nu
nu
schen.
Ginds gaf
schen. Ginds
gaf hij
hij een
een syntheze.
syntheze. 't'tGeteekende
Geteekende
was
een kopij
kopij;; 't gebeeldhouwde
was een
een
werk van
van stijl.
stijl. En
En z66 als
dit
een werk
als dit
meesterwerk, z66 ontstonden
ontstonden nu
nu al
zijn
beeldhouwwerken. Alle schiep
schiep
zijn beeldhouwwerken.
hij
uit herinnering,
herinnering, uit
uit de
de naweeën
naweeën
hij uit
van
deernis, die
die hem
hem aanvankeaan vankevan een deernis,
lijk,
de eerste
eerste oogenblikken
oogenblikken der
der
lijk, in
in de
ondervonden aandoening, te machtig

was.
Van
modellen bedient
bedient Meunier
Meunier
Van modellen
zich
slechts met
met de
de grootste
grootste voorvoorzich slechts
zichtigheid.
om zekere
zekere lichalichazichtigheid. Alleen om
melijke
bizonderheden waarheidgewaarheidgemelijke bizonderheden
trouwer,
te kunnen
kunnen voorvoortrouwer, vollediger
vollediger te
stellen,
spreekt hij
stellen, spreekt
hij modellen
modellen aan.
aan.
hij zich
zich
Daarom
onthield hij
Daarom ook
ook onthield
wijselijk
druk bezoebezoewijselijkvan
vaneen
een al
al te druk
ken
van het
het pays noir.
noir. Als waar
waar en
ken van
hij begrepen,
begrepen, dat
dat
goed dichter
dichter heeft
heeft hij
het
eenige middel,
middel, om
om de
de dingen
dingen
het eenige
groot en
en breed
breed en
enmet
metstijl
stijlteteblijven
blijven
zoo
zelden
mogelijk
zzen,
is
ze
zoo
zelden
mogelijk
zien, is —
te zien
zien inindedebrutale
brutalewerkelijkheid.
werkelijkheid.
Ecce Homo,
pleisteren beeld
beeld van
van C.
C. Meunier.
Homo, pleisteren
lijn
wortelt niet in de
de stof,
stof,
Zijn kunst
kunst wortelt
evoceeren.
zij isisgeen
geenrealistisch
realistischnabootsen
nabootsen:: zij
zij is —
- een
een gevoeld
gevoeld evoceeren.
maar
gevoel; zij
maar in
in het gevoel;
De
Maaier,
Ik
heb zoo'n
zoo'n idee,
idee, als
alsmoet
moetdegene,
degene,die
diedeze
dezereeks
reekswerken,
werken,
Maaier,
Ik heb
den Oven,
Ecce Homo,
Homo, Oud
OudMijnpaard,
Mzj'npaard,Puddlers
Puddlers vóór
Oven, Het
HetAkkerland,
Akkerland, en De
vddr den
Ecce
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ver/oren
kent en
en begrijpt,
begrijpt, een
een volledig
volledigdenkbeeld
denkbeeldhebben
hebbenvan
vanMeunier
Meunier
verloren Zoon goed kent
als beeldhouwer.
beeldhouwer.
Een Maaier
Ecce Homo
nog, welk
welk een
eenbewondering
bewondering Een
Maaier en Ecce
Homo
Ik
Ik-- herinner
herinner mij
mij nog,
verwekten,toen
toen zij,
zij, beide
beide tegelijk,
tegelijk, in
in 1892
verwekten,
1892 te
teGent
Gentwaren
warententoongesteld.
tentoongesteld.
Even meesterlijk
alleopzichopzichEven
meesterlijk beide,
beide, verschillen
verschillen deze
deze twee
twee kunstwerken
kunstwerken toch
toch ininalle
Maaier uit
ten
van elkander.
elkander. Stoute
Stoute greep
greep uit
uithet
hetwerkelijke
werkelijke leven,
leven, munt
munt Een
ten van
Een Maaier
hetbizonder
bizonderals
alsdoor
door
evenzeer
de savante
savante modelleering
modelleering van
van ieder
ieder deel
deelininhet
evenzeer door
door de
het
keurige, indrukwekkende
indrukwekkende realisme
in dit
ditgewrocht
gewrochtisis
het keurige,
realismevan
van het
het geheel.
geheel. Alles in
Dat even
even gebogen
gebogen en
en toch
tochweer,
weer, bij
bij het
hetbreed
breeduitzwaaien
uitzwaaien der
der zeis,
zeis,
te
prijzen. Dat
te prijzen.
tegen
de forsche
forsche beweging
bewegingvan
vanhet
hetgeheele
gehee1ekloeke
kloekelichaam
lichaamin,
in,half
halfheropgeheven
heropgeheven
tegen de
hoofd; die
wijduitstaande beenen
met hun
hun opgespannen
opgespannen kuiten
kuiten;; die
dIe geheele
geheele
die wijduitstaande
beenen met
zij uitmuntend
uitmuntend uit
uit het
hetvolkomen
volkomen opgaan
opgaan van
van den
den
houding,
- wat
wat drukken
drukken zij
houding, —
lastige werk,
werk, samen
samen met
met —
- aan
aan den
den eenen
eenen kant
kant de
de
noesten
zwoeger inin het
noesten zwoeg-er
het lastige
komende vermoeienis
vermoeienis -— aan
aan den
den anderen
anderen kant
kant —
eerste
gewaarwording der
eerste gewaarwording
der komende
het
gretig verlangen,
verlangen, om
de aangevangen
aangevangen taak
taak ten
ten einde
einde te
te brengen.
brengen. Het
Het
het gretig
om de
gebaar,
dat de
de landman
landman bij
bij het
hetmaaien
maaienmaakt,
maakt,isishoogst
hoogstgelukkig
gelukkigweergegeven.
weergegeven.
gebaar, dat
Niet dood is
dat beeld;
beeld; leven
het in
in den
den volsten
volsten zin
zin des
deswoords.
woords. Men
Men
/even doet
is dat
doet het
verwacht
zich aan,
aan, de
de breede
breede zeis
zeis plotseling
plotseling van
van links
links naar
naar rechts
rechts te
te zien
zien
verwacht er
er zich
bewegen ....
Ecce
Ecce llomo
I/omo is
- op
veel kleiner
kleiner schaal
schaaluitgevoerd
uitgevoerd—- het
hetaangrijpende
aangrijpende
is —
op veel
beeld
van den
den Lijder,
Lijder, die,
die, halfdood
halfdood gemarteld
gemarteld voor
voor zijn
zijn overtuiging,
overtuiging, in
in de
de
beeld van
uitputting
krachten als een
een armzalig
armzalig hoopje
hoopjevleesch
vleeschenenbeenderen
beenderen
uitputting zijner
zijner laatste
laatste krachten
is
ineengezonken . ....
. .. Alle
Allespieren
spierenzijn
zijnalsalsontspannen,
ontspannen, alle
allegewrichten
gewrichten als
als
is ineengezonken
gebroken. Slap
gebroken.
Slap hangen,
hangen,lang
langen
enuitgemergeld,
uitgemergeld,de
dearmen
armenneer;
neer;dedeknieën
knieënknikken,
knikken,
welkediepe
diepeellende,
ellende,tot
totelkander
elkander ....
Endan
dandat
dathoofd,
hoofd,
met
een gebaar
gebaar van
van o0 welke
met een
.... En
datbaardelooze,
baardelooze, ininalle
allerichtingen
richtingendoorgroefde
doorgroefdedenkershoofd,
denkershoofd, —
- waarvan
waarvan
-— dat
ik met
La-bas zou
zou willen
„die pendad
in zijn
zijn kostelijk
kostelijk Là-bas
willen zeggen:
zeggen: "elle
pendalÏ
ik
met Huysmans,
Huysmans, in
un ail
reilhave
haveoe2
Oltfrissonnait
frissonnaztencore
encoreun
unregard
regarddede
exténuée,
entr'ouvrazt àa twine
peine un
ex/Melee, entr'ouvrad
douleur et
douleur
et d'effroi;"
d'etfrol;" —
wat
een lijden,
lijden, wat
wateen
eenoverdaad
overdaadvan
vanlichamelijk
lichamelijk en
en
wat een
zielelijden
uit. „"Tous
!es traits
tralÏsrenversés
renverséspleuraient,
Pleuraient,lalaface
face
zielelijdendrukt
druktdit
dit beeld
beeld uit.
Tous les
demantelé,
joues
fanées."
front
démantelé,lesles
ioues
fallées." Evenals
Huysmans
était monstrueuse,
monstrueuse, leIefront
Evenals de door Huysmans
beschrevene,
ware „Christus
"Christus der
der armen",
armen", arm
arm als
als de
deallerarmsten,
allerarmsten, ellendig
ellendig
beschrevene, een
een ware
zijndood
doodmoest
moestverlossen,
verlossen,enentevens
tevensmenschelijk
menschelijk
als
de allerellendigsten,
allerellendigsten, die
die zijn
als de
in
de hoogste
hoogste maat,
maat, alsof
alsof bij
bij dedemarteling
marteling van
vanzijn
zijngeest
geesthethetgoddelijk
goddelijk
in de
bewustzijn
ingeslapen.
bewustzijn was ingeslapen.
wil hier
hier alleen
alleen die
diewerken
werken bespreken,
bespreken, waarvan
waarvan ik
ik den
den machtigsten,
machtigsten, sinds
sinds
Ik
Ik wil
dien
niet meer
meer uitgewischten
uitgewischten indruk
indruk heb
heb ontvangen.
ontvangen.
dien niet
1893 zag
zag ik,
ik, te
te Brussel,
Brussel, het
het Oude
Mifnpaard. Niet zeer
zeer in
in 't't oogvallend,
In
Oude Mijnpaard.
In 1893
klein
van verhoudingen,
verhoudingen, stond
het beeldje
beeldje daar
daar ergens,
ergens, tusschen
tusschen een
een heel
heel volk
volk
klein van
stond het
van
heel wat
wat grooter
grooter beelden,
beelden, in
in een
eenhoekje
hoekje verborgen.
verborgen. Doch
Dochnauwelijks
nauwelijks had
had
van heel
ik
ontdekt, of
of het
het liet
liet mij
mij niet
niet weer
weer los.
los.
ik het ontdekt,
Het onzalige
onzalige paard
paard van
vanden
denonzaligen
onzaligenmijnparia!
mijn paria !Armtierig
Armtierigvan
vanvormen,
vormen,
Het
zijn ellendig
ellendiguiterlijk,
uiterlijk, met
metneerhangenden
neerhangendenmeer
meerdan
danneergebogen
neergebogen
zelfbewust
zeltbewust van zijn
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ontvleesden schouder,
schouder, schralen, korten,
korten. onbeteekenenden stompstaart,
stompstaart, grove
kop, ontvleesden
getjakkerd,
half doodgetergd,
gezwollen
staat
het
daar,
afgebeuld,
lam
staat
het
daar,
afgebeuld,
lam
pooten,
gezwollen
weinig nog
nog levende,
levende, maar
maar
opden
dendraad
draadversleten,
versleten, als
als een
eenlevende,
levende, o0 zoo weinig
tot op
toch wraakroepende
wraakroepende klacht
klacht tegen
tegen menschenwreedheid. Een dierlijk
dierlijk ecce
eeee homo,
homo,
dat men
men niet
niet weer
weer vergeet.
vergeet.
dat
De Puddlers vddr
vóórden
denOven
Oven zijn
zijn een
een tooneel van kracht.
kracht.
zijn zij
,zij bezig,
bezig, het
het bovenlijf geheel naakt,
naakt, het
het schootsvel
schootsvel om
om
Met hun
hun drieën
drieën zijn
Met
de magere
magere beenen.
beenen. Edn
Eén trekt
trekt den
den blaasbalg
blaasbalg met de
de ééne hand
hand en
en houdt
houdt met
met

Puddlers
vóór den
Oven, hoog-verheven
hoog-verheven beeldengroep
beeldengroep van
van C.
C. Meunier.
Meunier.
den Oven,
Puddlers v66r

vast, waarop
de andere. het kleine stootwagentje vast,
waarop de gloeiende klomp
klomp zal
zal vervoerd
vervoerd
lichaam,
zijn achteroverhellend lichaam, den
worden;
één trekt,
de volle
volle kracht
kracht van
van zijn
trekt, met
met de
worden, één
vastgeklampt, de
zijn zwaren
zwaren 4zertang
ijzertang heeft vastgeklampt;
klomp
te voorschijn,
voorschijn, waarin
waarin hij
hij zijn
klomp te
de nog
derde
helpt dezen,
dezen, voorzichtig,
zeker, wegwerend
wegwerend weilicht
wellicht de
nog aan
aan het
hetijzer
ijzer
voorzichtig, zeker,
derde helpt
hij zijn
zijn prooi
prooiniet
nietlossen,
lossen, spuwt
spuwt de
de oven
oven
vastz.ittende
als wilde
wilde hij
En als
vastzittende sintelen. En
de drie
zijn damp
gelaat ....
d-rie zijn
damp en vlammen in 't't gelaat
verricht, met
met mooi
En machtig steunt
hij, die 't't hoofdwerk verricht,
mooi
middelman, hij,
steunt de middelman,
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gebaar den
den voet
gebaar
voet tegen
tegenden
denovenmuur,
ovenmuur, en
en trekt,
trekt, en
en trekt,
trekt, de
de ellebogen
ellebogen dicht
dicht
tegen
het
lijf
aansluitend,
de
lippen
in
kalme
spanning
toe.
tegen
lijf aansluitend,
lippen in kalme spanning toe.
En
tooneel van
vanhartstocht
hartstochtwordt
wordthet,
het,maar
maar veeleer
veeleer een
een tooneel
tooneel van
van rust.
rust.
En geen tooneel
En
juist
hierin
ligt
het
niet
te
miskennen
teeken
van
Meunier's
superioriteit:
En
hierin ligt het niet te miskennen teeken van Meunier's superioriteit:
zijn helden
helden schreeuwen
schreeuwen noch
noch tieren,
zijn
tieren, deklameeren
deklameeren noch
noch armwieken,
armwieken, —
- zij
zij doen
doen
niets voor
voor den
gaan, rustig
niets
den engelenbak,
engelenbak, maar
maar gaan,
rustig en
en serieus,
serieus, hun
hun gang.
gang. Ex
ungue
Ex ungue
leonem!
leonem!
En wat
van deze Puddlers,
_Puddlers, past
En
wat ik hier
hier zeg van
volle op
op alalzijn
zijnwerken
werken —
past ten
ten volle
ook
op zijn
zijn beste
besteschilderijen.
schilderijen. Meunier
Meunier weet
weet in
in alles
alles maat
maat te
te houden;
houden; hij
hij isis
ook op
hij brengt
brengtzijn
zijngevoelsuitdrukking
gevoelsuitdrukkingsteeds
steeds
een
vriend van
van sobere,
sobere, strenge
strengelijnen;
lijnen; hij
een vriend
terug
een minimum
minimum van
van beweging,
beweging, dat
dat gelijk
gelijk staat
staat met
meteen
eenmaximum
maximumvan
van
terug tot een
leven
en kracht.
kracht
.
leven en
Dat
zijn personages
personages het
hetallen,
allen,zonder
zonderéén
éénuitzondering,
uitzondering, zoo
zoonatuurlijk,
natuurlijk, zoo
zoo
Dat zijn
geheel doen; dat
zij zoo
zoo volkomen
volkomen opgaan
opgaan in
in hun
hun werk
werk;; —
- dat
datschrijf
schrijf ik
ik
dat zij
daaraan toe.
daaraan
"Le miracle,
mirac1e, c'est
c'est d'avoir
d'avoir fait
fait surgir
surgirl'intensité
l'intensité
Treffend
Treffend juist
juist zeide Clémenceau: „Le
de
l'expression de la
la parfaite
parfaite convenance
convenance des
des attitudes,
attitudes, de
de lalajuste
justemesure
rnesuredu
du
de l'expression
geste
indicateur de
l'effort od
ou tout
tout leIecorps
geste indicateur
de l'effort
toute
pensée
le con
vient.
corpset et
toutela la
pensée
Ie convient.
C'est là
lå le
eest
Ie trait
trait commun
commun de tout
tout ce
cepeuple
peuple dedebronze
bronzeaux
auxprises
prises avec
avec la
la
matière
rebelle. Point de
de cris,
cris,point
pointd'apitoiements,
d'apitoiements,point
pointd'outrance!
d'outrancf"! Le
Ledrame
drame
matière rebelle.
die y est
sort
du dedans.
dedans. Si
Si lalaplus
plushaute
hautepoésie
poésies'en
s'en&gage,
dégage,c'est
c'estqu
quelle
sort du
naturellement
l'être et de
deraction,
l'action,non
nondes
desfausses
fausses
naturellementcontenue.
contenue.La
Lapoésie
poésie de
de l'etre
conventions du
conventions
du jour."
jour."
Men vergelijke
de ingehouden
Men
vergelijke de
ingehouden kracht
kracht van
van Meunier
Meunier in
in werken
werken als
als deze
deze
Puddlers
Puddlers met
met de
de exuberantie,
exuberantie, het
het·• overdrevene
Verlat ininzijn
zijn Vox totufi,
popult";
overdrevene van Verlat
eerst
dan heeft
heeft men
meneen
eendenkbeeld
denkbeeldvan
vanden
denafstand,
afstand,die
dieererbestaat
bestaattusschen
tusschen
eerst dan
werkelijk
groote en
would - be - groote kunst.
werkelijk groote
en would-be-groote
Het Akkerland
Akkerland en De oogst
oogst behooren
behooren met
met De Zaaier
Zaaz"er en Bif den
Drinkbak
den Drinkbak
—
- en
en ook
ook De Maaier
Maaier kan
men daartoe
daartoe meêrekenen
meêrekenen —
- tot
tot een
eennog.
nog onvoltooide
onvoltooide
kan men
reeks
reeks werken:
werken: De Aarde,
Aarde. Vergis
Vergis ik
ik mij
mij niet,
niet, dan
dan zulle.
zullenn enkele
enkele van
van deze
deze
figuren en
groepen ook benuttigd
benuttigd worden
worden tot
de voltooing
voltooing van
van een
eengrootsche
.grootsche
figuren
en groepen
tot de
schepping,
de meester
en die
die hij
hij van
van heden
heden
schepping, waarvan
waarvan de
meester al
al sedert
sedert jaren
jaren droomt,
droomt, en
af betitelt
„MOnument du
betitelt als een
een "Monument
duTravazZ"
7ravail."
Hoe Meunier
Meunier den
denmijnwerker
mijnwerker en
enden
denfabrieksarbeider
fabrieksarbeider voorstelt,
voorstelt, werd
werd reeds
reeds
gezegd.
gezegd. Hoe
Hoe hij
hij den
den boer
boer voorstelt,
voorstelt, wil
wil ik
ik nu
nu zeggen.
zeggen.
Zijn
lijn vizie
vizie is geen
geen idyllische.
idyllische. Toch
Toch zou
zou ikikzezeook
ook
geen
tragischedurven
durven
geen
tragische
noemen. De strijd
strijd om
om het
hetleven
levenmoge
mogevoor
voorden
denlandbouwer
landbouwer nog
nog zoo
zoo hard
hard
noemen.
wezen, de
de veelsoortige
veelsoortige arbeid,
arbeid, dien
dien hij
hij teteverrichten
verrichten heeft,
heeft, vertoont
vertoont toch
toch door
door
wezen,
band, ook
ook inindedeminst
minstvruchtbare
vruchtbarestreek,
streek,een
een
kalmenen
vreedzaamkarakter.
karakter.
den band,
kalm
vreedzaam
Daarenboven bebouwt
boer de
de aarde
aarde meer
meer voor
voor zich
zich zelf
zelfalleen,
alleen, en
entoont
toont
Daarenboven
bebouwt de
de boer
zich dankbaar
dankbaar en
en mild
mildjegens
jegenshen,
hen,die
diehun
huneerlijk
eerlijkzweet
zweetlieten
lietenneerdroppelen
neerdroppelen
deze zich
dedonkere
donkerevoren.
voren.Eindelijk
Eindelijkarbeidt
arbeidtdedeboer
boer
den
wijden,vrijen
vrijenbuiten,
buiten,
in de
in in
den
wijden,
dewijduitgespannen
wijduitgespannen blauwe
blauwe hemelkap,
hemelkap, amwaaid
omwaaid van
van een
eenaan
aangezondheidsgezondheidsonder de

22
22

CONSTANTIN MEUNIER
CONSTANTIN

lucht, waarmee
hij onverzaadbaar
kiemen overrijke lucht,
waarmee hij
onverzaadbaar zijn
volpompt. Dit
zijn longen
longen volpompt.
zet den
bij, die volkomen vreemd
zet
den arbeid
arbeid op
op den
den akker
akker een
een levensopgewektheid bij,
is aan
van den porion.
is
aan het
het donkere
donkere slavengezwoeg van
En zoo
En
zoo ziet
zietMeunier
Meunier het
het akkerleven. Hij
ziet het
het inineen
eenopvolging
opvolging van
van
Hij ziet
uitmuntend door
door edelen,
tooneelen, uitmuntend
edelen, strengen
strengeneenvoud,
eenvoud,aartsvaderlijke
aartsvaderlijke kalmte,
kalmte,
krachtontwikkelende en gelukgevende inspanning.
zijnmaaier
maaier
Zie,
gemakkelijk, hoe
spelende bijna,
bijna, hoe
hoe vlot
vlot en
enhandig
handigzijn
Zie, hoe gemakkelijk,
hoe al
al spelende
het werk
het
werk afgaat.
afgaat. Er
Er ligt
ligt voldaanheid, er
ligt
tevredenheid
in
het
gebaar,
er ligt tevredenheid in het gebaar,
waarmede die
die man
waarmede
man de
de zeis
zeis zwaait.
zwaait.
Er
ligt hoop
hoop ininhet
hetgebaar,
gebaar,waarmede
waarmede die
die zaaier
zaaier uitstrooit het
mysterieuze
Er ligt
het mysterieuze
zaad.
Er ligt
Er
ligt iets
iets als
als trots,
trots, zij 't ook barbarentrots, in
de houding
houding van
van den
den
in de
lummel, die
die het
lummel,
het paard,
paard, waar
waar hij op
zit, naar
naar den
den drenk ment.
op zit,
dan schiep
schiep hij
Een
enkelen keer
keer week
week Meunier
Meunier van
van deze
dezeopvatting
opvatting af.
Een enkelen
af En
En dan
Akkergrond, La Glébe,
het barleef, De Akkergrond,
der mooiste
mooiste dingen,
dingen, die
die ooit
ooit door
door
Glae, een
een der
een mensch gemaakt werden,
werden.
Twee mannen,
eggend het
Twee
mannen, eggend
het ruwe
ruwe stoppelland, even
den oogst.
oogst. De eg
eg
even na
na den
ziet men
niet; —
ziet
men niet;
- men
ziet alleen
alleen die
die twee,
twee, drukkend,
drukkend, met
met alal 't't gewicht
men ziet
gewicht van
zij, aan
aan
hun
lichamen, met
met gelijken
gelijken haal
haal en
en aanleg,
aanleg, op
op het
het stevige
stevige touw,
touw, dat
dat zij,
hun lichamen,
een
stok, met
met achter
achter den
denrug
ruggehouden
gehoudenhanden
handen spannen.
spannen. Dat
Dat isis galeislavenwerk
een stok,
-— en
als galeislaven
galeislaven zien
zien zij
zij er
er ook
ook uit,
uit, de
detwee.
twee. ErErbrandt
brandtniet
nietveel
veellicht
licht
en als
onder
de smalle
smalle hersenpan
hersenpan dezer
dezer wroeters;
wroeters; zij
redeneeren niet bij het werk, -—
onder de
zij redeneeren
hopen zelfs
zelfs niet
niet zoo
zoo heel
heelveel.
veel.Zij
Zijwerken,
werken, omdat
omdat een
een ijzeren
ijzeren wet
wet er
er hen
hen toe
toe
in hun
hun heele wezen,
innigste ik
ik van
van hun
hun heele
dwingt, -— een
wet: de in
een wet:
wezen, in
in het innigste
boeren, om
boer te zijn
zijn en
en boer
boer te
te
vastgegroeide behoefte
geslacht vastgegroeide
behoefte om -— te boeren,
om boer
om in
in 't leven te
te blijven.
blijven.
blijven,
al schenkt
schenkt de
destiel
stielhun
hunmaar
maar amper
amper genoeg,
genoeg, om
blijven, ook
ook al
verloren Zoon:
verzoening van
van den
den vader
vader en
en het
hetkind,
kind, van
van
Eindelijk, De verloren
Zoon : de
de verzoening
hem
hem die
die leed,
leed, en
en van
van dengene, die deed
deed lijden.
lijden.
zijn. Het
Het melodrama
melodrama dringt
dringt zich
zich
Hier vooral
vooral was
was het
hetmoeilijk,
moeilijk, eenvoudig te zijn.
Hier
als het
als
het ware
ware van
van zelf
zelf op.
op.
voor op
op tetepassen.
passen.
Meunier had
eens noodig er
Meunier
had niet eens
er voor
wel mogelijk
mogelijk zou
zou zijn,
zijn, dit
dit onderwerp
onderwerp
het werk
werk ziet,
ziet, vraagt
vraagt zich
zich af, of het wel
Wie het
anders voor
voor te
te stellen.
stellen. Wat
Wat Meunier
Meunier er
er van
van maakte
maakte isiszoo
zootreffend
treffend van
van
anders
waarheid, dat
geest weigert,
weigert, een
een andere
anderevoorstelling
voorstelling mogelijk
mogelijk teteachten.
achten.
waarheid,
dat de
de geest
Op zijn
zijn knieën
knieën kruipt
kruipt dedeteruggekeerde
teruggekeerdetot
totzijn
zijnvader.
vader.Deze,
Deze,neergezeten,
neergezeten,
Op
rekt naar
naar hem
hem de
de armen
armen uit, en
en heft,
heft, met
met zegenende
zegenende hand,
hand, zijn hoofd weer op,
op,
rekt
is alles
alles —
- en 't is volledig.
volledig.
Dat is
Wat zoudt
zoudt gij er
er nog
nog bij
bij willen
willen gevoegd
gevoegd zien? Er is
IS immers
niets anders.
anders.
Wat
immers niets
niets meer
? meer te zeggen
zeggen?

In de
de schitterende
schitterende piejade
plejade onzer hedendaagsche Belgische beeldhouwers
beeldhouwers staat
staat
In
Constantin
Constantin Meunier
Meunier v6år
vóór ons
ons op
op een
een hem
hem alleen
alleen eigen
eigenplaats.
plaats.
door de
de keus
keus zijner
zijner onderwerpen
onderwerpen als
als door
door de
deeigenaardigheden
eigenaardigheden van
van
Zoowel door

CONSTANTIN MEUNIER
MEUNIER
CONSTANTIN

223
3

zijn uiterlijken
uiterlijken vorm
vorm is
is hij
hij van
vanallen,
allen,van
vandederealisten
realistenevenzeer
evenzeerals
alsvan
vande
de
zijn
idealisten,
idealisten, van
van Lambeaux
Lambeaux evengoed
evengoed als
als van
van de
de Vigne
Vigne en
en Dillens
Dillens en
en Rousseau,
Rousseau,
duidelijk onderscheiden.
onderscheiden.
duidelijk
Van Juliaan
Juliaan Dillens
Dillens noch
noch wijlen
wijlen Paul
Paul de
de Vigne
Vigne heeft
heeft hij
hij de
de souvereine
souvereine
Van
elegantie, de
de gedistingeerde
gedistingeerde onderscheiding,
onderscheiding, de
de artistokratisch
artistokratisch keurige,
keurige, bijna
bijna
elegantie,
lijn.
klassieke
klassieke lisin.
Van Lambeaux'
Lambeaux' bij
bij uitnemendheid
uitnemendheid stoute, gedurfde
gedurfde techniek,
techniek, van
van zijn
zijn onstuimige
onstuimige
Van
zijn vaak
vaak overdreven
overdreven passie,
passie, heeft
heeft hij
hij niets.
niets.
beweging, zijn
beweging,
Statige koningsfiguren, gracielijke
gracielijke fantaziebeelden,
fantaziebeelden, orgietooneelen,
orgietooneelen, bacchanalen,
bacchanalen,
Statige
stoffen voor
voorden
dennederigen,
nederigen,ingetogen,
ingetogen, religieusvoelenden
religieusvoelenden man,
man, die,
die,
zijn geen stoffen

De
Oogst, schets
schets in
in potaarde
potaarde van
van C.
C. Meunier.
Meunier.
De Oogst,

levend, wars
wars van
als
een kluizenaar levend,
van alle
alle mondaine
mondaine betrekkingen,
betrekkingen, ondanks
ondanks een
een
als een
des
het kind
zich het
ontwikkeling, zich
veertigjaren lange,
veelzijdige intellektueele
kind des
intellektueele ontwikkeling,
lange, veelzijdige
eenvoudige
arbeidenden
volks
gevoelt
nu
als
in
zijn
prilste
jeugd,
en
in
zijn
eenvoudige
volks
gevoelt
nu
als
in
zijn
prilste
jeugd,
en
in
zijn
arbeidenden
medeleeft en
quattrocentistenziel,
bijna vrouwelijke
teederheid, medeleeft
en medelijdt
medelijdt
vrouwelijke teederheid,
vol bijna
quattrocentistenziel, vol
opstrevende
al
wat leeft
leeft en
en lijdt,
lijdt, op
op onze
onze dagen,
dagen, de
denaar
naar licht
lichtenenvrijheid
vrijheid op
strevende
al wat
proletariêrsstand.
proletariErsstand.
Instinktmatig,
te weten
weten waarom,
waarom, althans
althans zonder
zonder eenige
eenigepolitieke
politieke
zonder zelf te
Instinktmatig, zonder
zijn tijd
tijd gekomen
gekomen was,
was, Meunier
Meunier gegaan tot
tot
of
wijsgeerige bijgedachte,
bijgedachte, is,
of wijsgeerige
is, toen
toen zijn
de
miskenden en
en verdrukten,
verdrukten, tot
tot den
denmensch
menschininstrijd
strijdmet
metdedeweerbarstige
weerbarstige
de miskenden
aarde,
den mensch
mensch in strijd
strijd met
met de
de dommekracht
dommekracht en
ziellooze stof,
stof, en
en
aarde, tot
tot den
en de ziellooze
hij
begrepen, omdat
naïef is en
en eenvoudig
eenvoudig als
als de
de
hij heeft
heeft hun
hun ziel
ziel begrepen,
omdat zijn
zijn eigen
eigen ziel
ziel naïef
hij heeft
heeft verhaald
verhaald en
engezongen,
gezongen,ininschilderijen,
schilderijen, waarop
waarop de
de hemels
hemels
hunne,
hunne, en
en hij
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bloeden van
van al
al het
het bloed
bloed der
derkomende
komende kataklismen, in beelden, tragisch
tragisch als
als
bioeden
die van
van lijders
lijders en
en martelaren,
martelaren, van
van de
de sedert eeuwen verkropte,
verkropte, tot
tot barstens toe
weeën van
van de
de paria's
paria's van
van onzen
onzen tijd.
verkropte weeën
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toch
Edoch,
rangen zijner
zijner landland· en
en vakgenooten, staat
hij toch
staat hij
Edoch, àA, part
part in
in de rangen
de gezamenlijke
gezamenlijke kunst
kunst van
van onze
onze eeuw.
eeuw.
geenszins abseits in
in de
Hij behoort tot
familie van
artiesten, die, meer dan alle
alle anderen,
anderen,
van die artiesten,
tot de groote familie
zijn de veropenbaring van
eens, voor komende
nageslachten zullen
van dezen
dezen demozullen zijn
komende nageslachten
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de Groux
kratischen
tijd: de
Groux in
in Belgie;
België,Millet
Millet ininFrankrijk,
Frankrijk, Israels
lsraëls in
in Nederland.
Nederland.
kratischen tijd:
Deze zijn
zijn zijn
zijn geestverwanten,
geestverwanten, zijn
zijn gelijken,
gelijken, zijn
zijn pairs.
aux bras
de sa
Zooals
Clémenceau zegt:
zegt: „L'homme
"L'homme aux
bras nus
nus s'escrimant
s'escrimant de
sa masse,
masse,
Zooals Clémenceau
terre-mère, donne
de
son pic,
pic, ououdedesasacharrue
charrue contre
contre la
la terre-mère,
à notre
temps son
son
donne A,
notre temps
de son
véritable
caractère;etet qui
vraie
sans
gauchissement
Ie saisira
saisira dans
dans sasavievie
vraie
sans
gauchissement
véritable caractère;
qui le
dramemoderne
moderneet,
et,par
parl'émotion
l'émotion
. d'emphase,
simplicité d'action,
d'action, dira
dira leIedrame
d'emphase, tout
tout en
en simplicité
susciteé, préparera
préparera les
les réparations
réparationsfutures."
futures."
Dit laatste
laatste nu
nudeed
deedniemand
niemandmet
metzulke
zulkekracht,
kracht,als
alsMeunier,
Meunier,Israels,
Israëls,Millet.
Millet.
En
bij de
de onderwerpen
onderwerpen houdt
houdt die
dieoverseenkomst
overeenkomst niet
ook tot
tot de
detechniek
techniek
En bij
niet op; ook
strekt
zij zich
zich uit.
uit.
strekt zij
eens met
evenwelk
welk —
Vergelijk eens
met elkaar
elkaar de
de figuren
figuren uit
uiteen
eenschilderij
schilderij —- om
om't'teven
van
deze
drie
meesters,
en
gij
zult
getroffen
zijn,
niet
alleen
door
dezelfde
van deze drie meesters, en gij zult getroffen zijn, niet alleen door dezelfde
bijalle
alledrie
drievolkomen
volkomen
uitdrukking
innig mededogen,
mededogen, maar
maar ook
ook door
door de
debij
uitdrukking van
van innig
zelfde
rhytmiek van
van lijnen.
lijnen.
zelfde rhytmiek
Door
deze deernis,
deernis, door
door dit
ditsolidair-voelen
solidair-voelen met
met dedearmen
armenenennederigen,
nederigen,
Door deze
geven
deze drie
driegrooten,
grooten,zooals
zooalsvele
velemannen
mannen van
van genie
genie ininandere
anderetijden,
tijden, het
het
geven deze
welsprekende
van de
demaatschappij,
maatschappij, waarin
waarin zij
zij leven.
leven.
welsprekende beeld van
Dat
hun eigenaardighe:d,
eigenaardighe:d, -— maar
maar het is
is tevens
tevens hun
hun glorie
glorie —
- enendeze
deze
Dat isis·.hun
g10rie
mag tegen
tegen de
de hoogste
hoogste en
enreinste
reinsteopwegen.
opwegen.
glorie mag
zijn beide
beide evenknies
evenknies isis dit
ditwaar.
waar. Zijn
Zijn
Meer
nog van
van Meunier
Meunier dan
dan van
van zijn
Meer nog
synthezis
énén- zeker
zeker—- dedemeest
meestvolledige.
volledige.
synthezisisis immers
immersénéndedemeest
meestintense,
intense,
En
zie —
- énéndoor
doordedekeus
keus
van
zijnstoffen,
stoffen,énéndoor
doorzijn
zijntechniek,
techniek, isis
En zie
van
zijn
Meunier
geworden, —
- geworden,
geworden, zonder
zonder het
het te
te willen,
willen, —
- een
eenverjonger
velJonger
Meunier ook
ook geworden,
verni~wer van
van de
debeeldhouwkunst.
beeldhouwkunst.
en
en vernielwer
Niet zonder
zonder een
een schijn
schijn van
van grond
grondkon
konRenan,
Renan, tot
totv66r
vóórweinige
weinige jaren,
jaren, de
de
Niet
meening
vooruitzetten, dat
voor dedebeeldhouwkunst
beeldhouwkunstgeen
geentoekomst
toekomstmeer
meer
meening vooruitzetten,
dat er voor
bestond.
Meunier
gekomen, en
en niemand
niemand zeker
zeker zal
zalloochenen,
loochenen, dat
dathij,
hij, juist
juist voor
voor
Meunier is
is gekomen,
die kunst,
kunst, hij
hij alleen,
alleen, een nieuwen
nieuwen weg
weg gebaand
gebaandheeft.
heeft.
hij enkel
enkel dit:
dit:hij
hijontleende
ontleende aan
aan de
degotieke
gotiekemeesters,
meesters, aan
aan de
de
Daartoe
deed hij
Daartoe deed
onsterfelijke
ons thans
thansverbazen,
verbazen,hun
hunwetenschap
wetenschap
onsterfelijke nameloozen
nameloozen wier
wier scheppingen ons
en
hun technische
technische behandeling,
behandeling, en
en hij
hij poogde,
poogde, met
met die
die beide,
beide, en
en vooral
vooral met
met
en hun
zijn
ongemeen intens
uit te
te zeggen,
zeggen, wat
wathem
hemhet
hetallermeest
allermeesttrof
trofinin
zijn ongemeen
intens gevoel,
gevoel, uit
zijn
tijd.
zijn tijd.
er bij.
bij.
Ik
blijf er
Ik blijf
Tot de
de gotieken
gotieken moet
moetmen
menterug
terugopklimmen,
opklimmen,om
omvoor
voordedekunst
kunstvan
vanMeunier
Meunier
in het
het portaal
portaal van
van de
de
een
ekwivalent te
vinden. Niet
Niet tot
tot de
de iatoml~
latomi, die,
die, in
een ekwivalent
te vinden.
Parijzer l.Votre
Dame die wonderbare
wonderbare beelden
beelden van
van Zaaier en Maaier plaatsten;
Notre Dame
wel eens
eens met
met
niet
tot Donatello,
Donatello, wiens
wiens borstbeeld,
borstbeeld, Niceoio
Niccolo de Uzzano, men
men wel
niet tot
zekere
scheppingen van
van Meunier.
Meunier' vergeleken
vergeleken heeft,
heeft, maar
maar tot
tot de
deanonieme
anonieme
zekere scheppingen
te weinig
weinig
Duitschers
Duitschersen
en Vlamingen,
Vlamingen,die
die werken
werkenuitvoerden
uitvoerdenalsalsb.v.
b.v.die
die al
al te
zoowondermooie
wondermooie Passionsskuipturen
te Xanten
Xanten
bekende
toch zoo
Passionsskulpturen van
bekende en
en toch
van den
den Dom te
aan
den Rijn.
Rijn.
aan den
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Verspoitung Christi, komen
komen figuren
Daar,
te Xanten,
in Die Verspottung
figuren voor,
voor, —
a. in
Daar, te
Xanten, o. a.
de Zaligmaker, Pilatus,
en de
detwee
tweeeerste
eerste(kleinere)
(kleinere)schriftgeleerden,
schriftgeleerden, -— waarvan
Pilatus, en
Meunier alleen, van
alle latere
latere beeldhouwers,
beeldhouwers, de
deweerga
weergazou
zoukunnen
kunnenuitvoeren.
uitvoeren.
van alle
erniets
nietstoe,
toe,dat
dathet
het
eendje
aanvankelijkklein
kleinen
en leelijk
waar, het
het doet
doet er
Niet waar,
eendje
aanvankelijk
was, als
is, maar
maar gelegd
gelegd blijkt te zijn
zijn -— door
was,
als het
het ei,
ei,waaruit
waaruit het
het geboren
geboren is,
een zwaan.
zwaan.
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FRANS COUR
TENS
COURTENS

In de
de Laan,
Laan, schilderij
schilderij in
in olieverf.
olieverf.

FRANS
FRANS COURTENS

.
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van ongeveer
de galerij
galerij van
van portretten,
portretten, welke
welke Eugeen Broerman,
Broerman, van
ongeveer 1886 tot
Irnn 1894,
voltooide, en welke
met teekenkrijt voltooide,
welke dank
dank aan
aan 'de
de milde
milde bescherming,
bescherming,

I
Mr. J.
J. de
de Burlet,
Burlet, verleend
verleend
door
den toenmaligen Belgischen
Premier, minister
minister Mr.
Belgischen Premier,
door den
in een
een der
der
aan
de beeldende
beeldende kunst,
kunst, een
eenviertal
viertaljaren
jaren een
eenonderkomen
onderkomen vonden in
aan de
beeltenissen
5otal beelteniss,en
zalen van
het Staatsmuzeum te Brussel,
Brussel, daar
daar hangt,
hangt, onder
onder het
het 50tal
van het
en landtijd- en
van groote, half-groote
half·groote en
een enkel
enkel keertje
keertje volstrekt
volstrekt met
niet groote tijden een
genooten:
beeldhouwers, bouwmeesters, toondichters, geleerden, staatsgenooten : schilders, beeldhouwers,
deze
lieden, enz.,
ook het
het konterfeitsel
konterfeitsel van
van den
den uitmuntenden artiest,
artiest, dien
dien ik in deze
enz., ook
bladzijden
trachten te
te beoordeelen: Frans Courtens.
bladzijden wil
wil trachten
Uitmuntend
dit in
in breede trekken 'geteekend
Uitmuntendgeslaagd
geslaagd isis dit
Ieteekend portret, Courtens
in levenden
„z66 als hij reilt
reilt en zeilt",
"z66
zeilt", „waait
"waait en
en draait", "in
levenden lijve!
lijve!
in geen
geen enkele
enkele
Een uiterlijk,
uiterlijk, door niets
niets buitengewoons opvallend,
artiest in
opvallend, den
den artiest
bizonderheid van kleederdracht, houding,
haar of
of baard
baard verradend
verradend -— hem
houding, haar
hem neerligt.
alleen
dat, op een
een stoel,
stoel, v66r hem
neerligt.
alleen aanduidend
aanduidenddoor
door het
het palet,
palet, dat,
Zoo
althans voor
gewon en, oppervlakkigen
oppervlakkigen beschouwer.
als
Zoo althans
voor den gewonen,
beschouwer. Even
Even goed als
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zijn naam,
naam, -— die
zijn
die eener
eener deftige
deftige en
en nijvere
nijvere Vlaandersche
Vlaandersche burgersfamilie,
burgersfamilie, —
- konden
konden
die trekken
die
trekken die
die zijn
zijn van
van een
eenrechtsgeleerde,
rechtsgeleerde, ofofvan
vaneen
eenleeraar,
leeraar, ofofvan
vaneen
een
handelsman.
voorhoofd, waarop
dunne, zwarte
zwarte lokken,
lokken, nu
nu ook
ook alal
handelsman. Het
Het voorhoofd,
waarop een
een paar dunne,
hier en
hier
en daar
daar met
meteen
eenzilverdraadje
zilverdraadje dooraderd,
dooraderd, bijna
bijna plat
platneerliggen,
neerliggen, is
is eer
eer
laag
dan hoog;
hoog; de
deoogen
oogenzijn
laag dan
zijn klein
klein en
engrijs
grijs;; de
deneus,
neus,zoowat
zoowat van
vangemiddelde
gemiddelde
lengte, is
lengte,
is smal
smal en
en eenigszins
eenigszins scherp
scherp;; rond
rond de
de lippen,
lippen, fijn,
fijn, isis de
de mond
mond wat
wat
ingevallen
van weerskanten
weerskanten een
kin isis klein
klein en
en rond;
rond;
ingevallen en
en loopt
loopt van
een diepe
diepe plooi;
plooi; de kin
een
niet dichte,
dichte, donkere
donkere baard
haard voltooit
voltooit het
hetgeheel.
geheel.
een niet
\Vie
nader toetoe- of
ofdieper
dieperdoorblikt,
doorblikt,dieper
dieperdan
dantot
totde
dev66r
v66rde
dehand
handliggende,
liggende,
Wie nader
banaliteiten des
des gelaats,
louter stoffelijke
stoffelijke banaliteiten
gelaats, stelt
stelt echter
echterweldra
weldrabelang
belangininmeer
meerdan
dan
één
veelbeteekenend détail.
voren groef in
in dat
datvoorhoofd
voorhoofd de
deinspanning
inspanning
één veelbeteekenend
détail. Diepe
Diepe voren
oogis is
buitengewoonlevendig,
levendig,scherp
scherpenensterk
sterktegelijk
tegelijk
van
het denken
denken;; het
het oog
van het
buitengewoon
van
opslag, en
en vonken
vonken schiet
schiethet
hetbijbijhethet
rusteloos
rondblikken,vonken
vonken van
van
van opslag,
rusteloos
rondblikken,
plotselinge
sympathie of
bewondering; de
de neusvleugels,
neusvleugels, tamelijk
tamelijk groot
groot en
en
plotselinge sympathie
of bewondering;
uiterst
beweegbaar, -evenals
evenals de
krachtig op
op elkaar
elkaargesloten
geslotenlippen,
lippen,spreken
sprekenvan
van
uiterst beweegbaar,
de krachtig
wil, van
van stoere
stoere volharding
volharding tot
totkoppigheid
koppigheid toe.
toe. Het
Hetgeheel,
geheel,eenigszins
eenigszins
stalen
stalen wil,
vermoeid,
den indruk
indruk van
vanveel
veelafgelegd
afgelegdwerk,
werk,van
vanhard,
hard,lang
langstrijden,
strijden,
vermoeid, geeft
geeft den
maar
ook
van
kampen
werklust,
onuitgeput,
onuitputbaar....
Z66
het
door
maar ook van kamp- en werklust, onuitgeput, onuitputbaar.. Z66 het door
Broerman geteekend
geteekend portret; z66
Broerman
z66 mede
mede het
hetlevend
levendorigineel.
origineel.
Spreekt gij
met dit
dit laatste,
laatste, dan
danworden
worden dedeindrukken
indrukken van
vandaareven
daareven nog
nog
gij met
versterkt.
woorden, niet
vele, niet
niet méér
méér dan
dan juist
juistbehoeft
behoeft voor
voorwat
wat zal
zal
versterkt. De
De woorden,
niet vele,
gezegd worden,
zij „vloeien"
niet van
van de
gezegd
worden, zij
"vloeien" niet
de lippen,
lippen, maar
maar worden
worden er,
er, veeleer,
veeleer, als
als
het
ware met
metzeker
zekergeweld
geweldvan
vanafgestooten:
afgestooten: woorden,
woorden, krachtig
krachtig en
enkleurig
kleurig
het ware
in
hun soberheid,
soberheid, woorden
woorden van
van één,
één, wien
wien het
het harde
harde leven
leven en
en de
delieve
lievearbeid
arbeid
in hun
elokwent
te worden,enen
overigens,om
omzijn
zijn
geen
tijd overlieten
overlieten om....
geen tijd
om elokwent
te worden,
diedie
overigens,
andere middelen
middelen beschikt
beschikt dan
dan de
gewaarwordingen
deelen, over
over andere
de taal.
taal.
gewaarwordingen mee
mee te deelen,
En
zoo gelijk
gelijk het
het woord,
woord, zoo
zoo het
hetgebaar
gebaar;
zeldzaam, doch
dochbij
bijuitstek
uitsteknerveus,
nerveus,
En zoo
; zeldzaam,
zooveleschilders
schildersen
enbeeldhouwers
beeldhouwers —
-- van
van een
een
en
- zooals
zooalsikikopmerkte
opmerktebijbijzoovele
en —
ongemeene
oog van
van den
dentoehoorder
toehoorder het
het
ongemeene plastische.
plastische kracht,
kracht, evoceerend
evoceerend v66r
v66r het
het oog
typische
bewegen en
het karakteristieke
karakteristieke doen
doen van
vanmenschen,
menschen, dieren
dieren en
endingen.
dingen.
typische bewegen
en het
Ziedaar
een naar
naar de
denatuur
natuur„geschreven"
"geschreven"beeld
beeldvan
vanCourtens,
Courtens,van
vanCourtens,
Courtens,
Ziedaar een
nauwelijks
Broerman hem
hemkonterfeitte,
konterfeitte,vooraan
vooraaninin
nauwelijks een-en-veertig
een-en-veertigjaar
jaar oud,
oud, toen Broerman
de vijftig
nu, ----van
de
vijftig nu,
vanCourtens,
Courtens,gediplomeerd
gediplomeerd en
engemedailleerd
gemedailleerd in
in tal
tal van
van tententoonstellingen,
dan al
al die
die
to.onstellingen,gekruist
gekruistmet
metmenige
menigeridderorde,
ridderorde,enen-— wat
wat beter
beter is
is dan
humbug
- een
eender
der
zuiversteenen
degelijkstegloriEn
gloriënvan
vanonze
onzehedendaagsche
hedendaagsche
humbug —
zuiverste
degelijkste
Vlaamsche
schilderschool.
Vlaamsche schilderschool.
Toen ik
ik hem,
hem, nu
nualaljaren
jarengeleden,
geleden,opzocht,
opzocht,tenten
eindehem,
hem,ten
tenbehoeve
behoevevan
vaneen
een
einde
opstel
een tijdschrift,
tijdschrift, even
even aan
aan 't praten en
en biechten
biechtentetekrijgen,
krijgen,enentoen
toen-ik
·ik
opstel voor een
hem
bad mij
mij eenige
eenigelevensbizonderheden
levensbizonderheden mee
mee tetedeelen,
deelen,kreeg
kreegikiktot
totantwoord,
antwoord,
hem bad
kort
maar typisch:
typisch: „Ik
"Ikheb
hebgeen
geenbiografie,
biografie,beste
beste vriend!
vriend! Ik
Ik heb
hebgewerkt
gewerkt —
kort maar
meer niet!"
niet!"
Dit
antwoord kenschetst
kenschetst den
den man,
man, inindubbelen
dubbelenzin
zinnog
nogwel.
wel.Gewerkt:
Gewerkt: hij
hij
Dit antwoord
heeft
voorzeker; hij
hij heeft
heeft gewerkt
gewerkt als slechts
slechts weinigen
weinigen op
dezen tijd
tijd en
en inin
heeft het voorzeker;
op dezen
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dit land,
van 1873
dit
land, hij
hij die,
die, in
in zeven
zeven en
en twintig
twmtlg jaar,
jaar, van
1873 tot
tot i9o1
190 I toe,
toe,een
eenreeks
reeks
tafereelen heeft
heeft voortgebracht,
genoeg om
tafereelen
voortgebracht, talrijk
talrijk genoeg
om drie
drie artiestenlevens
artiesten levens eervol
eervol tete
vullen, en waaronder
vullen,
waaronder —
- zij
zij 't ook naast meer
meer andere
andere stukken
stukken van
van slechts
slechts „middel" middelmatige"
verdienste -— een
een tiental
tientalmeesterstukken
meesterstukkenvermeld
vermelddienen,
dienen, behoorende
behoorende
matige" verdienste
tot het beste,
tot
beste, dat
dat deze
deze tijd,
tijd, om
om het
heteven
evenwåår
wáárnog
nogopleverde.
opleverde.
Maar ook
ook nog
hethet
typisch:
datdat
achttal
dézenzinzinwas
was
typisch:
achttalwoorden
woordendrukte
drukte
Maar
nog inindézen
zoo
welsprekend zekere
zekere schuchterheid
maat eigen
eigen aan
aan den
den man,
man,
zoo welsprekend
schuchterheiduit,
uit,in
in hooge
hooge maat
die
o! zoo
zooweinig
weinigopop„nieuwe
"nieuwekennissen"
kennissen"enenopopgezelschapsverkeer
gezelschapsverkeerbelust,
belust, zich
zich
die o!
eerst
na eenig
eenig voorzichtig
voorzichtig
eerst na
aarzelen, en somtijds,
aarzelen,
somtijds, tegentegenover werkelijk
over
werkelijk antipathieke
antipathieke
naturen, in
in het geheel
geheel niet
niet
naturen,
- geeft.
Overigens, welke
Overigens,
welke zijn
zijn op
op
onze dagen nog
nog de
de artiesten,
artiesten,
die er
er op
opkunnen
kunnen roemen,
roemen,
die
dat zij,
zij, zij
zij ten minste,
minste, bezitbezitdat
ten een
.... biografie?
ten
een....
biografie?
feiten, voor
Eenige banale
banale feiten,
allen dezelfde!
allen
dezelfde! ----- Zoo,
Zoo, voor
voor
Courtens, hoe hij
hij aanvankeaanvankeCourtens,
lijk op
lijk
op de
deAkademie
Akademie van
van
zijn vaderstad,
zijn
vaderstad, DendermonDendermonde, onder
de,
onder leiding
leiding van
van den
den
impressionisverdienstelijken impressionistischen landschapschilder,
landschapschilder,
tischen
studeerde;
JJAAK
AAK ROSSEELS
ROSSEELS studeerde;
hoe
hij onder
onder die
die leiding
leiding
hoe hij
zich
zich al
al heel
heel vroeg
vroegbewust
bewust
werd
„roefting" , en
zijn "roePing",
werd van
van zijn
-— na
na in
in alle
alle klassen
klassen primus
primus
te zijn
zijn geweest,
geweest,eindelijk
eindelijk als
als
laureaat het
het gesticht
gesticht ververlaureaat
liet
, enz.,
, enz.,enz..
enz..—- ZieZieliet ...
daar
daar immers
immers schering
schering en
en
Vergeet mij
mij niet,
ni,et, schilderij
schilderij in
in olieverf.
olieverf.
Vergeet
inslag van
van de
de„interessante"
"interessante"
levensgeschiedenissen van
meesten onder
onder ons!
ons!
levensgeschiedenissen
van de meesten
1870was
washet,
het,dat
datCourtens,
Courtens,tot
totlaureaat
laureaatuitgeroepen,
uitgeroepen,besloot
beslootzich
zichgeheel
geheel
In 187o
In
en uitsluitend
uitsluitend te wijden
wijden aan
aan de
de kunst.
kunst.
zouhijhijzijn
zijndroom
droomverwezenlijken.
verwezenlijken. Tot
Totdusver
dusver
Eilaas! Niet
Nietzonder
zondertegenstand
tegenstandzou
Eilaas!
zijn ouders
ouders het
hetaangezien
aangezienalsalseen
een
tamelijkonschuldige
onschuldigeliethebberij,
liethebberij,ja,
ja,
hadden zijn
hadden
tamelijk
een boven
bovenheel
heelwat
watandere
anderete te
verkiezen
tijdverdrijf,dat
dathun
hunzoon
zoonzijn
zijnledige
ledige
als een
verkiezen
tijdverdrijf,
avonduren benuttigde
potlood of
of penseel
penseel teteleeren
leerenhanteeren.
hanteeren. Nu
Nu hij
hij er
er
avonduren
benuttigdeom
om potlood
1, 1 11,11,

Vischmarkt op het Strand, schilderij in olieverf.
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echter luid van
zijn
„uitsluitend
echter
van opgaf,
opgaf,dedekunst
kunsttottot
zijn
"uitsluitendlevensdoel"
levensdoel"tetewillen
willenmaken,
maken,
hij door
door die
die kunst
kunst zou
zou
ja,
van niets
niets anders
anders te
te willen
willen leven
leven dan
dan van
vanhetgeen
hetgeen hij
ja, van
verdienen,sloegen
sloegen de
de goede,
verdienen,
goede,· stille
stille menschen
menschen de
de handen
handen van
van ontzetting
ontzetting in
in
elkaar,
achtten het
plicht, een
duren plicht,
plicht, hun
zoon voor
voor al
al de
de
elkaar, en
en achtten
het hun
hun plicht,
een duren
hun zoon
ellenden en
ellenden
en mizeries,
mizeries, naar
naar luid
luidvan
vanalle
alleoverleveringen
overleveringenhet
hetonvermijdelijk
onvermijdelijk deel
deel
van alle
van
alle of
ofbijna
bijna alle
alle artiesten,
artiesten, zoo
zoo 't kon
overreding, zoo 't moest
kon door overreding,
moest met
geweld, te
te vrijwaren.
vrijwaren.
In
hun ouderlijke
ouderlijke wijsheid
wijsheid dekreteerden
In hun
dekreteerden zij
zij ende
ende besloten:
besloten: Frans
Frans zou
zou handelaar
worden.. 6f!
worden.
6f! ...
Ja, dit traditioneele,
Ja,
traditioneele, steeds
steeds overbodige
overbodige „6f"!
"M"!
Het óf der
werkelijkheid was,
na twee
tweejaar
jaar lang
langvruchtelooze
vruchteloozesmeesmee·
der werkelijkheid
was, dat
dat -— na
kingen —
in 1875,
187 S'het
hetouderlijk
ouderlijkdak
dakvaarwel
vaarwel
kingen
- de
dejonge
jongeCourtens,
Courtens, namelijk
namelijk in
in de
deBelgische
Belgischehoofdstad,
hoofdstad, met
met geen
geenander
ander geld
gelddan
dan
zeide,
ten einde
einde zich,
zich, in
zeide, ten
hij zelf
zelfmet
metzijn
zijnkwasten
kwastenverdiende,
verdiende,verder
verderininzijn
zijnmeer
meerdan
danooit
ooitaangebeden
aangebeden
wat
wat hij
kunst
bekwamen.
kunst te bekwamen.
Dat was
anderen zin.
de goede tijd,
was de zwarte,
zwarte, maar,
maar, in
in een
een anderen
zin, ook
ook de
Groote Markt, In 't
Kalkoenspootfe (A
la Patte
een dier
dier
' t Kalkoenspoq/e
Dindon), in
in een
(A la
Patte de Dindon),
merkwaardige
gebeeldhouwd en verguld,
verguld, zich
zich scharen
scharen om
om
merkwaardige gildehuizen,
gildehuizen, welke,
welke, gebeeldhouwd
grijze gotische Raadhuis
't grijze
Raadhuisals
alseen
eenwaardige
waardigeeerewacht,
eerewacht,bezocht
bezochthij,
hij,avond
avond aan
aan avond,
Vrile Akademie"
zekere zich
zekere
zich „"Vrye
Akademie" betitelende
teekenschool, waar
waar hij,
hij, benevens
benevens een
een
betitelende teekenschool,
vijftiental anderen,
anderen, Stacquet,
Stacquet, Uytterschaut,
Uytterschaut,· Pantazis
Pantazis tot
totmakkers
makkerskreeg.
kreeg.
goed vifftiental
in dat
dat heiligdom
heiligdom der
derjongens
jongensvan
vanden
denvrijen
vrijenborstel,
borstel, geen
geen
Geen
leeraars in
Geen leeraars
regel, zelfs
regel,
zelfs geen
geen reglement,
reglement, nog
nog veel
veelminder
mindereenige
eenigetraditie!
traditie!
Teekenen naar
naar het
het levend
levend model,
model, naakt
naakt of
of niet,
niet,om
om 't even, elk van
van de
de plaats,
plaats,
hij verkoos;
verkoos: vragen
vragen aan
aan een
een vriend,
vriend, „hoe,
"hoe,wat
wat men
men zoo
zooalalhad
hadklaar
klaar
welke
welke hij
gekrabbeld,
uit· zag;" uitgelachen
groote correctie
correctie van
van
gekrabbeld, er
er uit
uitgelachen worden
wordenvoor
voor de
de te groote
triomf gedragen
gedragen worden
worden voor
voor elke
elke
een ietwat
ietwat akademisch
akademisch oor
oog; inin triomf
een
oor of
of oog;
stoutvallende
elk brutaal
brutaal lichteffect;
lichteffect; —
- zingen,
zingen,drinken,
drinken,drinken,
drinken,
stoutvallende schaduw,
schaduw, elk
zingen,
degeheele
geheeleakademie
akademieoverhoopzetten
overhoopzetten tot
toteen
eendanszaal,
danszaal,dåt
dátwas
was
zingen, en
en soms
soms de
het
' t Kalkoenspootfe.
het mooie,
mooie, levendige
levendige leven
leven In 't
Kalkoenspootje.
Van eerst
eerst af
aftrokken
trokken twee
twee vakken
vakken Courtens
Courtens aan:
aan: het
hetlandschap,
landschap, de
demarine.
marine.
Van
Toch,
het terrein
terrein van
van
Toch, in
in den
den aanvang
aanvang vooral,
vooral, nu
nu en
en dan
dan een
een l,Abstecher"
„A6stecher" op
op het
de
de figuurschildering.
figuurschildering. In
In zulke
zulkeoogenblikken
oogenblikkenontstonden
ontstonden hèn
fong Student,
Student,
Een _long
Zeeuwsch Meisje,
Mez'sfe, veel later
later Vergeet
niet, beide laatstgenoemde
laatstgenoemde werken
werken van
van
Verged my
nt niet,
verdienste,
die elk
verdienste, die
elk ander
ander talent
talent tot
tot eer
eerzouden
zoudenstrekken.
strekken.
hij steeds
steeds en
en steeds
steeds terug
terugnaar
naarzijn
zijn oude
oudeliefde
liefde—- den
denvrijen
vrijen
Toch keerde
keerde hij
Toch
Devette,
vette,malsche
malscheScheldepolder
Scheldepolderinindede
nabijheidvan
vanzijn
zijnliefgelegen
liefgelegen
buiten. De
buiten.
nabijheid
geboortestadje, kluisterde
poosje; daarna
daarna waren
waren het
hetdedeKempen,
Kempen,wier
wier
geboortestadje,
kluisterde hem
hem een poosje;
onafzienbare vlakten
en droomerige
droomerige venen
venenhem
hemaantrokken
aantrokken;; later
later Holland
Holland ...
onafzienbare
vlakten en
...
Van dan
dan af
af reeds
reeds legde hij
hij —
- en,
en, alal zagen
zagen de
deheeren
heeren critici
critici het
het toen
toen nog
nog
Van
niet,
niet, of wilden
wilden zij
zij het
het niet
niet zien?
zien? -.-legde
legdehij,
hij,vrij
vrijbrutaal
brutaalop
opden
denkoop
kooptoe,
toe,inin
al wat
wat hij
hij schilderde
schilderde die hoedanigheid
hoedanigheid aan
aan den
den dag,
dag, welke
welke —
- gepaard
gepaard met
met ...
al
...
wij
wiJ zullen
zullen straks
straks zien
zien waarmede!
waarmede! —
- de
dehoofdkwaliteit
hoofdkwaliteit van
van zijn
zijn werken
werken zoude
zoude

v.
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worden, namelijk
in buitengewone mate
treffend realisme
realisme in
in het
het weergeven
namelijk een
een in
mate treffend
van het
van
het licht.
hij komen moest
Zoo
kwam eindelijk
eindelijk -— zooals
zooalshij
- de dag,
dag, waarop
waarop Courtens
Zoo kwam
moest —
het
loon
voor zijn
krijgen voor
zijn diepe
diepe overtuiging
overtuiging en
en zijn moedig volharden.
volharden.
het loon zou krijgen
die der
der opening
opening van
van een
een onzer
onzer driejaarlijksche salons
Een
enkele dag -— die
Een enkele
salons -—
zoo
ik mij
mij niet
niet vergis
vergis het
het XXXIIste
tot dan
dan toe
toe slechts
zoo ik
XXXIIste -— volstond,
volstond, om
om den
den tot
door enkelen
enkelen opgemerkten naam
een „beroemden"
"beroemden" te
te maken.
maken.
naam tot een
Courtens stelde
dat jaar
jaar ten
ten toon
toon zijn
zijn Mosselschuit, naar
mijn en
en veler
stelde dat
naar mijn
oordeel
het eerste
eerstevan
vanhet
hetreeksje
reeksjemeesterwerken,
meesterwerken,waarvan
waarvan ikik hooger gewaagde.
oordeel het

houtskoolschels.
Werkpaarden, houtskoolschets.

mosselschuit, liggende,
liggende, met
met daarachter
daarachter wat
wat sjovel riet,
het barre,
barre,
riet, op het
Een mosselschuit,
zandige strand.
En dat
dat was
was —
- alles.
En
Maar wat
wat zat
zat er
ereen
eenkleur
kleurinindie
dieoude,
oude,twintig
twintigmaal
maallek
lekgeslagen
geslagen mosselbark!
mosselbark !
Maar
lag zij
zij daar,
daar, bijna
bijna „menschelijk"
"menschelijk" moe en
en mat,
mat, neergesmakt
neergesmakt als een
een uitgeput
uitgeput
Wat lag
trekdier, uit
blazen, schuins
schuins hellend,
hellend, op
op het
het slik....
luifde iets
iets in
in die
die
trekdier,
uit te blazen,
slik .... Er leefde
„ziel" in.
bark;
bark; er
er ademde
ademde "ziel"
m.
Een stilleven, maar één met
met een
een dramatisch dessous
dessous,.; een
een brutaal
brutaal brok
brok
- pantheïstisch
natuur, maar
maar één met
met een
een vérstrekkend en wijsgeerig idee —
natuur,
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bijna in
bijna
in zijn
zijn groote
grooteluidschreiende
luidschreiende desperatie
desperatie —
- deze
dezearme,
arme,lompe,
lompe,sukkelige
sukkelige
Mosselschuit.
Mosselschu#.
De schilder
schilder had
hadzezez66
zóóvinden
vindenliggen;
liggen;hijhijhad
hadererdedevisschers,
visschers,mits
mitsbehoorlijke
behoorlijke
vergoeding,
overgehaald, de
de schuit,
schuit, zóó
daar lag,
lag, te
te lAten
láten liggen,
liggen,
vergoeding, toe overgehaald,
z66 als
als ze daar
tot hij
zou „af'
...
tot
hij haar
haar portret
portret zou
" af" hebben
hebben ...
Een
maand lang
lang pozeerde
pozeerde de schuit
schuit... -— een
een volle
volle maand!
maand!
Een maand
zij
maakte
Courtens
tot
celebriteit.
Hettafereel
tafereelprijkt,
prijkt,
Hoe
lek
ook
Hoe lek ook — zij maakte Courtens tot celebriteit. Het
sedert
jaren, in
het muzeum
muzeum te
te Stuttgart.
Stuttgart.
sedert jaren,
in het
1882. Titel:
Titel: Zondagnamz"ddag
Een
tweede meesterstuk
meesterstuk volgde
rond 1882.
Een tweede
volgde rond
Zondagnamiddag z'n
mij, persoonlijk
een
Vlaamsch Dorp.
Dorp. Had
de Mosselschu#
persoonlijk en
en toen ten
tijde,
een Haamsch
Had de
Mosselschuit mij,
ten tijde,
niet
zoo oppermachtig
oppermachtig aangegrepen,
aangegrepen, dit
dit schilderij
schilderij deed
deed het
het des
des tetekrachtiger.
krachtiger.
niet zoo
Te zeer
zeer gewoon
gewoonaan
aanmuzeumlandschappen,
muzeumlandschappen,kon
konik,ik,inindie
diejaren,
jaren,niet
nietzoo
zoodadelijk
dadelijk
die der
der Mosselschuit.
De
vrede
hebben met
een zoo
zoo geduifde
gedurfde faktuur
vrede hebben
met een
faktuur als
als die
Mosselschud. De
Zondagnamiddag,
van een
een veel
veelstiller,
stiller,kalmer,
kalmer,misschien
misschien ook
ook
Zondagnamiddag, overigens,.
overigens, was
was van
degelijker
van zeide,
zeide, ben
ben ikikzoo
zoovrij
vrijteteherhalen.
herhalen.
degelijkerkunnen.
kunnen.Wat
Watikiker
er toen
toen van
„Vaag den
opschrift
"Vaag
den naam
naam van
van den
denschilder
schildergerust
gerustuit;
uit;ruk
rukhethet
opschriftvrijelijk
vrijelijk van
van de
de
lijst
nog zal
zalieder
iederdadelijk
dadelijk in
in dit
dit doek
doekhet
hetwerk
werkherkennen
herkennen van
van een
e.en Vlaamschen
Vlaamschen
lisjst -— nog
het zijn,
zijn, het
het eigenaardig
eigenaardig karakteristieke,
karakteristieke, dat
dat kleur
kleur en
en
schilder.
Onmogelijk zou
schilder. Onmogelijk
zou het
zien ofoftetebegrijpen,
begrijpen,
verdeeling onzer
onzer Vlaamsche
Vlaamsche landschappen
landschappen kenmerkt,
kenmerkt, juister
juister te
te zien
krachtiger,
aanschouwelijker weer
geven.
krachtiger, aanschouwelijker
weer te geven.
een zondagnamiddag
„Begeef uu een
"Begeef
zondagnamiddag naar
naar een onzer
onzer Vlaamsche
Vlaamsche dorpen;
dorpen; wandel
wandel
3 1/2 uren,
uren, zonder
zonder uu tetezeer
zeervan
vandedekom
komdes
desdorps
dorpste te
verwijderen,
rond
rond 33 Aà 31/2
verwijderen,
de groene
groene paden
paden tusschen
tusschen de
deweelderig
weelderigtierende
tierendernoeshofkens
moeshof kens op
op en
en neer;
neer; geen
geen
„levende ziel"
"levende
ziel" ontmoet
ontmoet gij;
gij;hier
hieren
endaar
daarreutelt
reutelteen
eenblad
bladinindedenetjes
netjes„geschoren"
"geschoren"
Spaanschetarwe,
tarwe;
haag;
soms vliegt
vliegt een
eenmusch
muschopopuituit
bed dekenhennep
hennepofof
haag; soms
eeneen
beddeken
Spaansche
en
ginder, rond
rond het
hettoreken,
toreken,kakelen
kakelendedezwaluwen.
zwaluwen.Daar
Daarklept
klepthet
hetlangzaam
langzaam
en ginder,
Maria...
uit. Traag,
Traag, in
in gullen,
gullen,vreedzamen
vreedzamen kout,
kout,
voor
het Ave Maria
... Het lof
W is
is uit.
voor het
treden
eenige godvruchtigen
godvruchtigen uit
uit de
de kerk,
kerk, en
envervullen
vervullen de
depaden,
paden,die
dietusschen
tusschen
treden eenige
de hofkens
hofkens kronkelen.
kronkelen.
"Dit
oogenblik heeft
heeft Courtens,
Courtens, met
met buitengewoon
buitengewoon talent,
talent, op
opdoek
doek
laatste oogenblik
„Dit laatste
zijn werk
zeggen, dat
dat het
het uitzicht
.uitzicht geeft
geeft op
opdedeware,
ware,
getooverd.
getooverd. Van
Van zijn
werk kan
kan men
men zeggen,
onvervalschte natuur."
natuur."
Dit tafereel
tafereel hoort
hoort aan
aan het
hetKoninklijk
Koninklijk Muzeum
Muzeum te
te Brussel.
Brussel.
gedagteekendeen
eenschilderij,
schilderij,dat
datik,
ik, in
in gedurfdheid,
gedurfdheid,alleén
alleen
Van hetzelfde tijdstip
tijdstip isis gedagteekend
een tegenhanger
bij
de Mosselschuit
Mosselschu# kan
vergelijken: In
de Kool,
Kool, een
tegenhanger van
van den
den
kan vergelijken:
In de
bij de
lateren
en beroemden
beroemden Jacz'nthenakker,
al spoedig
spoedig werd
werd aangekocht
aangekocht voor
voor
jacinthenakker, die
lateren en
die al
het muzeum
muzeum van
van MUnchen.
München.
1894 toe,
toe, doch
doch met
met steeds
steeds
Een
zonderling schilderij
schilderij -— door
Een zonderling
door velen,
velen, en
en tot
tot 1894
zoo in
inorde!
orde!nagevolgd
nagevolgdofofliever
liever„hermaakt.''
"herrnaakt:'
afnemenden
bijval, natuurlijk,
natuurlijk, dát
afnemenden bijval,
dát is zoo
Op
zich zelf zeker
zeker geen
geen buitengewoon
buitengewoon esthetisch
esthetisch onderwerp,
onderwerp, zoo'n
zoo'n veld
veld met
met
Op zi.ch
zijn vettig
vettig gedane
gedane toetsen,
toetsen, zoo
zoo
kool.
Courtens' arbeid
openbaarde, in
kooL Courtens'
arbeid echter
echter openbaarde,
in zijn
dathoekje
hoekje
uitdrukkelijk
bekoring, welke
welke de
de eigenaardige
eigenaardige kleur
kleur van
van dat
uitdrukkelijkde
de groote bekoring,
bebouwde aarde
het oog
oogvan
vandezen
dezengeboren
geborenkolorist
koloristgeoefend
geoefendhad;
had;hij
hij
bebouwde
aarde op
op het

.~
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Tijdens een Stortbui, schilderij in olieverf.
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aftfiarences filus
was.
WeinIg een
een laffe
laffe kopij
kopij en
in zulke
zulke mate
mate vol
vol van
van die
die apparences
plus
was .zoo
zoo weinig
en in
saisissantes, qu'
qu'un
vrat"eletlalalogique
logiquedel'
de l'imagination
indiquent
à l'arflste,
saisissantes,
un senliment
sentiment vrai
imagination indiquent
l' artzste,
—
zoo toch
- zoo
toch spreekt
spreekt ergens
ergens Jules
Jules Breton,
Breton, —
- dat
datmen
menhet
hetbanale
banaleen
enonschoone
onschoone
van
het onderwerp
onderwerp geheel
geheel vergat,
vergat, ofofbeter
beterhet
hetalleen
alleen nog
nogzag
zagininden
denluister
luistervan
van
van het
des schilders
schilders verdichterlijkende
verdichterlijkende vertolking.
vertolking.
Ftier was
was —
Hier
- en het
het isissteeds
steedshet
hetgeval
gevalbij
bIjdezen
dezenmeester
meester —
- hier
hier was,
was, om
om nog
nog
vrai non
Jules Breton
Breton te
te laten
laten spreken,
spreken, ",,le
Ie vrai
non seulement
seulement la
laréalité
réalitématérielle;
maférielle;
eens
eens Jules
l'ame
dominait (ici)
(ict') lalanature."
nature,"
dme dominait
I1884.!
~84! Van
heden
af
staatdedenaam
naamFrans
FransCourtens
Courtens op
ophetzelfde
hetzelfde blad
blad als
als
Van heden af staat
derandere
andereonbetwistbare
onbetwistbare meesters
meesters van
van den
dentijd:
tijd:Verwee,
Verwee,Verhaeren,
Verhaeren,
die
die der
\' erheyden ....
H
eymans. Isidoor
Isidoor Verheyden.
Heymans,
Wat nu
\Vat
te zeggen
zeggenvan
vandedegeheele
geheelehaast
haasttwintigjarige
twintigjarigeperiode,
periode,die
diethans
thansvolgt
volgt?
nu te
?
In haar
zij op
op ons,
ons,die
diedes
desschilders
schildersontwikkeling
ontwikkelingbijwoonden
bijwoonden
In
haar geheel
geheel maakt
maakt zij
en
volgden, den
denindruk
indrukvan
vanéén
één
enkelen,langen,
langen,onafgebroken
onafgebrokenenenbuitengewoon
buitengewoon
en volgden,
enkelen,
hij opleverde,
opleverde, bleven
bleven geen
geenhalf
halfjaar,
jaar, geen
geen
vruchtbaren
vruchten, die
die hij
vruchtbaren Zomer.
Zomer. De
De vruchten,
maand,
ééns geen
week in
in het
het bezit
bezit van
van haar
haar schepper.
schepper. Niet
Niet enkel
enkel
maand, meer
meer dan
dan déns
geen week
deverzamelingen
verzamelingen der
derallereerste
allereersteBelgische
BelgischeenenFransche
Franscheliefliefhebbers,
maar
in
in de
hebbers, maar
in de
dehoogst
hoogstaangeschreven
aangeschrevenmuzea
muzeavan
vanbinnenbinnen-enenbuitenland
buitenlandmoet
moet
ook
vooral in
ook vooral
zoeken. Slechts
Slechts eenige
eenige wil
wil ik
ik nog
nognoemen:
noemen: De gouden
gouden Regen,
Regen, Herfst,
Herfst,
men
men ze zoeken.
Kloosterlaan, De
In het
hetDuin,
Duin,Onweer
Onweerop'
opStrand,
't Strand,
Kudde
De •Kloosierlaan,
De Kalvarie, In
DeDe
Kudde
gaat
uit (Sortie
(SorlieduduTroupeau),
Troupeau) ,Holle
HolleWeg
Weginin
Duin,
Vóór
gnat uit
hethet
Duin,
Vddr
hethet
7y,Tq~
In In
de
Laan, Avond
Avondin z'n
Besfeshuzs
te Scht'edam,
Regendag,
Heifst,
Melken.
de Laan,
hethet
Besjeshuis
le Schiedam,
Regendag,
Herfsi,
Melken.
Courtens
in de
deallereerste
allereersteplaats,
plaats, en
en ik
ik zeide
zeidehet
hetreeds
reeds hooger,
hooger, een
een schilder
is, in
Courtens is,
vertegenwoordigd
van het
hetlicht.
licht. Onmiddellijk
Ontniddellijkna
nade
de school
school van het grqze,
grifre, vooral vertegenwoordigd
hij de
deeerste,
eerste, die
die—
- zonder
zonder
door
talenten als
als Heymans,
Heymans, Rosseels,
Rosseels,Crabeels,
Crabeels, was
washij
door talenten
er
een ietsje
ietsje van
vandede
gedaneveroveringen
veroveringenaan
aanop
opteteofferen,
offeren,dedetraditie
traditievan
van
er een
ged.ane
het
gezonde Vlaamsche
Vlaamsche koloriet
koloriet weer
weer opnam,
opnam; na
na den
den bloeitijd
bloeitijd van
van het
hetzuiver
zuiver
het gezonde
hij, zonder
zonder
impressionisme,
mannen als
als Boulanger
Boulanger uitblonken,
uitblonken, bracht
brachthij,
impressionisme, waarin
waarin mannen
daarom,
Flauberts woord,
impassibiliteit over
te slaan,
slaan, onze
onzekunst
kunst
daarom, naar
naar Flauberts
woord, tot
tot impassibiliteit
over te
terug tot
tot de
dedegeltjke,
degel0ke, soliede,
soliede, met
met den
den aard
aard onzes
onzes volks
volks wellicht
wellicht maar
maar al
al te
te
terug
zeer overe'enstemmende
overeenstemmende wedergave
wedergave der
dertastbare
tastbarewerkelijkheden.
werkelijkheden.
Men
heeft Courtens
Courtens weleens
weleens verweten,
verweten, dat
dat hij
hij ofters
ofters brengt
brengt aan
een al
al te
te
Men heeft
aan een
brutaal
materialisme. en
voorzeker ontbreekt
ontbreekt het,
het, in
in de
dehaast
haastonafzienbaar
onafzienbaar lange
lange
' al materialisme,
en voorzeker
bruta
rij
van zijn
zijn marines
marines enenlandschappen,
landschappen,niet
nietaan
aanschilderijen,
schilderijen, groote
groote en
enkleine,
kleine,
rij van
waarin
zelf ook
ook graag,
graag,naast
naastdedeopopzich
zichzelf
zelfverbazend
verbazendjuiste
juistevoorstelling
voorstellingvan
vande
de
waarin ik zelf
uiterlijke
meer intimiteit
intimiteit van
van indruk,
indruk, een
een zich
zich
uiterlijke verschijning
verschijningder
der dingen,
dingen, wat
wat meer
Tochacht
achtikikdat
datverwijt
verwijt
krachtiger
mededeelende stemming
stemming zou
zou willen
willen vinden.
vinden.Toch
krachtiger mededeelende
de nog
nog
eenvoudig
onverdiend, wat
wat betreft
betreft de
dekeur
keurvan
vanCourtens'
Courtens'tafereelen,
tafereelen, de
eenvoudig onverdiend,
steeds,
ook voor
voorden
denstrengsten
strengstenbeoordelaar,
beoordelaar,ontzagafdwingende
ontzagafdwingende reeks
reeks van
van
steeds, ook
z0n
van blijvende
blijvende waarde.
waarde. Die materjeel?
brutale gedurfdheid
gedurfdheid
materjeel? De brutale
ztjn scheppingen
scheppingen van
van zijn
van
zijn doen, zijn
knoeien met
met allerlei
allerlei vegen
vegen en
en toetsen,
toetsen, zijn
zijn
zijn wroeten
wroeten en
en knoeien
hier nauwelijks
nauwelijks krachtig
wel de
de
"metselen,"
want verdikken
„metselen," want
verdikken is
is hier
krachtig genoeg,
genoeg, zal
zal wel
meesten
hebben doen
doen voorbijzien
voorbijzien het
hetsoms
somsinnige
innige
sentiment,
dat
triltenenbeeft
beeftinin
meesten hebben
sentiment,
dat
trilt

hidje, schilderij
l':ell Oudje,
schilderij in
i 11 olieverf,
olieverf.
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schilderijen als De
schilderijen
Gouden Regen,
Regen, Terugkeer
Terugkeervan
van
Kudde,
Regendag,
Heifst.
De Gouden
dede
Kudde,
Regendag,
Herfst.
Ik
sprak
hooger
van
de
bij uitstek
uitstek brutale
Ik
hooger van
bij
brutale Mosselschuit,
Mosselschuit, maar
maar ook daarnaast
van den
idyllischen
Zondagnamiddag. Ziehier
Kudde gaat
gaat uit
uit: onder
van
den meer
meer idyllisch
en Zondagnam~·ddag.
Ziehier De
De Kudde
onder
reusachtig hooge
hooge boomen
boomen trippelen
van een
een pover
pover
trippelennader,
nader,onder
onderde
de hoede
hoede van
vrouwtje, de blank-zonnige schapen.
schapen. Wie
Wie in
vrouwtje,
in zulk
dan
zulk een
een stuk niets anders ziet dan
een eenvoudige
een
eenvoudige realistische
realistische kopij,
kopij, is al
al zeer
zeer onrechtvaardig.
onrechtvaardig. Wat
Wat het
het eerst
eerst en
en
meest den
den kunstenaar
het meest
kunstenaar heeft
heeft getroffen,
getroffen, 6f
6f het
het lichteffekt
lichteffekt óf
6f de
de stille morgenmorgenzal ik
zijn arbeid
vrede, zal
ik niet
niet wagen
wagen te
te zeggen. Wie
echter aan
aan zijn
Wie echter
arbeid sentiment
sentiment
ontzegt, verdient
ontzegt,
verdient beschuldigd te worden, er
er zelf niet ge"noeg
ge-noeg te
te bezitten,
bezitten, om
om een
kunstwerk te begrijpen.
althans voel wel
wel bij 't aanschouwen
kunstwerk
begrijpen. Ik althans
dat mooie
aanschouwen van
van dat
mooie
geheel, van
boomen, opreikende
geheel,
van die
die heerlijke
heerlijke boomen,
opreikende hun welig
getwijgde armen
welig getwijgde
armen hoog
hoog
naar bet
het licht,
licht, dat
dat er
er in
is als
naar
in hangende
hangende is
als een
een bovenaardsche sluier,
sluier, en
en er
langzaam uit neerzijpt, om
langzaam
zich ook
ook over
over de
deschaapjes
schaapjes uit
uit tetespreiden.
spreiden. Mij
om zich
Mij
ademt het
ademt
het verlangen
verlangen naar
naar rustige
rustige looverfrischheid tegen
tegen uit de zeer soliede kleur.
kleur.
Eenigszins verwant
met dit
dittafereel
tafereel een
een Terugkeer
der Kudde,
Kudde, een
verwant isis met
Terugkeer der
diepdoorgroefde weg langs een
breed, slaperig,
slaperig, met
met kroos
kroos en
enkalmus
kalmus overovereen breed,
schadu wd water,
water, waarop
schaduwd
waarop een
een enkel schip
en
een
soort
van
veer,
en
hooge,
schip en een soort van veer, en
bijna den
bijna
den hemel torsende boomen, waaronder,
den herder
herder achterop,
achterop, heel
heel
waaronder, met
met den
klein en vaag,
klein
vaag, de
deaantrippelende
aantrippelende schapen.
schapen.
En dan
Regen! I)
En
dan -— dat onvergelijkbaar meesterstuk,
meesterstuk, Courtens' eerste Goudm
Gouden Regen
Een
gedicht in
in kleuren,
kleuren, een
een hooggestemde
hooggestemde hymme aan
rijken Herfst onzer
onzer
Een gedicht
aan den rijken
srreken, omtooverend tot een
srreken,
een schemerende
schemerende pracht
pracht van
van geel-, bruinbruin- en roodgoud
al
het groen
groen onzer
onzer lanen
lanen en
en wouden.
wouden. Een
Eenschilderij,
schilderij, waarvan
waarvan ik
ik de
de grootsche
al het
poëzie niet beter
uit te
te drukken
drukken dan
dan door
door deze
deze verzen
verzen van
van Guido
Guido
beter weet
weet uit
aan te halen:
Gezelle aan
halen:

,,0
Boomen, die
uw vonnis
vonnis wacht
wacht
„O Boomen,
die uw
in Bamisbonte kleederdracht,
kleederdracht,
om, dood
om,
dood en
en in
in den
den ban
ban gedaan,
gedaan,
geheel den
geheel
den Winter
Winter bloot
bloot te
te staan;
staan;
prachtig, overprachtig
hoe prachtig,
overprachtig,, al
uw menigverwig loofgetal;
loofgetal ;
dat,
dat, stervende,
stervende, en in
in 't zonnevier,
schoon der is als
als levend
levend schier;
veel schoonder
daar
daar staander,
staander, eerbiedwaardig
eerbiedwaardig grauw,
grauw,
staander, derf- en duisterblauw,
duisterblauw,
daar staander,
daar staander,
staander, als
als één kankerblom,
kankerblom,
daar
en zoo
zoo rood,
rood, rondom
rondom;;
zoo vierig en
zijnder, die doorwenteld
doorwenteld staan
daar zijnder,
roode en groene
groene blaên,
blaên,
van geluw-, roode
vier in
in gloeit
gloeit
hoop gelijk,
gelijk, daar
daar 't vier
den hoop
bij nacht,
nacht, en
en duistere
duistere steenen broeit!..."
broeit! ..."
bij
I) In
In het
hetMuzeum
Muzeum teteOfen-Pesth.
Ofen-Pesth.

1)
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Deze werken
werken dagteekenen
dagteekenen alle
alle van
van vóór
Deze
wellicht in
die, welke
welke
v66r 1895.
1895. IsIs het
het wellicht
in die,
hij na
na dit
dit jaar
jaar voltooide,
voltooide, dat
dat wij
die plat-materieele
hij
wij die
bladzijden
moeten
zoeken?
plat-materieele bladzijden
zoeken ?
Juist het
mij waar
waar tetewezen.
wezen.Daargelaten
Daargelaten enkele
enkele
Juist
het tegenovergestelde
tegenovergestelde schijnt
schijnt mij
heel gauw
in de schilderijen
alal heel
gauw getelde
getelde afwijkingen,
afwijkingen, is het
het juist
juist in
van
de
laatste
schilderijen van de laatste zes
zes

De Kudde
Kudde gaat
gaatuit,
uit,schilderij
schilderijininolieverf.
olieverf.
De

jaar, dat
dat impressie
impressie en
enzelfs
zelfsbepaalde
bepaaldestemming,
stemming, deze
dezebegrepen
begrepen ininden
den HolH 01jaar,
landschen
landschen zin
zin van
van het
hetwoord,
woord,meer
meerop
opden
denvoorgrond
voorgrondtreden.
treden.
Dit
Dit was
waswel
weldegelijk
degelijk het
hetgeval
gevalmet
met In
In de
deHollamische
Hollamlsche Duinen,
Duinen, De
DeSchipSchip-
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Boschweide,
trekker, Grachzje
GrachtJete teUtrecht,
Utrtcht,
Boschweide, en
vooral Avond in
in het
hetBesjeshuis
Bes;"eshu-is
en vooral
le Schiedam,
Sneeuwstorm, Grils
die hij
te
Schiedam, die
hij in
in 1895
1895teteBrussel,
Brussel, —
- met
met Sneeuwstorm,
GrfisWeer,
Weer,
die hij
in 1896
Garnaalvisscher 6j.
biiNacht,
Nacht,Nachtimpressie,
Nachtimpressie,Avondkalmie,
Avondkalmte, die
hij in
1896 te
te
Antwerpen, -— en met
Bij '1
een
met
Sneeuw,
't Krieken
Kriekenvan
vanden
denDag,
Dag,NaNa
eenDag
Dag
met
Sneeuw,
Antwerpen,
met Bff
Maasboorden, Nakende
NakendeHerfst,
Herfst, en
en nogmaals
nogmaals
en andere,
andere,die
die hij,
hij,emdelijk,
eindelijk,inin1901,
yo , en
in
de Schéldestad,
Scheldestad, tentoónstelde.
tentoonstelde.
in de
Zek~r
nu niet
niet tot
tot zelfs
zelfs de
de geringste
geringste studze.
tentoonstellingen
Zeker was
was nu
studze, welke
welke in deze tentoonstellingen
werd opgenomen,
opgenomen, een
een stuk
stuk werk
werk van
van meer
meer dan
dan gewone
gewonewaarde;
waarde;doch
dochvan
van de
de grootere
grootere
hun doorwrochtdoorwrocht- en doorgevoerdheid
doorgevoerdheid zoo
zoo volledig
volledigaf,
af,
schilderijen
schilderijenwaren
warenvele
vele in
in hun
zulke onberispelijke
onberispelijke ,.,,morceaux",
morceaux", als
men
maar
bij
een
enkel
vroeger
of
later
als men maar bij een enkel vroeger of later
meester
zal aantreffen.
aantreffen. Licht
van jaarjaar- en
en dagtijd
dagtijd ; beweging
beweging van
van mensch,
mensch,dier,
dier,
meester zal
Licht van
ofwei,
wei,
plant
of voorwerp;
voorwerp; kleur
kleurvan
vanhemel,
hemel,wolken,
wolken,geboomte,
geboomte, water,
water, akker
akker of
plant of
begoochelend-onmidhet
is alles
allesenenalles
alleszoo
zooverrassend
verrassendwaar,
waar,zoo
zooreëel,
reëel,zoo
zoobegoochelend-onmidhet is
dellfik
voorgesteld en
en weergegeven,
weergegeven, dat
dat men
men zou
zouwanen
wanen de
denatuur
natuur zelf
zelfv66r
vóór
dellijk voorgesteld
oogen
hebben ....
oogen te
te hebben
....
Doch
telkens ook
ook tempert
tempert de
de warme
warme liefde
liefde voor
voor die
die poëzie,
poëzie, welke
welke in
in de
de
Doch telkens
werkelijkheid
te materieel,
materieel, alal tetegewoon-waar
gewoon-waar
werkelijkheidschuilt,
schuilt,wat
water
er anders
anders wellicht
wellicht al
al te
zou
in voorkomen,
voorkomen, en
en meer
meer dan
dan ééns
éénswordt
wordtdaarbij
daarbij een
een stemming,
stemming, een
een
zou in
impressie
uitgesproken, die aandoet
aandoet als
alsware
warenatuurlyriek.
natuurlyriek.
impressie uitgesproken,
wil ik
ik nog
nogpogen
pogeneen
eengedachte
gedachte
Slechts
van een
een beperkt
beperkt aantal
aantal dezer
dezer werken
werken wil
Slechts van
geven.
te geven.
het eerste
mij niet
niet vergis,
vergis, dan
dan was
was Avond
in het
hetBesfrshuis
Bes;'eshuis het
eerste
Indien
Avond in
Indien ik
ik mij
schilderij,
bepaald als
als een
een dichter
dichtervan
vanstemmingen
stemmingen
schilderij, waarin
waarin Courtens
Courtens zich
zich meer
meer bepaald
veropenbaarde.
stoffelijke uitvoering
op ininhet
het
veropenbaarde.Zoo
Zoozeer
zeerloste
loste de
de stoffelijke
uitvoering zich
zich hier
hier op
datvan
vaneen
eenHollander
Hollander
gevoel,
men —
- met
met recht
recht —
- het
hetwerk
werkmeer
meervoor
voordat
gevoel, dat
dat men
het stille,
stille, wat
wat
dan
van een
een Vlaming
Vlaming had
had kunnen
kunnen houden.
houden. Schimachtig,
Schimachtig, in
dan van
in het
zij, in
in hun
hun paarse
paarsemanteltjes,
manteltjes, iangs
iangsde
dezwijgende
zwijgende
nevelwitte avonddonker,
nevelwitte
avonddonker, gaan
gaan zij,
uitk~jkende lichtvensters,
lichtvensters, onder
ondereen
eenhemel,
hemel,met
metduizenden
duizenden
huisjes
met droomerig
droomeriguitkijkende
huisjes met
sterretjes
bebloesemd.
sterretjes bebloesemd.
Een
gedicht, een
een heerlijk
heerlijk gedicht
gedicht in
in kleuren,
kleuren, mooi
mooi als
als de
de mooiste
mooiste vizie
vi zie
Een gedicht,
beste prozaproza- en
endichtwerken
dichtwerken van
van dezen
dezen tijd,
tijd,
van
Hollandsche natuur
van Hollandsche
natuur in
in de beste
met daarbij
daarbij —
- verrassend
verrassend genoeg —
- iets
ietsvan
vanhet
hetgriezelige
griezeligevan
vanMaeterlinck.
Maeterlinck.
met
Krieken van
van den
den Dag,
Dag. een
Van
de verbazend
verbazend mooie
mooiekleine
kleine stukjes,
stukjes, Bff
Van de
Bij 't Krieken
half onduidelijk
nog, staan
weitje,
nog geheel
geheel ininnevelen,
nevelen, waar
waar wat
wat koeien,
koeien, half
onuuiuel~k nog,
staan te
weitje, nog
wachten
de melkster,
melkster, terwijl,
terwijl, in
in het
het Oosten,
Oosten, ininzacht
zachtstreelenden
streelendenroze-toon,
roze-toon,
wachten op de
riviertje,
rollend
de. morgen
morgen doorbreekt;
doorbreekt; of van
van Na
een
Dag
met
Sneeuw,
een
riviertje,
rollend
Na een Dag met Sneeuw,
drabbige
wateren tusschen
besneeuwde lage oevers,
oevers, op
op den
deneen
eenwaarvan,
waarvan,
drabbige wateren
tusschen twee
twee besneeuwde
wegzinkendewinterzon,
winterzon,plots
plotsdoorbrekend,
doorbrekend,
achter
kerkje en
enwat
watboomen,
boomen,dedewegzinkende
achter een kerkje
een
vuurwerk van
stralen uitwerpt;
uitwerpt; of
nog van
van Zonsondergang
op Zee,
Zee, het
Zonsonderganp,- oft
een vuurwerk
van stralen
of nog
in edele,
edele, fijngroenschemerende schelphorizonloze
wereldwater, stil
wegdrijvend in
horizonloze wereldwater,
stil wegdrijvend
tonen
onder een
een hemel
hemel van
vandezelfde
dezelfdekleur,
kleur,waarin
waarineen
eenweemoedig
weemoedigblozend
blozend
tonen onder
zonneken
in
een
halo
van
teerblauwe
dampen
hangt
te
kwijnen:
kan
hier
zonneken in een halo van teerblauwe dampen hangt te kwijnen kan ikikhier
niets
meer zeggen.
zeggen.
niets meer

eru: keer der Kudde, schi . erij in olever
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Terwijl
Terwijl ik
ik dit
dit schrijf,
schrijf, regent
regent het
hetdaarbuiten,
daarbuiten, zooals
zooals het
het van
vandezen
dezenochtend
ochtend
vroeg al
al zonder
zonderophouden
ophoudengedaan
gedaanheeft
heefttot
totdezen
dezenlaten
latenwinternamiddag
winternamiddag toe;
toe;
vroeg
mijn
werkkamernaar
naar
en nu
nu ik
ik de
deoogen
oogeneven
evenopsla
opslaenen
door
venster
en
door
hethet
venster
vanvan
mijn
werkkamer
buiten kijk,
kijk, geven
mij de
dingen, die
die ik
ik daar
daar in
in de
deDiergaarde
Diergaardev66r
vóórmij
mij zie,
zie,
buiten
geven mij
de dingen,
slaagt,den
den
nog eens
eens het
hetbewijs,
bewijs, dat
datCourtens
Courtens als
als slechts
slechts weinigen
weinigen er
er ininslaagt,
nog
alguneenen indruk,
indruk, dien
dien de
de natuur
natuur op
opons
onsmenschen
menschenteweegbrengt,
teweegbrengt. vast
vast tete
algemeenen
houden en
in een
een hoogere
hoogere macht
macht tetevertolken.
vertolken.
houden
en in
ander van
van zijn
zijn schilderijen
schilderijen is
is getiteld:
getiteld: Een
Een Dag
Dagmet
metRegen.
Regen. Een landlandEen ander
hooge,naakte
naakte
met wat
watboerenhuizen
boerenhuizen links,
links, eindeloos
eindeloosonder
onderdededubbele
dubbelerijrijhooge,
weg met
in ijskoud
ijskoud huiveren,
huiveren, onder
ondereen
eenzwerk,
zwerk,dat
datininzijn
zijneenvoudige
eenvoudige
boomen, druipend
druipend in
boomen,
grijsheid enkel
nieuwe diluviën
diluviën voorspelt.
voorspelt. Weergeven,
Weergeven, met
de kleur
kleur van
van de
de
grijsheid
enkel nieuwe
met de
werkelijkheid zelf als
als 't ware,
ware, het
vuile, rotte
van zulk
zulk een
een clag,
dag; —
- wie
wie
het gore,
gore, vuile,
rotte van
werkelijkheid
het kan,
kan, isis een
een„werkman",
"werkman", voor
voor wien
wienmen
menterecht
terechteerbied
eerbiedzal
zalkoesteren.
koesteren. Toch
Toch
het
hij nog
nogniets
nietsanders
andersweer
weerdan
danden
denvolstrekt
volstrektuitwendigen,
uitwendigen, den
den louter
louterstofstofgaf hij
felijken
In materieele
de materieele
waarheidligt
ligtechter
echtereen
een
felijkenkant
kantvan
vande
de dingen....
dingen In de
waarheid
uitspreken,
andere
verscholen, een
van dichterlijke,
dichterlijke, van
van hooger
hooger orde;
orde; —
- die zal uitspreken,
andere verscholen,
een van
mij, uit
uit de
de beschouwing
beschouwing van
van zijn
zijn doek
doek of
of paneel
paneel weet
weet te
te doen
doen voelen
voelen de
de
wie mij,
wie
adem-benauwende
melancholie, het
het geestdrukkende
geestdrukkende spleen, de zonderlinge angst,
angst,
adem-benauwende melancholie,
welke
zulke dagen
dagen in
in zoo
zoovelen
velenvan
vanons
onsteweegbrengen,
teweegbrengen, —
- en
en wie
wie dit kan,
welke zulke
hij isis een
eenkunstenaar
kunstenaar in
in den
den meer
meer ververis meer
meer dan
dan een
een handig
handig werkman,
werkman. —
- hij
heven
zin van
van het
hetwoord,
woord,een
eendichter.
dichter.Zulk
Zulkeen
eenman
manisisCourtens,
Courtens, en
enzelden
zelden
heven zin
voelde
het als
als v66r
vóórhet
hethooger
hoogergenoemd
genoemdschilderij,
schilderij, dat
datmij,
mij,zij
zij 't ook maar
maar
ik het
voelde ik
voor
een poosje,
poosje, zoo
zoo heel
heelenenalalin in
stemmingbracht,
bracht,waarin
waarin mij
mij de
de aanaanvoor een
dede
stemming
blik
van de
dekletsnatte,
kletsnatte,uituitalle
alle
kruinen
drup-druipelendeDiergaarde
Diergaardetelkens
telkens
blik van
kruinen
drup-druipelende
terugvoert.
wenscht te
Wie
de volle
vollemaat
maatvan
vanCourtens
Courtens kunnen wenscht
te begrijpen,
begrijpen, die
die
Wie de
uur in
in de
debeschouwing
beschouwing van
van Maasboorden
verdiepe
een half
halfuur
Maas600rden en Nakende
verdiepe zich
zich een
met een
een paar
paar andere
andere stukken
stukken van
vanHeymans,
Heymans,Claus,
Claus,Verstraete,
Verstraete,
HeifSt,
want met
Herfst,'),) wam
Baertsoen,
Duyts, en
en Courtens
Courtens zelf,
zelf, behooren
behooren deze
dezetwee
tweeop
op
Baertsoen, wijlen
wijlen Gustaaf
Gustaaf den
den Duyts,
groote
schaal uitgevoerde
uitgevoerde werken
werken tot
tot het
hethoogste
hoogsteenenvolmaakste,
volmaakste, dat de
groote schaal
moderne
landschapschildering in
land opleverde.
opleverde.
moderne landschapschildering
in ons land
Het
stuk, Maasboorden,
eerste plaats
plaats door
door de
destoutheid
stoutheid
uitmuntend in
in de eerste
Het stuk,
Maasboorden, uitmuntend
is een
enpage,
page,—
vase en
en
in zekeren
zekeren zin
zin de
de nieuwheid
nieuwheid van
van de
devoorstelling,
voorstelling, de
de mise
- is
en in
ongeëvenaarde
helderste, levendigste
levendigste toetsen
toetsen en
en tinten,
tinten, de
de
ongeevenaardeharmonie
harmonievan
van de
de helderste,
ongerepte
frischheid van
de natuur
natuur weergevend
weergevend met
meteen
eenalle
alleondichterlijke
ondichterlijke
ongerepte frischheid
van de
ruwheid
aan tooverij
tooverij doet
doet denken.
denken. Een
Een weelde
weelde van
van
ruwheid uitsluitende
uitsluitende realiteit,
realiteit, die
die aan
in de
de boomen
boomen
fijnparelmoeren
fijnparelmoerentonen
tonenininlucht
luchten
en water,
water,van
yan uiterst
uiterst teer
teer groen
groen in
~p den
den voorgrond,
voorgrond, —
- het
hetgeheel
geheelaanaanheel
en van
van malschgesapte
malschgesapte grassen
grassen op
heel ver en
in zilvergrijs!
zilvergrijs!
doende
als een
een symfonie
symfonie in
doende als
bij dit
dit stuk
stuk vergeleken,
vergeleken, Nakende
Herfst noch
min noch
noch meer
meer
Maar
noch min
Nakende Herfst
Maar dan
dan is, bij
dan
een symfonie
symfonie van
ik aarzel
aarzel niet
niet het
het te
te
dan een
van goud!
goud! Een
Een nieuwe,
nieuwe,en
en -— ik
,)
heer de
de Bruyn, te
Antwerpen.
te Antwerpen.
1) Eigendom
Eigendom van
van den
den heer
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zeggen —
- nog
nog volmaakter
volmaakter uitgaaf
uitgaaf van
van de
de vroegere,
vroegere, terecht
terecht Europa
Europa door
door
zeggen
van onzen
Gouden Regen-stukken
Regen-stukken van
onzen meester,
meester, vertoont
vertoont
beroemd geworden
geworden Gouden
beroemd
ons dit
dit eenig
eenigmooie
mooiegewrocht
gewrochteen
eenin in
effen
gladheid
slapendenboschvijver,
boschvijver,
ons
effen
gladheid
slapenden
waarover, onder
zwerk van
van stevig
stevig grijs,
grijs, hooge
.hoogeboomen
boomenhun
hunschilderachtig
schilderachtig
waarover,
onder een
een zwerk
verwarde takken
takken uitsteken.
uitsteken.
verwarde
Als een
een reusachtig
reusachtig groote
groote ets,
ets,met
metmeesterhand
meesterhand gekleurd,
gekleurd, doet,
doet, ininzijn
zijn
Als
onberispelijke
doorgevoerdheid, deze
deze schepping
onberispelijke doorgevoerdheid,
schepping aan.
aan. In
In scherpe
scherpelijnen
lijnen komen
komen
en dooreengevlochten,
dooreengevlochten, uit
uit op
op de
de
de donkere
donkere takken,
takken, gekromd
gekromd en
gebogen en
de
en gebogen
van smaragd,
smaragd, als
als een
een ...
...ander
ander„gouden
"goudenvlies"
vlies"
lucht; als
als een
een pruik,
pruik, een
een vacht
vacht van
lucht;

Herfstgoud, schilderij
olieverf.
schilderij in olieverf.

schittert
daarboven het
het nog
nogweelderige
weelderigenajaarsgebladerte
najaarsgebladerte tegen,
tegen,zachter
zachter
schittert u daarboven
weerspiegeld,
diep, heel diep,
diep, in
in den
densluimerenden
sluimerenden plas
plasdaaronder.
daaronder.
weerspiegeld, heel
heel diep,
zijn, zoo
zoo ikiknu
nuniet
nietten
tenslotte
slotteprees,
prees,als
alseen
eenwonder
wonder
En
onvergeeflijk zou
En onvergeeflijk
zou het zijn,
van
gedurfdheid en
en. gekundheid,
gekundheid, het
het prachtig
prachtig stuk
stuk werk
werkuit
uithet
hetBrusselsch
Brusselsch
van gedurfdheid
een triomf
triomf van
van dat
datnooit
nooitenen
nergensovertroffen
overtroffen
Muzeum, Melken getiteld:
getiteld: een
nergens
o·nze Vlaamsche
Vlaamsche
kerngezonde,
diepe, rijke,
rijke, als
als vlammen
vlammen stralende
stralende koloriet,
koloriet, dat
dat ohze
kerngezonde, diepe,
in
een
onafgebroken
opvolging
van
van
Eyck
tot
Courtens,
Claus,
schilders,
schilders, in een onafgebroken opvolging van van Eyck tot Courtens, Claus,
van de
Heymans
stempelt tot de
de zuiverste,
zuiverste, grootste
grootste schzlders
de wereld.
wereld.
schilders van
Heymans toe,
toe, stempelt
kon men
stoffelOheid,
zijn stoffelf/kheid, kon
men
Neen,
evengoed als
als wat
wat men
men geheeten
geheeten heeft
heeft zijn
Neen, evengoed
dezen
robusten Viaming
Vlaming zijn
zijn Vlamingschap
Vlamingschap zelf
zelf tot
toteen
eenverwijt
verwijtmaken.
maken. Men
Men
dezen robusten
vergete
het echter
echter niet:
niet: heel
heel wat
wat meer
meerdan
danininde de
keuze
onderwerpen,
vergete het
keuze
derder
onderwerpen,
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meer zelfs
meer
zelfs dan
dan ininhet
hetveelgeprezen
veelgeprezenkoloriet,
koloriet, zit
zithem
hemdat
datVlamingschap
Vlamingschap onzer
onzer
schilders in
schilders
in juist
juist niets
nietsanders
andersdan
daninindat
datbreede,
breede,kloeke,
kloeke,soms
somsbrutale
brutale zien,
zien, in
in die
die
geziene. De
DeVlamingen,
Vlamingen,van
van Matsys
Matsys
stevige, vette,
vette, soms
somsruwe
ruwe wedergave
wedergave van
van het
het geziene.
af, zij
af,
zij waren
waren vooral
vooral belust
belust op
op schoone,
schoone, gezonde
gezondezinnelijkheid,
zinnelijkheid, en
en ik
ik weet
weet niet
niet
wie het
hethoofdkenmerk
hoofdkenmerkhunner
hunnerschepping-en
scheppingen zoo
zoo treffend
treffend kenschetste
kenschetste met
met
meer
meer wie
l' impression
impression et
el dans
6elle sensualité
dans le
me'fier,
est la belle
sensualité dans I'
Ic métier,
deze woorden:
woorden: "C'
„C es1
c'
est
la
pate
opulente,
la
visz'on
saine
et
gonjlée
des
choses:
une
sorte
d'
abonel
gonfre
choses:
une
sork
d'abonc'es1
vision
fidle ofiulenle,

Avond
het Besjeshuis te _Schiedam,
Schiedam, schilderij
in olieverf.
Avond in
in het
schilderij in

dance
et de
de trop-plein,
une profusion
profusz'on sensuelle
sensuelle déversée
entiére."
l' tEuvre
ceuvre entiére."
trotfilein, une
déversée dans I'
dance el
Dit Vlaamsch-zijn
Vlaamsch-zijn is het
het Vlaamsch-zijn
Vlaamsch-zijn van
van Courtens.
Courtens.
Zal
het wagen,
wagen, Courtens
Courtens teterangschikken
rangschikken onder
onder één
één dier
dier vele
velegroepen
groepen
Zal ik het
tijd zoo
zoo bij
bij uitnemendheid
uitnemendheid gezegend
gezegend is?
is? Waagde
Waagde
van -isten, waarmede
waarmede onze
onze tijd
ik
mij niet
niet reeds
reedsteteverver
zelfs,
toen
ik hem
luminist,
vrijlichtschilder
ik mij
zelfs,
toen
ik hem
eeneen
luminist,
eeneen
vrijlichtschilder
hij echter
echterwél,
wél,maar
maarniet
nietzoo
zoouitsluitend
uitsluitend of
ofeenzijdig
eenzijdig is
is als
als
noemde,
wat hij
noemde, -— wat
anderen?
anderen ?
Courtens is al
al te
te zeer
zeergeboren
geborenschilder,
schilder, alaltetezeer
zeerplastisch
plastischkunstenaar,
kunstenaar, om
om
zich
aan één
één enkele
enkele richting,
richting, hoeveel
hoeveel minder
minder dan
dan nog
nog aan
aan één
éénenkele,
enkele, steeds
steeds
zich aan
dezelfde
methode te
tekluisteren.
kluisteren.
dezelfde methode
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g-eeft hij.
hij. En
at geeft
\Nat hem
Wàt
hem treft,
treft, zeide
zeide hij
hijmij
mijopopzijn
zijnlakonische
lakonischemanier,
manier, dát
wåt
hem
in
negen-en-negentig
van
de
honderd
gevallen
wel
het
eerst
en
wát hem in negen-en-negentig van de honderd gevallen wel het eerst en het
het
meest
treffen, dat
dat isisvoorzeker
voorzeker niets
niets anders
anders dan
dan de
de een
een ofofde
deandere
andereinin
meest zal
zal treffen,
verschijning der
der dingen,
hoofdzaak pi
pittoreske
dingen, het stormachtig
stormachtig drijven
drijven van
van het
het
tioreske verschijning
zwerk, het logge
zwerk,
logge gloeien
gloeien van
van een
eenzomermiddaghemel,
zomermiddaghemel, de
degobelin-toon
gobelin-toonvan
vaneen
een
heide, de schelpkleurige
schelpkleurige spiegel
spiegel van
van een
eenzeetje.
zeetje.
heide,
se ook
ook zijn
zijn eigen
eigenimpressie
impressie mede,
mede, en
en
Zeker brengt dat
dat natuurverschijnsel
natuurverschijnsel per se
de kunstenaar
de
kunstenaar verzuimt
verzuimt niet
niet dezen
dezen indruk,
indruk, op
op hem
hem zelf
zelfdoor
doordedebuitenwereld
buitenwereld
gemaakt, in
in en door
gemaakt,
door zijn
zÜn eigen
eigen werk
werk aan
aan andèren
anderen mee
mee tetedeelen.
deelen. Doch
Dochhierin
hierin

schilderij in:olieverf.
Melken, schilderij
in:olieverf.

onderscheidt
Courtens wel
wel het meest
meest van
van de
de impressionisten
impressionisten in
in het
het algealgeonderscheidt zich
zich Courtens
meen
van dedelandschapschilders
landschapschilders met
metbij
bijuitstek
uitstekpoetischen
poëtischen aanleg
aanleg in
in het
het
meen en van
Theodoor Verstraete,
hij, als
als dezen,
dezen, en dit
dit isis zeker geen
bizonder,
bizonder, b.v.
b.v. van
van Theodoor
Verstraete, dat
dat hij,
ik hem doe
- nooit
nooit het
het eigen
eigen aa priori
daarna
verwijt
gevoeide in
in het daarna
verwijt dat
dat ik
doe —
priori gevoelde
te belichamen
belichamen of
oftetesymbolizeeren.
symbolizeeren.
.
geziene poogt te
Is
Courtens objektief,
objektief, toch
hij geen
geen schilder
schilder van
van om
om het
heteven
even welke
welke ---,
-,
Is Courtens
toch is hij
van de
de eerste
eerstededebeste
besteonderwerpen.
onderwerpen.Wellicht
Wellichtzijn
zijnererniet
nietvele
velelandschapschilders,
landschapschilders,
hij.Wekelijks
Wekelijks bebedie
even angstvallig
angstvallig zoeken
zoeken en
eneven
evenzorgvuldig
zorgvuldigkiezen
kiezenals
alshij.
die even
steedt hij, in
het schoone
schoone jaargetijde
jaargetijde vooral,
en soms
soms vier
vier dagen
dagen aan
aan
in het
vooral, drie
drie en
wandelingen
bosch en
en duin,
duin, door
doorveld
veldenenpolder,
polder,opnemende
opnemendestil,
stil,ingeingewandelingen door
door bosch
/ref/ door zijn
togen, in
zijn ééntje,
ééntje, al
al het
het schoone
schoone dat
dat hem
hem pakt,
pakt, dåt
dátwat
wat tnft
zijn
togen,
in zijn
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stille landelijkheid
landelijkheid evenzeer
dát wat
wattreft
treftdoor
doorzijn
zgngrootschheid
grootschheidvan
vanlijn
lijn
stille
evenzeer als
als dåt
kleur.
of kleur.
Heeft
gekozen, ook
ook dan
hij eenmaal
eenmaal gekozen,
dan brengt
brengt hij
hij niet
niet slaafs
slaafs op het
het doek,
doek, wat
wat
Heeft hij
hij zoo
zoo ziet.
ziet. De
De meesten
meesten komen
komen er
er wel
wel niet
niet zoo
zoo rond
rond voor
vooruit,
uit,alaldoen
doenzij
zij het
het
hij
hem wel
wel na:
na: maar
maar wat
wat hem
hem dan
dan nog
nog hindert
hindert in
in het
het geheel,
geheel, hij
hij laat
laat het
het weg,
weg,
hem
hij eenig
eenig·hoekje
hoekje al
al teteleêg,
leêg,hij
hijvult
vulthet
hetaan
aanmet
metelders
eldersgeziene
gezienedingen.
dingen.
en acht
acht hij
en
Wat geeft
geeft het
het ons,
ons, ofofeen
eenschilderij
schilderijfotografisch
fotografisch waar
waar en
en juist
juistis,
is,als
alszij
zij
Wat
geen esthetischen
esthetisch en indruk
indruk maakt?
maakt? Niet
Niet de
depoëzie
poëziealleen
alleen toch,
toch, maar
maar ålle
álle kunst
kunst
geen
„das holde Vorrecht
om met
met H.
H.Kurz
Kurztetespreken
spreken —
- "das
Vorrecht im
imDienste
Dienste
is immers
immers -- om
is
Wahrhez't —- zuzuliégen!"
lügenl"
der Wahrheit
Alleen de
de grove,
grove,banale,
banale,alledaagsche
alledaagschewerkelijkheid
werkelijkheid is volkomen
volkomen waar;
waar; de
de
Alleen
kunst·-schijni
schiint het,
het, en niets
niets méér
méér hoeft
hoeft zij
zij en
enook
ookniets
nietsAnders!
ánders!
kunst
het,voor
voorCourtens'
Courtens'manier,
manier, dat
dathij
hij nooit
nooitnaar
naarvooraf
voorafgemaakte
gemaakte
Kenschetsend isishet,
schetsen,
zeggen, dat
dat het
het
schetsen, maar
maar uitsluitend
uitsluitendnaar
naarde
de natuur
natuurarbeidt.
arbeidt.Hoef
Hoef ik
ik te
te zeggen,
mij heel
heel weinig
weinig zou
zou kunnen
kunnen schelen,
schelen, zoo
zoohij,
hij,integendeel,
integendeel,zijn
zijn eerste
eerste vlugge
vlugge
mij
de natuur,
natuur, of
ofzelfs
zelfs ....
indrukken getrouw.
daarna, in
indrukken
getrouw schetste,
. schetste,om
omzeze eerst
eerst daarna,
in de
elders
uit tetewerken
werken?
elders uit
?
dat het
hetmet
metzijn
zijn
vurig,
zeldzaamnerveus
nerveustemperament
temperament
Hoofdzaak
het, dat
Hoofdzaak is
is het,
vurig,
zeldzaam
niet overeenkomt,
overeenkomt, om
tweemaal: ééns met
met —,
- ,doch
dochininafgebroken
afgebrokenzinnen,
zinnen,ééns
ééns
niet
om tweemaal:
zonder
inspiratie, doch
mooi gesponnen
gesponnen perioden,
perioden, hetzelfde
hetzelfde te
te zeggen!
zeggen!
zonder inspiratie,
doch in
in mooi
Laten
omstandigheden van
toe, dan
dan hervat
hervat hij
hij
Laten omstandigheden
van jaargetijde
jaargetijdeenen weder
weder het
het toe,
telkens
telkens weer,
weer, tot
tot hij
hij het
hetgewenschte
gewenschteklimax
klimax bereikt
bereikt heeft,
heeft, op
op de
de
telkens en
en telkens
eerst verkozen
verkozen plaats
plaats en
enzooveel
zooveelmogelijk
mogelijkonder
onderhetzelfde
hetzelfdelicht,
licht,den
denaangevangen
aangevangen
arbeid.
Is het
het genoten
genoten verschijnsel
verschijnsel zoo
zoovluchtig,
vluchtig, dat
dat het
het om
om zoo
zootetezeggen
zeggenonmogelijk
onmogelijk
een
schets,stellende
stellendefrissche
frissche
is,
het uitvoerig
uitvoerig tetebehandelen,
behandelen,dan
danlaat
laathijhijhethetbijbijeen
is, het
schets,
waarheid
koude, ofschoon
ofschoon mooie
mooie leugen.
leugen.
waarheid ver
ver boven
boven een koude,
Veeltijds
het werk
werk hem
hem zeer
zeer snel
snel af;
af; dit
dit was
was o.o. a.a.het
hetgeval
gevalmet
metzijn
zijn
Veeltijds gaat
gaat het
T
iidens een
een Siortbui,
Stortbui, dat
hij in
in luttel
luttel uren
uren schilderde.
schilderde. Moet
Moet het,
het, dan
dan kan
kan hij
hij
dat hij
Tildens
arbeidde hij
echter
ook maanden
maanden lang
lang volhouden.
volhouden. Aan
Aan Gouden
Regen arbeidde
hij drie
drie
echter ook
Gouden Regen
achtereenvolgende
Herfsten; aan
aan In
het Duin
Dutn vijf maanden.
maanden.
In het
achtereenvolgende Herfsten;
Courtens bezig
bezig te
te zien.
zien.
Interessant
Interessantisis het
het Courtens
zijn palet,
palet, of
of—
- beter
beter nog
nog----een
eeneenvoudige
eenvoudigeplank,
plank,
Vóór
op een
een stoel,
stoel, zijn
hem, op
V66r hem,
zijn bevel,
bevel, de
debuisjes
buisjesuitperst.
uitperst.
waarop
kleine jongen,
jongen, op
op zijn
waarop een
een kleine
Vlug
duidt hij
hij aan
aandedegroote
grootelijnen
lijnenvan
vanhet
hetgekozen
gekozenlandschap,
landschap, hier
hier deze
deze
Vlug duidt
zonk, daar
boschje, en
en dan
dan gaat
gaat
daar dien
dien heuvelrug,
heuvélrug,ginds
ginds dien
dien boom,
boom, verder
verder dat
dat boschje,
het er
er op
oplos,
los,met
metalle
allegeweld,
geweld,met
metwerkelijkefitria,
werkelijkefieria,flits-flets,
flits-flets,hierbeneden
hierbenedengroen:
groen:
de
weide; ginds
ginds boven
boven een
een andere
andere toon
toon van
van groen:
groen: den
den top
topeens
eensbooms:
booms:
de weide;
flits-flets,
in 't midden blauw:
hoog, een
een nuance
nuance van
van
blauw: dien
dien plas;
plas; ginds
ginds heel hoog,
flits-flets, hier
hier in
de
blauw:
eIken toon
toon den
den wedertoon,
wedertoon, na
na elke
elke waarde
waarde de
blauw: den
den hemel,
hemel, enz.;
enz.; na
na elken
evenwaarde,
en toetsen,
toetsen, en
en nog
nog eens
eens losse
losse toetsen
toetsen en
en
evenwaarde,niets
nietsdan
danlosse
losse vegen
vegen en
moll om het
zijn symfonie,
symfonie, in
in durr of mollom
vegen,
tot de
degeheele
geheelekleurladder
kleurladder van
van zijn
vegen, tot
even,
aaneengekanefast, ingezet zij.
zij.
even, aaneengekanefast,
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Niet eerst
dån de boomen, en
Niet
eerst de
de lucht,
lucht, dan
dan den
den grond,
grond, dán
en omgekeerd, schildert
Courtens; hij
werkt;als
als ik
ik zoo
Courtens;
ål die deelen tegelijk.
hij werkt;
zoo durf
durf zeggen, aan ál
Hij
tegelijk. Hij
laat het
geheel, „net
"net zoo,"
zoo," noemt
noemt hij het,
"gelijk de
laat
het schilderij
schilderij worden in zijn geheel,
het, „gelijk
natuur
het
zelf
doet!"
natuur
zelf doet!"
„En z66,"
z66," zegt hij, "z66
,,z66 alleen
alleen houdt
ding aaneen!
"En
houdt het
het geheele ding
aaneen! Anders
Anders
levert men
levert
men stukwerk!"
stukwerk!"
Ik
kwasten verslijt. Evenveel
Ik zou niet durven zeggen, dat Courtens veel
veel kwasten
Evenveel als
zijn penseelen
hanteert hij
't past
hij het paletmes, en aarzelt niet, als '1
past bl
61. appel#e,
appetite,
penseelen hanteert
zijn
nemen tot
tot een
een ofofander
ander stuk
stuk doek,
doek, of
of tot
totde
demouw
mouw of
oftot
tot
zijn toevlucht
toevlucht te
te nemen

Bij 't Avondschenieren,
Avondschemeren, schilderij
olieverf.
schilderij in olieverf.

een
een pand
pand van
van zijn
zijn jas.
jas. Het doel
doelheiligt
heiNgtimmers
immersdede
middelen.Zoo
Zoo is,
in zijn
zijn
middelen.
is, in
voortreffelijk
Tigens een
ik durf
voortreffelijk stuk,
stuk, Tf/dens
een Stortbui,
Stortbuz~ de geheele lucht geveegd,
geveegd, ik
durf niet
niet
zeggen geschilderd,
met de mouw
zijn jas
jas ....
geschilderd, met
mouw van
van zijn
....
Landschapschilder van
het echte,
echte, onverbasterde soort,
is Courtens een
ware
Landschapschilder
van het
een ware
soort, is
veldrat. Zonder
in de
Zonder een
afschuw te hebben
hebben van
van onze moderne
moderne steden
een afschuw
steden of zelfs in
verste
binnen
verste verte
verte te
te laboreeren aan misanthropie of agorafobie,
agorafobie, voelt
voelt hij zich binnen
Tot v66r enkele jaren
jaren
muren der
derbeschaafden
beschaafden zoo
zoo weinig
weinigmogelijk
mogelijk tehuis.
tehuis. Tot
de muren
nog bleef
bleef elf
elf volle
volle maanden
maanden op
op twaalf
twaalf zijn in een stille
stille buurt
buurt gelegen woning
woning te
te
-Brussel
. Brussel „potdicht."
"potdicht." Dan leefde
leefde hij met zijn
zijn heele gezin nu
nu eens
eens in
in zijn prachtig
bij Haarlem,
Haarlem, dan
dan weer
weer in
in zijn
zijn glazen huis
hutS
ingericht landhuis
landhuis te
te Vogelensang bij
ingericht
v,
V.
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te Sint
in het
het duin
duin bij
bij Katwijk, somtijds
somtijds te
Sint Gillis
Gillis bij
bij Dendermonde
Dendermonde of in
in een
een
in
ander dorpje
dorpje aan
aan de
deBeneden-Schelde.
Beneden-Schelde.
of ander
„atelier roulant"
opzettelijk daartoe ingericht
ingericht "atelier
roulant" waggelde
waggelde en
en schokMet zijn opzettelijk
tot
bosch,
vol
van
dat
vrijmakend
kelde
hij
van
duin
tot
duin,
van
van
dat
vrijmakend
bosch
van
duin
tot
duin,
van
kelde hij
Wiltsangh aldus
dat ook
ookVondel
Vondel kende,
kende, toen
toenhij
hij de
devogeltjes
vogeltjes ininzijn
zijn Wt'ltsangh
gevoel, dat
gevoel,
liet kweelen
kweelen::

een dier
dierzijn
zijnvrijheid
vrijheid waart!
waart!
„,,"Vat
Wat is een
Wat mist
mist het
het aan
aan zijn
zijn wensch,
wensch,
Wat
terwijl de vrek
vrek zijn
zijn potgeld
potgeld spaart?
spaart ?
terwiji
0, arme mensch
mensch!!
0 slaaf! o,

o

Waar groeien eiken
eiken te
te Amsterdam
Amsterdam??
Waar
0,
kommerzieke Beurs,
0, kommerzieke
binnenkwam ?
daar
genoegen binnenkwam?
daar nooit genoegen
Wat
mist die
die plaats
plaats al
al geurs!"
geurs !"
Wat mist
In
dezen verbazenden improvisator,
nog stouteren
improvisator,dezen
dezen brutalen
brutalen ziener
ziener en
en nog
In dezen
huldig
ik,
stoutweg,
een
dit
natuurkind
zonder
weerga
-huldig
ik,
stoutweg,
een der
der
borstelaar, in
in dit
zonder weerga
reinste
glories. onzer
hedendaagsche schilderschool.
reinste glories
onzer hedendaagsche

1894-16oi.

ISIDOOR DE
R UDDER
DE RUDDER

te Gent.
Het
Frans Willems-gedenkteeken
Gent.
Willems-gedenkteeken te
Het Jan
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I.
en roerend
tooneeltje van
van134jden
blijden levenslust
levenslust en
enreine
reinezinnelijkheid.
zinnelijkheid.
roerend tooneeltje
Een
E
Vier
personages:een
eenmoeder
moederenenhaar
haardrie
driekleinen.
kleinen.
Vier
personages:
Jong,
piepjong nog
nog het
hetmoedertje,
moedertje,half
halfgeknield
geknieldhalf
halfhurkend
hurkend met
met haar
haar
Jong, piepjong
jongste aan
aan de
de borst,
borst, zwellend
zwellend met
metmooilokkende
mooilokkende ronding
ronding tetevoorschijn
voorschijn
jongste
open, dunstoffige
dunstoffige kleedje.
Met de
de rechte
rechte hand
hand voedt
voedt zij
zij de
de twee
twee
uit
uit het
het open,
kleedje. Met
grootsten,
vlak v66r
vóór haar
haaropopeeneen
sjovel
kussentjegezeten,
gezeten,opheffend
opheffend de
de
grootsten, vlak
sjovel
kussentje
bolronde hoofdjes,
en uitstekend,
uitstekend, 0o zoo
gretig, de
dehongerige
hongerigemondjes,
mondjes, half
half
hoofdjes, en
zoo gretig,
,)
hier gereproduceerde
~ereproduceerde portret
teekening van
van den
den heer
heer de
deRudder
Rudderzelf.
zelf.
1) Het hier
portret werd
werd vervaardigd
vervaardigd naar
naar een
een teekening
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belust om
belust
om elkaar,
elkaar, speelziek,
speelziek, weg
weg tetestooten,
stooten,ten
teneinde
eindetoch
tochmaar
maar het
het eerst
eerst ....
........ te
te krijgen,
krijgen, te
te hebben.
hebben.
hetneusje
neusje als
als bedolven
bedolven
Intusschen zwelgt de
de kleine,
kleine,blijkbaar
blijkbaarbuiten
buitenadem,
adem,het
in het poezele
poezele vleesch,
vleesch, aan
aandedemilde
mildebron
bronvan
vanverkwikking
verkwikking en
enkracht
kracht .....
in
de vuistjes
de
vuistjes toe,
toe, dedekleine,
kleine,poezele,
poezele,vol
volkuiltjes
kuiltjeszittende
zittendevuistjes
vuistjes toe,
toe,doch
doch
vooral
dat
klein-kleine
neusje
als
bedaven
in
het
malsche
moedervleesch.
vooral dat klein-kleine neusje
bedolven in het malsche moedervleesch.
En
het moedertje
moedertje bukt
aardig over
over de
de drie
driegulzige
gulzigeschepseltjes,
schepseltjes, en
en
En het
bukt zoo
zoo aardig
zij lacht
zij
lacht zoo
zoo natuurlijk
natuurlijk en
en moederzalig
moederzalig en
enkinderlijk
kinderlijk speels
speelsbovendien
bovendien de
de
etertjes toe,
etertjes
toe, er
er ligt
ligtzulk
zulkeen
eengevoel,
gevoel,zulk
zulkeen
eeninnig
inniggevoel
gevoelvan
vanonbewust
onbewust
dat dartele,
dartele, doch
doch geenszins
geenszins grove
grovewezen,
wezen, dat
datmen
men
zinnelijk
zinnelijk genieten
genieten over
over dat
kan dan
dantetevergeten,
vergeten,dat
dat
moedertje
kindertjesijskoud
ijskoudmarmer
marmer
niet
anders kan
niet anders
moedertje
enen
kindertjes
zijn en
en te
te denken
zijn
denken dat
dat het leven
leven is.
is.
Marmer,ja,
ja, edel
edel vlekkeloos
?
Marmer,
vlekkeloos wit
wit marmer,
marmer, —
- doch
dochijskoud
ijskoud?
leeft, dat
dat marmer
marmer!! Het
Het leeft
leeft al
al wat
wat er
eraan
aan isis;; de
denaakte
naakte
Neen! Het
Het leeft,
kinderlichaampjes
gelaat en
en boezem
boezem van
van 't vrouwtje
kinderlichaampjestrillen
trillenvan
van ongeduld;
ongeduld ; en
en gelaat
geven de
de illuzie
illuzievan
vanwerkelijk,
werkelijk,blozend,
blozend,bloedvol,
bloedvol,jonkheidsfrisch
jonkheidsfrisch vleesch.
vleesch.
In 1883
eerst, in
Titel: Het Nest.
Nest. In
1883 voor
voor 't'teerst,
in pleister,
pleister, te
te Parijs
Parijs;; in 1885,
1885, op
op
dezelfde
Antwerpen tentoongesteld,
tentoongesteld, werd
voor rekening
rekening van
van 't
dezelfde wijs
wijs te
te Antwerpen
werd het, voor
Muzeurn,
door den
den beeldhouwer
beeldhouwer in
in marmer
marmer uitgevoerd.
uitgevoerd.
Muzeum, aldaar,
aldaar, door
Met de
De Kus,
Met
de beroemde
beroemde groep
groep van
vanLambeaux,
Lambeaux, De
Kus, is
het nu
nu een
een der
der
is het
aantrekkelijkste
erg onvolledige
onvolledigeverzameling.
verzameling.
aantrekkelijkstewerken
werken der
der nog
nog erg
Groote kunst?
kunst? Och
neen; het
het werk
werk isis lief,
lief, niet
nietgrootsch,
grootsch,bekoorlijk,
bekoorlijk, niet
niet
Och neen;
overweldigend; het
het munt
munt niet
niet uit
uitdoor
doorstrengheid,
strengheid,maar
maardoor
doorbevalligheid
bevalligheid
overweldigend;
van
lijnenspel; het
ontbeert stijl,
zeker, nog
nogmeer
meermisschien,
misschien, doch
doch het
het
van lijnenspel;
het ontbeert
stijl, heel
heel zeker,
trilt,
trilt van
van leven.
leven.
trilt, het trilt
Kunst,
gezonde en
en Vlaamsche
in elk geval.
Kunst, gezonde
Vlaamsche kunst,
kunst, in
geval.
bestenbeweerden,
beweerden,de
dekunstenaar
kunstenaar een
een allegorie
allegorie
Had, zooals
zoo als enkelen
enkelen van
vandedebesten
Had,
bedoeld
?
bedoeld?
Was het
het er
erom
omgedaan
gedaanom,
om,bij
bijmiddel
middel van
van een
eenkijkje
kijkje in
in het
het leven
leven der
der
Was
menschen, voor
stellen het
hetrumoerige
rumoerigesmultooneel
smultooneel inineen
eenvogeltjesgezin
vogeltjesgezin??
menschen,
voor te stellen
Ik geloof het
Ik
het niet.
niet.
Zoo de
de beeldhouwer
beeldhouwer al
al aan
aanvogeltjes
vogeltjesmag
mag
gedachthebben,
hebben,dan
danzeker
zeker
Zoo
gedacht
alleen bij
bij het
het zoeken
zoeken naar
naar dien
dien titel.
titel.
alleen
allegorie, het
hetdirekte
direkteleven
levenzelf
zelfwas
was
hier
hoofdzaak.Wat
WatdedeRudder
Rudder
Geen allegorie,
hier
hoofdzaak.
ons hier
hier te
te zien
zien geeft,
geeft,dat
datzag
zagdede
kunstenaareerst
eerst
zelf
in de
werkelijkheid.
ons
kunstenaar
zelf
in de
werkelijkheid.
dan ging
ginghet
hethem,
hem,alsals
steedschen
wandelaar,die
dieininhet
hetmooie
mooiegedicht
gedicht
En dan
denden
steedschen
wandelaar,
. van
van Albrecht
Albrecht Rodenbacht
Rodenbacht blijft
blijft luisteren
luisteren naar
naarhet
het
kinderlijkbedestamelen
bedestamelen
kinderlijk
In een
een boerenhuisje,
boerenhuisje, zoodat
zoodat hij,
hij, zonder
zonder het te
te willen,
willen,
in

"moet lachen,
lachen, wijl
wijl zijn
zijn hart
hart ontroert
ontroert bij
bij 't'tlijzig
lijzig vluchtig
vluchtig zingen
zingen
„moet
"der poëzie,
poëzie, die
die schuilend
schuilend leeft
leeft in
in de
dealledaagsche
alledaagschedingen."
dingen."
„der
wat hij
hij aldus,
aldus, juist
juistinindedeeerste
eerste
dagen
van
zijneigen
eigengelukkig
gelukkighuwelijk,
huwelijk,
En wat
dagen
van
zijn
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met
dankend oog
en kloppend
kloppend hart
hart genoten
genoten had,
had, het
het liet
liet hem
hem niet
niet weer
weer
met dankend
oog en
atra cura
los,
zat hem
hem als
als een
een nieuwe
nieuwe atra
cura overal
hielen, tot hij
hij er
er
los, het zat
overal op
op de hielen,
zich
van bevrijdde
bevrijdde in
in dit
dit werk.
werk.
zich van
Kunst is
is bevrijding!
Alleen als
als er
er bevriding
is, is
is er
Kunst
bevrijding! Alleen
bevrijding is,
er kunst.
kunst. Hier
Hier wås
wás
bevrijding;
zijn nederigheid,
nederigheid, dit
dit werk
werkden
denonmiskenon miskenbevrijding; daarom
daarom draagt,
draagt, in alalzijn
baren
stempel van
van begoochelende
begoochelende waarheid
waarheid en
enwarmbloeiend
warmbloeiend leven.
leven.
baren stempel
He/ Nesi
Toen de
Toen
de Rudder
Rudder Het
Nest in 1883 te Parijs
Parijs ten
ten toon
toon stelde,
stelde, was
was zijn
zijn
naam
nog
zoo
goed
als
onbekend.
naam nog
goed als onbekend.
Wel
had de
deAkademie
Akademie van
van België
België
Wel had
in
1880 reeds
reeds een
eenbeeldje
beeldjevan
vanzijn
zijnhand,
hand,
in 188o
Primavera, met
goud bekroond:
bekroond: een
een
Primavera,
met goud
niet onaardig
onaardig idylletje,
idylletje, een
een jong
jong meisje,
meisje,
loopend,
met een
eenarmvol
armvollentebloemen,
lentebloemen,
loopend, met
spelend
met een
een geitje,
geitje, dat
datvroolijk
vroolijk
spelend met
blatend
haar opspringt;
opspringt; wel
welhad
had
blatend tegen haar
hij,
in 1882,
1882, den
den tweeden
hij, in
tweeden prijs
prijs van
van
Rome
bekomen; thans
thans verleende
verleende men
men
Rome bekomen;
hem
Parijs,benevens
benevensuitbundigen
uitbundigen
hem teteParijs,
lof
in de
dedagbladen,
dagbladen, een
een tweede
tweede memelof in
dit werk.
werk. —
- Van
Vandien
dien dag
dag
daille
daille voor dit
af was,
was, zooals
zooals men
men het
het vulgo
yule) heet, de
Rudder's naam
naam in België
Rudder's
België„gemaakt."
"gemaakt."

II.
Waarom
al dadelijk
dadelijk dit werk heb
Waarom ik al
besproken,
ik verder
verder mededeelen.
mededeelen.
besproken, zal
zal ik
echter eerst een
een kort
kort woord
woord over
over
Nu echter
Nu
den
mensch en
en zijn
zijn leven.
leven.
den mensch
Februari 1855
1855 te
Den 33nn Februari
te Brussel
Brussel
geboren, is
is de
geboren,
de 46-jarige
46-jarige Isidoor
Isidoor de
de
Rudder
thans in
in zijn
zijn volle
volle kracht.
kracht.
Rudder thans
Zoon
Gentsche ouders,
ouders, ontving
ontving
Zoon van Gentsche
hij
zijn eerste opleiding
opleiding in
in de
de VlaamVlaamhij zijn
onderging later
later
sche
volkstaal, doch
doch onderging
sche volkstaal,
den nadeeligen invloed van het toen nog
heelemaal verfranschte
verfranschte Middelbaar
Middelbaar OnOnPrimavera,
brons.
Primavera, beeldje
beeldje in brons.
derwijs
het Atheneum
Atheneum der
der hoofdstad.
hoofdstad.
derwijs Op
op het
Vandaar
voor hem,
hem, den
denwaren,
waren,onverbasterden
onverbasterden Vlaming,
Vlaming, deze
deze pijnigende
pijnigende
Vandaar voor
anomalie,
hij zijn
zijn eigen
eigen taal
taallang
langniet
nietzoo
zoomakkelijk
makkelijkschrijft
schrijft en
en spreekt
spreekt
anomalie, dat
dat hij
als
de Fransche.
Fransche.
als de
Maar
bleven ongedeerd!
ongedeerd!
Maar denken
denken en
en voelen bleven
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Vader de
Vader
de Rudder
Rudder stond
stond aan
aanhet
hethoofd
hoofdvan
vaneen
eenwelbeklante
welbeklante ornamentistenwerkplaats.
tisten
werkplaats.
Daar
had Isidoor reeds
als kind
kind gespeeld,
gespeeld, als
als knaap
knaap geravot;
geravot; trotsch op
reeds als
Daar had
zijn kunnen
in hem
zijn
kunnen en
en 't in
hem gesteld
gesteldvertrouwen,
vertrouwen, had
had hij
hij menigmaal
menigmaal „mogen
"mogen
helpen",
ander ideaal
ideaal was
was er
er al
al heel
heelvroeg
vroegininzijn
zijn hart
hart plaats
geen ander
helpen", en voor geen
wat vader
voor dit:
„te worden wat
dit: "te
vader is!"
is I"~
dan voor
Toch muntte
muntte hij,
hij, toen
toenhij
hij van
vanzijn
zijn twaalfde
twaalfde jaar
jaar af
afde
de Brusselsche
Brusselsche Akademie
. . . . de
bezocht,
uit behalve
behalve in
in ....
bezocht, in
in. alles
alles uit
studie. Tot
Totzijn
zijn twintigste
twintigste jaar
jaar toe
toe
de studie.

Nest, groep
groep ininmarmer.
marmer.
Het Nest,

. . . . ondeugd, verzot op
hij een
een....
op spel
spel en
en nietsdoen,
nietsdoen, en
en wiens
wiens potsen
potsen en
en
was hij
fratsen
fratsen vader
vader de
de Rudder
Rudder menigen
menigen slapeloozen
slapeloozen nacht
nacht veroorzaakten.
veroorzaakten.
Huiselijke rampen
bestaan van
van Hansje-zonder-zorgen
Hansje-zonder-zorgen in
rampen brachten
brachten in
in dit
dit bestaan
weeg.
ommekeer te
ééns een beslissenden ommekeer
te weeg.
Een
Een lange
lange en
engevaarlijke
gevaarlijke ziekte
ziekte zijns
zijns vaders
vaders bedreigde
bedreigde de
de familie
familie met
met
minder dan
dan armoede.
armoede.
niets minder
meer werd,
werd, in
in het
hetvuur
vuurder
derbeproeving,
beproeving,ijzer
ijzer tot
totstaal.
staal.
Eens te meer
Eens
Nu kwam
kwam het,
het, overtuigend
overtuigend en
en overweldigend,
overweldigend, over
over hem,
hem, dat
dat het
het leven
leven
Nu
zijn aanvang
aanvang onnoozel kinderspel,
kinderspel, maar
maar al
al spoedig
spoedig hooge
hooge ernst
ernst is.
is.
in zijn
wel in
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Hij
begreep, welke
welke plichten
plichten voortaan
voortaan op
op hem
hem rustten,
rustten, en
en legde,
legde, ininallen
allen
Hij begreep,
eenvoud,
alle oprechtheid,
oprechtheid, de
gelofte af:
af: de
dezijnen
zijnen te
teredden.
redden.
eenvoud, in
in alle
de gelofte
Van dan
Van
dan af
af volgt
volgt hij,
hij, op
opde
deAkademie,
Akademie, nog
nogenkel
enkel de
deles
lesvan
vancompositie
compositie
onder
leiding
van
den
heer
Stallaert,
en
besteedt
al
zijn
overigen
tijd aan
aan
onder leiding van den heer Stallaert, en besteedt
zijn overigen tijd
het
boetseeren op
op het
het atelier
atelier van
van den
den heer
heerSimonis.
Simonis.
het boetseeren
Deze bezocht,
Deze
bezocht, ééns
ééns of tweemaal
tweemaal elke
elke week,
week, zijn
zijn leerlingen;
leerlingen; haalde,
haalde, wat
wat
zij
hadden vervaardigd,
vervaardigd, ongenadig
den hekel,
hekel, doch
doch liet
liethen,
hen, voor
voor 't
zij hadden
ongenadig over
over den
overige,
heel
wat
vrijheid
van
handelen.
overige,
wat vrijheid van handelen.
Zoowel Simonis
StaUaert is
is de
denederige,
ned<=:rige,goedhartige
goedhartigededeRudder
Rudderinnig
innig
Simonis als
als Staltaert
dankbaar
dankbaar gebleven.
Van
uiterlijk en
van karakter
karakter is
is de
deRudder
Rudder een
eenwaar
waarBrabander,
Brabander, een
een
Van uiterlijk
en van
Brusselaar.
Hij
dweept met
met Brabant,
Brabant, ons heerlijk,
onvergelijkbaar Vlaamsch
Vlaamsch Brabant
Brabant
Hij dweept
heerlijk, onvergelijkbaar
met
zijn frischgroene
frischgroene weiden
weiden en
envet-vruchtbare
vet-vruchtbareakkerlanden,
akkerlanden, golvend,
golvend, met
met
met zijn
honderd
en dellingjes
dellingjes van
van Mechelen
Mechelen tot
tot Nijvel
Nijvelenenvan
vanden
denDender
Dender
honderd heuveltjes
heuveltjes en
tot de provincie
provincie Luik.
Luik.
Ter Kamerenbosch
Kamerenbosch en
ende
delommerige,
lommerige, schilderschilderHij is dol op
Hij
op het
het schaduwrijke
schaduwrijke Ter
daar te
tevinden
vinden:: Groenendaal,
Groenendaal, Roo
Roo Klooster,
Klooster, de
devijvers
vijversvan
van
achtige
hoekjes, daar
achtige hoekjes,
Ter Hulpen,
Hulpen, Boschvoorde.
Boschvoorde.
Hij is,
vooral, vol
vol van
vanzijn
zijngeboortestad
geboortestadBrussel,
Brussel, de
demooiste
mooiste stad
stadniet
niet
is, vooral,
ja,van
vanwat
watalalniet
niet?
alleen
alleen van
van geheel
geheel België,
België, maar
maar....
.. ja,
?
Hij
zweert bij
bij Manneken-Pis
Manneken-Pis als
alsJupiter
Jupiter bij
bij zijn
zijn baard,
baard, en
enisisverlekkerd,
verlekkerd,
Hij zweert
waarachtig zoon
zoonvan
vandedestad
stad
van
Everaart
Serc1aasen
enAnneessens,
Anneessens,
als
elk waarachtig
als elk
van
Everaart
't 'tSerclaas
op „pensen"
op
"pensen" (worsten)
(worsten) en
en „sjoesels"
"sjoesels" en
en„kiekens"
"kiekens" en
enhutsepot.
hutsepot.
In
één opzicht
opzicht isishijhijgeen
geenBrusselaar:
Brusselaar:hij
hij lijdt
lijdt niet
niet aan
aan babbelz'tt's
acuta;;
In één
6a66elitis acuta
het wawelen,
wawelen, het
het kletsen,
kletsen, het
het
hem
ontbreekt de
de onuitputtelijke
onuitputtelijke ader
hem ontbreekt
ader van
van het
pochen, het
pochen,
het ophalen.
ophalen. Pas 61agueur
blagueur du tout,
tout, deze
"kiekenvreter" ; veeleer wat
wat
deze „kiekenvreter";
ingetogen,
zonder volstrekt
volstrekt bedaard,
bedaard, wat
wat stil,
stil,zonder
zonderdaarom
daarombloode
blo odetetezijn.
zijn.
ingetogen, zonder
men ons
ons niet
nietwillen
willenwijsmaken,
wijsmaken, zooals
zooals men
men 't wel
eens bebeMaar,
Maar, laat
laat men
wel eens
deze geboren
geboren jongen
jongen van
van Brussel
Brussel zou
zou zijn
zijn sans
atfache belie
beige
proefde,
proefde, dat
dat deze
sans attache
sensz'ble;
men hem
hem niet
niet herleiden,
herleiden, ook
ook niet
niet ,,par
sensible; laat
laat men
„par l'z'njluence
Plaxman
l'influence de J.la.xman
Goujon", tot een Engelschet de
de Jean
Jean Gou;'on",
Engelsch- of
ofeen
eenFranschman.
Franschman.
Wij
protesteeren!
Wij protesteeren!
De Rudder
Rudder is
is wel
wel en
enwis
wiseen
eenVlaamsch
Vlaamschkunstenaar,
kunstenaar,en
enikikhoop
hoop het
het in
in den
den
van deze
deze schets
schets tetebewijzen.
bewijzen.
loop
loop van
Wat
hij van
van den
den Brabander
Brabander en
en den
den Brusselaar
Brusselaar in
in hooge
hooge maat
maat bezit,
bezit, dat
dat
Wat hij
is zijn
zijn hartelijkheid
hartelijkheid en
en voorkomendheid.
voorkomendheid.
gelaat;zijn
zijnvriendelijk
vriendelijk oog
oog
Beide
leest gij,
gij, als
als in
in een
eenopen
openboek,
boek,op
opzijn
zijngelaat;
Beide leest
noodigt
tot mededeelzaamheid;
mededeelzaamheid; zijn
zijn mond,
mond, zonder
zonder iets
iets wat
watnaar
naarvalschheid
valschheid
noodigt tot
of wereldverachting
wereldverachting zweemt,
zweemt, isisdie
dievan
vaneen
eendie
dieliever
lieverzwijgen
zwijgenzal
zaldan
danonwaaronwaarheid
te spreken.
spreken.
heid te
datikikmij
mij niet
nietvergis.
vergis.
Zoo
ken ik
ik hem
hem —
- en
en ik
ikben
benzeker,
zeker, dat
Zoo ken
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lIl.
De Rudder
Rudder is
is een
een werker.
werker.
Weinigen, slechts
Weinigen,
slechts de
de allervruchtbaarsten voltooiden,
laatste
voltooiden, gedurende
gedurende de
de laatste
2 0 jaren,
z. van
18 à 20
jaren, d.
d. w. z.
van af
af zijn
zijn succes
succes te
te Parijs
Parijs met
met Het Nest
Nest tot heden
heden
toe -— een
reeks gewrochten,
gewrochten, even
evenschitterend
schitterend
een reeks
en
even talrijk als
wat wij
wij van
van hem
hem te
te zien
zien
en even
als wat
kregen.
Weinigen
alleen de
drie of
of vier,
vier, die
die
Weinigen ook,
ook, alleen
de drie
boven
allen en
enallen
allenuitsteken,
uitsteken,Meunier,
Meunier, van
van der
der
boven allen
Stappen,
Dillens, overtreffen
overtreffen hem
hem in
in oorspronStappen, Dillens,
niet van
van vinding,
vinding, dan
dan toch
toch van
van
kelijkheid, zoo
zoo niet
uitvoering.
Dit was
Dit
was van
van eerst
eerst afafzijn
zijn overtuiging
overtuiging en
enzijn
zijn
zelfs een
zoogezegd
streven: zelfs
een zoo
gezegd alledaagsch
alledaagsch onderonderwerp moet
een kunstenaar
kunstenaar op
op hem
hem eigen
eigen wijs
wijs
moet een
kunnen
behandelen.
kunnen behandelen.
Die overtuiging
overtuiging heeft
heeft hij
hij zelden
zeldenbeschaamd.
beschaamd.
Naar
volstrekte nieuwheid van
zocht hij
hij
van stof zocht
Naar volstrekte
De
Waarheid,
De
drie
wel
nooit:
De
Waarheid,
De
drie
Levensty'den,
wel nooit:
Levenstilden,
een
moeder die
die haar
haar kinderen
kinderen zoogt en
en die
diehij
hij
een moeder
dan Overvloed betitelt,
ziedaar zijn
zijn geliefkoosde
betitelt, ziedaar
gegevens.
gegevens.
Maar -- waar
zijn ze dan
allen, de
de
waar zijn
dan toch
toch allen,
hedendaagschen, die
geheel nieuwe,
nieuwe, neen,
neen, die
die
die geheel
méér nreuwe
nieuwe dingen vinden?
Buiten
de niet
niet drukke
drukke schaar
schaar der
derwezenlijk
wezenlijk
Buiten de
artistieke
symbolisten, als
b.v. Jan
Jan Toorop, en
artistieke symbolisten,
als b.v.
136cklin,
verder
enkelen der
der allergrootsten, als Böcklin,
verder enkelen
Klinger, Sattler, Rodin, Burne Jones, zeker maar
heel weinigen.
weinigen.
En
is het
het op
opzichzelf
zichzelfniet
niet reeds
reeds een
een heele ververEn is
vaak reeds
reeds goed en meermalen slecht
dienste, het
het vaak
anders goed
gezegde zelf
De
Waalheid, brons.
brons.
gezegde
zelf nog
nog eens
eensanders
anders én anders
De Waaiheid,
én anders
te kunnen
kunnen herhalen?
anders mooi
mooi te
Is
Mathias Grueneberg's Christus aan
minder merkwaardig
merkwaardig
aan 't Kruis er minder
Is Mathias
hoorde ?
om,
omdat die
stof niet
niet hem
hem alleen,
alleen, niet
niet hem
hem het
het eerst
eerst hoorde?
om, omdat
die stof
Dat talent,
Dat
talent, om
om op
op eigen
eigenwijs
wijseen
eenonderwerp
onderwerp op
optetevatten,
vatten,openbaarde
openbaardede
de
ik wil
zijn coup d'essaii
wil spreken
spreken van
van zijn
zijn ontwerp
ontwerp tot een
een
d'essai; ik
Rudder bijna met zijn
en de
gedenkteeken ter
eer van
van onze
volkshelden Breidel
Breidel en
de Coninck.
onze volkshelden
ter eer
mede in
Dit
ontwerp, in
in 1882 uitgevoerd,
dong in
in 1883 mede
in den
den nationalen
uitgevoerd, dong
Dit ontwerp,
wedstrijd,
stad Brugge
Brugge uitgeschreven,
uitgeschreven, en
en waarin
waarin Paul
Paul de
de Vigne
wedstrijd,door
door de
de stad
bekroond werd.
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van een
Zeker, als
voldragen, geheel
geheel rijpe
rijpe arbeid van
een overigens
overigensouder
ouder artiest,
artiest,
als voldragen,
ver boven
staat
het monument
monument van
van de
de Vigne ver
boven het
het proefstuk
proefstuk van
vande
deRudder.
Rudder.
staat het
Doch, al
komt dit
dit laatste
laatste het
het andere
andere nog zoo
zoo weinig
weinig nabij in grootschheid
al komt
opzicht overtrof
overtrof het den
en majesteit
van lijnen en
majesteit van
van stijl, in één opzicht
den arbeid
arbeid van
van
órigineelste van alle.
al
de mededingers
mededingers ten
ten volle; het was,
was, zonder
zonder twijfel,
twijfel, 't origineelste
al de
in een enkel
Verbeeld u, op
een zeer eenvoudig
voetstuk, saamgeschaard in
eenvoudig voetstuk,
op een
beenhouwers, wevers, volders,
menschelijk kluwen,
bende gemeentenaren: beenhouwers,
volders,
kluwen, een bende
smeden,
boven hen,
hen, de
de uitwapperende vaandels
van hun
hun ambacht,
ambacht, in
in
vaandels van
smeden, met,
met, boven
hun
handen goedendags, lansen,
lansen, bijlen, mokers,
hun gezicht
gezicht de
de dreigende
dreigende
mokers, op hun
hun handen
berserker-woede .... Vooraan,
van allen de grootste,
grootste, houdend
houdend
uitdrukking
Vooraan, van
uitdrukking der berserker-woede
bij
zijn manen den grimmig-brullenden leeuw, half-naakt,
half-naakt, half
half wild,
wild, Jan
Jan Breidel.
Breidel.
bij zijn
een tegenhanger
een zoo
„De Waarheid",
Van 1884 dagteekent
dagteekent "De
Waarheid", een
tegenhanger -— en 0o een
mooie -— van
de Vigne's Onsterfelfikhetd
Dillens' Allegretto.
Onsterfeljkheid en
en Dillens'
Allegretto.
van de
De
beeldhouwer heeft
wellicht het
het vers
vers van
van Sully
Sully Prudhomme
Prudhomme gelezen:
De beeldhouwer
heeft wellicht
Vérité dort
"La
blanche Vérité
pui/s!"
„La blanche
don' au fond d'un grand puits!"
Hij toont
ons, even
even opgestegen
opgestegenuit
uitden
dendiepen
diepenput,
put,leunend
leunend nog
nog tegen
tegen
toont ze ons,
den radpaal, nauwelijks
ontwaakt. Een
Een liefelijk
liefelijk maagdenfiguur, wellicht
wellicht een
nauwelijks ontwaakt.
schuchter in
in haar
haar mooie naaktheid en toch
ietsje
te zwaar
zwaar van
van beenen, schuchter
toch daarop
daarop
ietsje te
trotsch, met
slechts half
half ontwikkelde
ontwikkelde boezems,
boezems, opstekend
opstekend met
met bevallige
met slechts
gevormdehand,
hand,ontwarrend
ontwarrend
.'onbeholpenheid
onbeholpenheid den
linken arm
arm met
met dedemooi
mooigevormde
den linken
haar lang,
lang, golvend
golvend haar
haar -— dat den
den indruk
indruk maakt
maakt
even,
met de
de rechte
rechte hand,
hand, haar
even, met
van
blond te
te zijn.
zijn.
van blond
Geen
gestrenge, overweldigende,
overweldigende, schrik
schrik aanjagende
aanjagende Waarheid,
Waarheid, maar
maar een
een
Geen gestrenge,
schoons, dat
dat tevens
tevens heel
heel werkelijk
werkelijk is.
is. .
zoete veropenbaring van
van iets schoons,
Een
lieve, zuivere
zuivere zieledroom,
been geworden.
geworden.
Een lieve,
zieledroom, vleesch en
en been
En
allerbekoorlijkst isishet
edel van
van gevoel
gevoel als
alsslechts
slechts
En allerbekoorlijkst
het hoofdje,
hoofdje, rein
rein en
en edel
zelden,
zelden, de oogen zedig
schuchterheid bij
bij het erkenhalf toe
als uit
uit pudieke schuchterheid
zedig half
toe als
nend
zien van
eigen mooie
mooie gedaante,
gedaante, den
den mond
mond iets
iets roepend,
roepend, iets
iets verkonnend zien
van eigen
innigen klank
klank van
van stem.
stem.
dend met
met innigen
Dit beeldje, uitmuntend
den ernstigen
ernstigen diepen toon
van het
het brons,
brons, was,
was,
toon van
uitmuntend in
in den
na het
na
het groote succes
van Het
Nest, een
daad. Het bewees,
bewees, dat
dat de
de artiest
artiest
succes van
He/ Nest,
een daad.
... geld,
geld, enkel
er
zich te
te goed
goed voor
voor achtte,
achtte, om,
om, uit
uit liefde
liefde tot
tot bijval
bijval en
en...
enkel
er zich
leveren.
aardige, sentimenteele dingen
dingen te leveren.
IV.
Het
was in
in 1887, dat
de familie
familie de
Ro den
den nog
nog jongen beeldhouwer met
Het was
dat de
de Ro
op meesterlijke
meesterlijke wijze kweet.
een
bestelling vereerde,
vereerde, waarvan
waarvan hij zich
een bestelling
zich op
Een grafteeken, bestemd
voor het
het kerkhof
kerkhof te
te Laken.
Laken.
bestemd voor
Ook
ditmaal kwam
kwam de
de beeldhouwer
beeldhouwer voor
voor den
den dag
dag met
met iets
iets oorspronkelijks
Ook ditmaal
drie LevenstfJden.
zijn belichaamd
belichaamd in
drie levensen degelijks, De drie
Zij zijn
in deze drie
Levenstjden. Zij
groote figuren:
oude vrouw,
vrouw, een
een arm,
arm, afgeleefd
afgeleefd wezen,
wezen, met
metingevallen
ingevallen
figuren: een oude
wangen
en ontvleeschde borsten,
starend met
met oogen, die
meer in
in haar
haar eigen
die meer
wangen en
borsten, starend
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ziel dan
dan daar
daar in
in de
de buitenwereld
buitenwereld schouwen;
schouwen j dan
dan een
een maagdeken,
maagdeken, nauw
nauw volwasvolwassen, sluimerend,
vrij van
van kommer
sen,
sluimerend, vrij
kommer en
en zorg,
zorg, enendroomend,
droomend,met
metglimlachenden
glimlachenden
mond, van
van al
al de
mond,
de rozen
rozen die
die zij
zij in
in 't leven nog plukken
plukken zal;
zal j en
en dan
dan een
een kindje,
kindje,
siapend, klein
klein menschdiertje
zonder gedachte
gedachte of bewustzijn
slapend,
menschdiertje zonder
bewustzijn nog, in
in den
denarm
arm
van
de oude.
oude.
van de
haarongezochtheid,
ongezochtheid,voortreffelijk.
voortreffelijk.
Deze tegenstelling is,
is, ininhaar
Op
rozen rust
rust de
demaagd.
maagd. Ongerept,
Ongerept, bloeiend
bloeiend van
van jeugd
jeugd en
en frischheid
frischheid is
is
Op rozen
haar lichaam.
lichaam.
Edel
is de
de kop
kop der
deroude:
oude: een
een kop,
kop, die
die
Edel is
spreekt
en verhaalt,
verhaalt, veel en
en lang
lang verhaalt
verhaalt
spreekt en
van
een leven,
leven, een
een leven
leven van
van genot
genot en
en
van een
smart,
voor- en
en tegenspoed,
tegenspoed, van
van bebesmart, van
van voorzelfs de
de allerallergoochelingen,
goochelingen, waarvan
waarvantot
tot zelfs
laatste
nu ...
verdween.
laatste nu
... verdween.
Ik
zou dien
dien vrouwenkop
vrouwenkop willen
willen zetten,
zetten,
Ik zou
in
brons of
ofmarmer,
marmer, in
in den
dendonkeren
donkeren ernst
ernst
in brons
van 't brons
in de
deedele
edelewitheid
witheid van
van het
het
brons of in
marmer,
de koppen
koppen van
van zekere
zekere midmidmarmer, evenals de
deleeuwsche
rood of
ofpurper
purper
deleeuwsche heiligen,
heiligen, op
op rood
fluweeldoek
altaar.
fluweeldoek op een altaar.
Op zich zelfbehoort
hij tot
zelf behoort hij
tot het
het allerbeste,
allerbeste, dat
de Vlaamsche
Vla.amsche beeldhouwkunst
beeldhouwkunst te zien
zien geeft.
geeft.
werkeven
evenharmonieus
harmonieus
Als
geheel isis dit
ditwerk
Als geheel
en
als stout
stout en
en nieuw
nieuw van
van opvatting.
opvatting.
en volledig als
Minder
enomen ben
het grafgrafMinder ing
ingenomen
ben ik
ik met het
monument
Charles Rogier
Rogier (189o),
(1890), al
al
monumentvan
van Charles
werd
dit werk
werk ook
ook met
met algemeene
algemeene stemmen
stemmen
werd dit
uitgeroepen
het beste
beste inineen
eenofficieelen
officieelen
uitgeroepen als
als het
wedstrijd,
wedstrijd, waarin
waarin van
van der Stappen en Dillens
mededongen.
Zeker, opgericht
het midden
midden van
van
opgericht juist
juist in het
het kerkhof
kerkhof van
vanSint
SintJoost-ten-Oode,
]oost-ten-Oode,maakt
maakt
het
monument een
een vrij
vrij grootschen
grootschenindruk.
indruk.
het monument
Ook
hindert mij
mij weinig
weinig de
de door
dooranderen
anderen
Ook hindert
betreurde
zwaarte der
der vier
vier kolommen,
kolommen, die
die
betreurde zwaarte
den
enormen
het
geheel
den
enormen
steen
torsen,
welke
het
geheel
Belgica, fragment
van het Rogier-gedenkteeken.
fragment van
tot dak
dak dient.
dient.
Het
beeld van
van Rogier
Rogier zelf
zelf is
is 't,
't, dat
dat mij
mij niet
niet geheel
geheel voldoet.
voldoet. Ik
Ik vind
vind het
het
Het beeld
wat
fleps, wat
wat lam,
lam,wat
wat...
verwijfd. Vooral
Vooralnaast
naastde
dekranige
kranigeallegorische
allegorische
wat fleps,
. • • verwijfd.
die, op een
Belgica die,
een der
der treden
treden tot
tothet
hetdenkmaal,
denkmaal, een
een lauwertak
lauwertak in
in de
de hand
hand
houdt.
vandede
prachtigstebrokken
brokken
Dit
zinnebeeldig figuur
echter weer
weer een
eenvan
Dit zinnebeeldig
figuur is
is echter
prachtigste
werk,
ooit door
dooreen
eenBelgisch
Belgischartiest
artiestonderteekend
onderteekendwerden.
werden.
werk, die ooit
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Wat een
een vrouw,
vrouw, groote goden,
een moeder
moeder
goden, wat een
ras, breed,
en voedster van
een kloek
breed, reusachtig
reusachtig
van een
kIoek ras,
zwierige
breed
van
heup
en
schoot,
drapeerend
de
breed van heup en schoot,
harer machtig
lijngolving harer
machtig ontwikkelde
ontwikkelde en
en malsch
en kuiten
gevleesde dijen en
kuiten in een
een breed
breed uitwapperend
kleed.
rend kleed.
Ook
kop, een
een echte
echte Vol
alkurenkop, is,
onder
is, onder
Ook de kop,
Walkurenkop,
den
sierlijk-eenvoudigen helm,
helm, voortreffelijk.
voortreffelijk.
den sierlijk-eenvoudigen
En
dan -— dat ééne gelukkige
met de
de
gelukkige gebaar
gebaar met
En dan
linke
hand en
en dat
dat zweven van
den rechten
rechten voet,
voet,
linke hand
van den
doen
als 't ware
beeld leven.
leven.
ware het beeld
doen als
Jammer
op een
een voetstuk
voetstuk vast
vast zit,
zit, dat
dat
Jammerdat
dat het
het op
dan
nog een
eenopschrift
opschriftdraagt,
draagt,het
hetonvermijdelijke
onvermijdelijke
dan nog
L' Unz'on
la Force.
.Force.
Union.fait
fait la
Dit beneemt
beneemt immers
immers al
veel de
de illuzie.
Dit
al te
te veel

V.
In 189
Rudder een
een beeld,
beeld, dat
dat —
189iI voltooide
voltooide de Rudder
door
de geheele opvatting
herinnerend aan
de
door de
opvatting herinnerend
aan de
- zonder
twijfel zIJn
zooeven besproken Belgz'ca,
Belgica, —
zijn
zonder twijfel
meesterstuk
genoemd worden.
meesterstuk moet genoemd
Met
onverzwakt genoegen
ik telkens
telkens dit
dit
Met onverzwakt
genoegen zie
zie ik
werk -— Overvloed
hij het,
het, -— op
onze
Overvloed betitelde
betitelde hij
op onze
tentoonstellingen
weder.
tentoonstellingen weder.
Hoe door
Hoe
door en
en door
door Vlaamsch is
deze geheele
is deze
groep!
Wat een
eenrijkdom
rijkdom van
vangezondheid
gezondheidschuilt
schuilt
groep! Wat
er in dat
er
dat welgevuld,
welgevuld, stevig
stevig in
in zijn
zijn vleesch zittend
vrouwelichaam
Wat een
een kracht
kracht in
in die
die forsche
vrouwelichaam!! Wat
ferme heupen;
heupen; wat
wat een weelde
weelde en
en een
een
knieën
knieën en
en ferme
borsten, neen,
neen, mammen!
zinnelijkheid
zinnelijkheid in
in die
die superbe borsten,
Wat men
men in
in Het
Het Nest,
Nest, in De Waarheid,
Waarheid, in Belgz'ca
Belgica
kon
bewonderen, hier
bewondert men
nog
kon bewonderen,
hier bewondert
men het
het in nog
hooger
graad: de
Rudder is een
een meester
meester in
in het
het
hooger graad:
de Rudder
weergeven
van het
het levende,
levende, bloeiende
bloeiende vleeseh.
weergeven van
vleesch.
Hier vergeet
vergeet men
men marmer
marmer en brons.
brons. Echt
Echt vleesch
is dat
dat geheele, verleidelijke wezen,
wezen, vleesch als melk
en bloed, sappig vleesch van een Vlaamsche blonde,
er de
de tanden
tanden in
in te
te zetten en
er in
in te
te
vleesch om
om er
en er
bijten, dat
het
borrelen
en
spatten
zou.
dat het borrelen en spatten zou.
En
wat een
een trots,
trots,wat
wateen
eenmoedermoeder- en
en voedsterEn wat
trots,
een bewustzijn van
de onuitputbaarheid
trots, wat een
van de
haars
voedenden, sterkenden
sterkenden overvloeds,
spreekt
haars voedenden,
overvloeds, spreekt
er
uit
dat
bijna
uitdagend
kranige
"geven"
van
er uit dat bijna uitdagend kranige „geven" van

een tapijt, in borduurwerk, uitFragment van een
gevoerd door
door Mevrouw
Mevrouw de
de Rudder
Rudder voor
voor
het
Brusselsch Stadhuis,
Stadhuis, naar
naar
het Brusselsch
kartons
d~ Rudder.
Rudder.
kartons van
van Is. de
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het bovenlijf en
dien wonderen,
innemenden, zinnelijken
toch niet
niet geen dien
wonderen, innemenden,
zinnelijken en
en toch
meenen lach.
„Neemt en
Sterke ; "neemt
„neemt en
en drinkt!
"Neemt
en drinkt",
drinkt", zegt
zegt zij,
zij, de
de Sterke;
drinkt! Drinkt
Drinkt en
en
lescht
u, tot zatheid
zatheid toe! Van
Van deze
deze moedermelk
moedermelk is
is wel
wel het
heteinde
eindeverloren.
verloren.
lescht u,
Onuitputbaar zijn
zijn de moederbronnen als mijn
mijn liefde,
liefde, als mijn
en mijn
mijn
mijn levenslevens- en
dan, lescht
verzaadt u,u, drinkt!"
drinkt!"
lievenslust. Drinkt dan,
lescht u, verzaadt
't Is
als een
een belichaming
belichaming van
van deze
deze verzen van Emanuël Hiel:
Is als

Vier
decoratieve majolica-paneelen,
majolica-paneelen, Harmonie,
Harmonie, Kleur,
Kleur, Vorm,
Vorm, Maat.
Maat.
Vier decoratieve

o0

heilig,
driemaal heilig
heilig wezen,
heilig, driemaal
waaruit
frisch verrijst,
verrijst,
waaruit het vleesch zoo frisch
o laat
me in
in uwe
uwe blikken
blikken lezen
lezen
laat me
de
vreugd, die
die uwe
uwe ziele
ziele spijst
spijst
de vreugd,
de schoone wereld,
met
liefde voor de
met liefde
terwiji aan
borsten perelt
terwijl
aan uwe borsten
de
melk in
in volle
vollezuiverheid,
zuiverheid,
de melk
terwijl
woelen
terwijl een
een kindje
kindje ligt
ligt te woelen
en
teer, maar
maar innig
innig moet
moet gevoelen:
gevoelen:
en teer,
de moeder
moeder isis de
deonsterflijkheid.
onsterflijkheid.

Nest herinnert
dier lieve
lievegedichtjes
gedichtjes van
van Antheunis; Overvloed
herinnert aan
aan een dier
Het Nest
Overvloed
aan
een lierzang van
Vondel. Het Nest
Nest is en blijft een idylletje; het gewrocht
aan een
van Vondel.
neemt
epische verhoudingen
verhoudingen aan.
aan.
neemt epische
„is in
"Sterker",
schrijft Rooses, "is
in Overvloed
de stoffelijke
stoffelijke
„Sterker", schrijft
Overvloed uitgedrukt
uitgedrukt de
waarheid, onbedeesder het weergeven
weergeven van
vandedepersoonlijke
persoonlijkekenmerken
kenmerkenininhet
het
lichaam
Het is
is geen
geen Overvloed
lichaamder
dervrouw,
vrouw,die
dietot
tot model
model zat.
zat. Het
Overvloed meer,
meer, die
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aangeduid
is door
aangeduid is
door den
den een
een ofofanderen
anderen zinnebeeltrek, het
het isis dedelevende
levendeOvervloed,
Overvloed, haar
haar
digen trek,
gaven
gaven uit
uit het
het eigen
eigen lijf puttend.
puttend. De
trek van
van
De trek
sensualiteit,
die reeds
sensualiteit, die
reeds in
in Het Nest
Nest merkbaar
merkbaar was,
was,
treedt
meer
op
den
voorgrond.
Het
vleesch
neemt
treedt meer op den voorgrond. Het
een
rol in...."
een gewichtiger
gewichtiger rol
in .... " En
En even
evenjuist
juist voegt
voegt
hij er
er bij
bij::
hij
„Hier ook bemint
"Hier
bemint de voedster
voedster haar
haar kroost,
kroost,maar
maar
zij spreekt in
in uitbundiger
uitbundiger vormen,
vormen, in
in forscher
uitzij
forscher uitdrukking- haar
haar liefde
liefde uit.
uit. In
In Het Nest
Nest worden de
drukking
kleinen geaaid met
kleinen
genoegen ; hier worden
met speelsch genoegen;
zij gezoogd met
met wellust,
wellust, met
met hartstocht."
hartstocht."
zij

VI.

Fragment van een tapijt, in borduurwerk, uit-

gevoerd door Mevrouw de Rudder voor
het Brusselsch Stadhuis, naar
kartons van Is. de Rudder.

Werken
een geheel
geheelander
ander karakter
karakter dan
dan
Werken van
van een
De
Boomsfilzyter,
Perseus
Belgz'ca en Overvloed,
zijn
De
Boomsplifter,
Perseus
Belgic-a
Overvloed,
en
Pegasus en het
het fontein-ontwerp
fontein-ontwerp De Zwanendief.
Zwanendiif.
en Pegasus
bovenstuk van
van een
een dichtergedenkteeken, op
Als bovenstuk
te richten
richten ergens
ergens te
temidden
midden van
vaneen
eenvijver,
vijver, met
met
tot
achtergrond veelkleurig
veelkleurig groen
groen van
van eiken,
eiken,
tot achtergrond
Perseus en
en
beuken, kastanjelaren en wilgen, zou Perseus
Pegasus overheerlijk zijn.
gevleugeld ros
ros bij
bij den
den toom
toom
Perseus
heeft het
het gevleugeld
Perseus heeft
gegrepen,
en
poogt
het,
wild
steigerend
en
opgegrepen, en poogt het, wild steigerend en opzwevend reeds,
in bedwang
bedwang te
te houden.
houden.
reeds, in
Een
heerlijke gedachte,
gedachte, even
evenheerlijk
heerlijk uitgevoerd.
uitgevoerd.
Een heerlijke
Superb
paard, stout
stout van
van beweging,
beweging, uitklaSuperb het
het paard,
tegelijk, schuddend
wierend met
de vier
vier pooten tegelijk,
schuddend
met de
de jonge
met
luid gehinnik
gehinnik zijn
zijn manen;
manen; forsch de
jonge held,
held,
met luid
open,
edel,
klassiek
de fermgekuite
wijd open, edel, klassiek
fermgekuite beenen wijd
van lijf, meer Grieksch dan Vlaamsch.
bewijst dit mooie
Evenals De Zwanendief
Zwanendzif bewijst
mooie werk,
werk,
beweging als rust weet
dat
de Rudder
Rudder evengoed
evengoed beweglng
dat de
uit
te drukken.
drukken.
uit te
Tot
hier toe
toe had
had hij zich
tevreden gesteld, stilzich tevreden
Tot hier
lere gevoelens,
en dit
dit bij
bij voorkeur
voorkeur ininrustende
rustende
gevoelens, en
geven. Nu
Nu waagt
waagt hij zich
vrouwelichamen, weer
weer te geven.
aanmannelijke
mannelijke lichamen,
lichamen, maar
maar aan
aan manmanniet
alleen aan
niet alleen
nelijke lichamen
geweldige,hartstochtelijke
hartstochtelijke
lichamen in
in een geweldige,
alle nerven
nerven gespannen,
gespannen,
actie,
lichamen, waarvan
actie, lichamen,
waarvan alle
alle krachten
krachten gaande
gaande zijn.
zijn.
het hem,
hem, ook
ook in
in dit
dit
In
ernst: weinigen
weinigen zullen het
In ernst:
opzicht, verbeteren.
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VII.
VII.
Indien
Indien ik
ik nu
nu dezen
dezenkunstenaar
kunstenaarvergelijk,
vergelijk, vooreerst
vooreerstmet
metdedebeeldhouwers
beeldhouwers
uit de
de romantische
romantische periode,
periode, Geefs,
Geefs, Simonis,
Simonis, Fraikin,
Fraikin, en
en daarna
daarna met
met onze
onze
uit
groote schilders
schilders uit
uit den
den .Renaissance-tijd,
RenatSsance-tijd, dan
dan valt het
het mij
mij op,
op, hoe
hoe hij,
hij, met
met
groote
Meunier
en van der Stappen
Meunier en
Stappen van
van al
al onze
onze tegenwoordige
tegenwoordigeartiesten
artiestenhet
hetallermeest
allermeest
wars
wars is
is van
van het
heteclectisme
eclectisme
der eerstgenoemden,
eerstgenoemden,terwijl
terwijl
hij
4ij met Jef
Jef Lambeaux
Lambeaux het
het
meest de
eigenaardigheden
de eigenaardigheden
van
van Rubens
Rubens en
en Jordaens
Jordaens
nabij
nabij komt.
komt.
In
door
In zijn
zijn eersteling,
eersteling, door
(le
Akaciemie
bekroond,
de Akademie bekroond,
staat hij
hij nog
nog duidelijk
duidelijk onder
onder
den invloed
van
zijn
meester
invloed van zijn meester
en van
en
van zijns
zijns meesters
meesters
meesters
en
modellen,
meesters en modellen, CaCanova en
nova
en Thorwaldsen.
Thorwaldsen.
make/ volToen hij
hij zijn
zijn maket
tooide voor het
het Breidel
Breidel en
en
tooide
de
Coninckgedenkteeken
de
Coninckgedenkteeken
had hij
had
hij voorzeker het meesmeesterwerk
van
Rude
leeren
terwerk van Rude leeren
kennen.
Nesi,
van af Het Nest,
In ééns, van
zijn derde
zijn
derde eenigszins
eenigszins gegewichtig
werk,
is
de
natiowichtig werk, is de nationale geest in
nale
in den
den Vlaming
Vlaming
uit
Brussel
werkzaam
uit Brussel werkzaam geworden, en vastberaden zien
worden,
wij hem
hem voortaan
den weg
wij
voortaan den
opwandelen, die
die alleen leidt
opwandelen,
en
leiden
kan
en leiden kan naar
naar de ververwezenlijking van
van een
een eigen
wezenlijking
eIgen
kunstideaal.
kunstideaal.
Was dit
Was
dit Vlaamsch-zijn
Vlaamsch-zijn
in den
geheel of
beginne geheel
in
den beginne
grootendeels onbewust,
grootendeels
onbewust,
Boch.
voor de
de firma
hoog, uitgevoerd
M. hoog,
zandsteen, 1.80
1.8o M.
Vaas
uitgevoerd voor
firma Boch.
thans
dit reeds
reeds langlang niet
Vaas in
in zandsteen,
thans is
is dit
niet
meer
geval. Niet
Niet alleen
alleen de
z's Rudder
de Rudder
Vlaamschininzijn
zijnwerk,
werk,maar
maarhij
hij
meer het
het geval.
Vlaamsch
wil
het ook
ook zijn,
zijn, en
óm dit
dit te
te zijn,
zijn, hoeft
hoeft hij
hij toch
toch niets
niets anders
anders te
te doen
doen dan
dan
wi/ het
en 6m
zoo
intiem mogelijk
den voorgrond
voorgrond te
te laten
laten treden.
treden.
zoo intiem
mogelijkzijn
zijneigen
eigen ik
ik op
op den
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Zonder
onder tegenspraak
Z
hij. evenals
evenals Lambeaux,
Lambeaux. een
nazaat van
van de
de mannen
mannen
tegenspraak is
is hij,
een nazaat
der Renaissance.
Hij heeft
der
Renaissance. Hij
heeft iets
iets van
vanden
dengezonden,
gezonden,zinnelijken
zinnelijken kijk
kijk op
op de
de
aan Jordaens
Jordaens en
en Rubens
Rubens eigen
eigen;; wat
wat hem
hem aantrekt
aantrekt is
is het
het leven,
leven, dat
dat is,
is.
dingen,
dingen, aan
evenals bij
bij deze
evenals
deze groote
groote meesters,
meesters, tooneelen
tooneelen van
van ongetemde
ongetemde kracht
kracht en
en losgelosgebroken hartstocht
broken
hartstocht en van
van bezaligd
bezaligdzwelgende
zwelgendezinnelijkheid.
zinnelijkheid.
Belgica zou
Zijn Belgü:a
op een
een door
doorRubens
Rubensontworpen
ontworpen zegeboog
zegeboog evenveel
evenveel
zou op
hetdeclamatorische,
declamatorische,
effect
op de
de graftombe
graftombe van
vanRogier.
Rogier.Iets
Ietsvan
vanhet
effect maken
maken als
als op
bomb~stische—
- van
van
Rubensligt
ligtevengoed
evengoedinindat
datbreede
breede
zeg
niet
- ikikzeg
niet
bombastische
Rubens
handgebaar van
van dit
dit figuur
handgebaar
figuur als in
in de
dehartstochtelijke
hartstochtelijke beweging,
beweging, waarmee
waarmee de
de
vrouw van Overvloed haar
zich aandrukt,
aandrukt, gevend, gevend,
vrouw
haar kloeke
kloeke welpen tegen zich
gevend alles
alles in
gevend
in ééns,
ééns, en
en toch
toch nooit
nooit ofofnimmer
nimmer genoeg.
genoeg.
En dan
En
dan zijn
zijn vleezen!
vleezen!
zij in
in ééns
ééns kleur
kleur kregen,
kregen, niet
niet anders
anders kan
kan ik
ik mij
mij die
die denken
denken dan
dan als
als
Zoo
Zoo zij
het
levendige melk-en-bloedinkarnaat
melk-en-bloedinkarnaat van
van Rubens'
Rubens' Magdalena,
Magdalena, van
vanzijn
zijn O.
O. L.
L.
het levendige
Vrouwen en
en de
Vrouwen
de portretten
portretten van
van zijn
zijn eigen
eigen vrouw.
vrouw.

I,ente,
Lente, gebeeldhouwd hout-paneel.
hout-paneel.

Even malsch,
malsch, poezelig,
poezelig, warm
warm als
als deze
deze vleezen
vleezen eruit
eruit zien,
zien, als
als men
men ze
zeals
als
Even
't ware
ware voelt
voelt in
in de
deschilderijen
schilderijen van
van Peter
Peter Pauwel,
Pauwel, even
even warm,
warm, poezelig
poezelig en
en
malsch voelt
men ze in
in het
hetmarmer
marmer en
en brons
brons van
van de
deRudder.
Rudder.
malsch
voelt men
vuist en
engoedgeluimd
goedgeluimd zijn,
zijn, in
in
Even goedrond,
goedrond, gemoedelijk,
gemoedelijk, recht
Even
recht vóór
v66r de vuist
hun
levenssappen, zijn
zijn moeders
moeders uit
uit de
de twee
twee groepen,
groepen, én
énzijn
zijn
hun rijkborrelende
rijkborrelende levenssappen,
Belgica, én zijn
zijn Perseus .. ..
En
zoo
was
hetgenoeg
genoegvoor
voorhem,
hem,de
delaatste
laatstebanden
banden van
van de
de schoolschool- en
en
En zoo was het
werpen en
en terug
terug tetekeeren
keerenénénnaar
naardedenatuur
natuurvan
van
ateliers-eclectiek afaf te
ateliers-eclectiek
te werpen
buiten én
én naar
naar die
dievan
vanzijn
zijneigen
eigen
binnenst,
om,
tegelijkertijdals
alseen
eenwaarlijk
waarlijk
buiten
binnenst,
om,
tegelijkertijd
oorspronkelijk,
ook een nationaal
nationaal artiest
artiest te
teworden.
worden.
oorspronkelijk, ook

VIII.
Intusschen
er nog
nogverre
verreaf,
af,dedeRudder
RudderinInalalzijn
zijnveelzijdigheid
veelzijdigheid te
te
Intusschen ben
ben ik
ik er
hebben doen
doen kennen.
kennen.
v.
v.
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Deze beeldhouwer
beeldhouwer isis een
een ware
ware:Proteus,
Proteus, zich
zich aan
aan ons
onsvertoonend
vertoonend in
In de
de
Deze
gedaanten.
verschillènde gedaanten.
meest verschillende
Tot hier
hier toe
toe besprak
besprak ikikalleen
alleenzijn
zijn groepen
groepen en
engrootere
grooterewerken.
werken.
Noch van zijn
zijn overfalrijke
overtalrijke serie
serie borstbeelden,
borstbeelden, fantazieën, maskers,
maskers, medaillons,
medaillons,
Noch
noch van
van zijn
zijn honderden
honderden ontwerpen
ontwerpen voor
voorkleine
kleinebronzen,
bronzen,zijn
zijnmodellen
modellenvoor
voor
noch
zilversmederijen, zijn
voor barleeven
barleevenvan
vanallen
allenaard,
aard,zei
zeiikikeen
eenwoordwoord.
zilversmederijen,
zijn cartons voor

Is.
Rudder aan
aun het
hel werk.
werk.
Is. de
de Rudder

Mr. de
Onder
zijn er voortreffelijke:
voortreffelijke: die
die van
van wijlen
wijlen Mr.
de Meur,
Meur,
busten zijn
Onder zijn busten
van
den heer
heer Staliaert,
zijn eigen moeder.
moeder.
van zijn
Stallaert, van
van den
Dit
een werk
werkvan
vankinderlijke
kinderlijke piëteit,
piëteit, doorwrocht
doorwrocht tot in
in de
de geringste
geringste
Dit laatste, een
bizonderheid,
met hoeveel
hoeveel liefde
liefde het
het volvolbizonderheid,veropenbarend,
veropenbarend,ininieder
ieder trekje,
trekje, met
tooid
tooid werd.
Zij.n
een innovatie
innovatie —
- leggen
leggengetuigenis
getuigenis afafvan
vanzijn
zijnfantazie
fantazie
maskers -— een
Ziin maskers
Phtebe
en
zijn geest.
zijn er
er van
van allerlei
allerlei aard:
aard:dichterlijk
dichterlijk droomerige
droomerige als
als PhfE!Je
en zijn
geest. Er zijn
geobserveerd
guitige
of
Faun, geobserveerd guitige als
Nar, Mefisto,
Mefisto, .Faun,
humoristische als Nar,
Ofelia, humoristische
of Oftlz'a,
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Brusselsch Stadhuis,
Fragment_van:een
Fragment,;,.
van:een t~pijt.
in borduunH'rk
uitgevond door
Mevrouw de Rudder v(..or
vcor het Brusselsch
tapijt, in
borduurv,erk uitgevoerd
door Mevrouw
kartons vanaIs.
naar kartons
van .Is. de Rudder.
Rudder.

Panurge en Càmbronne.
Panurge
het vult
vult op
op uitstekende
uitstekende wijs
WIJS aan
aan elk
elk ledig
ledig
Cam6ronne. Geen,
Geen, of het
plekje
in een
een modern
modern salon.
salon.
plekje in
Enkele
medaillons zijn
uiterst eenvoudig,
eenvoudig, bijna
bijna sommair,
sommair, zonder
zonder veel
veel
Enkele medaillons
zijn uiterst
een paar
paar trekjes,
trekjes, wat
watronding
ronding hier,
hier,
inspanning-,
inspanning,alal spelend
spelend bijna,
bijna, gedaan:
gedaan: een
wat diepte
wat
diepte daar,
daar, en
en doen toch
even compleet
compleet als
als treffend
treffend juist;
juist; zoo
zoo b.v.
h.v. het
het
toch even
portret van
van Mevr.
Mevr. de
de Rudder,
Rudder, dat
datvan
vandede
schrijfsterMarguerite
Margueritev.v.d.d.Wiele,
WieIe,
schrijfster
dat
van den
den heer
heer I,.
L. Wolfers
Wolfers Sr..
Sr ..
dat van
De
Rudder was,
was, zoo
zoo ikikmij
mij niet
nietvergis,
vergis,de
deeerste
eerstealler
allerBelgische
BelgischebeeldbeeldDe Rudder
houwers,
ten dienste
dienste stelde
stelde van
van de
degebruikskunst.
gebruikskunst.
houwers, die
die zijn
zijn talent
talent ten
l' art'
Lang
vóór er
ervan
vandedenunu
zoo
levendigebewegingbeweging ten
ten gunste
gunste van
van l'ad
Lang v66r
zoo
levendige
appliqué schijn
gedachte was,
was, streefde
streefde hij
hij er
er reeds
reedsnaar,
naar,nijverheid
nijverheid met
met
schijn of
of gedachte
kunst
vereenigen :-decoreeren.
kunst te
te vereenigen:
-- tetedecoreeren.
In
den cataloog
cataloog van
vanhet
hethuis
huis
Luppens,kunsthandel,
kunsthandel,teteBrussel,
Brussel,komen
komen
In den
Luppens,
talrijken
bronzen voor,
voor, naar
naar zijn
zijn ontwerpen
ontwerpen vervaardigd.
vervaardigd.
talrijken bronzen
In
dat van
vandedezilversmeden
zilversmedenenen-drijvers
-drijversWolfers
Wolfersgeheele
geheelereeksen
reeksenvazen,
vazen,
In dat
kruiken,
bekers en
en kelken,
kelken, lampen
lampenen
enkandelaars,
kandelaars,door
doorhem
hemgemodelleerd.
gemodelleerd.
kruiken, bekers
Heerlijk mooi
de schoone geliefde van
Heerlijk
mooi is
is zijn
zijn Va.fne-vaas:
van Phoibos
Phoibos bezwijkt
bezwijkt
Dafne-vaas: de
onder
de verterende
verterende kussen
kussen van
vanden
denzonnegod,
zonnegod,terwijl
terwijleen
eengewirwar
gewirwarvan
van
onder de
lauwertwijgen
haar slanke
slanke gestalte
gestalte oprankt
oprankt en
en haar
haar verstikt.
verstikt. Een
Een bebelauwertwijgen rond
rond haar
handeling,
even eigenaardig
eigenaardig als
als nieuw.
nieuw.
handeling, even
Voor
het huis
huisVermeren-Coché
Vermeren-Coché ontwierp
ontwierp hij
hij o.o.a.a.een
eenwonderschoone
wonderschoone
Voor het
Dafne,
buste
in porselein,
porselein, voorhanden
voorhanden in
in monomono- en
enininpolychroom,
polychroom, een
een Da.fne,
buste in
waarvan
het hoofdje
hoofdje op
op de
demeest
meestdichterlijke
dichterlijke wijs
wijs het
het lijdensgenot
lijdensgenot van
van het
het
waarvan het
in-liefde-sterven
alsmede decoratieve
decoratieve majolica-paneelen.
majolica-paneelen. —
- 92
92
in-liefde-sterven weergeeft,
weergeeft, alsmede
de Kleur,
centimeter
op 2.92
2.92 hoog,
hoog, —- allegorische
allegorischevoorstellingen
voorstellingen van
van de
centimeter breed
breed op
de Harmonie, en
een
vrouw met
met een
een pauw,
pauw, den
Vorm, een
met een
een kind,
kind, de
een vrouw
een met
den Vorm,
de
Maat.
de Maa1.
Eindelijk,
van zijn
zijn echtgenoote,
echtgenoote, de
de voortreffelijkste
voortreffelijkste kantborduurkantborduurEindelijk, ten
ten behoeve van
ster
van geheel
geheel België,
België, teekende
teekende de
de Rudder
Rudder eeen
ontwerpen
• en gehee1e
geheele reeks ontwerpen
ster van
voor
tapijten, vlaggen,
vlaggen, muurbehangsels
muurbehangsels en
en wat
watdies
diesmeer,
meer,ware
waremodellen
modellen
voor tapijten,
van
verfijnden kunstsmaak
kunstsmaak en
en meer
meerdan
danééns
éénsheusche
heuschemeesterstukjes
meesterstukjes van
van verfijnden
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samenstelling. Een
samenstelling.
Een voortreffelijker
voortreffelijker opvatting
opvatting dan die
van de eerst
eerst in
in 19°
190 1
die van
24;4 getoonde Vier Seizoenen
in Pour l'I'Art
Seizoenen brachten
moderne beoefenaren
beoefenaren
brachten weinige moderne
van de
van
de gebruikskunst voort.
Zonderling
Zonderling genoeg -— deze
artiest, die
dienooit
nooitItalië
Italiëbezocht
bezochtheeft,
heeft, spreidt
spreidt in
in
deze artiest,
deze
laatste paneelen
panee1en een vormenweelderigheid ten
toon,
die
onwillekeurig
deze laatste
ten toon, die onwillekeurig
de zinnelijke
plastiek van
de
zinnelijke plastiek
van de
de Italiaansche decorateurs vóór
roept.
v66r den
den geest roept.
Ik kan
er, overigens,
overigens, om
om dit
dit beeld
beeld te volledigen, bijvoegen.
de Rudder
Rudder
kan er,
bijvoegen, dat de
sedert
tiental jaren
jaren de
de pottebakkerij bestud(>ert
een volharding,
volharding. die
die
sedert een tiental
bestudeert met een
alleen door
alleen
door zijn talent
geëvenaard
wordt.
talent geëvenaard wordt.
Sterk
door de
de overtuiging,
overtuiging, dat
dat men
men doen moet
men leeren zal.
heeft
Sterk door
zal, heeft
moet zoo men
hij,
als
een
fabrieksjongen,
op
eigen
risico
en
tot
eigen
genot
ende
....
hij, als een
op eigen
en tot eig-en
pottenedificatie, de onderscheiden
onderscheiden aardsoorten gemengd
beslagen, als
als een
een pottf'ngemengd en beslagen,
bakker gedraaid,
heeft hij dan
het oogenblik
waarop hij
hij
gedraaid, en
en zoo heeft
dan al
al lang het
oog-enblik bereikt, waarop
zelf vermag
te leveren
leveren evenzeer
evenzeer voorwerpen
voorwerpen ininhet
hethardste
hardsteporselein
porselein als
als
vermag te
andere
eenvoudige gebakken aarde,
van de
de simpele
simpele "poterie
andere in eenvoudige
„poterie en grès",
aarde, van
gevlamd of
of niet
niet gevlamd.
gevlamd. tot
tothet
hetfijnst
fijnst gekorreld
gekorrelden
enrijkst
rijkst geverniste
gevernisteporselein.
porselein.
"Waarom",
"zou de
de kunst
kunst niet
niet afdalen
afdalen tot het
het publiek,
eens, „zou
„Waarom", zeide hij mij eens,
herscheppen alle
of juister,
juister, niet met
haar tooverstaf aanraken en vermooiend herscheppen
met haar
gebruik" ?
denkbare
voorwerpen van
van dagelijksch en dikwijls praktisch gebruik"?
denkbare voorwerpen
Maar
dan leere de
kunst ook
ook zelf
zelfalaldedegeheimen
geheimendoorgronden,
doorgronden, al
al de
de
de kunst
Maar dan
grepen
en knepen
knepen van
van den
den man
man van
vanstiel,
stiel,den
den
man
louterepraktijk.
praktijk.
grepen en
man
derder
loutere
wel herleven!
Slaagt zij dáárin,
zal de
de gebruikskunst wel
herleven!
dan zal
dáårin, dan
Dat
de Rudder
Rudder er
er de
de man
man naar
naar is,
is,om,
om,inindeze
dezeorde
ordevan
vanzaken,
zaken, een
een
Dat de
velen, de
voorbeeldtete geven,
heb ik,
schitterend voorbeeld
geven, daarvan
daarvan heb
ik, en
en met
met mij velen,
de
onwrikbare
onwrikbare overtuiging.
I 895---- 19°
900.
0.
1895
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Begrafenis van Graaf Karel den Goede, fragment van het schilderij in olieverf nit het Stedelijk Muzenm te Amsterdam.
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Tkk wil
wil trachten
trachten zoo
zoo oprecht
oprechtenenzoo
zooeenvoudig
eenvoudigmogelijk
mogelijkuit
uitte te'spreken,
spreken,wat
wat
-I ik
ik denk
denk van
vanhet
hettalent
talentenen
kunst
dezen
even
overdrevengeprezen
geprezen
de de
kunst
vanvan
dezen
even
overdreven
als
als overdreven
overdreven afgekeurden
afgekeurdenartiest.
artiest.
Geen oogenblik
oogenblik wil
wil ik
ik het
hetverzwijgen:
verzwijgen: evenmin
evenmin heden
heden als
als v66r
vóór tien
tien enen
Geen
twintig
jaar,
toen
ik,
voor
allereerst, in
in nu
nu geheel
geheelvergeten
vergetentijdschriftjes
tijdschriftjesover
over
twintig jaar, toen ik, voor 't't allereerst,
kunst begon
begon teteschriiven,
schrijven,ben
benikikonvoorwaardelijk
onvoorwaardelijk ingenomen
ingenomen met
met de
derichting,
richting,
kunst
door van
van·Beers
Beers van
van1880.
I 88o'af
zoogoed
goed
uitsluitend
gevolgd,
waaraanhijhij
door
af zoo
alsals
uitsluitend
gevolgd,
en en
waaraan
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evenwel
evenwel voor
voor het
het grootste
grootstedeel
deelzijn
zijnietwat
ietwatluidruchtigen
luidruchtigen roem
roem verschuldigd
verschuldigd is.
is.
Ik
te volstrekten
Ik heb
heb echter
echter een
een al
al tetehoogen,
hoogen,een
eenal al
te volstrekteneerbied
eerbiedvoor
voorde
de
vrijheid, de
volledige vrijheid
vrijheid van
vanieder
iederkunstenaar,
kunstenaar,om
omniet
nietalleen
alleenteteschilderen
schilderen
vrijheid,
de volledige
wat-,
maar
ook
zóó
hem
persoonlijk
bevalt,
om
hem,
onder
dat
al te
te
hem
persoonlijk
bevalt,
om
hem,
onder
dat al
zdd
als
't
wat —, maar ook
mij maar
maar niet
niet bevallen,"
bevallen," zoo
zoo maar
maar
voorwendsel: „zijn
"zijn richting kan
kan mij
goedkoope voorwendsel:
zonder lange
lange metten
metten onder
onder dedebroddelaars
broddelaarsofofdedebrekebeenen,
brekebeen en, ofofook
ookmaar
maar
zonder
alleen onder
onder de
de middelmatigen
middelmatigen teterangschikken.
rangschikken.
alleen
van richting-en
richtingen en
en manieren,
manieren, alleen
alleen van
vande
deinindedeééns
éénsverkozen
verkozenrichting
richting
Niet van
en met
met dedeééns
ééns
aangenomenmanier
manierverwezenlijkte
verwezenlijkte mindere
mindere of
ofmeerdere
meerdere volvolen
aangenomen
maaktheid hangt
hangt het
het gehalte
gehaltevan
vaneen
eenkunstwerk,
kunstwerk,dederang
rangvan
vaneen
eenkunstenaar
kunstenaaraf.
af.
maaktheid
Wie er
er anders
anders over
overdenkt,
denkt,moet
moetalaldadelijk
dadelijk de
deKeyser
Keyser boven
boven Hendrik
Hendrik de
de
Wie
Braekeleer en
Wiertz boven
bovenVerwee
VerweeofofStobbaerts
Stobbaertsverheffen,
verheffen, —
- immers
immersomdat,
omdat,
Braekeleer
en Wiertz
in intellectueel
intellectueel opzicht,
opzicht, de
dehistorische
historische enenwijsgeerige
wijsgeerigeschilderkunst
schilderkunst bepaald
bepaald
in
boven
het
stilleven,
het
genre
en
de
dierschildering
te
verkiezen
is.
boven
stilleven,
genre en de dierschildering te verkiezen is.
Intusschen was
was het
het mij
mij echter
echter nog
noggeen
geenenkel
enkelkeertje
keertjegegeven,
~egeven, een
een. ...
..
kenner te
te ontmoeten,
om déze
déze enormiteit
enormiteit uit
uit tetespreken:
spreken:
ontmoeten, vermetel
vermetelgenoeg
genoeg om
kenner
Tuintje in 't Antwerpsch
Antwerpsch muzeum
"de
Braekeleer's Tuin/ie
muzeum is maar
maar een
een onbeduidend
onbeduidend
„de Braekeleer's
schilderijtje, vergeleken bij
bij De Slag
SlaK van
vanWoeringen,"
Woer/ngen," of deze andere:
andere: „Verwee's
"Verwee's
schilderijtje,
Stier z'n
z'n 't Leverkruid
Leverkrtud of Stobbaerts'
Stobbaerts' Koàms/al
bij Napoleon z'n
z'n de
de
Koelenstal halen 't niet bij
Stier
Hel of Odusseus
de Spelonk
Spelonkvan
vanPoluthemos!"
Poluphemos I" ....
Odusseus z'n
in de
Ik
houd het
heterervoor,
voor,dat,
dat,
ondanksalalzijn
zijnroemruchtigheid,
roemruchtigheid,van
vanBeers
Beersbehoort
behoort
Ik houd
ondanks
tot
de minst
minst goed
goedgekenden
gekendenonder
onderonze
onzehedendaagschen.
hedendaagschen.
tot de
Leest
men de
de massa
massa opstellen,
opstellen, welke
welke jaar
jaar in
in jaar
jaar uit
uitover
overhem
hemverschijnen,
verschijnen,
Leest men
dan
wordt
men
vooral
getroffen
door
de
waarlijk
overheerschende
rol, welke
welke
dan wordt men vooral getroffen door de waarlijk overheerschende rol,
„cfichè,"
daarin
door wat
wat men
men zoo
zooheel
heeljuist
juistheeft
heeftgenoemd
genoemdhet
het "cfz'chè,"
daarin wordt
wordt gespeeld
gespeeld door
de gemeenplaats.
gemeenplaats.
Geen
artiest werd
werd ooit
ooitzoo
zooonbeschaamd
onbeschaamd met
metenkel
enkelnietszeggende
nietszeggende common.
Geen artiest
deze. Noodigt
N oodigt hij
hij hier
hier of
of daar
daar de
de kritiek
kritiek uit,
uit, om
om haar
haar
afgescheept als
als deze.
places afgescheept
oordeel
een stuk
stuk of
ofwat
wat van
vanzijn
zijn werken
werken uit
uit tetespreken,
spreken,nou,
nou,dan
dankomen
komen
oordeel over
over een
die
heeren zoo
zoo eens
eens heel
heel heel
heeleven
evenbinnenwippen
binnenwippen in
in de
dezaal,
zaal,teekenen
teekenenwat
watop
op
die heeren
„virtuose du
des des
élegances
raffinees",
„art"art
essentiellement
van "virtuose
du pinceau",
pinceau'\ jeintre
"peintre
élégances
rajjinées",
essenlt'ellement
wat
„bloemen
van
rethorike",
en —
kleeden
dat
netjes
in
met
wat
"bloemen
van
rethorike",
en
- klaar
klaar
parisien",
parisien", kleeden dat netjes in
is Jan,
Jan, het
het opstelletje
opstelletje isisdrukvaardig.
drukvaardig.
bijbeoordeelaars
beoordeelaars van
van
Ik
neem
de
vrijheid,
tegendie
diehandelwijze,
handelwijze, alleen
alleen bij
Ik neem de vrijheid, tegen
de
eerste broek
broek nog
nog eenigszins
eenigszins teteverklaren,
verklaren, op
opmijn
mijnmanier
manierverzet
verzet aan
aan tete
de eerste
teekènen.
teekenen.
„virtuose
Vooreerst
wel iets
iets anders
anders en
en iets
iets meer
meer dan
dan een
een "virtuose
Vooreerstisis van
van Beers
Beers nog
nog wel
en
wat
nu
betreft
dat
veelbesproken
raffinement
en
dat
op alle
alle
du
pinceau,"
raffinement
en
dat
op
du pinceau," en wat nu betreft dat veelbesproken
tonen
uitgekraaide parisianisme,
parisianisme, hoop
te bewijzen,
bewijzen, dat
dat men
men het met
met deze
deze
tonen uitgekraaide
hoop ik
ik te
woorden
heel nauw
nauw moet
moet nemen
nemen en
en dat
dat ook
ook de
deschildering
schildering van
van
woordenniet
niet zoo
zoo heel
dézen
kunstenaar niet
is ce
qu'un vain
vain peuple
peuplepense.
pen se.
ce qu'un
dézen kunstenaar
niet precies
precies is
Het
gaat waarlijk
waarlijk niet
niet aan,
aan, een
eenartiest
artiestals
alsvan
vanBeers
Beerstetebeoordeelen
beoordeelennaar
naar
Het gaat
enkel zijn
zijn werken
werkenoogst
vanzoo
zoo één
één of
enkel
oogst van
of twee
twee jaar;
jaar; hem
hem ééns
ééns voor
vooraltijd
altijd te
te
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doodverven
doodverven als
als di/
dit of dat,
dat, al
al naar
naar de
de toevallige
toevallige hoedanigheden
hoedanigheden van
van een
een klein
klein
zijnschilderijen.
schilderijen.
van zijn
gedeelte van
Van
188o hebben
Van Beers
Beers mag
mag al
al wel
welrond
rond 1880
hebben gedaan, wat
wat Gabriel
Gabriel Séailles hem in
in
dat
dat jaar
jaar in
in de
de Revue
Revue bleue
bleue verweet met
met het
het bittere
bittere woord:
woord: "fl
se
met
à
la
mode;"
„I/ se met d mode;"
hij
hij mag,
mag, van
van dan
dan af,
af, nog
nog zooveel aanleiding hebberi
hebben~ gegeven, om
om te
te gaan
gaan denken
denken
aan
aan iets
iets als
alsgebrek
gebrekaan
aaneen
eendiepe,
diepe,artistieke
artistieke overtuiging, en zelfs om te
te betreuren
betreuren
zijn alaltetegroot
groot
assimilatie-vermogen toe
toeteteschrijven
schrijven meedraven met
dat
assimilatie-vermogen
dat aan
aan zijn
de lions
lions du
du jour,
four, de modehelden van
van den
den clag,
dag; hij
hij mag
mag zelfs
zelfs genoeg en
en meer
meer
nuffige vrouwenkopjes,
vrouwenkopjes, Cora's,
d' Aliza's,
Fleur dedeNeige's,
Neig e's, en
ze ook
ook
Cora's, Fleur d'
Aliza's, Fleur
en hoe ze
heeten, geschilderd
hebben,
om
aan
van verscheiden
verscheidenschrikkeljaren
schrikkeljaren
geschilderd hebben, om aan elken
eiken dag van
„z'n hailigje"
geven ; dit
"z'n
hailigfe" te kunnen
kunnen geven;
dit en
en nog
nog veel
veel meer
meer kan
kan niet
niet doen
doenvergeten,
vergeten,
dat hij,
hij, v66r
vóór 188o,
1880,
niet alleen
alleen dat
niet
heeft uitgemunt,
uitgemunt, ja,
ja. uzigemuni
uitgemunt
heeft
het woord,
woord, als
als schilder
schilder van
van
is het
historische onderwerpen, maar
hij, na
na 1880
een
ook dat
dat hij,
188o nog, een
ook
reeks portretten
portretten en
en meer
meer
heele reeks
dan één greep
uit
het
hedengreep uit het
daagsche leven
heeft geschilleven heeft
derd, waarmee
men
wis
waarmee men wel en wis
rekening dient
te houden.
houden.
rekening
dient te
Ik
zal
zeker
niet
beweren.
Ik zal
beweren,
dat al wat
wat van
van Beers
Beers vóór
v66r 1880
88o
leverde
evenzeer
den
toets
van
leverde evenzeer den toets van
een
gezonde kritiek
kritiek doorstaan
doorstaan
een gezonde
zelfs gereedelijk
kan. Jk
Ik geef zelfs
toe,
dat de
de vier
vier of
ofvijf
vijf merktoe, dat
waardigste van zijn
zijn historische
Dood
tafereelen, 's Volks Dank, Dood
van Jakob
van
Maar/ant,
Bevan
Maarlant,
Be"'aka
De Knaap
Knaap Karel V,
schilderij in
olieverf.
V. schilderij
in olieverf.
GraafKarel
Karelden
den
grafenis
grafeni s van Graaf
geenszins van
Goede,
Knaap Keizer
KeizerKarel
Karel geenszins
van de
dezelfde
zelfde waarde
waarde zljn.
zijn. Het
Goede, De
De Knaap
derde
deze tafereelen bevat,
in zijn
zijn overvloed
overvloed van
van personages,
personages, te
veel
bevat, in
te veel
derde van
van deze
ontypische, voor 't geheel overtollige, alleen
alleen als
als vulsel
vulsel dienende
dienende figuren;
figuren; de
de kleur
kleur
geheel en
mij wat
wat mat
mat en
en dof;
dof; er
er siddert
siddert geen
geen licht
licht over
over 't geheel
en de
de groepeering
is
is mij
anders toch
toch wel
wel eigenaardig
eigenaardig opgevatten
kon karakteristieker
karakteristiekerzijn.
zijn.Ook
Ookin
in den
den anders
Maar/ant
men wellicht
wellicht een
een ofofander
andervlekje
vlekjeontdekken
ontdekken....
na
kan men
.... Maar
Maar nog
nog na
Maarlani kan
Karel
V
honderd
jaar
zullen
's
Volks
Dank
en
Karel
V
al
wie
gevoel
heeft
voor
ware
al
wie
gevoel
heeft
voor
ware
Volks
Dank
honderd jaar
vreugde strekken.
kunst
kunst tot _vreugde
opschrift, in
Het
was een
een geniale
geniale inval,
inval, om,
om, onder
onder dat
dat bijtend
bijtend satyrische opschrift,
Het was
eenzaam, verlaten,
verlaten, op
op het
dien schreierig-mistigen
vroegrnorgen, eenzaam,
het klamme
klamme gras
gras
schreierig-mistigen vroegmorgen,
voortaan overtollig, wezenbuiten
stad, daar
daar zoo
zoo maar
maar neergeworpen
neergeworpen als
als 'n voortaan
buiten de
de stad,
lijk te
te vertoon
en van
loos
iets, als
als een
een afkeerwekkend kreng,
het verminkte
verminkte lijk
kreng, het
vertoonen
loos iets,
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Vlaanderens
grooten Ruwaard,
den bangsten
bangsten van
van alle
alle
Vlaanderens grooten
Ruwaard,van
van Gents
Gents redder
redder 10
in den
van den
Jakob.
nooden, van
den vroeden, goeden Jakob.
a. ook
Op andere wijs
valt hier
hier tetebewonderen,
bewonderen, wat
watmij
mij o. a.
ook in
in de
de Vriendt's
wijs valt
Paulus V bly
bi.i Luther's Beeld zoo bizon
der aandoet:
dat het
hetschilderij,
schilderij, met
metzijn
zijn
Paulus
bizonder
aandoet: dat
een verminkt
daarenboven —
ééne figuur -— een
verminkt lijk
lijk nog
nog daarenboven
- zoo heelemaal, heelemaal
voi is.
vu/i, is de
is. Wat
vol
Wat deze
deze beide
beide doeken
doeken zoo
zoovolkomen
volkomen vult,
de kracht
kracht van
van een
een geniale
geniale
gedachte,
diepte, hoogte
hoogte en
en breedte
breedte van
van de
deopvatting.
opvatting.
gedachte, de
de diepte,
En
hoe meesterlijk
meesterlijk is,
En hoe
is, in
in haar
haar wonderen eenvoud,
behandeling! De teekeeenvoud, de
de behandeling!
liggend, schuins-verkort
schuins-verkort geziene
geziene lijk
lijk maakt
maakt den
den indruk
indruk van
van in
in
ning: het achterover liggend,

Zomeravond, fragment
een schilderij
schilderij in
in olieverf.
olieverf.
fragment van
van een

werkelijkheid
zUn geweest
geweest door
dooreen
eentottotrazernij
razernlj
werkelijkheid neergesmeten,
neergesmeten, neergesmakt
neergesmakt te
te zijn
en dierlijken bloeddorst vervoerde menigte.
kleur: geheel
geheel vooraan
vooraan het
het
menigte. De
De kleur:
groen van
groen
van de
de vroege
vroege lenteweide,
doorspikkeld met
maagdelijk-witte mademadelenteweide,- doorspikkeld
met maagdelijk-witte
lieven, —
lieven,
- vertrappeld
en daar,
daar, en
en hier
hier en
en daar
daar met
met geronnen
geronnen bloed
bloedbevlekt,
bevlekt,
vertrappeld hier
hier en
dehand
handvan
vanden
dengesneuvelde,
gesneuvelde. zoo
zoo
-— vol
tonen van
van het
hetzachtste
zachtste fluweel;
fluweel; de
vol tonen
treffend, zoo
zoo sprekend
treffend,
sprekend in
in haar
haar lijktoon als
die van
van een
een dooden Christus
als die
Christus van
van Dijck of Rubens;
Rubens; de
de achtergrond
achtergrond van
van mist
mist boven
boven de
defantastisch
fantastisch schemerende
schemerende
stad
met haar
haar belfort
belfortenentorens,
torens,een
eenmeesterlijke
meesterlUkeweergave
weergave van
van een
een motregendag
stad met
in
ons klimaat.
klimaat.
in ons
Karel V.
Geheel anders
V. Hiér nu
was distinctie,
distinctie, hier nu
was verfijning,
verfijning.
Geheel
anders Karel
nu was
nu was
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raffinement.
bladzij, die
had doen
doen denken
denken aan
aan meer
meer dan
dan
raffinement.Een
Een psychologische
psychologische bladzij,
die had
één plaats
plaats uit
uit Max
Nordau's Entartung,
Entartung, was
dat
boek
toen
reeds
voorhanden
één
Max Nordau's
was dat boek toen reeds voorhanden
geweest.
geweest.
Bleek grijs
grijs van
van een
gamme, geschakeerd
Bleek
een zeer
zeer edele
edele gamme,
met hermelijnwit
geschakeerd met
hermelijnwit en
en
even wat
zoo heb
hebikikhet
hetschilderij,
schilderij, dat
dat ik
ik maar
maar ééns
even
wat geelachtig
geelachtig bruin,
bruin, zoo
ééns zag,
namelijk in 1880
188o te
te Brussel,
nu nog
mijn oogen. De
namelijk
Brussel, nu
nog in
in mijn
kwijnende morbldezza
De kwijnende
morbidezza
van een
vorstenkind;
de langoereuze
van
een verwend,
verwend, vroeg
vroeg rijp
rijp vorsten
kind; de
een
langoereuze verveling
verveling van
van een
in volslagen
volslagen ledigheid
ledigheid zint
wat anders
anders is,
op wat
wat nieuw
nieuw is,
is, al
al isis
geest,
geest, die
die in
zint op
op wat
is, op
clå,Arom.
't ook verboden of wellicht
wellicht precies
precies dáárom.

11.
Niemand betreurde
betreurdehet
het ooit
Niemand
ooit inniger
inniger dan
dan ikikzelf,
zelf, dat
dat van
van Beers
Beers met
met deze
zijn eerste richting heeft
zijn
heeft gebroken, om,
de reeds
zooals de
reeds hooger genoemde
zich te gaan
Séailles het zeide, zich
gaan scha„de ces
aan de zeide "de
ren aan
ces habiles
habites virtuoses qui
nt dans Particle
font
t'artiele de
de Paris."
Paris."
tuoses
'lui Jo.
eenieder weet
weet ik,
Zooals eenieder
ik, dat
dat één
van de
van
de redenen,
redenen, waar6m de jeugdige
kunstenaar het
het historische
kunstenaar
historische vak
vak heeft
heeft
verlaten, geen
geen andere
verlaten,
andere was
was dan
dan de
de
wraakroepend-karige
aanmoediging,
welke hem
welke
hem in die
die jaren
jaren van
van de
dezijde
zijde
van
Stadsregeering en
van Staatsbestuur,
Staatsbestuur, Stadsregeering
zelf, overigens,
publiek te
te beurt
beurt viel.
viel. Hij zelf,
bevestigt
bevestigt deze gedachte. Immers, tijdens
interview, dat hij,
1893-94 ;
zeker interview,
hij, in
in 1893-94;
aan
aan Miss
Miss M.
M. A.
A. Belloc verleende,
verleende, gaf
gaf
hij
„And what,
hij op
op de
de vraag:
vraag: ."And
what, „I
"Iask
ask
curiously,"
madeyou
you gz've
give*'W.f
historical
historzcal
curiously," made
for
.lormodern
modernpainting?"
pat'nting?" onbewimpeld dit
ten antwoord:
antwoord: „I
."I came
came to Paris,
Paris, „he
"he
answer4"
enough.
answere~~ surely
surelythat
thatisisanswere
answere
enough.
Seriously, painting
all
pat'ntt'nggreat
greatpictures
picturesis.t'sall
very well,
notnot
make
thethe
wett, but
butthey
theywill
witt
make
Cora,
schilderij in~olieverf.
olieverf.
Cora, schilderij
pot
boit." Jan
Jan van
van Beers
Beers at
at Home,
Home, in
in
pot boil."
The Idler,
Idler, Februari
Februari 1894,
1894, bl.
bI. 37.]
Ik
ben
er
echter
diep
van
overtuigd: had
had van
van Beers
Beers den
den moed
moed gehad,
gehad,nog
nog
Ik ben er echter diep van overtuigd:
eenige
van hoog en
eenige jaren
jaren langer
langer de miskenning
miskenning van
en laag
laag te
te braveeren,
braveeren. dan zou
zou hij,
hij,
Votks Dank-tafereelen
Dank-taferee1en en
en Karel
Karet V-psychoevengoed als
als schilder
schilder van
van nieuwe
nieuwe 's Volks
evengoed
logieën,
logie~n, én
én fortuin
fortuin en roem
roem ingeoogst
ingeoogsthebben,
hebben, én onze nationale
nationale school had
had de
de
dunne, uiterst
groote historieschilders
historieschilders
uiterstdunne
dunneschaar
schaar van
van haar
haar negentiende-eeuwsche
negentiende-eeuwsche groote
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met
een schitterend
schitterend vertegenwoordiger
vertegenwoordiger vermeerderd
vermeerderd gezien.
het, eilaas!
eilaas!
met een
gezien. Nu het,
„nick hat
"m'cht
hat sollen
sollen son,"
sein," mogen
niettemin verheugen,
Beers ons
ons
mogen wij
wij ons
ons niettemin
verheugen, dat
dat van
van Beers
die
althans
werken
geschonken
heeft.
althans die werken geschonken heeft.
Overigens,dat
dat er
er nog
'n andere
Overigens,
nog wel
wel 'n
vinden is tot
tot die
die zwenking,
zwenking,
andere aanleiding
aanleiding te vinden
hoop ik
wel goed
goed tetemaken.
maken.
hoop
ik verder
verder nog
nog wel
herhalen, wat
watikikalaltwintig
twintigjaren
jarengeleden
geledenvoor
voor'tallereerst
'tallereerst heb
heb
N
u moet
moet ikikherhalen,
Nu
behalve dweep
dweep met
met de
dehonderden
honderdenvrouwenvrouwengeschreven,
geschreven,*)*)namelijk
namelijkdat
datik
ik alles
alles behalve
188ó tot
tot 1890
1890enen
later
heeft
onderteekend.
gezichtjes,
Beers van
van 188o
gezichtjes,die
die van
van Beers
later
heeft
onderteekend.
Hier,
ja, was
was nu
nudedevirtuoos
virtuoos
aan
't woord;hier
hierzeer
zeerbepaald.
bepaald.Virtuoziteit
Virtuoziteit en
en
Hier, ja,
aan
't woord;
zijnalalofof
bijnaalaldeze
dezedingetjes.
dingetjes,Uiterst
Uiterstnetjes,
netjes, keurig,
keurig.
n6g eens
eens virtuoziteit,
virtuoziteit. dat
datzijn
bijna
fijn en
en aardig
voorzeker!In
In hun.,
hun ....
fijn
aardig gedaan,
gedaan, voorzeker!
.. maar
maar alal tetegoed
goedbekende,
bekende,steeds
steeds
of
bijna steeds
steeds dezelfde,
dezelfde, uit
uit roze
roze enenwit
witsaamgesmolten
saamgesmolten gamme,
gamme, zagen
zagen alal
of bijna
die snoetjes
die
snoetjes en
en bekjes,
bekjes, alaldie
diesmoeltjes
smoeltjesenenbakkesjes,
bakkesjes.met
metofofzonder
zonderschoonheidschoonheidbijdeze,
deze,onder
onder't'toog
oog bij
bij die,
die, op
op
vlekjes,
zonder moesjes
moesjes op
op de
de lip
lipbij
vlekjes, met
met of
of zonder
de kin
de
kin bij
bij gene,
gene,ererheel
heelbekoorlijk,
bekoorlijk,appetijtlijk,
appetijtlijk, ook
ook wel
wel eens
eens folichon
uit;
folichon uit;
mij. waren
waren ze
ze alle
mij
alle zonder
zonder uitzondering
uitzondering te
te foli,
waar, te uitsluitend
uitsluitend d'
jo/i, om
eis fleur
om waar,
de peau,
de
peau, om
menschelijke documenten
wezen. En
- ik
ik weet
weet niet
niet
om menschelijke
documententete wezen.
En geestig
geestig —
meer, wie
wie deze
meer,
deze dingen
dingen toch
tochzoo
zoobij
bijuitstek
uitstek sPiritueel
geestig,
gezond,
spiritueel noemde
noemde —
gezond,
manlijk en
en werkelijk
geestig heb
manlijk
werkelijk geestig
heb ikikererslechts
slechtsweinige
weinigevan
vankunnen
kunnenvinden
vinden ....
Ook zie,
zwak, of zal ik
Ook
zie, welke
welke maakwerken
maakwerken dit
dit zwak,
ik zeg-gen:
zeggen: deze pose, den
den begaafden
kunstenaar inspireerde:
inspireerde: narigheden
Derrière leIeParavant,
Paravant,Cou-cou
Cou-cou
kunstenaar
narigheden als
als Frileuse,
Frileuse, DerriOre
en
erger nog,
nog.waaraan
waaraan heel
heelwat
watminder
mindertalent
talentdan
dan dat
datvan
van van
van Beers
Beers eenvoudig
eenvoudig
en erger
zijn. Ik
Ik wil
wil hier
hierniet
nieteens
eens
herhalen,—- wat
watmen
menanders
andersvaak
vaak
zou
vergooid zijn.
zou vergooid
herhalen,
beweerde
dat vele
velevan
vandie
dieopop
waaiers
tamboerijnsgeschilderde
geschilderdedingetjes
dingetjes
beweerde -— dat
waaiers
en en
tamboerijns
doen
denken aan
aan Spasche
Spasche doosjes
doosjesenenjuweelkistjes;
jU\\;eelkistjes; ernstige
ernstige kunst
kunst was
was 't niet:
doen denken
niet;
en
dan —
- onwillekeurig
onwillekeurigriepen
riepenmij
mijdie
diealtijd
altijdenenaltijd
altijdterugkeerende
terugkeerendegelederen
gelederen
en dan
van
en nog eens
van juffertjes
juffertjes en
eens juffertjes
juffertjes Hugo's
Hugo's verzen
verzen in
in 't't geheugen:
geheugen:
géorgique n'est
n'est pas
pas dr6le!
dr6le!
Ta géorgique
Sous prétexte
prétexte qu'on
qu'on est
est miroir
miroir
Ie matin
matin un
un saule
saule
N ous faire
faire le
Nous
Pour nous
nous le
Ie refaire
refaire le
Ie soir;
soir;
Pour
C'est
C'est classique,
c1assique, cela
celam'assomme!
m'assomme!
Je
qu'onseseUH
rat_
....
Je préférerais
préférerais qu'on
N een, dit
dit laatste
laatste vers
vers isis ererteteveel.
veel.Immers,
Immers,dedetijd
tijdvan
vanalaldie
dieEva's
Eva's en
en
Neen,
onder- en nevenneven- en
enboven-Eva's
boven.E·va's groot
grootenenklein,
klein,was
wasook
ookdede
tijd,waarin
waarin eenige
eenige
ondertijd,
schilderijen ontstonden
zeer groot
groot artistiek
artistiek belang;
belang; ikiknoem
noem Rendez-vous
Rendez-vous
schilderijen
ontstonden van
van zeer
in
z'n 't't Bois
BoisdedeBoulogne
Boulogne en
en Zomeravond.
Zomeravond.
Ik weet
weet niet,
niet. wie
wie er
er inindedejaren
jaren1875-1885
1875-1885
gelast
warenmet
methet
hetaanaanIk
gelast
waren
koopen van
van schilderijen
schilderijen voor
te beter
beter weet
weet
koopen
voor onze
onze Belgische
Belgische muzea.
muzea. \Vat
Wat ik
ik des te
*)
.) De
D~ Tijdspiegel,
Tijdspi~gel,1881.
1881,
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is. dat
heeren de
de on
vergeeflijke fout
is.
dat die
die heeren
onvergeeflijke
begaan, onze
onze openbare
openbare verfout hebben
hebben begaan,
verzamelingen noch
noch met
Volks Dank,
Dank, noch
noch met
zamelingen
met 's's Volks
met Karel
V,
noch
met
een
van
Karel V, noch met een van
de beide laatstgenoemde
verrijken,
de
laatstgenoemde stukken
stukken te
te verrijken.
En toch
toch sprak
Vlaamsche schilderkunst
schilderkunst -— als
En
sprak de Vlaamsche
"kunnen" -— uiterst
als „kunnen"
zelden
uiterst zelden

'n Lieve
Lieve Brief,
Brief,schilderij
schilderij in
in olieverf.
olieverf.
'n

een hooger
hoogerwoord
woordsedert
sedertLeys
Leysdan
danhier
hier
deze
twee
wonderheerlijkestukken
stukken
een
in in
deze
twee
wonderheerlijke
gesproken
gesproken was.
was.
Ook
Ook deze
deze beide
beide zag
zag ik
ik enkel
enkel in
in 188o:
1880: ik
ik heb
heb ze
ze echter
echter nog
nog trouw
trouw met
met al
al
de
de pracht
pracht van
van hun
hun koloriet
koloriet in
in het
hetgeheugen.
geheugen.
Ik
Ik herinner
herinner me
me nog
nog —
- hoe
hoe ik,
ik, ondanks
ondanks mijn
mijn onbewimpelde
onbewimpelde bewondering
bewondering
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voor
deze tafereelen
tafereelen -— daarin
daarin in
188 I veel
veel meer
meer 't werk
Franschman
werk van
van een Franschman
voor deze
in 1881
Ik neem
neem dd
heden zonder
zonder aarzelen
aarzelen
dan
van een
een Vlaming
Vlaming erkende.*)
erkende. *) ik
oordeel heden
dan van
dit oordeel
terug.
Hetwas
waseen
een
onbezonnen,onbekookt
onbekooktjongensoordeel.
jongensoordeel. Als
Alsschilderwerk,
schilderwerk.
terug. Het
onbezonnen,
Rendez-vous en Zomeravond even
even door
althans,
waren Rendez-vous
door en
en door
door Vlaamsch
Vlaamsch als
als
althans, waren
Maarlani
Vo //es Dank.
In hun
Dank. In
hun g-eacheveerdheid,
w~acheveerdheid, een
een bijna
bijna overdreven
overdreven
Maar/a nt of 's Voll.'s
vrijvan
vanalle
allemiezermiezer·
geacheveerdheid, bleven
bleven deze
dezetwee
tweemeesterstukken
meesterstukkenvolkomen
volkomenvrij
in 't opschik
beide dametjes,
dametjes,
achtig
gepeuter, alle
alle kleingeestig
kleingeestig gelik
gelik;; in
opschik van
van de beide
achtig g-epeuter,
die,
deze, als
als amazone,
amazone, in
in
die, deze,
aristocratisch
anaristocratisch zwart,
zwart, de andere
in wit
wit en
en roze
roze zomerzomerdere in
toilet,
alle aandacht
aandacht op zich
zich
toilet, alle
vestigden,
was elk
elk plooitje
plooitje
vestigden, was
en
strikje, elk
elk krulletje
krulletje en
en
en strikje,
frulletje
bijnaa angstvallig
angstvallig
frulletje bijn
weergegeven;
toch bleef
bleef
weergegeven ; en
en toch
alles
breed, los,
los, groot bijna.
alles breed,
Maar
vooral het
het landschap
landschap
Maar vooral
Zomerwas
wonderbaar. In
In Zomerwas wonderbaar.
avond
schenen weide en woud,
avondschenen
in
de wondere
wondere pracht
pracht van
van
in de
het heerlijkst
heerlijkst smaragdgroen,
opgebloeid in
in een
een reuzenbad
reuzen bad
van
louter zongouden
zongouden licht.
licht.
van louter
Het
kan zijn,
zijn, dat
dat ik
ik met
met
Het kan
deze mijn
deze
mijn meening
meening vrij
vrij wel
wel
alleen
sta, maar
maar weinig
weinig van
van
alleen sta,
al
van Beers
Beers in
in de
de jaren
jaren
al wat van
1880
tentoonstelde,
88o -—I 890 tentoonstelde,
voor, met
met deze
deze
kwam
kwam mij
mij voor,
uitzonderlijk
uitzonderlijk volmaakte twee
te kunnen
kunnen wedijveren.
wedijveren. Noch
Noch
„En Canot", noch zijn
zijn "En
zijn
1., Sur la
"Sur
la Dune/le"
DUllette",, -— of hoe
's Winters,
schilderij in olieverf.
olieverf.
Winters, schilderij
heeten die anders
anders wel aardige
schilderijen
zijn me
me Zomeravond
wilde
schilderijenook
ook weer?
weer? -— zijn
Zomeravond en Rendez
Rendez vous waard.
waard. Ik
Ik wilde
dat ze
zehier
hier tetelande
landenog
nogeens
eenstentoongesteld
tentoongesteld werden
werden ....
wel
- dat
wel —
....
Intusschen bieden
mij ook
ook En
CatlOt en Sur
la Dunette
om
bieden mij
En Cana
Sur la
Dunette gelegenheid,
gelegenheid, om
even
te spreken
spreken over
over dat
dateeuwige
eeuwigecliché
clichévan
van's mans
's mansparisianisme,
parisianisme, zoo
zoo gij
gij
even te
hetfranskiljonism
franskiljonism van
van zijn
zijn kunst.
kunst.
wilt,
van het
wilt, van
In
ernst —
- van
vandat
datparisianisme
parisianismekan
kanikikmaar
maarheel
heelluttel
luttel
merken;
zooluttel,
luttel,
In ernst
merken
; zoo
dat
ik mij
mij geenszins
geenszins gêneer,
gêneer, om
om tetehouden
houden staan,
staan, dat
dat van
van Beers,
Beers,om
omdoeken
doeken
dat ik
*) De Iijclspiegel,
"')
7tfdsPiegel, 1881, den
Haag, mijn
mijn opstel:
opstel: De Vl.
Vl. Schilderschool
Schilderschoolsedert
sedert183o.
1830.
den Haag,

JAN
JA N

VAN BEER
S
VAN
REERS

79

te voltooien
besprokene,
werkplaats
te
voltooien als
als de
deallerbeste
allerbestevan
vandedenunu
besprokene,volstrekt
volstrektgeen
geen
werkplaats
dat
hij
precies
hetzelfde
Montmartre;
moest
bezitten aux Battiknolles
Battz,!;nolles ot
dat hij precies hetzelfde had
had
of àei
moest bezitten
kunnen
Londen, te
Weenen, te
te Berlijn,
Berlijn, teteBrussel
Brusselzelf.
zelf.
kunnen schilderen
schilderen te
te Londen,
te Weenen,
Tooneeltjes als Rendez-vous,
not, Sur
SUl' la
la Dune/le,
DU1Jette, - eilieve,
Rendez-vous,Zomeravond,
Zomeravond,Ell
En Ca
Cana,
die
kan toch
toch elk
elkopmerker
opmerkerdagelijks
dagelijks waarnemen
waarnemen inin elke
elkevan
vanonze
onzemoderne
moderne
die kan
"grootsteden"
in
Europa!
Is
er
iets
wát
dan
a.
u.
b.?
dat
mij
„grootsteden" in Europa! Is er iets — wåt dan a. u. b.? — dat mij inin Soir
onnatuurlijkvoorkomt,
voorkomt,als
als ik
ik me
me voorstel,
voorstel, dat
dat dit
ditmodern
modernidylletje
idylletjespeelt
speelt
d'Eté onnatuurlijk
En
Cana,
in
een of
ofander
ander lommerrijk
lommerrijk hoekje
hoekje van
van Ter
Ter Kameren
Kameren -·Bosch,
of in
in En Canot,
in een
--Bosch, of
als
ik mij,
mij, in
in stee
stee van
van de
de Seine,
Seine, nu
nu eens
eensde
deZenne
ZenneofofdedeSchelde
Scheldedenk
denk?
als ik
?
Niets,
en nog
nog eens
eens niets!
niets!
Niets, en

Frileuse, schilderij
olieverf,
schilderij in olieverf.

Bij de
't Juffertje
Juffertje van BiJ
de Hooihopters,
Hooihoppers, overigens
een van
van zijn
zijn zwakker
zwakker
overigens nog
nog een
dingen, was
zoo weinig
dingen,
was zoo
weinig specifiek
specifiek van
van Parijs,
Parijs, dat
dat vader
vader Jan
Jan van
van Beers
Beers het
het
tafereeltje
Antwerpsch in
verzen vertolkte
vertolkte in
10 zijn
zun
tafereeltje teenemaal
teenemaal Vlaamsch,
Vlaamsch,ja
ja Antwerpsch
in verzen
Blt2ren.
Rijzende Bleiren.
„élegances," dat
„élégances
Een
schilder van
van "élégances,"
van Beers
Beers geworden,
geworden, ja,
ja, van
van "élégances
Een schilder
dat is van
op Allred
Altred Stevens
Stevens past
past ook
ook op
op hem
hem wat
wat
modernes," voorzeker;
voorzeker; evengoed
evengoed als
als op
Sulzberger
Sphinx parisien
„Art tout
1880 over
over den
den schilder
schilder van
van Sphz'nx
parz'sz'en getuigde: "Art
Sulzberger in
in 188o
palpitant de
de lalavievz'eactuelle,
actue!le,reflétant
reflétantsessesnervosités,
nervosdés, ses
sesplaisfrs
plat'sz'rs divorants,
dévorants, ses
ses
tape/ant
déceptz'ons,
paraUre qui
qut' préparent
préParent tan/
tant de
de chutes;"
chutes ;"
déceptions,us
ses besoz'ns,
besoins,ses
ses-luxes,
luxes,lala soif
soil de paraitre
doch
men mag
mag niet
nietvergeten,
vergeten, dat
dat die
die vu
actue!le voor
het high
voor
doch men
vie actuelle
high1~/è
fe of voor
voor het
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wat
zich daarvoor
daarvoor met
met een
een brutaal
brutaal eufemisme
eufemisme zoo
al gelieft
gelieft uit
uit tetegeven,
geven,
wat zich
zoo al
Europa door
door zoo
zoo goed
goed als
Europa
als de
de zelfde
zelfde is.
is.
Ook met
raffinement, aan
Ook
met dat
dat raffinement,
van Beers
Beers zoo
zoo algemeen
algemeen toegeschreven,
toegeschreven, is
is 't
aan van
niet
volkomen in
in orde.
orde. 't Meest
niet volkomen
verfijnde,
ooit van
van hem
hem
verfijnde,wat
wat ik
ik ooit
zag,
is en
enblijft
blijft De Knaap
zag, is
Knaaft Karel
Karel
V, of
watverstaat
verstaat men
men dan
dan
of ....
.... wat
door
door die verfi/n/ng?
verfijning? Ik
Ik weet wel,
dat
het woord
woord oorspronkelijk
oorspronkelijk iets
iets
dat het
anders
beteekende dan
dan nu;
nu; maar
maar
anders beteekende
synoniem van
van
heden
is 't een
heden is
een synoniem
decadent, ziekelijk,
decadent,
supranerveus,
ziekelijk, supranerveus,
geblazeerd, verwend in elk zintuig
en
orgaan, of 't beteekent niets
en orgaan,
meer.
Zoo'n Swell,
meer. Zoo'n
Swell; Giegler, petit
petit
crevé is
nog
geen
rafjiné;
is nog geen raffiné; een
ra.fliné
des Esseintes
Esseintes uit
uit A
raffiné is
is des
A
Rebours,
is
Dortat
uit
Ldbas;
Rebours, is Dortat uit Ldbas;
raf/inées
raffinées in 't vrouwelijk
vrouwelijk zijn
zijn de
hoofdheldinnen
in
Mendès'
hoofdheldinnen Mendès' Zohar
en Méphistophéld
1110histophéld en van Péladan's
VICe
Vice suprème.
suprème.
N
och van Beers,
Beers, noch
noch Stevens
Stevens
Noch
kan
men
anders
dan
krachtens
kan
dan — krachtens
een
duidelijke woordverdraaiing
woordverdraaiing
een duidelijke
-— schilders
schilders van
vanraffinementen
raffinementen
Piep-piep, schilderij
schilderij in
in olieverf.
olieverf.
heeten.
Men vergelijke
vergelijke de psypsyPiep-piep,
heeten. Men
chologie van
van hun
hun werken
werken met
met de
de
psychologie van
van Rops,
Rops, van
van Max
Max Klinger,
Klinger, van
van Beardsley
Beardsley of
ofzelfs
zelfs van
vanWhistler,
WhistIer,
psychologie
en men
en
men zal
zal toegeven,
toegeven, dat
dat ikikabsoluut
absoluut gelijk
gelijk heb.
heb.

lIl.
Zooals
Zooals ik
ik van
van Beers
Beers heb
hebleeren
leerenkennen
kennenuituitzijn
zijnlaatste
laatstetentoonstellingen*)
tentoonstellingen *)—
en
en ik
ik begin
begin met
metteteverklaren,
verklaren, dat
datikikdedewerkelijk
werkelijk veel
veeltetetalrijke
talrijke boetaden,
boetaden, die
hijmij
mijmeer
meer
daarvan deel
deel maakten,
maakten, hier
hier niet
niet wensch
wensch tetebespreken
bespreken —- schijnt
schijnthij
daarvan
en meer
meer op
opweg
wegom
omte te
wordeneen
eenminiaturiest,
miniaturiest, —
- een
eenklein
kleinenenfijnschilder
fijn schilder
en
worden
van....
Metzu
en Mierisgoddank,
? goddank, neen,
neen, — maar
maar van
van de
de
in den
den trant
trant van
in
Metzu
en Mieris?
Delftsche van
van der
der Meer
Meer en
en van
vanTerburg.
Terburg.
Delftsche
En ook
ook déze
déze overgang
overgang schijnt
schijnt mij
mij logisch.
logisch. In
wat hij
hij van
van 188o
1880afafschilschilEn
In al wat
is, telkens
telkensduidelijker,
duidelijker, een
eenstreven
strevenmerkbaar
merkbaarvan
vaneen
eentweevoudigen
tweevoudigenaard
aard:
derde is,
:
..) O.
o. a.a. tete Antwerpen
Antwerpen in
in 1897.
1897.
.)

"Pder Belloit"
'AAR t:t".

I.·HILDERIJ 1.' Ollt:\'Ek'

,,'an Jan van Heer ,
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naar verkleinde
verkleinde verhoudingen
verhoudingen eerst,
eerst, naar
naar
naar grooter
grooter uitvoerigheid
uitvoerigheid van
van behandeling
behandeling
daarna.Deze
Deze tendenz
eerst zichtbaar
daarna.
tendenz isis 't't eerst
zichtbaar inin zijn
vrij
talrijke
portretten,
evenzijn vrij talrijke portretten, evengoed
goed inin die
die van
van vroeger,
vroeger. in
in dat
datvan
vanSarah
Sarah Bernhardt
Bernhardt en
en Benoit
Benoit b.v.,
b.v., als
als in
in
die van
van later,
dat van
die
later, dat
van de
de Gravin
Gravin d'Oultremont,
Mevr.
Yerkes,
Miss
Ada
Rehan,
d'Oultremont, Mevr. Yerkes, Miss Ada Rehan,
Rochefort. Al
Rochefort.
die konterfeitsels
konterfeitsels beslaan
beslaan nauwelijks
nauwelijks iets
meer dan
dan zoo'n
Al die
iets meer
zoo'n doekje
doekje
of
paneeltje,
een
paar
handen
groot,
wat
de
meester
niet
heeft
of paneeltje, een paar handen
wat de meester niet heeft verhinderd,
verhinderd, meer
meer

Idylle, schilderij
schilderij in.
in·olieverf.
olieverf.
Idylle,

dan
dan ééns
ééns zijn
zijn model
model te
voeten uit
uit te
te schilderen
schilderen en
het dan
dan nog
nog tete omgeven
omgeven
te voeten
en het
met
met een
een echte
echte bazarweelde
bazarweelde van
van allerlei
allerleisnuisterijen.
snuisterijen.
Typisch
Typisch noem
noem ik,
ik, voor
voor de
de geheele
geheele serie,
serie, de
de portretten
portretten van
van Benoit
Benoit en
en van
van
de
de Gravin
Gravin d'Oultremont.
d'Oultremont. Evenmin
Evenmin in het
het gelaat
gelaat en
en de
dehanden
handenals
alsininde
de kleedij
kleedij
van
van de
de„gekonterfeite
"gekonterfeitepersonen"
personen"verwaarloosde
verwaarloosde de
de artieyst
artiest één
één enkel
enkel trekje,
trekje,
hoe schijnbaar
schijnbaar nietig
nietig ook,
ook, een
een enkel
enkel toontje
toontje ofoftintje,
tintje, voor
voor het
hetgewone
gewone oog
oog
hoe
met moeite
moeite waar
waar te
te nemen.
nemen. Bij
Bij Benoit
Benoit is,is,met
metdede
nauwgezetheidvan
vaneen
een
met
nauwgezetheid
gotisch
gotisch meester,
meester, elk
elk haartje
haartje van
van snor
snor en
enbaard,
baard,elk
elk lichtvlekje
lichtvlekje in
in de
de oogen,
oogen,
V.v.
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elk rimpeltje
rimpeltje in
in de
de vingers
vingers gedetaljeerd.
gedetaljeerd. In
In de
de kanten
kanten oplegsels
oplegsels van
van het
hetkleed
kleed
elk
om zoo
zoo te
te zeggen
zeggen elk
elk bloempje,
bloempje, in
in elk
elkbloempje
bloempje
van de
de adellijke
adellijke dame
van
dameisis om
elk draadje
draadje geteld.
geteld.
weder elk
En t6ch
tóch los, t6ch
tóch breed,
breed, t6ch
tóch groot,
groot, groot
groot in
in de
dehaast
haastoverdreven
overdrevenkleine
kleine
En
verhoudingen van
van 't geheel. T6ch
Tóch is alles
alles gedaan
gedaanzonder
zonderdedeminste
minsteinspanning,
inspanning,
verhoudingen
zonder grove
grove truuks, zonder kleinzieligheid;
kleinzieligheid; niet
niet een
een rezultaat van bovenmenzonder
gave Gods;
schelijke inspanning,
inspanning, maar
werk van
van een wezenlijke
wezenlijke gave
Gods; geen vrucht
vrucht
maar het werk
schelijke
ik er
er zóó
z66 niet,
niet, dan
dan kom
kom ik
ik er
er zus," —
van lang gezoek
gezoek en
en geknoei,
geknoei, —
- „kom
"kom ik
van
yak, ziedaar!
van wezenlijk
wezenlijk en
groot kunnen; 't werk
werk van
van een
een meester
meester in
in 't ,vak,
ziedaar!
en groot
maar van
In
In de
delaatste
laatstetentoonstelling,
tentoonstelling, door
door van
van Beers
BeersteteAntwerpen
Antwerpenen
enteteBrussel
Brussel
me niet
niet meer
meer herinner,
herinner,
geopend, prijkten,
prijkten, naast
meer andere
andere dingen,
dingen, die
die 'k me
geopend,
naast meer
kunnen op
vijftal miniatuurtjes,
miniatuurtjes, die dat
dat materiëele kunnen
op waarlijk
waarlijk oogverblindende
oogverblindende
een vijftal
wijze
wijze staafden.
staafden. Het
Het waren
waren
heel kleine
heel
kleine dingetjes,
dingetjes, elk
elk
2 0X
X 220
0 centimeter
zoowat 20
groot: op
groot:
op wijnrooden grond
(lie de
een meisje
(tie
de vin) een
meisje in
in 't
haar, en
en met
wit,
met ros haar,
met
wit, met
sluier om
een groengelen sluier
om
den middel, heenkijkend
heenkijkend over
haar hand
handopenliggend
openliggend
een in haar
naast een open venster
boek, naast
met
uitzicht
op
met
op een
een park;
park; in
in
een Louis
een
Louis XV-stoel
XV·stoel een
een juffer, prachtig opgedirkt
opgedirkt in een
mousquetaire-kostuum,
rijk mousquetatre-kostuum,
knieEn
houdend op
op haar
houdend
haar knieën
hoed; naast dateen grooten hoed;
venster
en in
zelfde venster en
in dienstoel een andere dame,
zelfden
zelf
den stoel
ik weet
ik
weet niet
niet meer
meer in
in welke
welke
den hoed
hoed op
kleederdracht, den
het hoofd
en op de
het
hoofd en
de knieën
knieën
een open
een
open boek;
boek; in
in haar
haar met
snorrepieperieën geallerlei snorrepieperieën
allerlei
een dametje
boudoir een
smukt óoudozr
dame~e
smukt
omgang,
gemakkelijken omgang,
van
van gemakkelijken
houliggend, in nonchalante
liggend,
nonchalante houding-, op
op een zetel,
ding,
zetel, met,
met, om
om

haar frischroze
haar
frischroze naaktheid
naaktheid
niets
anders
dan
een
doorniets anders dan een doorkripsluier ;
zwarten kripsluier;
schijnend
schijnend zwarten
het u!"
doch
u!" men
men zal
zal ver
ver en
en lang
lang zoeken,
zoeken, en
en
zeg het
doch „"voorwaar,
voorwaar, voorwaar,
voorwaar, ik zeg
olieverf.
Achter het
het Windscherm,
Achter
Windscherm, schilderij
schilderij in. olieverf.
.
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haast, de jaren
haast,
jaren rugwaarts
rugwaarts opgaand,
opgaand, moeten
moeten terugkeeren
terugkeeren tot
tot dien
dien reeds
reeds gemelden
gemelden
Terburg, eer
eer men
affe kleinschtldering
Terburg,
men even
even voortreffelijke,
voortreffelijke, even
even komplete,
komplete, even
even affe
kleinschildering
zal aantreffen.
zal
aantreffen.
En men
En
men moet
moet geen
geen oogen
oogeninin't hoofd
't hoofdhebben,
hebben,of,
of,Als
áls men
men die
die heeft,
heeft, niet
niet
weten wát
wAt Vlaamsche
Vlaamscheen
en N
Nederlandsche
kleuris,
is, om
om niet op
weten
ederlandsche kleur
op den
den eersten
eersten blik
blik
reeds in
reeds
in deze
deze schildeltjes
schilder~tjeshet
hetwerk
werkteteerkennen
erkennen van
van een
een —
- malgré
malgré tout
tout en
en
wellicht ondanks
wellicht
ondanks hem
hem zelf
zelf —- onverbasterd
onverbasterd gebleven
gebleven kunstenaar
kunstenaar van
van 6nze
6nze
nationale school.
nationale

IV.
Hooger sprak
van de
de oorzaken,
oorzaken, die
die van
van Beers
Beersvan
vaneen
eenhoogdoelend
hoogdoelend
sprak ik
ik van
eposdichterzoo
zoo in
in eens
eens tot
tot een
een
eposdichter
maakten....
dichter van fantazietjes maakten
....
In allen
In
allen ernst:
ernst: ik
ik ben
ben van
van ooroordeel, dat van
deel,
van Beers
Beers even
even noodnoodzakelijk moest worden,
hij nu
nu
zakelijk
worden, wat
wat hij
is, als
is,
als een
een eik
eik een
een eik
eik en
en een
een
beuk een
een beuk.
beuk
beuk. Toen
Toen van
van Beers
Beers
zijn eerste groote
z~jn
groote tafereelen
tafereelen schilschilderde, stond hij
hij nog geheel onder
onder
derde,
den invloed
den
invloed van
van het
hetouderlijke
ouderlijke
huisgezin en
en van
zijn vader
vader in
in
huisgezin
van zijn
het bizonder.
bizon der. Evenals
Evenals de
de kinderen
kinderen
van
alle
ware
Vlaamschgezinden
van alle ware Vlaamschgezinden
van
van die dagen
dagen doorvoed
doorvoed met
met hishistorische
herinneringen
aan
het
torische herinneringen aan het
oude Vlaanderen;
Vlaanderen; hebbende hoohooren
lezen
als
kind
en
zelf
gelezen
ren lezen als kind en zelf gelezen
en herlezen als
als jongeling
jengelingde
devadervaderlandsche verhalen van Conscience,
Conscienee,
De
.7akob
De Leeuw
Leeuwvan
vanVlaanderen,
Vlaanderen,
Jakob
van
Arievelde,
De
Kerels;
van Artevelde, De Kerels; dragend, als
Mijmering, schilderij
in olieverf.
olieverf.
als elk
elk rechtgeaard
rechtgeaard Sinjoor,
Sinjoor,
Mijmering,
schilderij in
in zijn
oog
een
schitterstraal
van
zijn oog een schitterstraal van
de niet
niet weer
weer geëvenaarde
geëvenaardeglorie,
glorie,welke
welkedede„groote
"grootekunst"
kunst"teteAntwerpen
Antwerpenomblonken
omblonken
heeft gedurende
gedurende de
deepische
epischeperiode
periodevan
vandedeVlaamsche
Vlaamscherenaissance-school
renaissance-school met
met
heeft
Rubens, van
vanDijck,
Dijck,Jordaens
Jordaensen
enhun
huntijdgenooten
tijdgenooten;
vanverre
verreverwant,
verwant,overigens,
overigens,én
én
Rubens,
; van
Wappers, die
die na
na dertig
dertigbeproefde
beproefde de
denationale
nationale school
schoolinineer
eerteteherstellen,
herstellen,
met Wappers,
metHendrik
HendrikLeys,
Leys,die,
die,
werkelijk,dedehistorieschildering
historieschilderingtwintig
twintigvolle
vollejaren
jaren
en met
werkelijk,
als het
het ware
warevan
van zelf
zelf
andere kunstuitingen
kunstuitingen deed
deed verduisteren
verduisteren: : kwam
alle andere
kwam hij
hij er
er als
beurt
te droomen
epischendroom,
droom,te te
beoefenen
toe, om
omopop
toe,
zijnzijn
beurt
te droomen
zijnzijn
epischen
beoefenen
zijn kunst.
kunst. En,
En, eens
eensdat
dathijhijdaartoe
daartoe
de zoogenaamde
zoogenaamde hoogste
hoogste genres
genres van
van zijn
de

84

JAN VAN
JAN
VAN BEERS
BEERS

besloten was,
v66r de
besloten
was, lag het
het ook
ook vóór
hand, dat
dat hij
hij die
die onderwerpen
onderwerpen zou
zou behande hand,
delen, welke
wij hooger besproken hebben:
dood van
van den
den vroeden man,
welke wij
hebben : den
den dood
tot wien, niet
alleen om
om Conscience's
Conscience's roman,
roman, maar
maar ook
ook om
om het
het in
in die
die jaren
jaren
niet alleen
verschenen
der Kindere, Le SiOde
Siè( Ie des
des Van
Van
verschenen standaardwerk
standaardwerkvan
vanProf.
Prof van
van der
Artevelde,
alle
Vlamingen
nu
nog
opzien
als
naar
de
hoogste
vleeschArtevelde, alle Vlamingen nu nog opzien als naar de hoogste

Ook 'n Sfinks,
schilderij in olieverf.
olieverf.
Sfinks, schilderij

wording
hun stam; en
den ouden
ouden dichter
dichter en
enziener
ziener uit
uit het
het Brugsche Vrije,
wording- van
van hun
en den
ghelijcke maete
den "sterrekijcker
met rijmdichten van ghelijcke
maete
„sterrekijcker ende rijmschrijver, die
die met
sijne
voorsegghingen hadde
hadde beschreven," Mellandus of Maarlant,
Maarlant, voorspellend,
sijne voorsegghingen
van
op zijn
zijn sterfbed
sterfbed aan
aan Breydel en
de Coninck de bevrijding
bevrijding van
van Vlaanderen.
Vlaanderen.
en de
van op
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vader van
van onzen
onzen schilder
schilder las,
las, zal,
zal,zoo
zoohij
hij
\Vie het
het gedicht,
gedicht, Afaarlani,
lIfaarlant, van
van den
den vader
ooit het
oogen
krijgt,
het overigens
overigensweinig
weinigbekend
bekendschilderij
schilderijonder
onder
oogen
krijgt,dadelijk
dadelijkmerken,
merken,
dat de
de schilder
schilder hier
hier enkel
enkel de
deverzen
verzenvan
vanzijn
zijnvader
vaderillustreerde.
illustreerde.
dat
Zijn overgang
de beoefening
beoefening van
van het
hetmondaine
mondaine vak
vakwas
wasniet
nietminder
minder
Zijn
overgang tot
tot de
natuurlijk. Die
zou zich
zich noodlottig
noodlottig voordoen,
voordoen, zoodra
zood ra de
de jonge
jonge man
man
natuurlijk.
Die. moest
moest en
en zou
zijn vader
vader zou
zou ontgroeid
ontgroeidwezen.
wezen. Zoo
Zooeeneenden rechtstreekschen
rechtstreekschen invloed
den
invloed van
van zijn
goedburgerlijk als
als de
dedichter,
dichter,zoo
zoogecompliceerd,
gecompliceerd,prachtlievend,
prachtlievend, verzot
verzot
voudig goedburgerlijk
op schittering
schittering en
en genot
genot was
was zijn
zijn zoon.
zoon.
op
nog pas
paseen
eenbeginneling,
beginneling, toen
toenhij,
hij, uit
uitlouter
louterafkeer
afkeervoor
voorde
debij
bij
Hij was
was nog
Hij
uitstek prozaïsche
prozaïsche kleederdracht
kleederdracht van
deze eeuw,
eeuw, tot
totschrik
schrikvan
vanzijn
zijn op
opeenvoud
eenvoud
uitstek
van deze
gestelden vader,
vader, zich
doste in
in een
eenkort
kortblauw
blauwfluweelen
fluweelen buis
buismet
metkanten
kan teil
gestelden
zich doste
opslagen aan
aan de
demouwen
mouwenenen
breeden.platliggenden
platliggenden Louis
LouisXIII-kraag
XIII-kraag ...
opslagen
breeder).
Een Rubenshoed
Rubenshoed met
metoverdreven
overdrevenbreede
breederanden,
randen,lage,
lage,hooghakkige,
hooghakkige,verlakte
verlakte
Een
schoentjes
met een
een zijden"
zijden' strik
en een
een diep
diepopengesneden
opengesnedenhemd
hemdvoltooiden
voltooiden
schoentjes met
strik en
het mooie
mooie opschik
opschik ....
het
....
van Beers
Beers wat
watmen
menzoo
zoonoemt
noemt„een
"eenmooie
mooiejongen,"
jongen," de
de
was van
Daarenboven was
charme van
van een
een heele
heele falanx
falanx jonge
jongedames
damesvan
vanzijn
zijngeboortestad.
geboortestad. Tot
Totzoo'n
zoo'n
charme
"mooien
jongen"
maakten
hem
niet
alleen
zijn
fijnbesneden
kop,
edel,
hooggewelfd,
mooien jongen" maakten hem niet alleen zijn fijnbesneden kop, edel, hooggewelfd,
77
met
wat schuin
schuinachterwaarts-loopend
achterwaarts-loop end voorhoofd,
voorhoofd, de
de bizonder
bizonder fraai
fraai gearceerde
gearceerde
met wat
wel vrij
vrij sterke,
sterke, maar
maar toch
toch edele
edeleneus,
neus,het
hetaardige,
aardige,uitdagende
uitdagendemusmusoogen,
oogen, de wel
ketiers-snorretje
sik, —
- maar
maar zijn
zijn geheele,
geheele,bijbijuitstek
uitstekzwierige,
zwierige,slanke
slanke
ketiers-snorretjeenen de
de sik,
verschijning.
Daarenboven,
ondanks
een
ietwat
zangerige
stem,
een
aangenaam
ondanks
een
ietwat
zangerige
stem,
een
aangenaam
verschijning. Daarenboven,
zetten, vereenigende met
prater,
onuitputtelijk in
geestige, wel
wel eens
eens gewaagde
gewaagde zetten,
prater, onuitputtelijk
in geestige,
een
goede
dozis
komisch
talent
de
juist
passende
maat
vansentiment.
sentiment.
een goede dozis komisch talent de juist passende maat van
De verzamelaars
verzamelaars wijlen
wijlen Edm.
Edm. Huybrechts
Huybrechts te
te Antwerpen
Antwerpen en
en Mr.
Mr. Yerkes
Yerkes te
te
Chicago
bezitten van
van hem
hem zijn
deze twee
twee keurige
keurigekunstwerken
kunstwerkén
zijn eigen portret, en
en deze
Chicago bezitten
dan ik in
vertrouwen
meer van
van den
den aanleg
aanleg en
enhet
hetkarakter
karaktervan
vanhun
hunmaker
maker dan
vertrouwen ons
ons meer
bladzijden
kunnen vertel1en.
staat de
de schilder
schilder v6år
vóór ons,
ons, opgeopgebladzijdenvol
vol zou
zou kunnen
vertellen. In
In beide
beide staat
smukt
opgedirkt als
alseen
eenacteur,
acteur,opopvoorhand
voorhandbewust
bewustvan
vanden
dengoeden
goedenindruk,
indruk,
smukt en opgedirkt
„dat hij
dien
hij zal en
ook wtl
gelukkig om
om 't plezier zelf, "dat
maken, en
en naïef gelukkig
dien hij
en ook
wil maken,
er
toch zoo
zoo mooi
mooiuitziet."
uitziet."
er toch
Dol
op eleganties
eleganties van
van allerlei
allerlei aard,
aard, moest
moest van
van Beers
Beers er
er toe
toekomen,
komen,
Dol op
eleganties
schilderen....
Hij moest,
anders! Waarom
Waarom zouden
zouden wij
wij
niet anders!
moesi, hij kon niet
eleganties te
te schilderen
.... Hij
het
hem dan
dankwalijk
kwalijknemen
nemenofofererzijn
zijnandere
anderehoedanigheden
hoedanighedenom
omvoorbijzien?
voorbijzien?
het hem
Het
toeval voerde
voerde hem
hem naar
naar Parijs,
Parijs, doch
doch wees
wees er
erzeker
zekervan,
van, had
had het
het hem
hem
Het toeval
gevoerd
naar
Londen
of
Berlijn,
of
zelfs
hem
eenvoudig
te
Antwerpen
gevoerd naar Londen of Berlijn, of — zelfs hem eenvoudig te Antwerpen
gelaten,
hij zou
zouwellicht
wellichtminder
minderschilderijen
schilderijen in
in het
hetbedoelde
bedoeldevak
vakonderteekend
onderteekend
gelaten, hij
maar
hij
zou,
om
't
even
waar
dan
ook,
een
schilder
van
eleganties
hebben,
even waar dan
een schilder van eleganties
hebben, maar hij zou, om
geworden zijn.
zijn.
Een
vraag
ten slotte.
slotte.
Een vraag ten
Wat
staat ons
van de
de zijde
zijde van
van Jan
Jan van
van Beers
Beers in
in de
detoekomst
toekomst nog
nog te
te
Wat staat
ons van
wachten?
wachten ?
Zal de
reeds lang
langberoemde,
beroemde,door
dooreigen
eigenarbeid
arbeidrijk
rijkgeworden
gewordenkunstenaar,
kunstenaar,
de reeds
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in een
in
een naar
naareigen
eigenplannen
plannengebou.wd
gebouwdtooverpaleis
tooverpaleiswonend
wonend en
entronend,
tronend, steeds
steeds
hij nu
nusinds
sindstwintig
twintigjaar
jaarbetreden
betreden heeft,
heeft, zich
zich
verder
den weg,
weg, dien
dien hij
verder gaande
gaande op
op den
voortontwikkelen
mededinger van
de groote
groote miniaturisten
miniaturisten uit
uit onze
onze
voortontwikkelentot
tot een
een mededinger
van de
zeventiende
zal hij
zeventiendeeeuw,
eeuw, of
of zal
hij —
- wellicht
wellicht —
- doorbladerend
doorbladerend nog
nog eens,
eens, al
al was
was
't uit
uit enkel
maar, de
de geschiedenis
enkel kortswijl
kortswijl maar,
geschiedenis van
van het
het goede,
goede,stoere
stoerevolk,
volk,waaruit
waaruit
hij gesproten
gesproten is,
is, weer
weer uit
uithet
hetdonkerste
donkerstehoekje
hoekjevan
vanzijn
zijnwerkplaats
werkplaats te
te
ook
ook hij
de
machtige
penseelen,
waarmede
hij
eens
zijn
Maar/ant
en
zij'n
voorschijn
halen
voorschijn halen de machtige penseelen, waarmede hij eens zijn Maarlant en ziln
Artevelde voltooide,
Artevelde
ver van
van zijn
zijn hedendaagsch
hedendaagsch verblijf,
verblijf, hier
den
voltooide, hier,
hier, ver
hier op den
slecht
verlichten zolder
zolder der
der stille
stille burgersw.
burgerswoning
vader Jan
Jan en
en moeder
moeder
slecht verlichten
oning van
van vader
Hendrika,
hoog als
alsdedegroenwuivende
groenwuivendetoppen
toppen van
van de
de hooge
hooge mooie
mooie boomen,
boomen,
Hendrika, zoo
zoo hoog
die op
die
op schildwacht
schildwacht staan
staan op de
de heele
heele lengte
lengte van
vandedeQuinten
QuintenMessijslei?
Messijslei ?
Zal hij
hij nog
nog eens,
geestdriftvan
van1875-80,
1875-8o,
eens, voor
voor hen
hen opgloeiend
opgloeiend in
in de geniale
geniale geestdrift
Zal
op doek
op
doek tooveren
tooveren een
een ofofandere
andereepizode
epizodeuit
uitdedejaarboeken
jaarboekenva.n
van 't goede, edele
Vlaanderen;
Filips van
van Artevelde
Artevelde het
het volk
volk van
van Gent
Gentnaar
naar
Vlaanderen,ons
ons toonen
toonen hoe
hoe Filips
Beverhoutsveld
hoe Karel
Karel de
deStoute
Stouteopopdede
Vrijdagmarktonthaald
onthaald
Beverhoutsveld geleidde,
geleidde, of hoe
Vrijdagmarkt
....zoo
zoosagen
sagenhem
hembeter
beterbevallen,
bevallen,hoe
hoeHeer
HeerHalewijn
Halewijndie
die„sane
"sancsijn
sijn
werd,
werd, of
of....
liedekijn"
schoone koningsdochter
koningsdochter werd
werdonthoofd
onthoofd?
liedekijn"door
door de schoone
?
Och
kom! Al
Al wou
wou ik
ik het
hetnog
nogzoo
zoo
gaarne—- ditdit
laatstedurf
durfikiknauwenauweOch kom!
gaarne
laatste
lijks hopen.
lijks
hopen.
Wat
er van
van weze
weze— schilder
schildervan
vanhistorie
historieof of
id.yllischefantazieën,
fantazieën, van
van
Wat er
idyllische
hij is
is en
en blijft
blijft een
een van
vandedeonzen,
onzen.niet
nietdoor
dooren
en
portretten
portrettenof
of miniaturen
miniaturen- — hij
om
den naam,
naam. dien
dienhijhijdraagt,
draagt,maar
maarvooral
vooralom
omden
denrijkdom
rijkdomvan
vanVlaamsch
Vlaamsch
om den
hij in al
al de
deoogenblikken,
oogenblikken, waarop
waarop hij
hij werkelijk
werkelijk artiest
artiest was,
was, in
in alal
koloriet, dien
koloriet,
dien hij
de
werken, die
die ikikininditditopstel,
opstel,o veel
0 veel
vluchtig
besprokenheb,
heb,zeer
zeermild
mild
de werken,
te te
vluchtig
besproken
heeft
heeft ten toon
toon gespreid.
gespreid.
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Palmzondag in de Kempen, schilderij in olieverf (Muzeum te Brussel).

...13

FRANS VAN LEEMPUTTEN
FRANS
LEEMPUTTEN
,--

,/ ,. !p~'r~<";

I.

"Wen
van het
Een van
het aan
aan werkelijke
werkelijke talenten
talenten zoo
zoo vruchtbare
vruchtbare geslacht
geslachtvan
van 185°.
185o. Een
tijdtijd- en
en gedeeltelijk
gedeeltelijk ook
ook een
een strijdgenoot
strijdgenoot van Frédéric,
Frédéric, Uitterschaut,
Uitterschaut,
Stacquet,
wijlen Binjé,
Binjé, te Brussel,
Brussel, Jef
Jef Lambeaux, Theodoor Verstraete,
Verstraete,
Stacquet, Dillens,
Dillens, wifien
Claus,
wijlen den armen
armen Leemans,
Leemans, teteAntwerpen.
Antwerpen.
Claus, wijlen
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Wat een
Wat
een rijkdom,
rijkdom, wat
wateen
eenverscheidenheid
verscheidenheid van
vangaven
gavenbewonderen
bewonderen wij
WIJ niet
niet
in
deze waarlijk
waarlijk schitterende
schitterende pleiade!
pleiade!
in deze
Kan men
datvan
van
Kan
men —
- om
om enkel
enkeldiegenen
diegenen tetenoemen,
noemen, met
metwier
wierstreven
streven dat
onzen
schilder de
meest in
in 't oog vallende
vallende verwantschap
verwantschap oplevert
oplevert —
- Frédéric
Frédéric
onzen schilder
de meest
apostel van
van de
de lichtopenbalichtopenbaeen
wijsgeerig symbolist,
symbolist, Claus,
Claus, den
den zonnige,
zonnige, den apostel
een wijsgeerig
ring
noemen, dan
dan past
past het
hetzeker,
zeker,Frans
Fransvan
vanLeemputten,
Leemputten,naast
naastVerstraete,
Verstraete,
ring noemen,
voor te
voor
te stellen
stellen als
alsden
denverteller
vertellerbij
bijuitnemendheid.
uitnemendheid.
persoonlijk durf
durf het
het er
er voor
voor houden,
houden, —
- dat
dat het
het
Is
het waar,
waar, —
- en
en ikikpersoonlijk
Is het
meest
essentieele kenmerk
kenmerk van
van Frédéric
Frédéric isiszijn
zijnsubjectivisme,
subjectivisme,van
vanClaus
Clauswat
wat
meest essentieele
ik
zou
willen
heeten
het
lyrisme
van
zijn
kleur,
dan
is
het
niet
minder
waar,
ik zou willen heeten het lyrisme van zijn kleur, dan is het niet minder waar,
dat,
waar Verstraete's
Verstraete's tooneelen
leven der
der kleine
kleine luiden
luiden in
in hooge
hoogemaat
maat
dat, waar
tooneelenuit
uit het
het leven
een
lyrisch, ja,
ja, meestal
meestal zelfs
zelfseen
eenelegisch
elegischkarakter
karaktervertoonen,
vertoonen,Frans
Fransvan
vanLeemLeemeen lyrisch,
putten
vooral herkenbaar
herkenbaar is
aan het
het door
door en
endoor
doorobjectieve,
objectieve, te'vens
tèvens gezonde
gezonde
putten vooral
is aan
en
zelfs opgewekte
opgewekte karakter
karakter van
van zijn
zijn werken.
werken.
en zelfs
Natuurlijk
het volgt
volgt immers
immers al uit
uit het
het bovenstaande
bovenstaande -— is
is er
er heel
heelwat
wat
Natuurlijk-— het
op te
te merken
merkentusschen
tusschenbeider
beiderschilderkjen,
schilderijen, ook
ook al
al hebben
hebben beiden
beiden
onderscheid
onderscheid op.
enbekend
bekendtot
totaanhangers
aanhangers van
van de
de vrijvrijzich
met gelijke
gelijke overtuiging
overtuiging bekeerd
bekeerd en
zich met
sedert jaren,
jaren, en
enalalhebben
hebbenvan
vanLeemputten
LeemputtenenenVerstraete
Verstraete
lichtschildering
lichtschildering....
.... sedert
zich
nergens zoo
zoo gaarne
gaarne en
en nergens
nergens zoo
zoo geheel
geheel tehuis
tehuis gevoeld
gevoeld als
als tetemidden
midden
zich nergens
der
stille, gesloten
gesloten boerkens
boerkens onzer
onzerAntwerpsche
Antwerpsche Kempen.
Kempen.
der stille,
Het voornaamste
voornaamste onderscheid
onderscheid tusschen
tusschen beiden
beiden zal wel
wel het
het volgende
volgende wezen.
wezen.
Verstraete schildert
meer voornamelijk
voornamelijk het
landschap dan
dan de
demenschen
menschen;
schildert meer
het landschap
;
althans,
landschap neemt
neemt in
in zijn
zijngezamenlijke
gezamenlijke werken
werken een
een ruimer
ruimer plaats
plaatsinin
althans, het
het landschap
dan
de figuurschildering,
figuurschildering, en
en bij
bij van
vanLeemputten
Leemputten isis dit
ditjuist
juistomgekeerd.
omgekeerd. DaarenDaarendan de
bij den
den meester
meester van
van Naar de
de Doodenwake
Begrafenis het
boven
zijn, bij
Doodenwake en lVa
de Begrafenis
boven zijn,
Na de
landschap
personages heel
heel vaak
vaak de
de dragers,
dragers, ik
ik zou
zoubijna
bijnazeggen,
zeggen,
landschap steeds
steeds en
en de personages
de symbolen
symbolen van.
van zijn
zijn eigen
eigen droomdroom- en
endweepzieke
dweepziekenatuur,
natuur, van
vanzijn
zijnweemoed,
weemoed,
zijn Weltschmerz,
daarom is
is Verstraete
Verstraete dan
dan ook
ook inin de
deeerste
eerste plaats
plaats een
een
Weltschmerz, en
en daarom
groot impressionist.
impressionist. Van
Van Leemputten
Leemputten ziet
zietdededingen
dingenmeer
meerzooals
zooalszij
zijininwaarheid
waarheid
zijn gevoel
gevoel niet
niet inin—,
-,maar
maarondergaat
ondergaatlevendig
levendigdedeindrukkes
indrukkenn
zijn;
zijn ; hij
hij legt
legt zijn
hij spiegelt
spiegelt zich
zich ininhaar,
baar, maar
maar zij
zij in
in hem.
hem. En
En dit
dit legt
legt
van
de natuur;
natuur; niet
niet hij
van de
hij zich
zich meer
meer en
en meer
meer van
van 't impressionisme
dan
ook wonderwel
wonderwel uit,
uit, waarom
waarom hij
dan ook
verwijdert,
meer vergast
vergast op
opdoorgevoerd,
doorgevoerd,doorwrocht
doorwrocht werk.
werk.
verwijdert,ons
ons meer
meer en
en meer
Dit, wat
Dit,
wat betreft
betreftden
dentrant
trantzijner
zijnerschildering,
schildering,zijner
zijnerweergeving.
weergeving.Maar
Maar ook
ook
door
de keuze
keuze der
deronderwerpen,
onderwerpen, alalkiezen
kiezenbeiden
beidennog
nogzoo
zooininhetzelfde
hetzelfdemidden,
midden,
door de
verschilt
Leemputten zeer
zeer van
vanVerstraete.
Verstraete.
verschilt van Leemputten
Laat
deze zich
zich bij
bijvoorkeur
voorkeur bezielen
bezielen door
door het
het elegische
elegische in
in de
deKempische
Kempische
Laat deze
zijn latere,
latere, kloekere
kloekere manier
manier is
dit nog
nog het
het geval,
geval, —
- van
van
natuur,
in zijn
natuur,-— ook
ook in
is dit
Leemputten
toont zich
zich vooral
vooral vatbaar
vatbaarvoor
voorhet
hetkrachtige,
krachtige,levendige,
levendige,
blije.
Leemputten toont
blieje.
misschien nooit,
nooit, de
de melancholie
melancholie van
van den
denschemerschemerZelden
Zelden schilderde
schilderde hij,
hij, misschien
avond,
weeë van
vaneen
eenvroegen
vroegenHerfstHerfst-of of
Wintermorgen,het
hetdroomerige
droomerige
avond, het weeë
Wintermorgen,
devroolijke,
vroolijke, heldere,
heldere, volle
volledag,
dag,dede
vrije,blije
blijestroom
stroom
van
een maneschijn
maneschijn;; hém de
van een
vrije,
. van
het licht,
licht, de
de vrank
vrank en
en stout
stoutuitkomende
uitkomende lijn der
dingen.
van het
der dingen.

Kudde aan de Schelde, koolteekening.
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Hij is
is de
deman
manniet
nietder
derhalve
halvetinten,
tinten, geen
geen peintre
peàllre dededemi-teintes,
demz:'teintes, geen
geen die
die
Hij
natuur ziet
ziet als
als in
in een
een droom,
droom, als
als door
dooreen
eenwaas
waasvan
vantranen.
tranen. Hij
Hij isisverzot
verzot
de natuur
op rijkdom
rijkdom en
en verscheidenheid
verscheidenheid van
vankleur,
kleur,opoplevendige,
levendige,oogverheugende,
oogverheugende, tot
tot
bontheidzooals de
de
blijheid stemmende
kleur, bontheid
blijheid
stemmendekleur,
kleur,op
op bontheid
bontheid van
van kleur,
— zooals
gotieken die
die verstonden,
verstonden, zooals
zooals H.
H. de
deBraekeleer
Braekeleerdie
dieverstond,
verstond,dedeluminist
luminist
gotieken
Claus
overigens .... al
al de
de
Claus en
en de
de subjectivist
subjectivist Frédéric
Frédéric die
die verstaan,
verstaan, evenals
evenals overigens....
Vlaamschgeblevenen onder
onder onze
onzemodernen.
modernen.
meest Vlaamschgeblevenen
En bij
bij zijn
zijnonderwerpen
onderwerpen past
pastdit
ditlevendige,
levendige,luide,
luide,vroolijke
vroolijkeenenbontgeschabontgeschaEn
k~erde koloriet
koloriet uitmuntend.
uitmuntend. Wat
Wat hij
hijbehandelt
behandelttoch,
toch,het
hetzijn
zijntooneelen
tooneelenvan
vanblijde
blijde
keerde
tevredenheid,
gezonde
kracht,
zelfbewuste
levenslust.
De
"groote
dagen"
uit
tevredenheid, gezonde kracht, zelfbewuste levenslust. De „groote dagen" uit
bestaan van
van het
het Kempische
Kempische landvolk,
landvolk, —
- een
een kermis
kermis op
ophet
hetdorp,
dorp,een
eenringringhet bestaan
steking, een
een paardenpaarden- of
ofveemarkt,
veemarkt, een
een kerkfeest,
kerkfeest, een
eenprocessie,
processie,een
eenbedevaart,
bedevaart,
steking,
"pastoorsinhaling", een gildeteerdag,
gildeteerdag, —
- zijzijtrekken
trekkenhem
hemeven
evenoRweerstaanon,weerstaaneen „pastoorsinhaling",
baar aan
aan als
als de
de„groote
"grootedagen"
dagen"uit
uithet
hetleven
levenvan
vanelke
elkefamilie
familie ininhet
hetbizonder,
bizon der, —
baar
de
doop van
van het
het eerste
eerste kind,
kind, de
deeerste
eerstelieve
lievemoederzorg
moederzorg bij
bij de
dewieg,
wieg, de
de
de doop
eerste
kerkgang na
geboorte en
en wat
wat dies
dies meer.
meer.
eerste kerkgang
na de geboorte
Ik
ben er
erinnig
innigvan
vanovertuigd,
overtuigd,dat
datdedeinvloed
invloedvan
vanConscience,
Conscience,den
denpopulairen
populairen
Ik ben
en die
Loteling, Rikke-iikke-tak,
Rikke-tikke·tak, Blinde
Blt'ndeRoza,
Roza, en
die van
van Jan
Jan van
van
verteller
van De _Loteling,
verteller van
Op de
Beers,
den gemoedelijken
gemoedelijken dichter
dichter van
van De Bestedeling
Bt'stedelillg en Op
de Kermis,
Kermis, niet
Beers, den
weinig
heeft bijgedragen
bijgedragen tot
tot de
devorming
vormingenenvestiging
vestiging
van
artiesten karakter.
weinig heeft
van
ditdit
artiestenkarakter.
hij zelf
zelfverklaart,
verklaart, de
de ininhet
hetFransch
Franschgeschreven
geschreven boerenboerenHij
mag al,
al, zooals
zooals hij
Hij mag
en herlezen;
herlezen; zeker
zeker isis het,
het, dat
dat
studies
van Georges
Georges Eeckhoud
Eeckhoud hebben
hebben gelezen
gelezen en
studies van
hij,
de door
door en
endoor
doorVlaamsche
Vlaamschevan
vanLeemputten,
Leemputten, niet
nietz66
z66begrijpt,
begrijpt,voelt,
voelt,
hij,. de
vertolkt
de stoute,
stoute, voor
geen ruwgrofheid terugdeinzende
terugdeinzende realiest
realiest van
van
ruw- of grofheid
voor geen
vertolkt als
als de
Zeker ziet
ziet hij
Nos Kermesses,
Kermesses, Kees
ltees Doorik
Doonk en Cycle patibulaire. Zeker
hij onze
onze Kempen
Kempen
ziet hij
hij ze
ze niet
niet
roze en
en azuur
azuur als
alsConscience,
Conscience, maar
maar even zeker ziet
niet in
in den
den
niet roze
rood van
het morsige rood
van moordschelgelen weerschijn
weerschijn van
brand bij
van brand
bij brand
brand of
of in
in het
moordtooneel,zooals
zooalsEeckhoud.
Eeckhoud.Noch
Noch zoo
zoo idyllisch
idyllisch als
als gene,
gene, noch
noch
tooneel bij moordtooneel,
Hij ziet
ziet ze,
ze,dedeboeren,
boeren,wél
wélzooals
zooalszijzijstaan
staan en
en
zoo
gewild-tragisch als
deze! Hij
zoo gewild-tragisch
als deze!
gaan,
maar toch
toch met
met het
hetpoëtenoog
poëten oogvan
vanConscience.
Conscience. Hij
Hij ziet
ziet ze
ze —
- althans
althans
gaan, maar
het
liefst —
- waar
waarzijzijdichterlijk
het liefst
dichterlijk schoon,
schoon, ofoften
tenminste
minsteop
ophun
hunvoordeeligst
voordeeligst
optreden.
een volstrekt
En
is —
- wát
wát men
men bewere
bewere —
- óok
volstrekt gerechtvaardigde opvatting
dok een
En dit is
en
een eigenaardigheid
eigenaardigheid zoo
goed als
als een
eenandere.
andere.
en een
zoo goed
hij het,
het, onder
ondermeer
meerandere
andereaantrekkelijkheden,
aantrekkelijkheden, te
te danken,
danken, dat
dathij
hij
Daaraan
heeft hij
Daaraan heeft
zelden
banaal en alledaagsch
alledaagsch en
en nooit
nooit ofofnimmer
nimmer gemeen
gemeen is.
is.Als
Alshij
hijspreekt,
spreekt,
zelden banaal
dan
hij steeds iets te
te vertellen,
vertellen, waarnaar
waarnaar het
moeite waard
waard is,
is, te
teluisteren.
luisteren.
dan heeft hij
het de moeite
En
men ,luistert
.luistert dan
ook, met
met aandacht
aandacht luistert
luistert men,
men, met
met aandacht
aandacht en
en weldra
weldra
En men
dan ook,
hij, te
te boeien
boeien als
als
met
ingetogenheid en
dankbaarheid. Want
boeien weet
weet hij,
met ingetogenheid
en dankbaarheid.
Want te
te boeien
weinigen,
Verstraete in
een geheel
geheel anderen
anderen trant
trant en
enop
opeen
eengeheel
geheelverschilverschilweinigen, als
als Verstraete
in een
lenden
als Eeckhoud
Eeckhoud met
metzijn
zijnhoogopgeschroefde
hoogopgeschroefdedrama's,
drama's. als
als Conscience
Conscienee
lenden toon,
toon, als
met
eenvoudigste van
van zijn
zijn vertellingen.
vertellingen.
met de eenvoudigste
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N
u eerst
eerst word
word ikikgewaar,
gewaar,dat
datik,ik,alle
alleinleiding
inleidingversmadende,
versmadende, in
in ééns
ééns met
met
Nu
de deur
de
deur in
in huis
huisben
ben. gevallen
gevallen en
eneen
eenbeeld
beeldheb
hebgegeven
gegevenvan
vanden
denschilder,
schilder,
zooals hij
hij nu
nu isisopopdedemiddaghoogte
middaghoogtevan
vanzijn
zijngaven,
gaven,terwijl
terwijlikiknog
noghet
hetallereerste
allereerste
woord
moet van
van zijn
zijn afkomst,
afkomst, zijn
zijn jeugd,
jeugd, zijn
zijn opleiding.
opleiding.
woord zeggen moet
zijn voorvoorLaat
ik deze
dezeleemte
leemtezonder
zonderuitstel
uitstelaanvullen,
aanvullen, om
om dan,
dan, ten
tenslotte,
slotte,zijn
Laat ik
naamste,
- mu
mij persoonlijk
persoonlijk
naamste, —
liefste
werken, -— te
te beoorbeoorliefste werken,
deelen.
Frans
van Leemputten
Leemputten
Frans van
aanschouwde
levenslicht
aanschouwde het levenslicht
te Werchter,
Werchter, bij
bij Leuven,
Leuven, den
den
29 December
29
December 185o.
185°.
lijn
was een
een zeer
zeer
Zijn vader
vader was
eigenaardig man,.
maf!. LandbouLandbouwerszoon,
zelf landbouwer
landbouwer
werszoon, zelf
overigens,
brandde hij
hij van
van
overigens, brandde
liefde
tot natuurschoon
natuurschoon en
en
liefde tot
kunst,
en droeg
droeg hij
hij in
in zijn
zijn
kunst, en
diepste binnenste
binnenste iets
iets als
als een
een
vage
overtuiging, dat
dat hij
hij
vage overtuiging,
„zijn roeping
"zijn
roeping had
had gemist"
gemist"
en eigenlijk
eigenlijk voor
voor kunstschilkunstschilwas in
in de
de wieg
wieggelegd.
gelegd.
der
der was
Vaak,
de zonderlinge
zonderlinge
Vaak, als de
man
van een of
of andere
andere houthoutman van
veiling
in de
deomliggende
omliggende
veiling in
bosschen
terugkeerde, ververbosschen terugkeerde,
hij uren
uren lang
lang van
van al
al
telde
telde hij
de heerlijkheden,
heerlijkheden, die hij
hij in
in
den vrijen
den
vrijen buiten
buiten had
had bebewonderd,
telkens besloot
besloot
wonderd, en
en telkens
hij
dan zijn
zijn lange rede
rede met
met
hij dan
de
verzuchting:
„Lie!
Wie
de verzuchting: "Zie! Wie
Rookende Schoenlapper, koolteekening.
dat
alles met
met zijn
zijn penseel
penseel
dat alles
zou de
de gelukkigste
gelukkigste mensch
mensch van
van de
dewereld
wereldzijn
zijn!"
kon
weergeven, zou
kon weergeven,
ook al
Een
toeval bracht
bracht mee,
mee, dat
dathet
hetWerchtersch
Werchterschboertje,
boertje, zij
al niet
niet als
als
zu 't ook
Een toeval
scheppend
artiest,
dan
toch
als
hersteller
van
schilderijen
naam
zou
maken.
scheppend artiest, dan toch als hersteller van schilderijen naam zou maken.
Op
last van
van een
een heer
heeruit
uitdedeomstreken
omstrekenhad
hadhij,
hij,opopeen
een
paarveilingen,
veilingen,oude
oude
Op last
paar
was
hem
zoo
goed
meegevallen,
dat
hij
het
schilderijen
gekocht,
en
zie,
dit
schilderijen gekocht, en zie, dit was hem zoo goed meegevallen, dat hij het
stoute
besluit nam,
nam, zich
zich teteBrussel
Brusseltetevestigen
vestigenalsals
handelaarininkunstvoorkunstvoorstoute besluit
handelaar
werpen.
!I !

;L)

bi)

z

""
"Ei

N

o

....
o

'"Cl

.9

E

z

;

(4-7 geëtst
Turfdelvers
Turfdelvers op
op Weg
Weg naa
naar
hun
\Yerk
schilderij El
in olie,·erf,
door Frans Lauwers, muzeum van Brussel.
r hu
n Wer
k, ,schilderij
:eu
7.)
ci.1r

•

•

Ei

FRANS
VAN LEEMPUTTEN
FRANS VAN

95

Tusschen het
koopen en
en verkoopen
verkoopen en
en het
hetopknappen
opknappenvan
vanoude
oudeschilderijen
schilderijen
het koopen
.. .. klein!
zoo buitengewoon
buitengewoon....
klein!
is de
de afstand
afstand nu
nu juist
juist niet
niet zoo
enpalet
paletinindedehand
handv66r
v66rallerlei
allerleiechte
echte
Al spoedig
spoedig zat
zat de
de man
man met
metpenseel
penseelen
en zoo
zoodapper
dapperkweet
kweet
en
onechte Ruysdaels,
Ruysdaels, Hobbema's,
Hobbema's, Ostaden
Ostaden en
en Teniersen,
Teniersen, en
en onechte
hij zich
hij
zich telkens
telkens van
vanzijn
zijntaak,
taak,dat
dathij,
hij,na
naweinig
weinigjaren,
jaren, als
alseen
eender
derkundigste
kundigste
retoecheurs
België bekend
bekend stond.
stond.
retoecheurs van
van geheel België
Vasthoudend
koppigheid toe,
toe, had
had ons
onsWerchtersch
Werchterschboertje
boertjeintusschen
intusschen dit
dit
Vasthoudend tot
tot koppigheid
mooie
besluit genomen:
genomen: „Mij
"Mij zelf
zelfwas
was 't niet
kunstschilder te
... '
te worden
worden....
mooie besluit
niet. gegeven kunstschilder
Mijn beide
beide zoons
zoons moeten
moeten het
hetdan
danmaar
maarworden
wordenininmijn
mijnplaats!"
plaats!"
Welnu,
goed! Mijn
Welnu, goed!
beide zoons!"
Frans het
het daglicht
daglicht aanaanIk schreef wél:
we: "mijn
„mijn beide
zoons!" Immers,
Immers, toen
toen Frans
schouwde,
werd hij
hij verwelkomd
verwelkomd door
door een
een reeds
reeds tienjarig
tienjarig broerken,
broerken, den
den nu
nu
schouwde, werd
eveneens
geschatten kunstschilder
kunstschilder Cornelis
Cornelis van
van Leemputten.
Leemputten.
eveneens geschatten
En
hoe dedebrave
braveman
mandat
dat
"schilderworden"
worden"opvatte,
opvatte,mag
magblijken
blijken uit
uiteen
een
En hoe
„schilder
redenaties:
zijner
geijkte redenaties:
zijner geliefkoosde, geijkte
"Een
als ongelukkiglijk
ongelukkiglijk alle
menschen op
op onzen
onzen tijd,
tijd, wat
wat
schilder moet,
moet, als
alle menschen
„Een schilder
Daarmee kan
kan hij
hij het
hetechter
echtervolop
volopstellen!
stellen!
kunnen
schrijven. rekenen
kunnen lezen,
lezen, schrijven,
rekenen....
.... Daarmee
Aardrijkskunde,
natuurwetenschap, letterkunde,
zou dat
dat
Aardrijkskunde,geschiedenis,
geschiedenis, natuurwetenschap,
letterkunde, waartoe
waartoe zou
wel dienen?
dienen? Dat
Dat isisallemaal
allemaal goed
goedvoor
voorschoolmeesters!
schoolmeesters!
alles
hem wel
alles hem
Dejonge
jongeschilder
schilderbestudeere
bestudeerevoortdurend
voortdurend de
dewerken
werken der
der oude
oudemeesters.
meesters.
Neen! De
hijererkomen
komenkan!
kan!Die
Die
werkenmoet
moethij
hij
Die
alleen zullen
zullen hem
hem leeren,
leeren, hoe
hoehij
Die alleen
werken
kopieeren,
kopieeren, altijd
altijd van
van her
her kopieeren!
kopieeren! De
Denatuur
natuurbeteekent
beteekentniets!
niets!
kopieeren, nog kopieeren,
Dat is
is goed
goedvoor
voorbrekebeenen!
brekebeenen! Hoogstens!
Hoogstens! Amper
Amper nog!"
nog!"
't Moet
er typisch
typisch hebben
hebben uitgezien
uitgezien in
in dededonkere,
donkere,met
metalle
alledenkbare
denkbare
Moet er
rariteiten
oudheden volgepropte
volgeproptewerkplaats
werkplaats van
vanonzen
onzenhersteller,
hersteller,wanneer
wanneer
rariteiten en oudheden
hij
daar
zat,
met,
aan
zijn
rechte
hand
zijn
dan
al
22jarigen
oudste,
met
aan
hij daar zat, met, aan zijn rechte hand zijn dan al 22jarigen oudste, met aan
zijn
linke den
den pas
pas2jarigen
I2jarigenFrans,
Frans,hijhijzelf
zelf
wasschend,afkrabbend,
afkrabbend,afpuimend,
afpuimend,
zijn linke
wasschend,
hertoetsend,
Cornelis
met
reeds
vaste
hand
kopijen
makend
naar
Hobbema
hertoetsend, Cornelis met reeds vaste hand kopijen makend naar Hobbema
of Ruysdael,
Ruysdael, Fransje,
Fransje, met
met aarzelende
aarzelende vingers,
vingers,wat
watdedeoudere
ouderebroeder
broederschilderen
schilderen
mocht,
nateekenend met
met potlood.
potlood.
mocht, nateekenend
„Laat ze maar
"Laat
maar ophalen
ophalen van
van hun
hunnatuur,"
natuur," leeraarde
leeraarde dan
dan de
de oude,
oude;„alles
"alleskomt
komt
daartoe is
is er slechts één
aan
een goed
goed palet!
palet! En
En om
om er
er zoo
zoo een
een te krijgen,
krifgen, daartoe
één
aan op
op een
middel:
oudemeesters
meestersnaschilderen,
naschilderen,jongen,
jongen,naschilderen
naschilderen maar
maar en
ennaschilnaschilmiddel: de oude
deren altijd
altijddoor....
door tottot
datdat
gijgij
„het"
deren
"het"beet
beethebt."
hebt."
Wel verkreeg,
verkreeg, later,
later, Frans
Frans oorlof,
oorlof, om,
om,inindede
avonduren,dedeBrusselsche
BrusselscheAkaAkaavonduren,
Wat hij
hij ererverrichtte,
verrichtte, moet
moet alalheel
heelweinig
weinigbeteekend
beteekend
demie
bezoeken. Wat
demie te bezoeken.
toch schijnt
hij niet
leerlingen toch
schijnt hij
niet vaak
vaak te
te zijn
zijn
hebben!
Onder de
de schz'tterende
hebben! Onder
schitterende leerlingen
meegerekend.
was voor
voorhem,
hem,opopdiedie
eigen
akademie,een
eenbuitenkansje
buitenkansje
meegerekend. Toch
Toch was
eigen
akademie,
weggelegd.
Hij ontmoette
ontmoette er
er een
eenleeraar,
leeraar, die,
die,hoe
hoeweinig
weinighij
hij ook
ookals
alsartiest
artiest
weggelegd. Hij
beduidde,
werkelijken aanleg
den jongen
jongen wist
wist teteontdekken,
ontdekken, hem
hem
beduidde, den
den werkelijken
aanleg van
van den
aan
de studie
studie naar
naarantieke
antieke modellen
modellen voor
voor goed
goeddeed
deedverzaken
verzaken en
en hem
hem den
den
aan de
raad
- „naar
"naar buiten
buiten te
te gaan
gaanenennaar
naardedenatuur
natuurtetewerken."
werken."
raad gaf —
Nu nog
noemt onze
onzekunstenaar
kunstenaar niet
niet zonder
zonder eerbied
eerbied den
den naam
naam van
van dezen
dezen
nog noemt
leeraar,
Lauters.
leeraar, Lauters.
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Naar
N
aar de natuur
natuur zou
zou hij
hij dus
dus werken
werken —
- enenjuist
juistdaarvan
daarvanwilde
wildezijn
zijn strenge,
strenge,
eenzeivige vader
eenzelvige
vader niet
niet hooren.
hooren.
Doch ook
wilwilhijhijuit
Doch
ook Frans
Frans bezit
bezit een
eeneigen
eigenkop.
kop.Wat
Wathijhijwil,
wil,datdat
uitalle
allekracht,
kracht,
en dat
en
dat was
was reeds
reeds rond
rond 1868
1868 het
het geval.
geval.
Op alle
Op
alle zonzon- en
en feestdagen
feestdagen had
had hij
hij tetehuis
huisvrijaf;
vrijaf; op
al die
die dagen
dagen begaf
begafhij
hij
op al
zich
voortaan
"naar
zich voortaan
naar
77
Werchter";
naar
Werchter"; d.
d. i.i. t.t. z.z. naar
zijn
zijn schilderachtig
schilderachtig geboorin
tedorp,
tedorp, of
of elders....
elders .... in
het
wijde, vrije
vrije veld,
veld,
het wijde,
Een ander buitenkansje
buitenkansje
was
zijn
opneming
in
was — zijn opneming in
zekere teekenclub, gesticht
gesticht
door
eenige mannen
mannen van
van
door eenige
reeds
eenigszins gevesgevesreeds eenigszins
tigde
reputatie, als
als ConContigde reputatie,
stantin
Meunier, toen nog
stantin Meunier,
alleen
schilder bekend,
bekend,
alleen als schilder
als
Eugeen Dubois,
Dubois, de
de
als Eugeen
beide
Hollanders: de gegebeide Hollanders:
broeders
Pantazis,
broeders Oyens, Pantazis,
ander€'n. Tien
Stacquet en anderen,
volle jaar lang bleef
bleef Frans
van
deze club
club deelmaken.
deelmaken.
van deze
Wat hij in
de natuur
natuur zelf
in de
niet
had kunnen
kunnen leeren,
leeren,
niet had
dat
verkreeg hij
hij daar,
daar,
dat verkreeg
onder
van deze
deze
onder de leiding van
voortreffelijke
mannen,
voortreffelijke mannen,
door oefening,
oefening, onderlinge
onderlinge
Hij
vergelijking, discussie. Hij
vergelijking,
leerde er
er teekenen,
teekenen, teeketeekenen met
met zwart
zwart op
op wit,
wit,
nen
maar ook met
met het
het penseel
penseel
maar
de volle
volleverf;
verf; teekenen
teekenen
in de
naar
stilstaande,
maar
het
stilstaande,
maar
Heibloempje, houtsnede
houtsnede naar
naar een
een akwarele
akwarel.
ook naar
naar het
het in
in volle
volle bebeook
weging zijnde
zijnde model.
model.
zijn opname
opname in
in deze
dezevrije
vrije club
club was
was het,
het, dat
dat Frans
Frans gelegenheid
gelegenheid
Even v66r
vóór zijn
Even
zijn met
metheel
heelwat
wat
stukken
gevulde
teekenportefeuille tetetoonen
toonen aan
aan
had, om
om zijn
had,
stukken
gevulde
teekenportefeuille
den toen
toen teteBrussel
Brusselgevestigden
gevestigdenenenaldaar
aldaarzeer
zeergewaardeerden
gewaardeerden Noord-Nederden
lander, Gabriël.
Gabriël.
lander,
dat een
een trek
trek ininzijn
zijn
Eén voor
voor één,
één, zonder
zonder een
woord te
te uiten,
uiten, zonder
zonder dat
een woord
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ernstig gelaat bewoog,
weer
ernstig
bewoog, nam
nam Gabriel
Gabriël de
deteekeningen
teekeningenop,
op,legde
legdezeze
weerterzijde.
terzijde.
nu de
de vijftigste,
vijftigste, de laatste
laatste....
in
Eindelijk,
Eindelijk,daar
daarhad
had hij
hij nu
.... Nu schemerde
schemerde iets
iets in
zijn scherp
scherp schildersoog.
schildersoog."En
„En -— is
laatste
datum
?" —
zijn
is dit
ditook
ookje je
laatstein in
datum?"
- „Ja,
"Ja,
meneer Grabriël!"
Grabriel!"- — „Nou,
"Nou, dan
dan wil
wilikikjejewel
welwat
watzeggen."
zeggen."En
Enopstaande,
opstaande,
meneer
haalde hij
hij een
een eigen
eigen teekening,
teekenjng, lei
lei die
dienaast
naastdedelaatste
laatstevan
vanzooeven,
zooeven,lachte
lachte
haalde
eens,
en
zeide,
de
bewuste
portefeuille
toeklappend:
„Zoo!
Fle-je 't't gesnapt,
eens, en zeide, de bewuste portefeuille toeklappend : "Zoo! Hê-je
Ga nu
nu werken,
werken, trouw
trouw naar
naar dedenatuur,
natuur,hoor-je,
hoor-je,en
enkom
komininOktober
Oktober
jongen?
jongen? Ga
nog eens
eens weer!"
weer!"
„En ik
het gesnapt",
voegt van
"En
ik had het
gesnapt", voegt
van Leemputten
Leemputten er
er bij.
bij. „En,
"En, toen
toen ik
ik in
in
Oktober
een heele
hee1e verzameling
verzameling ander
ander werk
werk terugkeerde,
terugkeerde, kreeg
kreeg ik
ik een
een
Oktober met
met een
hartelijkbemoedigend
bemoedigend "ga
„ga nu z66
z66 voort"
voort" tetehooren!"
hooren!"
hartelijk

Kaartspelers,
potloodteekening.
Kaartspelers, potloodteekening.

lIl.

't Was
Was rond
rond 1872
1872 of '73, dat van
van Leemputten
Leemputten voor
voor 't allereerst tentoonstelde.
tentoonstelde.
Hij
Hij trad
trad op met
met een
een Boomgaard
Boomgaardmet
met_Paarden,
Paarden, geschilderd, evenals
evenals verscheiden
verscheiden
andere
andere van
van zijn
zijn eerste
eerste werken,
werken, onder
onder den
den invloed
invloed van
van Louis
Louis Dubois,
Dubois, zoo
zoo wat
wat
op
wijze der
der tachisten,
tachisten, in
in donkere,
donkere, bizonder
bizon der sterkuitkomende
sterkuitkomende tonen,
tonen, alleen
alleen
op de
de wijze
aan
de massa
massa der
derdingen,
dingen, aan
aan de
demassieve
massieve gestalte
gestalte zou
zou 'k zeggen, uitsprong
aan de
gevende.
Een in
in 1873
1873teteAntwerpen
Antwerpententoongestelde
tentoongestelde Boomgaard,
Boomgaard, en verder
verder V66r
den
Een
Vóór den
Barred,
Barreel, in
in 1874,
1874, en
en De Schilder,
Schilder, in
in 1875
1875voltooid,
voltooid,vertoonen
vertoonendenzelfden
denzelfden
invloed,
invloed.
bij nader
nadertoezien,
toezien,ininhet
hetvoorlaatste
voorlaatstetafereel
tafereelden
denwaren,
waren,
ontdekt men,
men, bij
Toch ontdekt
lateren van
van Leemputten.
Leemputten.
lateren
V66r den
eggegespannen
gespannen
den gesloten
gesloten spoorbaanbarreel
spoorbaanbarreel wacht,
wacht, op
op zijn
zijn aan
aan de egge
paard, een boer,
boer, een
een tweede,
tweede, bruin
bruin paard
paard bij
bij de
deteugels
teugelshoudend.
houdend.
wit paard,
v.
V.
77
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Boer
Boer en
en paarden
paarden ziejn
zijn kloek
kloek geteekend; in
in het
het koloriet
koloriet is
is reeds
reeds een
een streven
streven
merkbaar
naar een helderheid,
merkbaar naar
helderheid, den
den toenmaligen tachisten
tachisten geheel
geheel onbekend.
onbekend.
Rond 1876
Chrysalide
1 b76 begint van
van Leemputten naam
naam te maken.
maken. Als
Als lid
lid van
van La Chrysaltde
de Brusselsche pers, ongewonen bijval
bijval met
met zijn
zijn Kantwerksters
Kantwerksters
verwerft hij,
verwerft
hij, in
in de
en een
een Pop,
Pop, waarvan o. a.
a. de
de kunstbeoordeelaar
kunstbeoordeelaar van La Gazette
Gazette het
het gezonde
gezonde
en
en de
devoortreffelijke
voortreffelijke teekening loofde.
realisme en
realisme
Chrysalide heeft
Later, wanneer
wanneer L'Essor
L'Essor de ontbonden
ontbonden Chrysaltde
heeft vervangen,
vervangen, vinden
vinden
Later,
wij hem
hem in
in dedeinteressante
interessante tentoonstellingen
tentoonstellingen van
van den
den nieuwen
nieuwen kring
kring terug
terug
wij
Buurtweg in
in de
de Kempen,
Kempen, Bij
Bif 't'I Ploegen, Huisje
Huisfe te
met schilderijen als Een Buurtweg
Turfde/ven en
andere, welke
welke wederom
wederom grooten bijval
bijval verwierven.
verwierven.
Rethy, Turfdelven
en andere,
Van nu
nu af
af had
had van
van Leemputten zijn
zijn weg gevonden.
gevonden.
Van
Hij had
had ze
ze ontdekt,
ontdekt, de
deKempen,
Kempen,zijn
zijnKempen,
Kempen,met
methaar
haarsluimerende
sluimerendevenen,
venen,
Hij
haar stille
stille en
en eenzame
eenzame sparrebosschen, haar
haar onafzienbare
onafzienbare grauwgetoonde turfhaar
haar mooie,
mooie, kraaknette
kraaknette boerendorpjes, haar
vreedzame, stilvergenoegde
haar vreedzame,
velden, haar
Inwoners.
inwoners.
ook brengt
brengt hij harmonie tusschen de onderscheiden
onderscheiden deelen van
Van nu
nu afafook
Van
zijn onderwerp.
onderwerp. Mensch of dier,
dier, om
om 't even, -— zijn
zijn figuren hooren wel degelijk
zijn
in het
het landschap
landschap tehuis,
tehuis, zij
zij hangen
hangen er innig
innig mee
mee tetezamen,
zamen,maken
maken er
ermee
meeuit
uit
in
een
enkel onafscheidbaar
onafscheidbaar geheel.
geheel.
een enkel
(31.
L'Indépendance belge
beige (3
Turfdelven, luid
I. Juli
geprezen door
door Fétis in L'IndlPendance
In Turfde/ven,
luid geprezen
1882) en
en door
door Lagye in La Fédlration
artistique (26. Februari 1881),
Pia'ération artistique
ontbreekt alleen
nog
die
bij
uitstek
heldere
tonaliteit
van zijn
zijn latere
latere tafereelen,
uitstek
heldere
tonaliteit
van
alleen nog die
zijn beste
beste werk meegerekend
te worden.
om
tot zijn
om tot
meegerekend te
waarheid weergegeven.
De
Kempische heide
heide werd
werd zelden
zelden met
met grooter waarheid
weergegeven.
De Kempische
Roosachtige wolkjes drijven
den hemel
hemel en
en schemeren
schemeren door
door de
de wat
wat nevelige
nevelige
drijven door
door den
athmosfeer als
·een
web
van
vlammen.
als -een
van vlammen.
De
grond, van
van een
een groote soliditeit,
hitte van
van den
den dag,
dag, en
en
soliditeit, dampt
dampt in
in de hitte
De grond,
eenzaam slaaft
povere boer
boerenenwerkt
werktde
delogge
loggeturf
turfuit
uitde
deweigerende
weigerendeaarde.
aarde.
slaaft een povere
een arm
Een
wit paard
paard staat,
staat, wat
wat verder,
verder, sjovel en
schraal, vóór
arm wagentje.
wagentje.
en schraal,
v66r een
Een wit
slag.
Zijn
groot
schilderij,
In 1884, eindelijk,
eindelijk, slaat
hij
een
grooten
slag.
lijn
groot
schilderij,
Aan de
de
slaat hij een
Benedm-Sche/de,
aangekocht voor
voor het
het stedelijk
stedelijk muzeum van
Leuven,
van Leuven,
Beneden-Schelde, wordt
wordt aangekocht
terwijl
hij reeds
in 1883 te
Amsterdam de
de gouden
goudenmedaille
medailleverkregen
verkregen had.
had.
te Amsterdam
terwij1 hij
reeds in
Acht
jaar lang,
lang, van
van 1876 af,
had hij
hij gestreden,
gestreden, om
om zijn
zijn natuurbeschouwing
af, had
Acht jaar
af ging
ging hem
door
het publiek
publiek te
te doen
doen aannemen; maar
van nu
nu 1884 af
maar van
hem ook
ook
door het
niet zoo
zoo heel
heel veel
veel onder
onderzijn
zijn
alles
van een
een leien
leien dakje,
dakje, en
en zeker zijn
zijn er
er niet
alles als
als van
de presse
ouderdomsgenooten, wier succés de vente en succès de
presse beide
beide de zijne
overtreffen.
in 1886 aangekocht
het muzeum van
lijn
aangekocht voor
voor het
Turfmoer te Postel
Poste/ werd
werd in
Zijn Turfmoer
Gent,
zijn Turfde/vers
Weg naar
naar hun
hun Werk
Werk in 1887
dat van
van Brussel,
voor dat
1887 voor
op Weg
Turfdelvers op
Gent, zijn
Gezicht in
zijn In _'t .Voorbifgaan,
in 1880,
van Praag,
Praag, zijn
zijn Gezicht
z'n
voor dat van
188o, voor
Voorbijgaan, voltooid
voltooid in
in de
de
Heide in 1889 voor
dat van
van Oren-Pest,
de Kempen
Kempen in
Ofen-Pest, zijn Palmzondag in
de Heide
voor dat
1889 voor
dat
van
Brussel,
zijn
Ontmoeting
voor
dat
van
dat
van
Middelburg
in 1890,
189o,
Ontmoeting
voor dat van Brussel, zijn
te Brussel,
zijn Doop
de Kempen
Kempen mede in 1890 voor
Doop in de
voor het goevernementspaleis te
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Brooduitdeeling op
oft het
zijn Brooduz"tdeeh'ng
het Dorp
Dorp (I) in
in 1893 voor
het muzeum van
voor het
van Antwerpen,
ziejn Straat
Straatgezicht
zijn
gezicht voor
de verzameling
verzameling van
van de
de Koningin
Koningin der
der Belgen
Belgen en
en zijn
voor de
Paardenkootman voor
Paardenkoopman
die van
van den
den Koning.
Koning.
voor die

IV.
Ik
meen het
het juist
juist voor
voor tetehebben,
hebben, als
als ik
ik zeg,
zeg, dat
dat van
van Leemputten voor 't
Ik meen
laatst
de tachistenmanier huldigde
zijn groot
groot en
en ininvele
veleopzichten
opzichten merkhuldigde in
in zijn
laatst de
Turfdelvers op
op Weg
Weg naar
naarhun
hunWerk.
Werk, Voortreffelijk is
dit
waardig tafereel, Turfdelvers
is dit
schilderij,
de machtige
machtige teekening en
de treffend
treffend juiste
juiste observatie.
observatie.
schilderij, vooral
vooral door
door de
en de
Kranige,
welgekozen mannen- en vrouwen
typen , gezeten
op karren
karren of
ofernaast
ernaast
Kranige, welgekozen
vrouwentypen,
gezeten op
loopend, met
het onmisbare
alam op
den schouder,
schouder, door
doorden
denonafzienbaar
onafzienbaar
met het
onmisbare alam
op den
langen
zandweg, verrassend
verrassend waar
beweging en
en leven.
leven.
langen zandweg,
waar van
van beweging
de Markt
Markt is
het laatste
laatste spoor
spoor van
van vlekschilderen te
zoeken
In Terug
van de
Terug van
is het
te zoeken
(1888). Met
verhaasten stap
gaat, onder
onder een
een onweerszwangere
lucht, een
Met verhaasten
stap gaat,
onweerszwangere lucht,
Kempisch vrouwtje,
door de heide.
in zondagspak, door
heide. Ver,
Ver, te
te voet
voet ofofop
opwagens,
wagens,
Kempisch
vrouwtje, in
wat
boeren. Uitmuntend
Uitmuntend spreekt
spreekt uit
uit dit
dit niet
niet groote doek
angst voor
voor het
het
wat boeren.
doek de
de angst
De lucht
luchten
enhaar
haarzware
zwareschaduw
schaduwover
overdedeheide
heidezijn
zijnmeesterwerk.
meesterwerk.
naderend onweer. De
zijn Palmzondag
in de
deKempen
Kempen is het
het zuiverings- en verhelderingsproces
In
In zijn
Palmzondag in
van
een hooger stadium.
van. zijn
zijn koloriet
koloriet reeds
reeds in een
zou willen
willen heeten, komt
nu voor
voor 't eerst
in zijn
Iets,
dat ik
eerst in
Iets, dat
komt nu
ik...
...., muziek
muziek zou
werk.
Zij zingen
zingen nog
nog wel
welniet,
niet,zijn
zijnkleuren,
kleuren,maar
maarzij
zij neuren toch
al. Neuren
toch al.
werk. Zij
het genuandoen zij,
ziej, zoowel het fijngetoetste mauve
en het
mauve der boerinnenmantels en
ceerde blauw
der boerenkielen als
het rood
roodder
derpannendaken
pannendaken en
en het
het klare,
klare,
blauw der
als het
straalblauw van
hemel. Ook
er athmosfeer in
het doek! De lucht hangt
hangt
in het
van den
den hemel.
Ook is er
en
zweeft om
omalaldiedie
personages:
Kempische
boertjesenen
boerinnen,pratende
pratende
en zweeft
personages:
Kempische
boertjes
boerinnen,
huis gaan,
gaan, na
na de
dehoogmis,
hoogmis,ininmooie,
mooie,volkomen
volkomen
staande,
even vóór
staande, even
v66r 't naar
naar huis
natuurlijke groepjes,
den steenweg,
steenweg, tusschen kerk
kerkhof aan
den een
een
groepjes, op den
kerk en
en kerkhof
aan den
zonder veel
huisjes aan
aan den
den anderen
anderen kant.
kant. Stil,
Stil, gebaarloos, zonder
en
een rij witte
en een
witte huisjes
zij over
over ditjes
ditjes en
en datjes, stal
en akker,
akker, stil en
en
geluid
van stemmen
stemmen praten
praten zij
stal en
geluid van
Paschen rond
rond en
en ook
vreedzaam
den zondagmorgen,
zondagmorgen, in
in zondagstemming, Paschen
ook
vreedzaam in
in den
in zich.
Typen -— volkomen vertrouwbaar, schoon in hun
hun heusche waarheid, tusschen
de brutaal-satyrische van Eeckhoud en
de zuiver
zuiveridyllische
idyllischevan
vanConscience
Conscience in.
in.
en de
In Een
Doop in
z'n de
deKempen
Kempen is
de kleur
kleur minder
minder rijk van schakeering; wit en
Een Doop
is de
zwart overheerschen, maar
een wit
wit en
en een
een zwart
zwart vol
vol stemming,
stemming, ik
ik zou
zouhaast
haast
maar een
zeggen, vol
geest en
en gevoel.
gevoel. En
Endat
datwit
witen
endat
datzwart
zwart zetten het
onderwerp
het onderwerp
vol geest
de poëzie
poëzie van
van zoo'n eenvoudigen
een
maagdelijkheid enen reinheid
een maagdelijkheid
reinheid bij,
bij, die
die de
landelijken
verhoogen.
landelijken doopgang niet weinig verhoogen.
1891I voltooide
van Leemputten
een schilderij
gewone afmetingen
afmetingen
In 189
voltooide van
Leemputten ee.n
schilderij van
van gewone
De Ooievaars,
Ooz'evaars, waarin,
ditmaal,
de
kleurer
formeel
zongen.
Een
heerlijke
inval
waarin, ditmaal,
formeel zongen. Een heerlijke inval
uiterst eenvoudig.
eenvoudig. Snel
Snel vooruitraderend op
een felblauw
felblauw
was
het -;
was het
—; toch
toch uiterst
op een
geschilderd speelkarretje, een
boer
op
een
wegje,
links
bezoomd
door
een
een boer op een wegje, links
door een
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veen, vvaaruit,
waaruit, opgeschrikt
opgeschrikt door het
het paardengestamp
paardengestamp en het
het geratel
geratel der
der
ondiep veen,
langgebeende
ooievaars.
wielen, opwieken,
opwieken, met
met snelle
snelle opwaartsvlucht,
opwaarts vlucht, twee
twee langgebeende ooievaars.
wielen,
Helblauw, zijdeblauw,
zijdeblauw, hoog,
hoog, heel
heel hoog
hoog boven
boven ver
verrijzende
rijzende groenbelooverde
groenbelooverde
Helblauw,
zomerhemel.
boomen, de zomerhemel.
De Beevaarders
Beevaardersafwachtend
a/wachtend 1892, over zijn Brooduitdeeling
Brooduitdee/z'ng op
ophet
het
Van zijn De
Dorp 1893, zijn Paardenloopen
Paarden/oopen en Leliedroomen,
Le/z'edroomen, .1894,
'1894, zijn
zijn Processie
Processie in
z'n de
de
Dorp
7aarmarktmorgen en Zomernamiddag
Kempen en zijn
zijn Zondagmorgen
Zondagmorgen in 1895, zijn 7aarmarktmorgen
Zomernamt'ddag
Kempen
eindelijk, zijn
1898, zijn Boschkantje
Boschkantie en Schoone
Schoone Yunzdag
Junidag in 1899, tot, eindelijk,
zijn
in 1898,
heldergraad,
in
bij
zijn
palet,
graad
Terug
van
de
7aarmarkt
in
1900,
wint
zijn
palet,
graad
graad,
in
pgoo,
wint
Terug van de 7aarmarkt
en rijkdom.
heid, fijnheid,
fijnheid, zuiverheid
zuiverheid en
rijkdom. In
In verscheidenheid
verscheidenheid en
en bontheid
bontheid ook.
ook.
heid,
zijn
verdwenen.
Groen,
rood,
blauw
en
bruin
zijn
voor
verdwenen.
Groen,
blauw
de
domiZwart
goed
Zwart en bruin zijn voor

Kantwerksters,
Kantwerksters, potIoodteekening.
potloodteekening.

van een
nanten zijner toonladder:
weidegroen, van
een schier
schier vrouwelijke
vrouwelijke teerteer- en
en
toonladder : weidegroen,
het blauw,
humeur, het
zachtheid;
pannenrood, .. van
een aanstekelijk
aanstekelijk goed humeur;
blauw, hemelvan een
zachtheid ; pannenrood,
en athmosfeerblauw, van
ongewone diepte
diepte en
en uiterste
uiterste doorschijnendheid.
doorschijnendheid. In
In de
de
van ongewone
Paardenloopen,
geslaagde,zijn
zijn Paarden/oopen,
hooger genoemde tafereelen, zelfs
zelfs in
in de
de minder
minder goed
goed geslaagde,
van eerste
luminiest van
als een luminiest
bij
voorbeeld, veropenbaart
veropenbaart zich
zich van
van Leemputten als
bij voorbeeld,
BaertClaus, Baertgehalte,
een geducht
geducht mededinger
mededinger van
van Heymans,
Verheyden, Claus,
Heymans, Verheyden,
gehalte, als een
evenals deze,
hij mij,
soen,
deze werken
werken is
is hij
mij, evenals
Mertens,enen anderen,
anderen,eneninin al
al deze
soen, Mertens,
heeft weten
lichtvibratie heeft
juist
daarom lief,
lief, omdat
omdat hij,
de moderne
moderne lichtvibratie
weten te
met de
hij, met
juist daarom
palet.
oud-Vlaamsch palet.
vereenigen
den kleurenrijkdom
kleurenrijkdom van
het oud-Vlaamsch
al den
van het
vereenigen al
Leemputten
gaven van
De
bedevaarten onzer
onzer Kempische
Kempische boerenbevolking
van Leemputten
boerenbevolking gaven
De bedevaarten
bestgeslaagde.
voorzeker twee
twee
schilderijen in
in ....
penseel, -— voorzeker
twee zijner
zijner bestgeslaagde.
het penseel,
. . . . het
twee schilderijen
vrouwen
eenige
Op
het
één
zien
wij
een
kleine
schaar
bedevaartgangers,
eenige
vrouwen
zien
wij
een
kleine
schaar
bedevaartgangers,
één
Op het
op
een paar
paar huifkarren,
huifkarren, andere
voet, met,
met, in
in haar
haar op
op de
deborst
borstgevouwen
gevouwen
op een
andere te
te voet,

Kudde
Hei, koolteekening.
koolteekening.
Kuddein
in de
de Hei,
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handen,
rood ofofzwart
zwartingebonden
ingebondenkerkboek,
kerkboek, gevolgd
gevolgddoor
doordedeblankgerokette
blankgerokette
handen, het rood
priesters en
en koorknapen,
ons tegentreden
over den
priesters
koorknapen, ons
tegen treden over
den effen
effen zandweg
zandweg even
even buiten
buiten
den kom
den
kom van
van een
een Kempisch
Kempisch dorpje,
dorpje, waarvan
waarvan wij,
wij, onder
onder en
en achter
achterwat
watschraal
schraal
geboomte, de schamele,
schamele, maar
maar toch
toch nette
netteen
envooral
vooralpittoreske
pittoreske huisjes
huisjes en
en het
het
geboomte,
lieve kerkje
kerkje zien
zien oprijzen.
oprijzen.
Op
het andere:
andere: achtergrond,
achtergrond, nagenoeg
nagenoeg dezelfde
dezelfde groep
groep van
van zooeven.
zooeven. Op
Op het
het
Op het
en de
de maagmiddenplan
priesters en kerkbedienaars
kerkbedienaars van
dorp en
middenplan echter,
echter, de
de priesters
van het
het dorp
dekens, dragend
in hun
hun hemelsblauwe
hemelsblauwe dracht,
dracht, hoog
hoog op
op de
deschouders,
schouders, achter
achter
dekens,
dragend in
de
bontbestikte kerkbanier,
kerkban ier, het
in goudbrokaat
goudbrokaat gedoste
gedoste beeld
beeld van
van O.
O. L.
L.
de bontbestikte
het in
Vrouw, en.
deze allen,
Vrouw,
en. achter
achter deze
allen, geheel
geheel op
op den
den voorgrond
voorgrond nu,
nu, den
den rug
rug naar
naar de
de
toeschouwers
een drukke
drukkeschaar
schaardorpelingen,
dorpelingen,kinderen,
kinderen, mannen,
mannen,
toeschouwers gekeerd,
gekeerd, een
vrouwen,
vrouwen vooral,
vooral, wachtend,
wachtend, in
in verschillende
verschillende houding,
houding, de
denaderende
naderende
vrouwen, vrouwen
vromen.
Ik
aarzel niet
niet te
te zeggen,
zeggen, dat
datvan
vanalaldegenen,
degenen,die,
die,
mijn
weten,
dergelijke
Ik aarzel
bijbij
mijn
weten,
dergelijke
onderwerpen
in Zuid-Nederland
Zuid-Nederland althans,
enkele zoo
zoo
onderwerpenbehandelen,
behandelen,- — in
althans, -— geen enkele
in
ieder opzicht
opzicht voortreffelijk
voortreffelijk slaagde als
als van
vanLeemputten.
Leemputten.
in ieder
N
och wat
wat de
dewerkelijk
werkelijk betooverend-lieve
betooverend-lieve kleur,
een lach
lach van
van kleur,
kleur, zou
zou
Noch
kleur,-— een
'k het
willen noemen,
noemen, —
- noch
nochwat
watde de
uitstekendekeuze
keuzeder
dertypen
typenbetreft,
betreft,
het willen
uitstekende
evenaarde
een enkel.
enkel.
evenaarde hem
hem een
Vooral
het eerste
eerste stuk
stuk zijn
zijn dedepersonages
personagestreffend
treffend van
van waarheid
waarheid en
en
Vooral op
op het
natuurlijkheid.
De eenvoud,
eenvoud, de
de naïeve,
naïeve, gemeende
gemeendevroomheid,
vroomheid, de
deaangeboren,
aangeboren,bloemachtige
bloemachtige
liefheid
der Kempische
Kempische meisjes
meisjeswerden
werden zelden
zeldenzoo
zooverrassend
verrassendgetrouw
getrouwweergeweergeliefheid der
geven
als hier
hier door
door van
vanLeemputten.
Leemputten.
geven als
de schilder
schilder in
in zijn
zijn beide
beide Brooduitdeelingen,
in
Even
gelukkig was
was de
Brooduitdeelingen, zoowel
Even gelukkig
zoowel in
die
in olieverf,
olieverf, nu
nuininhethet
Antwerpschmuzeum,
muzeurn, als
als ininzijn
zijnakwarel
akwarel (II),
(11),
die in
Antwerpsch
eigendom
den heer
heer Treves
Treves te
te Milaan,
Milaan.
eigendom van
van den
het er
er zoo
zoonaar
naarlijkt,
lijkt,zijn
zijndeze
dezewerken,
werken,evenals
evenals de
detwee
tweepas
pas
Zonder
Zonder dat
dat het
besprokene,
recht natuurlijke
natuurlijke groepeering
als van
van
besprokene, meesterstukjes
meesterstukjes van
van recht
groepeering evengoed als
echt
Vlaamsch en
en tevens
tevens modern
modern koloriet
koloriet
echt Vlaamsch
Op
den buiten
buiten gewonnen
gewonnen en
en geboren,
geboren, woonde
woonde ik,
ik, kind,
kind, meer
meer dan
danééns
éénszulk
zulk
Op den
een
bij huwelijksfeesten
huwelijksfeesten en
en begrafenissen
begrafenissen gebruikelijke
gebruikelijke brooduitdeeling
brooduitdeeling bij
bij —
een bij
dathet
hetgewone
gewonepubliek
publièk
daarbijwel
weldegelijk
degelijkbestaat
bestaat
en
ik mag
magverzekeren,
verzekeren, dat
en ik
daarbij
uit
de luidjes,
luidjes, door
doorvan
vanLeemputten
Leemputten op
opdoek
doekgebracht.
gebracht. Zijn
Zijnschilderij
schilderij isis als
als
uit de
Het tooneel
tooneel
't ware
een mijner
mijner eigen
eigen tot
totbeeld
beeldgeworden
geworden herinneringen.
herinneringen. Het
ware een
mijn geboortedorp
geboortedorp verplaatsend,
wagen, al
die, met
met hun
hun
naar
naar mijn
verplaatsend,zou
zouikik het
het wagen,
al die,
brood
huiswaarts keerende
geven, zoo
zoo goed
goed
brood huiswaarts
keerendemeisjes
meisjesen
en vrouwen,
vrouwen,een
een naam
naam te
te geven,
gelijken zij.
zij.
En
ook hier
hier herinnert
herinnert het
het koloriet
koloriet aan
aan dat
dat der
dergotieken
gotieken van
van Brugge
Brugge en
en
En ook
Leuven
meer dan
dan aan
aan dat
dat van
van na
naRubens'
Rubens'reuzensucces.
reuzensucces.
Leuven meer
Zijn Zondagmorgen
ik niet
niet beter
beter vergelijken
vergelijken dan
dan met
met zekere
zekere zomerzomerZondagmorgen kan
kan ik
Zonnige Dreef, Boeren
schilderingen
Claus, b.v.
b.v. met
met Zonnige
Boeren van
van de
deMarkt
Marktterug,
terug,
schilderingen van
van Claus,
de.Leie
.Leie en Avondgioeien.
bilde
Koe bif
Avondgloeien.
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Evenals
vier isisvan
vanLeemputten's
Leemputten's werk
werk een
een venster
venster op
op de
deblije,
blije, vrije
vrije
Evenals deze
deze vier
buitennatuur,
een
venster,
waarvan
echter
het
doorschijnend
glas
al
do
kleurenbuitennatuur, een venster, waarvan
het doorschijnend glas al de kleurenpracht van
van de
pracht
de werkelijkheid
werkelijkheid zou
zouopvoeren
opvoerentot
tothet
hethoogste
hoogsteclimax
climaxvan
vanintensiteit.
intensiteit.
Het van
en nog
azuur van
Het
van lieverlede
lieverlede warmer
warmer en
nog warmer
warmer doortintelde
doortintelde azuur
van een
een
zomermorgenhemel werd
werd zeker
zomermorgenhemel
zeker niet
niet dikwijls
dikwijls juister
juister weergegeven.
weergegeven.
Alleraardigst liggen
daar, aan
aan den
den voet
voet van
vanden
denhalf
halfmet
metgras
grasbewassen
bewassen
liggen daar,
stillen dijk,
de gezellige
dijk, de
gezellige huisjes
huisjes eener
eener voorstad,
voorstad, lachend
lachend met
metden
denhelrooden
helrooden
stillen
schaterlach
hun rood
rood pannendak
pannendak in
in de
debedeesdheid
bedeesdheid en
en de
deschuchterheid
schuchterheid
schaterlach van
van hun
van den voormiddag.
van
voormiddag.

Brooduitdeeling
Brooduitdeeling op het
het Dorp
Dorp (I),
(I),schilderij
schilderijininolieverf
olieverf(Muzeum
(Muzeumvan
vanAntwerpen).
Antwerpen).

En de
de menschjes
menschjes staan
staan daar,
daar, zooals
zooals zij,
zij, vast,
vast, daar
daar zooeven
zooeven uit
uit de
dekerk
kerk
En
terugkeerden, in
kleine groepjes
groepjes van
van vier,
vier,zes,
zes,drie,
drie,pratend
pratend over
overhun
hunkleine
kleine
terugkeerden,
in kleine
over de
demooi
mooistaande
staandevelden,
velden,over
overde
devogelschieting
vogelschietingofofhet
hetpaardeloopen
paardeloopen
belangen, over
van
van straks
straks in
in den
den namiddag
namiddag en
enover
overhet
hetsermoen
sermoenvan
van„meneer
"meneerpastoor."
pastoor."
Eentonig, vervelend
vervelend ligt
ligtdaar,
daar,rechtlijnig,
rechtli1nig, altijd
altijd smaller
smaller toeloopend
toeloopend naar,
naar, op
op
Eentonig,
den achtergrond,
...
achtergrond, dien
dien windmolen,
windmolen, de
debreede
breededijk
dijk. ....
schooneboomen,
boomen,welig
weligbelooverd,
belooverd,waaien,
waaien,donkergroen,
donkergroen,boven
bovende
dehuisjes
huisjesuit.
uit.
En schoone
wil ikikherdenken
herdenken;; —
- van
van Leemputten
Leemputten stelde
stelde het,
het,
laatste schilderij
schilderij nog
nog wil
Een laatste
als
ten toon
zijn Zondagmorgen
Zondagmorgen in
in het
het jaarsalon
jaarsalon van
van
als uitgenoodigde,
uitgenoodigde, ten
toon met
met zijn
Dertienen
De Dertienen in
in 1895;
1895; —
- het
hetwas
wasgetiteld
getiteld In den
den Tuin.
Tuin.
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Tusschen violent-purpere
violent-purpere kool
kool en
en hoog-gestengelde
Tusschen
hoog-gestengelde schermbloemen een
een wegje;
wegje;
verder een
een laag hegje
verder
hegje waaruit
waaruit drie,
drie, vier
vier kersenboompjes
opschieten;
daarachter,
kersenboompjes opschieten;

\\
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Brooduitdeeling
Brooduitdeeling op
op het
het Dorp
Dorp (II),
CU),houtsnede
houtsnedenaar
naareen
eenschilderij
schilderij ininolieverf.
olieverf.

koket
koket als
als een
een boerinnetje
boerinnetje in
in kermispak,
kermispak, onder
onder een
een onbevlekt
onbevlekt blauwe
blauwe lucht,
lucht, een
een
net
net landbouwershuis
landbouwershuis met
met blauwe
blauwe blindjes
blindjes en
en witte
witte gordijntjes
gordijntjes achter
achter de
de
kleine
kleine ruiten.
ruiten.
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De zon
zon ligt
ligtvoelbaar,
voelbaar, tastbaar,
tastbaar, als
als een
een gouden
gouden waas,
waas, over
over alles.
alles.
En,
met het
het zuigelingsken
zuigelingsken op
opden
denarm,
arm,komt,
komt,sussend,
sussend,aaiend,
aaiend,zingend,
zingend,met
met
En, met
rhythmischen
treffend natuurlijk
natuurlijk van
een vrouw.
vrouw.
rhythmischen tred,
tred, treffend
van houding,
houding, een
evoceerendekracht
krachtininvan
van
Is
het opzet
opzet?? Toeval?
Toeval? Meer
Meer dan
dan ééns
ééns zit
zitererevoceerende
Is het
Leemputten's
werk.
Zijn
.Leliedroomen, dat
Leemputten's werk. Zijn Leliedroomen,
moedertje, stil breiend
breiend of
ofnaaiend
naaiend
dat moedertje,
naast
den kleinen
kleinen slaper
slaper ininzijn
zijnwieg
wiegtetemidden
middenvan
vanhoogslanke
hoogslanke lelies,
lelies, waar
waar
naast den
ik deze
deze verzen
verzen bij
bij dichtte,
dichtte, die,
die,naar
naar ik
ik vertrouw,
vertrouw, de
de bedoeling
bedoelingvan
vanden
denkunstenaar
kunstenaar
weergeven::
juist weergeven

De Beevaarders afwachtend,
olieverf (Muzeum van
Barcelona).
afwachtend, schilderij
schilderij in olieverf
van Barcelona).

„Als, in
"Als,
den tuin,
tuin, hoog
hoog boven
bovenmadelieven
madelieven
in den
in 't koestrend licht
zon,
en
kruid en gras,
gras, in
en kruid
licht der zon,
z66, smetloos
smetloos wit,
wit, op
op ongerepten
ongerepten stam,
stam,
bloeien daar
in den
den moederdroom
moederdroom
daar lelies
lelies in
omgloord van
den glans
glans der
dermoederliefde
moederliefde ...."
...."
van al den

evenals In
In den
dm Tuin
Tuin deed
het denken
denken aan
aan het
hethuisje
huisjevan
vanNazareth,
Nazareth, gezien
gezien
deed het
der
door
de verbeelding
verbeelding van
van een
eennegentiend-eeuwer,
negentiend-eeuwer, die iets
iets van
van het
het gevoel
gevoel der
door de
gotieken
zou geerfd
geërfd hebben.
hebben.
gotieken zou
En
demooie
mooieverzen
verzenvan
vanAnnette
Annettevon
vonDroste
Droste
-Hülshoffschieten
schieten bij
bij beide
beide
En de
—Hiilshoff
te binnen:
binnen:
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Es ist
Es
ist ein
ein Bild,
Bild, wie
wie still
still und
und heisz
heisz
es alte
alte Meister
Meister hegten,
hegten,
und mit
kunstvolle
Mönche, und
mit Fleisz
Fleisz
kunstvolle M6nche,
es auf
auf den
den Goldgrund
Goldgrund legten.
legten.

Slechts
men zich
zich er
er bij
bij te
te denken:
denken:
Slechts hoeft
hoeft men
Der
Zimmerman -— die Hirten
Hirten gleich
gleich
Der Zimmerman
mit
ihrem frommen
frommen Liede,
Liede,
mit ihrem
die Jungfrau
die
]ungfrau mit dem
dem Lilienzweig
Lilienzweig
und
rings
der
Gottesfriede.
und rings der Gottesfriede.
Des Sternes
Sternes wunderlich
wunderlich Geleucht
Geleucht
aus zarten
zarten Wolkenfloren
W olkenfloren om
zich met
met de
de dichteres
dichteres van
van het
het mooie
mooie stuk,
stuk, Das Haus
Haus in
tn der
derHazde,
Hazde, af te
om zich
vragen:
hier im Stall
Stall vielleicht
vielleicht
Ist
etwa hier
Ist etwa
Christkindlein
geboren?
Christkindlein heut geboren?

niet alleen
alleen een
een
Frans
van Leemputten
Leemputten isis niet
Frans van
uitstekend
nog een
een
uitstekend olieverf-,
olieverf-,maar
maarook
ook nog
Van zijn
zijn zwerfzwerftalentvol
waterverfschilder. Van
talentvoi waterverfschilder.
tochtjes
den Scheldeoever,
Scheldeoever, van
van AntAnttochtjes langs
langs den
werpen
Doel en
en Lillo
Lillo tot
tot aan
aan Sluis
Sluis
werpen over
over Doel
en
Breskens toe
toe bracht
bracht hij
hij menig
menigtypisch
typisch
en Breskens
hoekje
veld, stroom
stroom of
of stad
stad mee,
mee, dat,
dat, in
in
hoekje veld,
Akwade jaarlijksche salons
der Belgische Akwasalons der
re/ltsten,
maakte naast
naast het
het beste.
beste.
rellisten, figuur
figuur maakte
nog, al
al zag ik
deze
Ik
herinner mij
Ik herinner
mij nog,
ik deze
dingen
slechts een
een enkele
enkele maal
maal en
en dan
dan nog
nog
dingen slechts
verscheidene
geleden, een
een boerenboerenverscheidene jaren
jaren geleden,
ophet
hetblonde
blondehoofdje
hoofdje
meisje,
met op
meisje, staande,
staande, met
de
ouderwetsche vleugelkornet
vleugelkornet en
de
de ouderwetsche
en op de
schouders
de paarskleurige
paarskleurige sitsen
sitsen mantel.
mantel.
schouders de
in de
de eene
eene hand,
hand, onder
onder
met
wat heidekruid
heidekruid in
met wat
een
boom, uit
uitwelks
welksbenedentakken
beneden takken een
een
een boom,
goud-brokaten
tapijt neerhangt.
neerhangt. Helgroen
Helgroen
goud-brokaten tapijt
rond
achter haar
haar de
de weide,
weide, met
met honderd
honderd
rond en achter
bloempjes
doorweven, en
en heel
heel ver
ver weg,
weg, aan
aan
bloempjes doorweven,

Ploegen,
schilderij in olieverf.
olieverf.
Ploegen, schilderij
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den horizon,
uitkomendop
op de
de effen
den
horizon, uitkomend
effen blauwe
blauwe lucht,
lucht, een nederig
nederig kerkje.
kerkje. —
- Een
Een
uitnemend geslaagd
geslaagd zinnebeeld
uitnemend
zinnebeeld van
van de
deKempen,
Kempen, zooals
zooalsConscience
Conscience en
en van
van Beers
Beers
en zeker
wel de
deKempenaars
Kempenaars zelven
zelven die
dievoelen
voelenenenbegrijpen.
begrijpen.
en
zeker ook wel
Onder zijn
zijn akwarellen
akwarellenvermeld
vermeldikiktevens
tevens-— zonder
zonder er
er echter
echter bij
bij stil
stil tete
Onder
blijven -— Avond, Oktober,
Illooie Dag
Dag in Maart,
Maart, 1899,
blijven
Oktober, Mooie
1899, Tegen
Avond, MaartTegen Avond,
MaartTerug van
1900, Aardatteloogst,
ochtend, Terug
van de
de Markt,
Markt, 19°0,
Aardappeloogst, Kudde,
Terug
Kudde, en
en Terug naar
90 .
Stal, 1901.

oliever(.
schilderij in olievert.
Ringsteking, schilderij

Ook verrijkte
verrijkte van
van Leemputten
Leemputten het
het aan
aan Mevr.
Mevr. Pol
PoldedeMont
Montbehoorende
behoorende
Ook
prachtexemplaar
van
mijn
lyrisch
romannetje
prachtexemplaar van mijn lyrisch romannetje Clarz'bel(a
met een
een serietje
serietje
Ciao-1'64a met
akwarellen,
waaronder wederom
wederom eenige bizonder
zijn.
akwarellen, waaronder
bizon der welgeslaagd
welgeslaagdzijn.

v
V
Frans van
van Leemputten
Leemputten isiseen
eeneerlijk
eerlijkkunstenaar.
kunstenaar.Eerlijk
Eerlijkinindubbelen
dubbelenzin
zin
Frans
alle
truukjes,ja,ja,zelfs
zelfsalle
allevirtuozenpraalvirtuozenpraalhet publiek
publiek—- vermits
vermitshij,hij,alle
Tegenover het
truukjes,
hanzerij versmadend,
verwacht van
van zoo
zoo weinig
weinigmogelijk
mogelijkvermengde,
vermengde,
hanzerij
versmadend, enkel
enkel heil
heil verwacht
meestal sober
sober en
enininalalhun
hunzuiverheid
zuiverheidaangebrachte
aangebrachtetonen;
tonen;tegenover
tegenoverzichzelf
zichzelf
meestal
- vermits
vermits hij
hij den
denmoed
moedheeft,
heeft,om
om—-waar
waar
doorzijn
zijnstreven
strevennaar
naarde
de
—
hij,hij,door
iuiste
iuz'ste waarde
waarde der
der kleur,
kleur, soms
soms tot
tot overdrijving
overdrijving overslaat,
overslaat, —
- elk
elkmislukt
mislukt of
of
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half
gelukt werk
werk ongenadig
ongenadig te
te vernietigen.
vernietigen. Eerlijk
Eerlijk nog
nog om
omeen
eenandere,
andere,zuivere
zuivere
half gelukt
technische
reden: hij
hij gebruikt
gebruikt enkel
enkel verf
verfvan
vanallereerste
allereerste kwaliteit,
kwaliteit, zuiver
zuiver van
van
technische reden:
samenstelling
bestand tegen
tegen tijd
tijd en
en vocht.
vocht.
samenstelling en
en bestand
Van
Leemputten is klein
klein van
vangestalte,
gestalte,beneden
beneden dedegewone
gewonemiddelmaat.
middelmaat.
Van Leemputten
opzet
rechtop
draagt,
karakteristiek.
Het hoofd,
hoofd, dat
dathij
hijgewoonlijk
gewoonlijkenenalsalsmet
met
opzet
rechtop
draagt,is is
karakteristiek.
Bijna plat
plat het achterhoofd,
Bijna
achterhoofd, hoog, opvallend
opvallend hoog
hoogenenbijna
bijnakaal,
kaal,het
hetniet
nietbreedebreede
voorhoofd;
oogen klein,
klein,bizonder
bizon derklein,
klein, wegschuilend
wegschuilend diep
diep onder
onder een
een zelf
zelf
voorhoofd; de
de oogen
in de
deoogkas
oogkasgeplooiden
geplooidenwenkbrauw,
wenkbrauw, doch
doch bizonder
bizon der levendig
levendig en
en scherp
scherp
diep
diep in
een....
politieman ofofeen
eenrechter,
rechter,en
enwaaraan
waaraan niet
niet veel
veel
van
blik, oogen
voor een
van blik,
oogen voor
.... politieman
slapen wat
wat ingevallen.
ingevallen. Dan,
Dan, met
meteen
eenplotselingen
plotselingen
ontsnapt,
ontsnapt, voorwaar!
voorwaar! De
De slapen
uitsprong,
begroeid met
met een
eenwat
watondichten
ondichtenbruinblonden
bruinblonden baard,
baard, de
de wat
watbolle
bolle
uitsprong, begroeid
wangen.
neus, met
metbreede,
breede,beweegbare
beweegbare vleugels,
vleugels, even
even gebogen;
gebogen; de
demond
mond
wangen. De neus,
onder
een nog
nog alallangen
langensnor,
snor,fijn
fijn en
enenergisch,
energisch, met
metdunne
dunne lippen.
lippen. Het
Het oor
oor
onder een
groot,
krachtig gemodelleerd.
fijn beroosd,
beroosd, op het
het bleeke
bleeke af.
af.
groot, krachtig
gemodelleerd.De
De huid
huid heel
heel fijn
Het orgaan
orgaan geenszins
geenszins krachtig,
krachtig, bijna
bijna vi-ouwelijk
vrouwelijk zacht
hoog. De
Dehanden
handen
zacht en
en hoog.
in. De
Degebaren
gebarenlevendig,
levendig,zenuwachtig,
zenuwachtig,maar
maarzeldzaam.
zeldzaam.
klein,
vet, met
metkuiltjes
kuiltjes in.
klein, vet,
De
man van
van dat
dat werk,
werk, die
diekunst:
kunst: een,
een,die
diemeer
meer gesteld
gesteld is
is op
op goed dan
De man
veel, die meer
meer houdt
houdt van
vaningehouden
ingehoudenkracht
krachtdan
danvan
vanopbruisend
opbruisendenthoeziasme,
enthoeziasme,
meer
van eerbiedafdwingende
eerbiedafdwingende distinctie
distinctie dan
dan van
vanoverweldigende
overweldigendebrutaliteit,
brutaliteit,
meer van
meer
van kunnen
kunnen dan
dan van
van durven.
durven.
meer van
te AntHooger Kunsigesticht
Sedert
een tiental
tiental jaren
jaren hoogleeraar
hoogleeraar aan
aan het
het Hooger
Kunstgesticht te
AntSedert een
werpen,
- een
een benoeming
benoeming die
diehem
hemjuist
juistdaarom
daarom zoo
zoowelkom
welkom was.
was.omdat
omdatzijzij
werpen, —
19oo overleden
hem
in de
deScheldestad
Scheldestadzijn
zijnvriend-van-jaren-en-jaren,
vriend- van-jaren-en-jaren, den
den einde
einde 1900
hem in
de
historieschilder
Vriendt deed terugvinden.
terugvinden. Voorts
Voorts ridder
ridder van
van de
historieschilderAlbrecht
Albrealtde
de Vriendt
Leopolds-orde
orde van
van Isabella
Isabella de
de Catholieke
Catholieke en
en officier
officier van
van de
de
Leopolds-ordeenen de
de orde
Sint-Michielsorde
Beieren.
Sint-Michielsorde van Beieren.
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H
dunkt
Hetetmag, dunkt

hoe, in
in een
mij,
wel bevreemdend
bevreemdend heeten, hoe,
een tijd
tijd als
als deze,
deze,
mij, wel
waann
het binnenlad betreft,
al
betreft, toch
toch al
wat het
waarin de verkeersmiddelen,'
verkeersmiddelen,• vooral wat
even
talrijk als
als gemakkelijk
gemakkelijk zijn,
zijn, zekere
zekere aardige
aardige plekjes,
plekjes, ja,
ja, soms
soms geheele geeven talrijk
letteren
westen,
den toeriest
toeriest als
als den
denbeoefenaar
beoefenaar van
van kunst
kunst enenletteren
westen, even
even goed
goed den
zij
onbekend
om het
het even
even nu,
nu, of
ofzij
onbekend blijven.
blijven.Men
Menzou
zouzeggen,
zeggen,dat
dat de
de lieden,
lieden, -— om
m~g,

v.
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reizen
hun plezier
plezier alleen
alleen ofwel
van land
land en
en menschen indrukken
reizen voor
voor hun
ofwel om
om van
op
te doen,
doen,die
diezij zij
later
plastiek
of letterkundigzullen
zullenherscheppen,
herscheppen, -—
op te
dandan
later
plastiek
of letterkundig
bij voorkeur
zich bij
voorkeur naar
naar die plaatsen
begeven, welke,
welke, door
door hetgeen
hetgeen honderd
honderd
plaatsen begeven,
anderen er
er van
v66r lang
lang tot gezochte
van vertelden,
vertelden, reeds
reeds vóór
gezochte verzamelpunten zijn
anderen
geworden.
het dan
dan heusch waar
zijn, dat
de meesten
meesten -— onvatbaar
onvatbaar voor
geworden. Zou
Zou het
waar zijn,
dat de
met het
het zeldzame
genot, dat
dat er
of onbekend
onbekend met
zeldzame genot,
er in
in ligt,
ligt, zijn eigen
gaan,
eigen wegen te gaan,
en ja,
zich zelf
zelfalleen
alleen te banen,
banen, -— er
tegen opzien,
opzien, in
in deze
deze
en
ja, ze
ze zelf en voor zich
er tegen
of gene
gene nog
nog eenzame
eenzame woudstreek, in
een of
of ander
ander nog door
door geen
.rastaquouères
in een
geen.rastaquouères
onveilig
gemaakt visschersdorp, de eersien,
eersten, de
allereersten te gaan
gaan verblijven?
onveilig gemaakt
de allereersten
verblijven ?
Zoo teerde
840
roman- en
novellenlitteratuur
Zoo
teerde de
de Zuidnederlandsche romanen novellen
litteratuur van J184o
tot 1870
bijna uitsluitend
de Antwerpsche Kempen
op volksbuurten
volksbuurten
187o bijna
uitsluitend op
op de
Kempen en op
als
het schipperskwartier in
de Scheldestad zelf,
hoofdzakelUk omdat Conscience
Conscience
als het
in de
zelf, hoofdzakelijk
en Sleeckx met
eenvoudige zedeverhalen, welke
zij aldaar
aldaar lieten
lieten spelen,
spelen, den
den
met de eenvoudige
welke zij
grootsten bijval
bekomen . hadden. Oost·
Vlaanderen werd
veel later
later een
een
bijval bekomen
Oost-Vlaanderen
werd eerst
eerst veel
studieveld voor onze
onze vertellers,
vertellers, nadat
nadat Rozalie en
Virginie Loveling haar
en Virginie
haar eerste,
meest
op haar
haar geboortedorp,
geboortedorp, Nevele, spelende novelletjes hadden
meest op
hadden uitgegeven.
En
zonder veel. tegenspraak
duchten durf
durf ik
ik er
erbijvoegen,
bijvoegen, dat,
dat, tot
totheden
heden
En zonder
tegenspraak te
te duchten
toe, Vlaamsch Brabant,
en West-Vlaanderen
\Vest-Vlaanderen voor
voor onze
onzeromanschrijvers
romanschrijvers
Brabant, Limburg en
jaar geleden
geleden
zoo
goed als
alsmaagdelijk
maagdelijk braak
braak liggen. Wel schreef
schreef bijna
bijna vijftig
vijftig jaar
zoo goed
Eccrevisse enkele Limburgsche verhalen,
al bizonder weinig artistieke
artistieke
verhalen, die echter al
wel gaf
waarde hebben:
gaf de
de jonge
jonge Sabbe, een
drietal jaar
jaar geleden,
geleden, eerst
eerst
hebben ; wel
een drietal
in
de studentenalmanakken van 't Zal wel
wel gaan
gaan en
daarna in
in een
eenafzonderlijk
afzonderlijk
in de
en daarna
deel
eenige niet onverdienstelijke
onverdienstelijke Brugsche zedeschetsen
zedeschetsen uit;
eindeltjk verraste
verraste
deel eenige
uit; eindelijk
Stijn
Noord en
en Zuid
Zuid slag
slag op
op slag
slagmet
metdeze
deze vier
vier
Stijn Streuvels
Streuvels het
het publiek
publiek van
van Noord
uitstekende verzamelingen,
uitstekende
verzamelingen, Lente/even,
ZonnetfJ,Zornerland
Zomerland en Doodendans,Lenteleven, Zonnetj,
Doodendans ;
van
een Limburgsche, een Belgisch-Limburgsche
Belgisch-Limburgsche en
van een
en zelfs een West-Vlaandersche
regionale "literatuur"
geen geval
gevalspraak
spraak zijn.
zijn.
„literatuur"kan
kanerer nog
nog in
in geen

IJ.
Ik
moet zeggen, dat
onze landschapschilders
landschapschilders heel
heel wat
wat stoutere
stoutere landontdekkers
Ik moet
dat onze
zijn dan
vertellers. Ook zij
zij bleven wel
wel alal tetelang,
lang,namelijk,
namelijk, zoolang Antwerpen
dan onze vertellers.
onze Zuidnederlandsche
beonverdeeld
voorrang ·in
onverdeeld den
den voorrang
in onze
Zuidnederlandsche kunstbeweging wist
wist te behouden, d.
tot rond
1875,
houden,
d. w.
w. z. tot
rond 187
S, de
Kempen en
en nóg
en áltijd weer
de Kempen
n6g eens
eens en
weer de
Kempen bezoeken. Nauwelijks
Brussel, en weldra
weldra Gent,
Gent, zich
zich tot
tot
Nauwelijks echter
echter hadden
hadden Brussel,
Frans Lamorinière
werkelijke kunststeden weten
ontwikkelen, of
of zie, terwijl
terwijl Frans
weten te ontwikkelen,
in zijn
zijn voorliefde
voorliefde voor
voor de
de sparrebosschen en heideduinen van
bleef
volharden in
bleef volharden
Calmpthout en
Putte, en
en zelfs
zelfs een
eenpaar
paarnieuwe
nieuwekolonies
kolonies gesticht werden
en Putte,
werden te
later nog
nog teteBrasschaat;
Brasschaat; -— daar
werden eindelijk,
eindelijk, op
op
Wechel--ter-Zande en
en later
daar werden
Brabant en
Limburg en
en de
debeide
beideVlaanderen
Vlaanderen nieuwe
nieuwe
verscheidene
verscheidene plaatsen
plaatsen in
in Brabant
en Limburg
te Tervuren met Coosemans, te
Genk met
met Asselstudievelden ontgonnen, o. a.
a. te
te Genk
het Gentsche
(Wondelgem en Deurle) met
den Duyts en
de Cock,
Cock,
berghs, in
en de
in het
Gentsche (Wondelgem
met den
te Knokke
Knokke met Alfried
Verwee, bij
Panne met
met Artan.
Alfried Verwee,
bij de Panne
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Ik zou
Ik
zou durven
durven, zeggen,
zeggen, dat
dat alalwat
watonze
onzeVlaamsche
Vlaamschelandschapschildering
landschapschildering van
van
183o tot
1830
tot ongeveer
ongeveer1885
1885ons
onstetezien
ziengaf,
gaf,zich
zichopopenkele,
enkele,zeldzame
zeldzameuitzonderingen
uitzonderingen
door de zooeven
na, beperkt
beperkt binnen
binnen de
de grenzen
grenzen van
van de studievelden,
studievelden, door
na,
zooeven bedoelde
bedoelde
groepen van
groepen
van kunstenaars
kunstenaars uitgekozen.
uitgekozen.
Zoo werden
Zoo
werden dan
dan ook
ook verscheidene
verscheidene gegewesten, die toch
westen,
toch evenzeer,
evenzeer, ja
ja wellicht
wellicht méér
méér
dan de genoemde,
dan
genoemde, het
het epitheton
epitheton schilderachtig- verdienen,
verdienen, jaren
jaren en jaren
jaren volkomen
volkomen
achtig
onidekte
Zoo ontdekte
of grootendeels
grootendeels verwaarloosd.
verwaarloosd. Zoo
Leo Frédéric
Leo
Frédéric eerst
eerst rond
rond 1885
1885 de
deLuxemLuxemburgsche Ardennen;
Ardennen; Farazijn
Farazijn rond
rond denzelfden zelfden tijd
den
tijd de
de ruige
ruige duinen
duinen van
vanCoxyde;
Coxyde;
Claus, nauw
nauw een paar
Claus,
paar jaar
jaar later,
later, de
de groene
groene
Leieboorden ; de pas
Leiel>oorden;
pas 24-jarige,
24-jarige,rijk-begaafde
rijk-begaafde
Delaunois de weelderige,
Delaunois
weelderige, boschrijke
boschrijke omomstreken van
van Leuven
1896;terterstreken
Leuven eerst
eerst rond
rond 1896;
wij1- — tot
tot nu
nu toe
wijl
toe —
- geen
geen mensch
mensch ter
ter
wereld de heerlijkste,
wereld
heerlijkste, aan
aan afwisseling
afwisselingrijkste
rijkste
streek van
streek
van geheel
geheel Vlaamsch-België
Vlaamsch-België „ont"ontdekte": die,
dekte":
die, namelijk,
namelijk, welke
welke zich
zich uitstrekt
uitstrekt
Een heele Vracht,
tusschen de
de Zenne
schilderij
olieverf uit
uit 1876-1877.
schilderij in
in olieverf
tusschen
Zenne ten
ten Oosten
Oosten en
en den
den
1876-1877.
Dender ten
Dender
ten Westen,
Vvesten, mijn
mijn eigen
eigen weelderig
weelderig
vruchtbare, heerlijk
heerlijk geschakeerde,
geschakeerde, zachtgegolfde
vruchtbare,
zachtgegolfde Payottenland.
Payottenland.
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Toen
Emiel Claus,
Claus, nu
nu zoo
zoowat
wateen
eenkleine
kleinedertig
dertigjaar
jaargeleden,
geleden,teteAntwerpen
Antwerpen
Toen Emiel
als schilder
schilder debuteerde,
debuteerde, was
was het
hetLeiedal
Leiedalaan
aandedeovergroote
overgrootemeerderheid
meerderheidvan
van
als
ons
b.v.Salzkammergut
Salzkammergut of
of de
de Sächsische
ons publiek
publiek al
al evenzeer
evenzeer onbekend
onbekend als
als b.v.
ScYchsische
Schweiz.
Schweiz. Zeker
Zeker had
oude, te
te Kortrijk
Kortrijk op
op de
de Leie
Leiegeboren
geboren Robbe
Robbe wel
wel
had de
de oude,
een enkelen
enkelen keer
keer een
een schilderij
schilderij voltooid,
voltooid, waarvoor
waarvoor hij
hij in
in deze
deze of
ofgene
genevette
vette
een
veeweide
zijnvaderstad
vaderstad studies
sItedies had
had genomen.
genomen. Deze
Deze
veeweide uit
uit de
deomstreken
omstreken van
vanzijn
bizonderheid
was echter
bizonderheid was
echter voor
voor het
hetpubliek
publiekeen
eengeheim
geheimgebleven,
gebleven,en
enhet
het voliooide
voltooide
tafereel, vertoonde,
vertoonde, in
kleur en
en lijn
lijn'beide,
beide, niets,
niets,dat
datmeer
meerbepaald
bepaald·
aan de
de
tafereel
in kleur
• aan
Leieboorden dan
aan eenige
eenige andere,
andere, wåår
wáár dan
dan ook
ookgelegen
gelegenweide
weidekon
kondoen
doen
Leieboorden
dan aan
denken.
Terecht of ten
ten onrechte
onrechte —
- dit
ditwil
wilik ik
voor
oogenblikininhet
hetmidden
midden
Terecht
voor
hethet
oogenblik
laten
metvee,
vee, of een
een heidegezicht,
hez'degezû;ht.
laten —
- schilderde
schilderde men
men in
indie
dietijden
tijden een
een weide met
of een
een kOje
ktjkie inz'neen
een6osch,
bosch, zonder
zonder daarbij
daarbij evenmin
of
evenminden
den tijd
tijd van
van den
den dag of
de ligging
ligging maar
maar eenigszins
eenigszins nader
nader aan
te duiden,
duiden, of er
er zich
zich ook
ook fticturaal
pz'cturaal
de
aan te
maar eenigszins
eenigszins om
om tetebekommeren.
bekommeren. De
Deverlichting,
verlichting,overigens,
overigens,was
wasdikwiils,
dikw~ls,
maar
men weet
weet het,
het, en
en bij
bij Robbe
Robbe was
was dit
ditmeestal
meestal het
hetgeval,
geval,zoo
zooneutraal
neutraal en
en onveron vermen
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schillig, dat
dat de
de toeschouwer
toeschouwer zich
zichnaar
naarwillekeur
willekeur een
eenmorgen,
morgen, een
eennoenestond
noenestond
schillig,
een namiddag
namiddag kon
konvoorstellen.
voorstellen.
of een
Heden
Heden is
is Leieland,
Leieland, --- enendit
ditis ishethetalleen
alleenaan
aanClaus
Clausverschuldigd
verschuldigd —
- niet
niet
alleen
alleen tot
tot ininzijn
zijngeringste
geringsteeigenaardigheid
eigenaardigheidvan
vankleur,
kleur,bodemvorming,
bodemvorming,plantenplantengroei, akkerbouw,
akkerbouw, bevolking,
bevolking, jaargetijden,
jaargetijden, enz.,
enz., even
even volledig
volledig bekend
bekend als
alsb.v.
b.v.
groei,
de Brasschaatsche
Brasschaatsche heide
heide van
van Verstraete,
Verstraete, de
deomstreken
omstrekenvan
vanWechel—ter-Zande
W echel-ter-Zande
zijnbosschen
bosschen van
vanCoosemans
Coosemans en
en
van Rosseels
Rosseels en
en Heymans,
Heymans, Tervuren
Tervuren en
enzijn
van
af door
doortalrijke
talrijke jongeren,
jongeren, en
en niet
niet
anderen, maar
daarenboven een
nu af
anderen,
maar daarenboven
een van
van nu
alleen door
door Vlamingen,
Vlamingen, —
- ook
ookDuitschers,
Duitsehers,Franschen,
Franschen,Amerikanen
Amerikanen zelfs
zelfsontontalleen
moette ik
er reeds,
reeds, —
- druk
drukbezocht
bezochtstudieveld.
studieveld.
moette
ik er

IV.
Ik
Ik ken
ken weinig
welmg schilders,
schilders, die
die in
m hun
hun werk
werk zoo
zoo geheel
geheelen
enal,al,zoo
zoozonder
zonder
eenige terughouding
eenige
terughoudingopgaan
opgaan;;
wel juist
juist
wier
zeker wel
wier werk
werk -— zeker
dáárom,
getrouw met
met
dá.árom,zoo
zoo getrouw
hun
aangeboren aard
aard overoverhun aangeboren
eenkomt, als
als Emiel
eenkomt,
Emiel Claus.
Claus.
Kennen moet
men hem,
hem,
moet men
zooals ik
ik hem
hem beweer
beweer te
te
zooals
kennen ; verkeerd
verkeerd moet men
men
kennen;
hebben met
met hem,
hebben
hem, zooals
zooals ik
ik
met hem
met
hem verkeerd
verkeerd heb van
van
1878 tot na
1878
na 1884,
1884, toen
toen hij
hij
Antwerpen
verliet, weken
weken
Antwerpen verliet,
lang
soms iederen
iederen avond
avond
lang soms
met hem omgaande, en, ook
met
in den
in
den allerslechtsten,
allerslechtsten, allerallerongunstigsten tijd,
ongunstigsten
tijd, nog drie
drie
vier maal
maal elke
elke week
week;; gehoord
moet men hem
hem hebben,
hebben, wanwanneer hij,
neer
hij, veilig
veilig voor
voor spotspotlustige filisters
filisters of
of onbekendonbekendonbeminden,
on
beminden, ophaalt,
ophaalt, uren
uren
lang, uit
lang,
uit het
het nooit
nooit ten
ten einde
einde
zijnkw5,kw§.vertelde boek
vertelde
boek van
vanzijn
jongens-avonturen
zijn
jongens-avonturen op
op zijn
geboórtedorpje
van zijn
zijn
geboortedorpje of
of van
heldendaden
heldendaden op de Antwerpsche
Kunst-Akademie, om
om
sche Kunst-Akademie,
zich
rekenschap te
geven
zich rekenschap
te geven
Boodschapper
Boodschapper van Vertrouwen.
Vertrouwen,
van
den waren
waren schat
schat van
van
van den
naar
de jaren
jaren 1881-1882.
uit de
akwarel uit
naar een akwarel
1881-1882.
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humor en
alsals
eerlijk
en en
natuurlijk,
humor
en geestigheid,
geestigheid, beide
beideeven
evengezond
gezond
eerlijk
natuurlijk,welke
welkezijn
zijn
weinig in
weinig
in het
hetoog
oogspringende
springendeuiterlijke
uiterlijkeverschijning
verschijning verbergt.
verbergt.
Zoon van
van heusche
plattelandbewoners, —
zijn
vader was
was landbouwer
landbouwer en
en
heusche plattelandbewoners,
Zoon
zijn vader
Elooi's Vijve
koopman
te St.
St. Elooi's
Vijve bij
Kortrijk; -— meegeleefd
hebbende
koopmaninin vlas
vlas te
bij Kortrijk;
meegeleefd hebbende
tot
het wel
in zijn
zijn minste
minste bizonderheden het
wel nederige,
nederige. somtijds zelfs
sobere, maar
maar
tot in
zelfs sobere,
toch lang
toch
lang niet
niet banale
banale leven
leven van
van de
de Vlaamsche boeren
ongeveer wel
wel zijn
zijn
boeren tot
tot ongeveer
achttiende
twintigste jaar,
jaar, heeft
heeft Claus,
Claus, in
in wiens
wiens houding
houding en
en uiterlijk
uiterlijk er
er al
al
achttiende of twintigste
lang
geen
spoor
meer
overbleef
van
dat
„boer-geboren-zijn,"
lang geen spoor meer overbleef van dat "boer-gehoren-zijn," in
zijn innerlijk
innerlijk
in zijn
wezen,
benevens een
een groote, allesbeheerschende
allesbeheerschende liefde
poëzie van
van het
het
liefde voor
voor de poëzie
wezen, benevens
buitenleven,
het meest
meestwezenlijke,
wezenlijke, het
hetmeest
meestkenmerkende
kenmerkende van
van wat
wat
buitenleven, behouden
behouden het
opvallende karaktertrek
karaktertrek is
van den
den West-Vlaamschen boer -—
een opvallende
is van
juist zulk een
namelijk een
soort geestigheid,
geestigheid, die,
die, ofschoon
ofschoon niets
niets gemeen
gemeen hebbende met
het
een soort
met het
klassieke esprit
de Franschen, toch
ook geheel
geheel en
en al
al vrij
blijft van
het
esprit van
van de
toch ook
vrij blijft
van het
ietwat
nuchtere van
van den
den Hollandschen humor;
die ooIijk
humor; een geestigheid, die
oolijk zonder
ietwat nuchtere
in werkelijkheid
werkelijkheid een
een
'eenige
scherpte, vroolijk zonder
grofheid, in
zonder grofheid,
boosaardige scherpte,
eenige boosaardige
aangeboren
aanleg verraadt
verraadt voor
voor het
het satirieke.
aangeboren aanleg
Zie
even, zoo
zoo gij
gij wilt,
wilt, Claus'
Claus' portret,
portret, zoo
zoo als
als hij
hij zelf het enkele
enkele jaren
jaren geleden
Zie even,
garantie, ik
voor
een van
van mijn
mijn opstellen
opstellen over
over hem
hem teekende. Ressemblance garantie,
voor een
durf het
het verzekeren! ')
hand
Scherp,
heeft het
het oog
oog gezien, heeft
heeft de hand
Scherp, ongemeen
ongemeen scherp
scherp en
en juist
juist heeft
weergegeven,.
zóó juist en scherp,
scherp, dat
dat zeker geen ander
ander een
een met
met de
dewerkelijkheid,
werkelijkheid,
weergegeven ; z66
met
het leven
leven meer
meerovereenkomend
overeenkomend Konteifei
gegeven hebben. En
nu
Konterfei zou
met het
zou gegeven
En nu
aandacht dien
bid ik
u —
- bekijk
enkel oogenblik met eenige aandacht
dien leuken
leuken kop.
kop.
bekijk een
een enkel
ik u
wel een
een klein
klein weinigje
weinigje veraf staande, levendige, grijze,
grijze,
Is
de indruk, welken
welken die
die wel
Is de
alles
bemerkende oogen;
boven het
het ééne.
schalksch opgeopgedie boven
ééne, het rechteroog,
rechteroog, schalksch
oogen ; die
alles bemerkende
trokken wenkbrauw;
wel wat
wat zware,
zware, maar
maar tevens
tevens wat
wat uitvorschende, wat
wenkbrauw; die
die wel
!TIen onder
onder de
de breede snor
onbeschaamde neus; en
dan die
die mond,
mond, welken
welken men
en dan
snor als
het
ware meent
meent te
tezien
zientrillen,
trillen, op
op u maken,
ongeveer deze:
deze: "Zie,
het ware
maken, niet
niet ongeveer
„Zie, dit
dit is
probeeren in
er
nog eens
eens eentje,
eentje, dien
dien men
men niet
niet moet
moet proheeren
het ootje
ootje te
te nemen,
nemen,
er nog
in het
maar even
even wil,
maar
die, als
als hij
hij 't maar
wil, al
al heel
heel spoedig
spoedig bij
bij anderen
anderen genoeg gezien
maar die,
en
het overige
overige ererbij
bijgeraden
geradenheeft,
heeft,om
omelke
elke
tegen
hem
gewaagdescherts
scherts
en het
tegen
hem
gewaagde
met
woeker betaald
betaald te
te zetten."
met woeker
Kijk
nu
nog
eens
wat beter,
beter, als
als ik
ik u bidden
Ziet gij
gij ze
ze lachen,
lachen, de
de
bidden mag.
mag. Ziet
Kijk nu nog eens wat
Ifeel diep,
diep, maar
voor wie
schaikheid,
maar -— voor
wie zien
zien
schalkheid, de uilenspiegelsgeestigheid, diep, heel
kán
- zoo duidelijk
duidelijk overtuigend,
overtuigend, uit
dat heldere
heldere paar
paar kijkers?
kijkers? En
En kunt
kunt gij u
uit dat
kån —
nu voorstellen, dat
niet die
die oogen meer
alleen, maar
maar dat
dat geheele, prettige
meer alleen,
dat niet
gaatlachen,
lachen, lachen,
lachen, niet
niet grof
grof of
of
gelaat,
mond en
en kin
kin en
en alalgaat
gelaat, met
met neus
neus en
en mond
lachen, niet
gemeen,
maar sober
sober en
en met
met zeker leuk sans
avozr l'l'air,.
niet als
als
sans en avow
air ; lachen,
gemeen, maar
NilephistoScapin of de nar
nar uit
uit een
een middeleeuwsche klucht,
vooral niet als Mephistoklucht, ook vooral
maar als
alseen
eenbeschaafd,
beschaafd,goedgehumeurd
goedgehumeurdman,
man, die
dieden
densplinter
splinter
pheles of Figaro,
Figaro, maar
maar zonder
zonder er
er zich
zich om te
wél ziet in
het oog
oog van
van zijn
zijn evenmenseh,
te verheugen
verheugen
evenmensch, maar
in het
i)

,)
dezen tekst.
tekst.
z) Zie
Zie de zevende plaat
plaat in dezen
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of zonder
zonder er
er behoefte
behoefteaan
aantetegevoelen,
gevoelen,dien
dientot
toteen
eenheelen
heelenbalk
balktetevergrooten,
vergrooten,—
dan kent
zijn
meest
gewone
uitwendige
gij Claus
Claus zoo
zoo als
alshij
hijisisin in
zijn
meest
gewone
uitwendigeverschijning.
verschijning.
dan
kent gij
Dat
Claus, zoo
zoo als
alsikikhem
hemken,
ken,van
vannatuurwege
natuurwegealaldedeeigenschappen
eigenschappenheeft
heeft
Dat Claus,
ontvangen, die
die den
wel teteverstaan
verstaan
ontvangen,
den geboren
gehoren satirieker
satirieker kenmerken
kenmerken -— alle,
alle, wel
min één
min
één enkele,
enkele, die
die ikikdadelijk
dadelijk wil
wil noemen,
noemen, —
- isiszeker.
zeker. Waarom
Waarom hij
hij dan
dan
zijnwerken
werkendien
diensatirischen
satirischenaanleg
aanlegverraadt?
verraadt?Omdat
Omdatzijn
zijn
evenwel
nergens ininzijn
evenwel nergens

VIM P

Het
Veer te
te Afsneê, schilderij
olieverf (Kon. Muzeum
Mllzellm te
Dresden).
schilderij in olieverf
te Dresden).
Het Veer

sanguinisch,
alles behalve
behalve galachtig
galachtigtemperament
temperamentdien
dienaanleg
aanlegzoozeer
zoozeertemperde,
temperde,
sanguinisch, alles
moest leiden
hij bij
bij hem
hem moest
tot een
een geheel
geheel andere
andere uitkomst
uitkomst dan
dan degene,
degene,
dat
dat hij
leiden tot
een werkelijk
werkelijk bilieuze
gebracht hebben.
hebben. Flém
Hém stelde
steldedie
dieaanleg
aanleg
waartoe
waartoe hij
hij een
bilieuze zou gebracht
namelijk
staat -— tot
tot een
een eenvoudig
eenvoudigscherper
scherperwaarnemen
waarnemen van
vanniet
nieteens
eensmeer
meer
namelijk in
in staat
de karikaturale,
karikaturale, maar
menschen
ehdingen.
dingen.
maareenvoudig
eenvoudigde
de kenmerkende
kenmerkendetrekken
trekkenvan
van
menschen
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Dit nu
Dit
nu bezit
bezitClaus
Clausininongewonen
ongewonengraad.
graad. IkIkontmoette,
ontmoette,buiten
buiten den
den ongeongeëvenaarden
Vlaamschen
tooneelspeler,
Huibrecht
Laroche,
geen
mensch,
ëvenaarden Vlaamschen tooneelspeler, Huibrecht Laroche, geen mensch, die
die
met zulke
met
zulke treffende
treffende juistheid,
juistheid, met
met zooveel
zooveelsoberheid
soberheidtevens
tevenshoudingen,
houdingen, gebaren,
gebaren,
te boolsen,
bootsen,
geluiden
van mensch,
mensch, dier,
dier, plant
plantofofonbezield
onbezieldvoorwerp,
voorwerp,zelf
zelfweet
weet na le
geluiden van
als Claus.
Claus.
Deze gaaf
gaaf nu
nu —
- men
menvindt
vindtze,ze,in in
een
andere
gedaante,zoo
zoo
menwil,
wil,maar
maar
een
andere
gedaante,
men
toch
zonder eenige
eenige ontaarding
ontaarding van
vanwezen
wezenterug
teruginindede
zekerheid,waarmede
waarmede
toch zonder
zekerheid,
hij,
met kool,
kool, krijt
krijt of
of penseel
penseel inindedehand
handtegenover
tegenoverzijn
zijnmodel
modelgezeten,
gezeten, de
de
hij, met
envast
vasttete
houden.Zijn
lijneigen
eigenportret
portret
typische
werkelijkheid weet
te merken
merken en
typische werkelijkheid
weet op
op te
houden.
en
verder de
de inindeze
dezestudie
studieopgenomen
opgenomenlosse
lossekrabbels
krabbelsnaar
naarden
denbeeldhouwer
beeldhouwer
en verder
van
der Stappen,
Stappen, en
en ook
ookdie
dieoolijke
oolijke„boodschapper
"boodschapper van
van vertrouwen",
vertrouwen", die,
die, na
na
van der
te
diep inindedepint
pintgekeken
gekekente te
hebben,zoozoo
wonderleuk
leuktetefilozofeeren
filozofeeren zit,
zit,
te diep
hebben,
wonder
hun
meest
karakteristieken
bewijzen
evengoed als
als dedemenigvuldige,
menigvuldige,ininhun
bewijzen het
het evengoed
meest
karakteristieken
stand
koeien, schapen,
schapen. eenden,
eenden, —
- die
diehij
hij geschilgeschilbetrapte dieren,
dieren,---- koeien,
stand of gang betrapte
derd
heeft.
derd heeft.

V.
Claus'
landschapschilder is
is ongemeen
ongemeenbelangwekkend.
belangwekkend.
Claus' loopbaan
loopbaan als landschapschilder
Van
het onderricht,
onderricht, door
door hem
hem een
eentijdje
tijdjeaan
aandede
AntwerpscheAkademie
Akademie
Van het
Antwerpsche
genoten,
een onderricht,
onderricht, dat
dat in
in die
diejaren
jaren erbarmelijk
erbarmelijk slecht
was, —
- droeg
droeg
genoten, -— een
slecht was,
hij weinig
weinig of
niets mede.
mede. Bij
Bij zijn
zijn allereerste
stond hij
hij veeleer
veeleer wat
wat
allereerste debuut
hij
of niets
debuut stond
onder
den invloed
invloed van
van den
den toen
toen ininBelgië
Belgiëzeer
zeergevierden
gevierdenLamorinière,
Lamorinière, doch
doch
onder den
alleen
wat de
de kleur
kleur betreft,
betreft, terwijl
terwijl hij
hij zich,
zich, alal heel,
heel,heel
heelspoedig
spoedigoverigens,
overigens, door
door
alleen wat
er
toe
liet
het
voorbeeld
van
Bastien
Lepage
en
andere
jongere
Franschen
het voorbeeld van Bastien Lepage en andere jongere Franschen er toe liet
verleiden,
van alle
alle min
min ofofmeer
meerglorieuze
glorieuzemodellen
modellen weg,
weg,meer
meer en
enmeer
meer
verleiden, om
om van
naar
de
natuur
te
zien
en
van
deze
niet
alleen
vorm
en
gedaante,
maar
ook
naar de natuur te zien en van deze niet alleen vorm en gedaante, maar ook
kleur
verlichting af
af te
te leeren.
leeren.
kleur en
en verlichting
Van
1877 tot
totnu
nutoe
toedoorliep,
doorliep,naar
naarhet
hetmij
mijzoo
zoovoorkomt,
voorkomt,Claus'
Claus'talent
talenteen
een
Van 1877
drietal
voorname stadiën.
stadiën.
drietal voorname
1877
tot
ongeveer 1885
1885worstelt
worstelt hij
hij zich
zichloslosuituitwat
watikikzou
zouwillen
willen
Van
Van 1877 tot ongeveer
noemen
banden van
van de
deAntwerpsche
Antwerpscheschool
schoolenenhaar
haaratelier-overleveringen,
atelier-overleveringen,
noemen de banden
hij
zijn
palet
van
het
daarop
nog
al
te
overvloedig
,aanwezige bruin,
zuivert
zuivert hij zijn palet van het daarop nog al te overvloedig .aanwezige
den
zoogenaamden Jodenlfint
d'Anvers,
verdiept hij
hij zich
studie
sirop d'
Anvers, en
en verdiept
zich in
in de studie
jodenlitin of sirop
den zoogenaainden
van
het leven
leven van
van dedebuitenlieden
buitenlieden uit
uitLeieland.
Leieland. an
Eén
groot
voortreffelijk
van het
groot
en en
voortreffelijk
dezeperiode
periodevoltooide,
voltooide,uitnemend
uitnemendtetesamen:
samen:
schilderij
al het
hetbeste,
beste,dat
dathijhijinindeze
schilderij vat
vat al
nu in
Vlaswieden
in Vlaanderen,
Vlaanderen, nu
in het
het muzeum
muzeum teteAntwerpen.
Antwerpen.
Vlaswieden in
Rond
1885 begint
begint hij
hij zich
zichtoe
toete te
leggen
de onmiddelijkst
mogelijke
Rond 1885
leggen
op op
de onmiddelijkst
mogelijke
wedergeving van
van het
het licht
licht op
op de
wedergeving
de dingen.
dingen. Een
Een poosje
poosje beoefent
beoefent hij
hij —
- meer
meer uit
uit
zucht
om zich
zich te
te oefenen,
oefenen, dan
dan uit
uiteigenlijke
eigenlijke bewondering
bewondering voor
voor dit procédé
procédé --zucht om
de door
door Seurat,
Seurat, Signac
Signac en
enSisley
Sisleyin in
mode
gebrachte
stippelmethode,zonder
zonder
de de
mode
gebrachte
stippelmethode,
zich
nog erg
ergveel
veeltetebekommeren
bekommerenom
omhet
hetweergeven
weergevenvan
vanhet
heteigenlijke
eigenlijkeluchtbad,
luchtbad,
zich nog
enve/oppe.
waarin
dingen ons
ons verschijnen,
verschijnen, -— de
de enveloppe.
waarin de
de dingen
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Dit tweede
tijdvak was
was slechts
slechts van
van korten
korten duur.
duur.Vergis
Verg-isikikmij
mijniet,
niet.dan
dan wordt
wordt
tweede tijdvak
het
besloten
in
i890
door
het
kolossale
tafereel,
1890 door het kolossale tafereel, De Beetenoogst
Beetenoogst in klaanderen,
Idaanderen,
het besloten
een stuk,
voortreffelijke
een
stuk, dat
dat juist
juistdoor
doordede
voortreffelijkeathmosfeer,
athmosfeer, waarin
waarin de
dehandeling
handeling
bij een
een drietal
drietal zoek-proeven
zoek· proeven als
alszijn
zUn
wordt
voorgesteld, wonderwel
wonderwel afsteekt
afsteekt bij
wordt voorgesteld,
van een
Paaschdag van
een jaar
jaar of wat
wat te
te voren.
voren.
Was nu
noodzakelijk onvolledig
Was
nu Claus'
Claus' werk
werk onvolledig,
onvolledig, noodzakelfik
van
onvolledig gedurende
gedurende elk van
mijuit
uitbeide,
beide,vooral
vooral
deze
beide eerste
eerste tijdvakken,
tijdvakken, —
- wat
watniet
nietwegneemt,
wegneemt,dat
datikikmij
deze beide
mij het
het
uit
het eerste,
eerste, meer
meerdan
danéén
éénwelgeslaagd
welgeslaagdstuk
stuk
herinner,waarvan
waarvan ikikmij
uit het
herinner,
recht voorbehoud
nog verder
recht
voorbehoud nog
verder een
een woordje
woordje te
te zeggen,
zeggen, —
- met
metden
denaanvang
aanvang
in het
het bezit
bezitvan
van een
een volledig
volledigmeestermeestervan
de derde
derde was
wasdedekunstenaar
kunstenaarblijkbaar
blijkbaar in
van de
schap
over de
deuitwendige
uitwendigemiddelen
middelen van
van zijn
zijn kunst,
kunst, en
en hoefde
hoefde hij
hij nog
nogalleen
alleen
schap over

De Beetenoogst in
Vlaanderen, schilderij
schilderij in
in olieverf.
olieverf.
in Vlaanderen,

zijn scheppingslust
vieren, zich
zich maar
maar alleen
alleen te laten gaan,
gaan, om, in minder
minder
zijn
scheppingslust bot
bot te vieren,
dan vijf
vijf of zes
zes jaren,
jaren, naast
naast en
en met
met den
den even
evenwat
watouderen
ouderenHeymans
Heymansonbetwist
onbetwist
dan
meest gevierde
gevierde meester
meester te
te worden
worden van
van de
de geheele
geheelemoderne
moderne richting
richting in
in de
de
de meest
Zuidelijke
Zuidelijke Nederlanden.
Nederlanden.

VI.
Moet ik
ik zeggen,
zeggen, dat
dat de
de afstand,
afstand, die
die Claus'
Claus' sedert
sedert ongeveer
ongeveer 1897
1897voltooide
voltooide
Moet
werken
scheidt
van
de
door
hem
in
1877
of
'78
onderteekende,
verbazend
werken scheidt van de door hem in 1877 of '78 onderteekende, verbazend
groot is;
is; dat
datzijn
zijnlaatste
laatstewerken
werken evenzeer
evenzeer inin het
hetopzicht
opzichtvan
vandedeopvatting
opvatting
groot
als in
in dat
dat van
vandedekleurbehandeling
kleurbehandeling van
vande
deeerste
eersteverschillen?
verschillen?
als
In den
den aanvang
aanvang —
- als
alszoovelen
zoovelenininZuid-Nederland
Zuid-Nederland —
- geneigd
geneigd tot
totvoorvoorIn
valletjes
schiJduü hL o! altijd
altijd zco
zco plczicrig
FIEziuig en
en geestig,
gEt:stig,buitenbuitenvalletjes en
en anekdootjEs,
anekdootjEs, schilderc]t
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kindertjes, die,
tijdens het
het schooluur,
schooluur, zich
zich verlustigen
verlustigen in
in een
eenlommerig
lommerighoekje
hoekje
die, tijdens
van
het veld;
veld;een
eenkoewachtertje,
koewachtertje,die
dieuituiteen
eenroode
roode
teil
met
vollenlepel
lepelhartelijkhartelijkvan het
teil
met
vollen
gulzig gort
gort eet,
eet, terwijl
terwijl kat
kat of
ofhond
hondmet
metgretige
gretigeoogen
oogenzit
zittoe
toetetekijken;
kijken; ofof
gulzig
ook
- op
op grooter
grooter schaal
schaal dan,
dan, met
met meer
meer toeleg
toeleg op
op iets
iets grootsch,
grootseh, ---een
een
ook —
hanengevecht in
in ergens
ergens een
een kleine
boerenkroeg,--- al
kleine boerenkroeg,
al de
de voornamen
voornamen van
van het
het
hanengevecht
al naar
naar gelang
gelangstand
standenen
karakterernstig,
ernstig,waardig,
waardig, nurksch
nurksch of
ofvolzalig
volzalig
dorp,
dorp, al
karakter
toekijkend
pluimen-opstuivend gevecht.
gevecht.
toekijkend bij
bij het pluimen-opstuivend
Tot de
de allermooiste
allermooiste dingen
dingen uit
uitdie
dieeerste
eerste'
fazereken
rekenikikzonder
zonderaarzelen
aarzelendeze
deze
'faze
t),
twee
stukken uit
1883, beide,
beide, Het schz,
schtpgam`
gaatvoor6j**)
voorby'*) en De Onweerswolk
Onweerswolk i"),
twee stukken
uit 1883,
merkwaardig
schilder er
er naar
naar gestreefd
gestreefd had,
had, eenvoudig
eenvoudig
merkwaardigreeds
reeds hierdoor,
hierdoor, dat
dat de schilder
met
de oude
oudeenengewone
gewone
middelen,
waarover
toen
beschikte,lichteffekten
lichteffekten
met de
middelen,
waarover
hijhij
toen
beschikte,
weer
te
geven:
in
't
een
de
logge
afschaduwing
over
het
land
van een
een
weer
geven : in
een de logge afschaduwing over het land van
in 't ander
zachtschemerende goudglans
goudglans van
van
heendrijvend
wolkgevaarte. in
ander de zachtschemerende
heendrijvend wolkgevaarte.
een
septemberavond. Vooral
laatste was
was een
een bladzijde
bladzijde vol
voldiepe
diepepoëzie,
poëzie,
een septemberavond.
Vooral het
het laatste
een
stuk natuur,
natuur, behandeld
behandeld met
met volle
volle meesterschap,
meesterschap, verhoogd
verhoogd met
met al
al den
den adel
adel
een stuk
van
een dichterlijk
dichterlijk zien.
van een
Dichterlijk zien
zien —
- op
dit woord
woord wil
wil ik
ik even
even nadruk
nadruk leggen.
leggen. Het
Het geett
geeft
op dit
met
alle wenschelijke
wenschelijke juistheid
juistheid de
deeigenschap,
eigenschap,dedeblijvende,
blijvende,onveranderde
onveranderdeeigeneigenmet alle
schap
aan, waardoor
waardoor de
dewerken
werkenuit
uitClaus'
Claus'bovengemelde
bovengemeldedrie
drietijdperken
tijdperken met
met
schap aan,
elkander
vogels van
van eender
eenderveeren,"
veeren," uitingen
uitingen van
vanéénzelfden
éénzelfden
elkander innerlijk
innerlijk verwant,
verwant, l'„vogels
geest blijven.
blijven.
Van
af, —
- ook
ooktoen
toenhij,
hij,probeerend,
probeerend, aarzelend,
aarzelend, nog
nog onzeker
onzeker over
overzijn
zijn
Van eerst af,
kracht.
natuur, het
het buitenleven,
buitenleven, te
te zien
zien met
met
kracht, anekdootjes
anekdootjes maalde,
maalde,wist
wist hij
hij de natuur,
het
oog van
vaneen
eenpoëet;
poëet;niet
niet
die zijn
eigen
schoonheidsopvattingen
het oog
als als
een,een,
die zijn
eigen
schoonheidsopvattingen
in
het hem
hemverschijnende
verschijnende nederlegt,
nederlegt, overdraagt,
overdraagt, dedewerkelijkheid
werkelijkheid wijzigt,
wijzigt, de
de
in het
delijnen
lijnenbreekt,
breekt,'
ze zijn
persoonlijkensmaak
smaakvolkomen
volkomen
kleur
tempert en
en de
kleur tempert
tottot
ze zijn
persoonlijken
bevredigen;
maar als een
een die,
die,zonder
zondervooraf
voorafpasklaar
pasklaargemaakt
gemaaktoordeel,
oordeel, zonder
zonder
bevredigen; maar
eenig
meedoen aan
aanconventie,
conventie,inindede
dingen,objektief
objektiefalleen,
alleen,streng
strengobjektief,
objektief,
eenig meedoen
dingen,
de schoone
schoone norm
norm weet
weet teteontdekken;
ontdekken; als
alseen
eendie
diehet
hetgemeen
gemeenvoorbijziet
voorbijziet en
en die
die
overnemen en
hij nu
nu uit
uithet
hetaanschouwde
aanschouwdegeheel
geheelzal
zal overnemen
daarenboven
daarenboven weet,
weet, wát
wát hij
wát
die schoone
schoone norm
norm voor
vooranderen
anderenduidelijk
duidelijk tetemaken.
maken.
weglaten, om
wåt weglaten,
om die
In
geen stuk
stuk uit
uitdie
dieeerste
eersteperiode
periodekomt
komt dit
dit beter
beter uit
uit dan
dan in
in V laswt"eden
laswieden
In geen
in Vlaanderen.
Vlaanderen. Geschilderd
een tijd,
tijd, toen,
toen, ininZuid-Nederland,
Zuid-Nederland, haast
haast nog
nog
Geschilderd in
in een
iedereen
dweepte met
met het
het toen
toentriomfeerende
triomfeerende naturalisme;
naturalisme; toen
toen de
deschilder
schilder
iedereen dweepte
zelf nog
kende van
van de
de kunst
zelf
nog geen
geen betere
betere omschrijving
omschrijving kende
kunst dan
dan die
die van
vanZola:
Zola:
"la
nature,vue
vueciàtravers
travers
tempérament," is
dit tafereel,
tafereel, uitgevoerd
uitgevoerd op
op vrij
vrij
„la nature,
un un
tempérament,"
is dit
aanzienlijke
wat anders
anders en
en beter
beterdan
danenkel
enkelnatuur,
natuur,ruwe,
ruwe,
aanzienlijkeschaal,
schaal,toch
toch heel
heel wat
stoffelijke werkelijkheid.
werkelijkheid.
bloote, stoffelijke
Zeker zijn
houdingen van
van al
al die
dievrouwen
vrouwenenenmannen
mannentreffend
treffend juist;
juist;
zijn de houdingen
zeker
afgezien op
en geschetst
geschetst naar
naar het
hetleven
levenzelf,
zelf,evenals
evenalshet
het
zeker werden
werden zij
zij afgezien
op en
.)
Hertogin van
van Camposelice te Parijs.
Parijs.
*) Eigendom
Eigendom van
van de Hertogin
t) Eigendom
van den heer
heer P.
P. teteAntwerpen,
Antwerpen.
Eigendom van
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geheele landschap
landschap naar
naar een
een heuschen
heuschen Vlaamschen
Vlaamschen vlasakker
vlasakker in
in April,
April, --- in
in „den
"den
geheele
boeren
;
doch
het
geheel
ligt
daar
ons
heel
mooi
de
v66r
Uitkomen",
zeggen
heel
mooi
de
boeren;
doch
het
geheel
ligt
daar
vóór
ons
zeggen
Uitkomen",
in de
de sereene
sereene rust
rust van
van een
een „gezicht",
"gezicht", vvaaruit
waaruit al het
het niet
niet essentiëele
essentiëele eenvoudig
eenvoudig
in
is
weggevallen.
is weggevallen.

VII.
Het was
was geen
geenloutere
louterewillekeur,
willekeur, geen
geen opzet
opzet of
of parti
partipris,
pris, dat
dat er
er Claus
Claus toe
toe
1887 bij
bij de
de néo-impressionisten
néo-impressionisten aan te sluiten,
sluiten, maar
maar integendeel
integendeel
bracht, zich
zich na
na 1887
bracht,
innerlijke aandrang
aandrang en de
dewelbewuste
welbewuste behoefte
behoeftevan
vanzijn
zijntemperament.
temperament.
de innerlijke
Van eerst
eerst af
af —
- en
en vooral
vooral inindedetientallen
tientallenkleinere
kleinereschilderijtjes
schilderijtjes ininwaterwaterVan
zijn
er
de
bewijzen
en olieverf,
olieverf, welke
welke uit
uit de
dejaren
jaren 188o-1887
1880- I 887 dagteekenen,
dagteekenen, zijn
de bewijzen
en
van
van voorhanden
voorhanden —
- legde hij
hij
er
zich
op
toe,
het
licht
van
er zich op toe, het licht van
dag en
en nacht,
nacht, morgen,
morgen, middag
middag
en
en avond
avond in
in alle
allemogelijke
mogelijke
schakeeringen te schilderen.
schilderen.
Tot dan
dan toe
toe echter
echterhad
hadhij
hij -—
in zekeren
zekeren zin
zinzonderling in
zijn
toevlucht
genomen
tot
geen
zijn toevlucht
geen
enkele van
enkele
van de toen
toen reeds
reeds gewas noch
Flij was
kende methoden. Hij
grijsschilder als Rosseels en
Heymans, noch tachist als Cooen Ter
en de
setnans en
Ter Linden
Linden en
de
De
Beeldhouwer van
Stappen,
De Beeldhouwer
van der Stappen,
impressionist
hij was
Greef; hij
was impressionist
naar oo"prunkelijke
potloodkrabbels van
Claus.
van E. Claus.
oorspronkelijke potloodkrabbels
zonder meer.
iederander
anderopzicht
opzichtdan
dandat
datvan
vandedestoffelijke
stoffelijke
De
beschouwing van
van de
deininieder
De beschouwing
Signac was
en Signac
uitvoering
veel meer
meer dan
dan middelmatige
middelmatige studies
studies van
van Seurat
Seurat en
uitvoering niet
niet veel
voor
hem een
een veropenbaring.
voor hem
Het
was
dus mogelijk,
feitelijk mogelijk,
mogelijk, de meest
meest uiteenloopende
bepaald en
en feitelijk
mog-elijk, bepaald
Het was dus
allerallerfijnste
evengoed als
als de
lichteffekten,
- de
de krachtigste,
krachtigste, de allerallerfijnste
de allervlugste evengoed
lichteffekten, —
verf!
te
achterhalen
met
wat
evengoed
als
de
brutaalste,
te
achterhalen
met
wat
verf!
—
evengoed als de brutaalste,
Het
was dus
dus mogelijk,
mogelijk, bij
bijmiddel
middelvan
vanhet
hetontleden
ontledenvan
vandedesamenstellende
samenstellende
Het was
weer
te
geven,
welke
men
tot
tinten
van
eIken
toon,
fenomeenen
weer
te
geven,
welke
men
tot nu
nu toe
toe
fenomeenen
toon,
zekere
elken
tinten
van de
de zon
zon door de neerslaande
maar
b.v. het
het schijnen
neerslaande
schijnen van
maar het
het liefst
liefst vermeden
vermeden had,
had, b.v.
in een
aprilgroen
boomtakje
in
een
speren
van
een
regenbui,
het
geschemel
van
aprilgroen
boomtakje
van
een
geschemel
speren van een regenbui, het
en dieren
in een
een volle
volle straat
straat
lach
van morgenzon,
morgenzon, het
het gewemel
gewemel van
van menschen
dieren in
menschen en
lach van
achter
neerdwarrelende
sneeuwvlokken.
achter neerdwarrelende sneeuwvlokken.
zou zich
zich de
En
hij had
had geen
geen rust
rust meer,
meer, of
of ook
ook hij
de nieuwe
nieuwe methode
methode eigen
eigen
hij zou
En hij
te
verheffen,
er
alles
uithalen,
middel
ooit
tot
een
doel
te
verheffen,
er
alles
uithalen,
maken,
en
zonder
het
doel
tot
een
middel
ooit
maken, en zonder
kunst.
poëzie-blijvende kunst.
kon voor
voor heuschgemeende,
wat
voor poëzie-blijvende
heuschgemeende, voor
wat zij
zij geven
geven kon
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VIII.
In die
In
die jaren,
jaren, —
- de
demagere
magerejaren
jarenvoor
voorClaus'
Claus'talent,
talent, —
- jaren
jarenvan
vanloutering
loutering
en strijd,
en
strijd, ja,
ja, —
- ik
ik weet
weet het
hetnog
nogwel,
wel,enenhoorde
hoordehet
hetzoo
zoovaak
vaakinineen
eenenkel
enkel
veelzeggend woord,
dat eer hij
veelzeggend
woord, dat
hij zelf
zelf het
het wist,
wist, aan
aan zijn
zijn mond
mond was
was ontvallen,
ontvallen, —
in
die jaren
jaren van
vantwijfel
twijfel enenangst
angstbeide,
beide,verraste
verrastededekunstenaar
kunstenaar zijn
zijn oude
oude
in die
vrienden
en bewonderaars
bewonderaars maar
maar schaars
schaarsop
opwerken,
werken,waarin
waarinzijzijhoedanigheden
hoedanigheden
vrienden en
van
rijpheid en
en voldragenheid
voldragenheid herkenden,
herkenden, veel
veel meer
meer op
op proeven
proeven van
van ernstig,
ernstig,
van rijpheid
angstvallig zoeken
angstvallig
zoeken en
en vergedreven
vergedreven stelselmatige
stelselmatige studie.
studie.
Zulke proeven
Zulke
proeven waren
waren o.a.I
o.a'l
De Processie
gaat komen
komen
Processie gaat
1888) en
en —
( 1888)
- wat
wat later
later —
de reeds
reeds vermelde
vermelde Paaschmorgen.
eerste toch
toch
Het eerste
marten. Het
wel aardig
wel
aardig in
in zijn
zijn verblijverblijdende
frischheid van
van kleur,
kleur,
dende frischheid
van licht
licht doordoor-— dat stoute, van
hemelblauw rustend
rustend
tintelde hemelblauw
op het
het brutale,
brutale, in de
de zomerzomerzon
opjuichende vermiljoen
vermiljoen
zon opjuichende
van
de
roode
pannendaken,
.
de
pannendaken,
van
roo
en
de zachtpaarsche
zachtpaarsche afschaafschaen de
duwing van
van de
de boerenhuizen
boerenhuizen "
op
den gelen
gelen zandweg;
zandweg; het
het
op den
andere,
wel heel
heel licht
licht
andere, ook
ook wel
en
waar, doch
doch te
te zichtbaar
zichtbaar
en waar,
nog
een
werk
van
studie,
nog een werk van studie,
de
belangwekkende proefproefde belangwekkende
neming
van een
een achtensachtensneming van
waardig
navorscher, meer
meer
waardig navorscher,
de
oplossing van
van een
een proprode oplossing
bleem
dan een
een uiting
uiting van
van
bleem dan
minder
fantazie en
en gevoel,
fantazie
gevoel, minder
Emiel
Claus, naar
naar zijn
zijn eigen
eigenoorspronkelijke
oorspronkelijke teekening.
teekening.
Emiel Claus,
een kunstwerk
kunstwerk dus.
dus.
„Gdhrung" bepaald
Toch
was die
die tijd
tijd van
van "Gährung"
bepaald voor
voor Claus
Claus een
een van
van welkome,
welkome,
Toch was
en dit
„Kkirung", en
volop noodwendige
noodwendige "Klärung",
dit in
in een
een dubbel
dubbel opzicht.
opzicht.
Het stippelschilderen
stipp~lschilderen leerde
leerde hem
hemwaarnemen,
waarnemen, z66 als zij
zij in
in werkelijkheid
werkelijkheid zijn,
zijn,
zekere
dan toe
toe gezien
gezien had
had zooals
zooals
zekere verschijnselen
verschijnselenvan
vanlicht
lichten
en kleur,
kleur,die
die hij
hij tot
tot dan
ze van
van Ruysdaal
Ruysdaal en
enHobbema
Hobbemaaf af
werdenweergegeven
weergegevendoor
doorallen
allenzonder
zonderonderonderwerden
scheid,bij
wellicht van
van den
den eersten
eerstenen
engrootsten
grootstenvan
vanalle
allemodernen,
modernen,
scheid,bij uitzondering
uitzondering wellicht
den
hem tetedien
dientijde
tijdeheel
heelzeker
zekeronbekenden
onbekenden Turner,
Turner, en
en het
het deed
deedhem,
hem,wat
wat
den hem
meer
het middel
middel aan
aan de
dehand,
hand,om
omeerlang
eerlangalle
alletetegroote
grootematerialiteit
materialiteitzelfs
zelfs
meer is,
is, het
. bij
meest nauwgezette
nauwgezette nastreven
nastreven van
van het
hetgeziene
gezienetetevermijden.
vermijden.
bij het
het meest
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In
1890—- in in
minder
dan
vijf
jarentijds
tijdsaldus,
aldus, —
- was
washet
hetpleit
pleitvoldongen
voldongen
In 1890
minder
dan
vijf
jaren
en het
nu ook
„ueberwundener Punkt."
en
het pointillisme
pointilNsme nu
ook voor
voor Claus
Claus een
een "ueberwundener
Punkt."

IX.
Ik herinner
Ik
herinner mij
mij nog, hoe
hoe blijde
blijde het
hetmij
mijverraste,
verraste, toen
toenik,
ik,ininde
deeerste
eerstemaand
maand
in de
I 89 I, in
in de
de zalen
zalen van
van den
den Kunstkring
Brussel (Waux
Hall, in
van
Kunsikring te Brussel
(Waux Hall,
van 1891,
Warande),
voor 't eerst
kennis maakte
maakte met
met het
het zestiental
zestien tal grootere
grootere en
en kleinere
kleinere
Warande), voor
eerst kennis
er had
had opgehangen.
opgehangen.
werken,
meester er
werken, welke
welke de
de meester
Dit vooral
al dadelijk
dadelijk op:
op: in
in geen
geenenkel
enkel van
vandeze
dezetafereelen
tafereelen was
was nog
nog
vooral viel
viel al
eenig spoor
spoorzichtbaar
zichtbaarvan
vanhet
heteigenlijk,
eigenlijk,stelselmatig
stelselmatigpointilleeren,
pointilleeren, en
en toch
tochstraalde
straalde
van
alle zonder
zonder onderscheid
onderscheid een
een licht
licht uit,
uit, zoo
zoo reëel,
reëel, zoo
zoo rein
rein en
en helder,
helder, zoo
zoo
van alle
heusch
en eerlijk
eerlijk licht
het heusch
heusch en
eneerlijk
eerlijk zonlicht
zonlicht zelf.
zelf.
heusch en
lick/ als
als het
Daar
neuriede, in
in het
hetkoninklijke
koninklijkeweemoedspurper
weemoedspurper van
van de
de langzaam
langzaam stervende
stervende
Daar neuriede,
najaarsbosschen,
van het
het heengaande
heengaande licht
lichtonzer
onzerrijke,
rijke, Noordsche
N oordsche
najaarsbosschen,de
de klacht
klacht van
Herfsten;
stout 6pfanfarend
ópfanfarend uit
goudvacht van
van de
de
Herfsten ; daar
daar bazuinde,
bazuinde,schel
schel en
en stout
uit de
de goudvacht
welige Vlaamsche
triomfeerende
welige
Vlaamsche oogsten,
oogsten, het
het zegelied
zegelied van
vanhethet
triomfeerendezomerlicht;
zomerlicht ;
daar
weende en
en snerpte,
snerpte, met
met trots
trots ingehouden
ingehouden smart,
smart, de
debleeke,
bleeke,teringachtige
teringachtige
daar weende
grauw
sterfklaarte
treurige winterdagen,
winterdagen, een
een klaarte,
klaarte, opop-en
enaftonend
aftonendiningrauw
sterfklaarte van
van treurige
en regen
regentot
tothet
hetwindvoorspellend
windvoorspellendrood,
rood,heenglijdend,
heenglijdend, sluipend,
sluipend, met
met
van
mist en
van mist
sneeuwen
ijs.
de
bewegingen van
van een
een slang,
slang, over
over velden
velden van
van sneeuw
de bewegingen
en ijs.
Daar waren
waren ze, de mooie
mooie stukken
stukken Overstrooming
Oktoberzon,
Oktobermorgen,
Overstroomingi),1),Oktoberzon,
Oktobermorgen,
Wind
en Zon,
Zon, I IJsvogels
de Bilt,
BiJt,Winterzon,
Winterzon,Het
HetSluis
Sluis
te Astene 3),
Wind en
jsvogels '), Bii
BI de
ie Astene3),
Winter
in Leieland
Leieland 4), Des Morgens.
Winter in
Ziehier,
destijds, nog geheel
geheel onder
onder den
den indruk
indruk van
van het
hetgeziene,
geziene,twee
twee
Ziehier, hoe
hoe ik
ik destijds,
van
deze stukken
stukken in
poogde in
in De Nederlandsche
Nederlandsche Spectator
Spectator poogde
in woorden
woorden weer
weer
van deze
te geven.
geven.
geheel in
"Heerlijk,
dat kleine
kleine tafereeltje,
tafereeltje, Des
Morgens,, geheel
in zachte,
zachte, gedempte
gedempte
„Heerlijk, dat
Des Morgens
tonen
uitgevoerd: een
een boomgaardeken,
boomgaardeken, deels
zonne-, deels
deels nog
nog in
in morgenmorgentonen uitgevoerd:
deels in
in zonne-,
schemer
gehuld, waarin
waarin een heel
heel klein
klein meisje
meisje een
eenaantal
aantalwitgevederde
witgevederde eendjes
eendjes
schemer gehuld,
voedt
Heerlijk vooral
vooral die
dieandere
andere boomgaard,
boomgaard, met
met die
die fraaie
fraaie hoeve
hoeve op
op den
den
voedt ...
.... ,Heerlijk
achtergrond,
prijkend
in
rijkuitkomende
kleuren
in
de
wondere
lichtweelde
achtergrond, prijkend in rijkuitkomende kleuren in de wondere lichtweelde
van
najaarsdag, vol
zon en
en wind.
wind.
van een najaarsdag,
vol zon
Meesterlijk
boerenkinderen met
ijs der
der
Meesterlijk die IJsvogels,'
drie boerenkinderen
met ijsstoeltjes
ijsstoeltjesop
op het
het ijs
I Jsvogels : drie
Leie,
onder een
eenwinderigen,
winderigen,schuchter
schuchtermet
metroos
roosdoorspeelden,
doorspeelden,koudvriezenden
koudvriezenden
Leie, onder
hemel,
- meesterlijker
meesterlijker nog wellicht
wellicht die
die Winterzon,
hemel, en —
van haar middagWinterzon, schijnend van
hoogte op
op twee
tweeschrale,
schrale,verwrongen
verwrongenboomstammen,
boomstammen,wier
wier schaduw
schaduw zich
zich spookachtig
spookachtig
Dewijze,
wijze,waarop
waaropdie
diefijne,
fijne,ietwat
ietwat
uitstrekt
het besneeuwde
besneeuwde veld....
uitstrekt over
over het
veld .... De
2),

4),

1) Eigendom
1)
den heer
heer Marlier te Brussel.
Brussel.
Eigendom van
van den
.)
Gent.
2) Muzeum te
te Gent.
3)
van den
den heer
heer Marlier te Brussel.
Brussel.
3) Eigendom
Eigendom van
4) Ministerie
4)
Landbouw te
te Brussel.
Brussel.
Ministerie van
van Landbouw
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blauwachtige, op
op halfdooiende
halfdooiende plekken
plekken zelfs
zelfs wat
blauwachtige,
wat slijkzwartachtige
slijkzwartachtige tint
tint van
van de
de
sneeuw, de
de in
in ijzel
ijzel smeltende
smeltende boomtakken,
boomtakken, de in
in gedempten
purpertoon zich
sneeuw,
gedempten purpertoon
zich
afteekenende heestergewassen
afteekenende
heestergewassen zijn
weergegeven, verdient
wel ieders
ieders bewonzijn weergegeven,
verdient wel
bewon...."
· ....
"
ermg
ddering
En
zonder aarzelen,
aarzelen, mij
deze uitspraak
uitspraak van
van een
een
En zonder
mij steunend,
steunend,overigens,
overigens,op
op deze
ander beoordeelaar,
beoordeelaar, den
den heer
die van
ander
heer Sulzberger,
Sulzberger, die
van Emiel
Emiel Claus
Claus toen
reeds
toen reeds
getuigd had
getuigd
had::

Tante, oorspronkelijke
oorspronkelijke teekening.
teekening.
Tante,

„M.
"M. Claus
Claus étonne,
étonne, charme
charme et
et ravit.
ravit. A
A force
force d'études
d'études constantes
constantes et
et longues,
longues,
en
sa tache,
tache, en
en s'interdisant
s'interdisant tout
tout subterfuge,
subterfuge, ilil aa réussi
réussi àpeindre,
peindre,
en s'acharnant
s'acharnant à sa
à la
la lettre,
lettre, avec
avec du
du soleil,"
solei1;"
besloot
besloot ik
ik aldus:
aldus:
„Al
"Al deze
deze schilderijen,
schilderijen, —
- voortbrengselen
voortbrengselen van
van een
eenvolkomen
volkomengerijpt,
gerijpt,en
endoor
door
ernstige, jarenlange
jarenlange studie
studie ininvolkomen
volkomenevenwicht
evenwichtgebracht
gebrachttalent,
talent, zetten
zetten met
met
ernstige,
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den
in'SepSeptember
te Brussel
Brussel tentoongesteldén,
tentoongesteldèn, enkel
enkel op
op tetegroote
grooteschaal
schaal
den in
tember 1890
r890 te
Beetenoogst z'n
in Vlaanderen,
uitgevoerden Beetenoogst
Vlaanderen, op
waardige wijs
wijs de
kroon op
op een
een
op waardige
de kroon
streven van
streven
van verscheiden
verscheiden jaren."
jaren."

x.
X.
Ik
zei hooger,
hooger, dat
dat Claus'
Claus' Beetenoogst
eerste stuk
stuk was,
was,waarin
waarin men,
men, naast
naast
Beetenoogst het
Ik zei
het eerste
de
volledige vertolking
vertolking van
van het
het licht,
licht, ook
ook de
dewedergeving
wedergevingvan
vanden
dendampkring
dampkring
de volledige
kon
waarnemen.
kon waarnemen.
Het valt
gaarne
belijden
Het
valt mij
mij —
- ikikwil
wilhethet
gaarne
belijden—- eenigszins
eenigszinsmoeilijk,
moeilijk, de
de
zeggenwilwil
volkomenduidelijk
duidelijk en
en
woorden
vinden, die
die —
- wat
wat ikiknu
nuzeggen
woorden te
te vinden,
—- volkomen
weergeven.
juist weergeven.
Niet
de zoogezegde
zoogezegde luchtperspektief,
luchtperspektief, —
- hoe
hoe gewichtig
gewichtig ook,
ook. —
- maar
maar iets,
iets,
Niet de
dat
daarmeê in
zeer nauw
nauw verband
verband staat,
staat, heb
heb ik
ik op
op het
het oog,
oog. met
met name
name de
de
dat daarmeê
in zeer
luch~,
athmosferische
omgeving,
met
andere
woorden,
het
geheele
bad
van
athmosferische omgeving, met andere woorden, het geheele bad van lucht,
waarin wij,
wij, op
op dit
en dat
dat —
waarin
dit of
of dat
dat oogenblik,
oogenblik, de
de dingen
dingen waarnemen,
waarnemen, en
- met
met en
en
naast
het eigenlijke
eigenlijke licht
licht van
van zon
zon of
ofsterren
sterren —
- aan
aan die
diedingen
dingen wel
welniet
niethun
hun
naast het
karakter,
daartoe draagt
draagt veel
veel meer
meer de
de omtrek,
omtrek, het
het spel
spelvan
vandedelijnen
lijnenbij,
bij,
karakter, -— daartoe
Rat d'd'dme,
-— maar
maar veel
veel meer
meer hun
hun gemoedstoestand,
ame, als
ik het
het zoo
zoo durf
durf
gemoedstoestand, hun état
als ik
zeggen, dat
zij'ererzoo
zooofof
zoouitzien,
u#zzen, verleent.
dal zit
zoo
En
nu meen
meen ik
ik mij
mij niet
niet tetevergissen,
vergissen, als
als ikikzeg,
zeg,dat
dathetgeen
hetgeenhet
hetlandschap
landschap
En nu
van
ditlaatste
laatstekwart-eeuw
kwart-eeuw voor
vooraltijd
altijd van
vanalle
allevroegere
vroegerelandschapvertolkingen
landschap vertolkingen
van dit
onderscheidt,
dubbele weergeven
weergeven van
van licht
licht enenathmosfeer
athmosfeerbeide
beide
onderscheidt,juist
juist in
in dit dubbele
gelegen
is, en
en dat
datdegenen,
degenen,ininwier
wierwerken
werkenwij
wijdeze
dezebeide
beidehoedanigheden
hoedanigheden
gelegen is,
zijn de
dewerkelijk
werkelijk grooten
grooten onder
onder onze
onzetijdgenooten.
tijdgenooten.
getrouw vereenigd
vereenigdvinden,
vinden,juist
juistzijn
Zal
ik namen
namennoemen
noemen?
Maris,Verstraete,
Verstraete, Thaulow,
Thaulow, Macaulay
Macaulay Stevenson,
Stevenson,
Zal ik
? Maris,
Baertsoen,
Baertsoen, Claus
Claus....
....??
hij na
na1890
I 890voltooide,
voltooide,komt
komtdeze
dezetweevoudige
tweevoudige hoehoeMeer
en meer,
meer, in
in wat
wat hij
Meer en
danigheid
haar recht,
recht, eerst
eerst—- zooals
zooalsvan
vanzelf
zelf
spreekt,meer
meerbepaaldelijk
bepaaldelijk
danigheid tot
tot haar
spreekt,
in
werken met
met gedempt
gedempt licht
licht zooals
zooals Winter
z'n Leieland,
Leieland, Het
HdOphalen
OPhalenvan
van
Winter in
in werken
de
Netten, B(j opkomende
Gezicht op
Het Lichten
Lz'chten
de Netten,
oftkomende Maan, Gezicht
Heyst-aan-Zee'),`), Hel
oft Heyst-aan-Zee
de Aalkorven2),
Aalkorven, '), B(j Valavond
3), —
- straks
evenzeer in
in tafereelen,
tafereelen, waar
waar
straks evenzeer
van
van de
Valavond3),
stralenuituittegengutst,
tegengutst, zoo
zoo Het Veer
Veer leteAfsneé,
Afsnee~
u het
licht als
als hei
hetware
wareininstralen
het licht
Najaarszon, In
In de
de Dreef
Dreif4),
Avondgloeien 5), Winter
Wz'nterinin
Leieland,
Leieland,
4), Overstrooming, Avondgloeiens),
Najaarszon,
de Dreef,
Dreef,Weigle
Wegjeinin' t Koren,
't Korett, alle
van
NaJaarszon, Bloemige
Bloemige Meersch,
Meersch, In
Najaarszon,
In de
alle van
vóór
1896, en,
en,onder
onderdie
dieuit
uitden
denlaatsten
laatstentijd,
tijd, hen
Heifstdag,Morgen,
Morgen,
Een heldere Herfstdag,
v66r 1896,
hen Vlaandersche
Vlaandersche Hoeve,
Hoeve, De
DeKade
Kadele te
Sluis,
Winterochtend,
Winterochtend, Zomer
Zomer te
le Sluis, Een
Sluis,
,)
van den
den heer
heer Edm.
Huyberechts te Antwerpen.
Antwerpen.
.) Eigendom
Eigendom van
Edm. Huyberechts
Muzeum te Elsene
- Brussel.
Elsene —

2)
2)
3)
3)
4)
5)
5)

Muzeum te Bergen.
Bergen.
Staatsmuzeum te Brussel.
Brussel.
Eigendom
van den
den heer
heer Max
Max Everaert te Parijs.
Eigendom van

Zonsopgang, oorspronkelijke teekening.
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Het roze
Huisle
metmet
de gesloien
Vensters,
Dorfistraat,
DeDe
Het
roze Hui*,
Huis/e,HetHet
Huis/e
de gesloten
Vensters,Een
Een
Dorpstraat,
Boom in
Boom
z'n de
deAvondzon,
Avondzon, en
vooral deze
dezetwee
tweeoverheerlijke
overheerlijkestukken,
stukken, De oude
oude
en vooral
Koeien z'n
in de
Den en Koeien
de Leie).
Leie ').
En
nog een
eenhoedanigheid
hoedanigheid bezit
bezitClaus
Claus boven
boven velen:
velen: hij
hij toont
toont zich,
zich, in
in het
het
En nog
zijn motieven,
motieven, —
- plaats,
plaats,jaargetijde,
jaargetijde, dagtijd,
dagtijd, bezigheid
bezigheid van
van zijn
zIJn
vinden
van zijn
vinden van
modellen, -— een
modellen,
een geboren
gehoren poëet.
poëet.
Claus'
landschappen
zijn
heusche gedichten;
gedichten; zijn
zqn penseelstreken
penseelstreken hebben
hebben al
al
Claus' landschappen zijn heusche
den
rhythmus van
van een
een zwierig
zwierigvers;
vers;zijn
zijntoetsen
toetsenklinken
klinkenalsalshelle
hellemuzieknoten.
muzieknoten.
den rhythmus
O!
zingt er;
er; er
er zingt
zingt iets
ietszoo
zoogeheimzinnigs;
geheimzinnigs; de
de kleuren
kleuren zingen
zingen in
in alal
0! Het
Het zingt
zijn schilderijen!
zijn
schilderijen!
Levend
jaar uit
uit te
te midden
midden van
vandedeliefelijkste,
liefelijkste, weelderigst
weelderigst bebloemde
bebloemde
Levend jaár
jaar in
in jaar
meerschen van
van Zuid-Nederland,
grijpthij
hij stout
stout en
en boud
boud "z'n
volle Leben
Leben
meerschen
Zuid-Nederland, grijpt
„in 's volle
(der Natur)
en „wo
' r 's packt",
(der
Natur) hinein"
hz'nein" en
"wo eér
daûr is 't ook
telkens en telkens
telkens
packt", daar
ook telkens
„interessant", meer
meer zelfs:
"interessant",
zelfs: mooi.
mooi.
dat het
het zoo
zooaltijd
altijd enenaltijd
altijdweer
weer„vinden"
"vinden" —
- ik
ik zeg
O!
lk beweer
0! Tk
beweer niet,
niet, dat
vinden, niet zoeken,
zoeken, —
- van
werkelijk belangwekkende
belangwekkende hoekjes
hoekjes en
en
opzettelijk vz'nden,
van werkelijk
kantjes
zoo'n bizonder
bizonder groote
grooteverdienste
verdiensteis.
is.Verdienstelijk
Verdienstelijk is
is toch
toch vooral
vooral datgene,
datgene,
kantjes zoo'n
waar men
moeite en inspanning
inspanning heeft
heeft gekost.
gekost. En
En nu
nu ben
ben
waar
men wat
wat voor
voor doet, wat
wat moeite
ik
kettersch genoeg
om te
te denken,
denken, dat
dat veel
veelmeer
meerhet
hetblinde,
blinde,neen,
neen, 't helziende
ik kettersch
genoeg om
instinkt
dan welberedeneerde
welberedeneerde keuze
keuze Claus
Claus —
- evenals
evenals elk
elkwerkelijk
werkelijk artiest,
artiest,
instinkt dan
d. i.i. dichter,
banale, gemeene en
d.
dichter, van
van 't banale,
platte weg,
weg, naar
naar het
hettreffende,
treffende, edele
edele en
en
en platte
mooie leidt.
leidt.
Dat nu
Dat
nu echter
echter dat
dat min
min of
ofmeer
meer interessante
z'nteressante van
zoo'n onderwerp
onderwerp ook
ook het
het
van zoo'n
kunstwerk interessanter
meerdere maat,
maat, hoeft
hoeft wel
wel niet
niet
kunstwerk
interessanterdoet
doet zijn
zijnin
in mindere
mindere of meerdere
aangestipt.
En dit
dit isis bij
bij Claus,
Claus, meer
meer dan
dan bij
bij de
demeesten,
meesten, het
hetgeval.
geval.Hij
Hijleidt
leidtons
onslangs
langs
En
het mossige
mossigewegje,
wegje,overschaduwd
overschaduwd door
doorhooge
hoogeelzetakken,
elzetakken,langs
langshet
hetruischendruischendhet
wiegewagend
goud der
wiegewagend goud
der oogsten
oogsten (Wegfe
zn 'tKoren);
hij
toont ons,
ons, in
in 't
(Wegje zn
't Koren)
hij toont
geheimzinnig
avonduurtje, het
jonge paar,
paar, vnJenJ,
geheimzinnig avonduurtje,
het jonge
vrijend, sprakeloos schier, bij den
blinden
brengt ons
ons midden
midden in
in 't hoogblinden muur
muur van
van het
het hoeftuintje
hoeftuintje (Avond);
(Avond); hij
hij brengt
gras der
der weide,
weide, waar,
waar, in
in een
een zee
zeevan
vanblauwe
blauwe en
en witte
witte en
enroode
roode
opwiegelend gras
bloemen, een
een vlaskoppig
vlaskoppigboerenknaapje
boerenknaapje kransjes
kransjes vlecht
vlecht (Bloemz'ge
Meersch);
bloemen,
(Bloemige Meersch)
;
hij laat
laat ons
ons toeven
toeven op
opden
denrand
randdes
des
vijvers,waarboven
waarboven 645 stil.
zoo stil,
de
hij
vijvers,
stil. zoo
stil, de
maan te
te schijnen
schijnen hangt,
hangt, terwijl
terwijl een
een visscher
visscher inineen
eenruwe
ruwebark
barkgeruischloos
geruischloos
maan
de weiden
weiden in
in 't rond
hengelt en
en de
de witte
witte nevel
nevel allengskens
allengskens opwasemt
opwasemt uit
uit de
hengelt
(Opkomende Maan)
Maan);
hij laat, vlak
vlak v66r
v66r haar
haar deurken,
deurken, waarrond
waarrond wat
wat bloemen
bloemen
(0fikomende
; of hij
in de
delentezon
lentezon (Zff
zontzich);
zich) ;
slingeren, een
rimpelig besje
besje honigzoet
honigzoet indutten
indutten in
slingeren,
een rimpelig
(4/ zont
eindelijk, hij
hij zet zich
zich neder
neder in
in het
hetmeest
meestafgelegen
afgelegenhoekje
hoekje van
van zip
zyn tuin
tUll1 en
of eindelijk,
laat er
er eenige papavers
papavers en
andere bloemen
bloemen in
in het
het koele
koele lommer
lommer der
der mooie
mooie
laat
en andere
(In mijn
Hofie) 2).
2). En
En
vertellen van
al de
de pracht
pracht des
des zomertijds (In
van al
abeelen vertellen
n Hofie)
,) Aangekocht
Aangekocht voor
Staatsmuzeum te
Brussel in
190 I.
voor het
het Staatsmuzeum
te Brussel
in i9o1.
0
,) Eigendom
Eigendom van
van den
den schrijver.
schrijver.
2)

v.

9
Bij de Lamp, oorspronkelijke teekening.
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overal —
overal
- hetzij
hetzijhij
hijzijn
zijnlandschap
landschapstoffeert
stoffeert met
metmenschen
menschen ofofdieren,
dieren,hetzij
hetzij hij
hij
er
zich toe
toebepaalt
bepaaltalleen
alleen boomen
boomen en
enbloemen
bloemen en
engras
grasteteschilderen,
schilderen,blijft
blijfthij
hij
er zich
even
dichterlijk, doet
hij ons
ons gelijk
gelijk belang
belangstellen
stellenininwat
wathijhijvoorstelt,
voorstelt,roert
roert
even dichterlijk,
doet hij
hij met
hij
met hetzelfde
hetzelfde gemak
gemak en
en dezelfde
dezelfde kracht.
kracht.
Een duidelijk,
duidelijk, afdoend
afdoend bewijs,
bewijs, dunkt
dunkt mij,
mij, dat
dat„het
"hetlicht"
licht"werkelijk
werkelijk z'dealizeert.
idealizeert.

XI.
Onbegonnen
zou het
het zijn,
zijn, voorzeker,
voorzeker, in
in het
het veel
veel tetekleine
kleinebestek
bestekvan
van
Onbegonnen werk
werk zou
eenige bladzijden
een overzicht
eenige
bladzijden een
overzicht —
- ik
ik zeg niet
een beoordeeling
beoordeeling —
- te
te willen
willen
niet een
geven van
geven
van de
de twintig
twintig àA. dertig
schilderijen van
alle grootte,
grootte, welke
welke ikikhierboven
hierboven
dertig schilderijen
van alle
noemde.
wel van
van de
deallermooiste,
allermooiste.—
- kon
kon
Van
enkele dezer
dezer schilderijen,
schilderijen, -— misschien
misschien wel
Van enkele
dit opstel
opstel geen
geengrafische
grafischevertolking
vertolkingbevatten
bevatten:
zoob.v.
b.v.niet
niet van
van Een Dorpstraat,
Dorpstraat.
: zoo
wat
luidjes, aanhobbelend
aanhobbelend onder
onder het
hethalfdichte
halfdichtebladerdak
bladerdak van
van den
den breeden
breeden steensteenwat luidjes,
weg op
op Deinze,
Deinze,gewikkeld
gewikkeld als
alshet
hetware
wareinineen
een
web
van
dartelendelichtvlekken,
lichtvlekken,
web
van
dartelende
een
stuk, waarin
waarin de
deartistieke
artistiekeschijn
schijnalaldede
kracht
verkrijgtvan
vandede
werkelijkheid.
een stuk,
kracht
verkrijgt
werkelijkheid.
Wél
echter van
van Het Veer,
Veer, reeds
vóór jaren
jaren aangekocht
aangekocht voor
muzeum te
te
Wél echter
reeds v66r
voor het muzeum
in haar
haar hoogstaande
hoogstaande water,
water, een
eenonrustig
onrustig
Dresden:
Leie, weerspiegelend,
weerspiegelend, in
Dresden: de Leie,
zwoegend
onweerszwerk, broedend,
boven de
de loome
loomeslaaprust
slaap rust
zwoegend onweerszwerk,
broedend,stil
stil dreigend
dreigend boven
van wat
in de
dezomerhitte,
zomerhitte. Zoo
Zoo weer
weer niet
niet van
van Het Lichten,
Lichten, een
van
wat boerenhuizen
boerenhuizen in
visschersbak,
naakte wilgen,
wilgen, op
op het
het diepe,
diepe, doordoorvisschersbak,liggend,
liggend, roerloos,
roerloos, onder
onder de
de naakte
de bijna
bijnahoorbare
hoorbare stilte
stiltevan
vanden
denlaten
latennajaarsavond.
najaarsavond.
schijnende
schijnende slaapwater
slaapwater in
in de
Februari, de
Leie, heel
heel blauw,
blauw, heel
heel blauw
blauw tusschen
tusschen haar
haar met
met
Maar wél
we van Februari,
de Leie,
hoog
lisch en
enriet
rietbewassen
bewassenoevers,
oevers,met
meteen
eenenkel
enkelpaar
paar
eendjes,spierwit,
spierwit,
hoog lisch
eendjes,
midden
het water,
water, en,
en, op
opden
denvoorgrond
voorgrond aanwaggelend,
aanwaggelend, —
- zie
zie maar
maar hoe
hoe
midden op het
typisch
van houding
houding en
en gang!
gang! —- twaalf
twaalfeendjes,
eendjes,juist
juisttwaalf,
twaalf, aantypisch juist
juist van
bibapotend achter
den woerd,
woerd, heel
heel zoet,
zoet, heel
heel mak,
mak, één voor één, à la queue
queue
achter den
leu feu.
leu.
Maar
mooier, veel
veel mooier
mooier nog
nog dan
dandeze
dezezijn
zijndedehier
hierniet
nietgereproduceerde
gereproduceerde
Maar mooier,
Lez'eland,
Najaarszon,
Overstrooming,
Avondgloeielz,
meesterstukjes Winter
Winter inz'nLeieland,
Najaarszon,
Overstrooming,
Avondgloeien,
en
de andere,
andere, die
die ikikhierboven
hierboven noemde.
noemde.
en de
Van Overstroomz'ng,
stuk, dat
dat tetebezitten,
bezitten,elk
elkuur
uurtetekunnen
kunnengenieten
genieten
Overstrooming, een
een stuk,
met
oog en
en hart,
hart, elk
elkman
manyan
yansmaak
smaakeen
eenonwaardeerbaar
onwaardeerbaar geluk
geluk moet
moet achten,
achten,
met oog
tegenhanger. Claus
Claus
-— isis ten
tenminste
minste de
dehier
hiermeegedeelde
meegedeelde Novembermorgen
Novembermorgen een
een tegenhanger.
vermeit
zich gaarne
gaarne in
in het
hetschilderen
schilderen van
van water,
water, en
en hij
hij schildert
schildert het
het met
met een
een
vermeit zich
rijkdom
een teerheid
teerheid van
van tinten,
tinten,welke
welkededebeste
bestezeeschilders
zeeschildershem
hemterecht
terecht
rijkdom en
en een
mogen benijden.
benijden.
de Leie.
Leie. Reeds
Reedsisiszijzijbuiten
buiten haar
Boordevol
het is
is November
November —
- de
Boordevol staat
staat -— het
schuinscherichting
richting snijdt
snijdt de
de lijn
lijn van
van de
de nog
nogniet
niet
oevers
oevers getreden....
getreden In In
schuinsche
overstroomde
beemden het landschap
landschap doormidden;
doormidden; onder
onder hooge,
hooge, rechtstammige
rechtstammige
overstroomde beemden
boomen
huisjes; in
de verte
verte zwelt
zwelt er
ermist.
mist.
boomen staan
staan wat
wat huisjes;
in de
Weinig,
zeer weinig
weinig zaaks
zaaks is
is zulk
zulk een
een onderwerp
onderwerp....
voorliefhebbers
liefhebbers van
van
Weinig, zeer
.... voor
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echter, die
die weet,
anekdoten en
en geschiedenisjes,
geschiedenisjes, zeker! Degene
Degene echter,
weet, dat
dat ook
ook in
in
anekdoten
een
poëzie
voor
de
—
kan
schuilen
enkel
licht
en
enkel
kleur
poëzie
kan
schuilen
een
poëzie
voor
de
oogen,
enkel licht en enkel kleur poezie
zij dan
dan zoo,
zoo,veel
veelmeer
meerdan
danvoor
voorhet
hetgemoed,
gemoed, —
- die
die zal
zal hier
hier met
met hoog
hoog
het zij
het
genieten bewonderen,
bewonderen, welke
welke weergaloos
weergaloos subtiele
subtiele overgangen
overgangen van
van halfhalf- en
en
genieten
kwarttint tot
tot halfhalf- en
en kwarttint de schilder
schilder hier
hier in
in fijnheid en doorschijnendkwarttint
heid van
van lucht
lucht en
en water
water heeft
heeftweten
wetentetevertolken.
vertolken.
held
Winter
Leieland, nu
nu opgehangen
opgehangen in
in het
het kabinet
kabinet van
van den
denheer
heerMinister
Minister
Winter inin Leieland,
van
Landbouw
te
Brussel,
is
superb.
In
winterboeien
gekluisterd
ligt
Leie
gekluisterd ligt de Leie
van Landbouw Brussel. is superb. In
diepen slaap
slaap;; de
de wind
wind scheert
scheert er over
over heen
heen en
en doet de beijzelde
beijzelde riethalmen
in diepen
en in
in de
deverte,
verte, naar
naar het
het dorp
dorp toe,
toe, verrijzen de populieren,
populieren, als witbevlokte,
buigen, en
toch nog
nog maar
maarhalf-gebukte
half-gebukte grijsaards,
grijsaards, machtig
machtig beparruikt met sneeuw.
sneeuw.
toch

Novembermorgen, schilderij
olieverf, eigendom
den heer
heer X.
X. teteDresden.
Dresden.
schilderij in
in olieverf,
eigendom van
van den

Na/aarszonl
zij draagt
draagt in
in zich
zich den ganschen hemel,
azuurblauw, want
want zij
NajaarSZOid Blauw, azuurblauw,
lijze, lijze
daarboven, vloeit lijze.
strekkend,
zijd, in
in tintelend
tintelend glansblauw daarboven,
lijze de
strekkend, wijd
wijd en
en zijd,
groene weide
weide op
op een
een zonnigen Septemberdag.
rivier, heenkronkelend door
door de nog groene
Heel
ver, achter
achter een
een rei
rei boomen.
rood, wat
wat roode
tergend rood,
boomen, lachen helrood, tergend
Heel ver,
weerspiegeld, staat
staat en
en geeuwt,
daken;
in 't water levensgroot weerspiegeld,
geeuwt, loom
loom
vooraan, in
daken ; vooraan,
en
rustig
en
van
't
grazen
voldaan,
spierwit,
een
koe.
Eendjes
baggeren,
spierwit,
een
koe.
Eendjes
baggeren,
en rustig en van
sneeuwblank, tus.schen
tusschen het Leieriet ....
Een
doek
van
schier oogverblindenden
het licht vreet
de kleuren
kleuren
vreet er al de
oogverblindenden glans;
glans; het
Een doek van schier
letterlijk
spreken de
kleuren er nog
nog even
even intens
intens als in
in een schilderij
letterlijkop,
op,en
en toch
toch spreken
de kleuren
van Memlinc of van
van Eyck.
Eyck.
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In de
In
de Dreef
Dreef is niet
minder mooi.
mooi. Door
Door het
hethalfdichte
halfdichte bladerdak
bladerdak valt
valt het
het
niet minder
zonlicht in
in een
zonlicht
een warrelweb
warrel web van
van glansvlekken
glansvlekkenop
opdedeboomstammen,
boomstammen, den
den grond
grond
en de
en
de ruggen
ruggender
derstalwaarts
stalwaartshuppelende
huppelendekoeien,
koeien,paarsmat
paarsrnatop
opdeze,
deze,helwit
helwit op
op
de aarde,
levendig groen,
groen, glanzend
glanzendop
opde
de stammen....
stammen .. Niets
de
aarde, levendig
Nietsisisdood,
dood, niets
niets
; geen
stilstaandinindit
ditschilderij
schilderij;
geenkoude,
koude,vaste,
vaste,stomme
stommelijnen
lijnen;; alles
allesbeweegt,
beweegt,
is er stilstaand
trilt, wemelt
wemelt in
in ons
ons oog gelijk
gelijk als
als wij,
wij, bij
bij helle
helle zon,
zon, loopen
loopen langs
langs een
eenvlakvlaktrilt,
beschenen tuinhek.
tuinhek.
XII.
Ik
Claus niets
niets toedichten,
toedichten, wat
wat in
in hem
hem niet
niet.werkelijk
werkelijk leeft
leeft en
enspreekt;
spreekt;
Ik wil Claus
hem
voorstellen als
als toegerust
toegerustmet
methoedanigheden,
hoedanigheden, die
diehij
hijniet
nietofofalthans
althans
hem niet voorstellen
maat als
als anderen
anderen bezit
bezit en
en waar
waarhij
hij zelf
zelfdan
danook
ookhoegenaamd
hoegenaamd
niet
in zulke
zulke maat
niet in
geen aanspraak
aanspraak op
op maakt.
maakt.
Ik
weet zoo
zoo goed
goed als
alsiemand,
iemand, dat
dat hij
hij niet
niet is,
is, als
alsVerstraete,
Verstraete, de
degevoelsgevoelsIk weet
mensch,
aangedaan door
door der
der anderen
anderen leed,
leed, er van
van zingt
zingt als
als was
was 't uit
mensch, die
die aangedaan
hart; dat
dathij
hijook
ookniet
nietis,is,—- alsalswijlen
wijlenGustaaf
Gustaaf
de
volheid van
van zijn
zijn eigen
eigen hart;
de volheid
den
Duyts en
en de
de veel
veeljongere
jongereBaertsoen,
Baertsoen, ----dede
stemmingslyricus, die
die uit
uit de
de
den Duyts
stemmingslyricus,
treuren zijn
zijn eigen
eigen
hem
lieve plekjes
plekjes ininden
denbuiten
buitendoet
doetjuichen
juichenen
envooral
vooraltreuren
hem lieve
intiemste ziel.
ziel.
mij nog
nog eens
eenstetebedienen
bedienenvan
vaneen
eenpaar
paareigen
eigenregelen,
regelen,waarvan
waarvanikik
Om
Om mij
weet,
dat de
de meester
meester zelf
zelfzezedestijds
destijdsals
alszeer
zeerjuist
juistkenmerkte:
kenmerkte:„Claus
"Clauszoekt
zoekt
weet, dat
hetonderwerp,
onderwerp,niet
nietinindedeverhoudingen
verhoudingenvan
vanzijn
zijn personages
personages
de poëzie
poëzie niet
nietininhet
tot elkander,
elkander, maar
maar in
in de
dekleur
kleurvan
vandededingen,
dingen,inindedeverhouding
verhoudingtusschen
tusschen
toon en
en toon,
toon, in
in dedeschakeeringen
schakeeringen van
van het
het mooie
mooie licht.
licht. Hij
Hij spreekt
spreekt het
het
toon
leven uit
uit veel
veel meer
meer door
door vibratie
vibratie van
van kleur
kleur en
en licht
licht dan
dan door
door actie,
actie,
leven
gebaar
of beweging.
beweging. En
Endenk
denknu
nuniet,
niet,dat
datzulk
zulkeen
eenhoofdzakelijk
hoofdzakelijk en
en kolokologebaar of
ristisch gevoel
ristisch
gevoel niet
niet bestaat
bestaat of dat
dat het
hetden
dentoeschouwer
toeschouwer koud
koud laat!
laat! Wel
Wel
mag het
het minder
minder luid
luid spreken
spreken enenvooral
vooralminder
mindersterk
sterkaangrijpen
aangrijpen dan
dan een
een
mag
orde; doch
doch dat
dathet
hetzich
zichmededeelt
mededeelt aan
aan ons
ons en
enwerkt
werkt
van zedelijke
zedelijke orde;
gevoel van
op
dezelfde wijs
wijs als
als een
een stille
stilleavond
avondofofeen
eenhelderblije
helderblijemorgen
morgenzich
zichgevoelgevoelop dezelfde
baar maakt,
maakt, isis zeker."
zeker."
geen
Zuidnederlandschartiest,
artiest,geen
geenlandschaplandschapdanook
ookdit:
dit:geen
Eigenaardig isis dan
Zuidnederlandsch
schilder van dezen
dezen tijd,
tijd, verkeert
verkeertop
opmeer
meervertrouwelijken
vertrouwelijken voet
voetmet
metde
denatuur
natuur
schilder
gaat met
met grooter
grooter overtuiging
overtuiging van
en toch
toch geeft
geeft ons
ons geen
geen
of gaat
van haar
haar uit;
uit; en
schilderij uit
zijn laatste
laatste tien
tien jaren
jarenden
denindruk
indrukvan
vanfyzieke
fyziekewaarheid,
waarheid,van
van
schilderij
uit zijn
materialiteit. Ook
in dit
dit opzicht
opzicht zou
zou men
men ininzekeren
zekeren zin
zinvan
vanClaus
Clauskunnen
kunnen
materialiteit.
Ook in
wat Fromentin
Fromentin zegde
zegde van
vanRembrandt:
Rembrandt:
zeggen, wat
"A
la beauté
beauté fihysique
physz'que il
-il aa substitué
subst-itué la beauté
beauté morale,
morale,
„A la
leur métamorfihose
métamorphose firesque
presque totale,
totale,
à l'imitation
l'z'm-ita#on des choses, leur
à l'
I' observation
observa#on nette,
nette, savante
savante et
et naïve,
naïve, des
des afierpus
aperçus de vzsionnaire
vzsz·onnaz're et des
des
appar#z'ons si
sz' sincères
sz'ncères que
que lui-méme
lui-même en est la dup."
dupe."
afifiaritions
Hier
Hier schiet
schiet mij
mij iets
iets tetebinnen.
binnen.
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Ik geloof
Ik
geloof niet,
niet, dat
dat de
demeesten
meesten zich
zich genoegzaam rekenschap
van
rekenschap geven
geven van
de groote waarde,
waarde, welke
de
treffende,
artistieke
welke de treffende, artistieke weergeving van
licht
van het licht
voor de
voor
de schilderkunst
schilderkunst in
in 't algemeen
nog wel
wel 't meest
het landlandalgemeen en
en nog
meest voor het
het stilleven
stilleven oplevert.
oplevert.
schap en
en het
schilderijen "an
om 't even met welke
welke middelen
middelen
Men vergelijke de schilderijen
'tran hen,
hen, die,
die om
of op
op welken
welken trant
trantfiguren
figuren enenvoorwerpen
voorwerpen voorstellen
voorstellen in
in den
den tooverglans
des
lichts met
met die
die van
vandezulken,
dezulken, welke
welke de
deinwerking
inwerking van
van den
den dag
dag geheel
geheel
des lichts
of grootendeels verwaarloozen
verwaarloozen:: bij
eersten, ook waar
waar zij
zij erg
erg gewone, ja,
bij de
de eersten,
prozaïsche dingen
dingen voorstellen,
voorstellen, welke
welke poëzie,
poëzie,welke
welkedistinctie,
distinctie, welke
welke idealiteit!
idealiteit !
prozaïsche
Bij de anderen,
anderen, ook
ookwaar
waarzij
zij werkelijk
werkelijk dichterlijke
dichterlijke onderwerpen
onderwerpen kozen,
kozen, vaak
vaakwelk
welk
gebrek aan
gebrek
aan verheffing, welk stoffelijk
stoffelijk karakter.
karakter. Men
Men denke aan
Rembrandt,
aan Rembrandt,

Septembermorgen, schilderij
olieverf, eigendom
eigendom van
van den
den heer
heer Jean
Jean Worth
Worth tete Parijs.
schilderij in
in olieverf,

Pieter d'Hoogh, van der Meer,
Meer, H. de Braekeleer,
Israëls....
Braekeleer, Israëls
.... Zoo
Zoo ook vergelijke
men, wat
zelfs in
in hun
men,
wat het
het landschap betreft, Ruysdael en Hobbema, zelfs
hun vertolking
van uiterst pittoreske plaatsen,
plaatsen, met
met Corot,
Corot, Rousseau,
Rousseau, W.
W. Maris
Maris en
en nu
nu -— Claus.
recht op
op heel
En dáárom reeds
hebben onze
onze moderne
moderne luministen recht
heel iets
iets
reeds hebben
anders
dan laffe
laffe kwinkslagen
kwinkslagen en
en vaak
vaak jaloerschen spot,
omdat zij, de laatste
anders dan
spot, omdat
gevolgen
afleidende uit
uitprinciepen,
princiepen, door
doorbovengenoemde
bovengenoemdeonsterfelijken
onsterfelijkenreeds
reeds
gevolgen afleidende
vóór
jaren en soms
soms vóór
jaren gehuldigd,
gehuldigd, veropenbaard
v66r jaren
honderden van
van jaren
v66r honderden
hebben
een
nieuwe
wijze
van
idealizeeren,
zonder
van
natuur, in
wat
zonder van de
de natuur,
in al wat
hebben een nieuwe
zij wezenlijks
maar eemgszms
wijken.
merkbaar af te wijken.
wezenlijks oplevert,
oplevert, ook maar
eenigszins merkbaar

XIII.
Claus
de dichter
dichter mét enkel l,deur,
dichter ván
enkel kleur. Hij IS
is
Claus IS
is de
kleur, de dichter
ván enkel
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een
kunstenaar, die
het opneemt
opneemt tegen
tegen elk
elkseizoen,
seizoen, tegen
tegenelke
elkedenkbare
denkbare
een kunstenaar,
die het
van het
zekere voorliefde
voorliefde aan
aan den
den dag
veropenbaring van
het licht.
licht. Wel
Wel mag
mag hij zekere
in de
leggen voor kleuren
jeugd en
en blijheid,
blijheid, voor
voor die
die welke
welke neuren in
kleuren van
van jeugd
of de
vroege morgenuren of
de eerste
eerstelentedagen,
lentedagen, voor
voordie
diewelke
welkeschateren
schateren en
en
trompetten in
trompetten
in middaggloed of zonnepracht;
dit komt
komt volkomen
volkomen
zonnepracht; -— en
en ook dit
der meest
meest opgewekte,
opgewekte, prettigste,
prettigste, en
en
overeen
met Claus'
Claus' temperament,
temperament, een
een der
overeen met
met gelijk
van hart
hart jongste
jongste menschen, die
ken ; met
ondanks zijn
zijn 52 jaren
jaren van
—;
die ik ken
talent en gelijk
toch geeft hij
hij het
het gloeien
gloeien en
enschroeien
schroeien weer
weer van
van
talent
gelijk....
.... geluk
geluk toch
licht van
de Julizon, het bleeke, zieke,
als door
door tranen
tranen heenschemerende licht
zieke, als
licht van
de Oktoberzon en
het starre,
starre, kille,
kille, hardvochtige
hardvochtige en
en nydige
van de
de
en het
niidige licht

Februari, schilderij
heer X. te
te Dresden.
Dresden.
Februari,
schilderijinin olieverf,
olieverf, eigendom
eigendom van
van den
den heer

Januarizon. Even
Even intens
intens en
en juist
juist als
als hij in zijn Park
Park den schaarschen,
schuchter en straal der
schuchteren
der Decemberzon laat heenbleeken over
de stammen
stammen der
der
over de
beuken,
of in
beuken, of
in zijn
zijn Winter
in Leieland
Lez'eland de
fijne,
helle,
in
de
ijslucht
als
Wilder in
de fijne, helle, in de
over sneeuw
sneeuwen
nog, in
in zijn
zijn
gezeven winterklaarte
winterklaarte laat heenglijden over
en ijs, of nog,
Bloemigen Meersch,
Meerseh, een jongen,
jongen, prillen
prillen meida,gglans
meidagglans laat
gloren
en
gouden
laat gloren en gouden
over het
het malsche groen der
der beemden, even
juist en
en intens
intens weet
weet hij ook
de
even juist
ook de
stille ingetogenheid
ingetogenheid van
maan te doen
doen wemelen,
wemelen, dubbel
dubbel in
den op
op een
een
stille
van een maan
in den
meer gelijkenden
tot een
eenhemel
hemel geworden
geworden vijverspiegel.
gelijkenden hemel
hemel en
en den
den tot
Nog één voorliefde
voorliefde van
Claus
is
die
voor
eenzuiver,
zuiver,onbewolkt
onbewolkt
van Clads is die voor een
uitspansel, koepelend, wijd
wijd en
machtig, over
lanen en
en torens.
torens. Doch
Doch ook
ook
en machtig,
over lanen
stormachtige
schilderen, en
met nevel
nevelbetrokken
betrokken luchten
luchten
stormachtige zwerken
zwerken kan
kan hij schilderen,
en met
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heerlijke symfonie,
en rijkgeschakeerde najaarshemelen,
najaarshemelen, overgaande,
In één heerlijke
symfonie,
overgaande, in
van
tot oranje
oranje en
en van
van purper
purper tot
tot paars.
paars.
van groen tot
En
ook voor
voor vettige,
vettige,welige,
welige,van
vanmelk
melkenen
honig
overvloeiendelandouwen
landouwen
En ook
honig
overvloeiende
heeft hij een voorliefde.
verzot op
op het
hetland,
land,waar
waarhet
hetgras
grasmanshoog
manshoog
Hij is verzot
voorIiefde. Hij
het koren
koren huishoog bijna ophalmt uit
de voren,
voren, belovend,
belovend, beide,
beide, een
een
en
uit de
en het
drievoudigen
de beemden, waar
het vee,
vee, met
met overvollen uier,
drievoudigen oogst; op
op de
waar het
op kantjes
wegzinkt
aan zijn schoften
het bontbespikkeld
kantjes en
en
bontbespikkeld gras
gras;j op
wegzinkt tot
tot aan
schoften in
in het
hoekjes,
het groen
groen als
als 't ware
ondergesneeuwd onder
onder een
een sneeuw
sneeuw
hoekjes, waar
waar het
ware is ondergesneeuwd
van
witte en
en gele
gele en
enroze
rozeenenblauwe
blauweenenpurpere
purperebloemen.
bloemen.
van witte
Vlaming,
het toeval
toeval van
van afkomst
afkomst en
en geboorte
geboorte alleen,
alleen, maar
maar -—
Vlaming, niet
niet door
door het

Koeien in
oe Leie, schilderij
schilderij in olieverf
(Staatsmu?eum te
te Brussel).
Brussel).
in de
olieverf (Staatsmuzeum

in zijn
wat
beter is
is -— door overtuiging en
gevoel, behield
behield hij, in
zijn beide
beide
en gevoel,
wat beter
aangeboren vatbaarheid
vatbaarheid en
en de
de lust
lust voor
voor
geestige, levendige
levendige oogen, de
oude aangeboren
de oude
bonte,
rijke schakeeringen, voor
die weelde
weelde en
en muziek
muziek van
van rood
rood en
en blauw
blauw
voor die
bonte, rijke
en
paars en groen
groen en
en geel
geelenenbruin,
bruin,die
dieons
onstoezingt
toezingtevengoed
evengoeduit
uitde
de
en paars
de landschappen
landschappen van
van het
het
schilderijen
van alle
Vlaamsche gotieken
gotieken als
uit de
als uit
alle Vlaamsche
schilderijen van
tegenwoordige Vlaanderen.
Vlaanderen.
Hij
verzot, vooral,
vooral, op
opzijn
zijnkleine
kleinevaderland,
vaderland,zijn
zijn Leieland, dat niemand
Hij is verzot,
kent
en begrijpt
begrijpt als
als hij,
hij, omdat niemand
geheel
niemandhet
het liefheeft
liefheeft zoo
zoo innig
innig en geheel
kent en
waarvan hij in zich draagt
poëzie, Al
ál de poëzie
poëzie van
van zijn bij
als hij, en
draagt de
de poëzie,
en waarvan
uitstek
levendige kleuren,
kleuren, ál de
poëzie van
van zijn verstrekkende akkergouwen
de poëzie
uitstek levendige
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en zijn
zijn onpeilbare
onpei1bar~ hemelen,
hemelen, in
in zich,
zich, ininzijn
zijneigen,
eigen,warm
warmhart,
hart,maar
maarook
ookininhet
het
en
zooals
en scherpziende
scherpziende oog en
en ininde
devaardige,
vaardige,knappe
knappe en
enrappe
rappehand,
hand,
juist en
druif in
in zich draagt
draagt het sap,
sap, dat
dat wijn
wijn —,
- , en de
de kei
keiininzich
zichden
densprankel,
sprankel,
de druif
vlam zal
zal worden.
worden.
die vlam
kinderlijk naieve
gehechtheid aan
aan —,
- , zijn
zijn algeheel
algeheel opgaan
opgaan in
in zijn
naïeve gehechtheid
Zijn kinderlijk
i90
de Leie,
Leie, is
is zoo
zoo groot,
groot, dat
dat hij, van 1882 af tot
tot 1901
vaderland, de
kleine vaderland,
geen andere
andere meerschen of akkers schilderde dan die, welke
welke haar
haar wateren
wateren
haast geen
besproeien; geen
geen andere
andere menschen dan die, welke op haar
haar oever
oever geboren
geborenzijn.
zijn.
besproeien;
Vóór eerstgemeld
eerstgemeld jaar, zoowat
zoowat in 1878 of 1879, werd hij z'n
z'n Leie een
een
V66r
eerste maal
maal ontrouw,
ontrouw, om,
om, naar
naar het
het voorbeeld
voorbeeld van
van Verlat, de gebroeders
gebroeders
eerste
de Vriendt en
en anderen,
anderen, een
een reis
reis in
in het
hetOosten,
Oosten,juister,
juister, door
doorSpanje
Spanje en
en
Marokko te
ondernemen. Daarna
lange tusschenMarokko
te ondernemen.
Daarna bracht
bracht hij,
hij, maar
maar alleen
alleen na lange
188o, in
weken door
door in
inWestfalen
Westfalen eerst,
eerst,namelijk
namelijk na
na 1880,
poozen, nog eenige weken
Zeeland en voornamelijk
voornamelijk te
te Veere, na 1897.
Zeeland
Te Astene,
Astene. een onaanzienlijk
onaanzienlijk boerendorpje
boerendorpje tusschen
tusschen Deinze
Deinze en Thielt,
sedert jaren
bewoont hij, sedert
jaren nu
nu al,
al, een
eeneenvoudige
eenvoudigemaar
maargeheel
geheel„naar
"naarzijn
zijn
hand"
villa, gescheiden
gescheiden van den
den steenweg
steenweg van
van Gent
Gentop
opKortrijk
Kortrijk
hand" ingerichte
ingerichte villa,
en weelderig,
door
een uitgestrekten tuin,
vol hooge boomen
boomen en
weelderig, bijna wild
tuin, vol
door een
Paradou....
van alle
door
elkaar groeiend
groeiend gebloemte van
alle soort,
soort, een
een soort
soort van
van Paradou
....
door elkaar
met zacht
Aan
de andere
andere zijde
zijde van
van zijn huisje
Leie, heenschurend met
zacht
huisje vloeit
vloeit de Leie,
Aan de
gemurmel
den hoog
en boord
boord van
een weidelandschap, waardoor
hoogen
van een
gemurmel langs
langs den
heinde en
heinde
en ver
ver slanke
slanke olmen
olmen en
enkreupele
kreupelewilgen
wilgenininlange
langerijen
rijen opmarcheeren
koeien
grazend
zich
in het
en
waar
vette,
dasvette
koeien
loom
zich
weerspiegelen
het heldere
heldere
en waar vette,
van den
en in
nat.
stille vrede
vrede hangt
hangt in
in de
de middagpracht van
den Zomer
Zomer en
in de
de
nat. En
En stille
morgenfrischte van
den Winter
Winter om
om het
het aardige
aardige huisje,
huisje, nu
nu en
endan
danverstoord
verstoord
van den
van den
door
het "ariouw"
den koewachter
koewachter of
of het
het„ho"
"ho" van
vanden
denbeurtschipper,
beurtschipper,
„ariouw" van
door het
wiens
lange
boot,
loom,
met
gereven
zeil,
voorbij
dobbert.
voorbijdobbert.
wiens lange boot, loom, met
letters de
En
den gevel van
van het
het lieve,
lieve, gastvrij~
gastvrijq huis prijkt in groote letters
En op
op den
ik
zelf,
nu
al
een
achttal
jaren
geleden,
het,
naam·
Zonneschfln,
zooals
ik
zelf,
nu
al
een
achttal
jaren
geleden,
het,
naam Zonnesc4n, —
....
tijdens een
verblijf bij
den meester,
meester, gedoopt heb
heb ....
een verblijf
bij den
iets
meer
dan
nieuwsgierigheid,
met
En
met
nóg
iets
meer
dan
nieuwsgierigheid,
metde
dewarme
warmesympathie
sympathie
En met n6g
rijtuig en
en van
uit menig voorbijraderend rijtuig
van
dank en
en bewondering
bewondering kijken,
kijken, uit
van dank
steenweg ouden
menige voorbijsuizende fiets
op den
den breeden steenweg
ouden en jongen
jongen
fiets op
even! Daar
zeggen: „Kijk
even
het tuintje
tuintje in,
in, ofofmaken
makenelkaar
elkaar attent
attent en
en zeggen:
"Kijk even!
even het
Leieland."
woont Emiel
Claus, de schilder
schilder van
van Leieland.
" -—
Emiel Claus,
dezer
kunstbeweging dezer
En
de plaats
plaats nu
nuvan
vandezen
dezendichter-schilder
dichter-schilder in
in de
de kunstbeweging
En de
dagen?
dagen ?
Niet
met het
het oog
oogopopZuid-Nederland
Zuid-Nederland alleen
alleen maar
maar op
opdedegezamenlijke
gezamenlijke
Niet met
kunst
van
dezen
tijd,
durf
ik,
zonder
aarzelen,
deze
vraag
durf
ik,
zonder
aarzelen,
deze
vraag
aldus
beantwoorden:
tijd,
kunst
bij
principes, bij
bij de
de principes,
gezegd -— bij
"in
zijn Oud-Romeinsch
Oud-Romeinsch gezegd
of op zijn
rij", of
„in de
de voorste rij",
de
voors/en:
de
"vorsten".
de voorsten: de „vorsten".
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J.
het niet
niet weet,
weet, zal
zalininhem,
hem,opop
uiterlijkaf,af,veel
veelmeer
meereen
eenjong
jong
het
zijnzijn
uiterlijk
W ieiediplomaat,
diplomaat, een
een ofofander
andergezantschaps-sekretaris
gezantschaps-sekretaris herkennen,
herkennen, dan
dan een
een
Van dezen
dezen laatste
laatste heeft
heefthij
hijnoch
nochdedelegendarische
legendarischeonverschilligheid
onverschilligheidvoor
voor
artiest. Van
artiest.
net- en
en korrektheid
korrektheid van
van opschik,
opschik, noch
nochdie
dievaak
vaakdaarmee
daarmeegepaarde
gepaardegezochtheid
gezochtheid
netin een
een ofofander
anderonderdeel
onderdeelvan
vanzijn
zijnkleeding.
kleeding.Wat
Watbijbijhem
heminindede
allereerste
in
allereerste
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plaats
treft, is — korrektheid,
korrektheid, een
eendeftige
deftigekorrektheid
korrektheiddie,
die,zonder
zondertot
totdandysme
dandysme
plaats treft,
over
te slaan,
slaan,aanstonds
aanstondsden
denman
manvan
van
smaakverraadt,
verraadt, en
endie
dietevens,
tevens, daar
daar
over te
smaak
zij
zich niet
niet beperkt
beperkt tot
tot den
denenkelen
enkelenopschik,
opschik,maar
maarwellicht
wellichtnog
nogheel
heelwat
watmeer
meer
zij zich
uitkomt
de gemakkelijkheid
gemakkelijkheid en
en ongezochte
ongezochtesierlijkheid,
sierlijkheid, waarmee
waarmee hij
hij zich
zich uituituitkomt in de
drukt
beweegt, alal even
drukt en beweegt,
evenspoedig
spoedigden
denman
manvan
vandedewereld
werelddoet
doetwaardeeren.
waardeeren.
hij dan
dan toch
toch in
in 't Vlaamsche gedeelte
Ook
van den
den Belg,
Belg, en
en —
- daar
daarhij
Ook van
gedeelte des
lands
geboren, en
en overigens,
overigens; zoo
zooniet
nietvan
vanzuiver
zuiverVlaamschen,
Vlaamsehen, dan
dan toch
toch van
van
lands geboren,
Germaansehen
oorsprong
is,
van
den
Vlaming
heeft
hij
niet
veel.
Veel
Germaanschen oorsprong is, — van den Vlaming heeft hij niet veel. Veel
hij er
eruit
uit·
Engelschman,een,
een,diedie
zijnheerlijk
heerlijkmooi
mooieiland
eiland
meer
ziet hij
meer ziet
alsals
eeneen
Engelschman,
zijn
niet
heeft gehouden
gehouden voor
het eenige,
eenige, dat
dat er
er inindedewereld
wereldwaard
waard is
is gege- en
en
niet heeft
voor het
bezien
te worden,
worden, maar
maar die
die jaren
jaren lang
lang op
op het
hetvasteland
vasteland verkeerd
verkeerd heeft
heeft en
en er
er
bezien te
vrij
veel, heel
heel veel
veelvan
vanzijn
zijnAngelsaksische
Angelsaksischehoekigheid
hoekigheidheeft
heeftafgeleerd.
afgeleerd.Van
Van
vrij veel,
den
Engelschman heeft
heeft hij
hij o.a.
o. a. de
de rustige
rustige kalmte
kalmte zijner
zijner bewegingen,
bewegingen, —
- geen
geen
den Engelschman
dehelderheid
helderheidzijner
zijnerredeneering,
redeneering,het
hetfijne,
fijne,het
hetaristokraaristokraflegma
evenwel! —
- de
flegma evenwel!
tische
van zijn
zijngeheele
geheeleverschijning.
verschijning.Want
Wantfijn,
fijn,aristokratisch
aristokratisch isishijhijinderdaad:
inderdaad:
tische van
een
bizonder slank
slank figuur,
figuur, smal
smal opgaand
opgaand in
in ongebogen
ongebogen rechtheid,
rechtheid, nog
nog al
al
een bizonder
vrijlangen
langenhals,
hals,een
eenbizonder
bizonderinteressanten
interessanten
breed
van schouders,
schouders, met,
met, op
opeen
eenvrij
breed van
kop
van een
eenbijna
bijnaeivormig
eivormigovaal,
ovaal,waarin
waarintwee
twee
eigenaardighedenaanstonds
aanstonds
kop van
eigenaardigheden
treffen:
uitzonderlijk hooge
en breede,
breede, ongemeen
ongemeen edele,
edele, en
en nog
nogbijna
bijna
treffen: het
het uitzonderlijk
hooge en
ongerimpelde
niet kleine,
kleine, maar
maar energische
energische mond.
mond. Weinig
Weinig
ongerimpelde voorhoofd,
voorhoofd,en
en de
de niet
haar, bleek-bruin,
af, even
even gescheiden
gescheiden op
op het
hetmidden
midden van
van den
den
haar,
bleek-bruin, op
op 't blonde
blonde af,
schedel,
iets als
als een
een kroesje
kroesje boven
boven de
de krachtig
krachtig gemodelleerde
gemodelleerde ooren.
De
schedel, met
met iets
ooren. De
snor
al vol,
vol, en
en —
- om
om de
dekin,
kin, tot
totop
opdedehoogte
hoogteder
dermondhoeken
mondhoeken —
- een
een
snor nog
nog al
vrij
ruwe ringbaard.
ringbaard. Heldere,
oogen, met
met weinig
weinig wimpers;
wimpers; de
deneus
neus
vrij ruwe
Heldere, bleeke
bleeke oogen,
kloek,
al lang;
lang; de
delippen
lippen —
- de
deonderlip
onderlip vooral
vooral —
- nog
nog al
al dik.
dik. Als
Alshij
hij
kloek, nog
nog al
spreekt,
zacht, bijna
bijna vrouwelijk
melopee, eer eentonig
eentonig dan
dan iets
iets
spreekt, een
een zacht,
vrouwelijkgeluid,
geluid, een
een melopee,
anders,
zingen in
in de
de verte.
verte. Slechts
Slechts zelden
zelden
anders, maar
maar zeer
zeer aangenaam
aangenaamals
als een
een vaag
vaag zingen
zooexpresexpreseen
gebaar, sober
sober dan
dan nog,
nog, als
als de
deessens
essensvan
vaneen
eengebaar,
gebaar,maar
maaro0zoo
een gebaar,
sief,
treffend en
en teekenachtig.
teekenachtig.
'
sief, zoo treffend
Fernand
Khnopff, die thans
thans ininzijn
zijndrie
drieenenveertigste
veertigstejaar
jaarstaat,
staat,werd
werdgeboren
geboren
Fernand Khnopff,
bij het
het lieve
lieveOostvlaamsche
Oostvlaamsche stadje
stadje Dendermonde,
Dendermonde, uit
uit een
een
te
Grembergen bij
te Grembergen
familie,
zooikikmij
mijniet
niet
vergis,onder
onderdedeAartshertogen
AartshertogenAlbrecht
AlbrechtenenIzabella,
Izabella,
familie, die, zoo
vergis,
Oostenrijk
verliet, om
zich in
in Belgie
Belgiëtetevestigen.
vestigen.
Oostenrijken
en meer
meer bepaald
bepaald Weenen
Weenen verliet,
om zich
hij zes
zesjaar
jaaroud
oudwas,
was,gingen
gingen
zijn ouders
ouders teteBrugge
Bruggewonen.
wonen.Zij
Zijbleven
bleven
Toen
Toen hij
ziejn
er tot
tot zijn
zijn tiende
tiende ofofelfde
elfdejaar,
jaar,toen
toenzijzijverhuisden
verhuisdennaar
naardedehoofdstad,
hoofdstad,waar
waarzij
zij
tot nu
nu toe
toeverblijven.
verblijven.
Te Brussel
Brussel studeerde
studeerde de
de jonge
jongeFernand
Fernand eerst
eerstop
ophet
hetKoninklijk
KoninklijkAtheneum,
Atheneum,
de
Vrije
Universiteit,
en
wel
in
dat
vak,
hetwelk
voorzeker
wel
daarna
op
daarna op de Vrije Universiteit, en wel in dat vak, hetwelk voorzeker wel
het
minst van
vanalle
alleaantrekkelijk
aantrekkelijk moet
moet wezen
wezen voor
voor een
een jong
jongmensch
mensch met
metartisartishet minst
de
rechten.
tieke
neigingen:
tieke neigingen: de rechten.
Vreemd
deartistieke
artistiekeneigingen
neigingenvan
vanden
denaanstaanden
aanstaanden schilder
schilder van
van
Vreemd genoeg, de
Memories
en
den
beeldhouwer
van
Sibyl,
werden
hem
eerst
op
zijn
twintigste
Memories en den beeldhouwer van
werden hem eerst op zijn twintigste
zijnontwikkeling
ontwikkeling vergelijkt
vergelijkt met
met die
die van
van de
de
jaar, —
- vrij
vrij laat
laat dus,
dus, wanneer
wanneer men
menzijn
jaar,
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meeste andere
meeste
andere artiesten,
artiesten, — te
machtig. Eerst
Eerst rond
rond 1878
te machtig.
1878 begint
begint hij
hij onder
onder de
leiding van
wijlen J. Portaels
Portaels zijn
zijn eerste studiën
leiding
van wijlen
de Brusselsche
Akademie.
studiën op
op de
Brusselsche
Veel meer
Portaels en
de onder
onder hem
hem werkzame
werkzame leeraren
Veel
meer echter
echter dan
dan met
met Portaels
en de
leeraren
ging
hij om
ommet
meteeneen
voortreffelijksteartiesten,
artiesten,waarop
waarop België
roem
kan
ging hij
derder
voortreffelijkste
Belgie roem kan

Een Blik.
Blik.

dragen,
dragen, met
met Xaveer Mellery.
Mellery. Deze
Deze was
was voor
voor den
den jeugdigen
jeugdigen beginner
beginner niet
niet
beste der
dervrienden,
vrienden, maar
maar tevens
tevensde
demeest
meestverlichte
verlichteraadgever.
raadgever.
alleen de beste
alleen
In
dejaren
jaren 188o
1880 studeerde
studeerde Khnopff
Khnopff een zestal
zestal maanden
maanden
In den
den aanvang
aanvang van
van de
te Parijs
JuiesLefebvre,
Lefebvre, om zich
Parijs in de
de werkplaats
werkplaats van
van den
dentoen
toenzeer
zeergevierden
gevierdenJules
daarna,
voor goed
goed nu,
daarna, voor
nu, en
en voortaan
voortaan alleen
alleen nog
nog op
opeigen
eigenkrachten
krachtensteunend,
steunend, in
in
Brussel
Brussel neer
neer te
te zetten.
zetten.
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Hier
werd hij
hij spoedig,
spoedig, evenals
evenals overigens
overigensmijn
mijn geachte
geachtevriend
vriendenenconfrater,
confrater,
Hier werd
een tegenover
zijn jongere
al te
zijn
jongere broeder
broeder George,
George, -— een
tegenover het
het publiek al
te schuchter,
schuchter,
Fransche poëzie,
maar
zeer begaafd
begaafd beoefenaar
beoefenaar der
der Fransche
poëzie, de uitnemende
uitnemende vertaler
vertaler van
van
maar zeer
een geheele reeks
N ederlandsche en
en Engelsche meesterstukken -— de vriend
vriend en
reeks Nederlandsche
die, met
kameraad
die geheele schaar
met Max
Max Waller
Waller
schaar jonge letterkundigen, die,
kameraad van
van die
aan het
arlomont) aan
het hoofd,
hoofd, de
de grondslagen
grondslagen zouden
zouden leggen
leggen en
en werkelijk.
(Maurice 'N
Warlomont)
gelegd hebben
hebben van
van een
eenmerkwaardige
merkwaardige nieuwere
nieuwere littérature
langue française
franfaise
littérature de langue
hier
lande, en
en waaronder
waaronder ik
ik vermeld
vermeld Emile
Emile Verhaeren, Georges Rodenbach,
hier te lande,
Albert Giraud, Iwan Gilkin, de Molder,
Molder, Eeckhoud, en
anderen.
en anderen.

Il.
bij den
den aanvang
aanvang van
van dit
dit opstel
opstel bijeenIk
heb al
al deze
deze bizonderheden reeds
reeds bij
Ik heb
hoe weinig
dat zij
- hoe
weinigaantrekkelijk
aantrekkelijk
gebracht, omdat
het er
er voor
voor houd,
houd, dat
omdat ik
ik het
zij —
die van
wellicht
zich zelf
- onontbeerlijk
zijn voor
voor dengene, die
van het
het talent
talent van
van
wellicht op
op zich
zelf —
onontbeerlijk zijn
Fernand Khnopff iets
meer dan
dan een
eenoppervlakkige
oppervlakkige gedachte
gedachte wenscht te hebben.
iets meer
Khnopff staat -— zooals
zooals ik
in den
denloop
loopvan
vandit
ditstudietje
studietje zal doen uitschijnen
uitschijnen -—
ik in
geheel apart
van dit
veel meer
de hedendaagsche kunstbeweging
kunstbeweging van
dit land
land -- veel
meer
apart in
in de
apart
b.v. Leo
Leo Frédéric,
dien ik
in een
een volgende
volgende studie
studie zal
zal best
uFrédéric, dien
ik in
bestuapart dan
dan b.v.
deeren
- , veel meer dan
zelfs James
James Ensor, dien
in het
het geïllustreerd
dien ik
ik in
deeren —,
dan zelfs
tijdschrift, De Vlaamsche School, besproken
heb.
besproken heb.
Van
de eigenschappen,
eigenschappen,waaraan
waaraan wij, van
een historisch-traditioneel
historisch-traditioneel oogpunt
oogpunt
van een
Van de
uit,
een kunstenaar,
kunstenaar, -— hij
weze dan
dan beeldhouwer
beeldhouwer of
ofschilder,
schilder, -— voor
een
voor een
hij weze
uit, een
in Khnopff bizonder
bizonder weinig verVlaamschen plegen
te herkennen,
herkennen, vindt
vindt men
men in
plegen te
tegenstelling met
met de
demeestal
meestalopvallend
opvallend objektieve wijze,
de
eenigd. In
wijze, waarop
waarop de
In tegenstelling
zijn conceptie
conceptie een
een
Vlaamsche meesters
van alle
alle tijden de natuur
natuur opvatteden, is
is zijn
meesters van
„cerebraal"
zeer ideale, -— ja,
ja, bepaald
bepaald zoo een,
een, welke
welke de
de Franschen met
woord "cerebraal"
met het woord
moet men
plegen
aan te
te duiden.
duiden. Ook
Ook het
het schitterend
kol<;>riet moet
men bij
bij hem
hem niet
niet
schitterend koloriet
plegen aan
gekende landschappen.
zoeken,
uitgezonderd misschien
misschien in
in zijn al
te weinig gekende
landschappen. Hij
Hij
zoeken, uitgezonderd
al te
is
uiterst sober
sober in
in zijn
kleurbehandeling, verdikt
schildert meestal
meestal in
in
verdikt nooit,
nooit, schildert
zijn kleurbehandeling,
is uiterst
halve,
tonen, en
en dan
dan nog
nog met
metzulke
zulkevoorzichtige
voorzichtigestreekjes
streekjes van
vanzulke
zulke fijne
halve, stille
stille tonen,
gierig
is
op
zijn
verf.
Kleur
penseeltjes,
dat
men
zou
gaan
denken,
dat
hij
gierig
is
op
zijn
verf.
Kleur om
om
penseeltjes, dat men
gaan denken, dat
stoutgedurfd morceau,
de
kleur geeft
geeft hij nooit.
Aan een
een bravoerstuk, een stoutgedurfd
morceau, benooit. Aan
de kleur
zondigde
hij
zich
wellicht
geen
enkele
maal.
Evenals
het
rijm
van
dendichter,
dichter,
zondigde hij zich wellicht geen enkele maal. Evenals het rijm van den
z66veel verf
is
de kleur
kleur voor
voor hem
hem "une
esclave" qui „ne
"ne doit qu'obéir."
qu'ob/ir." Juist z66veel
verf
„une esclave"
is de
als hij
hij volstrekt
volstrektonontbeerlijk
onontbeerlijk acht,
acht, om
om uit
uit tetedrukken
drukken wat
wathij
hij
wendt hij aan,
aan, als
heeft
willen uitdrukken.
uitdrukken.
heeft willen
Is het beeld,
beeld, op
zich zelf
zelfnu,
nu,bepaald
bepaald voor
voor hem
hem middel,
valt
moeilijk toch
toch valt
middel, moeilijk
op zich
is. Niet
het
te antwoorden
antwoorden op deze
deze vraag,
vraag, wat
wat hem
hem dan
daneigenlijk
eigenlijk doel is.
Niet in
in ééns,
het te
Ik ken
ik het
het zeggen. Ik
ken schilderijen
schilderijen van
van
niet met
met een
een enkel
enkel woord
woord toch
toch kan
kan ik
niet
Fernand Khnopff, die
het werk
werk zijn van
een zeer
zeer teeder bewerktuigd gevoelsvan een
die het
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maar ook andere,
mensch, maar
andere, die
die bepaald
bepaaldhet
hetwerk
werkzijn
zijnvan
vaneen
eengedachtenmensch,
gedachtenmensch,
lijn landschappen
landschappen zijn
zijn alle,
alle, alle
allezonder
zonderuitzondering,
uitzondering,
een
wijsgeerig denker.
denker. Zijn
een wijsgeerig
kleurvertolkingen
stemmingen;; zijn
kleurvertolkingen van
van stemmingen
zijn schilderijen
schilderijen met
met figuren
figuren zijn
zijnveeltijds,
veeltijds,ikik
zeg niet
niet steeds,
steeds, beeld
beeld geworden
geworden ideeen.
ideeën.

liL
Er isis blijkbaar
blijkbaar meer
meer dan
dan één
één invloed
invloedwerkzaam
werkzaam ininFernand
FernandKhnopff
Khnopff—
- zijn
zijn
luidduitsche
zijn Vlamingschap,
Vlamingschap, zijn
zyn verblijf
verblijf in de
de jaren
jaren der
der meest
meest
Zuidduitsche afkomst,
afkomst, zijn
voor
indrukken vatbare
vatbare
voor indrukken
kindsheid
Brugge, zijn
zijn
kindsheid te
te Brugge,
omgang met
met de
de mannen
mannen van
van
La
jeune
Belgique,"
"La
feune
Belgz'que,"
alle
17
-— en
en meex
meer andere
andere dingen
dingen
nog
--droegen
droegen bij
bij tot
tot de
de
nog -vorming
van de
de zeer
zeer veelveelvorming van
wij
zijdige individualiteit,
individualiteit, die
diewij
in
hem hoogschatten.
hoogschatten. Aan
Aan
in hem
zijn
bij de
zijn afkomst,
afkomst, gevoegd bij
zeer
soliede en
en volledige
volledige
zeer soliede
studiën,
welke hij
hij voltooide,
voltooide,
studiën, welke
meen
wel te
te mogen
mogen toetoemeen ik
ik wel
tot allealleschrijven
schrijven zijn
zijn zucht tot
zijn verlangen
verlangen
gorizeeren;
gorizeeren ; zijn
om
een mooie
mooie gedachte
gedachte van
van
om een
een
lievelingsdichter of een
een
een lievelingsdichter
lievelingsidee van
van eigen
eigen vinvinding neer
ding
neer te leggen
leggen in
in een
een
plastisch
in een
een symsymplastisch beeld, in
zijn streven,
streven, om
de
bool;
bool; zijn
om de
quintessens vaak van
van geheele
boeken
samen te vatten
vatten in
in
boeken samen
eenige weinige
weinige lijnen,
lijnen, in een
een
of meer
meer figuren
figuren van
van intense
intense
zeggingskracht.
zijn geboorte
geboorte in
in een
een
Aan
Aan zijn
stil
Vlaamsch dorp,
dorp, vooral
vooral
stil Vlaamsch
zijn verblijf in
die
edelste
Maagdepalm-bladeren.
aan zijn
in die
en dichterlijkste
dichte.rlijkste aller
aller steden
steden
van
N oord en
enZuid,
luid,Brugge,
Brugge,dankt
dankthijhijhethet
teedere,
innige,hartelijke
hartelijke gevoel
gevoel
van Noord
teedere,
innige,
de natuur,
natuur, dat
dat tot
tot ons
onsspreekt
spreektuit
uitzijn
zijnlandschappen,
landschappen, een
een gevoel,
gevoel, een
een
voor
voor de
ware schuilhoekje
schuilhoekje spelend
weet niet
nietwelke
welke
schuchter
als 't't ware
schuchter gevoel,
gevoel, als
spelend achter
achter ik
ik weet
hoedanigheden
uiterlijke behandeling,
behandeling, niet oppervlakkig,
oppervlakkig, ook
aan de
de
hoedanigheden van
van uiterlijke
ook niet aan

144
144

FERNAND KHNOPFF
KHNOPFF
FERNAND

oppervlakte
zelf te
te zien,
oppervlakte zelf
zien, een
een stil
stilenenbescheiden
bescheidensentiment,
sentiment, maar
maar o0 zoo
zoo innig
innig
wij dat
datvruchteloos
vruchtelooszoeken
zoekenonder
onderalalhethet
hoogflikkerendenthoezienthoezidiep, zooals
zooals wij
diep,
hoogflikkerend
asme
zijntijdgenooten,
tijdgenooten,maar
maarzooals
zooalswij
wij't 'tliefhebben
liefhebben in
in de
de
asme van
van Rubens
Rubensenenzijn
meesterstukken van
van Eyck
Eyck en
enMemlinc.
Memlinc.
meesterstukken
van van
„La jeune
JeuneBelgique"
Belgique"
lijn omgang
de dichters
dichters enenprozaschrijvers
prozaschrijvers van
van "La
Zijn
omgang met
met de
ontwikkelde
ontwikkelde in hem
hem zijn
zijnaangeboren
aangeborenbegaafdheid
begaafdheidvoor
voorde
deletterkunst,
letterkunst, niet
nietslechts
slechts
zoo, dat
dat Fernand
Fernand Khnopff
Khnopff met
met niet
niet geringer
geringer talent
talent dan
dan menig
menig gekend
gekendauteur
auteur
zoo,
maar ook
ook z6o,
z60, dat
dat hij
hij —
- als
als
Fransche verzen
Fransch proza
proza schrijft
schrijft "),i), maar
Fransche
verzen en
en Fransch
plastisch kunstenaar
kunstenaar -— den
den invloed
invloed van
van de
degeheele
geheeleevolutie,
evolutie,die
diehijhijmeemaakte,
meemaakte,
plastisch
heeft voelen
voelen nawerken.
nawerken.

schilderij in
in olieverf.
Fosset
olieverf.
Avondschemer, schilderij
bij Avondschemer,
Fosset bij

Niet
alleen, omdat
omdat hij
hij eenige
eenige deelen
deelen van
van den
den cyclus,
cyclus, La Décadence
Décadence latine,
latine,
Niet alleen,
illustreerde,
mystieke idealisme
idealisme van
S~r Madan
Péladan
illustreerde,durf
durfikikzeggen,
zeggen, dat
dat o.
o. a.a. het
het mystieke
van Sar
op
Khnopff inwerkte,
inwerkte, maar
maar ook
ook en
envooral
vooralomdat
omdatverscheidene
verscheidenezijner
zijner latere
latere
op Khnopff
stofvrijelijk
vrijelijk in
in zichzelf
zichzelf gevonden
gevonden had,
had, de
deverwantverwantwerken,
werken, waarvoor
waarvoor hij
hij de stof
schap
duidelijk bewijzen.
bewijzen.
schap duidelijk
Op
zijn verblijf
ik nog
nogeven
evenmeer
meernadruk
nadruk leggen.
leggen.
Op zijn
verblijfals
alskind,
kind,tete Brugge,
Brugge, wil
wil ik
De
in
gindsche
jaren
uiterst
gespannen
verhouding
tusschen
liberalen
en
De in gindsche jaren uiterst gespannen verhouding tusschen liberalen en
en ik
ik hoorde
hem in
in het
Pan en
tijdschrift Pan
I)
zag destijds
destijds het
in het
het Berlijner
hoorde hem
Berlijn.er tijdschrift
Een sonet
sonet van
van hem
hem zag
het licht
licht in
I) Een
een diepdoordachte
voordracht houden
houden over
Antwerpsch
Letterenenen Wetenschappen
diepdoordachte voordracht
Wetenschappen een
Verbond.Joor
voor Kunsten,
Kunsten, Letteren
Antwerpsch V"rbo"d
]ules Laforguc.
de
werken van
van Jules
Laforgue.
de werken

de wierook
NAAR EbN

rFEK~"NI""(.

\"an F. Khnopff.
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dat de familie
in de
klerika1en
was oorzaak,
oorzaak, dat
familie Khnopff
Khnopff in
de door
door en
endoor
doorkatholieke
katholieke
kierikalen was
Westvlaamsche bisschopstad een
een zeer
zeer afgezonderd
afgezonderdleven
levenleidde.
leidde.Speelkameraadjes
Speelkameraadjes
dagaan
aanzich
zich
ontberend,
George een
een groot
grootgedeelte
gedeeltevan
vanden
dendag
ontberend, waren
waren Fernand
Fernand en
en George
zelf overgelaten.
zij met
methun
hunbeidjes
beidjesininden
denuitgestrekten,
uitgestrekten,
zelf
overgelaten. Meestal
Meestal stoeiden
stoeiden zij
lommerrijkentuin,
tuin, die het
lommerrijken
hetouderwetsche
ouderwetschepatriciërshuis,
patriciërshuis, waar
waar hun
hun ouders
oudersververbleven,
omringde, en
en zoo
zoomenschenschuw,
menschenschuw, althans
althans zoo
zoo zeer
zeer op
ophun
huneenzaambeid
eenzaamheid
bleven, omringde,
zijnagenoeg
nagenoegnooit
nooitdan
danbijbijinvallenden
invallenden
gesteld
waren de
de beide
beide knapen,
knapen, dat
dat zij
gesteld waren
avond
vestingen der
der oude,
oude,stille
stillestad
stadopwandelden.
opwandelden.
avond de vestingen
Nergens is
is de
devalavond,
valavond,het
hetschemeruurtje,
schemeruurtje, zoo
zoointiem,
intiem,zoo
zoogeheimzinnig
geheimzinnig
Nergens
intiem
Brugge.
intiem als
als te Brugge.
wil,wanneer
wanneerhet
hetver,
ver,verweg
verweghet
hetmooist,
mooist,het
hetdichterlijkst
dichterlijkst
Wie
Brugge zien
zienwil,
Wie Brugge
is,
moet het
hetbezoeken
bezoekenopopdatdat
mysterieuzeuur,
uur,wanneer
wanneerde
dedag
dagzijn
zijn oog
oog nog
nogmaar
maar
is, moet
mysterieuze
half
heeft gesloten,
de nacht
nacht de
de wimpers
wimpers nog
nogmaar
maareven
evenvan
vanhaar
haarduizend
duizend
half heeft
gesloten, en
en de
oogen
begint op
op teteschuiven.
schuiven,
,
oogen begint
Van
den ouden
ouden toren
toren bij
bij het
het Minnewater
Minnewater gezien,
gezien, is Brugge
Brugge op
op dat
dat uur
uur
Van den
betooverend.
De aardige
aardige trapgeveltjes
trapgeveltjes smelten
smelten van
van lieverlede
lieverlede weg
weg tot
tot een
betooverend. De
enkelen,
massieven klomp
klomp van
van donkerheid,
donkerheid, terwijl
terwijl nog
nog alleen
alleen de
destatige
statigelijnen
lijnen
enkelen, massieven
Vrouwetorenduidelijk
duidelijk uitkomen
uitkomen
van
den Halle-,
Halle-,den
denSint
SintSalvatorsSalvators-en
enden
denO.O.L.L.Vrouwetoren
van den
op
de steeds
steeds kleurloozer
kleurloozer wordende
wordende lucht.
Straks doezelen
doezelen ook
ook de
de torens
torens weg
weg
op de
lucht. Straks
in
die zee
zee van
vanavondgrauw,
avondgrauw, en
dan ligt
daar de
stad v66r
zoo stil
stil en
en
in die
en dan
ligt daar
de stad
v66r u,
u, o0 zoo
zoo
rustig,
zoo
vreemd
en
geheimzinnig
als
een
droomstad,
als
een
stad
uit
zoo rustig, zoo vreemd en geheimzinnig als een droomstad, als een stad uit
een sprookje.
sprookje.
Wie 't't niet
niet deed,
deed, zal
zal het
hetwel
welniet
nietkunnen
kunnenbegrijpen;
begrijpen; maar
maar vooral
vooral op
opdit
dituur
uur
is
een wandeling
wandeling door
door de
destraten
stratenen
enlangs
langsde
dereitjes
reitjes van
van Brugge
Brugge een
een uniek
uniek
is een
genot.
Zij glanzen
glanzen en
englimmen
glimmen zoo
zooverleidelijk
verleidelijk in
in het
hethalve
halvedonker,
donker, de
de stille
stille
genot. Zij
kanalen,
hun diepen
diepen schoot
schoot de
debreede,
breede,zwarte
zwarteschaduw
schaduwder
derkunkunkanalen, opvangend
opvangend in
in hun
geveltjes.... Elken
EIken stap
staphoort
hoortmen
menverre,
verre, en
envan
van zeer verre....
Als
stige
stige geveltjes....
verre . . Als
blanke
drijven de zwanen
zwanen door
door het
hetlichte
lichtekroos,
kroos,en
enslaken
slaken soms
somseen
eenkreet
kreet
blanke zielen
zielen drijven
zoudoen
doenschreien,
schreien, zoo
zoomen
men
van
diepen, intensen
intensen avondweemoed,
avondweemoed, een kreet
kreet die
die zou
van diepen,
teederheid.
zich
niet schaamde
schaamde voor al
al tete groote
grooteweekweek-enenteederheid.
zich niet
eigenaardigemelancholie
melancholie van
van Brugge
Brugge leeft
leeft in
in het
het
Veel,
heel veel
veel van
van dedeeigenaardige
Veel, heel
Si/mee.
mooiste
boek van
van Georges
Georges Rodenbach,
Rodenbach, Le Règne du Silence.
mooiste boek
reitjes en
De Brugsche
Brugsche reitfes
haar zwaantjes
zwaantjes heeft
heeft hij
hij begrepen
begrepen:
en haar
:
"Les
eygnes Hams,
blancs, dans
dans les
lescanaux
canauxdes
desvilles
vt'l/esmortes,
mortes,
„Les cygnes
l' eau pale ou
vz'eux murs
murssont
sontdécalqués
décatqttés
Parmt'
Parmi l'eau
oil les vieux
Avec des
des noirs
noirsusés
usésd'estamfies
d'estampesetetd'eaux-fortes,
d'eaux-fortes,
Les cygnes
cygnes vont
vontcomme
comme du
dusonge
songeentre
entreleslesquais,
quat's,
Et leIe soir,
sot'r, sur
surles
leseaux
eauxdoucement
doucementremuées,,
remuées"
Les cygnes
cygnes imfirévus,
zmprévus. venant on
on ne
nesait
saz't d' oû,
Dans un
un chemin
c.hemin lacté
/acté d'astres
d'astres et de
de nuées
nuées
de lune
tune en
en allongeant
allongeant le
Ie cou...."
cou .... "
Mangent des
Ileurs de
des geurs

Er
spreekt een
een innige,
innige, zoete
zoete —- nooit
nooitwreede
wreedemelancholie
melancholieuituitKhnopff's
Khnopff's
Er spreekt
werken
- de
demelancholie
melancholievan
vanBrugge,
Brugge,hethet
middeleeuwsehe,kloosterachtige,
kloosterachtige,
werken —
middeleeuwsche,

v.
V.
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maar 0o nu
weer zoo
zoo hoopvolle
hoopvolle en
en goddank
goddank nog
nog zoo
zoo intiem
intiem Vlaamsche Brugge.
nu weer
Ik
kan het
het niet
niet helpen
helpen -— maar
als ik
ik werken
werken navoel
navoel als
als I look
look the
the door
door
Ik kan
maar als

Diffidence.

steeds terug
denk ik mij steeds
upon
myseif, als Jonge
Vrouw met
metdedeMeduza,
Meduza, denk
terug in
in een
een
jonge Vrouw
upon myself,
heel stemmige, heel
of ander
ander burchtweidsch
patriciërssteen, in
een heel
heel hooge, heel
in een
burchtweidsch patriciërssteen,
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stille zaal,
zaal, waar
waar de meubels
meubels in
in wekenweken· en
en maandenlange
maandenlange eenzaamheid
eenzaamheid gesprekken
gesprekken
houden over
levenden, die eens
eens met
met hen
hen omgingen.
omgingen.
houden
over de levenden,
hijzijn
zijn
Eigenaardige bizonderheid
bizonderheid: : nooit
heeft Fernand
FernandKhnopff,
Khnopff,sedert
sederthij
Eigenaardige
nooit heeft
ouders naar
naar de hoofdstad
hoofdstad volgde,
volgde, Brugge
Brugge teruggezien.
teruggezien. „Ik
"Ikzou
zouniet
nietdurven,"
durven,"
ouders
zeide
zeide hij
hij mij
mij eens;
eens; „men
"men moest
moesthet
heteens
eensbedorven
bedorvenhebben."
hebben."Het
Hetdroomideaal,
droomideaal,
dat
stad in
hij van
van de
de heerlijke
heerlijke stad
in zijn
zijn ziel
ziel bewaard
bewaard hoeft,
hoeft, is te
te schoon,
schoon, om
om het
het
dat hij
een wellicht
wellichtverleelijkte
verleelijkte werkelijkheid
werkelijkheid te
te laten
laten verstoren.
verstoren.
door een
maakte, zooals
Frédéric, den
den geheelen
geheelen strijd
strijd mede,
mede, welke
welke van
van
Khnopff maakte,
zooals Leo
Leo Frédéric,
1884
tot 1892
1892ongeveer
ongeveerdoor
doorden
denkunstkring
kunstkring De Twintigen
Twintigen gestreden werd.
werd.
1884 tot
Hij nam
nam deel
deel aan
aan dien
dien strijd
strijd —
- niet
niet als
als enkele
enkele habladores,
habladores, door het-opdreunen
het-opdreunen
Hij
van ijdele
ijdele declamaties,
declamaties, maar
maar uitsluitend
uitsluitend met
met daden:
daden: —
- kunstwerken.
kunstwerken.
van
die strijd
strijd was,
was, wat
wat De Twintigen
Twintigen deden,
kan ik niet
niet nalaten
nalaten hier
hier even
even
Wat die
deden, kan
in herinnering
herinnering te
te brengen.
brengen.
in

IV.
mijninnige
innigeovertuiging:
overtuiging:van
vandede
haast
tallooze
kunstvereenigingen,
Het isismijn
haast
tallooze
kunstvereenigingen,
1830 af
af tot
tot heden
heden toe
toe in
in
kringen en
klubs van
van alle
alle richting
richting en
en kleur,
kleur, van
van 183o
kringen
en klubs
zoo alsmeestal
meestalhethet
geval
was—- korter
korter
België
gesticht en na
na een
een langer
langerofof—- zooals
België gesticht
geval
was
bestaan
ontbonden, bewees
geen enkele
enkelezulke
zulkeaanzienlijke
aanzienlijke diensten,
diensten, ververbestaan weer
weer ontbonden,
bewees geen
richtte geen
zulk ernstig
ernstig en
en goed
goed werk,
werk, werd
werd geen
geenzoo
zooMoedwillig
moedwillig slecht
slecht
richtte
geen zulk
begrepen en
zoo opzettelijk
opzettelijk valsch
valsch beoordeeld
beoordeeld als
als de
deBrusselsche
Brusselsche kring
kring De
begrepen
en zoo
Twintigen,
Les
Vingt.
Twintigen, Les Vine.
Het was
was in
in 1884,
1884,dat
dattwintig,
twintig,meestal
meestalnog
nogzeer
zeerjonge
jongeenenoverigens
overigensnog
nogzeer
zeer
luttel
bekende
artiesten,
niet
uit
de
hoofdstad
alleen,
maar
uit
Antwerpen,
Gent
luttel bekende artiesten, niet uit de hoofdstad alleen, maar uit Antwerpen, Gent
en
elders, de
de handen
handen ininelkander
elkandersloegen
sloegenenen
kring
stichteden,waarvan
waarvan
en elders,
eeneen
kring
stichteden,
wezen:: „De
"De kunst
kunstzij
zij vrij,
vrij, zij
zij persopersohet
éenige en
en het
het geheele
geheele credo dit
dit zou wezen
het éenige
neel,
modern! Alle
Alle richtingen,
richtingen, alle
procédés zijn
zijn goed,
goed, als
alsdedeartiesten
artiesten
neel, zij
zij modern!
alle procédés
zelven
.. "artiesten"zijn!"
zijn!"Niet
Niet
zonderbedoeling
bedoelingwijs
wijs ikikalaldadelijk
dadelijk op
op dit
dit
zelven. .„artiesten"
zonder
éenige
artistiek geloof....
Immers,
wat
al kwade
praktijken
éenige artikel
artikel van
van hun
hun artistiek
geloof.... Immers,
wat
al kwade
praktijken
van den
den aanvang
aanvang afafook
ookheeft
heefttoegeschreven,
toegeschreven,
zekere
pers onzen
onzen Twintige1l
Twintigen van
zekere pers
geen
harer beschuldigingen
beschuldigingen was
was zoo
zooongegrond
ongegrond en
enonverdiend
onverdiend;; geen
geen legde,
legde,
geen harer
al wie
wie uit
uit eigen
eigen oogen
oogenzien
zienkan
kanenenzien
zienwilwil
daarenbovenzelfstandig
zelfstandig
voor
voor al
enen
daarenboven
van de
de onbevoegdheid
onbevoegdheid en
en. ...•
weet
oordeelen, duidelijker
duidelijker getuigenis
weet te oordeelen,
getuigenis af
af van
onrechtvaardigheid
kunstkritiek in
het algemeen
algemeen en
en der
derBrusBrusonrechtvaardigheidder
der Belgische
Belgische kunstkritiek
in het
bizonder dan
precies deze:
dat De Twintigen
Twintz'gen onverdraagzaam,
selsche
selsche in
in het bizonder
dan precies
deze: dat
exkluzief
allen, die hun
hun richting
richting niet
niet toegedaan
toegedaan waren!
waren!
exkluzief waren
waren jegens
jegens allen,
Hun richting,
God! Maar,
Maar, van
van 1884
1884tot
tothet
heteinde
eindetoe
toebewezen
bewezenalalhun
hun
richting, goede
goede God!
jaarsalons,
betreft de werken
werken door
door hen
hen zelven,
zelven, als
alswat
watbetreft
betreft
jaarsalons, evenzeer
evenzeer wat
wat betreft
ofniemedal
niemedal z66
z66zonnezonnedie
door hun
hunuitgenoodigden
uitgenoodigden tentoongesteld,
tentoongesteld. niets
niets of
die door
klaar-duidelijk,
slechts enkele
enkele dungezaaide
dungezaaidebeoordeelaars
beoordeelaars
klaar-duidelijk,als
alsdit
ditMne
ééne juist,
juist, dat
dat slechts
schenen
willen erkennen,
erkennen, -— dat
zij er
er geen
geenrichting
richtinghoegenaamd,
hoegenaamd, geen
geen
schenen te
te willen
dat zij
alleen-zaligmakende
op nahielden
nahielden!!
alleen-zaligmakende leer
leer op
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Wat
de jonge
jonge stichters
stichters tot
tot elkander
elkander voerde,
voerde, dat
dat was
was inindedeverste
versteverte
verte
Wat de
wel een
een gelijke
gelijke
zelfs
niet geestverwantschap
geestverwantschap of
of æsthetisch
::esthetisch gelijk-denken;
gelijk-denken; maar
maar wel
zelfs niet
afkeer van
afkeer
van de
deonverdraagzaamheid
onverdraagzaamheid der
der
officieele jury's
jury's en
officieele
en kommissiën,
kommissiën, welke
welke —
het
versleten stokpaardje
stokpaardje der
der roemrijke
roemrijke
het versleten
overleveringen
van de
de Vlaamsche
Vlaamsche schilder!=ichilderoverleveringen van
school schrijlings
schrijlings berijdende
berijden de —
- elke
elke nieuwe
nieuwe
poging,
om met
met penseel
penseel of
of beitel
beitel iets
iets
poging, om
andérs, iets nieuws, iets
andérs,
nu eenmaal
eenmaal nietnietiets nu
akademisch,
niet-schoolsch, niet-geijkts,
niet-geijkts,
akademisch, niet-schoolsch,
niet-afgeleerds,
maar iets
iets zelf-gevondens,
zelf-gevondens,
niet-afgeleerds, maar
met
eigen oogen
oogen gezien
gezien en
met eigen
envolgens
volgens eigeneigenzooontdekte
procédés verwezentlijkt,
verwezentlijkt, iets zooontdekte procédés
veel
mogelijk "nicht
dagewesenes" voort
„nicht dagewesenes"
veel mogelijk
te
brengen, ongenadig,
ongenadig, zonder
zonder onderzoek
onderzoek
te brengen,
schier
en zeker
zeker zonder
zonder appèl
appèlafkeurden,
afkeurden,
schier en
en
de kunstenaars,
kunstenaars, welke
welke de
de stoutmoedigstoutmoedigen de
heid
zoo ver
ver dreven,
dreven, een
een dier
dier niet
niet door
door
heid zoo
ijk gegane
geganescheppingen
scheppingenaan
aan
den
officieelen ijk
den officieelen
hun
oordeel te
te onderwerpen,
onderwerpen, met
met een
een
hun oordeel
welgemeend vade retro
retro wandelen
zonden!
wandelen zonden!
Twintigen in
de allereerste
allereerste
\Vat
Wat De Twintigen
in de
plaats
verlangden, dat
was hun
hun kring
kring te
te
plaats verlangden,
dat was
maken
een soort
soort van
van....
onzijdig,
maken tot
tot een
.... onzijdig,
maar
tevens geheel
geheelonafhankelijk
onafhankelijk terrein,
terrein,
maar tevens
waarop
plaats zou
zou wezen
wezen voor
voormannen
mannen
waarop plaats
van
alle temperament,
temperament, tendenz,
tendenz, school,
school, of
of
van alle
wil.
hoe
men het
het noemen
noemen wil.
hoe men
Al die slachtoffers
slachtoffers van officieel
officieel onverstand
onverstand
en akamedische
akamedische betweterij,
betweterij, in
in hUn
hun midden,
midden,
zij -—
op
hun tentoonstellingen
tentoonstellingen moesten
moesten zij
op him
mits
eigenaardigheid —
- welkome
welkome
mits talent
talent en eigenaardigheid
zijn.
gasten zijn.
Spreken
zij niet
niet duidelijk
duidelijk genoeg,
genoeg, de
de
Spreken zij
namen
der meest
meest bekende
bekendedeelnemers
deelnemers aan
aan
namen der
hun
tentoonstellingen:: Rops naast Dubois,
hun tentoonstellingen
Claus
naast Mellery,
Mellery, Khnopff
Khnopff zelf
zelf naast
naast
Claus naast
wijlen
dezen laatste
laatste een
een van
van
wijlen Vogels,
Vogels, -— dezen
de
kranigste impressionisten,
impressionisten, die
ooit
de kranigste
die ooit
ergens het penseel
penseel hanteerden
hanteerden;; Rodin
Rodin naast
naast
Meduza, schilderij
De Vrouw
met de
schilderij in
De
Vrouw met
de Meduza,
in olieverf.
olieverf.
Meunier,
van Rijsselberghe
Rijsselberghe naast
naast Thorn
Thorn
Meunier, van
Degroux naast
naast Toorop,
Toorop, Schlobach
Schlobach
Prikker,
Prikker,Ensor
Ensor naast
naast Heymans,
Heymans, Henry
Henry Degroux
naast
Toulouse-Lautrec? ? De
De satyrisch-zinnelijkste
satyrisch-zinnelijkste naast
naast de
de reinste
reinstepsycholopsych 010naast Toulouse-Lautrec
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gische kunst;
kunst; diepte
diepte van
van gedachte
gische
gedachte en
en uiterste
uiterste fijnheid
fijnheid van
van uitvoering
uitvoering naast
naast
de meest
en dedemeest
meestimpressionistische
impressionistischevertolking
vertolking
de
meest oppervlakkige
oppervlakkige opvatting
opvatting en
der natuur;
natuur ; idealisme
idealisme naast
der
naast realisme;
prae-rafaëlitisme naast
modernisme;
realisme ; prae-rafaëlitisme
naast modernisme;
de meest
fantazie naast
naast de
de meest
brutale kopij
de
meest grillige
grillige fantazie
meest brutale
werkelijkheid, -kopij der werkelijkheid,
dat alles
alles kon
kon men
men van
van eerst
eerst af
af in
in de jaargalerij van
dat
Twintik en aantreffen.
van De
De Twintigen
aantreffen.
Als men
Brusselsche vereeniging
Als
men der
der Brusselsche
vereeniging volstrekt
ten laste
laste leggen,
leggen,
volstrektiets
iets wilde
wilde ten
dan -— ten
ten minste
dan
minste -— had
men er
er zich
zich moeten
moeten toe
toebepalen,
bepalen, haar
haar tot
totverwijt
verwijt
had men
te maken
al te
te
maken haar
haar wezenlijk
wezenlijk al
te groote welwillendheid
het beoordeelen,
aanwelwillendheid in
in het
beoordeelen, aanvaarden en
plaatsen van
van allerlei
allerlei groene
groene naast
naastrijpe,
rijpe, geestelijk
geestelijk onvoldragen
onvoldragen
en plaatsen
msthetisch volgroeide,
naast <esthetisch
alleen onder
onder den
den invloed
invloed eener
volgroeide, vlakaf valsche en
en alleen
eener

de Ardennen,
Ardennen, schilderij
schilderij in
in olieverf.
olieverf.
In de

voorbijgaande
voorbijgaande mode ontstane
ontstane naast
naast ernstige,
ernstige, hooge,
hooge, altijd
altijd haar
haar waarde
waarde behoubehoudende
dende kunst.
kunst.
Wat
Wat hiervan
hiervan weze,
weze, voor
voor elken
eIken onpartijdigen
onpartijdigen en
en onbevooroordeelden
onbevooroordeelden beoorbeoordeelaar
De Twintigen,
Twintigen, gedurende
gedurende de
de acht
achtA.à tien
tien jaren
jaren van
van
deelaar staat
staat het
het vast,
vast, dat
dat De
hun
1884- 1894, meer
meer bijgedragen
bijgedragen hebben
hebben tot
tot de
deontwikkeling
ontwikkeling
hun bestaan
bestaan als
als kring,
kring, 1884-1894,
van
van onze
onze kunst
kunst en
en de
deopvoeding
opvoedingvan
vanhet
hetpubliek
publiek dan
dan alalonze
onze officieele
officieele tententoonstellingen
toonstellingen te
te samen.
samen. Zij
Zij hebben
hebben ons
ons niet
niet alleen
alleen geopenbaard
geopenbaard de
de schitterende
schitterende
gaven
gaven van
van een
een geheele
geheele schaar
schaar buitenlandsche:
buitenlandsche: Nederlandsche,
N ederlandsche, Duitsche,
Duitsche,
Engelsche
Engelsche en
en Skandinaafsche,
Skandinaafsche, evenzeer
evenzeer als
als Fransche,
Fransche, Spaansche
Spaansche en
en Italiaansche
Italiaansche
artiesten,
artiesten, met
met wier
wier werken,
werken, tot
tot dán
dán toe,
toe, in
in het
het kunstminnend
kunstminnend België
België zeker
zeker de
de
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duizendste man
man niet
niet eens
eensbekend
bekendwas,
was,en
enonder
onderdezen
dezenben
benikikzoo
zoovrij
vrijtetenoemen
noemen
duizendste
Toorop,
Onnes,
Toorop, Floris
Floris Verster,
Verster, Kamerling
Kamerling On
nes, Isaac
Isaac Israels
Israëls Jr.
Jr. en
en de
degeniale
geniale
Marissen,
Marissen, -— Whistler
Whistler enenThornley
Thornleyen
enMoore,
Moore,—- Max
MaxKlinger,
Klinger,Oberlander
Oberländer
Liebermann, —
- Besnard,
Besnard,Carrière,
Carrière,Rodin,
Rodin,Renoir,
Renoir,Raffaelli
RaffaëllienenToulouseToulouseen Liebermann,
Lautrec, -— Segantini,
Segantini, enz.;
hebbenzij
zij het
hetsein
sein gegeven
gegeven tot
totdat
datheden
heden
Lautrec,
enz.; nóg
nt hebben
bijna algemeen
algemeen geworden
geworden stormloopen
stormloopen tegen
tegendedeallerlaatste
allerlaatsteverschansingen
verschansingen
bijna
van een
een verouderde
verouderde romantiek
romantiek en
en van
van een
eenongenietbaar
ongenietbaargeworden
geworden klassicisme,
klassicisme,
van
en hebben
hebben zij
zij aangeheven
aangeheven de
dejubel-fanfares
jubel-fanfares van
van dat
datnu
nureeds
reedszoo
zoorijke
rijke en
en
en
haar innigste
innigste wezen
wezen als
alsininhaar
haar
veelzijdig welige
veelzijdig
welige herbloeien
herbloeieneener
eenerzoo
zoo in
in haar
uiterlijke middelen
verhoogde kunst.
kunst.
uiterlijke
middelen verjongde,
verjongde, vernieuwde
vernieuwde en
en verhoogde
verzen uit
uit De Tamboer
Tamboerder
derVoorhoede
Voorhoede hadden De Twintigen
Twintigen
Vosmaer's verzen
hun vaandel
vaandel kunnen
kunnenschrijven:
schrijven:
op hun
Wij tromlen
"Wij
tromlen een
een nieuwen
nieuwen jaarkring
jaarkring in,
in,
wij roflen
roflen ze wakker,
wakker, die gapen,
gapen,
wij
WlJ tromlen
naar der meesten
meesten zin:
ZIn:
wij
tromlen maar
maar slecht
slecht naar
zij
bleven veel
veel liever
liever slapen
slapen ......
zij bleven
..""—

Ook
waren het
het vooral
vooral de....
de ....slapers,
slapers,die
diehet
hetuitgeeuwden
uitgeeuwdenvan
vanverveling
verveling
Ook hier waren
en
uitschreeuwden van
van verontwaardiging.
verontwaardiging· v66r
vóór de
dewerken
werkenvan
vantentoonstellers
tentoonstellers
en uitschreeuwden
als
de
zoo
pas
genoemden.
als de zoo pas genoemden.
Men
allernieuwste methodes
methodes in
in haar
haar geheel
geheel
Men kan
kan de
denieuwere,
nieuwere, nieuwste
nieuwste enenallernieuwste
of gedeeltelijk
gedeeltelijk aannemen
aannemen of verwerpen,
verwerpen, toch
toch isisenenblijft
blijfthet
hetontegenzeggelijk
ontegenzeggelijk
de
groote verdienste
verdienste van
van dedeBrusselsche
Brusselscheartiesten,
artiesten,dat
datzijzijdoor
doorhet
hettentoontentoonde groote
stellen
der werken
werken van
vandedemeest
meestmoderne
moderneFransche
Franscheimpressionisten
impressionistenden
dengenadegenadestellen der
slag hebben
slag
hebben toegebracht
toegebracht aan
aan de
deconventioneele
conventioneele school
school van
van het
hetaloude
aloude AntAntterwijl zij,
zij, door
door luministen
luministen en pointillisten
pointillisten als
als Monet,
Monet,
werpsche bruin en zwart,
zwart, terwijl
beslissenden
Pissarro,
Signac, enz.,
enz., uit
uittetenoodigen,
noodigen,een
eennieuwen
nieuwenenenbeslissenden
Pissarro, Seurat,
Seurat, Signac,
spoorslag hebben
spoorslag
hebben gegeven
gegeven aan
aan die
diekleine
kleineschaar
schaarvan
vaninlandsche
inlandschelandschapslandschapsschilders,
schilders,welke
welkezich
zich-men
— men vergete
vergetehet
het niet
niet -— reeds
reeds v66r
vóór 1884
1884 op
op het
het
hadden toegelegd,
plein-air hadden
toegelegd, en
enwaaronder
waaronder thans
thans mannen
mannen als
als Heymans,
Heymans, Claus,
Claus,
plein-air
Courtens,
Hens,
Courtens, Verheyden,
Verheyden, Theodoor
Theodoor Verstraete,
Verstraete, Baertsoen,
Baertsoen, wijlen
wijlen den
den Duyts, Hens,
Marcette,
anderen uitblinken.
uitblinken.
Marcette, en anderen

v,
V.
Toen De Twintigen
Twintt'gen hun
eerste jaarsalon
jaarsalon openden,
openden, had
had Khnopff
Khnopff reeds
reeds aan
aan
hun eerste
een
drietal driejaarlijksche
driejaarlijksche tentoonstellingen
in welke
welkevoorvooreen drietal
tentoonstellingen deelgenomen.
deelgenomen. Doch, in
waarden,
hemel! In
Indededonkerste,
donkerste,moeilijkst
moeilijkstvindbare
vindbare hoekjes
hoekjes had
had men
men
waarden, goeie
goeie hemel!
ze weggemoffeld,
weggemoffeld, de
deeerste
eersteenenreeds
reedsmerkwaardige
merkwaardigeschilderijen
schilderijen van
vanden
den22-jarige,
22-jarige,
Schumanns Muziek,
Muziek,De
DeBaanwachter
Baanwachter en Een
zoo
o.a., Bil
Aanhooren .van
van Schumanns
Bij 't Aanhooren
zoo o.a.,
Sjinxenvrouw.
Sfinxenvrouw.
Het eerste
eerste dezer
dezer drie
driestukken
stukkenwas
waseen
eenbladzijde
bladzijdevolvol
huiselijkeintimiteit,
intimiteit,een
een
huiselijke
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zeldzame werken
werken van
van Khnopff, waar
waar eenig streven
streven naar
naar koloriet
koloriet merkbaar
merkbaar
der zeldzame
schouw in
in een
is. Een
Een rijk
rijk salon;
salon; v6år
vóór de witmarmeren
witmarmeren schouw
een leunstoel
leunstoel een
een dame,
dame,
is.
luisterend, met
met religieuze
religieuze ingetogenheid,
ingetogenheid, naar
naar het
het spel
spel van
vaneen
eenartiest,
artiest,waarvan
waarvan
luisterend,
men, zwevend
zwevend over
over de
de witte
witte toetsen
toetsen van
van een
eenpiano,
piano, enkel
enkelde
dehanden
handenziet.
ziet. Vol
Vol
men,
en
solied
gedaan
als
een
Ensor,
athmosfeer
als
de
beste
dingen
van
en
solied
gedaan
als
een
als
de
beste
dingen
van
athmosfeer —
Stobbaerts of een
een de
de Braekeleer
Braekeleer —
- ofschoon
ofschoon anders.
anders.
Stobbaerts
was het
het eerste
eerste nummer
nummer van
van de
derubriek
rubriek Cerebra/del?,
Cerebralz'teit, evenals pas
pas
Eett Sfinxe
Sjinxe was
Een
stuk was
was
beschreven stuk
was van
van de
de rubriek: Intimiteitjes.
Intimiteitjes. Het stuk
beschreven
stuk het
het eerste
eerste was
dat
ik
mij
destijds
vrij
onrechtvaardig
ik
mij
destijds
echter
niet
voltooid,
oordeel,
het
vrij
onrechtvaardig
zoodat
echter niet voltooid,
- streng als
wel in
als.... een beginneling!
beginneling! —
- permitteerde,
permitteerde, wel
in ieder opzicht voorvoor—
van
met
de
zijn. Ik
kon
het
maar
niet
ééns
worden
met
de
carnatie
barig zal
zal geweest
geweest zijn.
worden
Ik kon het maar niet
anders voortreffelijk
voortreffelijk geteekende vrouwelichaam.
vrouwelichaam.
dat anders

II look
look the
the door
door upon
uponmyself,
myself, schilderij
schilderij in
in olieverf.
olieverf.

Iets
had ik
ik echter
echter wél gesnapt:
"Er ligt,"
ligt," schreef ik in
in De Dicht- en KunstKumtgesnapt: „Er
Iets had
„iets raadselachtigs,
een waas
halle, 1884,
raadselachtigs, een
waas van
van mysterie
mysterie en
en hysterie
hysterie tevens
tevens
1884, "iets
en walgt,
over
dit werk,
werk, iets dat
dat betoovert en
walgt, aantrekt
aantrekt en
en afstoot
afstoottegelijk."
tegelijk."
over dit
Khnopff
streng oordeel,
Tot
heden toe slaagde,
slaagde, naar
naar zijn
zijn eigen
eigen en
en bizon
der streng
oordeel, Khnopff
bizonder
Tot heden
er
niet in,
in, dit
dit werk
werk zóó
krijgen als
hij het
het nu
nu precies
precies hebben
hebben wil.
wil.
te krijgen
als hij
z66 te
er nog niet
het
Intusschen is
het, in
in 's's mans
gewicht -— omdat het
mans ontwikkeling,
ontwikkeling, van
van groot gewicht
is het,
dat
vrouwetype, dat
is
de eerste
eersteverwezenlijking
verwezenlijking van
vandat
datvreemde,
vreemde,raadselachtige
raadselachtige vrouwetype,
is de
in Khnopff's gezamenlijk
werk zulk
plaats inneemt.
inneemt.
ruime plaats
gezamenlijk werk
zulk een ruime
Studies voor
voor een
in dedeonderscheiden,
onderscheiden,later
latervertoonde
vertoonde Studies
em SfinxenSjinxenNiet
alleen in
Niet alleen
Maagdepalm-bladeren,Arumlily,
Arumlily, Diffidence,
vrouw,
in Maagdepalm-bladeren,
Difjidence, Eenzaamheid,
Emzaamhezd,
maar ook
ook in
vrouw, maar
Verhaerens'
zijn
titelplaat
voor
Istar,
zijn
titelplaat
(vernis
voor
Péladan's
Istar,
zijn
titelplaat
Verhaerens'
voor
Péladan's
(vernis
mou)
zijn
treft ons
ons telkens
enz., treft
Offerande, enz.,
Blik, in
gedichten,
Engel; verder
in Offerande,
Een Blik,
verder in Een
Een Engel;
gedichten, Een
zulk
hoofd,
maar
hetzelfde
van zulk
en
telkens
weer,
niet
hetzelfde
individueele
hoofd,
maar
hetzelfde
type
individueele
en telkens weer, niet hetzelfde
Engelsche
een
hoofd, een
een bijna
bijna Grieksche
mooi ovaal,
ovaal, soms
soms met
met wat
wat Engelsche
type, mooi
Grieksche type,
een hoofd,
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distinctie
distinctie verh000gd,
verhooogd, met
met gewoon
gewoon voorhoofd,
voorhoofd, met
met edelgevormde
edelgevormde oogen,
oogen,fijne
fijne
trekken,
trekken, klassieken
klassieken neus,
neus, kortom,
kortom, met
meteen
eenbepaald
bepaaldidealistisch
idealistisch bovengelaat,
bovengelaat,waarwaarmede
mede de
de soms,
soms, niet
nietaltijd,
altijd,zonderling
zonderling
verfijnde
verfijnde zinnelijke
zinnelijke lippen
lippen en
ende
dezware,
zware,
breede,
meer
dan
eens
brutale
breede, meer dan eens brutale kin,
kin,
in
in tegenspraak
tegenspraak zijn.
zijn.
In
Afeduza
In De
De Vrouw
Vrouw met
metde de
Meduza
heeft
heeft het
het model
model dat
dat Engelsche,
Engelsche,
maar
van veel
veel gegemaar de lippen
lippen spreken
spreken van
noten
in de
de oogen ligt een
een
noten zoets
zoets en
en in
verlangen
. . . op
verlangen naar
naar nieuwe
nieuwekussen
kussen .....
die
die op
op een
een mondroode
mondroode bloedwond
bloedwond
lijkende
lippen. In
In Een
Een Blik
Blik keert
lijkende lippen.
het Helleensche
Helleensche type
type weder,
weder, maar
maar
alle
alle leven
leven concentreert
concentreert zich
zich hier
hier in
in
het
het oog,
oog, een
een oog,
oog, dat
dat niet
niet weer
weer
schijnt los te laten,
laten, wat
wat het
het ééns heeft
genomen ; een
een oog,
in bezit
in
bezit genomen;
oog, dat
dat bebeCobra
als het
dwelmt als
het oog
oog van
van een
een Cobra
en duizelig
en
duizelig maakt
maakt als
als een
een romer
romer zeer
zeer
Maagdepalm blaoude Bourgogne; in Maagdepalm-blaschijnen de oogen te vragen
deren schijnen
vragen
en de
en
de lippen
lippen te
te beloven,
beloven, en
en in
in het
het
Sibyl —
verrukkelijke beeldhouwwerk Szoylverrukkelijke
slapende ? om 't
een doode
? een slapende?
een
doode?
even,
of
is
slaap
niet
slaap niet dood
dood en
en dood
dood
even,
trillen de lippen,
slaap ? -— trillen
niet slaap?
lippen, triltoegeloken oogen,
de leden
op de
len de
len
leden op
de toegeloken
maar vooral
vooral de wat
maar
watgezwollen
gezwollen lippen
lippen
nog
na
van
het
nu
droom
geworden
nog
van het nu droom geworden
Een Engel
genot. In
In den
den sfinx
sfinx uit
uit Een
genot.
i.,
wordt het
wordt
het type
typezuiver
zuiverdierlijk,
dierlijk, d.
d. i.,
Ook het
jonge
meisje
vleeschelijk.
vleeschelijk.
Ook
het
jonge
meisje
Uit
teekening.
„Memories", teekening.
Uit "Memories",
met deze
deze reeks
look the
the door
door isis met
reeks
uit
uit II look
hier
ontbreekt.
facsineerende
vrouwen
verwant,
ofschoon
het
raadselachtige,
facsineerende
hier
ontbreekt.
het
raadselachtige,
vrouwen verwant, ofschoon
en
schilderii ; en
datmeesterlijke
meesterlijke schilderij;
Wat
er een
eendiepte
dieptevan
vansentiment
sentiment inindat
Wat ligt
ligt er
zittend, in
in diep gemijmer,
wel
dat meisjesfiguurtje,
gemijmer, de handen
handen
meisjesfiguurtje, zittend,
meest nog
nog in
in dat
wel 't't meest
waarnaast
vleugelpiano, waarnaast
gevouwen
neergebogen kin,
kin, aan
aan de
de gesloten
gesloten vleugelpiano,
gevouwen onder
onder de
de neergebogen
drie
bruine
lelies
opstammen.
opstammen.
drie bruine
gij
Kunt gij
dichtvallen ? Kunt
achter zich
zich de
de deur
deur harer
harer kamer
kamer dichtvallen?
Waarom
Waaromliet
liet zij
zij achter
't't niet
haar gelaat,
gelaat, en
en vooral
vooralinindie
diesprekende,
sprekende,diedie
letterlijksprekende
sprekende
niet lezen
lezen in haar
letterlijk
-

oogen?
oogen ?
zien
Daar,
in, waar
waarwij
wij niets
niets anders
anders dan de ledige ruimte
ruimte zien
en lelie in,
Daar, tusschen
tusschen lelie
lelie en
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kunnen, ziet
ziet zij
kunnen,
zij het
het herleven,
herleven, het
het geheele
geheelepoëma
poëmavan
vanden
deneersten
eerstenparadijsparadijsdroom harer
jeugd, en
droom
harer jeugd,
en alles
allesherleeft
herleeftook
ookininhaar,
haar,inineen
eenzachte
zachtesmartweelde
smartweelde
van haar
van
haar geheele
geheele hart,
hart, al
al de
de mysteries
mysteries van
van haar
haar jonge
jonge ziel,
ziel, alalde
deherinneherinneringen
aan een
een eerste
eerstebeminnen.
beminnen.
ringen aan
landschapjes, gewoonlijk
gewoonlijk van kleine
Khnopff's landschapjes,
kleine afmetingen,
afmetingen,zijn
zijnstemmingsstemmingshet
gedichten,
echte lyrische
lyrische fragmenten,
fragmenten, wellicht
volledigste uiting
uiting van
van het
gedichten, echte
wellicht de
de volledigste
Germaansche,
Vlaamsche in
in hem.
hem. Avond
Fosse!, Fosse!
AvondAvond te
le Fosset,
Fossetbfi
AvondGermaansche, van
van het
het Vlaamsche
schemer,
Hetonberoerde
onberoerdeWater,
Water,He/
Hetstille
stille
Spiegelwater, zijn
zijn ware
ware meesterstukjes,
schemer, Hel
Spiegelwater,
doch
zulk een
een innig
innig en
en subtiel
subtiel gevoel
gevoel en
entegelijk
tegelijk zoo
zooeenvoudig
eenvoudig en
en
doch van
van zulk
oprecht
van uitvoering,
uitvoering, dat
dat zij
zij heel
heel zeker
zeker niet
niettetebeschrijven,
beschrijven, nauwelijks
nauwelijks te
te
oprecht van
reproduceeren zijn.
zijn.
Dat gevoel,
gevoel,zoo
zoobewonderenswaardig
hewonderenswaardigin
inonze
onzegotische
gotischemeesters,
meesters,die
diesobere
sobere
kracht,
een enkel
enkeltintje
tintjeeen
eengeheel
geheelenengrootsch
grootschmoment
momentinin
kracht, suggereerend
suggereerend met een
Memories getide
natuur, beide
beide vindt
vindt men
men terug
terug ininhet
hetvoortreffelijk
voortreffelijk pastel,
pastel, Memories
de natuur,
onder den
den titel:
titel: Het Lawn
Lawn- Tennisspel.
teld, doch
doch meer
meer bekend
bekend onder
Tennissftel.
teld,
Op
gazon van
van het
het edelste
edelstemosgroen,
mosgroen, staan,
staan, even
even verpoozend
verpoozend in
in den
den
Op een gazon
naderendenavond,
avond, een
een zevental
jonge dames,
dames, in
in de
demeest
meestverscheidene,
verscheidene,
naderenden
zevental jonge
Defiguren
figurenzijn
zijnonberispelijk
onberispelijk mooi,
mooi,
altijd
gedistingeerd keurige
keurigehoudingen.
houdingen. De
altijd gedistingeerd
hoe verdwijnen
verdwijnen zij,
zij, zoodra
zoodra men
men ze
ze niet
niet met
metopzet
opzetbeschouwt,
beschouwt, in
in het
het
doch
doch hoe
nogtans
meer dan
dan alledaagsche
alledaagsche landschap!
landschap!
nogtans meer
Wat uit
uit het
hetheele
heeletafereel
tafereelspreekt,
spreekt,is isdedevreedzame
vreedzamekalmte
kalmtevan
vanden
denavond.
avond.
Om
dien te
te vertolken,
vertolken, neen,
neen, voelbaar
voelbaartetemaken,
maken,had
hadde
demeester
meesterniets
nietsanders
anders
Om dien
paarpenseelstreekjes,
penseelstreekjes,voldoende
voldoendeom
omde
dezachte
zachteteedere
teederetinten
tinten
noodig dan
dan een
eenpaar
van
het Westen,
Westen, even
even nadat
nadat de
dezomerzon
zomerzon isisondergegaan,
ondergegaan,teteevoceeren.
evoceeren.
van het
Een
avond —
- zoo innemend,
innemend, zoo
tooverachtig stil
als hij
hij alleen
alleen kan
kan zijn
zijn in
in
Een avond
zoo tooverachtig
stil als
van een
eenofofandere
andereoude,
oude,vereenzaamde
vereenzaamde stad.
stad. En
Enjuist
juisthierom
hierom
de
nabijheid van
de nabijheid
ookhaar
haardedeschilder
schildermet
metdien
dienavondavondziet
men de
de zeven
zeven dames
dames niet,
niet, omdat
omdat ook
ziet men
vrede
doordrongen heeft.
heeft.
vrede doordrongen
Tot het
het beste,
beste, wat
watKhnopff
Khnopff leverde,
leverde, reken
reken ikikzijn
zijnvele
velefantazieën
fantazicënen
enilluillustraties,
onder de
de eerste
eerste Arum
Arum-lily,
Offerande, Onder
OnderdedeBoomen,
Boomen,Britomart,
Brzromart,
straties, onder
lily, Offerande,
onder
de andere
andere teekeningen
teekeningen voor Bruges la
la Morte
Morte van
Rodenbach, voor VerVeronder de
van Rodenbach,
haeren,
d'autrtifois van Le Roy, voor
voor mijn
mijn eigen
eigen lyrischen
lyrischen
haeren, voor Mon coeur Pleure
pleure d'autrefois
roman Clarlbella,
een paar
paar werken
werken van
o. a.
a. Istar, en verder
Clargella, voor
voor een
van Péladan,
Madan, o.
eenige
tot inindede
bijzakenverzorgde,
verzorgde,bijna
bijnaalsals
miniatuurtjesuitgevoerde
uitgevoerde
eenige tot
bijzaken
miniatuurtjes
als:: Een
Muzikante, Een
EenVioloniste,
Violontste,Collier
Collierdede
Médailles.
teekeningen als
Een Muzikante,
Médailles.
Arum-llly
een vergelijking
vergelijking tusschen
tusschen de
de elegante
elegante slankslank- en
enwitheid
witheid
Arum
lily is
is een
der
bloem en
en de
de witte
witteelegantie
elegantievan
vaneen
eenjonge
jongevrouw.
vrouw.IsIsdederechte
rechtearm
arm
der bloem
van
de dame
dame ook
ook alalniet
nietmooi,
mooi,ofschoon
ofschoonvoorzeker
voorzeker waar
waargenoeg,
genoeg,het
hethoofd
hoofd
van de
maar eenigszins
eenigszins gelikt
gelikt te
tezijn,
zijn, van
vaneen
eengroote
grootevolmaaktheid,
volmaaktheid,
is,
zonder ook
ook maar
is, zonder
het geheel
geheel isisvan
vaneen
eenzeldzame
zeldzameonderscheiding.
onderscheiding.
en
en het
Offerande
nog mooier.
mooier. Is
Is de
dearm
armwellicht
wellicht wat
wat al
al tetelang,
lang, dat
datjonge,
jonge,
Offerande is
is nog
gezonde,
vleesch isiszoo
zoozonder
zonderalle
allegemeenheid,
gemeenheid,zonder
zonderalle
alleonreine
onreine
gezonde, vaste vleesch
bijbedoeling
zoo expressief
expressief en
en zoo
zoofijn
fijngevormd,
gevormd,
bijbedoeling weergegeven,
weergegeven, het
het hoofd
hoofd is
is zoo
-

-

-
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en al
geboetseerd bijna, en
al dat
dat marmerwit met
de kleine
kleine bronzen
bronzen détailletjes
met de
zoo treffend
treffend juist van
kleur, dat
dat men
men niet
niet anders
anders kan
kan dan
danbewonderen.
bewonderen.
van kleur,
Wat Khnopff als
illustrator kenmerkt,
zeldzame gave,
die hij
hij met
met
als illustrator
kenmerkt,isis die
die zeldzame
gave, die
met Klinger
enkel
paar der
der allergrootsten,
Klinger en
en Rops, gemeen heeft,
heeft, om
om
enkel een paar
allergrodtsten, met
voor
den waren
waren kern,
kern, voor
voor het
hetwezenlijke
wezenlijke van
van den
den inhoud
inhoud eens
eens werks, een
voor den
symbool
vinden, intiem
om er
er de
de geheele filozofie
filozofie van
symbool te
te vinden,
intiemen
en groot
groot genoeg,
genoeg, om
uit
sprekeri.
uit te spreken.
De teekening, die hij voor Le Vice
Vice suprème
suprème leverde,
voorzeker erg
erg
leverde, was
was voorzeker
zwak,
compleet in
inhaar
haar soberheid
soberheid die
die voor
voor Is/ar
HOnlzé'tes!
Istar en Femmes Honn&es
zwak, maar hoe compleet
Zie,
hij, voor
voor Le
LeRoy's
Roy'sboek,
boek,deze
dezegedachte
gedachte
belichaamt:»ik
»ikkus
kusmijn
mijn
Zie, hoe hij,
belichaamt:
het beeld
beeld van
van de
de eens
eens geliefde",
geliefde", kern
kern van
van deze
deze andere,
andere, den
den
herinnering als
als het
titel van
titel
van het
het boek: "Mon
pleure d'd'au/rifois".
„Mon coeur fileure
autrefois"
Meesterwerk is
is die
Meesterwerk
die voor Verhaeren.
V erhaeren.
!, :,1,410.411;k1

0

De Offerande,
Offerande, waterverf-teekening.

Niet dikwijls
dikwijls heeft
heeft een
een kritikus
kritikus de
de hoofdkaraktertrekken van
een dichter
dichter
van een
Niet
het heeft
beter
begrepen dan
dan Khnopff het
heeft gedaan
gedaan voor
voor al wat
wat Verhaeren heeft
beter begrepen
van Les Flamandes
Flamandes tot
totLes
LesSoirs.
Soirs. Idealistisch en
en brutaal
brutaal stoffelijk
stoffelijk
uitgegeven van
en
zinnelijk tot
ruwheid toe,
toe, zoo
zoo toch
in haar
haargeheel
geheelbeschouwd,
beschouwd,
was, in
todi was,
en zinnelijk
tot ruwheid
deze
poëzie.
deze poëzie.
immers ! En
En zie nu
Engel
en sfinx,
sfinx, goddelijk en
dierlijk, dat
was zij
zij immers!
nu deze
deze
en dierlijk,
dat was
Engel en
prachtige
als een
een kerub,
kerub, geharnast
geharnast in
in zilver
zilver en
en met
met den
den kroonhelm
prachtige plaat:
plaat: als
op
het hoofd,
hoofd, staat
staat rechtop,
rechtop, met
met tragisch
tragisch gelaat,
gelaat, waarop
waarop al
al het
het licht schijnt
op het
saam
vallen, de
de engel.
engel. Is
Is hij wel engel, wel geheel
geheel engel? De oogen spreken
saam te vallen,
van
berouw over
over veel
veel menschelijke zonde,
zware kin
kin licht
licht den
den aard
aard
zonde, en
en de zware
van berouw
van
die zonde
zonde toe.
toe.EnEn
krampachtigvertrokken
vertrokken rust
rust de
delinkerhand
linkerhand op
op het
het
van die
krampachtig
dat aan
wellustige
gezicht van
van het
het sfinxenwijf, dat
aan des
des Engels
Engels voeten
voeten ligt
ligt
wellustige gezicht
liefstreelen, zal
neergevlijd,
wachtend, zeker, dat
straks weer die
die hand
hand zal
zal streelen,
zal1iefdat straks
neergevlijd, wachtend,
koozen.
Het treuren
treuren over
over verdwenen
verdwenen grootheid,
grootheid, ziedaar
ziedaar wat
wat Khnopff heeft uitgedrukt in "een
doode stad,"
stad," zijn
Mor/e.
zïjn titelplaat
titelplaat voor Bruges
Bruges la Monte.
„een doode
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huizen, die
Of de
de oude
die de teekenaar
teekenaar ons
Of
oude huizen,
den achtergrond
achtergrond dezer
dezer plaat
plaat
ons op den
toont, werkelijk
werkelijk Brugsche
huisjes zijn,
zijn, zal
zal ik
toont,
Brugsche huisjes
niet zeggen.
Doch
dat
zij
ik niet
zeggen. Doch dat zij
voortreffelijkden
dui indruk
indrukgeven
geven van
van een
voortreffelijk
een doode
doode stad,
stad, een Veere
Veere of
of een
Brugge,
is
onbetwistbaar.
De
geheele teekening
Brugge, is onbetwistbaar.
geheele
teekening is
van athmosfeer,
is vol van
athmosfeer, die
die
akwariumathmosfeer van
akwariumathmosfeer
een stad,
stad, waarover
waarover de
de golven
golven heensloegen,
heensloegen, een
een
van een
of ander
ander bedolven
bedolven en
en verzwolgen
verzwolgen Oud-Stavoren
Oud-Stavoren of
of Vineta.
Vineta.
Een der
Khnopff -— het
Een
der beste
beste werken
werken van
van Khnopff
het dagteekent
dagteekent nogtans van
van vóór
v66r
een
tiental
jaren
—
is en
een tiental jaren - is
en blijft,
blijft, naar
naar mijn
meening, zijn
mijn meening,
zijn groot tafereel:
tafereel :
Ik zag dit
Naar Flaubert.
Flaubert. Ik
dit stuk
stuk slechts
slechts ééns,
tenééns, namelijk
namelijk in 1887
1887 in
in een tentoonstellirg van
van den
den spoedig ontbonden kring, L'Art
toonstelliflg
indéPendant,
L' Art incli
fiendant, te Antwerpen,
doch
heeft zich
zich die
die intense
intense brok
brok afgedrukt
afgedrukt op
op mijn
mijn geheugen,
geheugen, dat
dat
doch zoo
zoo zeer heeft
duidelijk vóór
v6ór oogen zie.
ik ze nog duidelijk
illustreerde hier
hier een
een plaats uit
Khnopff illustreerde
uit La Tentation
Tenta#on de
deSaint-Antoine
Saz'nt-Antoz'ne en
volstrekt niet,
niet, zooals velen
hebben, een fragment
fragment uit
uit Salammbo.
velen gemeend hebben,
Ziehier de
de bedoelde
Ziehier
bedoelde plaats.
plaats.
Sjeba's koningin verschijnt,
begoudhelmd en
stralend in bovenaardschen
verschijnt, begoudheimd
en stralend
glans, den
zij aldus
aldus toespreekt:
toespreekt:
glans,
den halfnaakten boeteling,
dien zij
boeteling, dien
„Veux-tu Ie
"Veux-tu
boucUer dedeDgran-ben-Dgran,
Dgran-ben-Dgran,celui
celuz'qui
quz'a aMU
bdtz'leslesPyramides?
Pyramides?
le boudier
Le voila!
j'az des
enferme's
dans
Le
voilà! ....
J'az trésors
des trésors
enftrmés
dans
les galeries
comme
les
galeries oit
ou l'IJon
on seseperd
perd
commedans
dansunun
bois. ai
desdes
fialais
d' d'été
été auautreillage
boz's.
faz'
palaz's
tret/lagedederoseaux
roseaux
et des
des palais
palaisd'd'hiver
hiveren
enmarbre
marbrenoir.
noz'r.
Oh 1 si
si tu voulais!"
voulaz's 1"
. . . , Oh!
Wat Khnopff van dezen vrij nevelig
en
neveligen
tekst
tot het
het mooiste,
mooiste, dat
dat
tekst maakte,
maakte, behoort
behoort tot
n4j
mij van
van een
een modern
modern artiest
artiest bekend
bekend is.
is.
Toch
Toch gebruikte
gebruikte hij
hij nauwelijks
nauwelijks meer
meer dan
dan
twee
twee tonen,
tonen, wit
wit en
en zwart,
zwart, en
eneen
eenweinigje
weinigje
goud.
In
In den
den pikdonkeren nacht
nacht staat de
de hereheremijt,
mijt, stijfrecht
stijfrecht als een
een terminusbeeld, het alleen
zichtbare
tot aan
zichtbare bovenlijf
bovenlijf tot
aan de
deheupen
heupennaakt,
naakt,
den nazarenerkop
nazarenerkop half wegschuilend onder
onder een
een
gewirwar
gewirwar van
van ordeloos
ordeloos ineenzittend
ineenzittend haar,
haar, de
de
uitgemergelde, holle
hollewangen
wangenbleek,
bleek,opdoemend
opdoemend
van
van onder
onder den
den langen,
langen, vlokkigen
vlokkigen baard,
baard, de
de
armen in
volle lengte
lengteneerhangend
neerhangend langs
langs het
het
armen
in volle
lichaam,
het oog
oog gevestigd
lichaam, het
gevestigd op
op zijn
zijn vizioen.
De nacht,
waarin
hij
nacht, waarin
begint te
te leven.
leven.
staat, begint
Ets.
Ets.
Een herinnering,
een verlangen
verlangen of een
herinnering, een
een droom,
droom,
die lang
lang op
op een
eengeheim
geheimplekje
plekjevan
vanzijn
zijnhart
hart
geslapen heeft,
heeft, is
is eensklaps
eensklaps opgebloeid
opgebloeid tot
toteen
eenverzoeking,
verzoeking,en
en deze bekoring
bekpring
in het
het duistere
duistere rond
rond hem,
hem, geworden
geworden tot
tot een
een wonderheerlijk vizioen.
vizioen.
is, in
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't hart
hart van
van het
het donker
donker schemelt en
en wemelt
wemelt het
het van
van wondergouden
In 't
groeit het,
het, opjuichend in
in duizend
duizend vonkelingen,
vonkelingen, flitsend
flitsend en
en
licht. Groeiend
Groeiend groeit
licht.
dansend in
niet te
te tellen
tellen stralen,
stralen, en
enalsof
alsofdie
dieschitterglans
schitterglanszich
zich verdichtte in
dansend
in niet
lucht, zoo
zoo verschijnt
verschijnt eensklaps,
eensklaps, zoo
z's daar
daar eensklaps de wonderschoone,
de lucht,
zoo is
de teederliefelijke,
teederliefelijke, Balkiss,
Balkiss, de
de geliefde
geliefde van
van Sjelomo, de toovenares met
met het
het
vel en
en de
de weekzoete
weekzoete gazelle-oogen.
gazelle-oogen. Zoo
Zoo is zij
zij daar,
daar, en
en zij
zij is
is
zachtblanke vel
—
als
de
duisternis
er
niet
meer
in
de
duisternis
alleen,
en
men
voelt
dat
als
de
duisternis
er
niet
meer
in de duisternis alleen, en men voelt dat
- ook
ook zij
zij er
er niet
niet meer
meerzou
zouzijn.
zijn.Zij
Zij isisals
alshet
hetgecondenseerde
gecondenseerdelicht
licht van
van
was —
punt
samengetrokken
leven
van
het
duister.
En
dien
nacht,
als
het
op
punt
samengetrokken
leven
van
het
duister.
En
één
dien nacht, als het op
zacht voorover
zacht
voorover gebogen
gebogen zweeft
zij vóór
v66r hem,
de
hem, de goddelijke
goddelijke ronding der
der schouders
schouders met
met priesterding
lijke sieraden
sieraden en
en het
het edele
edele hoofd
hoofd
met de
hoogpriesterlijke tiara
tiara bemet
de hoogpriesterlijke
dekt, en zinnenbetooverend
zinnenbetooverend lonkt
zij en
zij
en oogelt zij
hem toe,
toe, kust
kust zij
zij
zij hem
hem met haar
en uit
hem
haar oogen, en
uit heel
heel
haar wezen
haar
wezen laait,
laait, als
als een
een heete
vlamtong, haar verlangen:
verlangen :
„Oh ! sz'
si tu voulais!"
"Oh!
voulais /"
De antitheze,
tusschen Antonius'
antitheze, tusschen
gelaat en
en dat
datvan
vande
deverschijning,
verschijning,
is zoo
uitgedrukt als
is
zoo meesterlijk uitgedrukt
geniaal
gevonden.
geniaal gevonden.
Hij is
Hij
is de
dereine,
reine, onbesmet
onbesmet en
en
onbesmettelijk zelfs
zelfs voor de onreindie opstijgt
heid, die
opstijgt uit
uit de
de mysteries
mysteries
van zijn
van
zijn eigen vleesch.
is dier
Hij is
dier reinheid
reinheid bewust;
bewust; zij
zij
is
zijn kracht
kracht en
Hij weet,
is zijn
en trots.
trots. Hij
dat hij
vallen zál,
en ziet
dat
hij niet
niet vallen
zál, en
ziet de
de
verschijning
met
iets
als
een
uitmet
iets
als
een
Portret.
in de oogen.
daging in
herinner ik
ik mij
niet gezien
Iets
suggestiever dan
dan deze
deze Balkiss herinner
mij niet
gezien te
tehebben.
hebben.
Iets suggestiever
en even
Zij
mengsel van
van naïeve
naïeve onschuld en
even naïeve
naïeveverdorvenheid,
verdorvenheid, beide
beide
Zij is
is een mengsel
nogtans,
zooals
in
de
Hérodiade
van
Flaubert,
verhoogd
door
de
vervan
Flaubert,
verhoogd
door
al
de
Hérodiade
in
de
nogtans, zooals
fijningen der
kunst. Een
Een zuster
zuster dus
dus van
van de
de Sfinxe en
de vele
veleandere
andere
en de
der kunst.
vrouwefiguren, die
ik hooger al
noemde. Hier
Hier echter
echter is
is 't -— omgekeerd!
al noemde.
die ik.
ik destijds
Zooals ik
destijds schreef:
schreef: „Bedek
"Bedek het
het bovenste
bovenste deel
deel van
van het
het gelaat
gelaat en
en
gij
meent de
de kin
kin en
ende
delippen
lippen tetezien
zienvan
vaneen
eenkind;
kind;bedekt
bedektgij
gijechter
echterkin
kin
gij meent
en
lippen, dan
dan leest
leest gij
gijde
deperversie
perversieininde
destar
starblikkende
blikkende en
en toch
toch van
van zoetheid
en lippen,
stralende
feeënoogen".
stralende feeënoogen".
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VI.
De werken
De
werken van
van Khnopff zijn
zijn niet
zoo talrijk
talrijk als
als die
die van
van vele
velezijner
zijner tijdniet zoo
Hij werkt
genooten. Hij
werkt niet
niet snel,
snel, niet
niet vlug
vlug en
en los van
hand, -— en
hij werkt
werkt
van hand,
en hij
alleen,
als
hij
heusch
gedrongen
is
tot
werken,
als
alleen, als hij
gedrongen is tot werken, als hij wat
wat te zeggen heeft.
Daarenboven
studeert hij
hij veel,
veel, vooral
vooralde
demoderne
moderneletteren,
letteren, en
en in
in het
het bizonder
Daarenboven studeert
de Engelsche en
de Fransche, en
en de
het
is
hem
gebeurd,
in
een
en het is hem gebeurd, in een openba~e
openbatie
lezing over
lezing
over Jules
Jules Laforgue, de
eigenaardige karaktertrekken
karaktertrekken van
van dezen
dezen
de eigenaardige
genialen
„onvolledige"
zoo
treffend
te
doen
uitkomen
als
geen
kritikus
genialen "onvolledige" zoo treffend te doen uitkomen
geen kritikus van
van
beroep het
beroep
het hem
hem zou
zou nadoen.
nadoen.
Slechts in
Slechts
in een
een enkel
enkel van
vanonze
onzeBelgische
Belgische muzea treft
heden toe
toe
treft men
men tot
tot heden
een werk
hand. Voor
và n zijn
een
werk aan
aan v~n
zijn hand.
Voor het
het Staatsmuzeum te
Brussel werd,
werd, in
in
te Brussel
19oo, zijn
zijn in
1900,
in 1884 voor
het eerst
eerst tentoongesteld
tentoongesteld tafereel,
tafereel, Memories,
voor het
Memories, aangekocht. Intusschen
look the
the door
door in
de Pinakotheek te München
kocht.
Intusschen prijkt JI look
in de
Manchen ;j een
zijner pastels
pastels in
zijner
in een der
der voornaamste
voornaamste verzamelingen
verzamelingen in
in Schotland
Sjinxe
Een Sfinxe
Schotland ;j Een
en een
en
een teekening: Profil in
verzameling van
K. H.
H. vorst
vorst Sergius van
in de verzameling
van Z.
Z. K.
Rusland ;j Avond tete Fosset
Rusland
Fossef en Naar
Flaubert in
die van
van Mr.
Mr. Edmond
Edmond Picard
Picard te
te
Naar Flaubert
in die
Brussel ; Diffidence in
in die
Brussel;
die van
van graaf
graaf T. de Grammont, terwijl
Jules
terwijl verder Jules
Sir Edward
Claretie, Sir
Edward Burne Jones,
William Agnew
Agnew (Sybil), M. Peuton,
Jones, Sir
Sir William
M. William
M.
William Connal Jr.
Glasgow, Mevr.
Mevr. Beer
Beer teteParijs,
Parijs, Mevr.
Mevr. P.
P. Errera,
Jr. te Glasgow,
Mevr. Phillippeau, M.
Lafontaine en
en Prins
Prins de
de Ligne
Ligne werken
werken van
van hem
hem bezitten.
bezitten.
M. H. Lafontaine
Khnopff onderteekende
onderteekende ook
een reeks
reeks portretten,
portretten, meest
meest van
van dames
dames en
en
Khnopff
ook een
kinderen, gewoonlijk
in een
een zeer
zeer teederen, bleeken, aristokratischen
aristokratischen
kinderen,
gewoonlijk uitgevoerd in
toon,
hoofden en
handen van
van uiterste
uiterste volledigheid.
volledigheid. In
paar, zoo
zoo in
in dat
dat
toon, hoofden
en handen
In een
een paar,
eener
Oude Dame,
ligt er
een
er Oude
Dame, ligt
er iets
iets van
van het
het gezonde realistische
de groote
realistische van
van de
Nederlanders —
ook wel
- ook
wel iets,
iets, zij
zij 't nog
zoo weinig,
weinig, van
van hun
hun humor
humor en
en
nog zoo
opgeruimdheid.
Is Khnopff,
Khnopff, zooals enkelen
navolger van
van de
de prceraenkelen beweerd
beweerd hebben,
hebben, een
een navolger
prærafaëlieten, vooral
Jones ? Niet
vooral van
van Burne Jones?
meer dan
dan van
van Rops, niet
meer
Niet meer
niet meer
dan van
van Gustave
GustaveMoreau,
Moreau, -— doch
drie is hij
hij wel
wel eenigszins
verdan
doch met
met alle
alle drie
eenigszins verwant. Ik zou zeggen
hij de
de fantazie, van Rops het
zeggen —
- van
van Moreau
Moreau heeft
heeft hij
verfijnde,
Jones het
verfijnde, van
van Burne Jones
het edele,
edele, aristokratische. Hij
Hij ontleende
hun
ontleende het hun
niet;
hij kreeg
kreeg het
het niet
niet van
van hen;
hen; —
-.- hij hégt
hééft het, zooals zij
hadden.
niet; hij
zij het hadden.
Walter Shaw-Sparrow
Shaw-Sparrow gaf zeer
zeer juist
juist het
het onderscheid
onderscheid op,
op, dat
dat er
er bestaat
bestaat
Walter
den auteur
auteur van
van Naar
Naar Raubert
Flaubert en
en de
de Praefaëlieten,
Praefaëlieten, waar
hij
tusschen den
waar hij
deze regelen
regelen schreef:
deze
"It would
would be
be most
most interesting
interesting to
to show
show where
where their
their art
art meets
meets and
and where
wh ere
„It
separates —
- to contrast
contrast the luxuriant
luxurianteffiminacy
ifftminacy of Rossetti,
Rossetti, and
and that
strange
it separates
that strange
nerveless power
Jones, with
with the closelv-knit
close/v-km'!strength
strength of Khnopff."
Khnopff."
power of Burne Jones,
dezeaanhaling
aanhalingonderlijnde,
onderlijnde,duidt
duidtgenoeg
genoeghet
hetverschil
verschilaan
aan tusschen
W at ikikinindeze
Wat
den Belgischen artiest
Engelsche geestverwanten.
artiest en
en zijn
zijn groote Engelsche
Khnopfi
behoort tot
tot dat
dat soort
soortvan
vankunstenaars,
kunstenaars, welke
welke wel
welnooit
nooitofofnimmer
nimmer
Khnopff behoort
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populair worden,
worden, doch
doch voor
voor de
deAleine
.kleinegemeente
gemeenteder
derkenners
kennersenenfijnproevers
fijnproevers
populair
onweerstaanbare bekoring
bekoring opleveren.
opleveren.
een onweerstaanbare
zijnplaats
plaatsalalbijbijvoorbaat
voorbaat
In de
de beweging
bewegingvan
vandedelaatste
laatstehalve
halveeeuw
eeuwisiszijn
In
aangeduid naast
Klinger en
en Toorop,
Toorop, Whistler
Whistler enenBeardsley,
Beardsley,Bistolfi
Bistolfien
en
aangeduid
naast Klinger
Bartholomé.
Bartholomé.
hij een
een artiste
artiste d' exception,
exceP#on, doch tevens een
eenvan
vande
deaantrekkelijkste
aantrekkelijkste
Zeker is hij
suggestiefste, die
die men
men ergens
ergenszal
zalaantreffen.
aantreffen.
en suggestiefste,
89 6 — 19 0 .
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lTerwij1
. . erwijl

een en
ik de
scherp. om
om over
over dezen
dezen Vlaamschen
kunstenaar een
en
Vlaamschen kunstenaar
.de pen
pen scherp,
ander
schrijven, schiet
schiet mij zoo
geheel van
van zelf
zelf het
het beruchte motto
ander te schrijven,
zoo geheel
te binnen,
binnen, waaronder
waaronder de
debeminnelijke
beminnelijke fumisten, die,
tijdje, te Londen
Londen The
die, een tijdje,
I) Het hier
I)
hier gereproduceerde
gereproduceerde portret
portret werd
werd door
door den
den kunstenaar
kun~tenaar zelf
zelf geteekend.
geteekend.

V.
V,
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Whz"rlwt.'nd uitgaven,
uitgaven, den
den lezer
lezer hun
hun eigen
eigen konterfeitsel
konterfeitsel en
en dito
ditolevensbelevensbeWhirlwind
trotsche: „" To
To 6e
óe famous
famous when
when you
you are
are
schrijving opdischten,
schrijving
opdischten, namelijk
namelijk het
het trotsche:
thefortune
fortuneofof
theGods!"
Gods /"
young is'is the
the
het van ouds
Famous and
and young,
young; ondanks
ondanks het
ouds bekende
bekende en
en meer
meer dan
dan geijkte
geijkte
Famous
La valeur
valeurn'aitend
n'attendpas
pasle Ienombre
nomóre
années, geloof ik niet
niet dat
dat er,
er, in
in
desdes
années,
vers: La
onze gewesten,
gewesten, ooit
ooit één
één. beeldend
beeldend kunstenaar
kunstenaar bekend
bekend was,
die op
op zoo
zoo
onze
was, die
leeftijd als
alsKarel
KarelMertens
Mertensalalde
devreugden,
vreugden,maar
maartevens
tevensalalde
deweeën
weeën
jeugdigen leeftijd
roems heeft
heeft leeren
leerenkennen.
kennen.
des roems
Niet van
van slechts
slechts gister
gister of
of eergister,
eergister, sedert
sedert tien
tien à twaalf
twaalf jaren
jaren reeds
reeds
Niet
wordt, waar de
de allerbesten
allerbesten onder
onder de
de Belgische
Belgische levende
levendeartiesten
artiesten van
vanpalet
palet
wordt,
en penseel
penseel —
- en
en ikikzal
zalererstoutweg
stoutwegbijvoegen
bijvoegen—
- van
vanhet
hetstift,
stift,genoemd
genoemd
en
w9rden, ook Mertens'
Mertens' naam
naam vermeld.
vermeld.
worden,
Van met
met zijn
zijn eerste
eerste optreden,
optreden, overigens,
overigens, was
was men
men het
het er
er algemeen
algemeen over
over
Van
eens,
dat men
men hier
hier te
tedoen
doenhad
hadmet
meteen
een
meer
dangewoon
gewoontalent,
talent, en
en
eens, dat
meer
dan
de nu
nu reeds
reeds respektabele
respektabele reeks
reek~ jaren,
jaren, die
dieop
opdat
dateerste
eerstedebuut,
debuut, inin1883,
1883,
de
gevolgd zijn,
zijn, hebben
hebben ten
ten overvloede
overvloede bewezen,
bewezen, dat
dat men
men zich
zich in
in geen
geenenkel
enkel
had. .
opzicht
opzicht vergist had.
Mertens
sedert lang
langtot
totdiegenen,
diegenen,wier
wierwerken
werkenmen,
men,bij
bij de
deopening
opening
Mertens behoort sedert
van
elke nieuwe
nieuwetentoonstelling,
tentoonstelling,met
metklimmend
klimmendongeduld
ongeduldtusschen
tusschendien
dienoverovervan elke
vloed van
van middelmatigmiddelmatig- en
enonbeduidendheden
onbeduidendheden poogt
poogtteteontdekken.
ontdekken.Een
Eenzijner
zijner
het Muzeum
Muzeum te
te Brussel
Brussel tusschen
tusschen de
demeesterwerken
meesterwerken van
van
tafereelen
prijkt in het
tatereelen prijkt
de
Braekeleer, Stobbaerts,
Stobbaerts, Verwee,
Verwee, Stevens
Stevens en
en Boulanger,
Boulanger, en
en ik
ik ken
ken meer
meer
de Braekeleer,
dan
één liefhebber,
liefhebber, ininwiens
wiensverzameling
verzamelingvier,
vier,vijf
vijfen
enmeer
meervan
vanzijn
zijnpaneeltjes
paneeltjes
dan één
een eereplaats
eereplaats bekleeden.
bekleeden.
In al den
.·}<àmous
den glans
glans zijner
zijner jonge
jonge glorie
glorie isisMertens
Mertens'
-Famous and
and young! -— In
nog
geen volle
volle vijf
vijf en
en dertig
dertig jaar
jaar oud!
oud!
nog geen
Dit
wilde ik
ik in
in de
deeerste
eersteplaats
plaatszeggen,
zeggen,om
om
aldus
voorkomen,dat
datmen
men
Dit wilde
aldus
te te
voorkomen,
een
verkeerde uitlegging
uitleggingzou
zou geven
gevenaan
aande
dewoorden,
woorden,waarmede
waarmedeikikden
denjongen
jongen
een verkeerde
schilder
mijn lezers
lezers wil
wilvoorstellen
voorstellen:: „Ziehier
"Ziehier een
een kunstenaar,
kunstenaar, van
van
schilder aan
aan mijn
wien
gaarne zou
zou beweren,
beweren, dat
dat hij
hij gegeven
gegeven heeft
heeft wat
wathij
hij geven
gevenkán;
kán;
wien ik
ik niet gaarne
een
wien ik
ik niet
nietzonder
zonder aarzelen
aarzelen durf
durf zeggen,
zeggen, dat
dathij
hij alreeds
alreedsgekomen
gekomen
een van wien
is
op de
devolle
vollemiddaghoogte
middaghoogtevan
vanzijn
zijntalent,
talent, zoo
zoozeer
zeerschijnt
schijntmij
mij deze
deze uituitis op
voor verdere
verdere ontwikkeling
ontwikkeling vatbaar;
vatbaar; een,
een, toch,
toch,
zonderlijke
zonderlijke begaafdheid
begaafdheid nog
nog voor
die
mij, ondanks
ondanks dit
dit alles,
alles, zoo
zoobizonder
bizönder interessant
interessant voorkomt,
voorkomt, dat ik
ik geen
geen
die mij,
oogenblik
,geaarzeld, hem
hem bij
bij mijn
mijn lezers
lezers te
teintroduceeren."
introduceeren. 11
oogenblik heb ,geaarzeld,
..0p
Op Mertens
is zulk
zulk een
een presentatie
presentatie noch
noch min
min noch
noch meer
meer dan
dan
Mertens toegepast,
toegepast, is
ware,
groote
lof.
Verre,
immers,
van
allerlei
te
willen
afdingen
op
de
ware, groote lof Verre, immers, van allerlei te willen afdingen op de
waarde
hij tot
tot heden
heden reeds
reedsgegeven
gegevenhééft,
hééft,toonen
toonendeze
dezewoorden
woorden
waarde van
van wat
wat hij
duidelijk
het
groote
vertrouwen,
dat
ik
in
hem
stel,
de
uitstekende
verduidelijk he't groote vertrouwen, dat ik in hem stel, de uitstekende verwachtingen,
metmij
mijallen,
allen,die
diehart
harthebben
hebben voor
vooronze
onze eigen
eigen
wachtingen,die
die ik
ik --.-enenmet
kunst
van
zijn
gaven
koester.
kunst — van zijn gaven koester.
Zal
nu iemand
iemand verwonderen,
verwonderen, dat
een artiest
artiest van
van nog
nog geen
geen
het nu
dat ik
ik van
van een
Zal het
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vijf en
dertig jaar
jaar met
met den
den allerbesten
allerbesten wil
wil der
derwereld
wereldniets
nietskan
kan zeggen,
en dertig
wat zelfs in
verste verte
verte gelijkt
gelijkt op
op een....
biografie?
in de verste
een
Dat hij
hij behoort
behoort tot
tot een
eenfamilie,
familie, waarin
waarin de
deliefde
liefdetot
totde
dekunst
kunstals
alshet
hetware
ware
erfelijk is,
is, ziedaar
ernstig rekening
erfelijk
ziedaar wel het
het eenige, waarmede
rekening
waarmede ik eenigszins ernstig
dien
houden. Is
Is zijn vader
keurig goudsmid
goudsmid en
juwelier, de
en
dien te houden.
vader een
een keurig
en juwelier,
de ook en
wellicht
vooral in
in Noord-Nederland
Noord-Nederland gewaardeerde
gewaardeerde komponist
komponist van
van Liederik
wellicht vooral
Liederik
Kapilein, de onlangs overleden
en De zwarie
zwarte Kapitein,
Jozef Mertens,
Mertenl), was
was zijn oom.
overleden Jozef
Geen
wonder, indien
indien de
de kultus
kultus der
der muziek
muziek te
te allen
allen tijde in
het ouderlijke
ouderlijke
Geen wonder,
in het
van onzen artiest werd
werd inin' eer gehouden!
huis
huis van
Welke
mysterieuze ininWelke mysterieuze
vloed het nu bewerkte,
bewerkte, dat
dat
de
jonge Karel,
Karel, ofschoon
ofschoon
de jonge
zelf een
een enthousiastisch bewonderaar der muziek, zich
zich
niet tot een toonkunstenaar,
maar
een schilder
schilder ontmaar tot een
Ik zal
wikkelde?
zal het
het niet
niet
wikkelde ? Ik
raadsel op
wagen, dit, raadsel
op te
te
lossen.
dan mag
mag
Zoo
ooit -— dan
Zoo ooit
hier
degelijk van
van nonahier wel degelijk
tuurlijke roeping spraak zijn.
Als schooljongen
schooljongen teekende Karel zijn handleidingen
en schrij
fboeken vol;
vol j te
schrijfboeken
huis
huis schetste hij, op deuren
portretten van
van
en
muren, portretten
en muren,
dieren en menschen. En daar
er
van het
het leeren juist niet
er van
buitengewoon
scheen
buitengewoon veel scheen
terecht
komen, hield
hield de
terecht te komen,
praktische
goudsmid zijn
praktische goudsmid
jongen al
al vroeg
vroeg te
te huis,
huis.
jongen
in
ten
einde zijn talenten
talenten in
ten einde
eigen werkplaats
(le
Bij
den Slijpsteen,
Slijpsteen, naar
naar een ets.
ets.
eigen
werkplaats op
op de
Bij den
proef
stellen. Karel
Karel zou
proef te stellen.
goudsmid worden
werd voorloopig belast met het graveeren . van
worden -— en
en werd
sieraden
oorbellen, doekspelden
doekspelden en
en wat
wat dies
dies meer!
sieraden op
op oorbellen,
Ook
op het
het atelier
atelier wou
wou het
hetniet
nietgoed
goedvlotten.
vlotten.Het
Hetwas
wasererden
denspringspringOok op
met
oorbellen
te
eng,
te
duf,
en
het
peuteren
leuterwerk
met
oorbellen
levenden knaap
knaap te eng, te duf, en het peuter- en
en
ringen deed
deed hem
hemalalheel
heel
gauw
verlangennaar
naariets
ietsanders,
anders, -— om 't even
en ringen
gauw
verlangen
dan
wát.
dan wát.
het mis! Op
Doch
- voor
tweede maal
maal was
was het
Op het handelskantoor van
voor de tweede
Doch —
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den
den heer
heer Armand
Armand Peltzer,
Peltzer, wiens
wiens naam
naam weinig
weinig tijds
tijds daarna
daarna door
door het
het proces
proces
hem al
al even
even
Bernays zulk
een tragischen
tragischen weerklank
weerklank verkreeg,
Bernays
zulk een
verkreeg,was
was het
het hem
ongezellig als
enen
in in
dede
werkplaats
zkins
werkplaats
zijnsvaders,
vaders, en
en zoo
zooverkreeg
verkreeg
als op
opdedeschool
school
onze jonge
jonge ontevredene
ontevredene eindelijk
eindelijk de langverwachte
langverwachte toelating,
op de
de
onze
toelating, om
om op
volgen.
Akademie van
schilderkunst de
Akademie
van schilderkunst
de lessen
lessen te volgen.
Dat nu
nu was
was —
- en
en dit
dát alleen
alleen —
- de
de idée
idée de
de derrière
derrièrelalatéte
teïe van
onzen
van onzen
Dat
held;
held; dat
dat ook
ook de
dereden,
reden, waarom
waarom hij
hij het
het overal
overal elders
elderszoo
zoodeerlijk
deerlijk had
had van
van
den man
man gebracht
gebracht....
worden,
menige
Antwerpsche
den
Hij Hij
zou zou
dandan
worden,
watwat
zoozoo
menige
Antwerpsche
geest
jongen, bijna
bijna van
wieg, als
als een
eengoudstralende
goudstralende droom
droom v66r
vóór den
den geest
jongen,
van in
in de wieg,
zweeft: schilder,
schilder, kunstschilder,
kunstschilder, een
een van
van Dijck,
Dijck, een
een Teniers,
Teniers,een
een
zweeft:
een Rubens,
Rubens, een
Leys of
of een
een de
deBraekeleer!
Braekeleer'
Leys
Was het
het nu
nu niet
nietzonderling,
zonderling, dat
dat—
- ook
ookopopdede
Akademie,waarvan
waarvan hij
hij
Was
Akademie,
zoo lang
lang in
in stilte
stiltegedroomd
gedroomdhad,
had,het
hetleeren
leerenmaar
maarniet
nietvlotten
vlottenwilde
wilde?
zoo
?
Mertens stond,
bij al
al zijn
zijn leeraars,
leeraars, op
op het
hetblaadje
blaadjeder
der„slechte"
"slechte" ofofallerallerMertens
stond, bij
minst der
der „minder
"minder goede"
leerlingen; nooit
of hoogst
hoogst zelden
zelden kreeg
kreegmen.
men
minst
goede" leerlingen;
nooit of
van hem
hem een
een kompleet,
kompleet, voltooid
voltooid werk
werk in
in handen;
handen; lachen,
lachen, spelen,
spelen, luieren
luieren en
en
van
sigaretten rooken
rooken was voor
voor hem
hem de
dedagelijksche
dagelijksche dagorde.
dagorde.
sigaretten
Eén enkel
lid van
van het
het heele
heele leeraarskorps
leeraarskorps stelde,
stelde, ondanks
ondanks al
al dat
dattobben,
tobben,
enkel lid
in den
den woeligen,
woeligen,lichtzinnigen
lichtzinnigen knaap.
knaap. Het
Hetwas
wasmeester
meesterKarel
KarelVerlat,
Verlat,
belang in
de
latere bestuurder
bestuurder der Akademie
Akademie in
in hoogst
hoogst eigen
eigenpersoon.
persoon.
de latere
In
onafgewerkte teekeningen,
teekeningen, schetsen
schetsen en
en studies
studies van
vanden
denroekeloozen
roekeloozen
In de onafgewerkte
oog hoedanigheden
hoedanigheden te
te ontdekken,
ontdekken, die
die
student
wist Verlat's
Verlat's scherpblikkend
scherp blikkend oog
student wist
hem,
het oordeel
oordeel van
vanallen
allenin,in,voor
voordede
toekomstdeden
dedenhopen.
hopen.„Karel
"Karel
hem, tegen het
toekomst
is
een speelvogel,"
speelvogel," placht
placht hij
hij te
tezeggen,
zeggen,„maar
"maar hij
hij heeft
heeft het
het oog
oogvan
vanden
den
is cen
echten
schilder en
en „poot"
"poot" ererbijbij'
echten schilder
! Laat
Laathem
hemmaar
maaruitrusten
uitrustenvan
vanalaldat
datluieren,
luieren,
hetbeleven:
beleven:hij
hij zal
zaleen
eenartiest
artiestworden!"
worden I"~
en
gij zult
zult het
en gij
En
dat Verlat
V erlat zich
zich niet
niet vergist
vergist had,
had, Mertens
Mertens zelf,
zelf, die
die het
het oordeel
oordeel des
des
En dat
meesters
ééns van
van hooren
hooren zeggen
zeggen kende,
kende, bewees
bewees het
hetten
tenovervloede
overvloede
meesters niet
niet ééns
nog
vóór hij,
hij, nu
nu 17
17ofof1818
jaar
oud,
Akademieverliet.
verliet.InInzijn
zijnlaatste
laatste
nog v66r
jaar
oud,
de de
Akademie
studiejaar
in ééns
ééns --._-dede
meesten
zijnermedeleerlingen
medeleerlingen ver
ver
studiejaarliet
liet hij
hij -— in
meesten
zijner
achter zich.
zich.
volgde een
eenernstige,
ernstige,ja,
ja,ininzekeren
zekerenzin,
zin,gevaarlijke
gevaarlijketijd.
tijd. Met
Meteen
eenheele
heele
Nu
Nu volgde
groep
lieden, waarvan
waarvan meer
meer dan
dan één,
één, sedert,
sedert, hier
hier en
en elders,
elders, heeft
heeft
groep jonge lieden,
naam
gemaakt, —
- onder
onder meer
meer anderen
anderen vermeld
vermeld ik
ik de
deHollanders
HollandersSteelink,
Steelink,
naam gemaakt,
den te
te vroeg
vroeggestorven
gestorvenHalberstadt,
Halberstadt,den
denEngelschman
Engelschman
Bos,
Koldeweij, Oake
Bos, Koldeweij,
Dake en den
voorts de
de Vlamingen
Vlamingen H.
H.Luyten,
Luyten,Boom,
Boom,Rosier,
Rosier,Brunin,
Brunin, —
Brawleigh,
Brawleigh, en
en voorts
volgde
hij thans
thans de
lessen van
van Verlat
Verlat op
op „de
"de klas
klas van
van het
hetleven."
leven."
volgde hij
de lessen
Leeren kon
wel, bij
bij Verlat,
V erlat, en
goed, en
en veel
veel ook;
ook; doch
doch het
het
kon men
men er
er wel,
en goed,
omineuze
hem hierin,
hierin, dat
dat de
deoud-wordende
oud-wordende schilder
schilder van
van Le Couft
Coup de
de
omineuze zat
zat hem
het meer
Collier, Buffel en
Leeuw, Vox
Vox Pofiuli
PopuH en Vox
meer en
en meer
meer als
als
Vox Dez~
Dei, het
en Leeuw,
hoofddoel
zijn onderricht
onderricht scheen
scheen te
tebeschouwen,
beschouwen,zijn
zijnleerlingen
leerlingen teteleeren
leer en
hoofddoel van zijn
hij zelf
zelf zag,
zag, teteleeren
leerenschilderen
schilderengelijk
gelijkhij
hijzelf
zelfininzijn
zijn laatste
laatste
zien
zooals hij
zien zooals
jaren schilderde.
schilderde.
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Tot eer
Tot
eer dezer
dezer jongeren
jongeren dient
dient het
het gezegd:
gezegd:zij
zij weerstonden
weerstonden krachtig
krachtig en
en meest
zegevierend
dezen
invloed. Althans,
Althans, in
in de
de werken
werken van
van
zegevierend dezen anders
anders niet
niet geringen
geringen invloed.
slechts één
één of
of twee
trof ons
tijd of
twee hunner
hunner trof
ons in
in dien
dien tijd
treft ons
ons nog
nog heden
heden
slechts
of treft
die schrille
schrille tegenstelling
tegenstelling van
van wit
waarop zich
zich de
demeester,
meester, na
nazijn
zijn
die
wit en
en zwart,
zwart, waarop
groote kunstreis
groote
kunstreis in
het Oosten
Oosten zoo
zoo met
met de
de borst
borst was
was gaan
gaan toeleggen.
toeleggen.
in het
slaagde hij
hij er niet
Doch -— slaagde
niet in,
in, hun
hun zijn
zijn eigen
eigen koloriet
koloriet tetedoen
doenovernemen,
overnemen,
des te heter
beter gelukte
gelukte het
het hem
hem bij
bij meer
meer dan
dan één,
een ideaal
ideaal te
des
één, hem
hem als
als een
te
beschouwen en liefleeren beschouwen
liefhebben het zooveel mogelijk
benaderen, in
in en
en door eigen
benaderen,
werk, van
van de
de in
in de
werk,
de muzea
opgehangen scheppingen
opgehangen
scheppingen
der groote meesters uit het
verleden, en
verleden,
en voornamelijk,
voornamelijk,
want voor de
want
de gotieken had
hij zelf te weinig
weinig hart,
hart, van
van
die der
die
der Renaissance.
Renaissance.
„Maar ziet dan
dan toch
"Maar
toch uit
uit
oogen," leeraarde
leeraarde hij,
uw oogen,"

„gij, Vlaamsche
"gij,
Vlaamsche jongeren
jongeren!!
De vreemdelingen
vreemdelingen komen
komen
naar Antwerpen en Brussel,
om in
om
in onze
onze openbare
openbare vergeheim van
van
zamelingen het geheim
dat schitterend
schitterend koloriet
koloriet van
van
onze nationale
onze
nationale meesters
meesters af
af
te leeren
leeren!! Zelfs
Zelfs de
de FranFranonder
schen, de besten zelfs onder
hen,
hen, achten
achten het
het niet
niet beneden
En gij
gij zoudt
zoudt niet
niet
den zich.
zich. En
tot deze
deze grootheden opzien
als tot
totmodellen
modellenen
en het
het niet
niet
houden
houden voor
voor de
de allergrootste eer,
eer, op
op hen
hen zooveel
Schoenlappertje, schilderij
olieverf.
't Schoenlappertje,
schilderij in olieverf.
mogelijk te
te gelijken?"
gelijken ?"
Niet —
- dat zij
zij zouden pogen
pogen door
door te
te dringen
dringen tot den
den kern
kern van
van hun
hun
artistiek
artistiek wezen
wezen;; dat zij
zij zouden
zouden leeren doorgronden
doorgronden in welken
welken gemoedstoestand
stand zij zich
zich in
in het
hetaanschijn
aanschijn der
der natuur
natuur v66r
vóór hun
hun ezel
ezel neerzetteden;
neerzetteden ;
niet,
dat zij
zij zich
zich zouden
zouden afvragen
afvragen:: hoe mag
mag dat
dat kermisje
kermisje van
van Teniers, dat
niet, dat
binnenhuisje
binnenhuisje van Ostade, dat landschap
landschap van
van Ruysdael of Hobbema er wel
wel
er de
de jeugd
jeugd en
en de
de frischheid van, wanneer
wanneer
hebben
uitgezien, welke
welke was
was er
hebben uitgezien,
het pas-geschilderd
pas-geschilderd op
ophet
hetatelier
atelierstond
stond;; maar, dat zij
zij aan
arbeid die
die oogaan eigen arbeid
verblindende
verblindende patien
patien moesten
moesten zien
zien te geven,
geven, welke
welketientallen
tientallen van
vanjaren
jaren aan
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die meesterstukjes
meesterstukjes — vaak
hun nadeel,
nadeel, het
het dient
dient wel
wel gezegd —
- hebben
vaak tot hun
maakte, eilaas,
geschonken, -— clåt
dát maakte,
eilaas, dán als
vroeger, schering
schering en inslag
inslag uit
uit
als vroeger,
van Verlat's
geheele
onderricht.
Verlat's
Dit nu
nu wilde
wildeikikdoen
doenuitkomen,
uitkomen,omdat
omdatikikmeen,
meen,dat
datde
dereden,
reden,waarom
waarommeer
meer
dan één van Verlat's vroegere of
latere
leerlingen,
zoo
niet
hun
leven
door,
of latere leerlingen, zoo niet hun levep. door,
dan toch
dan
toch jaren
jaren lang
lang verslaafd
verslaafd bleven
bleven aan
aan de
detraditie
traditievan
vanhet
het konventioneele
Antwerpsche bruin,
bruin, meer
meer algemeen
bekend
en
bespottelijk
algemeen bekend en bespottelijk geworden
geworden als
als
Anvers,"
siroft
d'
geen
andere
is
dan
deze
—
"sirop
d'
geen
andere
dan
deze
dat
deze
artiesten
al
te
gedwee
dat
deze
artiesten
al
te
»
voor evangelie
voor
evangelie hebben
hebben gehouden,
gehouden, wat
wat hoogstens
hoogstens een
een leelijke ketterij
mocht
ketterij mocht
heeten.
Ook Karel Mertens
Mertens zou er van
van kunnen
kunnen vertellen.
vertellen. Immers
Immers nog
nogverscheiden
verscheiden
jaren,
jaren, nadat
nadat hij, in 1883, meen
ik, voor het
het allereerst
allereerst aan
aan een
een tentoonstelling
tentoonstelling
meen ik,
van den
van
den met
met zijn
zijn medehulp gestichten kunstkring,
kunstkring, Als ik kan,
kan, had deelgenomen, schilderde
hij en bleef
bleefhij
hij schilderen
schilderen -— als
een kleinklein- en
en fijnschilder
schilderde hij
als een
de
uit
de I7
eeuw? neen, zóó
het niet
niet gezegd
gezegd worden!
- als
een
z66 mag
mag het
uit de
17' eeuw?
worden! —
als een
uiterst talentvol
uiterst
talentvol en
en geroutineerd
geroutineerd practicien, die
wel uitstekend
uitstekend teekent en
die wel
de
waarde kent
kent van
van ieder
iedertoontje;
toontje;die
diezich
zichdaarenboven
daarenbovende
dewerkwijze
werkwijzevan
van
de waarde
even welken
om 't even
welken meester
meester in
in luttel
luttel tijds weet
te maken,
maken, doch
doch met
met
weet eigen te
opzet
niet kijken
kijken wil
wil naar
naar de
denatuurlijke
natuurlijke kleur
kleur en
en de
dewerkelijke
werkelijke verli~hting
opzet niet
verlic-hting
der
dingen.
der dingen.
zat de
de geschiedenis
Heb
ik het
het goed
goed voor,
voor, dan
dan zal
geschiedenis van
van der jongeren
fongeren KitnstHeb ik
Kunst"Als ik kan"
kan" eensdaags een belangrijke
belangrijke bron
bron zijn
zijn voor de
de nadere
nadere
vereeniging „Als
kennis
het beter
beter begrijpen
begrijpen van
van de
de Antwerpsche kunst
einde van
van
kennis en het
kunst op
op het einde
de
negentiende eeuw.
eeuw. Gesticht
Gesticht door
door jonge
jonge lieden
lieden van
van even
even uiteenloopende
de negentiende
richting als
als verschillend
verschillend talent,
talent, waarvan
waarvan enkelen
enkelen naam
naam maakten,
maakten, anderen
anderen
richting
tot
heden toe
de kom
parsen behooren,
behooren, enkelen
en penseel
penseel in
in
komparsen
enkelen zelfs
zelfs palet
palet en
tot heden
toe tot de
het
hoekje
gooiden,
was
deze
kring
als
een
lens,
waarin
zich
beurtelings
het hoekje gooiden, was deze kring als een lens, waarin zich beurtelings
al de
al
de richtingen
richtingen en
en ismen
ismen der
derlaatste
laatstejaren
jarenweerspiegelden.
weerspiegelden.
Henry van
van de
Toen
zij
begonnen,
Mertens,
Luyten,
Rosier, Brunin, Henry
—
Toen zij begonnen,
Velde,
Rul, en
en al
al de
deanderen,
anderen, -— stonden
zij allen,
allen, van
van de
de Velde
Velde alleen
alleen
stonden zij
Velde, Rul,
nog rechtstreeks
rechtstreeks onder
onder den
den invloed
invloed der
der Akademie en
van Verlat. En
niet,
en van
niet, nog
de trouwste
toch
was het
het uit
uit him
hunmidden,
midden, dat
dat -— na
luttel jaren
jaren -— de
trouwste en
en
na luttel
toch was
in de
stoutste
soldaten van
van de
de vrijlichtschildering in
de Scheldestad opstonden.
stoutste soldaten
kan tot
toe en nam
Mertens
lid van
van Als zk
zk kan
tot 1892 toe
nam deel
deel aan
aan al de
de
Mertens was
was lid
tentoonstellingen
den kring.
kring.
tentoonstellingen van
van den
Hier
het de
deplaats,
plaats, een
eenblik
bliktetewerpen
werpenopopdede
schilderijenuit
uitMertens'
Mertens'
Hier is het
schilderijen
eerste periode.
Onder
hij die schilderde,
schilderde, werd
werd reeds gezegd.
gezegd. Toch
Toch denke
Onder welken
welken invloed
invloed hij
niet
aan
nabootsingen
van
dezen
of
genen
ouden
meester!
Ditalleen
alleen isis
men
men
aan nabootsingen van dezen of genen ouden meester! Dit
waar:
zij waren
door muzeum-schilderijen geTnspireerd.
geïnspireerd.
zin door
waren in zekeren zin
waar : zij
Ik
herinner
mij
nog
zijn
Plaatsnf/der,
geëxposeerd
in
het
eerstesalonnetje
salonnetje
in
het
eerste
Ik herinner mij
zijn Plaalsnilder,
van Als ik kan.
kan. Voor
de meesten,
meesten, te
te Antwerpen,
Antwerpen, was
was dat
dat kleine,
kleine, met
met
Voor de
angstvallige zorg
voltooide,
ofschoon
niet
gelikte,
warm
en
diep
in
zijn
kleur
ofschoon
niet
gelikte,
warm
en
diep
in
zorg voltooide,
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ding, een
een veropenbaring.
veropenbaring. Ook
Ook vond
vond het
hetonmiddellijk
onmiddellijk een
een kooper.
zittend ding,
nog hooger
hoog er steeg de
debewondering,
bewondering, wanneer,
wanneer, op
op elke
elkevolgende
volgendetentenEn nog
En
één, maar
maar soms
soms drie
drie en
en vier
vier even
evenmooi-gedane
mooi-gedane paneeltjes
paneeltjes
toonstelling, niet 66n,

In 't Waterhuis
ets.
Waterhuis te Antwerpen,
Antwerpen, naar
naar een
een ets.

te zien
zien waren,
waren, steeds
steeds tafereeltjes
tafereeltjes met
met één enkel
eens twee
Nj uitzondering eens
enkel of bij
figuurtjes,
binnentjes van volkswinkeltjes, werkplaatsen
schilders, beeldwerkplaatsen van schilders,
figuurtjes, binnentjes
houwers of herstellers,
een- hoekje
een kroegje,
kroegje, een
een smidse
smidse of
of een
een
hoekje van
van een
herstellers, eert
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gieterij, vol
vol van
van allerhande
allerhande meubels,
meubels, huishuis- of
of ambachtsgerief,
ambachtsgerief, potten
potten en
enpannen,
pannen,
gieterij,
zorg geschilderd,
geschilderd, elk &tail
détail angstvallig
angstvallig onderlijnd,
onderlijnd, en
en het
het
alles met
met gelijke
gelijke zorg
alles
geheel als
als het
hetware
waregedoopt
gedooptinineen
eenbad
bad van
van oogstreelend
oogstreelend geel
geel en
enbruin.
bruin.
geheel
En werkelijk,
werkelijk, al
al die
diebewondering
bewondering was
wasverdiend,
verdiend, althans
althans in
in zeker opzicht.
opzicht.
En
Van
Van degelijk,
degelijk, ja,
ja, ongemeen
ongemeenkunnen
kunnen getuigden
getuigdenalaldiedieschilderijtjes.
schilderijtjes.InInenkele,
enkele,
In de
'1 Schoenlapfierlje,
de beste,
beste, zooals:
zooals : De Vrijg-ezel,
Vrfjgezel, In
de Plaatdrukkerj,
PlaatdrukkeY'iJ~
't Schoenlappertje,
de
De Hoornblazer,
Hoornblazer, ficht,
jicht, lag,
lag, naast
naast een
een schat
schat van
van enkel
enkel maar
maar wat
wat te
te
De
gevoel en
weinig verduwde
verduwde observatie,
observatie, een
een stil,
stil, doch fijn
fijn gevoel
en een
een groote
weinig
distinctie van
van kleur
kleur..... De figuurtjes,
figuurtjes, meest
meest portretten
portretten ofofals
alsportretten
portretten
distinctie
behandeld, zouden geleefd
geleifd hebben,
hebben, ware
ware de
de atmosfeer
atmosfeer rond
rond hen
hen maar
maar niet
niet
behandeld,
besloten, zoo
zoo duffig en
en zoo
zoo oud
oud geweest.
geweest.
zoo besloten,
één woord —
- al deze
dezedingen
dingenwaren
warenweinig
weinigmin
mindan
danmeesterlijk
meesterlijkwerk
werk —,
-,
In één
niet waren
waren zij,
zij, wat
wat zij alleen hadden
hadden moeten
moeten zijn
zijn:: werk
werk van
van een
een door
door
maar niet
oog zienden
zienden en
en zelf
zelfintiem
intiem voelenden artiest.
eigen oog
Ik weet
weet niet
nietgoed,
goed,ofof
verwaand
klinken,maar
maarikikherinner
herinner
Ik
hethet
nietniet
verwaand
zalzal
klinken,
mij niet
zonder zekere
zekere voldoening
voldoening dat
dat ik,
ik, geheel
geheel alleen,
alleen, teteAntwerpen,
Antwerpen, den
den
mij
niet zonder
treurig en moed
had, den
den zooveel bijval genietenden jongen
jongen man
man de
de
treurigen
moed had,
hem
schillen van
de oogen te doen
doen vallen
vallenenen
hemnaar
naarandere
anderepaden
padenteteverwijzen.
verwijzen.
schillen
van de
over- en
In meer
meer dan
dan één opstel
noemde ik
ik zijn overen overvolmaakte kunst
opstel noemde
In
en in
van die
die dagen
dagen vervelend,
vervelend, droog,
droog, konventioneel, en
in elk
elk geval
geval een
eenstuitend
stuitend
van
Ik gaf er
anachronisme
midden van de
de kunstbeweging onzes tijds. Ik
er den
den
anachronisme te
te midden
smeekte den
aan van
van oude-menschenkunst, smeekte
den maker
maker rekening
rekening te
te houden
houden
naam
naam aan
al was
van het
het licht,
licht, en
engaf
gafhem
hemden
denraad
raad -– al
was 't enkel
met
de inwerking
inwerking van
met de
lang buiten
tot oefening
oefening -— een tijd lang
buiten te
te gaan
gaanschilderen.
schilderen.
Hemel! Wat een
Hemel!
een teleurstelling
teleurstelling was
wasdat
datvoor
voordedevele
velevrienden
vriendenen
en bewondein een
toen daar,
raars van
den jongen
jongen kunstenaar,
daar, in
in 1885 of 1886, in
een der
der
kutistenaar, toen
van den
slechts
een
enkel,
maar
een
handgewone
salonnetjes
van
Als
z'k
kan,
slechts
een
enkel,
maar
een
handa
gewone salonnetjes van
groot paneeltje
Mertens te zien
zien was
was -— een bleek, bijna
bijna krijtwit
krijtwit gezichtje
paneeltje van
van Mertens
op
"de
Schelde!
op "de
Men
haast zijn
Mertens,
zijnoogen
oogen niet
nietgelooven.
gelooven. Dát een schilderijtje van Mertens,
Men kon
kon haast
Dat
...
.
Antwerpschen
kolorist!
van
den
kloeken,
sappigen,
door
en
door....
Antwerpschen
kolorist!
Dat
door
en
door
van den kloeken,
ziekelijke, leelijke ding!
Het ding
doch het
het was
Het
ding was
was niet
niet mooi,
mooi, inderdaad,
inderdaad, doch
was een
een sprong,
sprong, een
een wilde
wilde
misschien,
een stoute
stoute
misschien,ver
ver buiten
buitende
de voorgeschreven
voorgeschrevenperken,
perken,en
en in
in elk
elk geval een
sprong
van
de
konventie
weg
naar
de
natuur.
weg
naar
de
natuur.
konventie
sprong van
die den
den
één, die
Scheldestad maar
maar één,
was er
er in
Nu
voren -— was
in de
de Scheldestad
als even
even te voren
Nu -— als
moed
had
toe
te
juichen.
moed had
te juichen.
zooeven.
noemde ze
ze zooeven.
De
reden van
van dit bravo
ik noemde
bravo -— ik
De reden
door
dagen lang
lang -— door
-- dagen
werd -Maar
hij,
die
dit
bravo
had
uitgestooten,
werd
uitgestooten,
Maar hij, die dit bravo had
vijand
vriend uitgelachen,
dan de
de arme
arme schilder
schilder zelf.
zelf.
vijand en
en vriend
uitgelachen, meer
meer nog
nog dan
bijvoegen....
durf ik
ik er
er bijvoegen
En
niemand te
te Antwerpen
Antwerpen mij
mij deze
deze eer
eer benijdde,
benijdde, durf
....
En dat niemand
zou juister
juister
salt() mor/ale
moriale zou
Een
het zooeven
waar salto
een waar
zooeven;; een
Een sprong,
sprong, noemde
noemde ik
ik het
En
het
lieve
publiek
,,te
lul
fit
Men
voz'r
/"
klinken.
bien
fit
voir
!"
„le
lui
En
het
lieve
publiek
klinken.
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Voor den
den lieveling
lieveling van
van alle
alleliefhebbers,
liefhebbers, die
die tot
tot dat
dat oogenblik
oogenblik toe voor
voor
Voor
had
gevonden,
volgde
nu
heel
een
ieder
werk,·
groot
of
klein,
een
had
gevonden,
volgde
nu
heel
een
kooper
ieder werk, groot of klein, een
van
tijd van miskenning
mi$kenning van
van de
de zijde
zijde des
des publieks,
publieks, van onrechtvaardigheid
onrechtvaardigheid van
tijd
die der
der kritiek.
kritiek.
- alsof
alsof zijn
zijn werkkracht
werkkracht den
den invloed
invloed onderging
onderging van
vandeze
dezemiskenning
miskenning —
En —
twee,
drie,
vier
jaren
bracht
Mertens
nog
slechts
weinig
voort:
jaren
bracht
Mertens
nog
slechts
weinig
voort:
gedurende
twee,
drie,
vier
gedurende

Oukens,
Oukens, naar
naar een
een ets.

jongeling, ziekelijk
1886 zijn
in
zijn Zieken Jongelzng,
behandeling als
titel zelf:
zelf:
in 1886
ziekelijk van
van behandeling
als de
de titel
bijna gewild
uiterst
bleek, bijna
toon het
het sterkstralend
die
uiterst bleek,
gewild bleek
bleek van
van toon
sterkstralend licht
licht in
in die
kamer, de
de kleur
kleur van
van alle voorwerpen
kamer,
voorwerpen weg --,
--, en
en in 1888
1888 Een
Een Schilderklas,
Schilderklas,
reeds
wat kloeker
kloeker en
en gezonder
gezonder van
van kleur,
kleur, maar
maar nog steeds
steeds erg
erg mou
reeds wat
/mu van
van
behandeling.
behandeling.
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Doch
toen af ging het
het weder
weder van
van goed
goed naar
naar beter,
beter, slag op
op slag
slag en
en
Doch van
van toen
stuk
na stuk.
stuk.
stuk na
Schavoispringers, 189o,
Twee Oudjes
Oudfes en Schavotspringers,
189°, De
DeGroenselwinkel
Groenselwinkel en Bznnenzzcht,
Bznnenzzcht,
en vooral
1891, en
vooral Het Kwartet,
Kwartet, mede
dit laatste
laatste jaar,
jaar, toonden,
toonden, dat
dat het
het nog
nog
mede in dit
is bleek
geenszins noodig is
bleek of
ofgrijs
grijs teteschilderen,
schilderen, om
om lu
mini st te zijn.
zijn.
luminist
In een
a. in
In
een paar
paar dezer
dezer stukken,
stukken, o. a.
in 't laatstgenoemde,
nam Mertens
Mertens zijn
laatstgenoemde, nam
toevlucht tot de
toevlucht
de stippelmethode, en
eerlijk moest
moest men
men erkennen,
erkennen, dat
dat tot
tot dán
en eerlijk
niet velen,
niet
velen, in
in België,
België, ook
ook niet
niet van
van Rijsselberghe of
Lemmen of van
van de
de
of Lemmen
Velde, in
aandedevoorwerpen,
voorwerpen, zulk
en uituitVelde,
in gestippeld
gestippeld werk
werk zulke
zulke soliditeit
soliditeitaan
zulken
sprong aan
figuren hadden
hadden gegeven.
gegeven.
aan de figuren
Het
stuk had
had -— bij
gros van
van het
hetpubliek
publiek -— natuurlijk
bijval.
Het stuk
bij het
het gros
natuurlijk weinig bijval.
Doch, wat
wat beloofde
het niet
-een naaste, zekere
Doch,
beloofde het
niet voor
voor een
dat
zekere toekomst!
toekomst! Van dat
kon men
oogenblik kon
men van
van Mertens
Mertens zeggen, dat hij
hij -— "avait
faitfieau
peauneuve",
neuve",
„avail fait
en, na
en,
na al het
het ziekelijke van zulk
hervormingsproces doorworsteld
doorwprsteld te hebben,
hebben,
zulk hervormingsproces
gezonder
was opgestaan.
gezonder dan
dan ooit was
Zijn Kwariet
was geen meesterstuk; de perspektief liet
lijn
Kwartet was
wat te
te wenschen;
liet wat
piano
en spelers
spelers schenen
schenen wel
wel wat
watover
overhet
hetplankier
plankierteteglijden.
glijden. Doch hoe
piano en
mooi verlicht
hoe waar
waar van
van houding
houding die
die aan
aan 't klavier
mooi
verlicht de
de cello-speler,
cello-speler, hoe
zittende juffrouw,
juffrouw, hoe
en helder
helder dat
dat alles
allesomvattende
omvattende licht.
licht..
hoe jong
jong en
Van denzelfden tijd
ongeveer dagteekent, benevens De Groenselwinkel,
Groenselwinke!,
tijd ongeveer
Portret van
van Mr.
Rilswijck, alsdan
een Portret
Mr. Jan
Jan van
van Rf/swffck,
openbaar onderalsdan schepen van openbaar
nu, sedert
sedert negen
negen jaren,
jaren, burgemeester
burgemeester van
van Antwerpen.
Antwerpen.
wijs, nu,
dezer stukken
stukken herleeft
herleeft nogmaals
nogmaals de
deMertens
Mertensder
dereerste
eersteperiode,
periode,
In
In het eerste dezer
zich
met voorliefde
voorliefde toeleggend op
op het
hetteruggeven
teruggevenvan
vanallerlei
allerleikleinigheden,
kleinigheden,
zich met
zijnniet
nietmeer
meerkleintjes
kleintjes
dol
op mooiheid
mooiheid van
vankleur.
kleur.Doch
Dochdiedie
kleinighedenzijn
dol op
kleinigheden
gezien
en nog
nogkleiner
kleinergeschilderd;
geschilderd; zij doen
het geheel
geheel niet
niet langer
langer afbreuk.
afbreuk.
doen het
gezien en
De
personages echter
echter staan
er nog
nog vrij
vrij links
links en
enonbeholpen,
onbeholpen, hoe
hoe goed
goed
De personages
staan er
staan: er
geteekend dan
Doch zij
zij kunnen
kunnen ademhalen,
ademhalen, waar
waar zij staan:
er is
is lucht
lucht
dan ook. Doch
en
ruimte in
in den
den winkel.
winkel.
en ruimte
, Een
stap nog
nogzou
zouMertens
Mertens wagen.
wagen. Had
Had hij nu
en deuren
deuren
nu al vensters en
Een laatste stap
van zijn atelier
en van
van de
dedoor
doorhem
hemgraag
graaggeschilderde
geschilderde huisjes
huisjes voor
voor het
het
atelier en
levenbrengende licht
geopend, thans
thans trad
trad hij vastberaden
vastberaden buiten,
buiten, en
en sloeg
licht geopend,
haven of in
zijn ezel
op in
in het
het gewoel
gewoel van
van de
de Antwerpsche haven
in de
dedrukke
drukke
ezel op
straatjes onzer
onzer achterbuurten.
achterbuurten.
leverde een
Op
de Gentsche tentoonstelling
van 1892 leverde
een drietal
drietal schilderijen
schilderijen
tentoonstelling van
Op de
het
schitterend bewijs,
bewijs, dat
dat hij
hij niet
niet vruchteloos
vruchteloos had
had „gepoogd."
"gepoogd." Hij
Hij stelde
steldeer
er
het schitterend
ten
toon, in
in ééns, deze drie
verdienstelijke werken,
werken, voor het laatste waarvan
ten toon,
drie verdienstelijke
hem
gouden medaille
medaille werd
werd toegewezen:
toegewezen: De Dronkaard,
Dronkaard, In
Inde
deKajuit
Kafuit en
hem de gouden
Op
de Schelde.
Schelde.
0.p de
Ik
neem gaarne
gaarne aan,
aan, dat
dat het
het onderwerp
onderwerp van
van het
het eerste
eerste niet
nietiedereen
iedereen zal
zal
Ik neem
verrassende, treurig
bevallen;
daarom is
het, werkelijk,
werkelijk, al
te brutaal
brutaal in
in zijn verrassende,
bevallen; daarom
is het,
al te
aandoende
in het
hetbestaan
bestaan
aandoende werkelijkheid.
werkelijkheid.Het
Hetis,
is, inderdaad,
inderdaad,een
een stoute
stoute greep in
in al
van zeker aan
zich zelf overgelaten
overgelaten deel
deel der
der arbeidende
arbeidende klasse,
klasse, en
en -— in
aan zich
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het
angstwekkende van
van zijn realisme,
minstens even
even aangrijpend als
zoo
het angstwekkende
realisme, minstens
als zoo
uit Dickens'
menig tooneel uit
Dickens' Nû:kleby
Nick 10)1 of Nelly.
Daar ergens
Daar
ergens in
in een
eeneenzamen,
eenzamen, stillen
stillen uithoek
uithoek der
der voorstad,
voorstad, op
op een
een met
met
planken
omheinde plek,
plek, twee
planken omheinde
twee dagloonsters,
dagloonsters, afhakkend,
af hakkend, met
met botte
botte bijlen,
kalk
en moortel van
de voor
voor afbraak
afbraak verkochte
verkochte steenen. Werktuigelijk,
van de
kalk en
Werktuigelijk, als
automaten,
als slaven,
slaven, zonder
zonder een
een genstertje licht
de
automaten,gelaten
gelaten en
en gedwee als
licht in
in de
hoop op
hethart,
hart,doen
doen zij
zij wat
wat zij
hoofden, zonder
eenige hoop
op iets
iets beters
beters ininhet
zonder eenige
doen,
stoffelijk, brutaal,
weg. Naast
Naast haar,
haar, op
op wat
wat steenen, te
doen, stoffelijk,
brutaal, dom
dom en
en stom
stom weg.
herkennen
een leurder
leurder in
in „vodden
"vodden en
en beenen"
eenvoudig voor
voor een
een
herkennen voor
voor een
beenen" of eenvoudig

Jicht, schilderij
Jicht,
schilderij in olieverf.
olieverf.

voddenraper van
beroep aan
aan den
den zak, dien
hij aan dat
dat vrachtje
vrachtje
van beroep
dien hij,
hij, zoo
zoo zeer is hij
gewoon,
niet eens
eens heeft
heeft afgelegd,
afgelegd, zit,
zit, met
met hypokriete houding,
kijkend met
met
gewoon, niet
houding, kijkend
brutaal van
van
gluipige,
loensche blikken,
man van
van een
een dier
dierbeide
beideslaven,
slaven,brutaal
gluipige, loensche
blikken, de
de man
gezicht,
met van
van roodheid
roodheid glimmende,
glimmende, jenever-uitzweetende wangen.
gezicht, met
Wat
hem naar
naar die
dieplaats
plaats heeft
heeft gevoerd,
gevoerd, -— men ziet het
den man
man aan.
aan.
Wat hem
het den
Het spreekt
spreekt uit
uit zijn
zijn heele wezen.
Doch zij kennen
de wroetsters,
wezen. Doch
kennen den
den vogel,
vogel, de
zal dienen,
dienen, zoo
zoo zij hem
....
en weten
weten -— waartoe
waartoe het zal
hem geven
geven wat
wat hij
hij vraagt
vraagt....
zij hooren niet,
En zij
hakken en
en kloppen
kloppen voort,
voort, onnoozel, onverbiddelijk.
niet, en hakken
Op
de Schelde
Schelde toont ons
ons het
hetzware
zwarevaartuig
vaartuigvan
vaneen
eenbeurtschipper,
beurtschipper,varend,
varend,
Oft de
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met zachte
met
zachte deining,
deining, onder
onder zijn
zijn opengespannen vlag,
mee met
met den
den stroom.
stroom.
vlag, mee
mooien,
Al licht
licht en
enwarmte
warmtevan
vaneen
een
mooien,kalmen
kalmenzomerdag
zomerdag vervullen
vervullen dit
dit schilderij : het water
derij:
water kabbelt
kabbelt zacht, in blauwwendige reflexen,
den frischgroenen
reflexen, den
tegen;j bedaard
bedaard rookt
oever tegen
rookt de
de oude
oudeschipper
schipper zijn
zijn pijpje,
pijpje, terwijl
terwijl een
een kleine
kleine
jongen
op het
uitgestrekt;j ook
jongen op
het dek
dek ligt
ligt uitgestrekt
het schip
schip ziet
zietererslaperig
slaperig uit,
uit,
ook het
zijn bruingeteerde
weerkaatsend met zijn
bruingeteerde karkas
het
geschitter
van
den
heerkarkas het geschitter van den
lijken dag.
Het derde
derde schilderij,
schilderij, -— een
oude en
en een
een jonge
jongeschipper
schipperin
in het
het vooronder
een oude
rookend en
keuvelend, in
in stille
stille welgedaanheid,
welgedaanheid, wachtend
wachtend op
ophet
heteenvoudige,
eenvoudige,
en keuvelend,
doch voedzame
dat op
op het
duivelije, vóór
doch
voedzame middageten,
middageten, dat
het duiveltJe,
v66r hen, te koken staat, -—
van een
eengeoefend
geoefend
is,
ofschoon een
een binnengezicht, toch
evenzeer het
het werk
werk van
is, ofschoon
toch evenzeer
Het licht
licht stroomt
stroomt als
als 't ware
langs
den
trapluminist als
de twee
twee andere.
andere. Het
als de
ware
den trapstraalt rond
rond de
de beide
beide luidjes en golft tot
in de
de hoeken.
hoeken.
mond
binnen j het
het straalt
mond binnen;
tot in
En
wat een
een leven
leven zit
zit er
er in
in die
die personages,
vooral in dien
jovialen,
goedigen
En wat
personagesorooral
dien
oude,
vertellend, met
met zijn
zijn baardbranderken in
hand, een of
of andere
andere leuke
leuke
oude, vertellend,
in de hand,
mop ? Zie,
onderscheidt zich
Zie, ook
mop?
ook hierdoor onderscheidt
zich dit
werk
van
zoo
menig
ander
dif werk van zoo menig ander
uit
Mertens' eerste
eerste periode: stelde
hij zich,
zich, in
in die
die eerste
eerste jaren,
jaren, wel
wel eens
eens
uit Mertens'
stelde hij
tevreden
de plunje,
plunje, nauwgezet,
nauwgezet, in
elk plooitje
plooitje en
en vlekje
vlekje en
enveegje
veegje
tevreden met
met de
in elk
uit te·
pieren, thans
steken er
er lichamen
lichamen in
in die
die kleeren, men
kan den
den romp
romp
thans steken
te pieren,
men kan
ofscheenbeen
scheenbeen in
in zoo'n broek.
voelen
in zoo'n buis
knie of
buis en knie
voelen in
1892 was
voor onzen
onzen kunstenaar
kunstenaar een vruchtbaar
vruchtbaar jaar.
twee andere
andere
was voor
jaar. Nog
Nog twee
liet het
tamelijk groote tafereelen
tafereelen liet
het hem
hem voltooien: De Dokter
der
Armm
Dokier
Armen en
De Borduurster.
van de
dehoedanigheden,
hoedanigheden, door
door mij
mij in
in de
de drie
drie pas
pas bebeVeel van
Borduursier. Veel
deze beide
beide terug.
terug.
schreven schilderijen
schilderijen bewonderd,
bewonderd,vinden
vindenwij
wij in
in deze
iets te
Ik
mag niet
niet verzuimen, iets
te zeggen van
ten allerminste
allerminste één van
Ik mag
van ten
van de
twee
werken, welke
welke de
de artiest
artiest in
in 1893-1894 schilderde,
destwee werken,
schilderde, b.v.
b.v. van
van het desKroonlyes.
tijds druk besprokene, De Kroont/es.
varieiur voltooid,
waren nog niet
niet ne varietur
De Kroont/es
voitooid, toen -— alleen
Kroonties waren
alleen op het
Mertens zich
zich liet overhalen,
aandringen
velen -— Mertens
overhalen, dit
dit groote doek
aandringen van
van velen
doek in
in het
op te
wereldsalon van 1894 op
te hangen.
hangen.
De schilder
- steeds
verder en verder
verder gaande
gaande op
op den
den zoo
zoovastberaden
vastberaden
steeds verder
schilder —
ingeslagen
weg, zich
zich meer
meer en
en meer
meer verdiepende
verdiepende in
in de
de studie
studie van
van het
het vrije
vrije
ingeslagen weg,
en blije
blije licht,
licht, -— had niet genoegzaam
genoegzaam het
het effekt
effekt getemperd van
van zekere
zekere toetsen,
toetsen,
aangebracht
om
het
reflekteeren
van
de
tonaliteit
der
omgevende
van de tonaliteit der omgevende vooraangebracht om het
werpen op
het malsche,
blankroze kindervleesch
kindervleesch te doen uitkomen.
malsche, blankroze
uitkomen. Dat
Dat is
op het
de oogen dier
opzettelijk
echter -— ook nu
nu -— vooral
vooral een gebrek in de
dier wel eens opzettelijk
van op
op een
een afstand
afstand en
en een
een plein-air met
den
bijzienden, die
een miniatuur
miniatuur van
die een
met den
hetdoek
doekplegen
plegentetebekijken.
bekijken.Toegegeven
Toegegevenechter,
echter,dat
dathier
hiergetemperd
getemperd
neus
op het
neus op
mag
en zelfs
zelfsmoet,
moet,wat
wateen
eenalleraardigste
alleraardigstegroep
groepvan
vankinderen
kinderenhebben
hebben wij
mag en
hier vóór
oogen! Zie
maar even
even bijgaande reproductie
een potloodZie maar
reproductie van
van een
v66r oogen!
teekening des
schilders: hoe
hoe snoezig zijn
kopjes, hoe ongedwongen
ongedwongen en
en
des schilders:
zijn die
die kopjes,
natuurlijk
overtuigd naïef
ongehuicheld-kinderlijk het
naief en ongehuicheld-kinderlijk
natuurlijkdie
die houdingen,
houdingen, hoe overtuigd
En wat
geheele tooneel!
tooneel! En
wat zingt elk
volgens eigen
eigentemperament
temperament en
en aangeelk volgens
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boren aanleg:
aanleg : heel
heel lui,
lui, met
boren
met tegenzin,
tegenzin. uit
uit den
den treuren,
treuren, om
om maar
maar te
te doen
doen
als de
als uit
of als
als gold
uit plichtbesef,
plichtbesef, of
gold het
het hier
hier een
een
als
de anderen,
anderen, deze
deze j ; -— als

zieke Jongeling,
Jongeling, schilderij
schilderij in
in olieverf.
olieverf.
De zieke

broodwinning, een
andere j uit
uit louter
louter zingensgenot,
zingensgenot, geroerd
geroerd door
door eigen
eigen
broodwinning,
een andere;
stem en
en zang,
zang, een derde.
derde. Ernstig
Ernstig en
en waardig
waardig slaat
slaat de
de grootste
grootstede
demaat,
maat, haar
haar
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best doende
best
doende om
om boven
boven al de
de andere uit
een kleintje zingt, bulkblijkuit te klinken;
klinken; één
boar met
veel te hoog;
baar
met heel fijn
fijn piepstemmetje,
piepstemmetje, veel
hoog; een
een ander ... .
Ik beschrijf
Ik
beschrijf echter
echter niet
niet verder. De beste
beste beschrijving
beschrijving is
is .... de teekening zelf.
woord over
over de
dekleur.
kleur.
Veel
liever een
een woord
Veel liever
Men
ditschilderij
schilderij bont
Men heeft dit
bon/ geheeten.
Bont -— jawel,
jawel, doch -— of dat
dat dan
dan niet
niet mocht?
mocht? Meer
Meer:: of het zelfs
zelfs niet
niet
moest
nu??
moest nu
Waaruit toch
Waaruit
toch spruit
spruit dat
dat bonte
bonte voort? Louter
uitsluitend uit
de veelLouter en uitsluitend
uit de
kleurige
kleedij der
kleine zangeressen
zangeressen en
en uit
uit het
hetschreeuwerige
schreeuwerige van
van die
die
kleurige kleedij
der kleine
uit
papier gesneden
gesneden kroontjes
kroontjes en
en kransjes.
kransjes. De
De grond
grond isis eenvoudig
eenvoudig groen,
groen,
uit papier
de achtergrond
achtergrond een
een effen
effen muur.
muur.
De geheele vraag
komt dan
dan hierop
hierop neer:
neer: vertoont,
vertoont, alaldan
danniet,
niet, de
de kleedij
vraag komt
kleur, en
ja -— mocht
artiest,
onzer volkskinderen die
bontheid van
die bontheid
van kleur,
en zoo ja
mocht de artiest,
mits
eerbiediging van
van de
de eischen
eener welbegrepen <esthetiek,
mits eerbiediging
eischen eener
æsthetiek, die eIgeneigenaardigheid niet weergeven?
weergeven ?
Ik
er mij
mij wel
wel voor wachten
te beantwoorden.
beantwoorden. Het
Het mocht
mocht
Ik wil er
wachten deze
deze vraag
vraag te
soms klinken
als een
soms
klinken als
een dier
dier bekende
bekende „waarheden
"waarheden als
als koeien!"
Dit ééne wil
ik zeggen: het
bonte van
van de
dekleur
kleurmaakt
maakt het
het stuk
stuk in
in geenen
wil ik
het bonte
deele onsciioon.
onschoon.
Ik
noemde, onder
onder Mertens'
Mertens' werken,
werken, het
het portret
portret van
van Antwerpens
burgeAntwerpens burgeIk noemde,
meester,
advokaat Jan
van Rijswijck. Hoe verdienstelijk
verdienstelijk ook
ook als
als schilderij,
schilderij,
meester, advokaat
Jan van
toch
het geenszins
geenszins het
hetbeste
bestevan
vanhet
hetgoed
goed
dozijn
konterfeitsels,door
doorden
den
toch is het
dozijn
konterfeitsels,
onderteekend. Dat
van den
den heer
heer Flecken, te Antwerpen,
Antwerpen, dat
dat
jongen artiest onderteekend.
Dat van
van Mr.
Mr. Thiberghien te Parijs.
vooral dat
dat van
vanMevr.
Mevr. Mertens,
Mertens, de
de moeder
en vooral
Parijs, en
vrij van
van zelfs
van
den schider, zijn
vooral -— vrij
zelfs het
het
van den
zijn voortreffelijk.
voortreffelijk. Het
Het laatste vooral
allergeringste effektbejag, eenvoudig
vrouw zelve,
zelve, die
die er
er
eenvoudig en
en goedig
goedig als
als de vrouw
voor
gezeten heeft,
heeft, isiseen
eenkunstwerk
kunstwerk van
vanwaarde.
waarde.
voor gezeten
Na in
in het
hetvoorgaande
voorgaande eenige van
voornaamste werken
werken uit
twee
van de voornaamste
uit de twee
Na
te hebben
eerste ontwikkelingstijden
onzen schilder
schilder in
in oogenschouw te
hebben
ontwikkelingstijden van
van onzen
genomen,
ik het
het thans
thans wagen,
wagen, in
in eenige breede
breede trekken
zijn loopbaan
loopbaan
trekken zijn
genomen, wil
wil ik
beoordeelen en zijn talent
te beoordee1en
nader te
te kenschetsen.
kenschetsen.
talent nader
werd reeds
Onder
welke invloeden
invloeden zijn eerste
optreden plaats
plaats vond
vond -— werd
Onder welke
eerste optreden
in
den aanvang
aanvang gezegd.
gezegd.
in den
De nauwelijks
nauwelijks twintigjarige
twintigjarige had
geen blik
blikgeworpen
geworpen in
in het
hetinnige
innige
had nog geen
hoogsteeen
eenoppervlakkigen.
oppervlakkigen.De
Deuiterlijkheden
uiterlijkhedenwaren
warenhet,
het,
wezen der kunst; ten hoogste
die
hem, zoo
zoo niet
niet uitsluitend, dan
toch in
in hoofdzaak
hoofdzaak troffen,
troffen, dit
dit nog
nog met
met
dan toch
die hem,
in zijn
des
te grooter kracht,
juist op dat
dat oogenblik, in
zijn eigen
eigen stad,
stad, twee
twee
kracht, als
als juist
des te
op
de hoogte
hoogtevan
vanhun
hunkunnen
kunnengekomen
gekomenartiesten
artiestenverbleven,
verbleven,wier
wieralgemeen
algemeen
op de
bewonderde
hem nog
nogmeer
meer
bewonderde schilderijen,
schilderijen,algemeen
algemeen bewonderd
bewonderdtot
tot heden
heden toe, hem
heil
moesten doen
doen verwachten
verwachten van
van de
de hem
hem door
doorhet
hetonderwijs
onderwijs aan
aande
de
heil moesten
is de
morceau-s.childering, is
Akademie opgedrongen
formules: „mooi-doen;
"mooi-doen; morceau-schildering,
de
opgedrongen formules:
eerste,
konditie tot welslagen."
eerste, •. de eenige konditie

KAREL
MERTENS
ICAREL JOZEF
JOZEF MERTENS

175

Mertens
dweepte -— en
welke jongere
jongere deed
deed het
het niet?
niet? -— met Hendrik
Hendrik
Mertens dweepte
en welke
de Braekeleer en Jan
Jan Stobbaerts.
echter alleen
alleen die
die
In
de meesterstukken
meesterstukken van
van den
den eerste
eerstewaardeerde
waardeerde hij echter
In de
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sobere,
van zichzei
onfeilbare behandeling,
behandeling, die
die heerlijke,
heerlijke, wel
wel rijksobere, van
zichzel zekere,
zekere, onfeilbare
geen" enkelen
geschakeerde, bijna
geen
Wat hij
bijna bonte, maar
enkelen keer
keer schrille
schrillekleur.
kleur. Wat
maar geen.
nog niet
er niet
niet
eenvoudig omdat
omdat hij
niet zien
zien kón, omdat
niet rijp
rijp
niet zag,
zag, eenvoudig
hij het
het nog
omdat hij
hij er
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genoeg voor
voorwas,
was,dat
datwas
was—-één,
één,
volkomenéén
éénmet
metdedegeheele
geheeleuitvoering,
uitvoering,
genoeg
volkomen
onafscheidbaar één
geest met
methet
hetlichaam
lichaam—
- dat
dat
onafscheidbaar
één daarmee
daarmee gelijk
gelijk gemoed
gemoed of geest
stille gevoel
gevoelvan
vanmelancholische
melancholischeintimiteit,
intimiteit,waaraan
waaraandeze,
deze,met
metHendrik
HendrikLeys
Leys
stille
zeker allergrootste
allergrootsteonzer
onzernegentiende-eeuwsche
negentiende-eeuwsche Vlaamsche
Vlaamschemeesters,
meesters,overal
overal
zeker
al"zijn
zijn tafereelen
tafereel en uitdrukking
uitdrukking heeft
heeft pogen
pogen teteverleenen.
verleenen.
in al
Stobbaerts had
had hij
hij zich
zich weten
wetenteteassimileeren
assimileerendat
dateigenaardige,
eigenaardige,ververVan Stobbaerts
leidelijke licht-en-donker
licht-en-donker zijner
deze laatste
laatste volkomen
volkomen op
op zijn
zijn
leidelijke
zijner stallen,
stallen, in
in deze
plaats en
en den
denschilder
schilder door
doorgeen
geenkonventie
konventiehoegenaamd,
hoegenaamd, maar
maar door
door de
de
plaats
werkelijkheid zelve
hand gedaan,
gedaan, doch
doch bij
bij den
den jongen
jongenvolgeling,
volgeling,
werkelijkheid
zelve aan
aan de
de hand
evenals bij
bij zoovelen,
zoovelen, wel
wel een
eenheel
heelklein
kleinbeetje
beetjeontaardend
ontaardend in
in iets
ietsals
als ....
evenals

parli-prt's.
fiarti-firis.
In zkin
zijn eerste
eerste periode
periode arbeidde
arbeidde Mertens
voor het
het oog
oog
In
Mertensvoor
voorhet
hetoog,
oog, -— voor
Meestal schilderde
schilderde hij
hij op
oppaneeltjes
paneeltjesvan
vangeringe
geringeafmetingen,
afmetingen,waaraan
waaraan
alleen. Meestal
hij zelf,
zelf, vooraf,
vooraf, door zorgvuldig
zorgvuldig polijsten,
polijsten, de
weten te geven
geven
hij
de gladheid
gladheid had
had weten
van het
het ivoor.
ivoor.
van
potlood, in
in heel
heelfijne,
fijne,keurige
keurigeomtrekken,
omtrekken, teekende
teekende hij
hij op
op die
die paneelen
paneelen
Met potlood,
maar ook
ook de
de ononzijn geheele onderwerp,
onderwerp, niet
niet de
de hoofdpersonages
hoofdpersonages alleen,
alleen, maar
zijn
elkplooitje
plooitje
beduidendste bijzaakjes,
in de
dekleedij
kleedij van
vanzijn
zijnfiguren,
figuren,elk
beduidendste
bijzaakjes,enen -— in
of vouwtje,
vouwtje, elk
elk naadje
naadje of
ofzoompje.
zoompje.
g/acis, behandeEerst
dán begon hij
hij te
te schilderen.
schilderen. Eerst
Eerst met
met zoogezegde
zoogezegde glacis,
Eerst dán
stukafzonderlijk,
afzonderlijk, voor
voor alles
alles dezelfde
dezelfde nauwgezette,
nauwgezette, liefdevolle
liefdevolle zorg
zorg
lend
elk stuk
lend elk
over
hebbend, er
er niet
niettegen
tegenopziende
opziendeom,
om,nanabijna
bijnageheele
geheelevoltooling",
voltooiing, er
er
over hebbend,
nog
enkele details
details bij
bij te
te voegen,
voegen, niet
niet om
om het
hetonderwerp
onderwerp nader
nader toe te
te
nog enkele
lichten
bevattelijker te
maken, alleen
"omdat ze
ze zoo
zoo plezierig
plezierig om
om
lichten of
of bevattelijker
te maken,
alleen -— „omdat
doen
waren 1"
doen waren!"
Ik
moet zeggen,
zeggen, dat
datditditvrij
vrij
doktrinaireprogramma
programma door
door Mertens
Mertens
Ik moet
doktrinaire
goede vijf
vijf of
ofzes
zesjaar,
jaar, ongeveer
ongeveer tot
tot 1886-1887,
1886- I 887,gedwee
gedweewerd
werd
enkel
een goede
enkel een
nageleefd.
Reeds
het laatste
laatstewerk
werkvan
vandie
dieperiode,
periode,dede
aan
BrusselschMuzeum
Muzeum
Reeds in het
aan
hethet
Brusselsch
zijn
sporen
van
een
ommekeer
op
te
merken.
ommekeer op te merken.
verkochte Schilderswerkplaats,
Schilderszverkfilaats, zijn sporen van
. hilderijen,die
die thans
thans volgden, worden
In
betere onder
onder de
de sc
schilderijen,
worden deze
deze sporen
sporen
In de
de betere
duidelijker,
tevens
talrijker.
.
duidelijker, tevens talrjker.
Een begin van
reactie —
- niets
niets meer!
meer 1Nog
Nogniet
niethet
hetovertuigde,
overtuigde,welbewuste
welbewuste
van reactie
opgaan
een ander,
ander, breeder
breeder pad.
pad.
opgaan van een
Alles
beperkte zich
een van
vanlieverlede
lieverledeverzaken
verzaken aan
aan de
de...
geliefAlles beperkte
zich tot een
... . .geliefpatten.
koosde
koosde apatzen.
Flirtation,
Vergelijk
heer Flecken,
Flecken, en Flwtatlon,
behoorende aan
aan den
den heer
Twee Oudies,
Oudjes, behoorende
Vergelijk Twee
van
den
heer
Beuckeleers,
alle
eigendom
van
den
heer
Vereyken,
of
Jicht,
van
den
heer
Beuckeleers,
jicht,
eigendom van den heer Vereyken,
van den
den heer
heer
Vrgezel, van
Hen Vrfjgezel,
Antwerpen en
geschilderd in
1887, met
met Een
drie
drie te
te Antwerpen
en geschilderd
in 1887,
De
van den
den heer
heer Nicolié,
Brunard
Brussel, of Het
Nicolié, of De
Schoenlafifierife, van
Het Schoenlf!'ppertfe,
Brunardtete Brussel,
Hoornblazer,
van den
den heer
heerFlecken.
Flecken. Tusschen
Tusschen de
de onderwerpen
onderwerpen en
nog van
en de
Hoornblazer, nog
haast geen
geenonderonderconceptie
deze tafereeltjes
tafereeltjes is
is"volstrekt
volstrekt geen,
geen, ofofhaast
conceptievan
van al
al deze
reeds merkbaar
eerste isis reeds
merkbaar frisscher,
frisscher,
scheid;
de kleurbehandeling
kleurbehandeling der
scheid; doch
doch de
der eerste
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natuurlijker dan
der tweede.
tweede. Aan
Aanatmosfeer,
atmosfeer, aan
aan luchtomgeving is het
het
natuurlijker
dan die
die der
gebrek
echter
nog
steeds
even
groot.
gebrek echter
steeds even groot.
kwam —
- met
met het
het kleine,
kleine, grijze
grijze Gezicht oft
op dedeSchelde,
Schelde, de besliste
besliste
Toen kwam
bekeering.
bekeering.
het nu
nu toch
toch ook
ookeens
eenstetebeproeven
beproeven
Als uit
uit den
den treuren,
treuren, bijna
bijna om
om het
Als
met die
die nieuwe
nieuwe manier,
manier, welke
welkezekere
zekerestoutmoedigen
stoutmoedigen hem
hemhadden
hadden aanmet
hij naar
naar buiten
buiten gegaan
gegaan en
en had
had gepoogd,
gepoogd, weer
weer tetegeven,
geven,
was hij
bevolen, was
hij daar
daar zag.
zag.
wat hij
En die
die poging,
poging, gedaan
gedaan zonder
zonder alle
alle voorvoor- of
of tegeningenomenheid,
tegeningenomenheid, sine
En

Op
Schelde, schilderij
schilderij in
in olieverf.
olieverf.
Op de Schelde,

ira
studio, was
een eerlijke
eerlijke geweest,
geweest, zoo
zoo eerlijk.
artiest zelf,
zelf,
eerlijk, dat
dat de artiest
ira etetstudio,
was een
het succès, hem
dan toe
toe te
te beurt
beurt gevallen,
gevallen, geen
geen oogenondanks
hem tot
tot dan
ondanks al
al het
blik aarzelde zijn oude
goden te
te verbranden,
verbranden, juister,
juister, aan
aan zijn
zijn oude
oude leer
leer
oude goden
te verzaken.
verzaken.
woorden, zoo eenvoudig
eenvoudig en
en oprecht
oprecht als
als
Hij zelf
het mij later,
later, in
in woorden,
zelf bekende het
hij zelf
"Toen ik het
het nogtans zeer
gebrekkige resultaat
resultaat van
van deze
deze proef
proef
zeer gebrekkige
zelf is:
is: „Toen
de schillen
vergeleek
met mijn
mijn eerste
werkjes, vielen
mij om
te zeggen de
vergeleek met
eerste werkjes,
vielen mij
om zoo te
als had
van
was hem,
hem, een
een heelen tijd,
tijd, als
had hij
hij nu
nu voor
voor 't aller„Het was
van de oogen. "Het
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eerst
zijn oogen
leeren gebruiken,
gebruiken, als
hij tot
dan toe
toe gezien
gezIen door
door een
een
eerst zijn
oogen leeren
als had
had hij
tot dan
gekleurden bril.
bril.
oortaan zou
zou hij
hij niet
niet meer
meer vergeten,
vergeten, dat
dat het
hetonnatuurlijke
onnatuurlijke licht
licht van
van
V
Voortaan
het
atelier, het
het gedecompozeerde
gedecompozeerde licht
licht van
vandedemeesterstukken
meesterstukken der
der ouden,
ouden,
het atelier,
voor
het moderne
moderne oog
oogniet
nietlanger
langergelden
geldenmagmagals
alseen
eencriterium.
criterium. Hij
Hij wist
wist
voor het
de kleuren,
kleuren, onder
onder den
den invloed
invloed van
vanhet
hetlicht,
licht,ook
ookdaarbinnen,
daarbinnen,zij
zij het
het
nu,
nu, dat de
dan
minder, vibreeren
en hij
hij zou
zouerernunuuituital al
zijnkracht
kracht
dan minder,
vibreerenen
en wemelen
wemelen--- en
zijn

In
de Kajuit,
Kajuit, schilderij
schilderij in
in olieverf.
olieverf.
In de

naar
streven, om
om van
vandie
dienieuwe,
nIeuwe,heerlijke
heerlijkewerkelijkheid
werkelijkheid den
denweerschijn
weerschijn
naar streven,
neer
leggen in
in later
later werk.
werk.
neer te leggen

Wat
thans volgde
volgde was,
was,enendit
ditmoest
moestimmers,
immers, een
eentijd
tijd van
vancrisis.
crisis. In
In den
den
Wat thans
beginne
worstelde de
de artiest
artiesttetevergeefs
vergeefstegen
tegenhet
hetalalteteverblindend
verblindendstralende
stralende
beginne worstelde
licht:
verslond, op
op elk
elkzijner
zijner doeken,
doeken, tot
totzelfs
zelfsdedelaatste
laatstesporen
sporenvan
vanzijn
zijn
licht: het verslond,
eens
zoo
vonkelend
koloriet.
Dit
was
voor
hem,
niet
de
zwarte,
maar
eens zoo vonkelend koloriet. Dit was voor hem, niet de zwarte, maar de
grize tijd.
grfize
noemde hooger
hooger De zieke
zzeke jongeling,
Jongelz'ng,DeDe
Schzlderswerkplaats,Het
Het
Ik
Ik noemde
Schilderswerkplaats,
Kwartet.
Kwarlel,
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laatste echter
echter was
washet
hetziekteproces
ziekteprocesweinig
weinigminder
minderdan
danvoldongen.
voldongen.
Met dit
dit laatste
Met
Zonderling genoeg:
genoeg : wat anderen,
en elders,
Zonderling
anderen, in
in Zuid-Nederland
Zuid-Nederland en
elders, tot
tot gedeeltegedeeltelijke of zelfs
lijke
zelfs volkomen
volkomen negatie
negatie der
derkleur
kleurbracht,
bracht, —
- het
hetstippelen,
stippelen, bedoel
bedoel
ik,
~ hém
hém bracht
bracht het,
het, in
in ééns
éénsbijna,
bijna, naar
naar de
dekleur
kleurterug.
terug. En
Enopwaarts
opwaarts ging
ging
ik, —
het
nu, met
met vasten
vasten stap,
stap, zonder
zonder één
éénaarzeling.
aarzeling.
het nu,

In 't
Schavotsprlngers,
Groenselwinkel, In
't Wafelhuis,
Wafelhuis, Oud
OudPaartje,
Paartje,DeDe
Schavoispringers, De Groenselwinkel,
Dokier
Dronkelafi,
de Schelde,
Mr.Mr.
Jan Jan
van _Rif'sDokter der
der Armen,
Armen,DeDe
Dronkelap.OftOp
de Schelde,
Valt Rf/salle van
De Borduurster,
Borduurster,DeDe
Kroontjes, alle
van v66r
vóór 1894
1894 nog,
nog, het
het zijn
zijn
wf/ck,
wijck, De
Kroontjes,
niet volledige,
volledige, maar
maartoch
tochduidelijk
duidelijk in
in 't oog
schilderijen,
schilderijen,waarin,
waarin,met
met wel
wel niet
vallende
handhaving van
het eigen
eigen Vlaamsche
Vlaamsche koloriet,
koloriet, met
met zelfbewuste
zelfbewuste
vallende handhaving
van het
kracht
wordt gehouden
gehouden met
de overwinningen
overwinningen van
van de
de jongere
jongere
kracht rekening
rekening wordt
met de
richting,
van het
hetnéo-impressionisme.
néo-impressionisme.
richting, van
En dubbel
was deze
deze bekeering
bekeering voor
voorden
denjeugdigen
jeugdigenkunstenaar.
kunstenaar. In
In
gunstig was
dubbel gunstig
zijn
zien en
en opvatten,
opvatten, iningeheel
geheelzijn
zijn
~rtistiekewezen
wezenkwam
kwamiets
ietsbreeders,
breed ers,
zijn zien
ártistieke
iets
meer moderns,
moderns, tevens
tevens iets
ietsmenschelijkers.
menschelijkers. Reeds
Reeds Op
de Schelde
Schelde even
iets meer
0.p de
goed als
als De Borduurster,
Borduurster, beide uit
uit den
deneersten
eerstentijd
tijd na
na de
de pas
pas bedoelde
bedoeldecrisis,
crisis,
kan
men het
het duidelijk
duidelijk aanzien:
aanzien: zijn
zijn ideaal
niet meer
meer dat
datenge,
enge,kleinzierig
kleinzierig
kan men
ideaal is niet
gedoe,
om in
in heel
heel mooie,
mooie, heel
heel effen
effen dingetjes
dingetjes te
te laten
laten zien,
zien, wat
wateen
eenwelbewel begedoe, om
stuurd
thans, het
op te
te nemen
nemen met
methet
hetleven
leven
stuurd penseel
penseel vermag;
vermag; zijn
zijn ideaal
ideaal is
is thans,
het op
zelf,
poëzie van
van het
het leven
leven op
opeig
eigen
en wijs
wijs tetevertolken.
vertolken.
zelf, de
de poëzie
Hoe
angstvallig doorgevoerd,
doorgevoerd, hoe
hoe mooi
mooi en
enextra-mooi
extra-mooi gedaan
gedaan en
en onbeonbeHoe angstvallig
ook, toch
toch waren
warenininheusche
heuschewerkelijkheid
werkelijkheid alaldie
dieveelgeprezen
veelgeprezen
rispelijk
rispelijk af
af ook,
tafereeltjes
van v66r
vóór 885
1885
niets
anders
dan ....
"virtuozenwerk",voorzeker,
voorzeker,
tafereeltjes van
niets
anders
dan....
—-„virtuozenwerk",
maar
laat het
het me
mezeggen,
zeggen,zooals
zooalsikikhethet
geheel
meen
voel,
"stukwerk"
maar -— laat
geheel
meen
enen
voel,
„stukwerk"
détail-werk, mozeek--werk,
Het was
was détail-werk,
mozaïek-werk, uitgevoerd
door een
een vooral
vooral
evenzeer.
uitgevoerd door
evenzeer. Het
voor
zijn leeftijd
leeftijd verbazend
verbazend knap
knap werkman,
werkman, doch
ongeschikt om
om een
een æsthe~sthe
voor zijn
doch ongeschikt
tisch-ontwikkelde een hooger voldoening
schenken dan
dan die,
die, welke
welke men
men
voldoening te
te schenken
gaarne
over heeft
heeft voor
voor al
al wat
wat net
net verzorgd en
fraai voor
voor 't oog
is. Wat
Wat
gaarne over
en fraai
oog is.
er
aan ontbrak,
ontbrak, benevens,
benevens, in
in de
de allereerste
allereerste plaats,
plaats, eigen
eigen vizie en
eigen
er aan
en eigen
licht, lucht,
lucht, werkelijk
werkelijk gevoel
gevoel en
opvatting, dat
opvatting,
dat was
was -— licht,
en -— eindelijk -— dat
karakter
eenheid en
en geheelheid, dat
doet zeggen: „dát
"dát is
ware kunst,
kunst,
dat doet
karakter van
van eenheid
is ware
geboren,
niet uit
uit zucht
zucht om
om na
na tetedoen,
doen,maar
maaruit
uiteigen
eigeninspiratie,
inspiratie, uit eigen
geboren, niet
behoefte en
en lust
behoefte
lust om
om tetescheppen.
scheppen. „En
"Ennog
nogiets
ietshaperde
haperde er
er aan! Al
die
Al die
geleken werkelijk
al te zeer
mooie dingen geleken
werkelijk al
zeer op
op elkander;
ze kwamen,
elkander; ze
kwamen, om
om het
met
een schildersterm te zeggen, wat
al te
te veel
veel „uit
"uit denzelfden pot".
met een
wat al
Wat Mertens
Mertens nu,
nu, na
na 1887 en
vooral sedert
sedert 1894 schilderde,
zeer
en vooral
schilderde, isis zoo zeer
van
ander gehalte,
gehalte, dat
dat het
het -— als 't ware -— het
werk lijkt
lijkt van
van een
een ander
ander
van ander
het werk
kunstenaar.
hij niet
niet meer
meer uit
uit van
van zijn
zijn groot
groot assimilatievermogen,
kunstenaar.Nu
Nu gaat
gaat hij
assimilatievermog-en,
maar
van werkelijke
werkelijke indrukken,
indrukken, door
of gemoed
gemoed ondergaan
ondergaan in
in de
de
maar wel van
door oog
oog of
wereld,
hem omgeeft;
omgeeft; hij legt
er zich
zich niet
niet meer
meer op
op toe,
toe, de
de herinnering
wereld, die hem
legt er
aan een
of ander
ander oud
oudofofmodern
modernmeester
meesterop
optetewekken,
wekken,maar
maarzijn
zijn ondereen of
werp te vertolken,
vertolken, zooals
hij 't zelf ziet,
ziet, verstaat,
verstaat, gevoelt; hij
hecht niet
niet
zooals hij
hij hecht
meer zulk overdreven
allerlei kleine
kleine bizonderheidjes, hij
streeft
overdreven gewicht
gewicht aan allerlei
hij
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vooral
vooral naar
naar een
een goed
goed geheel,
geheel,badend
badend inindedepassende
passendeatmosfeer
atmosfeeren
enververlevendigd
door den
dag, het
het eenig
levendigd door
den heuschen
heuschen dag,
eenig —
- eenige
eenige licht
licht van
van de
de
natuur ....
Eindelijk, overtuigd,
overtuigd, dat
dat elk
elkander
andervoorwerp,
voorwerp,inindedewezenlijkheid
wezenlijkheid
natuur
... . Eindelijk,
gezien, ook
ook een
eenandere
anderemanier
maniervan
vanbehandelen
behandelenmeebrengt,
meebrengt, poogt
poogthij,
hij,meer
meer
gezien,
dan ooit,
ooit, meer
meer dan
dandedemeesten,
meesten,het
hetonderscheid
onderscheid tusschen
tusschen aard
aard en
en stof
stof
dan
als tusschen
tusschenvorm
vormenengedaante
gedaante
van de
dedingen
dingenzoo
zookrachtig
krachtigmogelijk
mogelijk
evenzeer als
Aran
aan te geven.
geven.
aan
"Direkt
de natuur," is thans
thans de
de onbevangen
onbevangen leus
leus van
van den
den jongen
jongen
„Direkt naar de

De Dronkelap, schilderij
schilderij in olieverf.

schilder.
gladgepolijste paneeltjes,
paneeltjes, geen
geteekende of
ofgeschilgeschilschilder. Geen
Geen gladgepolijste
geen vooraf geteekende
doch alleen
hij nog noodig:
noodig: in één
alleen na
na maandenmaandenderde
schetsjes heeft
heeft hij
an geut, doch
derde schetsjes
lange
studie, doet
hij het
het nu.
nu. Naar
Naar de
de natuur
natuur —
- dus
dus —
- maar
maar niet
niet met
met die
die
lange studie,
doet hij
datzij,
zij, als
als het
hetware
ware
blufferige
verwaandheid van
enkelen, die
die zich
zich inbeelden,
inbeelden, dat
blufferige verwaandheid
van enkelen,
met
kracht van
van wapenen,
wapenen, met
penseel of paletmes
paletmes nu
nu eens
eens al
al dat
datoneindig
oneindig
met kracht
met penseel
schoone
gaan overwinnen,
overwinnen, overrompelen;
overrompelen; ook
niet als
als die
diezwakkelingen,
zwakkelingen,
schoone gaan
ook niet
welke
alleen het
het oppervlakkige,
oppervlakkige, de
deuiterlijke,
uiterlijke, bovenste
bovenste korst,
korst, de
degemakgemak-welke er
er alleen
kelijk
elks bereik
bereik -liggende
détailletjes van
van weergeven.
weergeven.
kelijk in
in elks
liggende détailletjes
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Op
hém zal
zal men
menhet
hetniet
niettoepassen,
toepassen,het
hetbijtende
bijtendeepigram
eplgram van
vanNietsche:
Nietsche:
Op hém
Wie angt
fängt er's
er's an:
an:
.,Treu
die Natur
Naturund
undganz!
ganz!--- Wie
„Treu die
akethan?
Wann ware
Wann
wäre je Natur
Natur im
im Bilde
Bilde abgethan?
das kleinste
Stack der
Unendlich ist das
Unendlich
kleinste Stück
der Welt!
Welt!
Er malt
Er
malt zuletzt
zuletzt davon,
davon, was
was ihm
ihm gefallt.
gefällt.
Waserermalen
malenkann!"
kann!"
Und
gefällt ihm?
ihm? —
- Was
Und was
was geallt
Zeker
- en
daarvoor juist
juist is
is hij
hij immers
immers nog zoo
zoo benijdenswaardig
benijdenswaardig jong!
jong! —
en daarvoor
Zeker —
zeker,
Laten wij
wij echter
echter gerust
gerust wezen:
wezen: het
het isis er
erhem
hem
zeker, Mertens
Mertens zoekt
zoekt nóg.
n6g. Laten

né

houtskoolteekening.
Kroontjes, houtskoolteekening.

niet om
om tetedoen,
doen,iets
ietste te
ontdekken,dat
datnununog
nogdoor
doorniemand
niemandter
terwereld
wereld
niet
ontdekken,
ontdekt werd.
Hij zoekt
zoekt alleen
alleen en
en zal
zalblijven
blijven zoeken
zoeken --- „om
"omaltijd
altijd meer
ontdekt
werd. Hij
meer
kunnen, altijd meer
meer le
te preesteeren!"
prfEsteeren!"
te kunnen,
En nu
nu vraag
vraag ik,
ik, wat
wat van
van dit
dit alles
alles in
in de
de oogen
oogenvan
vaneen
eenbevoegd
bevoegdbeoorbeoorEn
deelaar zoo
zoo afkeurenswaardig
af keurenswaardig mag
mag wezen.
wezen. Immers,
Immers, dat
dat de
de kritiek,
kritiek, —
- de
de
deelaar
lokaal-Antwerpsche ten
steeds geen
geen vrede
vrede heeft
heeftmet
metdeze
deze
lokaal-Antwerpsche
tenminste
minste- —nog
nog steeds
evolutie, bleek
bleek ten
ten overvloede
overvloedenaar
naaraanleiding
aanleidingvan
vanMertens'
Mertens'jongste
jongstetentoontentoonevolutie,
stelling (1897),
(1897), toen
toen de
deAntwerpsche
Antwerpsche bladen
bladen ofwel
ofwel den
denartiest
artiestdoodzwegen,
doodzwegen,
stelling
ofwel zijn
zijn werken
werken voor
voor mislukt
mislukt scholden.
scholden.
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Zal men
Zal
men wellicht
wellicht beweren,
beweren, dat
datMertens,
Mertens, nu
nudat
dathij
hij zich deze hoedanig
heden
hoedanigheden
onbetwistbaar heeft
heeft eigen gemaakt,
onbetwistbaar
gemaakt, er
er zijn
zijn oude
oude kwaliteiten
kwaliteiten bij
bij heeft
heeft ingeingeboet?
Teekent hij
nu slechter
slechter dan
dan v66r
vóór 1887
1887?
Ziet hij
hij niet
niet goed
goedmeer?
meer?
boet? Teekent
hij nu
? Ziet
Deugt zijn
zijn perspektief
perspektief niet?,
Zijn de
de kleuren,
kleuren, die
diehij
hijaanwendt,
aanwendt, valsch?
valsch?
niet .Zijn

o0

ja,
ik herinner
herinner mij
mij!! Mertens,
vóór 1887
1887 ininde
deoogen
oogenvan
vansommigen
sommigen
ja, ik
Mertens, die
die v66r
zoo bij
zoo
bij uitstek
uitstek origineel
origineel was,
was, „et
"et que
que nous avons
mis en
en vedette,"
vedette," die
die
avons mis
langer
Mertens
meer;
zijn
Laatste
Oogenblikken
werd
Mertens
was
nu
niet
Mertens was nu niet langer Mertens meer; 4n Laatste Oogenblikken
een Struys
jubilarzssen een
een
Struys —;
- ; zijn
zijn Juóz'larzssen
Verhaert —;
- ; zijn
zijn Luierzken
z'n het
het
een Verhaert
Luierzken in
Groene een
van Leemputten
Leemputten —;
- ; zijn
zijn Visscherken
Larock geheeten!
geheeten!
een van
Visscherken een
een Larock
Welk
een kortzichtigheid!
kortzichtigheid! Ja,
het genoeg
genoeg is,is,dat
dateen
eenkunstenaar
kunstenaar een
een
Welk een
Ja, als
als het

Bloemen en
en Vruchten,
Vruchten, karton
karton voor
vooreen
eenMuurschildering.
Muurschilderiug.
Bloemen

droefgeestig onderwerp
onderwerp behandelt,
; dat
dat hij
hij een
eenweide
weide ininvolle
volle
droefgeestig
behandelt, om
om Struys
Struys —;
zomerzon
schildert,om
om van
van Leemputten
na te
te volgen,
Leemputten na
volgen, of
of dat
dat hij
hij zoo'n
zoo'n
zomerzon schildert,
Larock na
te apen,
apen, ja,
ja, dan!!!
dan!!! Maar,
Maar, beste
besteheeren,
heeren,
visscherken voorstelt,
visscherken
voorstelt, om
om Larock
na te
watgewordt
gewordter,er,
met
zoo'n
manier
van
kritikasteren,van
van
me toch
tocheven,
even,wat
zeg me
met
zoo'n
manier
van
kritikasteren,
Jordaens
en
van
Dijck,
Jan
Steen
en
Ostade
en
zoo
vele
anderen!
In
Jordaens en van Dijck, Jan Steen en Ostade en zoo vele anderen! In
waarheid
waarheid verschilt
verschilt Mertens'
Mertens' Laatste
Laatste Oogen6likken
Oogenblz'kken zoo
zoo tenemaal
tenemaal van
wat
van al wat
Struys voltooide;
voltooide; is
is zijn
zijn Visscherken
duidelijk onderscheiden
onderscheiden van
van 't
Struys
Visscherken zoo duidelijk
Visscherken
Visscherken van wijlen
wijlen den edelen
edelen Larock,
Larock, in mijn
mijn bezit,
bezit, en
en isis de
debehandebehandeling
van landschap
landschap en
en figuren
figuren in
in zijn
zijn Luieriken
Luieriken zoo
zoo volstrekt
volstrekt anders
anders
ling van
dan die
die van
van Frans
Frans van
van Leemputten,
Leemputten, dat
men een
een verd
verd....
mooitoepet
toepet
dan
dat men
.... mooi
moet
moet hebben,
hebben, om hier
hier van
van gellkenis
gel9'kenis te durven
durven spreken.
spreken.
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Boschbouw, Landbonw
J ,andhouw en
Veeteelt, karton
Muurschildering.
kartor) voor een
een Muurschildering.
Boschbouw,
en Veeteelt,

Dat
Mertens voor
voor elk
elk van
vandeze
dezezeer
zeerverschillige
verschilligeonderwerpen
onderwerpen een
een
Dat Mertens
bizondere
vond,
die heeren
heeren het
hetspoor
spoorbijster
bijster
bizondere uitdrukkingswijs
uitdrukkingswijs
vond,dat
datheeft
heeft die
gemaakt.
gelijkt hij
Jawel, zeker gelijkt
hij thans
thans op
op die
die zooeven
zooeven genoemden
genoemden!! Mag
Mag ik
ik echter
echter
even
zeggen hoe
hoe en
enininhoever
hoever?
Hijgelijkt
gelijktopop
Struys)van
van
Leemputten,
even zeggen
? Hij
Struys,
Leemputten,
Larock,
omdat hij,
meer het gevoel
gevoel op
op den
denvoorgrond,
voorgrond, en
en
Larock, omdat
hij, als
als zij,
zij, meer
meer en
en meer
in
dezelfde maat
maatde
deambachtelijke
ambachtelijke virtuoziteit
virtuoziteit op
opden
denachtergrond
achtergrondlaat
laattreden.
treden.
in dezelfde
Doch
daarbij, en
daarbij alleen,
beperkt zich
zich al
al die
die hoog
hooguitgekraaide
uitgekraaide overoverDoch daarbij,
en daarbij
alleen, beperkt
eenkomst!
Zie
b. v. de
de manier,
manier, waarop
waarop hij
hij zijn
zijn tafereelen
tafereelen van
van na
na 1894
1894verlicht.
verlicht. Heeft
Heeft
Zie b.
hij
ook déze
déze afgekeken
afgekeken soms?
soms? Daar,
Daar, waar
waarwel
welzijn
zijnmeeste
meestevoorgangers,
voorgangers,
hij ook
te Antwerpen
Antwerpen vooral,
vooral,ondergeschikte
ondergeschikteding
dingen
opzettelijk donker
donker houden,
houden, om
om
en opzettelijk
slechts
zekere
hoofdpartijen
te
laten
uitkomen,
daar
houdt
hij
zijn
geheele
slechts zekere hoofdpartijen
laten uitkomen, daar houdt hij zijn geheele
schildering
poogtdan,
dan,met
metmeer
meernatuurlijke
natuurlijke middelen,
middelen, den
den uitslag
uitslag
schildering licht
licht en poogt
te verkrijgen,
verkrijgen, die
die anderen
anderen door
doorkunstmatige
kunstmatigeverlichting
verlichtingbijhaalden.
bijhaalden.
Zou ik
ik ook
Zou
ook eventjes
eventjes mogen
mogen vragen,
vragen, welke
welkevan
vandeze
dezetwee
tweemanieren
manieren nu
nu
de eerlijkste
eerlijkste en moeilijkste
moeilijkste isis?
?
En
deze Mertens
Mertens van
vande
delaatste
laatstevijf
vijf
zesjaren
jarenkent
kentniet
nietmaar
maaréén
éénverlichverlichEn deze
à. àzes
ting.
Evenals
in
de
natuur
eIk
oogenblik
zijn
eigen
licht
meebrengt,
zoo
ting. Evenals in de natuur elk oogenblik zijn eigen licht meebrengt, zoo
doet
het ook
ook bij
bij hem
hem elk
elk schilderij.
schilderij. Zie
Zie b.
b. v.
in Weduwen,
schamel,
doet het
v. in
Weduwen, een schamel,
donker
binnenhuisje, die
gordijnen aan het
het venster
vensterverguld
vergulddoor
door de
de zon,
zon, dien
dien
donker binnenhuisje,
die gordijnen
strijd
licht en
enbinnendonker
binnendonker meesterlijk,
meesterlijk, ik
ik zeg
zeg:: meesterlijk
meesterlijk weergegeven,
weergegeven,
strijd van licht
zoo
goed als
alsininden
den
besten
Neuhuys,Struys,
Struys,
Blommers!! In 't
Kroegzoo goed
besten
Neuhuys,
Blommers
'1 Kroegtuz'nt,/e,
bankjes onder
onder wat
wat boomen
boomen in
in de
de van
vanlicht
lichtdoorschemerde
doorschemerde
tuintje, wat
wat bankjes
tint van
van de
deschaduw
schaduw onder
onder een
eendak
dakvan
vandichte
dichtebladeren,
bladeren, terwijl,
terwijl, als
als
grijze
grijze tint
zwevende
oogen, zonstippen
zonstippen hier
hier en
endaar
daarover
overden
denbodem,
bodem,dedeboomstammen,
boomstammen,
zwevende oogen,
Luieriken in
de
wanden spelen!
spelen! Luz"erz'ken
hz het
hetGroen,
Groen, het
rijke zomergras
zomergras van
van den
den
de wanden
het rijke
vetten
Vlaamschen Scheldepolder,
Scheldepolder, stralend,
stralend, smaragdgroen,
smaragdgroen, in
in de
de gloeiende
gloeiende
vetten Vlaamschen
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met, daarboven
daarboven verweg, heel
heel diep,
diep, een
eenwitblauw,
witblauw,heetblauw
heetblauwstrookje
strookje
julizon, met,
op een
Visscherken, op
een frisch,
frisch, koel,
koel, door
door het
het stroomnat
stroomnat half
halfdoor~oor
lucht!! Het Visscherken,
lucht
weekt
plekje,
opstaande
in
de
blauwdonkere
slagschaduw
van
een
met
regen
weekt plekje, opstaande in de blauwdonkere slagschaduw van een met regen
bezwangerden
hemel!
bezwangerden hemel!
men zegge mij
mij toch
toch eens
eens gauw,
gauw, wat
watofofinindit
ditalles
allesverkeerd
verkeerd
Komaan, men
gezien of gebrekkig
gebrekkig weergegeven
weergegeven is!
is!
gezien
O!
wel, wat
wat in
in stukken
stukken als
als Het Visscherken
Visscherken en
ook als
als het
het latere,
latere,
en ook
Ik weet wel,
0 ! Ik
Man in
-in de
deSchuit,
Schu#, zekere lieden
lieden intrigeert.
intrigeert.Zij
Zijsnappen
snappenmaar
maarniet,
niet,zij
zij die
diede
de
De Man
natuur
van....
zekere gevestigde
gevestigde
natuur nooit
nooit anders
anders bekeken
bekekendan
dandoor
door de
de oogen
oogen van
.... zekere
reputaties,
het hem
hem eigenlijk
eigenlijk zit
zit met
metdat
datzonderlinge
zonderlinge water,
water,waarin
waarin de
de
reputaties, hoe het
zomer-drijf
wolken of
goudgelige avondschijn
avondschijn zoo
zoo geheimzinnig
geheimzinnig weerspieweerspiezomer-drijfwolken
of de
de goudgelige
gelen.
Laten dezulken
dezulken liefst
liefst eens
eensaan
aanartiesten
artiestenals
alsHeymans,
Heymans,Claus,
Claus, Hens,
Hens,
gelen. Laten
Baertsoen,
die werkelijk
werkelijk naar de
de natuur
natuur schilderen,
Baertsoen, die
schilderen,zonder
zonderdie
die dan
dan ook
ook te
kopieeren,
vragen, wat
wateigenaardig
eigenaardigverschijnsel
verschijnsel voor ons
ons oog
oog het water
kopieeren, gaan vragen,
en zij
oplevert
van een
een rivier,
rivier, wtlarvan
wilden
denoverkant
overkantniet
niet
zien, en
zij zullen
zullen
oplevert van
waarvan wit
zien,
Visscherken, evenals
de besten
bestenvan
vanzijn
zijnmedeschilders,
medeschilders,volkomen
volkomen
Mertens' Visscherken,
evenals de
harte waardeeren
waardeeren ook.
ook.
begrijpen
van harte
begrijpen en
en van
Op
nog iets
ietswil
wilikik
licht
laten
vallen.
Evenals
Baertsoen,evenals
evenalsnoch
noch
Op nog
licht
laten
vallen.
Evenals
Baertsoen,
ofdrie
drie anderen,
anderen, gaat
gaat Mertens
Mertens meer
meer en
en meer
meer uit
uitvan
vaneen
eenaandoening
aandoening
twee
twee of
van
de ziel,
ziel,niet
nietalleen
alleenmeer
meer
van
uitsluitendpikturale
pikturaleaandoening
aandoening van
van
van de
van
de de
uitsluitend
zijn
zijn oogen.
oogen. Stukken
Stukken als
als In tranen
tranensmeltend,
smeltend,Laatste
Laatste
Oogenblz"kken, ook Het
Oogenblikken,
Visscherken, zijn
Vz"sscherken,
"gedichten," en —
- hebben
hebben in deze hoedanigheid,
hoedanigheid,uitnemend
uitnemend
zijn als „gedichten,"
uitgevoerd
daarenboven, recht
recht op
op hooger
hoogerwaardeering.
waardeering.
uitgevoerd daarenboven,
Mocht
nu een
eenwensch
wenschdoen
doen—- dan
danzou
zouhet
hetwezen,
wezen,Mertens
Mertensvastberaden
vastberaden
Mocht ik nu
te zien
zien voortgaan
voortgaan op
op den
denweg,
weg,dien
dienhijhijthans
thansbetreedt
betreedt;
volhardenininzijn
zijn
; tetevolharden
werk nog
nog meer
meer uz"!
de veil,
ver/, nog
meer zn
het gevoel
gevoel te
streven, om
om zijn
streven,
zijn werk
nog meer
in het
uit de
krijgen ;zijn....
zijn . . . botten
. bottentete vagen
vagen aan
krijgen;
aan al
al wat
watonkunde
onkunde en
enslenter
slenter op
opzijn
zijn
élite
denken, dat
dat het
het beter
beter isistetebevallen
bevallenaan
aan een
een él#e
arbeid
arbeid afdingen,
afdingen,en
en te
te denken,
van
wetenden dan
dan aan
aaneen
eengeheel
geheel
leger....
kruideniersenen
kruidenierende
van wetenden
leger
. . . . kruideniers
kruidenierende
betweters.
b et weters.
Een
paar woorden
woorden nog
- ten
ten slotte.
slotte.
Een paar
nog —
eender
dersteunpilaren,
steunpilaren, —
- en
en tevens
tevens de
de
Mertens
niet alleen
alleen van
van nu
nuafafeen
Mertens isis niet
grootste
en zekerste
zekerste hoop
hoopvan
vandedeAntwerpsche
Antwerpscheschilderschool,
schilderschool, hij
hij isis tevens
tevens
grootste en
der weinige
weinigeZuid-Nederlanders,
Zuid-Nederlanders, die
die met
met werkelijk
werkelijk talent
talent de
dezwartzwart- en
en
een
een der
witkunst,
etskunst evenzeer
evenzeer als
als de
deteekenkunst
teekenkunstbeoefenen.
beoefenen.
witkunst, de
de etskunst
de verzamelingen
verzamelingen van
van den
den nu
nuniet
nietmeer
meerbestaanden
bestaanden kring
kring der
der AntIn
AntIn de
werpsche
hlsers,
maken
enkele
zijner
platen,
met
die
van
wijlen
Willem
werpsche Etsers, maken enkele zijner platen, met die van wijlen Willem
nederig en en
enalalte miskenden
te miskendenmeester,
meester,van
vanSchaefels,
Schaefels,
Linnig
Jr., den
den nederigen
Linnig Jr.,
Leo Brunin,
Brunin, de
dejuist
juistniet
niet
Lamorinière,
Lamorinière,Piet
Piet Verhaert,
Verhaert, Frans
Frans Lauwers
Lauwers en
en Leo
overtalrijke
uit.
overtalrijke glanspunten uit.
teekenaar voltooide
hij een
eenreeksje
reeksjeportretten
portrettenenenkarakterkoppen,
karakterkoppen,
Als teekenaar
voltooide hij
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die in
in dedetentoonstellingen
tentoonstellingen der
der laatste
laatstejaren,
jaren, dedebewondering
bewondering van
vanalle
alle
die
kenners gaande
gaande maakten.
maakten. Daaronder
Daaronderkwam
kwam voor
vooreen
eenportret
portretvan
vanzijn
zijnmoeder,
moeder,
kenners
de natuur
natuur zelf,
zelf, ook
ookeenvoudig
eenvoudigeen
eenmeesterstuk
meesterstukis.is.
dat, eenvoudig
eenvoudig als
als de
dat,
van een
eenserie
serieverdienstelijke
verdienstelijke muurschilderingen is Mertens
Mertens de
de auteur.
auteur.
Ook van
. . .,, een van de voornaamste
uit op
op bestelling
bestelling van
van den
den heer
heer S.
S ....
Hij voerde ze uit
handelaars.
Antwerpsche handelaars.
maanden arbeidt
arbeidt hij aan
aan een
een groot
groottafereel,
tafereel,waarvan,
waarvan, zoo
zoo mijn
Sedert maanden
wordt teleurgesteld,
teleurgesteld, de
de aanstaande
aanstaande voltooiing
voltooiing wel
wel eens
eens
vooruitzicht niet
vooruitzicht
niet wordt
zetten
kunnen
op
de
periode
met
een
beslissende
zegepraal
de
kroon
op
de
periode
zou
met een beslissende zegepraal de kroon
1894
- 1900 en tegelijk
tegelijk een
een nieuwe
nieuwe periode
periode openen.
openen.
1894-19oo
begrensd
door een
een baksteenen muur,
In
een
weelderig
bebloemde
weide,
In
weelderig bebloemde weide, begrensd door
wat roode
raode daken
daken en
en de
de gotische
gotische kerk
kerk van
vaneen
eenZeeuwse
Zeeuwse stad
stad
waarboven wat
waarboven
koutend,
lachend,
uitsteken,
zitten,
onder
een
zomerhemel,
bewolkten
vreugdig
uitsteken, zitten, onder een
vertellend, wijsjes
wijsjes neurend,
neurend, in
bonte, toch
toch deftige
deftige zondagskleedij, wat Zeeuwvertellend,
in bonte,
handwerk onledig houden.
waarvan enkelen
enkelen zich
zich met
met eenig handwerk
houden.
sche meisjes,
meisjes, waarvan
Een oud
oud man
man zit
zit naast
naast de
de groep
groepenenrookt
rooktzijn
zijnpijpje.
pijpje.
Een
er
niet
aan,
het
onvoltooide
stuk
nader
beschrijven, noch.minder
Ik
denk
Ik denk er niet aan, het onvoltooide stuk nader tetebeschrijven,
het
te beoordeelen.
beoordeel en.
het te
bijna van
van nu af durven
Toch
zou ik,
ik, na
na het
het te
tehebben
hebben zien
zien worden, bijna
durven voorToch zou
van dit
dit tafereel
tafereel niet
nietminder
minder licht
licht en
enkracht
kracht zal
zaluitgaan
uitgaan als
als
spellen, dat
dat van
Avond
in
een
frlaamsche
Stad,
Courtens'
-— destijds -— van Baertsoen's
in een .Vlaamsche Stad,
Lente en ZonsGouden Regen,
Regen, Verstraete's Naar
Naar de
deDoodenwake,
Doodenwake, Heymans' Lente
opgang,
Koeien in de
onlangs nog
nog Claus'
Claus' Koeien
de Leie.
Lele. I)1)
°Nang, en
en onlangs
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I)
als werkend
werkend lid
lid van
van den
den Kunstkring
XIII te
Antwerpen en als
als buitenlandsch
te Antwerpen
Mertens maakt
maakt deel
deel als
Kunstkring der XIII
I) Mertens
lid
van de
de Secession te München.
Miinchen.
lid van
1892 te
3e klasse;
aldaar een
een medaille
In 1887 verwierf
hij te
te Parijs
Parijs een
een eervolle
eervolle vermelding,
vermelding, in
in 1881 aldaar
medaille 3e
klasse; in 1892
verwierf hij
Gent
het gouden
gouden eeremetaal; in 1894 te
Antwerpen een
een zilveren
zilveren medaille.
medaille.
te Antwerpen
Gent het

ALBRECHT BAER
TSOEN
BAERTSOEN

.

.~

...

.=

ë

CI»

Ar4

so

Beurtschepen in de Sneeuw,
schilderij
rieett i,v, sc
hilderi *iin olieverf.

...:
....

ALBRECHT BAERTSOEN

J.1.

uitspraak : ,;heureux
niet tot
tot degenen,
degenen, die
die de
de mooie
mooie uitspraak:
les fieufiles
peuPles
behoor niet
,;heureux les
ITkkquibehoor
„gelukkig de
n'ont pas d'histotre", - "gelukkig
volkeren zonder
zonder geschiedenis,"
de volkeren
1 qui n'ont fias d' hisiozre",

voor gegrond
gegrond en
enonweerlegbaar
onweerlegbaarhouden.
houden. Volkeren,
Volkeren, die
die geen historie hebben,
hebben,
zijn
noch geleden
geleden noch
noch gestreden
gestreden hebben,
hebben, en
en zulke
zijn volkeren
volkeren die
die noch
zulke volkeren
voikeren --indien zij
inderdaad al mogelijk
mogelijk waren,
waren, -— zouden ongetwijfeld wel
steeds,
zij inderdaad
wel steeds,
totzij
zijeindelijk
eindelijk een
eengeschiedenis
geschiedenis zouden
zouden krijgen
krijgen of,
of, wat
wat hethet-— ik
bedoel: tot
ik bedoel:
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zelfde is, er
zelfde
er een
een„verdienen,"
"verdienen," —
- onrijp,
onrijp, onmondig,
onmondig, onvolgroeid
onvolgroeid blijven
blijven en
en
onbekwaamtot
tot elke
elke groote beweging
onbekwaam
beweging of
ofdaad.
daad.
wat ik
ik verwerp
verwerp op
ophet
hetbreedere
breedereterrein
terrein van
van de
deVolkerengeV olkerengeIntusschen, wat
schicht,
integendeel wél
wél geneigd
geneigdteteonderschrijven
onderschrijven op
op het
hetengere
engere
schicht, dát
dát ben
ben ik integendeel
acht ik het,
terrein
de....
geschiedenisvan
vanden
denenkelen
enkelenmensch.
mensch. Hier acht
het,
terrein van
van de
.... geschiedenis
althans
zekeren zin
zin en
en tot
althans in
in zekeren
toteen
eenzeker
zekerpunt,
punt,volkomen
volkomen waar,
waar, dat
dat het
heteen
een
zegen
voor een
een individu,
individu, geen....
geschiedenis,
juistewoord
woord
zegen is
is voor
geen geschiedenis,
laatlaat
mijmij
hethet
juiste
gebruiken:
levenshistorie, geen biografie te hebben.
hebben. En
En in
in de
de allereerste
allereerste
gebruiken : geen
geen levenshistorie,
plaats acht
plaats
acht ik dit
dit een
een zegen
zegen voor
voordie
diemeer
meerbevoorrechten,
bevoorrechten, welke
welke van
van de
denatuur
natuur
een
aanleg hebben
hebben ontvangen,
ontvangen, waarvan
waarvan men
men terecht
terecht mag
magzegg
zeggen,
dathij
hij
een aanleg
en, dat
dien
de overgroote
overgrootemeerderheid
meerderheidvan
vandedegewone
gewone
stervelingen
fijnheid,
dien van de
stervelingen
ininfijnheid,
teergevoeligheid, lenigheid,
teergevoeligheid,
lenigheid. maar
maar ook
ookkrenkbaarkrenkbaar- en
enlijdensvatbaarheid
lijdensvatbaarheid even
even
ver overtreft
overtreft als
alsb.v.
b.v.dede
fijnbesnaardestradivarius
stradivariusdederuwe
ruwestrijkinstrumenten
strijkinstrumenten
fijnbesnaarde
van een
negerstam;j voor die
die enkele
enkelemenschen,
menschen, dus,
dus, om
om
van
een middenafrikaanschen
middenafrikaanschen negerstam
hun naam
naam te
tenoemen,
noemen, welke
welkezich
zichzullen
zullenontwikkelen
ontwikkelen tot
totdichters
dichters
ze met
met hun
met
woord of
of toon,
toon, vorm
vorm ofofkleur,
kleur,tot
totbeoefenaars
beoefenaarsvan
vandedeletter-,
letter-,muziek-,
muziek-,
met woord
of schilderkunst.
schilderkunst. Een
Een geschiedenis,
geschiedenis, een
eenbiografie
biografiehebben,
hebben,
bouw-,
beeldhouw- of
bouw-, beeldhouwdat
staat
immers
voor
de
artiesten
van
allen
aard
maar
al
te
vaak
dat staat immers voor de artiesten van allen aard maar al te vaakgelijk
gelijk
met
moeten worstelen
worstelen met
metallerlei
allerleistoffelijke
stoffelijkeenenzedelijke,
zedelijke,vooral
vooralstoffelijke
stoffdijke
met moeten
hinderpalen; het
staat gelijk
gelijkmet
metontbering',
ontbering, schamele
schamele armoe,
armoe, honger,
honger, moemoehinderpalen;
het staat
deloosheid, erger
erger nog —
- :: het
het staat
staat gelijk
gelijk met
meteen
eenbladzijde
bladzijde uit
uit La Vle
de
deloosheid,
Vie de
Bohdme
in het
Bohème in
het beste,
beste, met
met een
eentegenhanger
tegenhangervan
vanZola's
Zola'saangrijpend
aangrijpend L'Oeuvre
L' Oeuvre
in het
in
het slechtste
slechtste geval.
geval.
Wat
Wat ik
ik hier
hier zeg,
zeg, isisernstiger
ernstigerdan
danmen
menover
overhet
hetalgemeen
algemeenwel
weldenkt,
denkt,ook
ook
nog op
. . ..,, ook
nog
op 6nze
ónze dagen
dagen ....
ook nog
nog —
- en
enmisschien
misschien vooral
vooral —
- ininonze
onzeeigen
eigen
Nederlanden. Het
Het kán
kán zijn,
zijn, dat
dat het
hetschril,
schril,—- onwaarschijnlijk,
onwaarschijnlijk, —
- dat
dat het,
het,
Nederlanden.
komaan!
wij zullen
zullen het
het woord
woordmaar
maarneerschrijven
neerschrijven —
- romantisch,
romantisch, hyperhyperkomaan! wij
romantisch
klinkt,wanneer
wanneermen
menzoo
zoo hoort
hoort zeggen,
zeggen, dat
romantisch klinkt,
dat hier,
hier, op
op enkele
enkeleuren
uren
of ....
.... schreden
Amsterdam
schreden van
vanelk
elkonzer,
onzer,teteBrussel
Brusselevengoed
evengoedals
alste te
Amsterdamen
entete
's Hage
Hage niet
's
niet minder
minder dan
dan teteAntwerpen,
Antwerpen,mannen
mannen van
vangroote,
groote,ja,
ja,uitzonderuitzonderlijke begaafdheid,
beginnelingen, daarenboven,
daarenboven, maar
maar gerijpte
gerijpte en gegelijke
begaafdheid, geen beginnelingen,
louterde
.... enenschrijvers,
louterde artiesten
artiesten....
schrijvers, meesters
meesters zelfs
zelfsininhun
hunbizonder
bizondervak,
vak,
datgenemoeten
moetenontberen,
ontberen,wat
watdedegelukkigen,
gelukkigen,die
dietoch
tochvijfvijfniet alleen
alleen alaldatgene
niet
en tientien- en
enhonderdmaal
honderdmaal le
te veel
veel hebben,
hebben, met een genadig
genadigeufemisme
eufemisme „weelde"
"weelde"
gelieven
noemen, maar
maar dat
dat zij,
zij, wat
wat erger
erger en
en veel
veel erger
ergeris,is,voor
voorzichzeif
zichzelf
gelieven te noemen,
en
overdatgene,
datgene,
wat
die . te
voor de
de hunnen
hunnen niet
niet ééns
ééns beschikken
beschikken over
wat
zij,zij,
die....
te
en voor
weinig hebben,
hebben, het
het volstrekt
volstrekt noodige
noodigeheeten.
heeten. Zekere
Zekere oproep,
oproep, niet
niet zoo
zoo heel
heel
weinig
geleden door
door Prof.
Prof. Dake
Dake in een
een Amsterdamsch
Amsterdamsch weekblad
weekblad afgekondigd,
afgekondigd,
lang geleden
dat—
- op
op6nzen
ónzen
zal zeker
zeker wel
wel velen
velen uit
uit den
denzoeten
zoetenwaan
waanhebben
hebben geholpen,
geholpen, dat
zal
tijd,
tijd, de woorden
woorden kunst
kunst en
enbroodsgebrek
broodsgebrekelkaar
elkaaronmeedoogend
onmeedoogenduitsluiten.
uitsluiten.
zelf zou
zou NoordNoord-enenZuidnederlandsche
Zuidnederlandsche schilders,
schilders, beeldhouwers
beeldhouwers en
endichterg
dichters
Ik zelf
van
buitenbinnenlandschetkidschriften
tijdschriften en
en
kunnen
buitenen en
binnenlandsche
kunnen noemen,
noemen, wier
wier lof
loftaltalvan
bladen
en wier
sedert jaren
jaren reeds
reeds hebben
hebben rondgebazuind,
rondgebazuind, en
wier leven
leven toch
toch één
één
bladen sedert
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is geweest
enkele
geweest of nog
nog is
is met wel kunstig
fier verenkele lange worstelstrijd is
kunstig en
en fier
maar daarom
daarom niet
niet minder
minder nijpende
nijpendeellende
ellendeof....
of.... ten
ten minste....
minste.... gé'ne.
borgen, maar
gêne.
Men late toch
Men
toch eindelijk
eindelijk het wreede vooroordeel varen,
varen, -— een
een vooroordeel,
dat ik
dat
ik zoo
zoo dikwijls door
in pracht
pracht en weelde
weelde levende
levende kooplui
kooplui of
ofrenteniers
renteniers
door in
namelijk, dat "zoo'n
„zoo'n beetje armoe,"
heb hooren uitspreken, -— namelijk,
armoe," "zoo'n
„zoo'n beetje
elken artiest
goede komt;
komt jdat
dat„die
"dielui"
lui" toch
toch nooit
nooit beter
beter
getob," eigenlijk eIken
artiest ten goede
werken dan.... als
armoe
werken
als dedenood
noodnijpt;
nijpt dat
j dat
armoeeigenlijk
eigenlijk en
enwerkelijk
werkelijk is
is het
het
accomfiagnemeni obUgé
accompagnement
zóó ver
ze wel
wel eens,
eens, de
de conditio
°Hige en,
en, ja, -- z66
ver gaan
gaan ze
condilio sine
qua non
van .... talent
qua
non van....
en genie.
geme.
talent en

Grachtje in
Vlaanderen, schilderij
schilderij in
in olievert.
oJieven.
Grachtje
in Vlaanderen,

In waarheid
waarheid hebben
hebben welvaart
welvaart en
enrijkdom
rijkdom geen
geen enkel
enkel echter,
—,, armoe,
armoe, echter,
nu
ontluiken,
nu en
en vroeger,
vroeger,menig
menigwezenlijk
wezenlijkkrachtig
krachtigtalent
talentverhinderd
verhinderd óf
6f te ontluiken,
6f
óf datgene
datgene voort
voort te
te brengen,
brengen, waartoe
waartoe het
hetzichzelf
zichzelfen
enwaartoe
waartoe vaak
vaak ook
ook
anderen het in
in staat
staat achtten.
achtten.
anderen
Men denke zich
zich een
een Schiller,
Schiller, geboren
geboren en
en opgegroeid
opgegroeid in
in even
even gunstige
gunstige
voorwaarden
v·oorwaarden als
als G8the;
Göthe j Vondel
Vondel los
los van
van alle
allestoffelijke
stoffelijke zorg en kwelling,
kwelling,
zoowat in
in den
den toestand
toestand van
van Hooft
Hooft of
of...
Cats j isis het
hetniet
nietwaarschijnlijk,
waarschijnlijk, dat
dat
... Cats;
beiden, de Nederlandsche
Nederlandsche zoowel als
als de
de Duitsche dichter,
dichter, dan
vrij wat
wat
dan nog vrij
meer zouden
zouden beteekend
beteekend hebben voor
voor de
delitteraire
litterairekunst
kunstvan
vanhun
hunvolk
volkdan
dan nu?
nu?
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„Unter solchen
wilrde ich
"Unter
solchen fortwihrenden
fortwährenden Umstdnden
Umständen würde
ich gewiss
gewiss zu
zu Grunde
gegangen sein,"
sein," zei
zei de
denaar
naarziel
zielenenlichaam
lichaamijzersterke
ijzersterkeG6the
Göthelater
latervan
vanden
den
tijd,
hij te
te Frankfort
Frankfort als
als advokaat
advokaat gevestigd
gevestigd was.
was.
tijd, toen
toen hij
Bach,
Lortzing, Poe,
Poe, Villiers
Villiers de
de l'Isle-Adam,
l'Isle-Adam, Verlaine
... , de
de Groux,
Groux,
Bach, Weber, Lortzing,
Verlaine...,
Hendrik
Braekeleer;; zeker,
zeker, ook
ook z66,
zóó, d.d. w.
w.z.,z.,ondanks
ondankshun
hunlevensvoorlevensvoorHendrik de
de Braekeleer
waarden, zijn
zijn zij
zij iets
waarden,
iets geworden;
geworden; doch
dochzouden
zoudenzij,
zij.ininandere
andereconditiën,
conditiën, niet
niet
meer
en veel
veelmeer
meergeworden
gewordenzijn
zijn?
meer en
?
En hoevelen
En
hoevelen —
- qul
avaz"ent pouriant
jourtant quelque
quetque chose
chose dans
dans letevenire
ventre -—
qui avaient
ondergingen
lot van
vanClaude
ClaudeLantier
Lantieruit
uitZola's
Zola'sroman
roman?
ondergingen het lot
?

Il.
Deze wellicht
lang uitgevallen
uitgevalleninleiding
inleidinghoude
houdede
delezer
lezermij
mijten
tengoede.
goede.
wellicht wat lang
Zij
hier overigens
overigens op
ophaar
haarplaats,
plaats,vooreerst,
vooreerst,omdat
omdatzij
zijdingen
dingenbevat,
bevat, die
die
Zij was
was hier
toch
maar al
te zelden
zelden tot
tot de
deooren
oorenkomen
komen van
vanzeker
zekerpubliek,
publiek, ten
ten tweede,
tweede,
toch maar
al te

Mist,
schilderij in olieverf.
olieverf.
Mist, schilderij

omdat
de hier
hier vooropgezette
vooropgezette gedachten
gedachten als
als van
van zelf
zelfmoeten
moeten worden
worden opgeomdat de
wekt in den
gene, die
zal spreken
spreken over
over een
een artiest
artiest als
als den
den nog
nogjeugdigen
jeugdigen
die zal
dengene,
Zuidnederlandschen schilder,
naam boven dit
dit opstel
opstel prijkt.
prijkt.
schilder, wiens
wiens naam
Albrecht Baertsoen behoort
dezeldzame
zeldzame gelukkigen,
gelukkigen, die
die geen noenoebehoort tot de
menswaarde
drietal regelen
regelenisisalles
allessaam
saamtetevatten,
vatten,
menswaarde biografie
biografie hebben.
hebben. In
In een drietal
wat
ik, uit
uitzijn
zijneigen
eigenmededeelingen,
mededeelingen, van
van z'n
z'n leven
leven—
- hijhijbereikte
bereiktenauwenauwewat ik,
inks zijn
jaar —
lijks
zijn vijf-en-dertigste
vijf-en-dertigste jaar
- vernemen
vernemen mocht.
mocht.
Geboren te
Gent in
in Januari
1866, werd hij door
zijn ouders
ouders opgeleid
opgeleid
Januari 1866,
door zijn
te Gent

u..

"

~

;..

"'

::i
:;:)

...,

. .:

~

~
~
~

...;:,
~

~

....,

::.

ij "'""'
5~

~

J:

~

L

~

(.)

~

~

.,)

"'...
;..;

_.;
c

...0:

41å1JOIS4114

ALBRECHT
BAERTSOEN
ALBRECHT BAERTSOEN

193
193

nijVerheid;
voor 'de nijverheid
j vOltooide
voltooide met
het oog daarop,
daarop, den volledigen
zevenmet het
volledigen zevenop het
Koninklijk Atheneurn
jarigen cursus
cursus op
het Koninklijk
Atheneum j ; begon op
zijn negentiende jaar
op zijn
zijn studiën
. zijn
studiën als schilder en
debuteerde in
in 1886
de kunstvereeniging
en debuteerde
in de
1886 in
L'Essor
Briissel.
L'
Essor te Brussel.
En nu komt het mij
niij voor, dat bij heTrt,
En
hem, meer dan bij welken anderen
anderen schilder
van dezen
van
dezen tijd,
tijd, alles
alles '-van inwat. eenigszins
eenigszins van
invloed zïjn
kan op de norvloed
zijn kan
norniale en voorspoedige
male
van een
ontwikkeling van
een
saméntalent -— heeft samengewerkt,
gewerkt,
oni én
én het gevan zijn
halte van
zijn kunst
kunst én
den aard
zijit gave
den
aard van
van zijn
te bepalen.
bepalen.
Ik
wil dit even
toeIk wil
even toelichten.
Noch de zeker niet
onbeteekenende omstanonbeteekenende
omstandigheid, dat hij, als afvan een
stammeling van
een geheel geslacht door eigen
vernuft • en arbeid
arbeid rijkrijkgeworden fabrikanten,
fabrikanten, te
gewörden
Gent geboren is, noch
deze andere, dat hij er
even v66r
vóór 187o
1870 het licht
zag, ,houd
,houd ik voor geheel
waardeloos.
Dankt hij
hij aan zijn
zijn gehoorte
boorte uit een sedert lang
tot welstand en weelde
weelde
opgeklommen 'burgersburgersfamilie evenzeer Ae
de onderscheiding van zijn
zijn geheele
heeJe uiterlijke
uiterlijke verschijverschijStraat te
te Veere,
Veere,oorspronkelijke
oorspronkelijke teekening.
teekening.
Een Straat
nifig
ning alsals' de
de verfijning
verfijning
en de
de
van. -. zijn
zgn'gevoel
gevoel en
van z)jn
zijn smaak;
smaak j aan ztj'n
zijn verblijf van
van kindsbeen
kindsbeen af
van de
de
distinctie - vart
af in
in een
een van
in bouw-.bouw- en oudheidkunclig
oudheidkundig opzicht
steden van
Nederopzicht merkwaardigste steden
van geheel Nederland
land isIs- hij
hij het
het zeer
zeer bizondere inner4jke
innerlijke karakter
karakter van
van zïjn
zijn kunst , en aan
aan
—,
omgang met
zijn -omgang
met de
de jonge
jonge •artiesten,
-artiesten, die
die rond
rond 1880
Gent, Brussel
Brussel--en
en
188o te Gent,
elders debuteerden, het.
het· moderne van zijn werkwijze vexsch-uldigd.
verschuldigd.

v.
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Deze beide
beide laatste
laatste dingen
dingen —
- met andere
andere woorden
woorden — de inwendige
inwendige en
en
Deze
werken
toe
te
lichten,
ziedaar
het
doel
uitwendige
hoedanigheden
van
zijn
werken
toe
te
lichten,
ziedaar het doel
uitwendige hoedanigheden van zijn
dit opstel.
opstel.
van dit

ID.
Zelden vond
een artiest
artiest met
met zooveel gemak en
en zekerheid
zekerheid —
- bijna
bijna van
van
Zelden
vond een
zijn eerste
proef af
af —
- zijn
zijn weg als
als Baertsoen.
zijn
eerste proef
dat ik,
Ik
vergis
mij
niet
...
Het
was wel
wel degelijk
degelijk in
in 1887 dat
ik, in de
de
Het
was
wel
niet
...
Ik vergis
jaarlijksche tentoonstelling
tentoonstelling van
van L'Essor,
L'Essor, van
van hem
hem een
een tweetal
tweetal werken
werken zag,
zag,
jaarlijksche
toch reeds
faktuur —
welke —
ondanks alle mogelijke
mogelijke gebreken
gebreken van
van faktuur
- toch
reeds de
de
ondanks
latere, en
bevatt'en van
van al
al het
hetmeest
meesteigenaardig-treffende,
eigenaardig-treffende, dat
dat zijn latere,
en
kiem bevateen
onder
deze
zelfs
zijn
schilderijen
kenmerkt.
beste
schilderijen
kenmerkt.
onder deze zelfs
beide, overigens,
Vlaamsche Sieenbakkerit
Steenbakkerfi en Langs
Langs de
de Vaari,
Vaart, beide,
overigens, al
al
Een Vlaamsche
dadelijk door
door de
demeer
meerbevoegden
bevoegdenopgemerkt
opgemerktals
als„beloften"
"beloften" van
van een
eenmeer
meer
dadelijk
dan gewoon
dan
gewoon begaafde,
begaafde, spraken,
spraken, in
in hun
hun nog
nog wat
wat zware,
zware, ruwe,
ruwe, ook
ook wel
wel te
te
wel
heel
donkere
indruk uit,
uit, welken
welken de
de Vlaamsche veldnatuur
veldnatuur
donkere tonaliteit
tonaliteit een indruk
zekeren anderen,
dikwijls,
en zeker al
even dikwijs maakt als...
anderen, doch dien
dien
als . zekeren
dikwijls, en
al even
slechts
weinigen, en
en dan
dan·nog
nogslechts
slechtsininhet
het
voorbijgaan,als
alsbijbijuitzondering,
uitzondering,
slechts weinigen,
voorbijgaan,
kunstverdan als
meer
een vlugge
vlugge aanteekening dan
als een
een heusch gewilde kunst
vermeer als
als een
de melancholie
dusver hadden
hadden uitgesproken
...;j ik bedoel: de
melancholie van
tolking, tot dusver
uitgesproken
onzen noorderhemel.
en twintig
Hoe.
kwam het
het nu,
nu, dat
dat een
eenjongeling
jongeling van
van pas
pas één en
twintig jaar,
jaar, zoo
zoo
Hoe kwam
van
den eersten
eersten keer
keer den
den juisten toon
had weten
weten te
te treffen,
treffen, al
al had
had hij dien
toon had
van den
aangeslagen ?
toon dan
ruw of al
al te
te fel
fel aangeslagen?
dan ook
ook wat
wat al
al te
te ruw
gebleven van
Vooreerst
was Baertsoen volkomen vrij gebleven
van den
den alles
alles behalve
behalve
Vooreerst was
invloed van
opzichten
gunstig
en invloed
van het
het nog
nogzoo
zooininalle
alle
opzichtengebrekkig
gebrekkigonderwijs,
onderwijs,
gunstigen
gegeven werd.
dat
aan de
de kunst-akademies van
dien tijd gegeven
werd. De
De toen
toen in
in zijn
zijn
van dien
dat aan
Meijers,had
had hem
hem veel
volle
kracht optredende
optredendelandschapschilder,
landschapschilder, Isidoor Meijers,
veel
volle kracht
ordewoord
lessen
gegeven,
en
het
meer
wat
nuttige
wenken
dan
heusche
lessen
gegeven,
het
ordewoord
meer wat nuttige wenken dan
had geschaard
van
het jonge
jonge volkje,
volkje, hetwelk
hetwelk zich
zich op
op dat
dat oogenblik had
geschaard rond
rond
van het
en
krachtig:
„Oprecht
zijn!"
het
vaandel
van
L'Essor,
luidde
eensgezind
en
krachtig:
"Oprecht
zijn!"
het vaandel van
Leo
De
beeldhouwer Dillens,
Dillens, de
de kunstschilders
kunstschilders Frans
Frans van
van Leemputten, Leo
De beeldhouwer
hun
zich
dan
in
Frédéric, Sander
Hannotiau,
wijlen
Greef,
allen,
wát
zich
dan
ook
hun
allen,
Greef,
wijlen
de
Sander
in hun
zij in
uiterlijke
hebben gewijzigd,
gewijzigd, bleven
bleven zij
hun latere loopbaan
loopbaan
uiterlijke manier
manier moge
moge hebben
strijd.
hoofdzakelijk
eerste dagen
dagenvan
vanhun
hun strijd.
hoofdzakelijkgetrouw
getrouwaan
aandeze
dezeleus
leus.uit
uit de eerste
()nrpl'nt"
711n
- rlit
p'ii bep'riiot.
nnfp,ilt" 7;in
_____
(14 hptppkpnrlp
hptpelrende vnnr
vnnr npn:
hen ~('ni1r1pr
srhilder alleen
alleen wat
wat oil
bevriint.
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alle
kritiek: dát,
minst opmerkt,
opmerkt, hetwelk
hetwelk uw
uw
namelijk,hetwelk
hetwelk men
men het
het minst
alle kritiek:
clåt, namelijk,
zuiverst en volledigst
volledigst weergeeft.
weergeeft.
indrukken,
indrukken,uw
uw stemmingen
stemmingen het
het zuiverst
Baertsoen ooit
Ik
geloof niet,
niet, dat
dat het
het geheele artistieke
onderwijs, dat
dat Baertsoen
artistieke onderwijs,
Ik geloof
dan ik
ik zooeven aanhaalde.
genoot, een
een enkel
enkel voorschrift
voorschrift méér zal hebben bevat dan
toe, onwrikbaar
En dat
dat onderwijs
onderwijs is
hij, van
van 1887 tot hedel'
onwrikbaar getrouw
En
is hij,
heder toe,
gebleven.
best kent; wat hij kent
Hij heeft
inderdaad geschilderd,
kent door
heeft inderdaad
geschilderd, wat
wat hij
hij het
het best
lang verkeer
verkeerofofallerminst
allerminstherhaald
herhaald en
en langdurig
langdurig bezoek:
bezoek: Gent,
Gent, Brugge,
Brugge,
jaren lang
Nieuwpoort,
de Schelde,
Schelde, de
de Noordzeekust,
Noordzeekust, Veere en
Nieuwpoort,dede boorden
boorden van
van de
Walcheren.
Hij heeft
ze geschilderd,
geschilderd, zooals ze zich
zich vertoonden aan
aan hem,
hem, in
in het
het intiemst
intiemst
heeft ze
ik van
van een
een tot
tot droomerij
mogelijk
verband met
met zijn inborst, zijn z'k,
mogelijk verband
ik, - het
het ik
gestemd,
zich in
in weemoed
weemoed verblijdend
gestemd, zich
verblijdend Noorderling.
Hij
is niet
nietafgedwaald
afgedwaald
Hij is
op de
de kronkelkronkel-en
enzijpaden
zijpaden
van
allerlei leeren en
meen mevan allerlei
hij heeft meegedaan
thodenj
thoden ; hij
noch
aan neo-impressionisnoch aan
me,
noch aan
aan symbolisme
symbolisme
me, noch
hij heeft de
en mysticisme;
mysticisme, hij
van alle
gewone procédés van
alle
tijden en
scholen goed geen scholen
noeg gevonden, om er mee
te zeggen, wat hij te zeggen
hij heeft
heeft er
er
had, -— en
en hij
alleen
aan getornd,
getornd, om
om ze
ze
alleen aan
steeds onschadelijker, steeds
maken, om
om
eenvoudiger te maken,
zooveel mogelijk
mogelijk te onttiransnappen aan hun
hun ....
.... tirannie.
me.
—

De
oude Haven
Haven te
te Veere, ets,
De oude
ets.

IV.
Een
viertal jaren
jaren geleden,
geleden, inineen
eenopstel,
opstel,dat
datikikhem
hemwijdde
wijddenaar
naaraanleiding
aanleiding
Een viertal
te Brussel
Brussel gehouden
gehouden tentoonstelling
tentoonstelling van
van een
een geheele reeks van zijn
van
van een te
werken, noemde
noemde ik
ik Baertsoen den
schilder van
weemoed en
stelde ik
ik
werken,
den schilder
van den
den weemoed
en stelde
Emiel Claus,
Claus, den
den schilder
schilder van
van de
de
hem -— in
die hoedanigheid
hoedanigheid -— tegenover
in die
tegenover Emiel
Vlaamsche landschap-blijheid.
Tot
heden toe
toe behoudt
behoudt deze
dezeuitspraak
uitspraak alalhaar
haarwaarde.
waarde. Men
Menzou
zouzelfs
zelfs
Tot heden
zeggen, dat
in de
de werken,
werken, welke
welke hij sedert 1897 voltooide,
weemoed
dat in
voltooide, die weemoed
tot bepaalde
bepaalde Weltschmerz,
tot weinig
weinigminder
minder dan
dan drama
drama is geworden.
Weltschmerz, de elegie tot
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Wie de
Wie
melancholie begrijpt,
begrijpt, die
de achterachter- enenvolksbuurten
volksbuurten van
van onze
onze
de melancholie
die de
Vlaamsche steden,
steden, van
van de groote
groote en
Vlaamsche
bloeiende zelfs,
de ver
ver strekkende
strekkende
en bloeiende
zelfs, of de
weiden
akkerlanden van
en West-Vlaanderen
West-Vlaanderen uitspreken,
uitspreken, zoo
zoo vaak
vaak
weiden en
en akkerlanden
van Oost- en
de zon
zon ze
ze niet
niet beschijnt
beschijnt bij
bij dag
dag en
de
en in haast
haast al
al onze
onze nachten
j
die
zal,
na
te
nachten ; die zal,
hebben kennis
kennis gemaakt
gemaakt met
met de voornaamste
hebben
voornaamste schilderijen
schilderkjen van
van Albrecht Bat:rtBaertsoen, zeker
soen,
zeker gereedelijk
gereedelijk toegeven,
dat
deze
schilder
dien
weemoed
als
geen
toegeven, dat
schilder dien weemoed
geen
tweede in
tweede
in kleuren
kleuren heeft
heeft weten
weten te
te vertolken.
vertolken.
Zeker is
is ook
Verstraete
ook Verstraete een
melancholiek schilder
een melancholiek
schilder;j doch
doch hfj
hi schilderde
schilderde
bij voorkeur zijn eigen
weemoed of
den weemoed
weemoed van
van de
de menschen,
eigen weemoed
of den
menschen, die
hij
die hij

Zeeuwsche Weg, oorspronkelijke
oorspronkelijke teekening.

zag en hoorde
hoorde rondom
rondom zich
zich ininhet
hethoekje
hoekjevan
vandedeKempen,
Kempen,waar
waarhij
hijverbleef.
verbleef.
Ook Heymans, Rosseels,
Rosseels, Crabeels,
Crabeels, zelfs Claus waren wel eens weemoedig
weemoedig -— ;;
him
hun weemoed
weemoed was
was echter
echtersteeds
steedsgetemperd
getemperddoor
dooreen
een onverheelbaar,
onverheelbaar, zijn eigen
zwaar
zwaar-- en donkerheid
donkerheid toch doortintelend
doortintelend licht
van hoop
hoop ;j hij
hij was verlicht
verlicht
licht van
door
door iets
iets als
als het
hetbewustzijn,
bewustzijn, dat
dat het
het....
anders zou
zou worden, dat
.. .. spoedig anders
zonnesc4n
zonneschijn zou
zou komen
komen na de
de regenbui.
Baertsoen
Baertsoen schildert
schildert den
weemoed van
van de
de dingen
dingen zelf,
zelf, en
en hij geeft hun
hun een
een
den weemoed

diepte en
en een
eenomvang,
omvang,die
diewellicht,
wellicht,van
vanalle
allemodernen,
modernen,alleen
alleennog
nogThaulow
Thaulow
diepte
heeft weten
tebereiken.
bereiken.
weten te
Wat Eij
hij geeft
geeft is
is als
als het
hetware
ware de
de gequintessencieerde
gequintessencieerde droefheid
droefheid van
van de
de
beggijnhoven,
beggijnhoven, waar, zelfs bij
bij vroolijken
vroolijken zonneschijn,
zonneschijn, de
effen witheid
witheid van de
de
de effen
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muren en
en de venstergordijntjes
venstergordijntjes klagen
muren
de ongestoorde
ongestoorde eenzaamheid
eenzaamheid van
van
klagen en de
de
straatjes weent;
weent; de
de droefheid
droefheid van
van een
een pleintje,
pleintje, waar,
waar, inineen
eenuithoek
uithoek
de straatjes
van de
zoovele arme
bij
van
de stad,
stad, de
de huisjes
huisjes staan
staan van
van zoovele
wroeters, die
die alleen
alleen bij
arme wroeters,
nacht ofof op
nacht
op zonzon- en
en feestdagen
hun tehuis'
vervallen en als
feestdagen van hun
tehuis. genieten,
genieten, vervallen
als
het ware
het
ware zieke
zieke huisjes,
huisjes, die
die vertellen
vertellen van
van hun
hunverlatenheid
verlatenheid en
en van
vanhun
hun
wiertraag
traagvoortkruipende
voortkruipende
leêgte; de
droefheid van
van de
deoude
oudegrachtjes,
grachtjes,ininwier
de droefheid
wateren de verweerde
wateren
verweerde vooreeuwsche gevels gelaten neerstaren
neerstaren;; de
de droefheid
ook van
ook
van den
den wijden,
wijden, hoogstaanden
hoogstaanden vloed,
vloed, waarop,
waarop, in
in stille maanschijnnachten,
maanschijnnachten,
zit te waken
de visscher zit
waken bij het
uitgehangen net
net ....
het uitgehangen
....
Ongetwijfeld zijn
zijn er,
er, ook
Ongetwijfeld
ook ininZuid-Nederland,
Zuid-Nederland, schilders,
schilders, die
die een
een grootere
grootere
veelzijdigheidvan
van onderwerpen
onderwerpen en
en gevoelens,
gevoelens, wellicht
veelzijdigheid
wellicht ook
ook grooter stoutstout- en

Straat in
in een oude
Straat
oude Stad,
Stad, schilderij
schilderij in
in olieverf.
olieverf.

nieuwheid
nieuwheid van uitdtukkingsmiddelen aan
aan den
den dag
dag leggen.
leggen. Zulke
Zulke zijn b.v.
Claus, Ensor,
Ensor, of die
diezijn
zijnleven
levendoor
doorschandelijk
schandelijkmiskende
mIskendeheerlijke
heerlijkeWillem
Willem
Vogels, de
vermetelste
en
wonderbaarste
de vermetelste en wonderbaarste impressieman, dien
dien ik ooit
ooit kende.
kende.
In één
één opzicht
opzicht overtreft
overtreft Baertsoen
Baertsoen de meesten.
meesten. Intenser
Intenser dan
dan hij
hij het
het deed,
deed,
heeft, v66r
vóór noch
noch na
na hem,
hem, geen
geen ander
ander Vlaming
Vlaming deze
deze ééne zijde
zijde van onze
onze
Vlaandersche buitennatuur
buiten natuur weergegeven.
weergegeven.
Vooral
Vooral zij
zij niet,
niet, die
die het
het hem
hem zijn gaan
gaan nadoen,
nadoen, al
heeft ook
ook wel
wel een
een
al heeft
enkele
enkele dezer,
dezer, nornina
nomina sunt
sunt odiosa,
odiosa, toevallig meer
meer dan
dan gewonen
gewonen bijval
bijval verworven
waar men
men —
- b.v.
b.v. te
te Parijs
Parijs —
- van den
den eigeneigenworven in zekere
zekere kringen,
kringen, waar
aardigen
aardigen weemoed
weemoed van onze
onze Vlaamsche
Vlaamsche steden
steden geen flauw
flauw begrip
begrip heeft.
heeft.

98

ALBRECHT
ALBRECHT BAERTSOEN
BAERTSOEN

V.
Ik weet
weet niet,
niet,ofofwel
welvelen
velenzich
zicheen
eenvoldoende
voldoendedenkbeeld
denkbeeldvormen
vormen van
vanalal
Ik
moeielijkheden, welke
welke een
een zoo
zoo bij
bij uitstek
uitstek gevoelige
gevoeligekunst
kunst als
alsdie
dievan
van
de moeielijkheden,
Baertsoen moet
moet overwinnen.
overwinnen. Kracht,
Kracht, —
- b.v.
b.v. die
die van
van een
een met
metgespannen
gespannen
arbeidend mensch of dier
dier; blijheid,
- b.v.
b.v. die
die van
van een
eenheerlijken
heerlijken
spieren arbeidend
; —
zonnedag in
in een
een zomerweide of van
van een
een uitgelaten
uitgelaten menigte,
menigte, die
diefeest
feest viert
viert;;
- b.v.
b.v. die
die van
van een
een ....
soldaat in
in een
een veldslag
veldslag of
of van
van een
een jager
jager
moed, —
.. soldaat
die
van
een
moeder
naast
het
op
de
leeuwenjacht;
wanhoop,
zooals
die
van
een
moeder
naast
het
— zooals
op de leeuwenjacht;
doodsbed van haar
haar eenig kind;
kind; vervoering,
vervoering, -— zooals die van een
een martelaar,
martelaar,
doodsbed

In 't Achterbuurt
je, schilderij
olieverf.
Achterbuurtje,
schilderij in
in olieverf.

stervend voor
voor zijn
stervend
zijn geloof;
geloof; kortom,
kortom, alle
alle hevige
hevige gevoelens,
gevoelens, zijn
zijn veel
veeldankdankbeschouwde, zoo bij uitstek
uitstek stille,
baarder onderwerpen
op zich
zich zelf beschouwde,
onderwerpen dan
dan de,
de, op
een hoekje
hoekje veld,
veld, vooral
vooral
bescheiden
stadsgezicht of
bescheidenweemoed
weemoedvan
van een
een stadsgezicht
of een
wanneer de
de zeldzame
personages, welke
welke de
wanneer
zeldzame personages,
de schilder
schilder ons
ons op
op die
dieplaatsen
plaatsen
dat ons ontroeren kan.
ofniets
niets vertoonen, dat
kan.
toont,
hun uiterlijk
uiterlijk doen
doen weinig
weinig of
toont, in hun
Haast
aan al
al die
dieuiterlijke
uiterlijkehulpmiddelen,
hulpmiddelen, waarmede
waarmede anderen
anderen weten
te
Haast aan
weten te
voorbaat al verwoekeren,
heeft zulk een
vertolker van
van melancholieën
melancholieën bij voorbaat
een vertolker
woekeren, heeft
noch de weelderige
van de Lalaing, noch
zaakt: noch
kloeke menschenfiguren van
noch de kloeke
Van Claus,
Claus, noch
dieren
de verrukkelijke
verrukkelijke kleurenbontheid van
noch de
dieren van Verwee, noch
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de aandoenlijke
de
aandoenlijke groepjes
groepjes van
van Verstraete, noch
pittoreske samenstelling
samenstelling
noch de pittoreske
van Frans
van
Frans van
van Leemputten blijven
in
zijn
bereik.
Met
een
paar
kleuren,
blijven in zijn bereik. Met een paar kleuren,
vaak met
met veel
veel minder
minder nog,
nog, met
metniets
nietsdan
daneen
eenenkele
enkeleininverscheiden
verscheiden
ja,
ja, vaak
aangewende kleur
schakeeringsgraden aangewende
kleur zal
zal hij het
moeten doen.
doen.
het moeten
Voor zulk een
komt het
het er
erdus
dusopopaan,
aan,dedenatuur
natuurniet
nietalleen
alleentetezien,
zien,maar
maar
een komt
ze op te
ze
te nemen
nemen in
in zich zelf. Niet zffn
uitstorten of
of overgieten
overgieten in
in haar;
zijn gevoel uitstorten
haar ;
neen, het gevoel,
van haar
neen,
gevoel, de
de stemming,
stemming, die
die van
haar uitgaat,
die u#
haar spreekt,
uitgaat, die
uil haar
vereenzelvigen met
met-,
moet. De
vereenzelvigen
—, maken
maken tot
tot de zijne, ziedaar
ziedaar wat hij doen
doen moet.
natuur moet
moet zijn
natuur
zijn heengegaan
heengegaan door
door zijn
zijn ziel, eer hij aanvangt,
aanvangt, ze
ze te schilderen. Alleen
op die
dievoorwaarde
voorwaardezal
zalhij
hijboeien,
boeien,ontroeren,
ontroeren, doen
doengenieten.
genieten.
Aileen op
Zijn
als een
een van
van die
diemeestal
meestalzeer
zeereentonige
eentonige oude
oudegezangen,
gezangen,
Zijn kunst
kunst isis als

In een
een Volksbuurt
Volksblllut te
te Brugge,
Brugge, schilderij
schilderij in
in olieverf.
olieverf.
In

waarvan de
de voordracht
voordracht alle
alledenkbare
denkbare virtuoziteit àci priori
priori uitsluit,
doch
waarvan
uitsluit, doch
welke
welke men
men niet
niet moe
moe wordt
wordt aan
aan te hooren
hooren of
zelf te
te zingen
zingen en
en nog
nog te
te
of zelf
zingen, als
als men
men maar
maarisisdoorgedrongen
doorgedrongentot
totden
deninnerlijken
innerlijken kern,
kern, tot
tot het
het diepe
diepe
zingen,
sentiment,
dat slaapt
slaapt in
in de
deschijnbaar
schijnbaar kleurlooze melopee.
melopee.
sentiment, dat

VI.
Weinige schilders,
schilders, vooral
vooralininZuid-Nederland,
Zuid-Nederland, geven,
geven, zoo
zoo zeer
zeerals
als Baertsoen,
Weinige
van alle
alle uitwendig
uitwendig effekt.
effekt. Van
Van al
alde
deschilderijen,
schilderijen, die
die ik,
ik, van
van 1887
den brui
brui van
den
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tot heden
heden toe
toe van
van hem
hem zag,
zag, zijn
zijn er wellicht
wellicht geen
geen tien,
tien, — de allereerste
allereerste
tot
of
manier,
of
procédé
waarbij
men
denkt
aan
procédé
manier,
of
natuurlijk
uitgezonderd,
waarbij
men
denkt
aan
natuurlijk uitgezonderd, —

waarbij
de eerste
eerste ofofzelfs
zelfstweede
tweedeplaats
plaatszijn
zijnbewondering
bewondering gaat
gaat
waarbijmen
men in
in de
uitschreeuwen
de knapheid,
knapheid, waarmeê
gedaan is.
het gedaan
waarmeê het
uitschreeuwen voor
voor de
prozaïsche
de leelijke,
leelijke, prozaïsche
Bij
denkt men
alleen niet
verf, -— de
om verf,
men niet
niet alleen
niel om
Baertsoen denkt
Bij Baertsoen
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stof, -— maar
het liefst
liefst vermaar zelfs
zelfs nauwelijks
nauwelijksom
omwat
watmen
men met
met die
die stof het
wezenlijkt:
wezenlijkt : het koloriet.
koloriet.
Dit
is zóó
Dit is
z66 waar,
waar, dat
dat ik
ik meer
meer dan
dan één
zoogezegd kenner
ernéén zoogezegd
kenner met
met het erngezicht, dat
kan, heb hooren verklaren:
dat een
een kenner
kenner zetten kan,
stigste gezicht,
„Dichterlijk is
is!"
genoeg!I Maar
"Dichterlijk
is hij genoeg
Maar hoe
hoe jammer,
jammer, dat
dat hij
hij geen
geen koloriest is
lil
Een
oud
en
heelleelijk
vooroordeel,
lezer!
Het
oude
V
laamsche
voorHet
oude
Vlaainsche
Een oud en heel leelijk
koloriet tegen
tegen alle
alle beter
beterweten
wetenininopzettelijk
opzettelijk verwart
verwart met
met
oordeel, dat
dat koloriet
bontheid,
rijkdom boven
boven diepte
diepte verkiest.
verkiest.
bontheid, en
en rijkdom
Ook
aan dit
dit vooroordeel
vooroordeel moest
moest men,
men, ten
ten slotte,
slotte, voor
voorgoed
goedverzaken!
verzaken I
Ook aan
zijn voortref"Een
dien naam
naam verdient,"
verdient," zegt
zegt Fromentin in zijn
„Een koloriest, die
die dien
felijk boek, Les Maitres
Maîtresd' dAutrefois,
'Autrefo is, "is
een schilder,
schilder, wiens
wiens kleuren
kleuren -— of
„is een
zijn
dan niet
niet rijk,
rijk, al
al dan
dan niet
nietgebroken,
gebroken,veelveel-ofofeenvoudig
eenvoudig
al dan
zijn kleurenschaal al

Pleintje
een Vlaamsche
Vlaamsche Volksbuurt,
Volksbuurt, schilderij
schilderij in
in olieverf.
olieverf.
Pleintje in een

zij -— haar beginsel, eigenschappen, uitwerking en
juistheid behouden
behouden en
en
en juistheid
dat
wel overal
overal en
en altijd,
altijd, in
in de
de schaduw,
schaduw, in
in den
den halven
halven toon
toon en
en in
in het
het
dat wel
schelste
licht. Neem
Neem een
een nameloos
nameloos schilderij;
hoedanigheid
schelste licht.
schilderij ; onderzoek
onderzoek de hoedanigheid
van
den lokalen
lokalen toon:
wat daarvan
daarvan wordt
het licht;
licht; of
of hij in
van den
toon: wat
wordt in
in het
in de middeltint,
de donkerste
donkersteschaduw
schaduwstand
standhoudt,
houdt,enengijgijzult
zultmet
metzekerheid
zekerheidkunnen
kunnen
tint, in de
zeggen of dat
dat schilderij
schilderij al
niet het werk
werk is
is van
van een
een koloriest, in
al of
of niet
in welken
tijd,
land, welke
welke school
school hij
hij thuis
thuis hoort."
tijd, welk
welk land,
Aan
deze eis
eh en nu -— door
man van
van het
het vak
vak hier
hierzoo
zoouitstekend
uitstekend
door een man
eischen
Aan deze
geformuleerd -— toetse
toetse men
gerust wat
wat Baertsoen gedurende
laatste
men gerust
gedurende de
de laatste
Avond op
jaar
schilderde;evengoed
evengoeddien
dien Avond
op de
deSchelde,
Schelde, waarmee
acht
à tien
acht tien
jaar
schilderde;
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hij te
te Antwerpen
Antwerpen in
in 1888
1888een
eenmedaille
medailleverwierf,
verwierf, als
alszijn
ZIJn Avond
Avond in
in een
een
hij
Vlaamsche stad,
stad, uit
uit 1891-1892,
1891 - 1892, eigendom
eigendom van
van den
den heer
heerBorguet,
Borguet,teteParijs;
Parijs;
evenzoo zijn
zijn Sneeuwmorgen
Sneeuwmorgen in
z·n een
een Vlaamsche
Vlaamsche Siad,
Stad, uit
uit 1895,
1895, nu
nu in
in het
het
evenzoo
mede
uit
1895,
nu
in
muzeum te Gent,
Gent, zijn
zijn Oude
Oude Vlaandersche
Vlaandersche Vaart,
Vaart, mede uit 1895, nu in Le
Le
muzeum
Luxembourg, als
als zijn
zijn Pleintje
Pldnl/e in een
een Volksbuuri,
Volksbuurt, 1897, nu
nu in
in het
hetmuzeum
muzeum te
te
Luxembourg,
HuzIsfrs,
oude
Antwerpen; evengoed
evengoed zijn
zijn Sneeuwblank
Sneeuwblank Wolkje
WolkJe boven
boven wat
wat oude Huis/es,
Antwerpen;
eigendom van
van den
den heer
heerReninghaus
Reninghaus te
teGraz,
Graz, en
enzijn
zijn Achterbuurije
AchterbuzwtJe en zijn
zijn
eigendom
PleintJe bf; Avond
Avond langs
langs het
het Water
Water als zijn
zijn Beurischefien
Beurtschepen in de
de Sneeuw,
Sneeuw, in
Pleintje

De Windmolen,
Windmolen, oorspronkelijke
De
oor"pronkelijke teekening.
teekening.

Maart
Illuzeum te Brussel,
Brussel; alle
alle zijn
zijn zij
zij het
het werk
werk
Maart 1.1.
1.1.aangekocht
aangekochtvoor
voor het
het muzeum
van
een meester,
meester, die
die niet
niet alleen
alleen de
dewaarde
waardevan
vandedetonen
tonenkent
kentals
alsde
debesten
besten
van een
onder
zijn hedendaagsche
hedendaagsche vakgenooten,
daarenboven door
het
onder zijn
vakgenooten, maar
maar die
die daarenboven
door het
volmaakt
evenwicht brengen
de plans,
plans, en
en niet
niet het
het minst
minst door
door het
het
volmaakt in
in evenwicht
brengen van
van de
uitnemend
athmosfeer, —
- het
het luchtbad,
luchtbad, —
- elk
elkonderdeel
onderdeel
uitnemendweergeven
weergeven van
van de
de athmosfeer,
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van
elk zijner
zijner werken
werken ininvolkomen
volkomenharmonie
harmonie weet
weet tetedoen
doenzijn
zijn met
met het
het
van elk
geheel.
Vooral op
Vooral
op deze
deze laatste
laatstehoedanigheid
hoedanigheid -— wat de schilders, met een Fransch
l' enveloppe noemen, .-- stelt onze kunstenaar
den hoogsten
hoogsten prijs.
prijs.
woord, l'enveloppe
kunstenaar den
Daaraan offert
Daaraan
offert hij alles
op, niet
niet alleen
alleen wat
wat er
ergerust
gerust mag
mag voor
voor gegeven
gegeven
alles op,
b.v. gemakkelijke
worden, b.v.
gemakkelijke kleureffektjes, maar
enkele maal
maal ook
ook wel
wel
maar een
een enkele
nuttig en
en geoorloofd
geoorloofd is,
is, -— namelijk:
namelijk: de
en
meer
dan volstrekt
volstrekt nuttig
meer dan
de stevigheid en
soliditeit van
van een
soliditeit
een of
ofandere
andere bijzaak van
belang, -— een
boomstam op den
den
van belang,
een boomstam
voorgrond, de steenen van
voorgrond,
een bruggetje,
bruggetje, het
het dak
dak van
van een
een huis.
huis.
van een

VII.
Weinige,
zeer weinige
weinige modernen
modernen -— zelfs
ongeveer gelijk talent
Weinige, zeer
zelfs met ongeveer
talent en
met
geringer werklust
werklust -— maakten
spoedig naam,
naam, vonden
vonden zoo
zoo snel
snel
met niet geringer
maakten zoo
zoo spoedig
ingang tot
totdien
dien tempel
tempelvan
vanden
denRoem,
Roem,waarvan
waarvanClaudius
Claudius spreekt,
spreekt, als
als Albrecht
Albrecht
Baertsoen.
In
veroverde hij al
de departementen
departementen van de
de kleine
kleine wereld
wereldder
der
In stormpas veroverde
al de
hedendaagsche publiciteit;
in minder
minder dan
danvijftien
vijftienjaar
jaarwist
wisthij,
hij,door
doordededrukke
drukke
publiciteit; in
vooruit te
te dringen
en
woelige gelederen
gelederen van
van....
zoovelen, vooruit
dringen tot
tot in
in het
het
.... zoovelen,
en woelige
voorste
gelid van
van degenen,
degenen, welke
welke men,
men, en
en niet
nietininzijn
zijnklein
kleinvaderland
vaderland
voorste gelid
alleen,
noemt als
als dedevoornaamste
voornaamstevertegenwoordigers
vertegenwoordigers van
van dedemoderne
moderne
alleen, noemt
kunst;
voor een
een vijftal
vijftal muzea werd
een van
vanzijn
zijn werken
werken aangekocht;
aangekocht; De
werd een
kunst; voor
Vlaamse
School, The
The Studio,
Studio, Emporium,
Emporium, The
TheArtist,
Artz'st, de Zeitschrift
verZeitschrift für
ffir verVlaamse School,
vieNtigende Kunst`
vl:eifätz'gende
Kunst reproduceerden
zijn schilderijen
schilderijen of
of wijdden
wijdden hem
hem gereproduceerden van
van zijn
heele opstellen;
met alal deze
dezebetuigingen
betuigingen van
vaneer
eerenenhulde
huldemoet
moet elk
elk
opstellen; en
en met
des tetemeer
meervrede
vredehebben,
hebben, omdat
omdat zij zoo volkomen
onbevoordeeld vakgenoot
vakgenoot des
verdiend zijn.
„Une seule
"Une
seule ombre
ombre à
tableau!"
a t-e
ce tableau!"
Niet zonder
zonder zeker gevoel
van angst
angst vraagt
vraagt men
men zich
zich af,
af, hoe
hoe de
de nu
nueven
even
gevoel van
vijf-en-dertigjarige
boord leggen,
leggen, om
om hooger, altijd hooger te
vijf-en-dertigjarigehet
hetzal
zal aan
aan boord
stijgen.
zijn manier
wijzigen?
Zal hij
hij zijn
manier wijzigen?
Zal hij andere
onderwerpen kiezen?
kiezen?
andere onderwerpen
hij een
een ander
ander worden in
het tweevoudige
tweevoudige opzicht
opzicht van
van stof
stofen
enmanier
manier
Zal
Zal hij
in het
tegelijk?
Laten wij vertrouwen
hebben!
vertrouwen hebben!
Baertsoen is een
een van
vandedeloyaalste,
loyaalste,onvermoeibaarste
onvermoeibaarstewerkers,
werkers,die
diede
dekunst
kunst
ooit
opleverde. Men
staat op
op maken,
maken, dat
dat zijn talent
zich zal
zal herherooit opleverde.
Men kan
kan er
er staat
talent zich
zijn nu
twaalf-jarig schitvormen en voortontwikkelen op
een wijze,
wijze, die
die én zijn
op een
nu twaalf-jarig
terend verleden, én zijn
zijn uitzonderlijke
uitzonderlijke gaven
van oog,
oog, hand
hand en
en gemoed
gemoed
gaven van
volkomen
zullen waardig
waardig zijn.
zijn.
volkomen zullen
1 8 9 - 1 90 1 .
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Het Lijnwaad,
Lijnwaad, teekening uit
den cyclus
cyclus "Het
uit den
„Het VLas".
Vlas".
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mag
er gerust
menschenopsporendenlantaarn
lantaarn van
van den
dengoeden
goeden
Menenmag
er gerust
denden
menschenopsporenden
M
bij vollen
vollen zonneschijn
zonneschijn zal
zal men
men
vader
Diogenes op
op aansteken,
aansteken, zelfs
zelfs bij
vader Diogenes
bezwaarlijk
degezamenlijke
gezamenlijke kunstbeweging
kunstbeweging onzes
onzestijds
tijds
aantrekkelijker,
bezwaarlijk in
in de
aantrekkelijker,
belangwekkender
Frédéric. In
In het
hetbuitenland
buitenland tref
tref ik
ik
belangwekkenderfiguur
figuur ontmoeten
ontmoeten dan
dan Leo Frédéric.
zijn
evenknieën,
zijn
meerderen
soms,
alleen
aan
in
die
niet
drokke
schaar
zijn evenknieën, zijn meerderen soms, alleen aan in die niet drokke schaar
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zeldzame, veelzijdig
veelzijdigototintens
intensbegaafde
begaafdegeesten,
geesten,wier
wierverzamelde
verzameldekunstarbeid.
kunstarbeid.
van zeldzame,
zoowat
al het
zoowat al
het artistieke
artistieke willen
willen en
en kunnen
kunnen van
van het
het laatste
laatste vierde
vierde der
der nu
nu
in zich
zich rezumeert:
rezumeert: een
een Jan
Jan Toorop
TooropininNoord-Nederland,
Noord-Nederland,een
een
verstreken eeuw
eeuw in
verstreken
Duitschland,een
eenGustave
GustaveMoreau
Moreauen
eneen
een
Klinger,
Klinger, een Boecklin
Boecklin en
en een
eenSattler
SattlerininDuitschland,
Puvis de
in Engeland.
Engeland.
deChavannes
ChavannesininFrankrijk,
Frankrijk,een
eenBurne
BurneJones
Jonesen
eneen
een'Whistler
\Vhistler in
Onder zijn
zijn eigen landgenooten interesseeren
interesseeren alleen
alleen wel
wel de
detetevroeg
vroegoverleden
overledenFéliFéliin gelijke
gelijke maat
maat als
als hij
hij
Rops en
endedearistokratisch
aristokratischkeurige
keurigeFernand
Fernand Khnopff
Khnopffin
cien Rops
Overigens, waar
deze allen
allen zoo
zoo noem
noem en
enininverband
verbandbreng
brengmet
metzijn
zijn
Overigens,
waar ik
ik deze
naam, is toch
tochniets
nietseven
evenverver
van
mijnbedoeling'
bedoelingals
alseenige
eenigenadere
nadereverwantverwantnaam,
van
mijn
schap
schap tusschen
tusschen zijn
zijn werk
werk en
enhet
hethunne,
hunne,tusschen
tusschenzijn
zijn aanleg
aanleg en
enden
denhunnen
hunnen
door
genoemdenbekleedt
bekleedt
willen doen
doen uitkomen.
uitkomen. Evengoed
Evengoed als
alsalaldede
te willen
door
mijmijgenoemden
Frédéric
in de
afzonderlijke
Frédéric in
de beweging
beweging onzer
onzerdagen
dageneen
eengeheel
geheel
afzonderlijke plaats
plaats en
en isis
hij geheel
geheel en
en alal zich
zichzelf.
zel(IkIkwaag
waaghet
hetzelfs
zelfsverder
verdertetegaan
gaanenenbeweer
beweerdat,
dat,
hij
Rops en
Rops
en Toorop
Toorop en
en Klinger
Klinger alleen
alleen uitgezonderd,
uitgezonderd, geen
geen van
van deze
deze allen
allen wellicht
wellicht
in
in gelijke
gelijke maat
maat zich
zich zelf,
zelf, in
in gelijke
gelijke maat
maat oorspronkelijk
oorspronkelijk en
en personeel
personeel is
is als
als hij.
hij.
Dit isis z66
z66waar,
waar,dat
datzelfs
zelfsbij
bijdiegenen,
diegenen,welke
welke—
- en
enmisschien
misschi~nniet
nietgeheel
geheel en
en al
al
zonder
karakteristieke
zonder een schijn
schijn van
van reden
reden —- Frédéric
Frédéricdede
karakteristieketalenten
talentenontzeggen,
ontzeggen,
„die
in
kleuren
dicht",
uitmaken,
schilder,
dengene
"die
in
kleuren
dicht",
uitmaken,
welke
den
eigenlijk
gezegden
schilder
welke
eigenlijk gezegden
zijn temperament
temperament boven
boven allen
allentwijfel
twijfel verheven
verhevenblijtt.
blijft.
de primordialiteit
primordialiteit van
van zijn
Niets isisgemakkelijker
Niets
gemakkelijker dan
dan onder
onderdedeonsterfelijke
onsterfelijke meesters
meesters van
van de
demiddelmiddelof zeventiendeeuwsche
zeventiendeeuwsche kunst
kunst de
de geestelijke
geestelijke vaders
vaders te
teontdekken
ontdekken van
van Boecklin,
Boecklin,
niet zoo
zoo
Sattler.
Thoma, Moreau,
Moreau, Puvis,
Whistler. Bij
Sattler, Hans
Hans Thoma,
Puvis, Whistler.
Bij Frédéric
Frédéric gaat
gaat dit niet
gauw! Wel
gauw!
'Vel isis zijn
zijn kunst
kunst verwant
verwant met
met die
die der
dergroote
grootegotieken
gotieken van
vanItalie,
Italië,
Duitschland
de Nederlanden,
Nederlanden, doch
dochvan
vaneen
een
rechtstreekscheninvloed
invloedvan
van
Duitschland en
en de
rechtstreekschen
geenopmerkenswaardig
opmerkenswaardig spoor.
spoor. En
En
een
dezer glorieuze
glorieuze meesters
meesters vertoont
vertoontzijzijgeen
een dezer
dit verbaast
Frédéric,
dit
verbaast des
des tetemeer,
meer,daar
daar
Frédéric,gedurende
gedurendeeen
eenvrij
vrijlang
langverblijf
verblijfinin
Italië,
naar honderden
honderden en
en honderden
honderden schilderijen
schilderijen van
van middeleeuwsche
middeleeuwsche artiesten
artiesten
Italie, naar
nauwgezette kopijen
kopijen maakte.
maakte. Wel isiswaar
hijgeen
geenslaafsche
slaafschekopijen,
kopijen,
nauwgezette
waarleverde
leverdehij
hij er
er zich
zichniet
nietopop
toe,
oorspronkelijke zoo
zoovolledig
volledigen
ennauwgezet
nauwgezet
legde
legde hij
toe,
hethet
oorspronkelijke
mogelijk
geven, nagenoeg
nagenoeg zooals
zooalseen
eengekleurde
gekleurdelichtdruk
lichtdruk zulks
zulks zou
zou
mogelijk weer
weer te geven,
doen. Veeleer
hij elk
elkmodel
modeleenigszins
eenigszinsvrij
vrijna,
na,met
metgeen
geènander
a.nderdoel
doeldan
dan
doen.
Veeleer schetste
schetste hij
dit tweevoudige:
dit
tweevoudige: den
den innerlijken
innerlijken kern
kern van
van het
hettalent
talent des
desscheppers
scheppersteteleeren
leeren
zijnhoofdkwaliteiten
hoofdkwaliteiten tetevertolken
vertolken ininzijn
zijnwerk.
werk.
kennen
dit talent
talent in
in alalzijn
kennen en
en dit
ofMetsijs,
Metsijs, niet
niet aan
aan Darer,
Dürer, Kranach
Kranach of
of Holbein,
Holbein,
Niet
aan van
van Eyck,
Eyck, Lukas
Lukas of
Niet aan
ook niet
ook
niet aan
aanBotticelli,
Botticelli,Ghirlandajo,
Ghirlandajo, Lionardo
Lionardoherinneren
herinneren zijn
zijn werken,
werken,maar
maar
wel
aan
deze
allen
te
zaam,
aan
de
geheele
school,
die
zij
in
de
geschiedenis
wel aan deze allen te zaam, aan de geheele school, die zij in de geschiedenis
der
kunst vertegenwoordigen.
vertegenwoordigen.
der kunst
Daarenboven
werken nog
nogéén
ééneigenaardigheid,
eigenaardtgheid, die,
die,overigens
overigens
Daarenboven bevatten
bevatten die
die werken
er mede
mede in
in
in
geen enkel
enkel opzicht
opzicht het
het zoo
zoo pas
pastoegelichte
toegelichte karakter
karakter uitsluit
uitsluit of er
in geen
strijd
namelijk de
moderniteit der
gedachte, laat
laat mij
mij zeggen,
zeggen, ininafwachting
afwachting
strijd is:
is: namelijk
de moderniteit
der gedachte,
dat
het woord
woord breedvoeriger
breedvoeriger ophelder
ophelder en
en uitleg:
uitleg: dedewijsgeerige
wijsgeerigetendenz.
tendenz.
dat ik het
om het
het op
opeenigszins
eenigszins
Een
negentiendeeuwsch gotieke
ik, om
Een negentiendeeuwsch
gotieke- — ziedaar
ziedaar hoe
hoe ik,
drukken —
- mij
mij dezen
dezenkunstenaar
kunstenaar voorstel.
voorstel.
paradoxale
paradoxale wijs
wijs uit
uit te drukken
,
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Gotiek —
- door
door zijn
zijn innig
innig en
en maagdelijk
maagdelijk gevoel,
gevoel, door
door zijn
zijn naïeven
naïeven blik
blik op
op
Gotiek
de dingen,
dingen,door
doorzijn
zijnkarakteristieke,
karakteristieke,diepgaande
diepgaande teekening,
teekening, door
door de
dewelsprekende
welsprekende
de
psychologie zijner
zijner figuren,
figuren, door
doordededichterlijkheid
dichterlijkheidzijner
zijnerlandschappen.
landschappen.
psychologie
zijn geest,
geest, door
door het
het didaktischdidaktischModern —
- door
door de
de geheele
geheele richting
richting van
van zijn
Modern
demokratisch karakter
karakter van
van zijn
zijn grootste
grootste en
enbeste
bestegewrochten,
gewrochten,door
doorzijn
zijndwepen
dwepen
demokratisch
met individualiteit.
individualiteit.
met

Een
Heilige, studie
studie in
in olieverf.
olieverf.
Een Heilige,

groote quatrocentisten
Z66
hij het
het doet,
doet, z66
quatrocentisten
dunkt mij,
mij, een
een der groote
zoude, dunkt
z66 zoude,
als hij
Z66 als
en
hedendaagsche
onze hedendaagsche menschen
Metsijs, onze
of
een tijdgenoot
tijdgenoot van
van Dürer
menschen en
en Metsijs,
Dilrer en
of een
mede ze herscheppen.
herscheppen.
maatschappelijke
begrijpen; z66
z66 mede
maatschappelijke toestanden
toestanden begrijpen;
11.
II.
Antgrooten Antik het
Niet
voor den
den eersten
eersten keer
keer zeg
het heden:
heden: met
met den
den grooten
zeg ik
Niet voor
een
der
belangwekkendste
Frédéric
werpschen
meester
Hendrik
Leys
levert
Frédéric
een
der
belangwekkendste
levert
werpschen meester Hendrik Leys

v.v.
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atavisme, waarvan
waarvaner
er ooit
ooit spraak
spraak was
was of zijn
voorbeelden
van zielkundig
zielkundig atavisme,
voorbeelden op
op van
een tiental
jaren, in
in de
v66r een
Beiden
ongeveer schreef
schreef ik
ik het
het reeds
reeds v66r
tiental jaren,
Beiden zijn,
zijn, zoo
zoo ongeveer
wel degelijk PraerubuPraerubu183o-1861
school van
gezamenlijke Zuidnederlandsche
I 86 I wel
gezamenlijke
van 1830Zuidnederlandsche school
den ouderen
nianen,
gotieken, doch
ouderen meester
meester leidt
leidt dit
dit karakter
karakter veel
veel meer
meer
bij den
nianen, -— gotieken,
doch bij
tot iets
tot
iets als
alseen
eenwetenschappelijke,
wetenschappelijke, gewilde
gewilde reconstructie
reconstructie van
van het
het verleden
verleden dan
dan
den jongeren
jongeren integendeel
tot
een aangeboren
aangeboren manier
manier van
van zien;
bij den
integendeel staat
staat dit
dit
zien ; bij
tot een
onmiddellijk verband
verband met zijn
zijn aangeboren
aangeboren instinkt.
instinkt.
gotiek-zijn
gotiek-zijn in rechtstreekseh,
rechtstreeksch, onmiddellijk
deze
nu tienjarige
"Wann"eer
geheele; nu
tienjarige loopbaan
loopbaan samenvat"
samenvat" -— deze
„Wanneer ik Frédéric's
Frédéric's geheele,
schilderijen en
ik in
- „stel
"stel ik
in elk
elk zijner schilderijen
overweging dagteekent van 1891
1891 —
de allereerste
allereerste evengoed
evengoed als
als inindedeallerlaatste,
allerlaatste, dezelfde
dezelfde in
in 't't
teekeningen, in
in de

Voddenraapsters, schilderij
schilderij in
in olieverf.
olieverf.
De Voddenraapsters,

springende kenmerken
kenmerken van
van opvatting
opvatting en
engevoel,
gevoel,dezelfde
dezelfdehoedanigheden
hoedanigheden
oog springende
en gebreken
gebreken van
van samenstelling,
samenstelling, teekening en kleur
kleur vast.
vast. Geen
Geen enkel
enkel oogen
blik
oogenblik
was hij zich
zich zelf
zelf ongelijk, gelijk hij, om
om zich
zich zelf
zelf te
te vinden,
vinden, geen
geen oogenblik
aarzelde,
toen
hij
aarzelde, toen
sedert een
een paar
paarjaren
jarengedebuteerd
gedebuteerdhad."
had."
pas sedert
zijn allereerste
allereerste werken
werken het
het
Inderdaad, van
van welke
welke modernen
modernen vertoonden
vertoonden zijn
Inderdaad,
of
drie,
welke,
deze
in
zijn
duidelijkst
den
invloed,
zoo
niet
van
deze
twee
duidelijkst den invloed, zoo niet van deze twee of drie, welke, deze in zijn
koloriet:
H. de
koloriet: H.
de Braekeleer,
Braekeleer, de anderen
anderen in
in teekening
teekening en sentiment:
sentiment: Millet
Millet en
en
Bastien
dag
Bastien Lepage,
Lepage, weluitgesproken
weluitgesproken verwantschap
verwantschap met
met de
de gotieken
gotieken aan
aan den
den dag
leggen
leggen??
Hoe
Hoe la,ng
lang weifelde
weifelde en
en wankelde
wankelde Leys
Leys niet,
niet, eer
eer hij
hij „zichzelf
"zichzelfontdekte"?
ontdekte"? Tot
Tot
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te gelijken
hij begon
tweemaal
wijzigde hij zijn
manier, vooraleer
vooraleer hij
begon te
gelijken op den
den
zijn manier,
tweemaal toe wijzigde
dien de
soberen,
machtigen analist,
analist, den
den genialen
genialen Michelet-met-het-penseel,
de
Michelet-met-het-penseel, dien
soberen, machtigen
wereld bewondert.
gansche wereld
bewondert.
en ook
Men bestudeere, in Muzeum en
Raadhuis van
van de
de Scheldestad en
ook in
in de
de
en Raadhuis
Huybrechts
verzamelingen
Koning der
der Belgen en
van wijlen Edmond
en van
verzamelingen van
van den
den Koning
geheel aanvankelijk geschilderd
te Antwerpen,
Antwerpen, Leys' onderscheiden
onderscheiden manieren.
manieren. Na geheel
te hebben
hebben in
in den
den slordigen,
slordigen, bombastischen trant
eerste Vlaamsche romantrant der eerste
voorkeur aan
aan den
den molligen, ronden,
tieken, gaf hij de
ronden, plezierigen, goedburgerde voorkeur
lijken en
ook wel
wel wat
wat banalen
banalen trant
trant van
van papa
papa Madou en
Ferdinand de
de
en Ferdinand
en ook
Braekeleer, om
daarna verzot
verzot te
te worden op
de oogstreelende schakeeringen
schakeeringen
om daarna
op de
van
Rembrandts chiaroscuro.
chiaroscuro.
van Rembrandts
het gotieke
Even
groot als
als opvallend
opvallend is,
is,overigens,
overigens,het
hetonderscheid
onderscheid tusschen het
Even groot
in Leys en
het gotieke
gotieke in
in Leo
Leo Frédéric.
en het
zijn onderwerpen
onderwerpen in
de geschiedenis,
geschiedenis, bij
bij voorkeur
voorkeur in
in de
de I15e
5e en
Leys kiest
kiest zijn
in de
e
16
eeuw.
I 6e eeuw.
Niet alleen
alleen middeleeuwsche
kleederdrachten, ook middeleeuwsche typen
Niet
middeleeuwsche kleederdrachten,
worden aldus
een bron,
bron, ja
ja tot
tot de
devoornaamste
voornaamste bron
bron van
van zijn scheppingen.
aldus tot
tot een
Overoverbekend is
is het,
het,ten
tenandere,
andere,dat,
dat,wat
wat Leys zijn
ware, eindelijke
eindelijke
Over- en overbekend
zijn ware,
roeping toonde,
toonde, wat
wat -— om
eens te
te zeggen
Leys aan Leys openbaarde,
om het zoo eens
zeggen- Leys
niets
anders was
was dan
dan de
de kunstreis, die
hij in
in de
de jaren
jaren 50
die hij
5o door Duitschland
niets anders
en Bohemen
Bohemen ondernam,
ondernam, en de
de ernstige,
ernstige, diepgaande
diepgaande studie,
studie,welke
welkehij,
hij, in
in gindsche
gewesten, van
van Darer's,
Dürer's, Holbein's, Kranach's,
Kranach's, Wohlgemuth's,
W ohlgemuth's, Granewald's
Grünewald's meestermeesterstukken maakte, zoovele meesters,
mij op
op zijn
zijn latere
latere werken
werken zelfs
zelfs
meesters, wier
wier invloed
invloed mij
grooter schijnt
die van
van zijn
zijn Vlaamschen, ja, Antwerpschen voorganger,
schijnt dan
dan die
Quinten
Metsijs.
Quinten Metsijs.
De FrallSche
Antwerpen, Een Vlaamschè
(1839),
Fransche FU1"l'e
Furze te Antwerpen,
Vlaamsche gouden Bruiloft (1839),
Feest in
z'n het
het Kolven/ersgilde
drie in
in Antwerpens
Muzeurn, en,
Het Feest
Kolveniersgilde ([842),
Antvverpens Muzeum,
(1842), alle
alle drie
muurschilderingen op
het Raadhuis,
Raadhuis, zijn
zijn zoovele mijlpalen
m
eindelijk,
mijlpalen in
eindelijk, de
de muurschilderingen
op het
Leys' hoogst interessante
interessante ontwikkeling.
Zooals Max Rooses het
destijds uitdrukte
uitdrukte in
een zijner
zijner vele
vele opstellen
opstellen in
in
het destijds
in een
De Vlaamsche School, "volgt
ouderen niet
niet slaafs
slaafs na,
na, maar
maar geeft
geeft hij
de ouderen
„volgt Leys de
volgens
stelsel de
de ware
ware natuur,
natuur, de
de menschen met
al hun
hunpersoonlijke
persoonlijke
volgens hun
hun stelsel
met al
kenteekenen, de wereld
wereld met
met haar
haarduizenden
duizendenbijzaken
bijzaken weer."
weer."

111.

Hoe
nu Frédéric gotiek
gotiek?
Hoe is nu
?
Evenmin als
als zijn
zijn typen
typen en
en kosturnen
onderwerpen aan de
Evenmin
kostumen ontleent hij zijn
zijn onderwerpen
middeleeuwen.
zijn tijd
tijd en
van zijn
zijn land,
land, kijkt
kijkt hij
hij rond
rond in de
de maatmiddeleeuwen. Kind
Kind van
van zijn
en van
schappij, die
rond hem
hem klaagt en
zingt en
en strijdt
strijdt en
en woelt,
woelt, om
om straks,
straks, met
met
die rond
en zingt
penseel, wat
wat hem
hem inindie
diemaatschappij
maatschappij trof,
trof, te
te herscheppen
herscheppen op
op papier
papier
buskool of penseel,
of doek,
doek, zonder
zonder daarbij
daarbij te
denken aan
aan van
van Eyck
Eyck of
of Metsijs, aan Ghirlandajo
te denken
of Botticelli, strevende
meer om
om weer
weer tetegeven
gevenzoo
zoointens
intensmogelijk
mogelijkwat
wat
strevende veel
veel meer
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hij bij
bij het
het zien
zienvan
vanzijn
zijnonderwerpen
onderwerpen heeft
heeft gevoeld,
gevoeld, dan
dan om
om dat
dat geziene
gezIene zelt
zelt
hij
objektief of
of nauwgezet
nauwgezet en
en volledig
volledig mogelijk
mogelijk uit
uittetedrukken.
drukken.
zoo objektief
Frédéric's werken
werken vertoonen
vertoonen geen
geen personages,
personages, waarvan
waarvan men
men zou
zou kunnen
kunnen
Frédéric's
dat zij
zij weggeloopen
weggeloopen zijn
zijn uit
uiteen
eenofofandere
andereschepping
scheppingvan
vaneen
eender
derhooger
hooger
zeggen, dat
genoemde meesters.
meesters. Grijsaards,
Grijsaards, kinderen,
kinderen, mannen
mannen en
envrouwen,
vrouwen,werklieden
werklieden
genoemde
haaronmiddellijke
onmiddellijke omgeving,
omgeving, uit
uit het
hetmeer
meer
en boeren
boeren uit
uit de
dehoofdstad
hoofdstad enenhaar
en
deprovincie
provincie Namen,
Namen,
eentonige Waalsch-Brabant
Waalsch-Brabant en
vooral uit het
het Zuiden
Zuiden van
van de
eentonige
en vooral
ziedaar de
de gewone
gewonebevolking
bevolkingvan
vanzijn
zijnschilderijen
schilderijen en
enteekeningen.
teekeningen. Of
Ofwel
welhij
hij
ziedaar
stijgt hoog
hoog op
op inindedeblauwe
blauwelucht
luchtder
der
louterefantazie,
fantazie, ook
ook wel
wel eens
eens in
in de
de
stijgt
loutere
hooge sferen
sferen der
dertranscendentale
transcendentale bespiegeling
bespiegeling en
en verhaalt
verhaaltons
onszijn
zijndroomen
droomen
hooge
in allegorieën
allegorieën en
en symbolen.
symbolen.
in
- ofschoon
ofschoon gotiek,
gotiek. toch
tochnegentiendeeuwsch!
negentiendeeuwsch! Ofschoon
Ofschoon levende
levende in
in zijn
zijn
Dus —
schoonen kunstenaarsdroom,
kunstenaarsdroom, to.ch
tO,ch modern!
modern!
schoonen
Ik
zeide het
het boven:
boven: modern
modern zelfs
zelfs door
door de
de tendenz,
tendenz, modern,
modern, maar
maar eens
eens te
te
Ik zeide
dezelfde manier,
manier, waarop
waarop de
de gotieken
gotieken dat
dat waren
waren in
in hiin
hun tijd
tijd —
- omdat
omdat
meer op dezelfde
meer
hij zijn
zijn kunst
kunst wenscht
maken tot
feest voor
voor de
de oogen,
oogen, een
een les
les voor
voor
hij
wenscht te
te maken
tot een
een feest
den
geest en
en een
een troost
troost voor
voorhet
hethart
hartvan
vandedelijdenden
lijdendenenenarmen
armen inindézen
dézen
den geest
tijd. Een
enkelen keer
keer zelfs
zelfs —
- en
en dan
dan vooral
vooral isisbewuste
bewustestrekking
strekking opvallend
opvallend —
tijd.
Een enkelen
het yolk
zon zien,
Bens zal het
zijn kunst
kunst tot
tot een
een pleidooi,
pleidooi, zoo
zoo o.a.
o.a. in
in Eens
volk de
de zon
zien,
wordt zijn
wordt
Levenstipen
en
- ikikhoop
hoophet
hetverder
verdertetekunnen
kunnenbewijzen
bewijzen —
- ook
ookreeds
reedsinin De Levenstiiden
en —
De Voddenraapsters,
de beste
van
den Boer
Boer en
zelfs in
in De Kri;~venters
Voddenraapsters, de
beste
Kriftventers en De
van den
en zelfs
werken uit
uit zijn
zijn eerste
eerste periode.
periode.
werken
Wat
hem, aldus,
aldus, onder
onder alalzijn
zijntijdgenooten
tijdgenooten van
van buitenbuiten- enenbinnenland
binnenland
Wat hem,
stempelt,
tot een
een leerling
leerling enennavolger,
navolger,maar
maartottot
een
wezenlijken,rechtrechtstempelt, niet
niet tot
een
wezenlijken,
streekschen afstammeling
afstammelingvan
van de
de gotieken,
gotieken, dat
dat is,
is, benevens
benevens de
de naïeve
naïeve poëzie
poëzie
streeksehen
en
het innige
innigegevoel
gevoel
zijneropvattingen,
opvattingen,dedeeenvoudig-e,
eenvoudige,primitieve,
primitieve, veel
veelmeer
meer
en het
zijner
instinktmatig
van de
de Ouden
Ouden afgekeken
afgekeken teekening,
teekening, en
dan nog
nog
instinktmatiggevonden
gevonden dan
dan van
en dan
dit,
dat ik
ik zelf
zelfwel
welgaarne
gaarneonaangeroerd
onaangeroerd had
had gelaten,
gelaten, juist
juist omdat
omdat het
hetden
den
dit, dat
gewonen toeschouwer
toeschouwerdoor
door den
den band
gewonen
band het
het allermeest
allermeest treft,
treft, --- zijn
zijnsobere,
sobere,
gierige, aarzelende
gierige,
aarzelende en
en als
als het
hetware
wareangstvallige
angstvalligebehandeling
behandeling van
van het
hetkoloriet.
koloriet.
Het gotiek-zijn
van Leys
Het
gotiek-zijn van
Leys zit
zit hem
hem meer
meer bizonder
bizonder in
in de
de stof
stofen
en den
den uiteruiterlijken
dat van
van Frédéric
Frédéric zit
zithem
hemvoornamelijk,
voornamelijk, ja,
ja, nagenoeg
nagenoeg geheel
geheel
lijken vorm;
vorm; dat
alléén
het gevoel.
gevoel.
alléén in
in het
un
Meer,
meer dan
dan Leys
Leys isisFrédéric
Frédéric wat
watmen
menininhet
hetFransch
Fransch heet
heet Uil
Meer, veel
veel meer
Op hem,
primitif. Op
hem, evenals
evenals op
op Leys,
Leys,passen
passenuitmuntend
uitmuntend de
detreffend
treffend juiste
juiste
primitij:
regelen
van
Théophile
Gautier:
regelen van Théophile Gautier:
,,11
transposition d'époque,
d'époque, dépaysement
dépaysement d'ame,
d'ame, anachronisme;
anachronisme; voilà
voilà
„Il y aa transposition
tout
U nhomme
hammedes
desgénérations
générationsantérieures
antérieuresreparait,
reparaît, après
après un
unlong
longinterintertout ...
.... ,Un
valIe,
avec des
des croyances,
croyances, des
despréjugés,
préjugés, des
des goats
gOlttsdisparus
disparus depuis
depuis plus
plus d'un
d'un
valle, avec
siècle,
rappelle la
la civilisation
civilisation évanouie."
évanouie."
siècle, qui rappelle

IV.
Dit
nu trekt
trekt ons
onsinInFrédéric
Frédéricongemeen
ongemeen aan.
aan. Zoo
Zoo als
als in
In zijn
z~n kunst,
kunst, zoo
zoo is
IS
Dit nu
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hij in
hij
in geheel
geheel zijn
zijn handel
handel en
en wandel,
wandel, in
in geheel
geheel zijn
zIJn leven
leven enenwezen,
wezen, tot
totinin
zijn uiterlijk
zijn
uiterlijk toe.
toe.
Ofschoon nagenoeg
nagenoegvijf
vijfenenveertig
veertigjaar
jaar oud
oud -— hij
Ofschoon
hij is
is teteBrussel
Brussel geboren
geboren inin
1856 -— heeft
1856
heeft hij
hij ininhouding
houdingen
engebaar,
gebaar,ininoogopslag
oogopslagenenhuidkleur,
huidkleur, kort,
kort, inin
geheel
zijn voorkomen
voorkomen nog
nog
geheel zun
heden iets
iets zoo
zoo opvallend
opvallend jeugjeugdigs,
dat men
men hem,
hem, na
na een
een
digs, dat
eerste
vluchtige ontmoeting,
ontmoeting,
eerste vluchtige
zou
voor
een dertigjarige
dertigjarige zou
voor een
houden.
Overigens,
FréOverigens, de geheele Frédéric
eenbeminnenswaarbeminnenswaardéric isis een
dige verschijning. Van middelbare gestalte,
gestalte, de
de welgevulde
welgevulde
wangen
allen tijde
tijde licht
licht
wangen te
te allen
beroosd,
met bruinblonden,
bruinblonden,
beroosd, met
en eenigseenigsweelderigen haardos
haardosen
zins
ondichten baard
baard van
van ietietzins ondichten
wat
lichter kleur,
kleur, met
met groote,
groote,
wat lichter
vriendelijke,
eenigszins ververvriendelijke, eenigszins
wonderde
oogen, echte
echte droodroowonderde oogen,
meroogen,
die meer
meer
meroogen, oogen
oogen die
en
verder zien
zien dan
dan die
die van
van
en verder
de
alledaagsche menschjes,
menschjes,
de alledaagsche
oogen,
die, daarenboven,
daarenboven, zoo
zoo
oogen, die,
nederig kunnen
kunnen ter
ter aarde
aardeblikblikken,
en met
met lippen,
lippen, wier
wierzelfzelfken, en
voldane
glimlach wel
wel eens de
voldane glimlach
opvallende
modestie dier
dier
opvallende modestie
hij,
oogen
logenstraft, heeft
heeft hij,
oogen logenstraft,
met
zijn zachte,
zachte, wat
wat eentoeentomet zijn
nige en
nige
en heesche
heesche stem,
stem, een
een
vrouwestem
met de
vrouwestem bijna,
bijna, en
en met
lieftalligheid
den eenvoud
eenvoud
lieftalligheid en
en den
van zijn
zijn zeggen
zeggen en
en het
het ongeongezochte,
aarzelende van
van
zochte, schier aarzelende
zijn
zijn woordenkeus, wel iets van
een
Christus, zeker
zeker van
van een
een
Een
oude Dienstmeid,
Dienstmeid, schilderij
schilderij in
in olieverf.
olieverf.
Een oude
een Christus,
apostel.
Doch,
zonderling: het voorhoofd
voorhoofd en
en de
de neus
neus zijn
zijn in
in strijd
strijd met
met de
de overige
overige
Doch, zonderling:
trekken
fyzionomie. De
Deneus,
neus,ietwat
ietwatgebogen,
gebogen,met
metbeweegbare
beweegbarevleugels,
vleugels,
trekken der fyzionomie.
spreekt
van ernstig
ernstig en
enkrachtig
krachtigwillen;
willen; het
hetvoorhoofd,
voorhoofd, doorploegd
doorploegd met
metdiepe
diepe
spreekt van
voren,
van studie
studie en
en nadenken.
nadenken.
voren, van
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Dit voorhoofd
Dit
voorhoofd zou
zou hem
hem oud
oudmaken,
maken, zoo
zoo wangen
wangen en
en oogen
oogen en
en mond
mond niet
niet
zoo bloeiend
bloeiend jong
jong waren.
waren.
En dit
En
dituiterlijk
uiterlijk weerspiegelt
weerspiegelt volkomen
volkomen 's mans
heele karakter:
karakter: hij
bloode
mans heele
hij is bloode
en
toch energisch,
energisch,teeder
teederenentoch
tochvastberaden
vastberadentot
totkoppigheid
koppigheidtoe,
toe,droomziek
droomziek
en toch
en
toch praktisch,
praktisch, ja,
ja, handig
handig zelf,
zelf, vrouwelijk
vrouwelijk en
en toch
toch kranig
kranig en
enuiterst
uiterst
en toch
ondernemend.
En
zoo als
alszijn
zyn uiterlijk
uiterlijk —,
- , zoo
zoo zijn
zyn zeden
zeden en
engewoonten.
gewoonten. Zoo
Zoo weinig
wemlg
En zoo
als hij
zwijger, en
causeur als
hij zijn
zijn weinigen.
weinigen. Hij
Hij is
is een
een zwijger,
wel zulk
zulk een,
een, die
die het
het
en wel
genot
van het
het zwijgen
zwijgen begrijpt
begrijpt en
enkent.
kent.Met
Metware
wareverfijning
verfijningbeoefent
beoefent hij
hij de
de
genot van
hij, moest
moest een
eenandere
andere Gladstone
Gladstone
kunst
van het
het zwijgen.
zwijgen. Evenals
Evenals Tennyson
Tennyson zou
zou hij,
kunst van
eens
een heelen
heelen avond
avondstilzwijgend
stilzwijgend naast
naasthem
hemblijven
blijvenzitten,
zitten,met
metware
wareoverovereens een
tuiging bij
bij 't weggaan uitroepen:
"Wat hebben
hebben wij
wij deze
dezedrie
drievier
vieruren
urenlekker
lekker
uitroepen: „Wat
de eerste
eerste de
de beste
beste
gepraat!"
gepraat!"Op
Op velerlei
velerleiomgang
omgangisis hij
hij niet
niet gesteld.
gesteld. Niet
Niet de

De Vrijers,
Vrijers, uit
uit "Levensfijden
vanden
denLandman",
Landman", schilderij
olieverf.
schilderij in olieverf.
„Levenstijden van

verkrijgt
zijn werkplaats;
werkplaats i nog
minder tot
tot zijn
zijn hart
harten
enzijn
zijnziel.
ziel.
verkrijgttoegang
toegang tot
tot zijn
nog minder
Zijn
en haten,
haten, zijn
zijn droomen
droomen en
enideeën
ideeënhoudt
houdthij
hijangstvallig
angstvalligbewaard
bewaard
Zijn liefden
liefden en
in het
hetheiligdom
heiligdom·van
van zijn
zijn .lor
spreekt ze
enkel uit
uit
en
opgesloten in
intérieur, of spreekt
ze enkel
for intérieur,
en opgesloten
in
de symbolen
symbolen en
en allegorieen,
allegorieën, welke
welke hij
hij als
alskunstenaar
kunstenaar de
dewereld
wereldinzendt.
inzendt.
in de
Zijn
bron van
van beschouwing
beschouwing is
is de
denatuur,
natuur,zijn
zijngeliefkoosd
geliefkoosdverblijf
verblijf
Zijn groote
groote bron
zijn eenige
eenige omgang
omgang de
de menschen,
menschen, die
die het
hetdichtst
dichtstbij
bij de
denatuur
natuur
de
buiten, zijn
de buiten,
staan:
boeren, werklieden,
werklieden, kinderen.
deel van
van het
hetjaar
jaarbrengt
brengt
staan: boeren,
kinderen,Het
Het grootste
grootste deel
hij
door op
op een
een der
deronbeduidendste
onbeduidendste dorpen
dorpen der
derprovincie
provincieNamen,
Namen,Nafraiture,
Nafraiture,
hij door
hê>tel,zonder
zondereenige
eenigeintellectueele
intellectueele
een
dorp zonder
zonder station,
station,zonder
zondereen
eenenkel
enkelh6tel,
een dorp
zijn levenswijze
levenswijze aldaar
stedeling, die
die op
op den
den
beweging,
beweging, en
en zijn
aldaarisisniet
niet die
die van
van een
een stedeling,
artiest, die er
er verfijnde
verfijnde genietingen
genietingen zoekt,
zoekt,
buiten
buiten uitspanningen
uitspanningen-,
—,of
of van
van een
een artiest,
maar
van de
de boeren
boeren zelf.
zelf.
maar eenvoudig
eenvoudig die
die van
Bij
boeren gehuisvest,
gehuisvest, werkt
werkt hij
hij niet
niet alleen
alleen te
te midden
midden van
van hen,
hen, maar
maar ook
ook
Bij boeren
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vaak met
met en
en voor
voor hen.
hen. Als
Als de
denood
nooddwingt,
dwingt,·steekt
steekt hij
hij zelf
zelf de
de handen
handen uit
uit de
de
vaak
mouwen en
staat zijn
zijn goede
goede vrienden
vrienden bij
bij in
in 't zaaien,
zaaien, maaien,
maaien, oogsten,
oogsten, en
en wat
wat
mouwen
en staat
geboren
Brusselaar,dedeontwikkelde,
ontwikkelde, —
meer. Des
DesZondags
Zondagsdeelt
deelthijhij—- dede
dies meer.
geboren
Brusselaar,
in hun
hun eenvoudige
eenvoudige vermaken,
vermaken, en
en volgt
volgthen
hengetrouw
getrouwnaar
naar kegelkegel- en
enbolbaan,
bolbaan,
in
bal- of
ofkolfplein.
kolfplein.
balIn
zijner
In het
het kerkje,
kerkje, waarvan
waarvan het
het outer
outerversierd
versierdisismet
meteen
een
zijnerinteressantste
interessantste
den klokluier
klokluier als
als den
den zanger.
zanger.
werken, vervangt
werken,
vervangt hij
hij evengoed
evengoed den
Levert
Levert zulk
zulk een
een bestaan
bestaan niet
niet een
eengroote
grootegelijkenis
gelijkenis op
op met
methet
hetleven
levenvan
van
schilders als
als Memlinc,
Memlinc, Fra
F ra Angelico,
Angelico, van
van der
derWeyden
Weyden?
schilders
?

v.
V.
zonderling en
en zeldzaam
zeldzaam tevens.
tevens.
Dit isis zonderling
De levensgeschiedenis
van Frédéric
vreemd genoeg,
genoeg, de
l~vensgeschiedenis van
Frédéric logenstraft,
logenstraft, vreemd
de door
door
tal van
van spreekwoorden
spreekwoorden hooggeprezen
hooggeprezen macht
macht der
derroeping..
roeping.
tal
zich toch
toch niet
nietgeroepen.
geroepen. Hij
HijisiskunstekunsteUitverkoren
voorzeker,voelde
voelde hij
hij zich
Uitverkoren voorzeker,
dezelfde
lijdzame,onberedeneerde,
onberedeneerde,ongewilde
ongewilde
naar
geworden geheel
geheel enenalalopop
naar geworden
dezelfde
lijdzame,
manier, waarop
waarop duizenden
stiel
leeren, namelijk
: omdat
stielleeren,
namelijk:
omdat
manier,
duizenden een
een ambacht
ambacht ofofeen
een
vader
aldus over
over beschikt
beschikt heeft.
heeft.
vader er aldus
was zoowat
zoowat zestien
zestien jaar
jaar oud,
oud, wannee.r
wanneer hij
hij de
de kostschool
kostschool der
der
Frédéric was
verliet, na
er ongeveer
ongeveer acht
acht jaar
jaar tete
broeders ]ozefieten
broeders
Jozefietentete Melle
Melle bij
bij Gent
Gent verliet,
na er
hebben doorgebracht.
doorgebracht.
Zijn
vader, een
een der
dervoornaamste
voornaamste juweliers
juweliers der
der hoofdstad,
hoofdstad, achtte
achtte den
den knaap
knaap
Zijn vader,
life te
nu
oud en
enontwikkeld
ontwikkeld genoeg,
genoeg, om
om zich
zich praktisch
praktisch tot
tot het
het struggle for
/or lift
nu oud
bekwamen.
het decoratie-schilderen
decoratie-schilderen scheen
schee~ vader
vader Frédéric
Frédéric al
al de
de
bekwamen. Eigenaardig:
Eigenaardig: het
gewenschte
geldelijk welslagen
welslagen op te
te leveren
leveren en
en zijn
zijn besluit
besluit
gewenschte waarborgen
waarborgen van
van geldelijk
stond
al spoedig
spoedig vast,
vast, den
den jongen
jongen Leo
Leo aan
aan de
deleiding
leidingtoe
toetetevertrouwen
vertrouwen van
van
stond al
Charles
- I 880.
CharlesAlbert,
Albert,den
den meest
meest gevierden
gevierdendecorateur
decorateurinindedejaren
jaren1870
187o-1880.
Een
toeval was
was oorzaak,
oorzaak, dat
dat de
de goede
goede jongen,
jongen, die
diezich
zichgedwee
gedweeals
alseen
een
Een toeval
lam
liet voeren,
voeren, waar
waar men
men hem
hem hebben
hebben wilde,
wilde, in
in stede
stede van
van inindedewerkplaats
werkplaats
lam liet
van
Charles Albert
Albert in die
die van
vanden
denkunstschilder
kunstschildervan
vanKeirsbilck
Keirsbilckterecht
terechtkwam.
kwam.
van Charles
Reeds
op weg
wegnaar
naarden
denberoemden
beroemdendecoratie-schilder,
decoratie-schilder, liep
liep vader
vader Frédéric,
Frédéric,
Reeds op
een
zijneroude
oudevrienden,
vrienden,den
denkunstschilder
kunstschilder
zonder
eenig bepaald
bepaald doel,
doel,even
evenbijbijeen
zonder eenig
zijner
Alexander
en deze
deze slaagde
slaagdeererin,in.den
denpraktischen,
praktischen, alles
alles wel
wel
Alexander Robert,
Robert, binnen,
binnen, en
beredeneerenden
doen begrijpen,
begrijpen, dat
dat zijn
zijn jongen,
jongen, wilde
wilde hij
hij in
in het
het
beredeneerendenjuwelier
juwelier te
te doen
voor
hem uitgekozen
uitgekozen vak
vak eenigszins
eenigszins snelle
snelle vorderingen
vorderingen maken,
maken, eerst
eerst in
in de
de
voor hem
geheimen
teeken- en
en dedeeerste
eerstebeginselen
beginselenderder
schilderkunstmoest
moestingewijd
ingewijd
geheimen der teekenschilderkunst
te worden.
worden.
Immers,
dient opgemerkt:
opgemerkt: tot
tot dan
dan toe
toe had
hadLeo
Leogeen
geennoemenswaardig
noemenswaardig
Immers, het
het dient
kunstonderricht
kunstonderricht genoten!
hij nu
nu door
door op
ophet
hetatelier
ateliervan
vanden
denheer
heervan
vanKeirsbilck,
Keirsbilck,
Twee
jaar bracht
bracht hij
Twee jaar
teekende
aan dag,
dag, naar
naar het
hetlevend
levendeven
evenalsalsnaar
naarhet
hetpleisteren
pleisterenmodel,
model,
teekende er,
er, dag
dag aan

22I6
6

LEO FR
FRÉDÉRIC
LEO
il2&RIC

en
en werd
werd daarna
daarna leerling
leerling van
van den
den heer
heer Portaels,
Portaels, die hem
hem nu
nu voor
voor 't allereerst
palet en
en penseel
penseel in
in handen
handen gaf
gaf.
palet
Tegelijk
Tegelijk met
met Frédéric
Frédéric studeerden
studeerden Lefavre,
Lefébvre,Charlet,
Charlet, de
deLalaing,
Lalaing, Mayné
Mayné en
en
van
van Gelder
Gelder onder
onder de
deleiding
leidingvan
vanden
denberoemden
beroemdenbestuurder
bestuurderder
derBrusselsche
Brusselsche
Akademie.
Ik
datnierriand
niemand anders
anders dan
dan Portaels
Portaels den
den nog
nog steeds
steeds
Ik aarzel
aarzel niet
niet tetezeggen,
zeggen,dat
sluimerenden artiest
in Frédéric
Frédéric wakker
wakkermaakte.
maakte.Zijn
Zijnschrander,
schrander, degelijk
degelijk en
en
sluimerenden
artiest in
werkelijk artistiek
bewustzijn van
de inin
werkelijk
artistiekonderricht
onderrichtbracht
brachtzijn
zijnziel
zieltot
tot het
het bewustzijn
van de
haar slapende
slapende krachten,
krachten, tot erkenning
erkenning van
van zichzelf
zichzelf.
haar
Geheel anders
anders dan
dan te
te Antwerpen
Antwerpen Nicaise
Nicaise de
deKeyser,
Keyser,wakkerde
wakkerdePortaels
Portaels
Geheel
.zijn
aan tot de
,zijn leerlingen
leerlingen aan
de studie
studie van
vandedenatuur,
natuur,dedeeenige,
eenige,steeds
steedsjonge,
jonge,steeds
steeds
afwisselende, en
steeds zich
zich zelf
zelfgelijk
gelijk blijvende
blijvende bron
bron van
van het
hetschoone.
schoone.
afwisselende,
en toch
toch steeds
En nu
nu ging
ging het
hetininzijn
zijnziel
zielopop
eenheel
heelgroot
grootenenwonder
wonderlicht.
licht. Die
Die
En
alsals
een
zijn prilste
prilste kindsheid
kindsheid had
had hij
hijze,
ze,heimelijk
heimelijk en
en geheimvol,
geheimvol,
natuur, steeds,
van in
in zijn
natuur,
steeds, van
hooren spreken
spreken tot
zijn ziel.
ziel. Zoowel
Zoowel teteMelle,
Melle,inindedeverdrietige,
verdrietige,van
vanhooge
hooge
hooren
tot zijn
muren omgeven
omgeven kloosterschool,
kloosterschool, als
vroeger nog
nog teteUkkel,
Ukkel,waar
waar hij,
hij, als
als zeszesmuren
als vroeger
ziekelijk knaapje,
knaapje, om
redenen van
van bizonderen
bizonderen aard
aard door
door zijn
zijn ouders
ouderswas
was
jarig ziekelijk
om redenen
hijdedenatuur
natuur
toevertrouwd aan
zorgen van
van een
een prozaïsche
prozaïsche boerin,
boerin, had
had hij
toevertrouwd
aan de
de zorgen
leeren
liefhebben.
leeren liefhebben.
Teer
en bedeesd
bedeesd als
als een
een meisje,
meisje, moet
moet hij,
hij, inindie
diejaren,
jaren,heel
heelvan
vannabij
nabij
Teer en
geleken hebben
geleken
hebben op
op het
hetsensitieve
sensitievemenschje,
menschje, wiens
wiens groote
grootezieleweeën
zieleweeën Louis
Louis
datmeesterstukje
meesterstukje
Couperus
zoo onvergetelijk
onvergetelijk eenvoudig
eenvoudig verteld
verteld heeft
heeftinindat
Couperus ons
ons zoo
Zielife.
van
observatie en
en gevoel,
gevoel, Een Zieltie.
van observatie
aanvankelijk een„enfani incompris"
Te Melle
Melle evenals
evenals te Ukkel
Ukkel was
was hij
hij een
een "en./ant
incomprzs",, aanvankelijk
zaam, omdat
zijnfijnbesnaard
fijnbesnaard gemoed
gemoed al
al te
te vaak
vaak
zaam,
omdat de
de omgang
omgang met
metanderen
anderen zijn
met
zijn
contemkwetste,
met die
die eenzaamheid,
eenzaamheid, omdat
omdat zij
ziej met zijn contemkwetste, weldra
weldra dwepend
dwepend met
platieven
aard zoo innig
innig overeenstemde.
overeenstemde.
platieven aard
Zoo
waren de
deschilderachtige,
schilderachtige, weelderig
weelderig bewassen
bewassen heuvelen
heuvelen uit
uit Ukkels
Ukkels
Zoo waren
omstreken
de heerlijk
heerlijk groene
groene beemden
beemden uit
uithet
hetVlaandersche
Vlaanderschehem
hemweldra
weldra
omstreken en
en de
dubbel
lief geworden.
geworden. Wat
Wat hij
hij geen
geenzijner
zijnermakkertjes,
makkertjes, geen
geen leeraar,
leeraar, zelfs
zelfs
dubbel lief
niemand
ter wereld
wereld had
haddurven
durventoevertrouwen,
toevertrouwen, dat
datvertelde
verteldehij
niemand ter
hijaan
aanbloemen
bloemen
ziej
en planten,
en coleopteeren.
coleopteeren. En
En wonder
wonder was
was het!
het! Al
Alsprak
sprak zij
en
planten, aan
aan vlinders
vlinders en
nog
zoo onduidelijk,
onduidelijk, in vage
vage en
enonbestemde
onbestemde klanken,
klanken, al sprak
sprak zij
zij hem
hem slechts
slechts
nog zoo
zij hem
hem zijn
zijn leed
leed te
te doen
doen ververtoe
met geheimzinnige
geheimzinnige fluisterstem,
fluisterstem, toch
wist zij
toe met
toch wist
geten,
zoo zij
zij 't ook
al niet
niet te
te heelen
heelen wist.
wist.
ook al
geten, zoo
Zijn
bizon der godsdienstige
aanleg, een
een religioziteit
religioziteit welke,
welke, ondanks
ondanks het
het zeer
zeer
Zijn bizonder
godsdienstige aanleg,
Melle onderging,
onderging, nooit
nooittot
totfanatisme
fanatisme
bepaald
kerkelijke onderwijs,
bepaald kerkelijke
onderwijs,dat
dat hij
hij te Melle
ontaardde,
natuur een
een mystiek,
mystiek! ik
ik zou
zou
ontaardde, verleende
verleende weldra
weldraaan
aan zijn
zijn liefde
liefde tot
tot de natuur
dod, dan
bijna
pantheïstisch tintje.
natuur op
op zich
zich zelf
zelfniet
niet God,
bijna zeggen:
zeggen: pantheïstisch
tintje. Was
Was de natuur
toch
zag, hoorde
hoorde en
en voelde
voelde hij
hij God
God in
in de
denatuur
natuur en
en leefde
leefde nagenoeg
nagenoeg in
in die
die
toch zag,
bezaligende,
op een
een zoet
zoetindommelen
indommelen der
derziel
zielgelijkende
gelijkende
bezaligende, half
half onbewuste
onbewusteen
en op
Frdhling, moet
zijn beste
beste oden,
oden, b.v.
b.v. Frühling,
stemming,
waarin Klopstock
Klopstock zijn
moet geschreven
stemming, waarin
hebben.
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Van Portaels
onderwijs
Van
Portaels en
en van
van dedenatuur,
natuur,niet
nietvan
vanhethet
onderwijsbinnen
binnen de
debloote
bloote
muren van
van een
muren
een duf
dufschoollokaal,
schoollokaal, en
en later,
later, o0 ja,
ja, van
van de
degroote
grooteItalianen,
Italianen, wier
wier
meesterwerken hij
hij bij
bij dozijnen
dozijnen naschetste,
naschetste, leerde
leerde Frédéric
Frédéric alles.
alles.
meesterwerken
zoo als
als ikikgepoogd
gepoogd heb
hebdien
dien ininbovenbovenVan
dien eeredienst
eeredienst der
der Natuur,
Natuur, zoo
Van dien
staande
te lichten,
lichten, zijn
zijn de
de meeste
meeste enenwellicht
wellichtdedebeste
bestewerken
werken
staande regelen
regelen toe
toe te
van den jongen
van
jongen meester
meester de
dewelsprekende
welsprekende uitingen.
uitingen.

VI.
Meer op aandringen
Meer
aandringen van
van
familie
vrienden dan
dan uit
uit
familie en
en vrienden
eigen verlangen liet Frédéric
Frédéric
zich in
in 1878
opschrijven,
I 878 opschrijven, om
deel te
deel
te nemen
nemen aan
aan den
den
grooten staatsprijskamp,
staatsprijskamp, gegezegd
van Rome,
Rome, terzelfder
terzelfder
zegd van
tijd als zijn
zijn vriend
vriend Lefebvre.
Lefebvre.
tijd
Helaas ! de
Helaas!
de zoogenoemde
zoogenoemde
Oreuve préparatoire
éPreuve
préParatoire viel hem
zoo
zoo deerlijk
deerlijk tegen,
tegen, dat
dat hij
hij
niet eens tot
tot den
den definitieven
definitieven
wedstrijd werd
werd toegelaten.
wedstrijd
toegelaten.
Ofschoon eenieder,
eenieder,die
diezijn
zijn
bij
bij uitstek
uitstek onafhankelijke,
onafhankelijke,
anti-schoolsche gave
anti-schoolsche
gave kende,
kende,
dezen
logisch en
en nonadezen uitslag logisch
tuurlijk
tuurlijk moest achten,
achten, voelde
2-jarige zich
de 222-jarige
zich toch
toch bitter
bitter
teleurgesteld.
Hij had,
teleurgesteld. Hij
had, als
als
zoovelen
v66r en
zoovelen vóór
en na
na hem,
hem,
naar
naar dien prijs
prijs verlangd
verlangd als
als
naar het
het anders
anders moeilijk
moeilijk bebenaar
reikbare middel, om
om het
het land
land
Zaaier, teekening uit
den cyclus
cyclus »Het
Graan."
„Het Graan."
uit den
De Zaaier,
zijner
droomen, Italië,
zijner droomen,
Italië, te bebezoeken.
Daar
Daar kwam
kwam nu,
nu, evenals
evenals in
in De
De kleine
kleine 7ohannes
Johannes rriet
met den
openbarenden
den poëzie openbarenden
zijn jongen
jongen een
een
Windekind, het
het wonderbare:
wonderbare: vader
vader Frédéric
Frédéric stak
stak niet
nietalleen
alleenzijn
Windekind,
riem onder
onder het
het hart,
hart, maar
maar bovendien
bovendien inindien
dienriem
riemheel
heelwat
watmooi
mooiblinkend
blinkend
riem
en hel
hel klinkend
klinkend geld,
geld, en
en zond
zond hem,
hem, op
op eigen
eigenkosten,
kosten, als
als 't
't uu belieft,
belieft, naar
naar
en
het heerlijke
heerlijke en
kunstrijke Zuiden.
verblijf in
Italië; o,
0, vooral
vooral die
die
het
en kunstrijke
Zuiden.a!0! Dat
Dat verblijf
in Italie;
kortemaanden,
maanden,door
door den jongen
jongen man
man met
met het
het
zeven lange
lange en
en toch
toch veel
veel tetekorte
zeven
hooge, laat
laatbewust
bewustgeworden
geworden roeping
roepinggesleten
gesleten
dichterlijk temperament
dichterlijk
temperamenten
en de hooge,
paradijzen,de
destad
stadmede
mededer
deronsterfeonsterfein Firenze,
Firenze, de
destad
stadvan
vanlusthoven
lusthovenenen
in
paradijzen,
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lijkste meesterstukken
plastische kunst
kunst en
ender
dervoortreffelijkste
voortreffelijksteconcerten,
concerten,
meesterstukken der
der plastische
die men
die
men zich
zich denken
denken kan:
kan:
»Fiorenza
landouwen
ackers goet
goet
wiens schoon
schoon landouw
en ackers
77 Fiorenza sch66n, wiens
Den sch66nen
Den
sch66nen Arno
Arno ciert
ciert met
met sijn
sijn seer
seer schoone
schoone vloet
vlo et ....
Een stat
....""
Een
stat die
die dallerheerlijxt
dallerheerlijxt lach
lach van
van timmerage
timmerage ....

Maaien, teekening uit
uit den
den cyclus
cyclus "Het
Graan",
„Het Graan".

Met den
den beeldhouwer
beeldhouwer Juliaan
Juliaan Dillens,
Dillens, zijn
zijn vriend
vriend enenstadgenoot,
stadgenoot,laureaat
laureaat
Met
in den
den grooten
grooten wedstrijd
wedstrijd van
van 1877,
1877, leefde,
leefde, werkte
werkte en
en dweepte
dweepte hij
hij al
al die
die
in
hoe hij
hij er
er werkte,
werkte, neen!
neen! slaafde,
slaafde, als
als was
was het
het hem
hem tetedoen
doenom
om
dagen. En
dagen.
En hoe
een geheele
geheelefamilie
familie de
dedagelijksche
dagelijkschekorst
korstbrood
broodteteverdienen,
verdienen,terwijl
terwijltoch
toch
voor een
dagvan
vanmorgen
morgenwas
wasvoorzien!
voorzien!
voorhand in
al de
de nooden
nooden van
van den
den dag
op voorhand
in al
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De kriekende
kriekende dag
dag vond
vond hem
hem getrouw
getrouw ininhet
hetveld,
veld,schilderende
schilderende ininvolle
volle
buitenluchtnaar
naarde
de natuur;
natuur ;van
van 10
o tot
buitenlucht
tot5 5A,à6 6uren
urenzat
zathij
hijinindedeopenbare
openbare
galerijen,
naschilderende wat
wat op
ophem
hemden
denmachtigsten
machtigstenindruk
indruk
galerijen, bestudeerende
bestudeerende en
en naschilderende
had
gemaakt. Meer
Meer dan
dan drie
drie honderd
honderd vlugge,
vlugge,meestal
meestalhoog
hoog
karakteristieke
had gemaakt.
karakteristieke
schetsen naar
hij als
alsreisherinneringen
reisherinneringen mede.
mede.
schetsen
naar Italiaansche
Italiaansche meesters
meesters bracht
bracht hij

VII.
Het was,
was, meen
meen ik,
ik, inin 188o,
1880,dat
datdedenaam
naamvan
vanL6o
LeoFrédéric
Frédéric voor
voor t'teerst
eerst
Het
in
ruimer kring
kring bekend
bekend geraakte.
geraakte.
in ruimer
In
de negende
negende zaal
zaalder
derJubileumstentoonstelling
Jubileumstentoonstelling der
Belgische Kunst,
Kunst, omomIn de
der Belgische
I 880,
vattende,
vattende, zooals
zooals men
men zich
zich wellicht
wellicht herinnert,
herinnert,geheel
geheelhet
het tijdperk
tijdperk1830183o-188o,
hing
een schilderij,
schilderij, 1.95
op 2.90
2.90 breed,
breed, voorzien
voorzien van
van dezen
dezen titel:
titel:
hing een
1.95 hoog
hoog op
Orlando
voor _Karel
Karel IX
I XenenCatarina
Catarina
.lI:fedicei
de boetpsalmen
Orlando Lassus
Lassus laat voor
deidei
lifedicei
de bee/pa/men
uitvoeren.
uitvoeren.
Op
geringen afstand,
afstand, in
een der
der zalen
zalen van
van het
hetMuzeum
Muzeumvoor
voormoderne
moderne
Op geringen
in een
meesters,
toen het
het merkwaardige
merkwaardige tafereel
tafereel van
van Emiel
Emiel Wauters,
Wauters, De krankkrankmeesters, hing
hing toen
GoesbijbildedeMonniken
Monnikenvan
van
Roók/ooster.
zznnige
Hugo van
van der
derGoes
zinnige Hugo
Roglooster.
Blijkbaar
een der
dergrootste
grootstesuccessen,
successen,waarvan
waarvan de
deannalen
annalen
Blijkbaarhad
had dit
dit werk,
werk, -— een
der
hedendaagsche kunst
kunst ininVlaamsch-België
Vlaamsch-België het
het geheugen
geheugenbewaard
bewaard hebben,
hebben,
der hedendaagsche
-— den
den pas
pasuit
uitItalië
Italiëteruggekeerden
teruggekeerdenFrédéric
Frédéricgeïnspireerd.
geïnspireerd.
Niet alleen
alleen tusschen
tusschen dedeonderwerpen,
onderwerpen,ook
ooktusschen
tusschendedetwee
tweebehandelingen
behandelingen
was
de verwantschap
verwantschap opvallend.
opvallend. Van
Vandedezeer
zeer
geprononceerdepersoonlijkheid
persoonlijkheid
was de
geprononceerde
veel.
van
den maker
maker vertelde
vertelde het
het doek
doek van
van Frédéric
Frédéric echter
echter niet
niet veel.
van den
Heel
wat meer
meer beteekenis
beteekenis had
had het
hetinin1881
188vervaardigde
I
vervaardigdeschilderij,
schilderij, De
Heel wat
Doodsangst
van
Franciscus
van
Assisl~
thans
in
de
J
ozefietenkerk
te GeeraardsGeeraardsDoodsangst van Franciscus van Assisi, thans de Jozefietenkerk te
bergen.
Voor 't eerst
komt hier
hier de
deartiest
artiest zelf
zelfaan
aan het
hetwoord
woord;; voor
voor 't eerst
eerst nu komt
bergen. Voor
is
het zijn
zijn eigen
eigen ziel,
ziel,die
diehijhijuitspreekt,
uitspreekt, zij
zij 't ook
in nog
nogzoo
zooonbeholpen
onbeholpen
ook in
is het
oogenblik af,
af, al
al werkte
werkte de
de jonge
jongeman,
man, tegelijk
tegelijk met
met
vormen.
vormen. Blijkbaar
Blijkbaarisis van
van dit oogenblik
KairoCourtens,
de Greef
Greef en
en Mayné
Mayné alsdan
alsdan mede
mede aan
aan het
het KaïroCourtens, Amadeus
Amadeus Lynen,
Lynen, de
„uderwundener Punkt."
panorama van
Wauters, dezes
dezes invloed
invloed voor
voor hem
hem een
een "ueberwundener
Punkt."
van Wauters,
panorama
hij mede
mede zijn
zijn eerste
eerstedrieluik,
drieluik, namelijk
namelijk de
de inin
Rond
denzelfden tijd
tijd voltooide
voltooide hij
Rond denzelfden
Driejaarlijksche tentoongestelde en al
I1881
88 I of
I 882 in
in de
de Drz"eiaarliiksche
al dadelijk
dadelijk opgemerkte
opgemerkte
of 1882
naïef van
van opvatting,
opvatting, dit
dit triptykon,
triptykon, met
met zijn
zijn heel
heel
Legende van
van Assisi.
Assisi. Vrij
Vrij naïef
Legende
zijn overvloed
overvloed van
van bloemen,
bloemen,
kleine
figuren van
van menschen,
menschen, vogelen,
vogelen, dieren,
dieren, en
en zijn
kleine figuren
uitkomend
zoovele sterretjes
sterretjes in
in het
hetalles
allesoverheerschende,
overheerschende,teenemaal
teenemaal gotieke
gotieke
uitkomend als zoovele
landschap.
jaar
Thans
was het,
het, dat
dat de
deinvloed
invloedvan
vanBastien
BastienLepage
Lepagezich,
zich,een
eendrietal
drietaljaar
Thans was
lang,
ongeveer 1887,
1887, deed
deed gelden.
gelden.
lang, tot ongeveer
Evenals
Emiel Claus,
Gaus, Verstraete,
Verstraete, van
van Strydonck,
Strydonck, van
van Aise
Aiseen
enanderen,
anderen,doch
doch
Evenals Emiel
op
andere wijs,
wys, op
op eigen
eigenwijs,
wijs,poogde
poogdehijhijdezen
dezenalsdan
alsdanzeer
zeergevierden
gevierden
op andere
apostel
van een
een poëtische
poëtische realiteit
realiteit in
in een
een meer
meer helder
helder en
enwaar
waar licht
licht op
opzijde
zijde
apostel van
te streven.
streven.
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Van dezen
Van
dezen invloed
invloed vinden
vinden wij,
wij, hier
hier minder,
minder, daar
daar meer,
meer, de
de sporen
sporen terug
terug in
in
tafereelen, waarmede Frédéric in
de geheele serie tafereeJen,
werkelijkheid den
den grondslag
in werkelijkheid
legde tot
legde
tot de
de zeer
zeer groote reputatie,
hij heden
heden geniet,
geniet,namelijk
namelijk De GrootGrootreputatie, die
die hij
vader, De
Voddenraapsters,
Kriftventers
vader,
DeWaschvrouwen,
Waschvrouwen,DeDe
Voddenraapsters,De De
Kriitventers en -— ten
Kerstje- est in
Brussel.
slotte -— Kerstjèest
het Oudemannenhuis
Oudemannenhuis teteBrussel.
in het
Een dezer
Een
dezer werken,
werken, het
het grootste
grootste en
en gewichtigste
gewichtigste van
van alle,
alle,versiert
versiert sedert
sedert
in onze
onze hoofdstad.
hoofdstad. Ik
Ik
verscheidenejaren
jarende
de galerij
voor moderne
verscheidene
galerij voor
moderne meesters
meesters in
Grootvader, evenals De VoddenraapVoddenraapbeken
het zonder
zonder schaamte:
schaamte: evenals
evenals De Grootvader,
beken het
sters, kwam
kwam mij
triptykon, De Krifiventers,
mij dit
dit triptykml,
.Kriitventers, toen
ik het
het vooreerst
vooreerst in
in de
de
sters,
toen ik
XXXIIe Driejaarlzykste,
Drieiaarlifkste, te
Gent, te
te zien kreeg,
veel te
te bleek
bleek en
en koud
koud van
van
te Gent,
kreeg, veel
koloriet voor.
Mijn
uitsluitend of
of hoofdzakelijk
hoofdzakelijk gewoon
gewoon aan
aan de
dediepe,
diepe,warme,
warme, door
door
Mijn oog,
oog, uitsluitend
den tijd
tijd geëmailleerde
onzer Ouden,
Ouden, voelde
voelde zich onaangenaam aangedaan
aangedaan
geérnailleerde tonen
tonen onzer
Goor dat
matte grijs
grijs en
en dat
datduffe
duffezwart
zwartenen
harde
blauw.Daarenboven
Daarenboven
Qoor
dat matte
datdat
harde
blauw.
leken, feitelijk,
de plans
leken,
feitelijk, de
plans niet
niet alaltetevolmaakt
volmaaktininevenwicht,
evenwicht,terwijl
terwijl de
degezichten
gezichten
en houdingen
en
houdingen geheel
geheel en
en alalverschilden
verschilden met
met die
dievan
vande
deidyllische
idyllische boeren
boeren en
en
werklieden
de meeste
dan toe
toe geziene
geziene dingen.
dingen.
werklieden van
van de
m eeste tot
tot dan
Sedert heb
ik echter leeren begrijpen,
intiem die
die kleur
kleur bij
bij
heb ik
begrijpen, niet
niet alleen
alleen hoe
hoe intiem
dat
onderwerp past,
hoe zij
zij door
door en
en door
door waar
waar is.
is. ZÓÓ,
en
dat onderwerp
past, maar
maar tevens
tevens hoe
Z66, ja,
ja, en
anders, liggen
liggen zij
niet anders,
zij daar,
daar, de
de nog
nog vlakgebleven lappen akkergrond in
de
in de
in aanbouw
in
aanbouw zijnde
zijnde nieuwe
nieuwe .wijken
wijken der groote stad
Brussel. En
En dan,
dan, wat
wat een
een
stad Brussel.
overweldigenden indruk
mijn gemoed
gemoed dat
dat epos
epos van
van menschelijk
indruk maakte
maakte niet
niet op mijn
zwoegen
en wroeten,
wroeten, waarvan
waarvan deze
drie door
door den
den schilder
schilder ininbeeld
beeldgebrachte
gebrachte
zwoegen en
deze drie
epizoden een
denkbeeld geven!
geven!
een denkbeeld
familie van
Die geheele, hongerbleeke
hongerbleeke familie
van krijtventers, zij
mij bekend
bekend sedert
sedert
zij was mij
dat ééne
zijluik had
ze gekend
gekend op
opmijn
mijngeboortedorp,
geboortedorp,
jaren. Zoo
op dat
jaren.
Zoo als
als op
ééne zijluik
had ik ze
zien
aansukkelen over
kasseien van
van de
de groote heerbaan,
het rulle
rulle zand
zand
zien aansukkelen
over de
de kasseien
heerbaan, door het
der aardewegen.
Z66 als
der
aardewegen. Zóó
op dat
dat andere
andere paneel
paneel had
had ik
ik ze
ze op
op wat
wat gras
grasonder
onder
als op
een schralen boom
zien nuttigen
nuttigen een
een karig
karig maal
boom zien
maal....
,.
Van
die gezichten
gezichten was
was dedeuitdrukking
uitdrukking mij
mij onuitwischbaar
bijgebleven: de
Van die
onuitwischbaar bijgebleven:
scherpe glans
tint der
scherpe
glans van
van die
die dierlijk
dierlijk goedige
goedige oogen, de tanende,
tanende, leêrachtige tint
der
wangen,
het
waterbleeke,
ontkleurde,
armtierige
haar,
de
plunje
zonder
noemwangen, het
haar,
plunje zonder noembare
kleur, 't is alles
alles juist,
juist, treffend
treffend juist
juist en
en waar.
waar.
bare kleur,
Eén
jaar daarna,
daarna, in
de XXXII
Ie Driefaarlifksche,
Brussel, verwierf de
XXXIIIe
Driejaarqksche, te
Edn jaar
in de
te Brussel,
Kerstfiest. Toorop, Hubert
Vos,
geen geringer
geringer bijval
bijval met
met zijn Kersifeest.
jonge meester
meester geen
Hubert Vos,
van
den
Eeden,
Speekaart,
anderen
nog,
waren
er
vertegenwoordigd
met
anderen
nog,
waren
er
vertegenwoordigd
met
van den Eeden, Speekaart,
dergelijke
onderwerpen. Van
allen muntte
muntte Frédéric het
meest uit.
uit. Zijn
Zijn werk
werk
dergelijke onderwerpen.
Van allen
het meest
was
blijkbaar de
vrucht van
van lange
lange studie
studieenennauwgezette
nauwgezetteobservatie.
observatie.Ofschoon
Ofschoon
was blijkbaar
de vrucht
uiterst
eenvoudig, was
was de
de groepeering toch
geenszins banaal;
banaal; de
de typen
typen waren
waren
toch geenszins
uiterst eenvoudig,
voortreffelijk
en begrepen;
die oudjes
oudjes leefden
leefden als
als 't ware
het
ware op
op het
voortreffelijk gekozen
gekozen en
begrepen ; al
al die
doek,
niets van
van het
het overdrevene, spotprentachtige,
spotprentachtige, waaraan
den Eeden
waaraan van
van den
doek, en niets
en
ook Vos
Vos zich
zichhadden
hadden bezondigd,
bezondigd, ontsierde
ontsierde zijn arbeid.
en ook
Met
beide deze
deze werken
werken nam
nam Frédéric
voortaan rang
onder de
de zelfstandig
zelfstandig
rang onder
Frédéric voortaan
Met beide
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uitvoerende artiesten.
artiesten. Bij
Bij beide
uitvoerende
beide lag
lagdedehoofdverdienste
hoofdverdiensteininhet
hetinnige,
innige,aangrijaangrijpende
van humaniteit.
humaniteit. Elk
Elk trekje
trekje dier
dier door
doorarmoede,
armoede,arbeid,
arbeid,ouderdom
ouderdom
pende gevoel van
doorgroefde gezichten,
met eerbied
eerbied en
enliefde,
liefde,met
metwaren
waren
verweerde en
verweerde
en doorgroefde
gezichten, was
was met
godsdienstzin
weergegeven. Blijkbaar
Blijkbaar was
hart des
deskunstenaars
kunstenaars in
in medemedegodsdienstzin weergegeven.
was het hart
Elden weggesmolten
weggesmolten bij
bij het
het zien
lijden
zien dier
dier arme
arme landloopers,
landloopers, die,
die, gehuld
gehuld ininwat
wat
onoogelijke
zonder schoeisel
schoeisel aan
aandedevoeten,
voeten,alsalswerkdieren
werkdierengekromd
gekromd
onoogelijke lompen,
lompen, zonder

Schoovenbinden,
teekening uit
den cyclus
cyclus "Het
Schoovenbinden, teekening
uit den
Graan" .
„Het Graan".

onder
den vracht
vracht hunner
hunner koopwaar,
koopwaar, zwerven
uit voor
voor een
een
onder den
zwervendorp
dorpinin dorp
dorp uit
mizerabeI
een teug
teug waters,
waters, evenals
evenalshet,
het,stil
stilenengenoegelijk,
genoegelijk,
miz&rabelstukje
stukjebrood
brooden
en een
meegenoten
had de
devreedzame,
vreedzame, kloosterachtig-kalme
kloosterachtig-kalme athmosfeer
athmosfeer in
dat eeneenmeegenoten had
in dat
tonige,
doodbedaarde Oudemannetjeshuis,
Oudemannetjeshuis, op
op den
denschoonsten,
schoonsten,beminnelijksten
beminnelijksten
tonige, doodbedaarde
feestdag
van het
het Roomsch-Katholieke
Roomsch- Katholieke jaar.
jaar.
feestdag van
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VIII.
Kerstfeest draagt
Kerstfeest
jaarteekening 1884.
behoort echter
echter nog
nog een
een
draagt de
de jaarteekening
1884. Tot
Tot 1883 behoort
klein schilderijtje,
SchaaPherder getiteld,
niet gaarne
gaarne onvermeld
onvermeld zou
zou
klein
schilderijtje, De Schaapherder
getiteld, dat
dat ik niet
laten:
een bladzijde
bladzijde vol
vol van
vandede
reinste,intiemste
intiemstepoëzie:
poëzie:een
eenidyllisch
idyllischlandlandlaten: een
reinste,
schapje,
badend ininweemoedige
weemoedigeneveldampen,
neveldampen,even
evenparadijsachtig
paradijsachtig als
als de
de mooiste
mooiste
khapje, badend
achtergrondenop
op de
de schilderijen
van Memlinc
en van
achtergronden
schilderijen van
Memlinc en
van der
der Goes.
Goes.
tweedenunu
zeer
interessante
ontwikkeling,
In
deze periode,
periode, —
- dedetweede
In deze
vanvan
zijnzijn
zeer
interessante
ontwikkeling,
vallen
mede,
buiten
een
aantalletje
afzonderlijke
schilderijen,
een
drietal gegevallen mede, buiten een aantalletje afzonderlijke schilderijen, een drietal
wrochten
meer dan
dangewone
gewonebeteekenis,
beteekenis,namelijk
namelijk het
hetreusachtige
reusachtige doek
doek
wrochten van
van meer
De Levenstijden
Levenstifelen van
van den
Boer
den Boer (1887),
desymbolistische
symbolistischefantazie,
fantazie, De Beek
Beek
0887), de
(1887), en
(1887),
en de
debeide
beidewitwit-enenzwart-series,
zwart-series, Het Vlas (1888) en Het Graan
Graan (1889).
Het triptykon, De doode Landman
Landman (1885), Avondgebed
Avona'gebed en Werkmanskinderen
Werkmanskinderen
Uitvaartmaaltijd (1886), aangekocht
(1886), Uitvaartmaaltiid
Gentsch, en
en Twee Waalsche
aangekocht voor het Gentsch,
Boerenmeisjes (1886), aangekocht
voor het
het Antwerpsch
Antwerpsch Muzeum,
Muzeurn, verder
verder nog
nog
BoerenmeisJes
aangekocht voor
een vijftal
van 1889, als
als De Breister,
Breister, De
Deoude
oude Dienstmeid,
Tuineen
vijftal schilderijen
schilderijen van
Diensimed, Tuinidylle, Wezde-tdylle,
Weide-idylle, vermeld
idylle,
ik enkel
enkel terloops.
terloops.
vermeld ik
Van
1886 af
af voelt
voelt de
dekunstenaar
kunstenaar zich
zich sterk
sterk genoeg,
genoeg, om
om geheel
geheel en
enuituitVan 1886
sluitend
op eigen
eigenkrachten
krachtentetevertrouwen.
vertrouwen.InInalalwat
wathijhijthans
thansonderteekent
onderteekenttreedt
treedt
sluitend op
zijn
individualiteit geheel en
en onbelemmerd
onbelemmerdop
opden
denvoorgrond.
voorgrond.Zijn
lijnonderwerpen
onderwerpen
zijn individualiteit
mogen
van nognog zoo
zoo nabij
nabij herinneren
herinneren aan
aan die,
die, welke
welke Millet
Millet en
en Bastien
Bastien Lepage
Lepage
mogen van
bij voorkeur
voorkeur behandelden;
behandelden; de geheel
geheeleigen
eigenblik,
blik,dien
dienhijhijvan
vannu
nuafafopopmenschen
menschen
bij
en
dingen heeft,
heeft, vrijwaart
vrijwaart hem
hem voor
voor elke
elke reminiscensie
reminiscensie uit
uit de
degewrochten,
gewrochten, die
die
en dingen
zij
onderteekenden. lijn
vizie en
en zijn
zijngevoel,
gevoel,isisvoortaan
voortaan
zij onderteekenden,
Zijn vorm,
vorm, evenals
evenals zijn
zijn vizie
zijn
on betwist eigendom.
eigendom.
zijn onbetwist
Herinnert hij
een enkelen
enkelen keer
keer aan
aananderen,
anderen, dan
dan isishet
hetaan
aanBoerenBoerenHerinnert
hij nog
nog een
Breugel en
en aan
aan van
vanOstade,
Ostade,ook
ookdan
dannog
nogzonder
zondermaar
maareenigszins
eenigszinshet
hetverwijt
verw~jt
Breugel
van
van navolging
navolging op te
te loopen.
loopen.
Niets verwondert
verwondert mij
mij zoozeer
zoozeer als
als het
hetfeit,
feit,dat
datdede
allervoornaamste der
der
Niets
allervoornaamste
werken, welke
nu op
ophet
hetoog
oog
heb,
niet
sedert
lang
zijnaangekocht
aangekochtvoor
voor
werken,
welke ik
ik nil
heb,
niet
sedert
lang
zijn
volkomen
een
of ander
ander buitenbuiten- enenvooral
vooralbinnenlandsch
binnenlandschmuzeum.
muzeurn. Ik
Ik ben
ben erervolkomen
een of
zeker van,
van, dat
dat meer
meerdan
dandén
ééndezer
dezergewrochten,
gewrochten, thans
thans nog
nog voor
vooreen
eengeringe
geringe
zeker
verkrijgbaar, na
na den
den dood
doodvan
vanden
denmeester
meesterfabelachtige
fabelach~igeprijzen
prijzenzal
zalbereiken.
bereiken.
som verkrijgbaar,
De Levenstijden
LevenstiJden van
van den
den Boer
Boer zijn
zijn een
een muzeumstuk
muzeurnstuk in den
den volsten
volsten zin
zinvan
van
het woord.
woord.
Op
een doek
doek van
van een
eenpaar
paarmeters
metershoogte
hoogteeneneen
eentwintigtal
twintigtallengte
lengtevertoont
vertoont
Op een
de schilder,
schilder, ininzoovele
zooveleonderscheiden
onderscheideneneneenigszins
eenigszinsfreskoachtig
freskoachtigbehandelde
behandelde
ons de
groepen, zitteud
zittend of
of staand,
staand, aflossend
aflossend op
opden
denidyllischen
idyllischenachtergrond
achtergrond van
van een
een
groepen,
en knaapjes,
knaapjes, de
de
Waalsch-Namensch gehuchtje,
zorgeloos speelsche
speelsche meisjes
meisjes en
Waalsch-Namensch
gehuchtje, de zorgeloos
hoopvolle vrijersparen,
vrijersparen, de in
in 't midden van
van den
den levensstrijd
levensstrijd staande
staande echtelingen,
echtelingen,
rustende grijsaards
grijsaards eindelijk
eindelijk eener
eener dorpsbevolking.
dorpsbevolking.
de rustende
Blijkbaar koos
schilder de eerste
eerste de
debeste
bestesujetten
sujettenals
alsmodellen.
modellen. Niet
Nietaan
aan
Blijkbaar
koos de
de schilder
hun
schamele,
vlakaf
arme
kleedij
alleen,
tevens
en
meer
nog
aan
hun
onschoon,
hun schamele, vlakaf arme kleedij alleen, tevens en meer nog aan hun onschoon,
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schraal
klein menschentype,
menschentype,herkent
herkent men
men ze
zedadelijk
dadelijk voor
voor vertegenwoordigers
vertegenwoordigers
schraal en klein
dat door
doorharden
harden arbeid
arbeid ininhoogovens
hoogovensenenfabrieken
fabriekenvermoeide,
vermoeide,verkrankte
verkrankte
van
van dat
ras,
eigen aan
aan vele
veleWaalsche
Waalschedistrikten.
distrikten. Blijkbaar
Blijkbaarook
ookbehandelde
behandeldeFrédéric
'Frédéric
ras, eigen
deze
modellen als
als portretten,
portretten, daarbij
daarbij echter
echter minder
minder de
deindividueele,
individueele, de
de perperdeze modellen
Van mooi
mooi
soonlijke
ethnografisch karakter
soonlijke gelijkenis
gelijkenis dan
dan het
het ethnografisch
karakterinin acht
acht nemend.
nemend. Van

uit den
Inhalen, teekening uit
den cyclus
cyclus "Het
„Het Graan",
Graan" .

doen
is hier
hier dan
dan ook
ookgeen
geenschijn.
schijn.Waarheid
Waarheidalleen,
alleen,een
eenfotografische
fotografischewaarheid
waarheid
doen is
bijna,
schilder..tete zien
geven. En
En inindie
diewaarheid,
waarheid,treffend
treffendvan
vaninnige,
innige,
bijna, wilde
wilde de
de schilder
zien geven.
in 't oog springende
springende verdienste
verdienste van
van deze
deze
diepe
humaniteit, ligt
diepe bumaniteit,
ligtdan
dan ook
ook de in
exceptioneele
toch, wat
wat een
een intense
intense poëzie
poëzie schuilt
schuilt er
er in
in dezen,
dezen,
exceptioneele schepping.
schepping. En
En toch,
door
type enenhouding
houdingveeleer
veeleereentonigen
eentonigendan
dan
door
afwisseling
aantrekkelijken
door type
door
afwisseling
aantrekkelijken
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arbeid! 't
arbeid!
't Is
Is de
de poëzie
poëzie der
derarmoede,
armoede,der
dergelatenheid,
gelatenheid,der
derplichtbetrachting
plichtbetrachting en
en
der
verborgen heldendaden.
heldendaden.
der verborgen
En
deze poëzie
poëzie begrijpt,
begrijpt, gevoelt
gevoelt enenbezingt
bezingtniemand,
niemand,mij
mijbekend,
bekend, zooals
zooals
En deze
Krifiventers.
de
schilder van
van Krijtvel'lters.
de schilder
Hoe
sprekend levend
levend zijn,
zijn, in
in hun
hunnaïeve
naïevegedaanheid,
gedaanheid, die
diegezichten
gezichten alle,
alle,
Hoe sprekend
die
kindergezichtjes vooral.
de kleinen,
kleinen, heeft
heeft de
de artiest
artiest niet
niet eens
eens doen
doen
die kindergezichtjes
vooral. Deze,
Deze, de
pozeeren.
heeft ze
ze tot
tot zich
zichgeroepen,
geroepen, niets
niets meer,
meer, en
en zezevoorgesteld
voorgesteld inin alal
pozeeren. Hij
Hij heeft
de
schuwe veriegenheid,
verlegenheid, waarmede
waarmede zij
zij tot
tot hem
hem zijn
zijn gekomen.
gekomen. Eéri
Eén is
is dik
dik van
van
de schuwe
hoofd,
dom, begrensd;
begrensd; een
eenander
anderziet
zietafschuwelijk,
afschuwelijk, goddelijk
goddelijk scheel,
scheel, één
één oog
oog
hoofd, dom,
naar
rechten, 't
't ander
linken kant
kant van
van het
het zeer
zeer groote
grootedoek:
doek:zijzij
naar den
den rechten,
ander naar
naar den
den linken
zijn
allen,
ook
deze
twee,
verrukkelijk!
zijn allen, ook deze twee, verrukkelijk!
Vergelijk
met deze
deze frissche,
frissche, naïeve,
naïeve, door
door en
endoor
doorgezonde
gezondekleinen,
kleinen, de
de
Vergelijk nu
nu met
versleten,
verleelijkte ouden.
Wat lange,
lange,romanlange
romanlangeverhalen
verhalenzouden
zoudenzij
zij uudoen,
doen,
versleten, verleelijkte
ouden. Wat
zoo zij
zij eensklaps
eensklaps met
met leven
leven en
enspraakspraakdie
doorrimpelde, verweerde
verweerde hoofden,
hoofden, zoo
die doorrimpelde,
vermogen
werden; verhalen
verhalen van
scharrelen en
schrapen, sloven
sloven en
en
vermogen bezield
bezield werden;
van scharrelen
en schrapen,
slaven,
strijden en
en lijden,
lijden, eentonig
eentonig steeds
steeds en
en steeds
steeds hetzelfde,
hetzelfde, heden
heden als
als gister
gister
slaven, strijden
en
morgen als
als heden
heden en
en na
na jaren
jaren en
en jaren
jaren nog
nog als
als morgen
morgen en
envandaag.
vandaag.
en morgen
En,
hetzij hij
En, hetzij
niet,
er er
ligtligt
eeneen
aangrijpende
hij het
het zoo
zoogewild
gewildheeft
heeftof of
niet,
aangrijpendewijswijsgeerige gedachte
gedachte in
in dit
ditschilderij!
schilderij!
„Zie," schijnt
schijnt hij
hij ons
ons te
"Zie,"
te zeggen,
zeggen, „z66
"zóóbaart
baartdedenatuur,
natuur,zelts
zelfswaar
waarzij
zij lijdt
lijdt
en
krankt, het
het menschenkind;
menschenkind; en
en z66
zóóvervormt,
vervormt,verdierlijkt
verdierlijkt en
en verminkt
verminkt het
het
en krankt,
in
de hedendaagsche
hedendaagsche maatschappij
maatschappij de strijd
strijd om
om het
hetbestaan!"
bestaan!"
in de

IX.
Het
I/et Graan en Het Vlas zijn
en zwart-werk.
zwart-werk.
zijn wit en
Slechts
wit en
en zwart-werk?
zwart-werk?
Slechts wit
genngerstoffelijk
stoffelijk belang
belang
Eilaas,
en inindiedie
hoedanigheid
natuurlijkvan
vangeringer
Eilaas, ja!
ja! en
hoedanigheid
natuurlijk
De Levenstilden.
Levenstij'den;
dan De
Als kunstwerk
kunstwerk echter
behooren beide
beide reeksen
reeksen houtskoolteekeningen
houtskoolteekeningen tot het
het
echter behooren
allerbeste,
dat van
nu toe
toe ininBelgië
Belgiëvoltooid
voltooidwerd.
werd.
allerbeste, dat
\Tali 1830
183o tot nu
Het Graan
Graan verplaatst
deprovincie
provincieNamen,
Namen,ininde de
wijdstrekkende
Het
verplaatst ons
ons in de
wijdstrekkende
akkers,
het dorpje
dorpje Nafraiture,
N afraiture, het
het geliefkoosd
geliefkoosd verblijf
verblijf van
van den
denschilder,
schilder,
akkers, die
die het
omgeven,
omgeven.
Elf kartons
kartons maken
maken den
den cyclus
cyclus volledig,
volledig,en
envan
vandeze
dezeelfelfzijn
zijnminstens
minstens een
een
zevental
titels van
van deze
deze zeven:
zèven: Zaaim,
Maat"ell,Schoovenbinden,
Schoovmb/nden,
Zaaien, Maaien,
zevental meesterlijk.
meesterlijk.De
De titels
Broodknede1'l, Ter
TerBakkerii;
Bakkerij:DeDe
Boterhammen.
Inhalen. Wannen,
Wannen, Broodkneden,
Inhalen,
Boterhammen.
Zaaier is uniek
uniek mooi.
mooi.
De Zaaier
\Vie
deze teekening
teekening een
een enkele
enkele maal
maal zag,
zag, vergeet
vergeet ze
zeniet
nietweder.
weder.
Wie deze
landelijke poëzie
poëzie verheft
verheft zich
zich hier,
hier, en
enoverigens
overigensevenzeer
evenzeer inin Inhalen,
De landelijke
tot
den rang
rang van
van epos.
epos.Deze
Dezevoorstellingen
voorstellingen zijn
zijn grootsch
grootsch van
van stijl
stijl als
als die
die
tot den
eenvoudig als
van
Leopold Robert,
Robert, majestatisch
majestatisch als
een tooneel
tooneel uit
uit de
de INas,
als
flias, eenvoudig
van Leopold
als een
een
bladzijde uit
den Bijbel
Bijbel of
of een
een parabel
parabel van
van Jezus.
Jezus.
een bladzijde
uit den
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Wie
kent niet,
niet, uit
uitdat
datheerlijke
heerlijke boek,
boek, Les Chansons
Chansons des
des Rues
Rues etetdes
desBois,
Bois,
Wie kent
ware met
met de
de
prachtige verzen,
verzen, waarin
ugo ons
ons als
als 't ware
de oogen des lichaams
de prachtige
waarin H
Hugo
stappen door den
doet
zien het
het beeld
beeld van
van den
den met
met breede stappen
den wachtenden
wachtenden akker
akker
doet zien
Semeur?
schrijdenden Semeur?
nuit baigneés,
Dans les terres,
terres, de nuit
Je contempIe,
haillons
contemple, ému,
ému, les haillons
D'un
vieillard qui jette à poignées
D'un vieillard
La moisson future
future aux sillons.
Sa haute
haute silhouette
silhouette noire
noire
Domine
les profonds
profonds labours.
Domine les
On
à quel
point ilil doit
cr01re
doit croire
On sent A.
quel point
A
la fuite utile
des jours.
jours.
utile des
A la
11
marche dans
dans la
la plaine immense,
Il marche
Va, vient, lance
la graine au
loin,
au loin,
lance la
Rouvre sa main
main et
et recommence,
recommence,
Et je médite,
obscur témoin,
témoin,
médite, obscur
Pendant
que, déployant ses voiles,
voiles,
Pendant que,
L'ombre, ou se mêle
une rumeur,
rumeur,
mêle une
Semble
élargir jusqu'aux
jusqu'aux étoiles
étoiles
Semble élargir
Le
geste auguste du Semeur.
Le geste
lijn en
en majesteit
majesteit van
van bebeminder stijl,
niet minder grootschheid van
Niet minder
van lijn
stijl, niet
weging bewonder
in Frédéric's teekening.
teekening.
bewonder ik
ik in
Wijd, schier horizonloos
wijd, strekt
zich, dalend
dalend en
en stijgend
stijgend met
met zachte
zachte
strekt zich,
horizonloos wijd,
golvingen,
doorsneden met
lange, smalle,
smalle, als
als witte
witte slangen
*slangen voortkronkelende
golvingen, doorsneden
met lange,
paden,
daar met
met wat
wat geboomte
geboomtebeschaduwd,
beschaduwd, de
devlakte.
vlakte.
paden, hier
hier en daar
kim, op
op een
Een
smal strookje
strookje lucht
lucht rust,
rust, aan
aan de
de allerverste kim,
een wegdoezeEen smal
lend bosch.
grond het
het scherpe,
scherpe, glimmende
glimmende
Ginds
os door
door den
den zwaren grond
Ginds trekt
trekt paard
paard of
of os
veldaarde.
ploegmes. In
voren
ligt,
belust
op
bevruchting,
de
zwarte,
verlangende
aarde.
In voren ligt, belust op bevruchting, de zwarte, verlangende veld
gemeten, omzichtige,
En van
En
van het
het voorplan de akkers
akkers in,
in, met
met breede, gemeten,
omzichtige, bijna
bijna
eerbiedige
in een
een tempel,
tempel, in
in den
den tempel
tempel van
van
eerbiedige schreden,
schreden,zoo
zoo als
als men
men gaan
gaan zou
zou in
rug
den
toeschouwer
gekeerd,oprijzend
oprijzend
den
oppersten aller
aller goden,
goden,zoo,
zoo,den
denrug
den oppersten
tottot
den
toeschouwer
gekeerd,
hoog en
zijn vierkant
vierkant als uit
uit een
een rotsklomp gehouwen breed
breed karruur,
hoog
en trotsch in
in zijn
het zaaikleed hangend
in breede,
stijve plooien
hals en
en lijf, z66 gaat hij
plooien om
om hals
hangend in
breede, stijve
heen,
strooiend uit
uit met
met breede handgebaren
zaad, het
het heilige,
heilige, vruchtenheen, strooiend
handgebaren het
het zaad,
barende zaad,
in de
dezwarte
zwarte voor.
voor.
zaad, heinde
heinde en
en ver in
Niet onbeweeglijk,
onbeweeglijk, dood,
dood, als
als een
een dom-stom
dom-stom beeld
beeld staat
staat hij
hij daar,
daar, de
de solemneele zaaier; hij gaat
werkelijk, gaat,
met zijn
zijn hoekige,
hoekige, schoftige boetensilboerensilgaat werkelijk,
gaat, met
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hoeëtte, recht v66r zich
zich uit
uit de velden
velden in;
in; hij gaat met
met overtuiging;
overtuiging; vastberaden
vastberaden
hoeette,
hij, als
als moest
moest hij,
hij. eer
eer nog
nog de
dezon
zondaalt,
daalt, niet
niet één enkelen
enkelen akker,
akker, maar
maar
gaat hij,
gaat
ál die
die akkers
akkers bezaaien,
bezaaien, wijd,
wijd, wijd
wijd heenstrekkend
heenstrekkend tot
tot den
den horizon
horizon toe,
toe, en
en zijn
zijn
Al
handgebaar is zoo
zoo voortreffelijk,
voortreffelijk, zoo levend
levend waar,
waar, dat
datmen
menzweren
zweren zou dat hij
hij
handgebaar
werkelijk.
zaait werkelijk.

„Het Graan"
De
Boterhammen, teekening
den cyclus
cyclus "Het
Graan"..
De Boterhammen,
teekening uit
uit den

Niet minder
minder voortreffelijk
voortreffelijk is
is Inhalen. Ook
munt uit
uit door
door ware
ware bijbelsche
Ook dit
dit munt
stoppelland! Schoovenbindende
een bedrijvigheid
bedrijvigheid daar
daar op dat stoppelland!
Schoovenbindende
grootschheid. Wat een
en opladende
vrouwen, arenlezende kinderen,
en boud
boud opgaffelende en
opladende
kinderen, stout
stout en
wemelen en
en krioelen
krioelen rond
rond den
den met
metmachtige
machtigeossen
ossenbespannen
bespannen
knechts,
knechts, ze
ze wemelen
wagen,
reeds krakend
krakend en
en zuchtend
zuchtend onder
onder den
den vracht.
vracht.
wagen, reeds
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Ik
zeg u,u,dat
datdeze
dezeteekeningen
teekeningen uitmunten
uitmunten door
door koloriet!
koloriet! Het
Het zwart
zwart en
en wit
wit
Ik zeg
geeft hier,
ware, de
de illuzie
illuzie van
van geel
geel en
en groen
en blauw
blauwen
groen en
en bruin.
bruin.
geeft
hier, als
als 't ware,
Wannen: twee
En ziehier
En
ziehier Wannen:
zonderlinge, fantastische
fantastische boerenlummels,.
boerenlummels, van
de
twee zonderlinge,
van de
familie der
der van
familie
van Ostade-boeren,
Ostade-boeren, aan
aan den
den arbeid
arbeid in
in de
devreemd
vreemdverlichte
verlichteschuur.
schuur.
Broodkneden, de
En Broodkneden,
moeder, omkeerend
omkeerend en
en bewerkend
bewerkend den
den laatsten
laatsten deeg
deeg in
in
de moeder,
de moelie,
een der
de
moelie, terwijl
terwijl een
der kinderen
kinderen met
met vijf
vijf vingers
vingers tegelijk
tegelijk putjes
putjes duwt
duwt in
in de
de
reeds ingeplaatte,
reeds
ingeplaatte, geieedliggende
gereedliggende brooden.
brooden.
En
dan
in
dat
lage,
bedompte
keukentje,
aartsvaderlijktalrijk
talrijkkroost,
kroost,
En dan in dat lage, bedompte keukentje,
datdat
aartsvaderlijk
smullend
smikkelend als
om prijs
prijs van
van dedereusachtige
reusachtigeboterhammen,
boterhammen, die
die
smullend en
en smikkelend
als om
moedèr
vrouw voorsnijdt
voorsnijdt ...
wildbehaardekinderkopjes,
kinderkopjes, gebogen,
gebogen,
moeder de vrouw
...;;alaldiedie
wildbehaarde
natuurlijkste
kommetjes,
zij
o zoo
zoo eetgraag,
eetgraag, inindede
natuurlijkstehouding,
houding,over
overdede
kommetjes,waarin
waarin zij
de sneden
sneden laten
laten weeken!
week en !
Wat
smullen zij
zij met
met een
eenovertuiging,
overtuiging, met
meteen
eenlust!
lust!Ze
Zesmullen
smullen met
metdendenWat smullen
zelfden
ernst, betzelfde
hetzelfde plichtbesef,
plichtbesef, waarmede
waarmede de zaaier
zaaier zaait,
zaait, de
de maaier
maaiermaait,
maait,
zelfden ernst,
en moeder
moeder bakt
baktenenvoorsnijdt.
voorsnijdt.
de
knechts gaffelen
gaffelen en
en laden,
laden, en
de knechts
En
welk een
een teekening!
teekening! Oprechter,
Oprechter, eerlijker
eerlijker zou
het wel
wel niet
nietkunnen;
kunnen; maar
maar
En welk
zou het
voorzeker
vaster, niet
niet zekerder.
zekerder. Elke
Elke lijn,
lijn, zuiver
zuiver getrokken,
getrokken, zegt
zegt volvolvoorzeker ook
ook niet vaster,
komen wat
wat zij
komen
zij zeggen moet.
moet. Elk
Elk schaduwtje
schaduwtje isis flink
flink op zijn
zijn plaats.
De typen
typen zijn
zijn even
evenvoortreffelijk
voortreffelijk gekozen
gekozen als
als weergegeven;
weergegeven; het
het geheel
geheel isIS
echt en
echt
en kerngezond,
kerngezond, waar
waar en
en Vlaamsch
Vlaamsch bovendien!
bovendien!
dagteekent van
De Zaaier
Zaaier dagteekent
van 1886, Inhalen, het
laatste stuk,
stuk, van
van 1889.
1889.
het laatste
Meer
dan drie
drie jaren,
jaren, jaren,
jaren, waarin
waarin hij,
hij, boer
boer met
metde
deboeren,
boeren,alaldeze
dezetooneelen
tooneelen
Meer dan
rrieeleefde,arbeidde
arbeiddeFrédéric
Frédéric aan
aan deze
meeleefde,
deze reeks.
reeks.
Het
is de
Het Vlas
Vlas is
de tegenhanger
tegenhanger van
van Het Graan.
Graan. Elf teekening-en
teekeningen van gelijke
gelijke
afmetingen
volstrekt gelijke
gelijke waarde.
waarde.
afmetingen en volstrekt
Persoonlijk geef
de voorkeur
voorkeur aan
aan deze
dezedrie
driestukken
stukken:
Hekelen,
Persoonlijk
geef ik
ik de
: Roten, Hekelen,
Spinnen.
't Eerstgenoemde
Eerstgenoemde bezit
bezit al de
de kleur
kleur van
van een
eenwelgeslaagd,
welgeslaagd,doorgevoerd
doorgevoerd schilschilderij. Het
derij.
; een
Het landschap
landschap is
is vochtig
vochtigvan
vanden
denpas
pasgevallen
gevallenregen
regen;
eenregenboog
regenboog
glanst, in
in majesteitvollen
majesteitvollen kreits,
kreits, aan
aan den
den horizon.
horizon.
glanst,
Hekelen is Darer
Dürer waard.
waard. Karakteristieker
Karakteristieker vrouwefiguur
vrouwefiguur dan
dan de
dehekelaarster,
hekelaarster,
metdedelinke
linkehand
handvasthoudt,
vasthoudt,
zittend, even
even gebogen,
gebogen, v66r
v66r de
dehekelbank,
hekel bank, die
diezijzijmet
zittend,
terwijl zij
met de
de rechte
rechte rukt
rukt het
het vlas
vlas door
doorde
destalen
stalenpinnen
pinnenvan
vanhet
hettoestel,
toestel,
terwijl
zij met
zag ik zelden.
zelden.
Groot, overgroot
overgroot was
was de
debijval,
bijval, dien
dienFr6déric
Frédéric met
met beide
beidereeksen
reeksen tetebeurt
beurt
Groot,
viel. Niet
Niet in
in België
Belgiëslechts,
slechts,ook
ookininFrankrijk.
Frankrijk.
viel.
Revuedes
desdeux
deuxMondes
Mondes oordeelde
oordeelde Georges
Georges Lafenestre
Lafenestre als volgt
volgt over
over
In La Revue
„dessin t/à l'emporte pike,
zijn "dessin
pièce,d'une
d'uneeipreté
ápretlexpressive":
expressive":
„Ces
qui accumulent
souvent, àá la
"Ces scènes
scènes champêtres,
champêtres, qui
accumulent souvent,
la faqon
façon des
desvieilles
vieilles
gravures, beaucoup
figures dans
dans un
un petit
petitespace,
esp ace,renouvellent,
renouvellent, par
par lala
gravures,
beaucoup de
de figures
sincérité puissante
puissante de
l'observation et la
la fermeté
fermeté virile
virile du
du dessin,
dessin,toutes
toutessortes
sortes
sincérité
de l'observation
sujets qu'on
qu'on pouvait
pouvait croire
croire épuisés
épuisés depuis
depuis que
que Millet,
Millet, Jules
Jules Breton
Breton et
et tous
tous
de sujets
depaysanneries
paysanneries modernes
modernes y avaient passé.
passé. M.
M. Frédéric,
Frédéric, en
en s'ins'inauteurs de
les auteurs
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spirant des
spirant
des miniatures
miniatures rustiques, si admirables, du moyen-age
flamand, de
moyen-Age flamand,
le Vieux,
Lucas de
et de
Lucas
de Leyde et
de Breughel Ie
Vieux, de
Le Nain
N ain etetdedeSieberecht,
Sieberecht, dont
dont
de Le
surleurs
leurs
on
peut surprendre
surprendre quelque
quelque influence
influence dans
dans ses
sesprocédés,
procédés, aatrouvé,
trouvé, sur
on peut
indications,
vie des
des champs,
champs, une
une source
source nouvelle
nouvelle de
de poésie
poésie saine,
saine,
indications,dans
dans lala vie
abondante et
et forte.
abondante
forte. Nous
Nous avons
avons déjà
déjàremarqué
remarqué souvent
souventcombien,
combien,depuis
depuisciuelquelques
années, certains
certains &rangers,
étrangers, notamment
notamment des
desFlamands,
Flamands, apportent
apportent dans
dans la
la
ques années,
représention
mceurs populaires
sévère et contenue
contenue qui
qui se
sefait
fait
représention des
des mceurs
populaires une
une émotion
émotion sévère
jour A,
à travers
lourdeurs d'une
d'une pratique
pratique lourde,
lourde, inégale
inégale ou
ou inexpérimentée.
inexpérimentée.
jour
travers les
les lourdeurs
Ce
des impressions
impressions graves
graves et
et justes,
justes, exprimées
exprimées avec
avec une
unesincérité
sincérité un
unpeu
peu
Ce sont des
lourde,
mais bien
bienpénétrante."
pénétrante."
lourde, mais

x.
X.
De Beek,
Beek, ofschoon
1887 voltooid,
voltooid, behoort
behoort toch
toch ontegenzeggelijk
ontegenzeggelijk tot
tot de
de
ofschoon in 1887
derde
periode van
van Frédéric's
Frédéric's ontwikkeling,
ontwikkeling, die,
die, waarin
waarin hij
hij zich
zich nog
nogthans
thans
derde periode
bevindt,
waarin hij
hij o.o.m.
m.a.a.reeds
reedsdedevolgende
volgendewerken
werkenonderteekend
onderteekend heeft:
heeft:
bevindt, en waarin
zonzien,
zim,HetHet
Ontwaken
Gedachte en De Nacht,
Nacht,
Eens
zal het
het volk
volkdedezon
Eens zal
Ontwaken
derder
Gedachte
1891;
Drie-Eenheid, thans
I.7delheid aller
189
I; De Drie-Eenhezd,
in de
de kerk
kerk van
van Nafraiture,
N afraiture, en
en IJdeihezd
aller
thans in
Grootheden, 1892;
1892; De Natuur,
I 894, Alles
Alles is Dood,
1894; De SchoonGrootheden,
Natuur, 18921892-1894,
Dood,1894;
maaksters, 1898,
maaksters,
1898, De Nacht,
Nacht, De
De Lente,
en eindelijk
eindelijk De Lotelingen,
Lotelingen, het
Lente, 1899,
1899, en
groote
dekoratieve paneel,
paneel, dat
dat sedert
sedert 1900
de Militiezaal
Militiezaal van
van het
het
19oo prijkt
prijkt in
in de
groote dekoratieve
Brusselsch
Raadhuis.
Brusselsch Raadhuis.
In de groote
groote meerderheid
meerderheid vvan
de eenvoudige
eenvoudigenaturanaturaIn
" andeze
deze schilderijen
schilderijen isis niet de
listische
dichter, veel
veel meer
meer de
dewijsgeer
wijsgeer aan
aanhet
hetwoord.
woord.Geen
Geeneenvoudige
eenvoudigeverver-.
listische dichter,
•
halen
meer, zeggende in
in simpele,
simpele, duidelijke,
duidelijke, voor
voor elk
elkverstaanbare
verstaanbare taal,
taal, wat
wat de
de
halen meer,
artiest
enbeleefd
beleefdheeft,
heeft,maar
maaringewikkelde,
ingewikkelde,maatschappelijke
maatschappelijke of
ofreligieuze,
religieuze,
artiest gezien en
of enkel
enkel filozofische
filozofische ideeën,
ideeën, belichaamd,
belichaamd, en
door
den
band
niet
voor
ingeen door den band niet voor ingewijden
een plastisch
plastisch vizioen.
vizioen.
wijden alleen,
alleen, in
in een
Ver
van
mij,
den
kunstenaar
tot verwijt
verwijt te
te maken,
maken, dat
dat hij
hij dezen
dezen weg
weg isis
Ver van mij, den kunstenaar tot
opgegaan.
Evenals
wellicht, erken
al het
het gegronde
gegronde van
vandeze
dezemooie
mooiegedachte
gedachte
Evenals hij
hij zelf
zelf wellicht,
erken ik
ik al
uit La Vie
Vie d'un Artiste
Jules Breton:
Breton:
Artiste van
van Jules
"Le
vrai n'est
n'est pas
passeulement
seulementlalaréalité
réalitématérielle.
matérielle. L'ame
L'ame doit
doitdominer
dominer la
la
1/ Le vrai
nature."
ziel
van
kunstenaar,alalwat
wathij
hijkan
kan
Al
wat roert
roert en
en beweegt
beweegt inindedeziel
Al wat
van
denden
kunstenaar,
alles is
is even
evenwaarachtig
waarachtig en
en
droomen,
inbeelden, hopen,
droomen, zich
zich inbeelden,
hopen, wenschen,
wenschen, dat
dat alles
waar als
aarde en
boom en
en dier
dier en
enmensch,
mensch, Voor
Voor dat
datalles
allesmag
maghij
hij dus,
dus,
waar
als aarde
en boom
zonder
ontrouw teteworden
wordenaan
aanzijn
zijnkunstenaarsroeping,
kunstenaarsroeping,uitdrukkingsmiddelen
uitdrukkingsmiddelen
zonder ontrouw
zoeken.
datalaldeze
dezesymbolistische
symbolistischevoorstellingen
voorstellingen de
de beste
beste
Beweren
ik nu
nuniet,
niet,dat
Beweren zal
zal ik
naturalistische
Frédéric overtreffen
overtreffen of
of zelfs
zelfs evenaren.
evenaren.
naturalistische werken
werken van
van Frédéric
kan mij
Het
midden paneel van
van zijn
zijn uit
uitvijf
vijftafereelen
tafereelen bestaande
bestaande Natuur kan
mij
Het middenpaneel
17delheid aller
b.v.
maar niet
niet bevallen,
bevallen, terwijl
terwijl ik
ik ook
ookgeenszins
geenszins dweep
dweep met
met IJdelheid
b.v. maar
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Grootheden. Zeer
Grootheden.
belangwekkend acht
ondanks zekere
zekere zwakheden
zwakheden in
de
Zeer belangwekkend
acht ik,
ik, ondanks
in de
Eens zal
zonzon
zien.
HetHet
Ontwaken
der der
Gedachte
teekening, Eens
zal het
hetvolk
volkdede
zien.
Ontwaken
Gedachte en De
Drie-Eenheid reken
Drie-Eenheza
echter stoutweg
stoutweg tot
tot zijn
zijn mooiste
mooiste werken.
werken.
reken ik
ik echter
Het Ontwaken
Gedachte, zoo
frisch en
en maagdelijk
maagdelijk van
van kleur
kleur als
als De
Ontwaken der Gedachte,
zoo frisch
Lente van
Lente
Botticelli, stelt
stelt ons,
ons, tetemidden
middenvan
van
paradijsachtiglandschap,
landschap,
van Botticelli,
eeneen
paradijsachtig
een
meisje voor,
voor, zittend,
zittend, stil
stil denkend,
denkend, naast
naast een
eenhelder
helderbeekje,
beekje, luisterend
luisterend met
met
een meisje
helder blauw
blauw oog
oog naar
helder
naar al
al de
de stemmen
stemmen der
dernatuur.
natuur.
Voor 't eerst
"verstaat" zij,
zij, de
de blauwoogige
blauwoogigekleine!
kleine!Ongetwijfeld
Ongetwijfeld een
eenherinherineerst „verstaat"
nering
den nu
nu reeds
reeds verren
ver ren tijd,
tijd, toen
toen
nering aan
aan den
ook in
den
lateren
ook
in de
deziel
zielvan
van
den
laterenkunstenaar,
kunstenaar,
in
de eenzaamheid
eenzaamheid van
van den
den stillen
stillen buiten,
buiten, de
de
in de
eerste dichterlijke
eerste
dichterlijke gedachte wakker
wakker werd.
werd.
Herdichte, niet verdichte
verdichte werkelijkheid
werkelijkheid geeft
geeft
ons het
Eens zal
zal het
het volk
volk dedezon
zon
ons
het drieluik
drieluik Eens
zien te aanschouwen.
aanschouwen.
De verdrukking
verdrukking van
van den
denarbeidersstand
arbeidersstand
derkinderen
kinderen
door het
het kapitaal,
kapitaal, de
deexploitatie
exploitatieder
en
het aanbreken
aanbreken van
van de
de nieuwe
nieuwe gouden
gouden
en het
eeuw, ziedaar
eeuw,
ziedaar de
de stof,
stof,ininelk
elkpaneel
paneelbehandeld.
behandeld.
Ik
geef toe,
toe, dat
dat de
deeerste
eerstegedachte
gedachte duideduideIk geef
lijker
uitgedrukt worden,
worden, ja, dat
dat de
de samensamenlijker kon uitgedrukt
stelling van het
het hoofdmoment
hoofdmoment gelukkiger
gelukkiger kon
kon
wezen.
Zijn al
die deerniswaardigen,
deerniswaardigen, wier
wierhoofden
hoofden
Zijn
al die
zich
zich op
op den
densomberen
somberengrond
grondvan
vandat
datmiddenmiddentafereel aflossen, verpletterd
tafereel
verpletterd en bedolven
bedolven onder
onder
een bergstorting,
bergstorting, ofofklaveren
klaverenzij,
zij,misschien,
misschien,
een
den hoekigen
hoekigenrotswand
rotswandnaar
naarde
dehoogte
hoogte?
langs den
?
Enkele
Enkele dier hoofden
hoofden schijnen
schijnen wel
wel tot
tot geen
geen
lichaam
.hoegenaamd te
behooren; andere
andere
lichaam -hoegenaamd
te behooren;
schijnen
vast te
schijnen vast
te zitten
zitten aan
aan een
een in
in de
de aarde
aarde
begraven romp.
romp.
De kleur
kleur is
is onschoon,
onschoon, op
op 't vuile
vuile af,
af, en
en
onaangenaam
onaangenaam stellig.
stellig.
geef uu thans
thans de
demoeite
moeiteen
enbeschouw
beschouw
Doch geef
ze eens
eens één
één voor
vooréén,
één,alaldie
diegrijsaards-,
grijsaards-.manman·
Deo, plaat
plaat voor
voor een
een
Resurgebimus in Deo,
nen-, vrouwenvrouwen- en
en kinderhoofden.
kinderhoofden. Uit dat
dat
nen-,
grafsteen.
geheele
geheele tafereel
tafereel van
van helsche,
helsche, vast
vast Danteske
Danteske
wreedheid, spreekt,
menschenhart te
te miskennen,
miskennen, innig
innig en
en luid
luid de
de
wreedheid,
spreekt, door
door geen menschenhart
taal van
van de
de oprechtste
oprechtste humaniteit,
humaniteit, van
van het
hetdiepste
diepstemedelijden.
medelijden.
taal
En niet
niet gewoon,
gewoon, voorwaar,
voorwaar, is
is het
het talent
talent van
van dengene,
dengene, die
die in
in elk
elkvan
van deze
En
hoofden de geschiedenis
geschiedenis van
van een
eengeheel
geheelmenschenbestaan,
menschenbestaan, een
een bestaan
bestaan van
van
hoofden
strijden en
lijden, begeren
begeren en
en ontberen,
ontberen, heeft
heeft neergelegd.
neergelegd.
strijden
en lijden,

2 30
230

LEO
FRÉnÉRIC
LEO FRAE&RIC

Op het
Op
het linkerluik
linkerluik zien
zien wit.]
wij twee
twee arme
armebloedjes
bloedjesvan
vankinderen,
kinderen, banend
banend zich
zich
met
bloote lichaampjes
lichaampjes een
een weg
weg dwars
dwarsdoor
dooreen
eenbosch
boschvan
vandorens
dorensenenbramen;
bramen;
met bloote
in
lange beken
beken loopt,
loopt, langs
langs armen
armen en
en borst
borst en
en beenen,
beenen, het
het roode
roode bloed.
bloed.
in lange
sprookje
om
bij
te
ijzen,"
heette
ik
het
in
1891.
Iets
als
een
illustratie
Een
"Een
sprookje
om
bij
te
ijzen,"
heette
ik
het
in
I
89
I.
Iets
als
een
illustratie
17
op een
een thema
themavan
vanMaeterlinck.
Maeterlinck.
Met
deze beide
beide paneelen
paneelen vormt
vormt het
hetderde
derdeeen
eentreffende
treffendeantitheze.
antitheze. Een
Een
Met deze
Edenachtig
enennog
en rood
rood en
en
Edenachtig landschap!
landschap Bloemen
! Bloemen
nogbloemen,
bloemen,wit
witen
en geel
geel en
blauw,
men ziet
ziet.....
. ..Heldere
Helderebeekjes
beekjesbesproeien
besproeiendededroom-mooie
droom-mooie
blauw, zoover
zoover men
velden.
.. En
En door
dooralaldiedie
heerlijkheid, de
deiningoudglans
goudglansoprijzende
oprijzende zon
zon tete
velden .....
heerlijkheid,
gemoet,
vijf maagdekens,
maagdekens, gehuld
gehuld. in
in blanke
blanke sluiers,
sluiers,doorschijnend
doorschijnend fijn,
fijn, de
de
gemoet, vijf
hoofdjes
bekranst met
met de
deheerlijkste
heerlijkste bloemen,
bloemen, zingend
zingend en
en jubelend
jubelend te
te gemoet
gemoet
hoofdjes bekranst
het eindelijk
eindelijk stralende
stralende verlossingslicht.
verlossingslicht.
Drie-Eenheii, te
Gent voor
voor 't eerst
de Driefaarlîfksche
1892
te Gent
DriejaarliAsche van
De Drie-Eenheii,
eerst in
in de
van 1892
tentoongesteld,
een geschenk
geschenk van
vanden
denmaker,
maker, het
hetnederige
nederige
tentoongesteld, versiert
versiert thans,
thans, als een
kerkje
N afraiture.
kerkje te Nafraiture.
Ik
betreur het
het ten
tenzeerste,
zeerste,dat
datdede
uitteraardbeperkte
beperkteruimte,
ruimte,waarover
waarover ik
ik
Ik betreur
uitteraard
beschik,
mij'• niet
veroorlooft, dit
dit merkwaardige
merkwaardige gewrocht
gewrocht te beschrijven.
beschrijven.
beschik, mij
niet veroorlooft,
In Natuur
Natuur is de
demeester,
meester, ikikzeide
zeidehet
hetal,al,minder
mindervolmaakt
volmaakt geslaagd.
geslaagd. Het
Het
hij de natuurkrachten
vrouwe
figuur, waarin
waarin hij
natuurkrachten synthetizeerde, is niet
niet treffend,
treffend, niet
niet
vrouwefiguur,
jaargetijden
à
part genoeg.
Lang niet!
niet! Ook
Ookgelijken
gelijken de
devier
viernevenpaneelen,
nevenpaneelen, de iaargetifden
a pari
genoeg. Lang
voorstellend,.
zeer op
opelkander.
elkander.
voorstellend,.wel
wel wat
wat te
te zeer
zijn deze
dezekleinere
kleinerepaneelen
paneelenechter
echter
Elk
afzonderlijk, op zich
zich zelf
zelfbeschouwd,
beschouwd, zijn
Elk afzonderlijk,
hoogst
aantrekkelijk: ware
vinding als
als van
van
hoogst aantrekkelijk:
waregedichten,
gedichten,even
even gelukkig
gelukkig van
van vinding
uitvoering.
Lente. Ondanks
het wel
wel wat
wat konventioneele
konventioneele rood
rood van
van de
de vleezen,
vleezen,
Zie b.v.
Zie
b.v. Lente.
Ondanks het
is dit
is
dit tafereel
tafereel een
eenpareltje.
pareltje.Een
Eenbekoorlijk
bekoorlijkkinderfiguur,
kinderfiguur, huppelend,
huppelend, met
meteen
een
ware
reuzenvracht roode,
blauwe, purpere
purpere bloemen
bloemen op
op het
hethoofdje,
hoofdje,
ware reuzenvracht
roode, witte,
witte, gele,
gele, blauwe,
met
nog een
een tweede
tweede vracht
vracht bloemen
bloemen op
opden
denlinkerarm,
linkerarm, bloemen
bloemen van
van allen
allen
met nog
vorm
en soort,
soort, bloemen
bloemen als
alssterretjes,
sterretjes, bloemen
bloemen als
alskelkjes,
kelkjes, bloemen
bloemen als
als
vorm en
schermpjes,
bloemen
als
heel
kleine
stipjes,
in
de
lenteweide
rond;
6p
strekt
schermpjes, bloemen als heel kleine stipjes, in de lenteweide rond; 6p strekt
het,
met o0 zoo'n
zoo'n kinderlijk
kinderlijk mooi
mooi gebaar,
gebaar, de
de rechte
rechte hand
hand met
met twee
twee opgeheven
opgeheven
het, met
0
zoo
in
en
door
naïef,
het
teedere
linke
been,
vingertjes;
omhoog
trekt
het,
vingertjes; omhoog- trekt het, o zoo in en door naïef, het teedere linke been,
met
de toontjes,
toontjes, edelrozig,
edelrozig,zoo
zooalleraardigst,
alleraardigst,zoo
zoo
treffendnatuurlijk
natuurlijkomgebogen.
omgebogen.
met de
treffend
En
het hoofd
hoofd isisom
omtetekussen!
kussen!InIndede
opwaartskijkende
kijkendeazuuroogjes
azuuroogjes glanst
glanstalal
En het
opwaarts
de reinheid
de
reinheid van
van den
den lentehemel;
lentehemel ; op
op dat
datzoete,
zoete,zingende
zingendemondje
mondje bloost
bloost de
de
ongerepte
rooskleur
der
vroege
lentevruchten.
Er
ligt
iets
diep
Germaansch
ongerepte rooskleur der vroege lentevruchten.
ligt iets diep Germaansch
in
dit werk;
werk; het
hetsymbool
symboolis is
volkomengerijpt
gerijptenen
dan
ook
treffend,volksch
volksch
in dit
volkomen
dan
ook
treffend,
tevens,
van
duidelijkheid
en
eenvoud.
tevens,
duidelijkheid
eenvoud.
Een zijner
zijner allerlaatste
allerlaatste werken
werken dezer
dezer serie
serie is
is Alles dood. Hier heeft de schilder
schilder
zijn
triptykon,
Eens
zal
het
volk
de
zon
zien,
de
gebreken
vermeden,
welke
de gebreken vermeden, welke zijn triptykon, Eens zal het volk de zon zien,
in
het hoofdpaneel
hoofdpaneelontsieren.
ontsieren.Ook
Ookhier,
hier,ininéénéén
afschuwwekkend kluwen,
kluwen, neerneerin het
afschuwvvekkend
of,
om
een
mooi
Westvlaamsch
woord
te
gebruiken,
"neergesmeierd"
gesmeten,
gesmeten, of, om een mooi Westvlaamsch woord te gebruiken, „neergesmeierd"
hooge,'
honderden menschenlichamen,
menschenlichamen, groote
kleine, van
van allen
allen
uit
den hooge,
uit den
' honderden
groote en
en kleine,
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ouderdom
kunne, verzinnelijkend
verzinnelijkend het
menschdom, dat
10 zijn
zyn
ouderdom en kunne,
het zondige
zondige menschdom,
dat God in
verbolgenheid
geeft aan
aandedeontketende
ontketendeelementen.
elementen.
verbolgenheid ten
ten prooi geeft

XI.
XI.
Mij
intusschen, nog
Leo Frédéric
Frédéric bekend,
bekend, met
met wien
wien het
hetslechts
slechtszeer
zeer
Mij is,
is, intusschen,
nog een Leo
wel —
- dedeauteur
auteurvan
vaneen
eentalrijke
talrijke
enkelen
was, kennis
kennis tetemaken,
maken, en
en wel
enkelen gegever
gegever was,
serie,
deels met
met olieverf,
olieverf, deels
deels met
metpastel
pasteluitgevoerde
uitgevoerdelandschappen,
landschappen, die,
die, in
in
serie, deels
een
zelfde zaal
zaal zij
zij aan
aanzijzijopgehangen,
opgehangen,voorzeker
voorzekerhun
hunschepper,
schepper,ininééns,
ééns,zouden
zouden
een zelfde
rang nemen
nemen onder
onderonze
onzebeminnelijkste
beminnelijkste paysagisten.
paysagisten.
doen
doen rang
Drieeenlandschap
landschapten
tentoon,
toon,onder
onderandere
anderein
in de
de Drz'eSlechts enkele
enkele malen
malenstelde
steldehijhijeen
jaarlijksche van
iaarlz'iksche
Ziehier, hoe
hoe ik dit
van 1893
1893 te
te Brussel,
Brussel, In Zeeland.
Zeeland. Ziehier,
dit werk
werk destijds
destijds
beoordeelde.
"Een
zeer eigenaardig
eigenaardigschilderij.
schilderij. Een
Eenwijde,
wijde,geheel
geheelgroene
groenevlakte
vlakte;
eendorpje
dorpje
„Een zeer
; een
links,
koket als
als een
eenmeisje,
meisje,met
metroc;
roode
daken, molens,
molens, een
eentorentje,
torentje, heel
heel klein.
klein.
links, koket
de daken,
En
een smalle
smalle weg
wegkronkelt
kronkelt naar
naar het
hetvoorplan
voorplan toe
toe en
envan
vandaar
daarnaar
naarrechts,
rechts,
En een
enkele groote
groote bocht
bocht door
door het
hetgroen,
groen,als
alseen
een
naar
bosschige streek,
streek, in
naar een
een bosschige
in een enkele
Ophet
hetgras
graswat
watkoetjes;
koetjes;heel
heelvan
vanvoor,
voor,bijna
bijna ininhet
het
heel
lang, witgeel
witgeel lint.
lint. Op
heel lang,
midden,
drie bloemenplukkende
bloemen plukkende boerinnetjes;
berénd door
door witte
witte
midden, drie
boerinnetjes;een
een hemel,
hemel, berénd
wolken
dondertorens, over
over alles
allesheen."
heen."
wolken als dondertorens,
dewerkplaats
werkplaats van
van den
den schilder
schilder
Een heelen
heelen Julinamiddag
Julinamiddagheb
hebikikdoorgebracht
doorgebrachtininde
debewondering
bewondering van
vandedebosch-,
bosch-,berg-,
berg-,veldveld-enen
dorpsgezichten,welke
welkehij
hij
in
in de
dorpsgezichten,
Zomer
Zomer uit
uit de
de provincie
provincie Namen
Namen en
endedeArdennen
Ardennenmedebrengt.
medebrengt.
Zomer na
na Zomer
Zelden
stoffeert hij
hij zijn
zijn landschappen
landschappen met
met figuren.
figuren. Eenzaam
Eenzaam levend
levend en
en op
op
Zelden stoffeert
eenzaamheid
heeft hij
hij genoeg
genoeg aan
aandedenatuur
natuuralleen.
alleen.Handiger,
Handiger,vollediger,
vollediger,
eenzaamheid dol,
dol, heeft
solieder
dan hij
hij mogen
mogensommigen
sommigenden
den
vrijen
buiten
weergeven;
dichterlijker,
solieder dan
vrijen
buiten
weergeven
; dichterlijker,
frisscher
voorzeker niet
niet velen.
velen.
frisscher doen
doen het voorzeker

XII.
XII.
Thans
het tijd,
tijd, dunkt
dunktmij,
mij,om,
om,nanaditdit
overzicht
van
zijngezamenlijken
gezamenlijken
Thans is
is het
overzicht
van
zijn
kunstarbeid,
nog
een
en
ander
mee
te
deelen
omtrent
's
mans
werkwijze en
en
kunstarbeid, nog een en ander mee te deelen omtrent 's mans werkwijze
artistieke
overtuiging.
artistieke overtuiging.
Het
mag
nogzoo
zoozeer
zeer
bevreemden,vooral
vooralvan
vandedezijde
zijdevan
vaniemand,
iemand, die
die
Het mag nog
bevreemden,
er
niet voor
voorterugschrikt
terugschrikttientallen
tientallen van
van menschenfiguren
menschenfiguren in een
een enkele
enkele lijst
lijst tete
er niet
vereenigen,
maar
uiterst
zelden,
althans
sedert
jaren
her,
maakt
Frédéric
een
vereenigen, maar uiterst zelden, althans sedert jaren her, maakt Frédéric een
zelfs voor
voorzijn
zijnmeest
meestingewikkelde
ingewikkeldeschilderijen
schilderijen
eerste,
voorloopige schets,
schets, zelfs
eerste, voorloopige
hijieder
iederonderwerp
onderwerpininzijn
zijnbinnenste.
binnenste.
Des te
te langer
langer echter
echterbebroedt
bebroedthij
geworden,dat
dathijhijdedegeheele
geheelesamensamenEerst
als het
het zoo
zoovolkomen
volkomen rijp
rijp isisgeworden,
Eerst als
stelling,
met al
al haar
haaronderdeelen
onderdeelen en
enhaar
haaropop
onderdeelpassende
passendekleur,
kleur,
stelling, met
elkelk
onderdeel
zijn geest,
geest, zet
zet hij
hij zich
zich aan
aan het
hetwerk.
werk.
ziet
ziet in zijn
Natuurlijk niet
modellen!! Voor
Voor zijn
zijn Beek pozeerde
geheele
pozeerde haast
haast de geheele
Natuurlijk
niet zonder modellen
spes pairice
spes
patrz'ce van
het adellijke
adellijke Nafraiture;
N afraiture; voor
voor zijn
z1Jn beide
beide reeksen
reeksen Het Graan
Graan
van het
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nagenoeg de
en Het Vlas nagenoeg
de geheele
geheelemannelijke
mannelijkeen
envrouwelijke
vrouwelijke bevolking
bevolking van
van
het dorp.
dorp.
mislukt niet
Jawel,
meer dan
dan ééns
ééns mislukt
alleen een
een afzonderlijke
afzonderlijke partij,
partij, maar
maar zelfs
zelfs
Jawel, meer
niet alleen
een
geheel werk.
werk.
een geheel
Dan
echter
bezit dedekunstenaar
kunstenaar den
den moed,
moed,om
omhet
hetgeheele
geheeletafereel,
tafereel,van
van aa
Dan echter bezit
tot z, van
van het
tot
het eerste
eerste tot
tot het
hetlaatste
laatste penseelstreekje
herbeginnen, desnoods
desnoods
penseelstreekje te herbeginnen,
hij
zelf
tevreden
is
over
het
gedane,
tothij
hij
meer
dan ééns,
ééns, zóó
tot
meer dan
z66 lang,
lang, tot hij zelf tevreden is over het gedane, tot

De Schoonmaaksters,
Schoonmaaksters, schilderij
olieverf.
schilderij in olieverf.

in
het stoffelijk
stoffelijk uitgevoerde
uitgevoerde althans
althans iets
iets van
vanzijn
zijnschoonen
schoonen droom
droomterugvindt!
terugvindt!
in het
hij, voor
voor elken
eIken kunstenaar,
kunstenaar, doch
doch hoeveel
hoeveel meer
meer voor
voor een
een àa
Schetsen
Schetsen acht
acht hij,
t'i'emporte
emporte pièce
pièce zooals
hij zelf
zelf is,
is. een
eenwezenlijk
wezenlijk gevaar.
gevaar. Steeds
Steeds isismen,
men,beweert
beweert
zooals hij
hij,
nemen; al te
te licht
licht wordt
wordt men
men er
er de
de slaaf
slaaf
hij, geneigd,
geneigd, zijn
zijn schets
schets tot
tot gids
gids te nemen;
van.
Zulk een
een volgen,
volgen, zulk
zulk een
eennabootsen
nabootsen dooft
dooft het
hetheilig
heiligvuur
vuurenenverandert
verandert
van. Zulk
de
poëzie in
in proza.
de poëzie
Op
virtuoziteit legt
Frédéric zich
zich niet
niet toe
toe—- wat
watnatuurlijk
natuurlijk niet
niet zeggen
zeggen
Op virtuoziteit
legt Frédéric
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wil,
hij geen
geen habiel
habieluitvoerder,
uitvoerder, vooral,
vooral,geen
geenuitstekend
uitstekendteekenaar
teekenaaren
ensamensamenwil, dat hij
steller zou wezen.
steller
wezen.
zijntalent.
talent. Een
Een
In
het hanteeren
hanteeren van
van de
de penseelen
penseelen ligt
ligt de
dezwakke
zwakkezijde
zijdevan
vanzijn
In het
morceau, een
breed en
en stout
stout geborsteld
geborsteld brok
brok zult
gij in
al zijn
zijn
zoogezegd morceau,
zult gij
in al
een breed
schilderijen te
te saam
schilderijen
saam geen
geen vijf
vijfmaal
maalaantreffen.
aantreffen.
Hij schildert
even naïef
Hij
schildert even
naïef als
als mager.
mager. Met
Metheel
heelfijne
fijnekwastjes,
kwastjes, met
metuiterste
uiterste
omzichtigheid
gehanteerd, niet
niet met
met toetsen
toetsen ofoftinten,
tinten,maar
maartrekje
trekjenaast
naasttrekje,
trekje,
omzichtigheid gehanteerd,
voert hij
hij uit.
uit. Hij
Hij„teekent"
"teekent" met
met zijn
zijn kwasten,
kwasten, zooals
zooals een
een ander
ander het
het doen
doen zou
zou
voert
met
kleur ligt
vaak in
in heel
heel dunne
dunne laagjes
laagjes op
opzijn
zijn ererdwars
dwarsdoor
door
met zijn
zijn stift.
stift. De
De kleur
ligt vaak
heen
zichtbare doeken.
slechts een
een wasem,
wasem, amper
amper iets
ietsmeer
meer dan
dan een
een
heen zichtbare
doeken. Zij
Zij is
is slechts
dampje.
Zonderling echter!
echter! In
zijn pastels,
pastels,ininzijn
zijnpastellandschappen
pastellandschappen althans,
althans, isishij
hij
Zonderling
In zijn
heel wat
wat meer
meer schilder,
schilder, meer
meer kolorist.
kolorist. En
Enzie,
zie,vertoonen
vertoonenzijn
zijnolieverfstukken
olieverfstukkenwel
wel
eens
de bleeke
bleekehelderheid
helderheid van
vanhet
hetakwarel,
akwarel,zijn
zijnpastels
pastelsbezitten
bezittenintegendeel
integendeel
eens de
meer
ééns de
de kracht
kracht van
van de
de olieverf
olieverf
meer dan
dan ééns
hij aldus
aldus handelt,
handelt, volmaakt
volmaakt logisch
logisch met
met zich
zich
In
waarheid isisFrédéric,
Frédéric, waar
waar hij
In waarheid
zelf.
In zijn
zijnschilderijen
schilderijen drukt
drukt hij
hij gfdachten
in zijn
zijn landschappen
landschappen geeft
geeft hij
hij
gedachten uit;
zelf In
uit; in
niets
meer dan
Gan t'mpressies,
oogenblik. Deze
Deze impressies
impressies zijn
zijn
impressies, indrukken
niets meer
indrukken van
van één
één oogenblik.
soms
zoo vluchtig,
vluchtig, zoo
zoo onstoffelijk,
onstoffelijk, zoo
heel en
en alal gevoel,
gevoel,dat
datzij,
zij,om
omanderen
anderen
soms zoo
zoo heel
medegedeeld
te
worden,
versterkt
hoeven
door
al
de
hulpmiddelen
der
kunst.
medegedeeld te worden, verste-rkt hoeven
al de hulpmiddelen der kunst.
De gedachte,
gedachte, meent
meent hij,
hij, heeft
heeftdien
dienuiterlijken
uiterlijken tooi
tooiniet
nietnoodig
noodig;
eenoverdreven
overdreven
; een
faktuur
kracht, vermindert
vermindert haar
haar luister.
luister. Het
Het
morct'au-schilderen
faktuur verzwakt
verzwakt haar
haar kracht,
morcRau-schilderen
maakt
te vaak
vaak materieel,
materieel, grof,
grof,prozaïsch;
prozaïsch;bravoerschilders
bravoerschilders zien
zien enkel
enkel of
of
maakt al
al te
zeker
al teteuitsluitend
uitsluitenddedeuiterlijke,
uiterlijke,dedeaccidenteele
accidel!teelevormen
vormen van
vanhet
hetschooné.
schoone.
zeker al
En
- een
eenidee
ideeuitdrukken,
uitdrukken, dat
datis isenen
blijftvoor
vooronzen
onzenschilder
schilder de
de hoogste
hoogste
En —
blijft
zending
der kunst.
kunst,
zending der
Frédéric's grootste,
voornaamste kracht
zooals ik
ik reeds
reeds meen
meen
grootste, voornaamste
krachtligt
ligt dan
dan ook,
ook, zooals
zijnscheppingen.
scheppingen.
gezegd te
te hebben,
hebben, ininhet
hetstreng
strengindividueel
individueelkarakter
karaktervan
vanzijn
dathij
hijdedepne-raphaëlieten,
pr.e-raphaëlieten,Rossetti
Rossetti
Ten
onrechte heeft
heeft men
men hem
hem verweten,
verweten, dat
Ten onrechte
Burne-Jones,
hebben nagevolgd.
nagevolgd.
Burne-Jones, Morris,
Morris,zou
zou hebben
Ik
daag iedereen
iedereen uit,
uit, ininalaldede
door
bestudeerdewerken
werken een
eenenkel
enkel
Ik daag
door
mijmij
bestudeerde
onderwerp,
een enkel
enkel figuur
figuur aan
aan tetewijzen,
wijzen, dat
dat de
dejonge
jongemeester
meester
onderwerp,meer
meer nog,
nog, een
aan
der groote
groote Engelsche
Engelsche artiesten
artiesten zou
zou ontleend
ontleend hebben.
hebben.
aan een der
zijn tafereelen
tafereelen wel
wel eens
eens aan
aan de
detafereelen
tafereelen der
der pas
pasgenoemden
genoemdenherinherinIndien
Indien zijn
hij, evenals
evenals zij
zij zelven,
zelven, op
op het
het
neren,
dan ligt
ligt zulks
zulkshoofdzakelijk
hoofdzakelijk hieraan,
hieraan, dat
dat hij,
neren, dan
naar de
de leer
leer van
van Ruskin,
Ruskin, de
de
spoor
van hun
hun opperste
opperste ideaal,
ideaal, Botticelli,
Botticelli, en
spoor van
en naar
natuur
de eenige
eenigebron
bronhunner
hunneringevingen
ingevingenheeft
heeftuitverkoren.
uitverkoren.
natuur tot
tot de
Ten
andere —
- tusschen
tusschen de
de typen
typen van
van Frédéric
Frédéric en
en die
dievan
vandedeEngelschen
Engelschen
Ten andere
bestaat
een niet
niettetemiskennen
miskennenverschil.
verschil.Z66
Z66conventioneel,
conventioneel,zoo
zooalle-op-elkaaralle-op-elkaarbestaat een
alle-op-één-patroon versneden
Morris en
en Burne
Burne
gelijkend,
gelijkend, zoo
zoo alle-op-één-patroon
versnedenzijn
zijndie
die van
van Morris
dezijne
zijnevrij,
vrij, natuurlijk,
natuurlijk, waar
waar en zelfs
zelfs reëel
reëel zijn.
zijn. Menschen,
Menschen, zoo
zoo
Jones
niet, als
als de
Jones niet,
overrompelend
wezenlijk menschelijk
uit Frédéric's
Frédéric's Levensti.iden
Levenstifden heeft
overrompelend en
en wezenlijk
menschelijk als
als die uit
dereden
redenvan
vanditdit
onderscheid?
geen
enkele præ-raphaëliet
pr;:e-raphaëliet geschapen.
geen enkele
geschapen. En
En de
onderscheid
?
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Frédéric vertolkt
vertolkt de natuur
natuur niet
niet zooals
zooals de
deEngelschen,
Engelschen, niet
niet naar
naar een
een vooraf
vooraf
beredeneerd
maar naar
naar de
de eeuwige
eeuwigewaarheid
waarheidder
deroorspronkelijke
oorspronkelijke typen
typen
beredeneerd stelsel,
stelsel, maar
zelf, d.
Italiaansche
zelf,
d. i. juist
juist zoo
zooals
alsdede
Italiaanschequatrocentisten
quatrocentisten en
endedeNederlandsche
N ederlandsche
en Duitsche
en
Duitsche gotieken
gotieken het
het hem
hem voordeden.
voordeden.
~ Aan deze oprechtheid
oprechtheid ininhet
hetvertoiken
vertolkender
dernatuur,
natuur,aan
aandededaaraan
daaraanontsproten
ontsproten
waarheid
realiteit zijner
dan ook
ook tetedanken,
danken,dat
datFrédéric,
Frédéric,van
van
waarheid en
en realiteit
zijner typen,
typen, is
is het dan
alle
hedendaagsche artiesten,
artiesten, een
een der
der drie
drie ofofvier
vierzeldzamen
zeldzamen dient
dient teteheeten,
heeten,
alle hedendaagsche
welke
oprecht godsdienstige
godsdienstige werken
werken kunnen
kunnen onderteekenen,
onderteekenen, werken,
werken, die
die nog
nog
welke oprecht
iets
meer doen
doen dan
dantottot
bewonderingstrekken
strekkenvan
vankenners,
kenners,medeartiesten,
medeartiesten,
iets meer
bewondering
dilettanti,
een religieuze
religieuze gedachte
gedachte kunnen
kunnen mededeelen
mededee1en aan
aanden
den
dilettanti, werken
werken die
die een
toeschouwer,
kunnen opwekken
opwekken tot
totdeugd,
deugd,gebed,
gebed,vereering
vereeringvan
vanhet
hetOpperwezen.
Opperwezen.
toeschouwer, kunnen
zijn
Drzoe-Eenheid
moet
een
geloovige
kunnen
bidden
evengoed
als
Vóór
Eenheid
Drie
moet
een
geloovige
kunnen
bidden
evengoed
als
V66r
vóór
een Fra-Angelico,
Fra-Angelico, een
een Memlinc,
Memlinc, een
eenvan
vander
derWeyden,
Weyden,een
eenGriinewald,
Grünewald,
v66r een
een Metsijs.
Metsijs.
Dat Christushoofd
Christushoofd moet,
moet, op
op de
deziel
zielvan
vaneen
eeneenvoudige,
eenvoudige,denzelfden
denzelfdenindruk
indruk
te
weeg
brengen
als
de
Nood
Gods
van
Quinten,
als
de
Mater
Dolorosa
uit
Gods
Dolorosa
te weeg brengen als de
van Quinten, als de
Memlinc's Kruisiging
Kruzszging te
Brugge.
te Brugge.
mij dezen
dezen kunstenaar
kunstenaar zoo
zoo lief
lief—,
-,isiszijn
zijn
Daarenboven,
ook dit
dit maakt
maakt mij
Daarenboven,-— en
en ook
godsdienstigheid,
mystiek-zijn, zoo
wilt, ook
ook ondanks
ondanks al
al wat
wat men
men kan
kan
godsdienstigheid, zijn
zijn mystiek-zijn,
zoo gij
gij wilt,
afdingen
koloriet, zoo
zoo in
in en
endoor
doorVlaamsch.
Vlaamsch.
afdingen op
op het koloriet,
dan in
Evenals
bij Metsijs,
Metsijs, evenals
evenals bij
bij de
devan
vanEycken,
Eycken,evenals
evenalsook,
ook,zij
zij 't dan
in
Evenals bij
mindere
van der
der Weyden,
Weyden, sluit
sluit
mindere maat,
maat,bij
bij Memlinc
Memlincenenzelfs
zelfsbij
bij Bouts
Bouts en
en van
uiL
Frédéric's
geenszins het
het realisme
realisme uit.
Frédéric's idealisme
idealisme geenszins
Integendeel! In
de volstrekte
volstrektewerkelijkheid
werkelijkheid der dingen
dingen heeft
heeft het
het zijn
zijn wortel
wortel
In de
er als
als het
het ware
ware uit
uit voort
voort als
als de
de bloett
bloem uit
uit den
den ininden
den
geschoten,
spruit er
geschoten, het
het spruit
grond
vastzittenden bol
bolofofwortel,
wortel,alsals
helblinkende,klaarruischende
klaarruischendewaterwatergrond vastzittenden
dede
helblinkende,
straal
ader diep
diep in
in den
den schoot
schoot der
der aarde.
aarde.
straal uit
uit de
de ader
Frédéric kiest
zijn typen
typen alle,
alle, ook
ook die
diezijner.
zijner heiligen
heiligen en
enengelen,
engelen, in
in de
devolle,
volle,
kiest zijn
werkelijke
hij ze ziet,
ziet, met
met al
al hun
hun moois
mooisen
enleelijks,
leelijks, met
met
werkelijkemenschheid.
menschheid,Zoo
Zooals
als hij
hij zijn
zijn
al
hun hoedanigheden
hoedanigheden en
engebreken,
gebreken, als
alsportretten
portrettenbijna,
bijna, behandelt
behandelt hij
al hun
modellen.
dielichamen,
lichamen, schoon
schoonofofonschoon,
onschoon,harmonieus
harmonieusontwikkeld
ontwikkeld
modellen. Doch . in
in die
of door
door lijden
lijden en
en arbeid
arbeid misvormd,
misvormd, drukt
drukt hij
hij uit
uit het
hetinnigste
innigsteleven
leven des
des gevoels,
gevoels,
hij 'doorstralen,
doorstralen, als een
eenhoogeren,
hoogeren,bovenaardschen
bovenaardschen glans,
glans, het
hetveredelend
veredelend
laat
laat hij
licht
de zielen.
zielen.
licht van de
-
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mijn oog isis Leo
LeoFrédéric
Frédériceen
eenzeer
zeergroot
grootkunstenaar.
kunstenaar.
In
In mijn
1 89
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GUSTAAF VAN AISE

Pieter de Heremijt predikt de eerste Kruistocht, schilderij in olieverf.

GUSTAAF
GUSTAAF VAN
VAN AISE
AISE

I.

W

Wie
ie hem
hem enkel
enkel kent
kent uit
uit zijn
ZIJn werken,
werken, stelt
stelt zich dezen schilder allicht
allicht voor
voor
als
als een
een dier stoere,
stoere, gespierde,
gespierde, stevig
stevig in
in hun
hun vleesch zittende
zittende kerels,
acht
acht voet
voet hoog,
hoog, met
met de
de karruur van een
een buildrager
buildrager en de
de welgedaanheid
welgedaanheid
van
van een
een brouwersgast,
brouwersgast, metend
metend als
als met
metzevenmijlslaarzen
zevenmijlslaarzen de
de aarde;
aarde j kortom,
kortom,
een
van
die
halve
reuzen, welke
welke hij
hij zelf
zelf zoo
zoo gaarne
gaarne op
op zijn
zijn doeken
doeken voorstelt.
voorstelt.
een van die halve reuzen,
Welke
Welke verrassing,
verrassing, welke
welke ontgoocheling,
ontgoocheling, wanneer
wanneer men
men dan,
dan, in
in stede
stede van
van
den
gedroomden
"Kerel van
vanVlaanderen"
Vlaanderen"....
ziet aantreden
aantreden ...
....
den gedroomden „Kerel
.... ziet
.!!
Doch, laat
laatikikliever
lieververtellen,
vertellen,welken
wèlkenindruk
indrukmijn
mijneerste
eerste ontmoeting
ontmoeting met
met
Doch,
Gustaaf
van
Aise
Gustaaf van Aise op
op mij
mij teweeg
teweegbracht.
bracht.
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Dat was
v66r de
de plechtige
Dat
was in
in 1883, dáags
plechtige opening
opening van
van de
de XXXIII"
driedaags vóór
XXXIIIe driejaarlijksche tentoonstelling
tentoonstelling van fraaie
fraaie kunsten,
kunsten, den
den zoogezegden „vernisdag"
"vernisdag"
dus,
de tot
tot expositiezaal ingerichte
het Gentsche Casino:
dus, in
in de
ingerichte lokalen
lokalen van
van het
Casino,
Ik zou
versiag geven
Ik
zou over
overbewuste
bewustetentoonstelling
tentoonstelling verslag
in het
het toen
toen nog
nog niet
niet
geven in
en doorliep,
lang gestichte
gestichte dagblad
dagblad De Amsterdammer,
Amsterdammer, en
doorliep, met het
het notaboekje
in de
stilstaande enkel
in
de hand,
hand, de
de onderscheiden
onderscheiden afdeelingen, stilstaande
enkel vóór
mij bij
bij
v66r wat mij
den
eersten vluggen
vluggen aanblik het alleraantrekkelijkst
alleraantrekkeliAst scheen,
den eersten
scheen, een Schoenmaden toen
toen nog
nog levenden
levenden Hendrik
Hendrik de
de Braekeleer, den nu glorieuzen
kertfe
kertje van
van den
meester; een Sparrenbosch
meester Theodoor
Sparrenbosch van den Brasschaatschen jongen meester
van Emiel
Verstraete; 't Schip
vaartvoor6ij
voorbij van
Emiel Claus,
Claus, eerlang
eerlang den
den Zonnige; In
Schifi vaart
Athleten van Lambeaux;
de Kool
van den
flamboyanten Courtens
de
Kool van
den flamboyanten
Courtens;; de Athlelen
Lambeaux ; een
Stierengevecht
paar Stallen van Stobbaerts; een
superb SNeren
gevecht van Ver
wee ;; De
een superb
Verwee
van Edgar
Farazijn ; De Baanwachter
Oude
Antwerpen van
Edgar Farazijn;
Baanwachteroft
op zyn
Vischmiln te Antwerpen
zipi
Oude Vischmyn
het drieluik,
drieluik, De
Grootvader en
Post van Khnopff, en -vooral
en het
— vooral -— De Grootvader
Krjtverkoofters, van
Krytverkoopers,
den alzijdig
alzijdig begaafden
begaafden Leo
Leo Frédéric.
van den
eerst nu
nu een
een tafereel van ongemeene afmetingen,
Opzettelijk vermeld
ik eerst
vermeld ik
dat,
ondanks in
in 't oog vallende
vallende gebreken,
gebreken, alaldadelijk
dadelijkvan
vaneen
eenmeer
meerdan
dan
dat, ook ondanks
alledaagsch "durven",
meer dan
dan alledaagsch ,,kunnen"
"kunnen" getuigde.
„durven",van
van een
een meer
Het was
was een
eengeschiedkundig
geschiedkundigschilderij
schilderij met
met levensgroote figuren,
figuren, een
een greep
uit
de geschiedenis
geschiedenis der
dereerste
eerstejaren
jarenvan
van
ChristendomininVlaanderen,
Vlaanderen,
uit de
hethet
Christendom
Sint Lieven,
Lieven, een
een blinde
blindehet
het gezü;ht
terugschenkende.
gezicht terugschenkende.
Zeker, in
dat stuk
stuk was
was evenveel
evenveel wat
wat mij, vooral
destijds, ontstemde,
ontstemde, als
als
vooral destijds,
in dat
wat mij
aantrok. Nog slechts
slechts sedert
sedertluttel
lutteljaren
jaren legde
legdeikikmij
mij toe
toe op
op dit
dit leelijk
mij aantrok.
had ik
ik mij
mij tot
tot dan
dantoe
toevooral
vooralbezig
bezig
ding, kritiek;
de meesten
meesten had
kritiek ; als zeker wel
wel de
gehouden
met
de
studie
onzer
oude
Vlaamsche
en
Hollandsche
meesters,
gehouden met de studie
zooals die
in onze
onze openbare verzamelingen
zijn vertegenwoordigd, en
en ik
ik ververzamelingen zijn
die in
natuurlijk en noodzakelijk, in
dat het
hetwarme,
warme, diepe,
diepe, zware
zware
keerde, natuurlijk
den waan,
waan, dat
in den
eerste oogenblik af aan al die
die meesterwerken
meesterwerken of
ofdie
die voor
voor zulke
zulke
koloriet
koloriet van het eerste
en
niet
anders
gehouden worden, eigen
was;
dat
de
schilders
dat
alles
zóó
en
niet
anders
z66
eigen was; dat de schilders dat alles
gewild hadden;
nazaten, op
op onze
onzebeurt,
beurt,de
denatuur
natuurmet
metdiezelfde
diezelfde
hun nazaten,
hadden ; dat wij, hun
„zien",
....
moesten
warme,
diepe,
zware
tonen
moesten
„weergeven"
en
"zien", op
warme, diepe, zware tonen moesten "weergeven" en
niet te
te zijn", op
pene van
van kunstschennis.
straffe
straffe van
van "er
„er niet
op pene
doek, waarvan
En
zie,
van
die
diepte
en
warmte
nu
was er
er in
in het
het groote doek,
En zie, van die diepte en warmte nu was
hier
spraak is,
is, juist
juist maar
maar heel
heelweinig
weinigopopte te
merken.Blijkbaar
Blijkbaar stond,
stond, wie
wie
hier spraak
merken.
Fransche
grijsdát
onderteekend had, direkt onder
den
invloed
van
de
Fransche
grijsen
dAt onderteekend
onder den invloed van de
krijtschilders uit
die dagen.
dagen. Vooral
Vooral aan
aan den
den toen
toen zoo
zoogevierden
gevierden Bastien
uit die
dit
werk
denken.
Lepage
deed -— althansalthans· in
het
deel
landschap
dit
werk
denken. „De
"De
Lepage deed
in het deel landschap —
„schijnt
kleur
van dezen
dezen jongen
jongenschilder,"
schilder," teekende ik aan in
in mijn
mijn notaboekje, "schijnt
kleur van
te komen
komen uit
uitdezelfde
dezelfdeverfdoos,
verfdoos,waaruit
waaruit Bastien Lepage schilderde
schilderde zijn bekend
schilderij, De Stemmen
Jeanne d'Arc.
"groene furie",
furie", dezelfde
dezelfde
Dezelfde „groene
Stemmen van Jeanne
d' Arc. Dezelfde
matte tonen,
tonen, dezelfde
dezelfde half
halfwarme,
warme, half
half koele,
koele. -— laat mij
mij 't heeten: lauwe tint."
in muzea
Doch, kon
de algemeene kleur
van 't landschap
landschap mijn
mijnalal te
te zeer in
kon de
kleur van
dan teleurstellen,
teleurstellen, het
het voorgestelde
voorgestelde tooneel zelf
moe
gekeken oogen niet
moe gekeken
niet dan
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vond ik
ik des
vond
des te aantrekkelijker. Krachtig
waren zij
geteekend. uit een
Krachtig waren
zij geteekend,
één stuk
ontworpen, de levensgroote figuren
ontworpen,
figuren;; door
en
door
Vlaamsch
waren
de
typen,
door
door
en vooral dit
gave des
deskunstenaars
kunstenaars in,
in, dat
dat het
het geheel zoo
en
dit nam
nam mij voor
voor de gave
eenvoudig, zoo
zoo dichtelijk verteld was.
Dat
was
geen
dier
poppenspelletjes,
eenvoudig,
was. Dat was geen dier
ons, onder
welke zoovelen ons,
onder den
den weidschen titel
van ,.historieschildering",
titel van
,,historieschildering", te

Lodewijk XI
en Olivier
Olivier le
Ie Daim,
Daim, schilderij
schilderij in
inolieverf.
olieverf.
Lodewijk
XI en

zien gaven; niet
niet om
om archeologische
archeologische juistheid
juistheid of
ofpracht
pracht van
van kostumen was
het den
den schilder
schilder te
te doen
doengeweest,
geweest,maar
maarwel
welom
omeen
eendaad
daadvan
vanlevenden,
levenden,
het
levend gezien in
in den
den tooverspiegel
tooverspiegel der fantazie, en daarna
daarna geschilderd naar
naar
levend
natuur, stuksgewijs
stuksgewijs ten
tenminste.
minste.
de natuur,
Inscenz"rung kon nauwelijks
nauwelijks eenvoudiger.
eenvoudiger.
De Inscenfrung
innig gevoeld
gevoeld was
was dat
datalles!
alles!Hoe
Hoetreffend
treffenddat
datsimpele
simpelegebaar
gebaar
Maar hoe innig
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den apostel;
apostel; hoe verwachtingsvol
verwachtingsvol dat
dat gezicht
gezichtmet
metde
degespannen
gespannenspieren
spieren
van den
en
hoe
leefden
al
de
omstanders,
zelfs
dat
kleine
jongetje
van
den
blinde;
hoe
leefden
al
de
omstanders,
zelfs
dat
kleine
jongetje
blinde;
Van den
daar, dat
dat tooneel
tooneel mede.
mede. Hier
Hier was
was gevoel,
gevoel,natuur,
natuur, leven van ingetogenheid
ingetogenheid
daar,
en blijde
blijde hoop.
hoqp.
En mooi
mooi had
had ik
ik mij
mij voor
voor te
te redeneeren:
redeneeren: „Neen,
"Neen, met
met zijn uitzonderlijke
En
geen
stond
vergeten,
dat
er
in
de
mag van
van Aise
stond vergeten, dat er in dekunst
kunstisiseen
eendubbele
dubbele
gave mag
oorspronkelijkheid, zonder
zonder· welke men
men g-een
geen groot
grootkunstenaar
kunstenaar worden
worden kán:
kán:
oorspronkelijkheid,
tot
de
onderscheiden
men
behoore
kollektieve, zal ik ze
ze heeten: —
de onderscheiden
de één, de kollektieve,
zijn eigen stam; de andere,
andere, de
de personeele:
personeele: men drinke, al
kunstschool van zijn'
kunstschool
immer uit
uit zijn
nog zoo
zoo klein,
klein, met
met Afred de Musset immer
zijn eigen glaasje;
glaasje;
was 't't nog
men zie
zie en
en'zegge
zeggealles
allesopopeigen
eigen
trant
wijs,men
mendoop
doopzijn
zijnkwasten
kwastenen
en
men
trant
enen
wijs,
was
;" ondanks
al mijn vitten
vitten en
en raadgeven
kwastjes in
in eigen
eigen kleuren
kleuren ...;"
ondanks al
kwastjes
Sz'nt Lieven
Lieven mij
mij lief en
en ik
ikverlangde
verlangdeernaar,
ernaar,den
denschilder
schilderteteontmoeten.
ontmoeten.
deze Sint
doek, en daar
v66r hetzelfde
stond ik
ik weer
weer vóór
hetzelfde groote doek,
daar bracht
bracht
En zie, daar
daar stond
en een pot
een werkman
werkman in
langen witten
witten kiel
kiel een
een groote dubbelladder
dubbelladder en
pot
een
in langen
wachtte .... En
het tafereel
vernis,
en zette die
ladder vóór
tafereel recht
recht en
en wachtte....
v66r het
die ladder
vernis, en
terwijl
ik even
even had
had omgekeken,
omgekeken, had
had een
eennieuw
nieuwaangekomene
deladder
ladder
terwijl ik
aangekomene de
bestegen en
en verniste
vernistenu,
nu,met
metzenuwachtig
zenuwachtighandgebaar,
handgebaar, het
het vast
vastreusachtig
reusachtig
bestegen
liliputtisch
jasje, klein,
waarop hij zelf
in zijn zwart lakensch jasje,
klein, klein,
klein, li1iputtisch
doek,
zelf in
doek, waarop
hij een dwergje,
dwergje,
en kaboutersch klein,
uitkwam. Zóó
achter gezien, leek hij
van achter
Z66 van
klein, uitkwam.
een knaapje
knaapje van
van
een
modern gekleed
gekleed aardmannetje uit
uit de volkssprookjes, een
een modern
Schrale beentjes,
beentjes, kinderbeentjes vast, onderzoowat
veertien, vijftien
vijftien jaar.
jaar. Schrale
zoowat veertien,
zoo fijn
steunden het
wat zware
zware lijf;
lijf; meisjes-,
meisjes-, neen, kinderhandjes, 0o zoo
fijn en
en
het wat
broos,
lange, magere,
magere, mooie
mooie vingeren,
vingeren, zag
op en
enneer
neerbewegen
bewegen
broos, met
met lange,
zag ik op
„geteekende" was die
zie, nil.
nu zag
ik het
het eerst
eerst -- een "geteekende"
langs 't schilderij;
en zie,
zag ik
schilderij ; en
jongen; met
een Quasimodo-ruggegraat
Quasimodo-ruggegraat had
had de
denatuur
natuur hem
hem in
in een vlaag
met een
zonder.van
kwade luim
luim begiftigd,
begiftigd, evenals
booze heksen
heksen den
den boer
boer in
in het
het zondervan kwade
evenals de booze
linge vertelsel
van Dinsdag,
Woensdag.
vertelsel van
Dinsdag, Woensdag.
Het
gelaat had
had ik nog
nog niet
niet gezien;
gezien; het
het gelaat
gelaat alleen.
alleen.
Het gelaat
Nu
daalde de
de kleine
kleine man
man van
vandedeladder,
ladder,trad
tradachteruit,
achteruit, tot
tottegen
tegenmij
my
Nu daalde
achteruit,
bekeek zijn
zijn werk.
werk.
achteruit, en
en bekeek
hem.
Ik
dan voor hem.
Ik had
had geen oogen dan
zwart
kogelrond, met bizonder zwart
Een
hoofd,
eer
groot
dan
klein,
Een hoofd,
groot dan klein, bijna kogelrond,
een fijn
glimmend haar; een
grootte;; een
een mooi
mooi blank
blank voorhoofd,
voorhoofd, doch
doch van
van gewone grootte
lippen,
overgesloten
besneden,
toch
solieden
neus;
energiek
elkaar
gesloten
lippen,
neus;
energiek
op
elkaar
solieden
besneden, toch
opgestreken;
soldatesk opgestreken;
schaduwd
musketierssnor, soldatesk
fermen, gitzwarten
gitzwarten musketierssnor,
door een fermen,
schaduwd door
kaakbeenderen,
en twee
groot,
ver
uitstaand
van
breede
kaakbeenderen,
en
ooren,
tamelijk
breede
tamelijk
groot,
ver
uitstaand
van
de
ooren,
schalkheid.
zeer
geest en
en schaikheid.
vol geest
zoetkijkende oogen, vol
zeer mooie, zoetkijkende
Ik
kon
het
niet
gelooven
....
gelooven
lk kon het niet
ik,
vroeg ik,
Lieven?''
Ik
verstoutte mij....
schilder van
van St.
St. Lieven
?" vroeg
soms de
de schilder
mij
. "Is
„Is uu soms
Ik verstoutte
op
den
vernisser
toetredend.
vernisser toetredend.
op
En
zuiver Gentsch
antwoord bevestigend.
bevestigend.
klonk het
het antwoord
Gentsch klonk
En in zuiver
tusschen
Er
bestond
zulk
een
hemeltergende,
wanverhouding tusschen
een
hemeltergende,
godvergeten
wanverhouding
zulk
Er
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werk en maker,
werk
maker, makertje!
makertje' dat
datik,
ik,nunugedwongen
gedwongentetegelooven,
gelooven,slechts
slechts met
met
moeite dezen
dezen kreet
kreet weerhouden
kon: „Ik
nauwelijks gelooven,
gelooven, zoo
weerhouden kon:
"Ik zou
zou 't't nauwelijks
zoo
moeite
gij 't't mij
mij zelf
zelf niet
niet zegdet!"
zegdet I"~
gij

11.
Met Si.
Lieven, een
blinde 'I gezlchl
gezichi terugschenkend,
beleefde van
van Aise
Met
SI. Lieven,
een blinde
lerugschenkmd, beleefde
zijn eerste
eerste groot
zijn
groot succès.
succès.
Zijn debuut
debuut was
was dit stuk
stuk evenwel
evenwel niet.
niet..
Reeds in
in 1878
1877 had
had hij
hijvoor
oor 't't allereerst
Reeds
1878 of
of zelfs
zelfs 1877
111 een
een „driejaar"driej aarallereerst in

Sint I,ieven
Lieven schenkt
schenkt een
een blinde
blinde het
hetgezicht
gezichtterug,
terug,schilderij
schilderijininolieverf
olieverf(Muzeum
(Muzeum van
vanGent).
Gent).

lijksche"
lijksche" tentoongesteld
tentoongesteld en
ook toen
toen al
al had
hadhij
hij heel
heel wat
watstudie
studie en
enarbeid
arbeid
en ook
achter
achter den
den rug.
rug.
het een
een tijdlang
tijdlang niet
nietwillen
willenvlotten.
vlotten.
Met zijn
zijn kunstenaarsroeping
kunstenaarsroeping had
Met
had het
Frère-Orbangewiegd
gewiegdgeworden
gewordenop
opden
denschoot
schooteener
een erhertogin,
hertogin,
Evenmin als Frère-Orban
Evenmin
van niet
niet alaltetezeer
zeerbemiddelde
bemiddeldeouders,
ouders,die
dieerer
eennetten
nettenpasteibakkerspasteibakkerszoon van
zoon
een
winkel
winkel op na
na hielden,
hielden, had
hadhij
hij jaren
jarenlang
langtetekampen
kampentegen
tegenden
denonwil
onwilzijns
zijns
erniet
nietvan
vanhooren
hoorenwilde,
wilde,zijn
zijnjongen,
jongen, —
- een
eengebrekkige
gebrekkige nog
nog
vaders, die
die er
vaders,
al —,
- , het
het bij
bij uitstek
uitstek gladde
gladde pad
padder
derkunst
kunsttetelaten
latenopwandelen.
opwandelen.
wanneer Gustaaf,
Gustaaf, als
alsnauwelijks
nauwelijks tientien- ofoftwaalfjarig
twaalfjarig
In den
den aanvang,
aanvang, wanneer
In

v.r.
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knaapje met
met andere
kornuitenuit
uit de
de buurt
buurt de
de laagste klasse
knaapje
andere kornuiten
klasse der
der Gentsche
Gentsche
Akademie volgde,
volgde, zag
zag vader
vader van
van Aise daar
daar weinig kwaads in.
in. Wat teekenen
„66k" een pasteibakker nuttig worden, dacht
moest "óók"
hij, en
en terwijl
terwijl de
de jongen
dacht hij,
op
de
klas
arbeidde,
was
hij
minsten§ toch
op de klas arbeidde, was hij minstens
de straat
toch van
van de
straat....
....!!
dit veranderde
toen het
Doch dit
veranderde -— toen
het duivelsche kereltje,
kereltje, die
die overigens groote
vorderingen maakte,
vorderingen
maakte, er
er bepaald van
te spreken,
spreken, dat
dat hij
hij artiest
artiestwilde
wilde
van begon te
worden ....
Artiest! -— Artiesten zijn
zijn arme duivels, redeneerde
de vader;
vader;op
ophonderd
honderdzijn
zijn er
er
redeneerde de
„er
niet
negentig en
en misschien
misschien zelfs
zelfs nog
nognegen
negenmeer,
meer,diedie
"er
nietkomen",
komen",die
diearmoe
armoe
lijden.En
En zie
zie nu
lijden.
nu eens
eens de
de pasteibakkers,
mijn konfraters!
konfraters ! Op
honderd zijn
zijn
pasteibakkers, mijn
Op honderd
er geen
van
lieverlede
er
geen twee,
twee,die
dieniet
niet
van
lieverledehun
hunschaapjes
schaapjesop
ophet
hetdroge
drogekrijgen.
krijgen.
t6ch kunstenaar worden, dan
Wil mijn jongen
jongen nu
nu toch
hij „tevens"
"tevens" pasteidan weze hij
van stiel!
stiel! Wil
bakker van
Wil het
het niet
niet gaan
gaan met
met penseel en
verf,
dan gaat het
het
en verf, dan
wellicht met
met beslag
wellicht
beslag en
en deeg.
deeg.Doen
Doendedeschijven,
schijven,voor
voorzijn
zijndoeken
doekenontvangen,
ontvangen,
zijn beurs
beurs ziet
zijn
ziet zwellen,
zwellen, dan
dan gaan
gaan zijn
zijn mikkebrood en
zijn amandeltaarten
en zijn
des te
wellicht des
te flinker
flinker op
op....
ook bij
bij 't pasteibakken komt
.. .. Overigens,
Overigens, ook
komt het
penseel te pas,
of dient
penseel
pas, -— of
dient de
de pasteibakker de
randjes zijner taartjes
en
taartjes en
de randjes
pasteien niet
.... met eiergeel?
pasteien
niet te
te vernissen
vernissen....
En in
En
in zijn
zijn hooge wijsheid
de brave
brave man:
man: „een
"eenhalven
hal vendag
dagbij
bijmij
mij
wijsheid besloot
besloot de
op den
op
den winkel
winkel en
en een
een halven
halven dag op
de teeken- of schilderklas ; 's morgens
op de
op de
op
de Akademie en 's namiddags
den oven!
Zoo hebben
hebben ernst
.... spel
spel
namiddag,s bij
bij den
oven! Zoo
ernsten
en....
beide hun
beide
hun wettig
wettig deel."
deel."
Dit „wijze"
"wijze" reglement
reglement bleef anderhalf
in zwang; dan
echter kreeg
kreeg
dan echter
anderhalf jaar
jaar in
de
kleine koppigaard
koppigaard zijn
voortaan zag
men hem
hem nog
nog enkel
enkel bij den
de kleine
zijn zin,
zin, en
en voortaan
zag men
oven
van vader,
vader, als hij
hij er
er van
van het
hetvele
velelekkers
lekkerswat
watsnoepen
snoepenwilde.
wilde.
oven van
Nu verbleef
verbleef hij
hij den
den ganschen dag
op de
de Akademie. Geheel
alleen, onder
Nu
Geheel alleen,
dag op
de leiding
teiding van
van den
den reeds
reeds oud
oud wordenden
wordenden Canneel, teekende hij
hij er overdroten
naar het
het antiek,
antiek, "nooit
genoeg", steeds
steeds veel,
veel, veel
veel teteweinig
weinig„af"
"af" voor
voor
naar
„nooit goed
goed genoeg",
zijn veeleischenden
veeleischenden meester,
gelijk geduld
geduld zelfs
zelfs voor
voor de
de tiende
tiende maal
maal
zijn
meester, met
met gelijk
hetzelfde
hetzelfde beeld
beeld nateekenend, doch
zich met
met den
den dag
dag meer
meer bewust
bewustwordend,
wordend,
doch zich
dat deze
dat
deze droogsaaie
voorbereiding hem
eens tot
tot groot
groot nut
nut zou
zouzijn.
zijn. De
De
droogsaaie voorbereiding
hem eens
vorm der
der dingen
dingen ging
als het
het ware
ware zitten,
zitten, leven
leven ininzijn
zijn oog,
oog,enenininzijn
zijn
vorm
ging als
vingertoppen voelde
hij al meer
meer het
het vermogen,
vermogen, om
om dien
dien vorm
vorm met
metpotlood
potlood
vingertoppen
voelde hij
of penseel
penseel nail
nabij tetekomen.
komen.
Juist was
was de
de tijd aangebroken,
aangebroken, waarop
waarop van
van Aise zich
goed aan
aan de
de
Juist
zich voor
voor goed
schilderkunst ging
wijden, toen
toen zijn
zijn vader
vader hem
hem door
door een
een plotselingen dood
schilderkunst
ging wijden,
ontrukt werd.
Gelukkig voor hem,
hem, dat
dat zijn beide
beide broeders,
broeders, nu
nu aan
aan 't hoofd
ontrukt
werd. Gelukkig
van den
den vaderlijken
vaderlijken winkel,
winkel, hem
hem uit
uit eigen
eigen aandrang
aandrang des
des gemoeds de stofvah
felijke middelen
hand stelden,
stelden, om
om zijn
zijn studiën
studiën voort
voort te
te zetten.
middelen ter
ter hand
tijd, reeds
zoo ver
ver nu,
nu, van
van 1875,
76, 77,
77,dagteekenen
dagteekenen zijn
Van dien tijd,
reeds zoo
1875, 76,
eerste schilderijen,
schilderijen, meest
kleine genregenre- en
en anekdotenstukjes, nog
nog geheel
geheel
eerste
meest kleine
onder den
den invloed
invloed van
van muzeum en akademie, een Rookend
Rookend Boerken,
Boerken,Reizende
Reizende
onder
Muzikanten,
de Mandolin
Mandoliinbespelende,
bespelende, enz..
enz ..
Muzikanten, een Page de
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Het
artistieke leven
leven was
was inindie
diejaren
jareninindedehoofdstad
hoofdstadvan
vanOost-Vlaanderen
Oost-Vlaanderen
Het artistieke
op verre
als daarna.
daarna. De
DeGentsche
Gentsche
poëten
op
verre na
na niet
niet zoo
zoo opgewekt
opgewekt als
poëten
.... ?Van
Van
Duyse was
Duyse
was dood
dood en,
en, ondankbaar
ondankbaar genoeg,
genoeg, vergeten;
vergeten jde
destoere
stoereJulius
JuliusVuylsteke
Vuylsteke
had
de lier
lier zoo
zoo pas
pas ontspannen,
ontspannen, om
om nog
nog alleen
alleen geschiedenis
geschiedenis en ....
boekhandel
had de
.... boekhandel

heer van
vun de
de Velde,
Vdde, portret
portret ininolieverf.
olieverf.
De heer

beoefenen j de
de keurige
keurige Virginie
Virginie Loveling
Loveling woonde
woonde nog
nog teteNevele;
N evele j van
van
te beoefenen;
Cyriel Buysse
Buysse was
er natuurlijk
natuurlijk nog
nog geen
geen spraak,
spraak, en
en de
dethans
thansonder
onderhun
hun
Cyriel
was er
Fransch-Belgische confraters
terecht hooggewaardeerde
hooggewaardeerde Fransch
Franschschrijvende
schrijvende
Fransch-Belgische
confraters terecht
jongeren, Maeterlinck,
Maeterlinck, van
van Lerberghe,
Lerberghe, Grégoire
Grégoire Le
Le Roy,
Roy, waren
warennog
nogmawmaar
jongeren,
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kinderen;
kinderen; dan,
dan, buiten
buiten Canneel,
Canneel, Tijdtgadt
Tijdtgadt en
en Lijbaert
Lijbaert Was
was er
er geen
geenschilder
schilder
eenigen naam
naam binnen
binnen de
deGentsche
Gentschemuren
murenwerkzaam.
werkzaam.Baertsoen,
Baertsoen,Minne,
Minne,
van eenigen
Melle, Heins,
Heins, Horenbant,
Horenbant, Doudelet,
Doudelet, Willaert,
Willaert, komen
komen immers
immers nog
nog na
na
van Melle,
van Aise
Aise zelf.
zelf;
De werkelijk
werkelijk groote
groote Gentsche
Gentsche artisten
artisten woonden
woonden sinds
sinds lang
langteteBrussel,
Brussel,
De
zoo
o.
a.
de
beeldhouwer
Paul
de
Vigne
en
de
uitmuntendt
landschapschilder
zoo o.
de beeldhouwer Paul de Vigne en de uitmuntend~ landschapschilder
den Duyts.
Duyts. Alleen
Alleen de
de Cock
Cockhield
hield inindedeArteveldestad
Arteveldestad het
hetvaandel
vaandelder
der
den
moderniteit
recht.
Deze
echter
bracht
wel
het
grootste
deel
van
het
jaar
moderniteit recht. Deze echter bracht wel het grootste deel van het jaar
op den
denvrijen
vrijenbuiten,
buiten,tetemidden
middenvan
vandiedie
frischgroenebeemden
beemdenen
enkoele
koele
door op
frischgroene
boschjes van
Deurle, welke
welke hij
hij zoo
zoo vroolijk
vroolijk en
en aardig
aardig wist
wistteteschilderen.
schilderen.
boschjes
van Deurle,
Voor van
van Aise
Aise werd
werd het
het in
in deze
deze stad
stadteteduf
dufenenteteeng.
eng.Ondanks
Ondanks het
het
Voor
krachtig verzet
verzet van
van zijn
zijnouden
oudenmeester
meesterenenraadsman
raadsmanCanneel,
Canneel, pakte
paktehij
hij
krachtig
een mooien
mooien dag zijn
zijn reiskoffer
reiskoffer e.n
en vertrok naar
naar Parijs,
Parijs, met
methet
hetdubbele
dubbeledoel
doel
een
er
leerling te
te worden
worden in
in de
de Ecole
Ecole nationale
nationale des
Beaux-arts en
er in
in het
het
en er
des Beaux-arts
er leerling
Louvre de
de groote
groote meesters
meesters van
van alle
allescholen
scholentetebestudeeren.
bestudeeren.
Louvre
liep het
Met de
de Ecole Nationale
Natz"onale liep
het vooreerst
vooreerst scheef.
scheef. De
De studies,
studies, door
door hem
hem
Met
ingezonden,
de bureelen
bureel en der
der directie....
directie ...., ,zonderling
zonderling genoeg,
genoeg, zoek
zoek
ingezonden, waren
waren in
in de
geraakt,
en zijn:
zijn: na'am
naam was
was op
op de
delijst
lijstder
deraangenomen
aangenomenstudenten
studenten eeneengeraakt, en
voudig doorgehaald.
doorgehaald.
voudig
muzea echter stonden voor hem
hem open.
open. Dag
Dagaan
aandag
dagzat
zathijhijnu
nuininde
deweidweidDe muzea
hetLouvre,
Louvre,zich
zichverdiepend
verdiependin
in de
de schier
schier religieuze
religieuze bewondering
bewondering
sche galerijen
van het
galerijen van
van
de meesterwerken
meesterwerken der
dergroote
grootekunstscholen
kunstscholenuit
uithet
hetverleden,
verleden,weergevend
weergevend
van de
in
kopie bij
bij kopie
kopie al
al wat
watop
ophem
hem den
denmachtigsten
machtigsten indruk
indruk had
had teweeggebracht.
teweeggebracht.
in kopie
Veel,
zeer veel,
veel, verklaarde
verklaardehijhijmijmijdikwijls,
dikwijls,leerde
leerdehij
hijinindie
diestille,
stille, ingetogen
ingetogen
Veel, zeer
uren. Vooral van de Vlamingen, Jordaens, van Dijck,
allermeest Rubens,
Dijck,en
enwel
*el het allermeest
ook
van Velasquez
Velasquez en
en Frans
Frans Hals,
Hals, wier
wieronovertroffen
onovertroffen gewrochten
gewrochten hem
hem van
van
ook van
dan
af een
een bijna
bijna overdreven
overdreven gedachte
gedachte deden
deden opvatten
opvatten van
vaneen
eentot
totmaestria
maestria
dan af
gedegen
ambachtelijke vaardigheid,
vaardigheid, van
van,het
,hetvolmaakte,
volmaakte,onberispelijke,
onberispelijke, alle
alle
gedegen ambachtelijke
knepen
en grepen
grepen en
en truukjes
truukjes versmadend
versmadend métier.
lnélier.
knepen en
De
hoop, om
om inineen
eenopenbaren
openbarenwedstrijd
wedstrijdeen
eenstudiebeurs
studiebeurs teteveroveren,
veroveren,
De hoop,
voerde
hem in
in 1876
1876 voor
voor eenige
eenige maanden
maanden terug
terug naar
naar Gent.
Gent.
voerde hem
Verbeeld
een studiebeurs
studiebeurs van
van 9000
9000 fr.,
fr., teteverdeelen
verdeel en over
over een
eentermijn
termijn
Verbeeld u een
van
drie jaar
jaar .....
van drie
Nieuwe
Armand Heins
Heins werd
werd bekroond,
bekroond, en
en wel
weléénigszins
éénigszins
Nieuwe teleurstelling!
teleurstelling! Armand
ontmoedigd,
naar Parijs.
Parijs.
ontmoedigd, keerde
keerde van
van Aise
Aise terug naar
Toch
was zijn
zijn verblijf
verblijf in
in zijn.
zijn vaderstad
vaderstad niet
nietgeheel
geheelnutteloos
nutteloos geweest.
geweest.
Toch was
Hij
had namelijk
namelijk de
de gelegenheid
gelegenheid gehad,
gehad, kennis
kennis aan
aan teteknoopen
knoop en met
meteen
een
Hij had
schatrijk
edelmoedig man,
man, die
die ook
ook wel
weleens
eensschilderde
schilderdeenenzelfs
zelfsmeer
meerdan
dan
schatrijk en
en edelmoedig
ééns
aan onze
onze driejaarlijksche
driejaarlijksche exposities
exposities deelnam,
deelnam, en
en deze,
deze, de
de heer
heer Dael,
Dael,
ééns aan
trad voortaan
voortaanininmeer
meerdan
danéén
éénmoeilijke
moeilijkeomstandigheid
omstandigheidals
alsA:in
zijn beschermer
beschermer op.
op.
Te
Parijs ontmoette
ontmoette van
vanAise
Aisezijn
zijntwee
tweereeds
reedsbekende
bekendelandslieden,
landslieden, Jan
Jan
Te Parijs
van
Beers en
en Jef
Jef Lambeaux.
Lambeaux.
van Beers
De Begrafenis
Het
was in
in 1877,
1877, en
en noch
noch v6ór
vóór den
den schilder
schilder van
van De
BegraJènis van
van
Het was
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den beeldhouwer
v66r den
Karel
Goede en 's
Volks Dank, noch vóór
beeldhouwer van
van den
den
's Volks
den Goede
Karel den
oogenblik
de
„zeven
vette
waren op
lateren Kus en
de Brabo-fontein waren
op dat
dat
de "zeven vette
en de
aren" aangebroken.
aangebroken.
jjaren"

De
Vlaamsche toondichter
toondichter Karel Miry,
Miry, portret
portret ininolieverf.
olieverf.
De Vlaamsche

Te
zamen hadden
hadden zij
zij een
een 'niet
te ruime
ruime werkplaats
werkplaats gehuurd,
gehuurd, en
en nu
nu
Te zamen
sniet al
al te
noodigden zij
van Aise uit,
naast hen
hen beiden
beiden te komen
zij van
uit, om
om er met en naast
komen arbeiden.
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Lepage was
fleur
van
zijn
Bastien Lepage
was toen
toen inindedevolle
volle
fleur
van
zijnjong
jongenenoorspronkelijk
oorspronkelijk
talent.
Van Beers
Van
Beers stond
stond eenigszins
eenigszins onder
onder zijn
zijn invloed,
invloed, en legde
legde de
delaatste
laatstehand
hand
Jakob van
aan dien
waarvan zijn
zijn vader,
vader, de
de zanger
aan
dien dichterlijken
dichterlijken Jakob
van Maarlant,
Maarlant, waarvan
zanger
van Begga en De Bestedeling,
Bestedeling, hem
het onderwerp
onderwerp had
en die
die in
in
hem het
had gegeven,
gegeven, en
een
. enmalige tentoonstellingen
der to
toenmalige
tentoonstellingen schitterenden
schitterenden bijval
bijval bekwam.
bekwam.
een der
Overigens
het niet
niet alleen
alleen Bastien
Bastien Lepage,
Lepage, maar
maar ook
de op
op dat
dat
Overigens was
was het
ook de
oogenblik
Parijs zeer
zeer gevierde
gevierdeDuitscher
DuitscherLeibl,
Leibi,enendaarna,
daarna,ofschoon
ofschoonheel
heel
oogenblik te Parijs
wat
minder, de
de gotieke
gotiekeschilderkunst,
schilderkunst, die
dieop
opdat
datoogenblik
oogenblikhet
hetenthoeziasme
enthoeziasme
wat minder,
van
Jan
van
Beers
verwekte.
van Jan van Beers verwekte.
En
zie —
- ook
ookinindede
doeken,welke
welke
onzejonge
jonge
Gentenaarinindedewerkplaats
werkplaats
En zie
doeken,
onze
Gentenaar
op
het
boulevard
de
Ctichy
voltooide,
en,
weinig
later,
in
een
nieuw
atelier
voltooide,
en,
weinig
later,
in
een
nieuw
atelier
de Clichy
op het
impasse
du Maine,
Maine, dat
hij met
met Lambeaux
Lambeaux bekostigde,
bekostigde, vinden
vinden wij
wij dezelfde
dat hij
impasse du
influenties
weder.
influenties weder.
Minder,
waar, in
in zijn
zijn Lodewfjk
XIen
en Olivier
OlivierleIeDaim
Daûn dan
in zijn
zijn
Lodewjk XI
dan in
Minder, wel
wel is waar,
Quinten Metsys.
Metsys.
Het
eerste dezer
dezer beide
beide werken
werken werd
werdteteParijs
Parijstentoongesteld
tentoongesteld inin1878.
1878.
Het eerste
De kleur
kleur isisnog
nogtamelijk
tamelijkconventioneel,
conventioneel,afg-eleerd-bruin
afgeleerd-bruin en
enzwaar
zwaar;; het geheel
geheel
nog
al erg
ergstijf,
stijf,bijna
bijnaakademisch.
akademisch. Doch
Dochdede
teekening
is voortreffelijk
nog al
teekening
is voortreffelijk
evenals
de
psychologie
der
koppen.
evenals de psychologie der koppen.
De
koning zit,
zit,in in
zijn
legendarisch-geliefkoosde houding,
houding, het
hetlichaam
lichaam
De koning
zijn
legendarisch-geliefkoosde
gebogen over
overdedeschrale
schralebeenen,
beenen,den
denvosachtigen
vosachtigenkop
koploensch,
loensch,onderzoekend
onderzoekend
kijkend
zijn raadsman.
raadsman.
kijkend naar zijn
Toch
minder
angstvallig
gedaan,minder
minderbenedictijnsch
benedictijnsch uitgewerkt
uitgewerkt tot
tot inin
Toch minder angstvallig gedaan,
079).
de minste
minste bizon.derheid
bizonderheid dan
dan Quinten Metsys
Metsys (1879).
Eenigszins in
den trant
trant van
van van
van Eijck
Eijck of
of Memlinc
Memlinc of van
van Metsys
Metsys zelf
zelf is
is
in den
hier
het mooie,
mooie, sprekende,
sprekende, vrome
vrome hoofd
hoofdder
dermoeder
moedervan
vanden
denjongen
jongenQuinten
Quinten
hier het
uitgevoerd.
Elk wezenstrekje,
wezenstrekje, elk
elkrimpeltje,
rimpeltje,elk
elkhaarpijltje
haarpijltjeis is
afzonderlijk,
uitgevoerd. Elk
afzonderlijk,
nog eens
eensgeschilderd.
geschilderd.
bijna
zichzelf geschilderd
geschilderd en
bijna op
op zichzelf
en nog
Zonderling
- enenhier
hiervoorzeker
voorzekerkomt
komtdedeinvloed
invloedvan
vandedeParijsche
Parijsche
Zonderling genoeg —
verdoorgevoerde
doorgevoerdepenseelbehandeling,
penseelbehandeling,
grijsschilders
alleen ver
grijsschilders duidelijk
duidelijkuit
uit -— alleen
niet den
der Vlaamsche
gotieken had
niet
den kleurenrijkdom
kleurenrijkdom der
Vlaamsche gotieken
had van
van Aise
Aisenagestreefd.
nagestreefd.
Het
geheele tafereel,
tafereel, maar
maar o!
o! hoe
hoeveel
veelmeer
meernog
nog
wat
onmiddellijk
Het geheele
wat
hijhij
onmiddellijk
daarna
schilderde,
is
mat
en
bleek
en
gloedloos
van
toon.
daarna schilderde, is mat en bleek en gloedloos van toon.
Dit
is overigens
overigens een
eenbeetje
beetjehet
hetgeval
gevalmet
metnagenoeg
nagenoegalalwat
watAise
Aisevoltooide
voltooide
Dit is
van
1879
tot
1881,
en
wel
met
De
Schilder
Key,
Alba's
portret
voltooiend,
Schilder
Key,
Alba's
portrel
vollooiend,
van 1879 tot 188i, en wel met
met fezus
Jezus en
enMagdalena
Magdalena en
met De goede
goede Samaritaan.
Sa ma ritaaJl.
en met
In
dit laatste,
laatste,zeer
zeergroot
groot
andersniet
nietonverdienstelijk
onverdienstelijktafereel,
tafereel,triomfeeren
triomfeeren
In dit
enen
anders
de slappe
slappe krijttonen
krijttonen van
vanhet
hetstemminglooze
stemmingloozelandschap
landschapuit
uitdedeParijzer
Parijzer banlieue.
Het
was einde
einde 188o,
1880, meen
meen ik,
ik, dat
dat van
van Aise
Aisenaar
naarBelgië
Belgiëterugkeerde.
terugkeerde. In
In
Het was
gezelschap
Lambeaux vinden
1881, terug
terug in
in een
een soort
soort van
van
gezelschap van
van Lambeaux
vinden wij
wij hem,
hem, 1881,
loods,
door den
den beeldhouwer
beeldhouwer opgericht
opgericht in
de toen
toen nog
nog bijna
bijna geheel
geheel braak
braak
loods, door
in de
liggende
omstreken van
van den
den Steenweg
Steenweg op
opAlsemberg,
Alsemberg,teteSint
Sint
Gillis-Brussel.
liggende omstreken
Gillis-Brussel.
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Een tijd
tijd van
van aarzelen, zoeken,
zoeken, wankelen,
wankelen, die
die eerste
eerste maanden,
maanden, in
in de
de hoofdEen
stad gesleten.
was, toen
toen hij,
hij, uit
uit Parijs
Parijs terugstoomend,
terugstoomend, pas
pas de
deVlaamsche
Vlaamschelandlucht
landlucht
Wel was,
weer had
had ingeademd,
ingeademd,over
overhem
hem gekomen
gekomende
de betoovering
betooveringvan
vanhet
heteigen
eigenkoloriet.
koloriet.
Zijn te Parijs
Parijs in
in slaap
slaapgewiegd
gewiegdinstinkt
instinktvan
vangeboren
geborenkleurziener
kleurzieneren
enkleurenkleurenZijn
minnaar was
wakker geschoten
en had
had luid
luid opgejuicht
opgejuicht bij
bij het
hetweerzien
weerzienvan
van
minnaar
was wakker
geschoten en
die heerlijke,
heerlijke, malsche
malsche weiden,
weiden, die
dierijkbeplante,
rijkbeplante, vette
vette akkers,
akkers, omzoomd
omzoomd met
met
die
slanke populieren,
populieren, statige
eiken of
of beuken
beuken en
endwergachtige
dwergachtigewilgen
wilgenen
endoordoorslanke
statige eiken
aderd met
met slootjes
slootjes en
en beekjes
beekjeshonderdhonderd- en honderdvoud;
honderdvoud; zijn
genoten
zijn oog
oog had genoten
aderd

Op
de Lagunen,
Lagunen, koolteekening.
koolteekening.
Op de

van de
mooie vlekjes
vlekjes rood
rood en
en blauw,
blauw, die
die de
daken der
der nette
nette boerenhuisjes
de mooie
de daken
tusschen
dat groen en
en geel
geellieten
lietenheenschemeren
heenschemeren; ;het
hethad
hadzich
zich zat
zat gedronken
gedronken
tusschen al dat
aan
het rijke
rijkelichtspel
lichtspelvan
vanden
den
rusteloos
afwisselendenwolkenhemel
wolkenhemel wijd
aan het
rusteloos
afwisselenden
over
dat alles
alles heen.
heen.
over dat
Doch
in zijn
zijn geheugen,
geheugen, in
in zijn
zijn wil
wil misschien,
misschien, wogen
wogen de
de jongst
jongst opgedane
opgedane
Doch in
kunstindrukken
schoolmanifestaties nog
te zwaar,
zwaar, zóó
zwaar, dat
zijn
dat zijn
kunstindrukkenen
en schoolmanifestaties
nog al te
z66 zwaar,
natuur, de natuur
op kon.
kon.
natuur nochtans,
nochtans,er
er niet
niet tegen
tegen op
was het
hetp/ein-airschilderen
plein-airschilderen artikel
artikel I van
zijn programma
programma j ; of wel
wel hij
hij
Nu
van zijn
Nu was
verkneuterde
wel meer
meer deed
deedininlater
laterjaren,
jaren,aan
aan
verkneuterdezich,
zich,zooals
zooalshij
hij ook
ook nog wel
chzc-doenerij,
dit berucht,
berucht, schreeuwerig,
I op de
de
chic-doenerij,zooals
zooalso.o.a.a. in
in dit
schreeuwerig,toch
tochin
in 188
1881
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„driejaarlijksche" zeer
zeer opgemerkt
"driejaarlijksche"
opgemerkt schilderij, De Dame
Dame met
met den
den Palegaai,
Papegaai, een
ware sabbath van
rauwe,
brutale,
gewild-rauw-brutale
kleur,
en
in den
den
van rauwe, brutale, gewild-rauw-brutale kleur, en ook in
tegenhanger
van dit
dit heden
hedenop
ophet
hetMinisterie
Ministerievan
VanOorlog
Oorlogberustende
berustendestuk,
stuk,
tegenhanger van
De Man
een ferm
De
Man met
met den
den Papegaai,
Papegaai, een
ferm geteekenden kerel
tergend geel
kerel in
in tergend
kostuum met
met naast
kostuum
naast zich
zich een
een in
in duizend kleuren schitterenden Ara, alles
gezien in
gezien
in volle,
volle, vrije
vrije lucht.
lucht.
Sint Lieven,
dien ik
De Sint
Lieven, dien
ik reeds
reeds hooger beoordeelde,
dezen tijd van
beoordeelde, besluit dezen
„Gahrung", van
van gisting.
"Gährung",
gisting.
In
dit tafereel
tafereel levert
levert voor
voor het
het alleraller- en
enallerlaatst
allerlaatst de
de Fransche modeIn dit
tegen het
het aangeboren
aangeboren koloristeninstinkt.
invloed slag tegen
Van al
Van
al dien
dien chic geen spoor
spoor meer
meer in
in dit
dit tafereel. Is
gamme,
Is de algemeene gamme,
vooral
een Vlaamsch dorp,
naar de
de natuur
natuur en
en onder
onder
vooral voor een
dorp, geschilderd
geschilderd jawel naar
de bloote kappe
hemels, nog
nog wat
wat bleek,
bleek, mat,
mat, grijs;
gewilde,
kappe des
des hemels,
grijs ; van
van gewilde,
opzettelijke
merken wij
wij toch
toch niets
niets meer.
meer.
opzettelijke bleekheid
bleekheid merken
Iets
een Puvis de Chavannes, die,
bij veel,
veel, veel
veel minder
minder diepte,
diepte, wel
wel isis
Iets als een
die, bij
waar,
zou bekeerd
een zoon
zoon van
van Nederland.
Nederland.
waar, zich
zich zou
bekeerd hebben
hebben tot
tot een
lIL

De
derde periode,
periode, ik
zal ze
ze heeten, de
overgangsperiode in
in van
van Aise's
de overgangsperiode
De derde
ik zal
1882 en
en heeft
talent,
vangt aan
aan met
met .882
heeft als
als voorvoor- en
en naspel
naspel twee
twee groote kunstkunsttalent, vangt
hem ondernomen de eene naar
Italië en
en vooral
vooral naar
naar Rome
Rome in
in
reizen, door
door hem
naar Italië
gezelschap
Jef Lambeaux in I1882
882 en
naar Venetië
- 83 in
en naar
1882-83
gezelschap van
van Jef
VenetiE in 1882
gezelschap
Rudolf Wijsman, den
niet ongunstig
ongunstigbekenden
bekenden vrijlichtden sinds niet
gezelschap van Rudolf
de andere
schilder, de
andere naar
naar Spanje
Spanje in
in 1887.
naar Italië was voor Gustaaf van Aise, wat voor den
den aankomenden
aankomenden
Deze reis naar
rechtsgeleerde
de Hoogeschool, maar zijn proeftijd
de studie
studie van
van
proeftijdisis op
op de
rechtsgeleerde niet de
een beroemd
beroemd advokaat.
In
het Vatikaan maakte hij
kopieën, o. a. één uitmuntende
naar
uitmuntende naar
van kopieën,
In het
hij tal van
een der
het
beroemde meesterstuk,
meesterstuk, De Disputatie van
het H. Sacrament, een
der
van het
het beroemde
bijna gotiek
kostbaarste
primitieve Rafaël's, nog
verwant met
met Perugino, bijna
kostbaarste primitieve
nog verwant
nog.
Vooral de
de koppen,
koppen, zoo
zoo opvallend
opvallend waar,
waar, zoo
zoogeheel
geheeleneneenvoudig
eenvoudignaar
naar
nog. Vooral
de
natuur,
vervulden
hem
met
bewondering.
de natuur, vervulden hem met bewondering.
T
och lieten
lieten de
de Italianen,
Italianen, wier
wier werken
werken hij tot
dan toe
toe gezien
gezien had,
had, hem
hem
tot dan
Toch
over 't algemeen
vrij
koud.
Hij
begreep
ze
misschien
wel,
maar
gevoelen
kon
algemeen vrij koud. Hij begreep ze misschien wel, maar gevoelen kon
hij
niet; hun
hunbreedsprakigheid,
breedsprakigheid, hun
hun grootgebaren kregen
macht over
kregen geen macht
hij ze niet;
kwam
de bedezen
zoon
van
't
meer
intieme
Noorden.
Eerst
te
Venetië
kwam
de
beVenetiE
meer
intieme
Noorden.
Eerst
te
dezen zoon van
toovering der
Italianen voor
over hem:
hem: Carpaccio,
Carpaccio, Tiziano, Veronese,
der Italianen
voor goed over
vooral
Veronese leerde
leerde hij er kennen.
kennen.
vooral Veronese
Ook
stad zelf
zelf was
was hem
hem lief.
lief. Zij
Zij maakte
maakte op
op hem
hem denzelfden indruk
indruk als
Ook de stad
ons
uniek-mooie Brugge.
Brugge. De
Destilte
stiltedier
dierverlaten
verlatenstraten,
straten,dedeingetogenheid
ingetogenheid
ons uniek-mooie
der
leegstaande paleizen,
paleizen, het
het droomerige glijden
der gondels,
gondels, bekoorde
bekoorde
glijden der
der leegstaande
hem.
In
Venetië
schilderde
hij
vooral
naar
de
natuur.
Tal
van
tafereelen
hij vooral naar de natuur. Tal van
hem. In Venetië

van G. van Aise.
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krachtig
vóór
•...
één met
met de
de
krachtig koloriet.
koloriet. Vrouwtje
VrOuwtjedroomend
droomend
v66rzich
zichkijkend
kijkend
...;j één
natuur rond haar.
Geheel vol
natuur
haar. 't Geheel
vol fijn
fijn gevoel."
gevoel."
Intusschen, van
de gedroomde
gedroomde reis
reis naar
naarSpanje
Spanje. ....
Ahtlung.
van de
. . . kei1le
keine Ahnung.
Slechte
tijden waren
en —
Slechte tijden
waren aangebroken.
aangebroken. Een
Een tergende
tergende mangel
mangel aan
aan geld en
geen liefhebbers
liefhebbers voor
voor zijn
zijn werk.
werk.
Toen nam
Toen
nam van
van Aise
Aise een
eenmannelijk
mannelijk besluit.
besluit. Hij
Hij vestigde
vestigde zich
zich voor
voor goed
goed te
te
Brussel,
zich, op
op de
debrakke
brakkegronden
grondentusschen
tusschen den
den steenweg
steenweg op
op Waterloo
Waterloo
Brussel, liet
liet zich,
en
dien op
opCharleroi
Charleroi een
eenhouten
houtenloods
loodsoptimmeren,
optimmeren, en
en geneerde
geneerde zich
zich met
met
en dien
portretschilderen.
En
meer dan
dan één
éénverdienstelijk
verdienstelijk portret voltooide hij
hij aldus
aldus in
en 1886.
1886.
En meer
in 1885 en
De
beste zijn
zijn zeker
zeker wel
weldat
datvan
van
den
landschapschilder Cèesar
de Cock,
Cock,
De beste
den
landschapschilder
Ccesar de
joviaal lachend
lachend in
inzijn
zijngulle
gulle
bonvivants-welgedaanheid ;j dat
dat van
van Miry,
joviaal
bonvivants-welgedaanheid
Miry, den
populairen
komponist, den
den toondichter
toondichter van
van den
denVlaamschen
Vlaamschenstrijdzang,
strijdzang, De
populairen komponist,
V laamsche
Leeuw, met
zijn kranigen,
kranigen, wildbehaarden
wildbehaarden kop
van den
den heer
heer
laamsche Leeuw,
met zijn
kopj ; dat
dat van
van de
van
de Velde,
Velde, burgerlijk,
genoeglijk rookend
rookend in
in een
een
burgerlijk, bezadigd,
bezadigd, goedaardig.
goedaardig, genoeglijk
j dat
dat van
van Mevrouw
Julie/taWTtfJtsmaJl,
talentvolle
gemaklijken
gemaklijken leunstoel
leunstoel;
Mevrouw julietta
Oman, de
de talentvolle
schilderes,
aan haar
haar geliefkoosd
geliefkoosd werk,
werk, tetemidden
midden van
van dekoradekoraschilderes, voorgesteld,
voorgesteld, aan
tieve zonnebloemschijven.
zonnebloemschijven.
Het
laatste en
en beste
bestewerk
werkuit
uitdeze
dezeovergangsperiode
overgangsperiode zag ik
in 1886
1886 in
in
Het laatste
ik in
het jaarlijksche
jaarlijksche salon van
van De Twinti
Twintigen,
Natuur, breed
gen, namelijk
namelijk een Doode
Doode Natuur,
en
stout gedaan
gedaan en
envan
vaneen
eenkoloriet,
koloriet,half
halfItaliaansch,
ltaliaansch,half
halfVlaamsch,
Vlaamsch, warm
warm
en stout
en
diep en
en krachtig
krachtig als
als bij
bij onze
onze besten.
besten.
en diep
Ook
het portret
portret van
van Mr. en
en Mevr.
Mevr.Hobé
Hobé ~et
hun honden
honden verdient
verdient ververOok het
rn' et hun
meld
worden.
meld te worden.
IV.
naar Spanje
Spanjemet
metden
den armen
armen en
en vroeg
vroeggestorven
gestorvenJulius
JuliusLambeaux,
Lambeaux,
1887!
1887 ! Reis naar
den
broeder van
van den
den beeldhouwer,
beeldhouwer, en
en tevens
tevens definitieve
definitieve terugkeer
terugkeer naar
naar —
den broeder
hoe
dat nu
nu het
hetbest
bestenen
eenvoudigsttetenoemen?
noemen?—
- naar
naarhet
hetaangeboren
aangeboren
hoe dat
eenvoudigst
Vlaamsche instinkt.
instinkt.
Te Madrid
Madrid kwam
kwam het over hem,
hem, in
in eens,
eens,overweldigend,
overweldigend,onweerstaanbaar.
onweerstaanbaar.
Wat
de woorden
woorden groote
kunst beteekenen,
waarin het
het grand art,
art, op
den
Wat de
:rook kunst
beteekenen, waarin
op den
keper beschouwd,
beschouwd, bestaat,
bestaat,nA
nu stond
stondhet
hetdaar,
daar,zonneschitterend
zonneschitterendhelder,
helder,v66r
vóórhem.
hem.
Nu
was het
het hem
hem klaar
klaar —
- wat
wathijhijhad
hadvermoed,
vermoed,wat
wathijhijhad
hadvoorgevoeld
voorgevoeld
Nu was
bij
het
aanschouwen
van
den
Innocentius
te
Rome,
van
ineer
dan
één Rubens,
Rubens,
bij
aanschouwen van den
van Meer dan één
van
Dijck, Jordaens,
Jordaens, Hals
Hals te
te Parijs.
Parijs. Niet
Niet in
in de
dekeuze
keuze der
deronderwerpen
onderwerpen zat
zat het
het
van Dijck,
hem,
kón
het
hem
zitten!
De
Spinsters
van
Velasquez.
een
eenvoudig
tooneelhem, k6n het hem zitten!
Spinsters van Velasquez,
eenvoudig tooneelspelersportret
goed en
enwaar
waar
spelersportretvan
van denzelfden
denzelfdenmeester,
meester,zijzijwaren
warenalal even
even goed
groote kunst
kunst als
als De Overgave
Overgave van
vanBreda
Breda of De Martelie
Martdievan
vaJlSi.
St.Jeroen
Jeroen van
Ribeira.
het Stilleven
Jordaens, in
in het
het Staatsmuzeum
Staatsmuzeum te
te Brussel,
Brussel,
Ribeira. Was
Was het
Stilleven van
van Jordaens,
geen grand art,
art, of een
een Vlaarnsche
Kermzs van
Rubens even
als een
een
Vlaamsche Kermis
van Rubens
even goed
goed als
zijner
zijner geweldige Jachtttifereelen?
jachttafereelen?
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zond hij
hij van
van daar
daar naar
naarhet
hetGentsche
Gentsche Kunsiverbond,
Kunstverbond, o. a. De Gondelier,
GOlldelier, De
zond

Lagunen, Eva's Verzoeking,
Verzoeking, enz.
Lagunen,
Toch was
was het
het geen
geen Italiaan,
Italiaan, maar
maar een
een Spanjaard,
Spanjaard, die
die op
op hem,
hem, in
in 't land
Toch
zelf
zelf van Rafaël
Rafaël en
en Michel
Michel Angelo,
Angelo, den
denmachtigsten
machtigsten en
enduurzaamsten
duurzaamstenindruk
indruk
zou teweegbrengen.
teweegbrengen. Hij
Hij zag Velasquez'
Velasquez' portret
portret van
Van Innocentius X
X te Rome
Rome
zou
dit was
was voor
voor hem
hem een
eenrevelatie.
revelatie.
en dit
had hij,
hij, in
in ééns,
ééns, iets
iets
Nu had
Nu
als het
het zekere,
zekere, onfeilbare
onfeilbare
als
voorgevoel, dat
er voor
voor
voorgevoel,
dat er
den schilder wel een andere,
andere,
ook een
een hoogere
hoogere roeping
roeping
ook
bestaat dan
dan eenvoudig
eenvoudig de
de
bestaat
werkelijkheid nabij
nabij te
te komen
komen
werkelijkheid
en
ze zoo
zoo getrouw
getrouwen
juist
en ze
en juist
volledig mogelijk
mogelijk weer
weer
en volledig
te geven.
geven.
Dat andere
andere nu
nu —
- hij
hij z6u
zóu
het vinden
vinden en
en m6est
móest het
het
het
vinden; het geheim daarvan
daarvan
zou
hij in
in de
de kunstgalerijen
kunstgalerijen
zou hij
van
Spanje gaan
gaan vragen
vragen
van Spanje
aan
den grooten
grootenmeester,
meester,
aan den
uien
leeren
dien hij
hij zooeven
zooeven had leeren
kennen,
ook aan
aan zijn
zijn
kennen, maar
maar ook
pairs Ribeira,
Rubens, van
Ribeira, Rubens,
pairs
Dijck.
In
1883 keerde van Aise
Aise
In 1883
naar België
België weder,
weder, en
en vesvestigde
zich ditmaal
ditmaal te
te midmidtigde zich
den
zijnen te Gent.
Gent.
den der zijnen
Tal van werken,
werken, en
en daaronder
zeer verdienstelijke,
verdienstelijke,
onder zeer
ontstonden
ik noem
noem
ontstonden thans
thans;j ik
Zondagavon~De
Vaandrig,
Zondagavond, De vaandr~,
schilderij in olieverf.
De
olieverf.
Cellospeler. schilderij
De Cellospeler.
De
gele Ruiter, Het
Het Kind
De gele
met de
de Duif,
drietal portretten.
portretten. InInalle
allehoudt
houdthijhijzich
zichvrij
vrijnauwgezet,
nauwgezet,
en een drietal
Duzj; en
prozaïsch
de werkelijkheid;
werkelijkheid; in
in verscheidene,
verscheidene, en
en wel
wel bepaald
bepaald in
In
prozaïsch bijna
bijna aan
aan de
Zondagavond
de echt
echt Vlaamsche
Vlaamsche kolorist
kolorist reeds
aan het
het woord.
woord.
reeds weer aan
Zondagavond isis de
Ik
herinner mij
mij nog,
nog, welken
welken voordeeligen
voordeeligen indruk
werk in
in 1883,
1883, te
te
Ik herinner
indruk dit
dit werk
Gent,
mij maakte.
maakte. In
In mijn
mijn notaboekje
notaboekje vind
vind ik
ik daarover:
daarover:„Bijna
"Bijna stilleven,
stilleven,
Gent, op
op mij
Bejaardwijfje,
wijfje,Oost-vlaamsche
Oost-vlaamsche
zoo
sober, zoo
zoo eenvoudig,
eenvoudig. zoo
zooonnoozel.
onnoozel.Bejaard
zoo sober,
boerinnenzondagsdracht
; leidt
koetje uit
uitgrazen
grazenlangs
langsde
dewegen...,
wegen..., Even
Even
boerinnenzondagsdracht;
leidt haar koetje
valavond.
.. Landschap
Landsc~ap zeer
zeer malsch
malsch van
van toon;
toon; alles
alles heel
heel stil
stilondanks
ondanks
valavond. ....
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Op twee
aan: op
op die
vis superba
Op
twee dingen
dingen komt
komt het
het aan:
die vis
de eerste,
eerste,
superbaformae
formae In
in de
op stijl
stijl in
in de
op
de tweede
tweede plaats.
plaats.
Kunnen moet
moet de artiest;
artiest; en
en geleerd
geleerd moet
moet hij
in velerhande
velerhande
Kunnen
hij 't't hebben
hebben in
studie, desnoods
desnoods ten
ten koste van
studie,
van veel
veelmislukken.
mislukken. Kunnen
Kunnen moet
moet hij;
hij; beschikken
beschikken
hij over
over al
zijn speciaal
al de
dehulpmiddelen,
hulpmiddelen, die
die zijn
dienste staan;
moet hij
speciaal vak
vak ten dienste
staan ;
een prac#cien
practicien moet
moet hij
hij zijn,
zijn, meester
meester in
in het
een
het samenstellen,
samenstellen, meester
meester in
in 't't groegroemeester in
in het verdeelen en
en schakeeren
schakeeren van
peeren, meester
licht, meester
van schaduwen
schaduw en licht,
in het ordonneeren der
der plans:
in
plans: in alles.
alles.
Om realiteit
Om
realiteit der
der wedergeving is 't niet
niet te doen.
doen.
Er zijn
Er
zijn meesterstukken van
kunst bekend,
kunst
bekend, waarvan
waarvan het
konventioneele het in 't oog
vallend gebrek
gebrek is.
is. Er
vallend
Er zijn
zijn
hoevele! —
onzen tijd
tijd hoevele!-— op onzen
getrouwe kopieën van werkelijkheden tentoongesteld,
zoo verrassend waar en getrouw, dat men zou zweren
zweren::
„dat
is
hem" of "dat
„dat is het",
"dat hem"
maar die
die geen
maar
geen kunst
kunst zijn
en 't nimmer zijn zullen.
eenen
Zelfs valsch, ten een
en male
onwaar kan
kan een
viz-ie zijn,
onwaar
een viiie
en toch
en
toch dien
dien veredelenden
indruk op
op ons
ons maken,
maken, die
die
indruk
ons
doet zeggen, met eerons doet
bied doet zeggen
„Dat is
zeggen:: "Dat
mooi!
mooi 1 Dat is
is kunst!"
kunst 1"
Kurz'
Kurz' woorden
woorden drukken
drukken
dit
dit alles,
alles, dunkt
dunkt mij, zoo
voortreffelijk
uit: „Es
voortreffelijk uit:
"Es ist
das
das holde
holde Vorrecht
V orrecht der
Poesie
Poesie im
im Dienste
Dienste der
der WahrBacchantin, studie
studie in
in olieverf.
olieverf.
Bacchantin,
heit zu
zu luegen."
luegen."
Van Aise herleefde te
te Madrid;
Madrid; hij voelde
voelde er
er zich
zich herleven,
herleven, omdat
omdat hij
hij er
er
zich
zich opnieuw
opnieuw voelde
voelde gelooven
gelooven en hopen,
hopen, gelooven in
in de
de hoogere roeping
der kunst.
kunst. Hij
Hij kopieerde,
kopieerde, niet
niet slaafs
slaafs nu
numeer,
meer,maar
maar op
op zijn gevoel meer
meer
der
dan
af, het
het Portret van
van Graaf Olivarez,
OUvarez, dat van
van Philips
Phz"lz'ps IV,
IV,
dan op
op zijn oog af,
De
De Overgave
Overgave van Breda,
Breda, De
De Martelie
MarteUe van St.
St. Jeroen,
Jeroen, en nog
nog heel
heel wat
watmeer.
meer.
Hij
had wel het
Hij had
het heele muzeum
muzeum willen
willen kopieeren.
Uit was
wankelend
vangisting,
gisting,van
van
wankelendaarzelen.
aarzelen. Uit
Uit Gdhrung
Gährung eindelijk
eindelijk
was de
detijd
tijdvan
Kldrung.
Klärung. Zijn
Zijn gemoed
was tot
tot rust
rustgekomen.
gekomen. Duidelijk,
Duidelijk, helder,
helder, als
als een
een
gemoed was
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flonkerende ster
ster zag
flonkerende
zag hij
hij het doel
vóór zich:
zich: „Voortwerken
"Voortwerken in
in de
de richting
richting der
der
doel v66r
groote practiciens
practiciens uit
uit alle
alle scholen,
scholen, maar
maarsteeds
steedsmet
meteerbied
eerbiedvoor
voordedenatuur."
natuur."
In de traditie
In
traditie naar
naar de
de waarheid!
waarheid!

v.
V.
De
bloeitijd van
van Aise's
Aise's talent.
talent. Een
Een vruchtbare
vruchtbare en
eneen
eenmooie
mooietijd
tijd!
De bloeitijd
van van
!
In 1888
Geluk, Idylle
ontstonden Geluk,
Idylle en De
Vrouw met
met den
den Hond;
Hond; in
1889
In
1888 ontstonden
De Vrouw
in 1889
Vlaandersche, De
De Zangeres,
Zangeres, het Poriret
Portret van
Valt den
den Schilder Jules Lambeaux,
Lambeaux,
Een Vlaandersche,
het drieluik
drieluik Poëzie,
Poezie, Kunst en
en Krijgsroem
KriJgsroem en Het oude
oude Boek
Boek;
1890 Studie
,. in
in 1890
Siudie
naar 't't Naakt
naar
Naakt (Muzeum
(Muzeum van
vanAntwerfién),
Antwerpen), portret
van Jeroen
Becker, De
De
portret van
jeroen Becker,
Legende
van St.
Legende van
St. Marten,
Marten, uitgevoerd
voor
de
St.
Martenskerk
te
Kortrijk,
uitgevoerd
de St. Martenskerk te Kortrijk,
en
andere werken,
werken, waaronder
waaronder nog verscheidene
verscheidene portretten;
189 I - 1893
en andere
portretten; in
in 1891-1893
toegeJuz·cht, vermoord
vermoord en
en verheerlijki,
verheerliJkt, het
portret
van Prins
zijn Artevelde
Arlevelde loegejuicht,
het portret van
Prins
en tal
Boudewijn
Boudewzjn en
tal van
van portretten
portrettenenenfantazieën,
fantazieën, o.o.a.a. Ma/oor
Majoor Jungbluth
jungbluth (te
Graaf de
paard), Graaf
de Merode
Merode (te paard),
paard), Minister Mr. Gustaaf
Gustaaf Rolin
Rolin jacquemijns,
JacquemiJlzs,
Professor
Boddaert, Graaf
du Chasid,
Chastel, Professor
Professor Abbé Renard,
Professor Boddaert,
Graaf du
Renard, De
De Jonkvrouw
Jonkvrouw
Symfonie
t
Rood
met
den Vilt,
Vilt, enz.;
1894 de
de Symfonie z·n 't Rood en IJl Gedachten; in
1897,
met den
enz.; in
in 1894
in 1897,
vç>ür
de zaal
zaal van
van den
den Provintieraad
Provintieraad te
te Gent,
Gent, Portret
vanLeopold
LeopoldI. IJ;
voor de
Portret van
1 ,. in
1898,, De
van Gent;
1898,.
De Bron,
Bron, Poriret
Portret van
van Braun,
Braun, Burgemeester
Burgemeester valt
Geilt; en
vooral
en vooral
Drie Monniken
Monniken,.; in
1889 het
hetreusachtige
reusachtige tafereel,
tafereel, Peter
de Eremiet
l!,'remû;/ den
den
in 1889
Peter de
eersien Kruistocht
en de
Portretten 'van
van den
eersten
Kruistocht predikend,
predikend, en
de Portretten
dOl heer
heer en
en Mejqffrouw
Me/ujfrouw
De V.,. in
enz....
1900 het
het Portret
Mevr. K.
KG.,
in 19oo
Portre1 van
van Mevr.
G., enz
Slechts enkele
deze werken
werken kunnen
kunnen wij
wij van
vannaderbij
naderbijbeschouwen.
beschouwen.
enkele van deze
Geluk en Idylle, het eerste
eerste prijkt
prijkt thans
thansininhet
hetAntwerpsch
AntwerpschMuzeum,
Muzeum, het
het
andere
in de
demooie
mooieverzameling
verzameling van
van den
denheer
heerEdm.
Edm.Huyberechts,
Huyberechts, hier
hier ter
ter
andere in
stede, zijn
stede,
zijn min
min noch
noch meer
meer dan
dan meesterwerken.
meesterwerken.
Geluk„ dat eigenlijk
zou kunnen
Geluk,
eigenlijk evengoed
evengoed Maria,
en St.
St. janneken
Jam/eken zou
kunnen
Maria, Jezus
jezus en
heeten,
voor, in
in een
eenopzettelijk
opzettelijk wat
wat vaag
vaaggehouden
gehoudenlandschap,
landschap, een
een
heeten, stelt
stelt voor,
gezicht,
de heuvels
heuvels van
van Sint
SintGillis
Gillisopopdede
Belgischehoofdstad,
hoofdstad,wegweggezicht, van
van de
Belgische
schemerend,
ver en
en diep,
diep, ininden
denblauwachtigen
blauwachtigen wasem
wasem van
van een
een
schemerend,ver,
ver, heel
heel ver
heeten
zomernamiddag ; stelt voor
voor een
eenmoeder,
moeder, pronkbeeld
pronkbeeld van
vanbloeiende
bloeiende
heeten zomernamiddag;
gezondheid
dan van
vanlichaamsschoon,
lichaamsschoon, vreedzaam
vreedzaam spelend
spelend met
met twee
twee
gezondheid meer
meer dan
bekoorlijke
De vleezen
vleezen zijn
zijn wel
wel een
een weinigje
weinigje Italiaansch
Italiaansch;; er ligt
ligt
bekoorlijke knaapjes.
knaapjes. De
iets
als gouden
gouden licht
licht over
over die
die mooi
mooi geteekende
geteekende handen,
handen, die
die fraai
fraai gevormde
gevormde
iets als
beenen
en armen
armen der
derkleinen,
kleinen,dat
datgoedvrome,
goedvrome,van
vangeluk
gelukstralende
stralendeg-elaat
gelaat
beenen en
der
vrouw. En
En hoe
hoemooi
mooiisisin in
zijn
toch
bescheidenblijvende
blijvende kracht
kracht dat
dat
der vrouw.
zijn
toch
bescheiden
roode
kleed der
der moeder.
moeder.
roode kleed
Idylle nu, een
echte idylle;
idylle; als
als 't ware
een vertolking
vertolking in
in kieuren
kleuren van
van een
een
ware een
een echte
bladzijde
en Chloi:".
te
Klassiek mooi,
mooi, zonder
zonderinin de
de verste
verste verte te
bladzijde uit Dafnis en
Chloë. Klassiek
doen
denken aan
aan de
de bekende
bekende klassieken.
klassieken. Een
Een herdersmeisje,
herdersmeisje, in
in de
de edele
edele
doen denken
naaktheid
van haar
haar ongerept
ongereptmaagdelijf,
maagdelijf, uitgestrekt,
uitgestrekt, het
het hoofd
hoofd in
in de
de wirwirnaaktheid van
warrende
lokkenpracht, onder
onder verreikende
verrèikende takken;
takken; naast
naasthaar,
haar,half
halfknielend,
knielend,
warrende lokkenpracht,
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half hurkend,
hurkend, een
knaapje, met
met een
een bladerkroontje,
bladerkroontje, spelend
spelend op
opde
defluit.
fluit. Wijd
Wijd
een knaapje,
achter
en boomen
boomen de
de horizon
horizon der
der mooie
mooiedichters
dichters van
vanOud-Hellas
Oud-Hellas:: een
een
achter loof en
strook
oogstreelend blauw.
blauw.
strook oogstreelend
In
België schilderen
schilderen niet
naakt zooals
zooals van
van Aise.
Aise. Rein,
Rein, en
en toch
toch
In België
niet velen
velen het
het naakt
levend
en van
van levensvolheid
levensvolheid bloeiend
bloeiend is
is zijn
zijn naakt;
naakt j en
en dit
dit isis het
hetvooral,
vooral,
levend en
wat
ons treft
treft bij
bij het
het bewonderen
bewonderen dezer
dezer idylle.
idylle.
wat ons
En
de teekening
teekening van
vandeze
dezejonge
jongelichamen
lichamen —
- zij
zij isisdedevolmaaktheid
volmaaktheid of
of
En de
weinig minder.
minder.
Met
zijn Arievelde,
Artevelde,
Met zijn
nu
in het
het Muzeum
Muzeum te
nu in
Gent,
ben ik
ik minder
minder
Gent, ben
ingenomen, al
al geef
ingenomen,
geef ik
ik
volmondig
dat dit
dit
volmondig toe, dat
reusachtig doek
doek kwalikwaliteiten
vertoont van
van
teiten vertoont
eersten
rang.
eersten rang.
Van
toont ons
ons
Van Aise toont
den „Vroeden
den
"Vroeden Man"
Man"
van Gent op
op 't oogenvan
blik dat hij,
hij, Vlaanderen
Vlaanderen
doorreizend
een
doorreizend met
met een
van vrienvrienklein gevolg
gevolg van
den en aanhangers, een
schaar
patriciërs en
en
schaar patriciErs
toespreekt,
landlieden
landlieden toespreekt,
ongetwijfeld
om hen
hen
ongetwijfeld om
tot medewerking
medewerking aan
aan
zijn
plannen
zijn grootsche
grootsche plannen
over
te halen.
halen.
over te
Het tooneel
Het
tooneel speelt
speelt
Damesportret, schilderij
schilderij in olieverf.
Op
soort van
van kruiskruisop een soort
baan in
baan
in een
eenOostvlaandersch
Oostvlaandersch landschap,
landschap, een
een landschap
landschap van
van een
een zeer
zeeraristoaristo·
kratis.chetonaliteit.
tonaliteit,stil
stilenenoog
oog streelend
streelendals
als een
een oud
oud gobelin.
gobelin. De
kratische
Defiguren,
figuren,
grooter dan
dan natuur,
natuur, —
- een
een dertigtal
dertigtalvast,
vast,—- zijn,
zijn,elk
elkopopzich
zichzelf,
zelf,meesterlijk
meesterlijk
geteekend. Kranige,
geteekend.
Kranige, echt
echt Vlaamsche
Vlaamsche typen,
typen, boomen
boomen van
van kracht
kracht en
en energie
energie
en
gezondheid, breed
breed van
van schouders,
schouders, ferm
ferm gekuit,
gekuit,stoer
stoerenen
toch‘gemoedelijk
gemoedelijk
en gezondheid,
toch
van gezicht.
gezicht.
van
Enkelen zitten
zitten te
zelf, een
Enkelen
te paard:
paard: zoo
zooArtevelde
Arteveldezelf,
eenmonnik,
monnik,een
eenvaandrig
vaandrig;j
„schoone
en
Jan Breidel,
Breidel, of
of een
eenandere,
andere, —- in in
werkelijkheiddedeberoemde
beroemde "schoone
en Jan
werkelijkheid
Jan", een
nauw v66r
vóór enkele
enkele jaren
jaren gestorven
gestorvenGentsche
Gentschecelebriteit,
celebriteit, model
model
een nauw
Jan",
van
stiel,
staat,
goedig
lachend:
"alles
weet
ik
er
van",
schijnt
hij
van stiel, staat, goedig lachend: „alles weet ik er van", schijnt hij tete
meenen,
recht naast
naast zijn
zijn draver,
draver, een
een waren
warenBucefaal!
Bucefaal!
meenen, -— recht
En
-welke
paarden,
groote
goden!
Paarden,
echteVeurnsche
Veurnschepaarden,
paarden,
En — welke paarden, groote goden! Paarden, echte
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reuzenrossen, zooals
zooals men
men er nog
nog enkel
enkelteteAntwerpen
Antwerpenziet,
ziet,trekkend,
trekkend, alsof
alsof 't't
reuzenrossen,
pluimpjes waren,
waren, halve
halve scheepsladingen door
door de
de straten,
straten, paarden,
paarden, huizen
huizen
pluimpjes
enboomstammen
boomstammen breed,
breed, glimmend
glimmend van
van welgedaanheid,
welgedaanheid, met
met pooten als
hoog en
kolommen en
manen als van
van een
een leeuw.
leeuw.
kolommen
en manen
En die
die Breidel,
Breidel, of liever
liever de te
te Gent
Gent bij oud en jong
jong populaire
populaire buildrager,
En
die
die er
er model
model voor
voor stond,
stond, dedeterecht
terechtaldus
aldusgenoemde
genoemde „Schoone
"Schoone Jan",
Jan", een
overwaardig:: een
een bram
bram van
van een
een Jan,
Jan. een
een Breidel
Breidel van
van een
een
ruiter, zulk ros overwaardig
bram, een berg
berg van
vanBreidelBreidel- en
en Bram-achtigheid.
Bram-achtigheid. Rubens hadde het voorzeker
bram,
geacht, het
het sappig
sappig kloeke
kloeke vleesch van die ferme,
ferme, breede tronie
beneden zich
zich geacht,
niet beneden
het levendige
levendigerood
roodvan
vandien
dien golvenden mantel voor eigen
eigen werk
werk te
teverklaren.
verklaren.
of het
fout;j
hoe schoon
schoon ook
ook op
opzichzelf,
zichzelf,lijkt
lijktjuist
juistdeze
dezeBreidel
Breidel mij
mij een
een fout
Doch, hoe
eerst, omdat
omdat ik
ik hem
hem voor
voor geen
geenBreidel
Breidelkan
kan verslijten
hij,
verslijten ;j dan -— omdat hij,
eerst,
dank aan
aan zijn
zijn reuzenfiguur en
aan zijn tergend
tergend rood
rood gewaad,
gewaad, den
den hoofdheld
dank
en aan
het duister
duister stelt.
stelt.
Jakob in
in het
der epizode, den vroeden Jakob
het tweede
tweede in
in stede
stede van
van op
op het
het
Artevelde, niet zoozeer omdat
omdat hij
hij op
op het
eerste
plan staat,
staat, veeleer
veeleer om
om ik
ik weet
weet niet
niet wat
wat er
eraan
aandit
ditanders
anders ook
ookweer
weer
eerste plan
op
zich zelf
zelf mooie
mooie figuur
figuur ontbreekt,
ontbreekt, isis niet genoeg de
despil,
spil,het
hetmiddelpunt,
middelpunt,
op zich
ziel van
van het
het plastische
plastische werk.
werk.
de ziel
Het
ergste is,
is,dit
ditalthans
althansis is
mijnpersoonlijk
per,soonlijk oordeel,
oordeel, dat
dat de
deartiest
artiestzijn
zijn
Het ergste
mijn
held belichaamde
belichaamde in
het zeker wel mannelijke, nobele,
maar ongelukkiglijk
ongelukkiglijk
nobele, maar
held
in het
al
Jeroen Becker.
te bekende
bekende figuur
figuur van
van den
denKongo-reiziger,
Kongo-reiziger, Kapitein, Jeroen
Becker. Deze
al te
natuurlijk en
noodzakelijk zeer
weg- van
van de
de illuzie,
neemt natuurlijk
en noodzakelijk
zeer veel weg
bizonderheid neemt
welke alléén,
alléén zeg ik,
ik, het
hetvoorgestelde
voorgesteldemoment
momentdie
diewaarschijnlijkheid
waarschijnlijkheid
alléén, alléén
indruk geheel
geheel en ongeschonden
had
kunnen verleenen, welke den
den esthetisch
en indruk
ongeschonden
esthetischen
had kunnen
moest
laten.
moest laten.
ware het dan
Er
bestaan toch
toch geen
geenportretten
portretten van
van den
den vroeden Jakob j; ware
dan
Er bestaan
niet
beter geweest,
geweest, een
een geheel
geheelonbekende
onbekende tot
tot model
model tete kiezen, of -— naar
niet beter
't voorbeeld
van Leys
- ergens
een patriciër-kop
patriciër-kop van
van Memlinc, van Eijck
Leys —
ergens een
voorbeeld van
of Metsijs te herscheppen?
herscheppen ?

VI.
Van Aise staat
heden op
op de
dehoogte
hoogtevan
vanzijn
zijntalent.
talent.Weinigen,
Weinigen, zeer
zeer
staat heden
weinigen
zijn er,
die even
even gemakkelijk
gemakkelijk en
en zeker als hij weten aan te wenden
wenden
weinigen zijn
er, die
sober, vast,
al
de middelen,
middelen I welke
welke het
het„ambacht"
"ambacht" oplevert.
oplevert. Zijn
vast,
Zijn teekening, sober,
al de
beterewerken,
werken, verhoogd
verhoogd door
door
zwierig
levendig tegelijk,
tegelijk, wordt,
wordt, ininzijn
zijnbetere
zwierig en levendig
een
ordonnantie der plans,
plans, die
die bijna
bijna meesterlijk
meesterlijk mag
mag heeten. Zijn koloriet is
een ordonnantie
bij uitstek
rijk en krachtig.
krachtig. Het
Het vereenigt de
intensiteit en
warmte van het
het
de intensiteit
en warmte
uitstek rijk
Vlaamsche palet
met de
de weelderigheid
weelderigheid en
en harmonie
harmonie van
van het
het Venetiaansche.
palet met
Is
het niet
nietjammer,
jammer,dat
dathijhijzich
zichsoms
somslaat
laatverleiden
verleidentot
totschreeuwerige
schreeuwerigeeffekten,
effekten,
Is het
schrille
tegenstellingen, die
die wellicht
wellicht den
denminder
minder beschaafde
beschaafde overbluffen,
overbluffen, den
den
schrille tegenstellingen,
man
met gelouterden
gelouterden kunstsmaak echter
alleen kunnen
kunnen ontstemmen?
ontstemmen ? Hij
echter alleen
man met
groot. De
hij ze groot.
ziet
de dingen
dingen "groot";
ziet hij
De
inspanning ziet
ziet de
„groot" ; zonder
zonder eenige inspanning
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hun mooie
imponeerende
lijnen, hun
mooie golvingen,
golvingen, wat
wat zij
zij bijzetten
bijzetten aan
aan het
het
imponeeren.de lijnen,
karakteristieke,aan
aan het
het wezenlijke
wezenlijke van
van een
een geheel,
karakteristieke,
geheel, dát
dát ziet
ziethij.
hij.
Si. Lieven,
Lieven, Arievelde,
Vandaar
de grande
tafereel en als
als St.
Artevelde, St.
Vandaar de
grande allure
allure van
van tafereelen
Marten, Idylle, Geluk, van
zijn beste
besteportretten,
portretten,van
vanzijn
zijn stillevens
stillevens zelfs.
zelfs.
van zijn
Vandaar zijn
zijn zeldzame
zeldzamegave,
gave, om
om op
Vandaar
op alalwat
wathijhijvoortbrengt
voortbrengteen
eenstempel
stempel
van
gezondheid, grootschheid,
grootschheid, stijl
stijl en
en klassiciteit
klassiciteit af
aftetedrukken.
drukken.
van gezondheid,
gemeend isisheel
heelzijn
zijndoen,
doen,zijn
zijnteekening
teekening
Eerlijk,
en gemeend
Eerlijk, oprecht,
oprecht, eenvoudig
eenvoudig en
en zijn
en
zijn groepeering,
groepeering, zijn
zijn verlichting
verlichting en
en zijn
zijn koloriet.
koloriet. Hij
Hij gaat
gaat uit
uitvan
vanwaarwaar-

drie Monniken,
Monniken, familieportret
familieportret in
in olieverf.
olieverf.
De drie

heid, doch
doch hij
hij streeft alleen
alleen naar
naar schoonheid,
schoonheid, niet
niet naar
naar begoochelend
begoochelendrealisme.
realisme.
Tot verdikking
verdikking neemt
neemt hij
hij nooit
nooitzijn
zijntoevlucht:
toevlucht: hij
hij lengt
lengtzijn
zijn verven
verven aan
aan
met stroomen
stroomen olie
en laat
laat de
dekleur
kleur op
opzijn
zijndoek
doekvloeien
vloeien in
in alal de
demooie
mooie
met
olie en
natuurlijkheid van
logische samenstelling
samenstelling en
enzuiverheid.
zuiverheid. Voor
Voorzekere
zekere
natuurlijkheid
van haar
haar logische
hij
een
voorliefde.
Het
rood
onder
andere
staat
hij
hem
kleuren
heeft
kleuren heeft hij een voorliefde. Het rood onder andere staat bij hem inin
hooge gunst.
gunst. Het
Het rood,
rood, het
hetvorstelijk
vorstelijk rood,
rood, het
hetrood
roodder
dermartelaren
martelarenen
enhet
het
rood der
der zonsondergangen,
zonsondergangen, vergoodt
vergoodt hij
hij als
als de
deschoonste
schoonste van
vanalle
allekleuren.
kleuren.
rood
Hij bezit
bezit de
de memorie
memorie van
van de
de kleuren
kleuren als
als niet
nietéén.
één.InInzijn
zijngeheugen
geheugenhangen
hangen
Hij
ze, wapperen
wapperen en
en fladderen
fladderen ze
ze als
als zoovele
zoovelevlaggen
vlaggenenen
banieren,tientallen
tientallen
ze,
banieren,
van vlekken
vlekken en
en vlekjes,
vlekjes, lappen
lappen en
en lapjes
lapjes kleur
kleur van
van alle
alle grootte,
grootte, rood
rood en
en
van
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paars en
en bruin
en groen
denkbare
paars
bruin en
en blauw
blauwen
groen en
engeel
geelininalle
alle
denkbarenuances
nuances en
en
schakeeringen.
Straks,
bij den
den arbeid,
arbeid, brengt
brengt hij
hij die
die jaren
jaren geleden
geleden toevallig
toevallighier
hierofofdaar
daar
Straks, bij
geziene brokken
brokken koloriet,
koloriet, waar
waar 't onderwerp het meebrengt
algemeene
meebrengt of de algemeene
kwaliteit
wenschelijk maakt,
smaakvol te
te pas.
pas.
kwaliteit het
het wenschelijk
maakt, keurig
keurig en
en smaakvol
Ook dit
onsterfelijken,
Ook
dit heeft
heeft hij
hij gemeen
gemeenmet
metde de
onsterfelijken,wier
wiervolgeling
volgelinghij
hijzich
zich
noemt: hij
bonte
noemt:
hij is
is dol
dol opopdede
bontemengeling
mengelingder
derveelhoofdige
veelhoofdige massa,
massa, op
op het
het
woelen
en krioelen
krioelen van
vaneen
eenmenschenzee.
menschenzee.Hij
Hijdroomt
droomtvan
vanKarel
Karelden
denStoute,
Stoute,
woelen en
op
de Gentsche
Gentsche Vrijdagmarkt
Vrijdagmarkt onthaald
onthaald door
door de
de weerbarstige
weerbarstige neringen,
neringen, van
van
op de
het lijk
het
lijk van
van den
denvolkstribuun
volkstribuun Jan
Jan Yoens,
Yoens, bij
bij avond
avond en
enfakkellicht
fakkellicht teruggeteruggebracht
naar Gent,
Gent, van
vanFilips
Filipsvan
vanArtevelde,
Artevelde,dedeuitgehongerde
uitgehongerdeGentenaars
Gentenaars
bracht naar
te wapen
wapen roepend
roepend tegen
tegen Lodewijk
Lodewijk van
van Male.
Male.
.
En zoo
zoo voor
vooriemand,
iemand, dan
danzijn
zijnalalzulke
zulkeonderwerpen,
onderwerpen,episch
episch in
in den
den volsten
volsten
En
zin
des woords,
woords, voor
voor hem
hem als
als geknipt.
geknipt.
zin des
neme
zich
alleen
acht
voor deze
dezetwee
tweestruikelsteenen,
struikelsteenen, welke
welkemeest
meest
Hij
neme
zich
alleen
in
acht
voor
Iiij
al
degenen, die
die begaafd
begaafd zijn
zijn met
metdatzelfde
datzelfde groote
grootegemak
gemakvan
vanwerken,
werken, vroeg
vroeg
al degenen,
of
laat
op
hun
weg
ontmoeten:
virtuoziteit,
die
grootste
vijandin
van
virtuoziteit,
die
g-rootste
vijandin
van
of laat op hun weg ontmoeten:
innerlijke
diepte, en
enmooidoenerij,
mooidoenerij, die
die eeuwige
eeuwigehinderpaal
hinderpaal tegen
tegen
innerlijke kracht
kracht en
en diepte,
waarheid
en
oprechtheid.
waarheid en oprechtheid.
Monniken, in
in hun
Hoe
ver staan
staan niet
nietzijn
zijnbij
bijuitstek
uitstekeenvoudige
eenvoudige Drze
hun
Drie Mo1tniken,
Hoe ver
ondanks
al
het
monochrome
kleurbehandeling,
boven
zijn
Sa/ome,
ondanks
al
opgebijna
Salome,
bijna monochrome kleurbehandeling, boven zijn
schroefde van
haar koloriet?
koloriet?
van haar
Een
vraag,
om
te
besluiten.
Een vraag, om te besluiten.
Modern?
Aise modern?
modern?
Modern? Is
Is van
van Aise
In
alle
oprechtheid:
't
kan
mij heel
luttel schelen,
schelen, of hij
hij het
het mag
mag heeten
heeten
kan mij
heel luttel
In alle oprechtheid:
al
dan niet.
niet.
al dan
Noem
hem gerust
gerust een
een artiest
artiestuit
uitden
denRenaissance-tijd,
Renaissance-tijd, verdwaald
verdwaald in
in onze
Noem hem
toe, dat
maatschappij
rokken en
en hooge
hooge hoeden;
hoeden j maar
maar geef
dat hij,
hij,
g-eef toe,
maatschappijvan
van zwarte
zwarte rokken
ondanks zekere zwakheden,
werkelijk kunstenaar,
kunstenaar, die
in slaagt,
slaagt, in
in
zwakheden, isis een werkelijk
die er
er in
wat werken deze
zijn eerlijke
eerlijke en
en mooie
mooieleus
leusglanzend
glanzendteteverwezenlijken,
verwezenlijken,
heel
deze zijn
heel wat
ouderwetsch:
zonder
te vragen
vragen of
of dat
dat nu
nu bepaald
bepaald modern
modern is
is ot
ot ouderwctsch:
zonder zich
zich af
af te
"E.envoudig
mooi 1"
„Eenvoudig en mooi!"
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kloekeenenstoere,
stoere,
ofschoon
geenszins
indrukwekkendeverschijning.
verschijning.
Eenenkloeke
ofschoon
geenszins
indrukwekkende
E
Van middelbare
middelbare gestalte, met
metstevig
stevigontwikkelden
ontwikkeldenthorax
thoraxen
enopvallend
opvallend
breede
schouders; ietwat
ietwat zwaarlijvig
zwaarlijvig en
en met
met een
eenonmiskenbaren
onmiskenbaren aanleg tot
tot
breede schouders;
"dik-worden";
vermoeids en
en zwaars
zwaars in
in de
defermgekuite
fermgekuite beenen,
beenen, en
en
„dik-worden";met
met iets
iets vermoeids
-— ondanks
ondanks het
het zenuwachtige
zenuwachtige van
van handgebaar
handgebaar en
en gelaatstrekken
gelaatstrekken —
- met
met
iets
in den
den gang
gangals
alslood,
lood,-- een een
opvallende
eigenaardigheid,
iets in
ganggang
van van
opvallende
eigenaardigheid,
onweerstaanbaar herinnerde
herinnerde aan
d~n gang
gang onzer
onzer boeren,
boeren, gewoon
gewoonmet
met
die
die onweerstaanbaar
aan den
groote,
breede stappen
stappen heen
heen teteschrijden
schrijdenover
overden
denweeken
weekenkleigrond,
kleigrond,bij
bij
groote, breede
->
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elke
schrede begevend
begevend onder
onder den
denvoet;
voet;overigens,
overigens,met
metniets-niemendal
niets-niemendal in
in
elke schrede
kleedij
uiterlijk, dat
kleedij of uiterlijk,
;
dat den
den kunstenaar
kunstenaar ofofden
denidealist
idealisthad
hadkunnen
kunnenverraden
verraden;
ziedaar
wel
den
eersten
indruk,
dunkt
mij,
welken,
na
een
vluchtig
ontmoeten,
ziedaar wel den eersten indruk, dunkt mij, welken, na een vluchtig ontmoeten,
zeker
demeesten
meestenvan
vanTheodoor
TheodoorVerstraete
Verstraete
zullenhebben
hebbenmeegedragen,
meegedragen,
zeker wel de
zullen
ook nog
maanden
ook
nog inindedeeerste
eerste
maandenvan
van1895,
1895,het
hetnoodlottige
noodlottigejaar,
jaar,waarin
waarin de
de
wonderbegaafde man
man voor
voor het eerst
wonderbegaafde
eerst zijn
zijn sedert
sedert 20
onafgebroken volvol2 0 jaren
jaren onafgebroken
ten einde,
einde, in
in volledige
volledige rust,
rust, heil
heil tetezoeken
zoeken
gehouden
arbeid moest
moest staken,
staken, ten
gehouden arbeid
tegen de
de kwaal,
kwaal,.welke
welkeeerlang
eerlang—- welwel
reuzensterk
gestel,
maarzijn
zijn
nietniet
zijnzijn
reuzensterk
gestel,
maar
uiterst
teederen
geest
zou
sloopen,
waarschijnlijk
voor
altijd
.
uiterst teederen geest zou sloopen, — waarschijnlijk voor altijd.
Het eenige,
eenige, wat
watinin's mans
's mansverschijning
verschijning werkelijk
werkelijk de
deaandacht
aandacht gaande
gaande
.• Het
maakte,
eilaas,
waarom
moet
ik
van
dezen
levende
spreken
als
van
een
maakte, — eilaas, waarom moet van dezen levende spreken als van een
zedelijk
ode ? ---dat
datwas
wasdedeuiterst
uiterstbelangwekkende
belangwekkendekop.
kop.Dik,
Dik,enennauwelijks
nauwelijks
zedelijk do
doode?
en eenigszins
eenigszins platten
platten schedel,
schedel, met
met welgewelgeovaal,
met buitengewoon
buitengewoon grooten en
ovaal, met
vulde,
haast tetezware
zwarewangen,
wangen,waaronder
waaronderstevige
stevigejukbeenderen
jukbeenderen;; den
den neus
neus
vulde, haast
krachtig
onschoon, eer
krachtig en
en onschoon,
eer breed
breed dan
dan lang;
lang;dedelippen
lippentamelijk
tamelijk dik
dik en
en met
met
een zweem
zweem van
vanzinnelijkheid,
zinnelijkheid, dien
diendedezwarte,
zwarte,bij
bijde
demondhoeken
mondhoekenopgestreken
opgestreken
snor
slechts met
met moeite
moeite verheelde,
verheelde, zou
zou deze
deze kop
kop ererbijna
bijnauitgezien
uitgezien hebben
hebben
snor slechts
als
hopeloos materieel,
materieel, veel
meer die
die van
van een
een gezetten
gezettennotaris
notaris dan
dan die
dievan
van
als hopeloos
veel meer
een
dichter en
en een
eendroomer,
droomer, zoo
zooniet
niethet
het
voorhoofd,het
hetwezenlijk
wezenlijkkarakkarakeen dichter
voorhoofd,
teristieke
oogen en
eniets
ietszeer
zeerzonderling
zonderling nog
nogaan
aan
teristieke voorhoofd,
voorhoofd,en
en verder
verder de oogen
de
slapen, dat
dat eerste
eerste„er-uitzien"
"er-uitzien" volkomen
volkomen gewijzigd
gewijzigd hadden.
hadden.
de slapen,
Op
zichzelf reeds
reeds groot,
groot, eenigszins
eenigszins ingezonken
ingezonken in
in 't midden,
dan met
met
Op zichzelf
midden, om
om dan
een stoute
stoute zwel-lijn
zwel-lijn op
op teteronden
rondennaar
naarboven,
boven,scheen
scheenVerstraete's
Verstraete'svoorhoofd
voorhoofd
nog
wel ééns
ééns zoo
zoogroot
grootuituitoorzaak
oorzaakvan
vandede
vast
eerbiedafdwingende,mooimooimig wel
vast
eerbiedafdwingende,
zes jaar
jaar
glimmende Gtatte,
welke de
de schilder
schilderreeds
reedssedert
sederteen
eengoede
goedevijf
vijfà zes
Glatte, welke
niet
zonder zeker
zeker zweempje
zweempje van
van koketterie
koketterie„arboreerde".
"arboreerde". De
Deoogen,
oogen,diepdiepniet zonder
liggend
overschaduwd met dichte,
dichte, lange
lange brauwharen,
brauwharen, waren,
waren, gewoonlijk
gewoonlijk
ligg end nogal, overschaduwd
half bedekt
bedekt door
door het
hetzware
zwarevleezige
vleezigebovenlid,
bovenlid,van
vaneen
eenzeer
zeergroote
grootezachtheid,
zachtheid,
gemengd,
vreemd genoeg,
genoeg, met
met een
eenonloochenbaar
onloochenbaar glimpje
glimpje van
van spotspot- en
en plaagplaaggemengd, vreemd
en
foplust. Eigenaardig,
Eigenaardig, gansch
gansch sui generis,
generz's, raadselachtig
de blik
blik
raadselachtig zelfs
zelfs was
was de
en foplust.
dezer
oogen: de
de blik
blikvan
vaneen,
een,die
diedroomen
droomenkan
kan en
endwepen
dwepen als
als de
debeste,
beste,
dezer oogen:
in''ss Btaue
Blaue
kan bouwen
bouwen en
endroomen
droomentorenhoog
torenhoog6p
óp in
die
kasteelen in
in de
de lucht
lucht kan
die kasteelen
hinez'n;
straks weer
weer de
deblik
blikvan
vaneen,
een,die
dieerergeenszins
geenszinsbehoefte
behoefteaan
aanheeft
heeft
hinein; maar
maar straks
Jan
en Alleman
Alleman in
inzijn
zijn binnenste
binnenste te
te laten
laten lezen,
lezen, die,
die, als 't't past
pastbibiappetite,
appetz'te,
Jan en
er een
een satansch
satansch pleziertje
pleziertje ininkan
kanvinden,
vinden, niet
niet enkel
enkel den
den goedgeloovige,
goedgeloovige,maar
maar
ook den
den meest
meestdoortrapten
doortraptenslimmerd,
slimmerd,met
metalalden
denschijn
schijn van
vaneen
eenongehuichelde
ongehuichelde
nemen en
en hem
hem...
knollen voor
voor citroenen
citroenen te
te ververoprechtheid
in 't ootje te nemen
oprechtheid in
... knolien
oogen inineen
eendiepe,
diepe,stoute,
stoute,van
vanboven
bovennaar
naarbeneden
beneden
koop
en. Tusschen
koopen.
Tusschen de
de oogen
loopende
van wil
wil en
en kracht;
kracht; van
van den
denrechten
rechtenneusvleugel
neusvleugel naar
naar
loopende kerf,
kerf, teeken
teeken van
Witz".
den
dito mondhoek
mondhoek een diepe
diepe gebogen
gebogen voor,
voor, vol
vol spotlust
spotlust en
en „"Wz'tz".
De
den dito
slapen
abnormaal dik,
dik, vooruitspringend
vooruitspringend met
met tergend
tergendrelief,
relief,balkonvormig,
balkonvormig,
slapen abnormaal
boven
oor.
boven elk oor.
samen genomen
genomen -— een kop van
opvallende geestigheid,
geestigheid, de
de kop
kop
Alles te samen
van opvallende
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van een leuken,
van
leuken, steeds
steeds ernstig
ernstig blijvenden spotter en van
van een
een wezenlijk
wezenlijk kunsteen dichter.
naar en
dichter.
Is dit
juist? Las
Las ik
ik wel genoeg,
Is
dit horoscoop
horoscoop (!) juist?
genoeg, las ik
veel in
in deze
deze
ik niet
niet te
te veel
trekken? Te veel in géén geval; niet genoeg
genoeg misschien wel
wel....
.... Inderdaad -—
Verstraete's fyzionomie
uit de
Verstraete's
fyzionomie uit
de jaren
jaren 1882-1894 behoorde
de beweegbehoorde tot
tot de
tot de
lijkste, tot
de meest
meest genuanceerde,
genuanceerde, die
die men
men zien
zien kán. Geen
tien minuten
minuten
Geen tien
bleef de
bleef
de uitdrukking
uitdrukking van
van dit
dit 'aangezicht
meer of
of niet
niet anders
anders
*aangezicht gelijk
gelkjk -— niet
niet meer
dan de
van onze
dan
de fyzionomie van
onze landschappen,
landschappen, afwisselend, zonder
ophouden
zonder ophouden
afwisselend van
van toon en
entint
tintenenlicht
lichtonder
onderonzen
onzeneeuwig
eeuwiganderen
anderen hemel
.... ,
afwisselend
hemel...
niet meer
meer of
of niet
nietanders
anders dan
dan zijn eigen
rusteloos gemoed,
gemoed, weerspiegelend,
weerspiegelend,
niet
eigen rusteloos
neen, „meelevend"
in zijn
zijn innigste
al die
neen,
"meelevend" in
innigste binnenst
binnenst al
die schakeeringen van
de
van de
natuur rond
rond hem.
hem. Beide,
natuur
Beide, gemoed
gemoed en
en fyzionomie, waren
van
een
echten,
waren van een echten,
waren, en
en bovendien
bovendienmodernen
modernenlandschapschilder.
landschapschilder.
waren,

...

...

...

Hoe
lang kende
kende ik
ik „onzen
"onzen Door"
Door" reeds
reeds en
en verkeerde
verkeerde ik
ik met
met hem
hem op
op den
den
Hoe lang
voet der
der hartelijkste,
hartelijkste, nog
nog slechts
slechtszelden
zelden ....
voorzoo'n
zoo'n poosje ....
verzwakte
.... voor
.... verzwakte
vriendschap, toen hij
door die
hij -— door
die vreeselijkste van
alle kwalen
kwalen gedwongen,
vriendschap,
van alle
gedwong-en,
ophield kunstenaar
ophield
kunstenaar te zijn?
Het was
Het
was in
in 1882, dat
ik met
met hem
hem op
opdedeeenvoudigste
eenvoudigstewijze
wijzekennis
kennis
dat ik
maakte. Met
maakte.
Met mijn
mijn vriend,
vriend, wijlen den
dichter Jan
Jan van
van Beers,
Beers, bezocht
bezocht ik,
ik,
den dichter
in de
het voormalig
voormalig Muzeum
,van schilderijen
de
in
de benedenzalen van
van het
Muzeum .van
schilderijen in
in de
Venusstraat te Antwerpen,
Antwerpen, de
de driejaarlijksche tentoonstelling.
Onder meer
tentoonstelling. Onder
andere
schilderijen van
de vertegenwoordigers
vertegenwoordigers der
der toenmaals
toenmaals jongere
jongere
andere schilderijen
van de
richting:
richting: de
de vrijlichtschildering, als Rosseels,
Crabeels, den
toen
Rosseels, ,Heymans,
Heymans, Crabeels,
den toen
nog
nog levenden,
levenden, maar
maar reeds
reeds doodelijk kranken
Leemans, trof
trof mij
mij vooral
vooral
kranken Leemans,
een tamelijk
groot doek,
een
tamelijk groot
doek, voorstellende
voorstellende in
in een
eenzachte
zachte vizie van
zilveren
van zilveren
en gouden
gouden en
en azuren
azuren tonen,
tonen, een
eenstille
stilleweide,
weide,heimelijk
heimelijk insluimerend in
en
het
het witte
witte dons
dons van
van allengskens
opwalmende nevels,
terwijl, daarboven,
daarboven,
allengskens opwalmende
nevels, terwijl,
uit een
,een volkomen
volkomen onbewolkten hemel, mijmtrziek
wijd westwaart uit
mijmerziek en goudzilverig, een
een zee
zee van
van rozelicht
rozelicht heentijdde
heentijdde over
de aarde,
aarde, bepurperend wei
over de
en
en al
al met
metkoninklijken
koninklijken glans.
glans. En
En door
door die
die weide,
weide, terwijl haar
koetjes
haar koetjes
grazen,
wandelt,
heel
stil,
in
het
klamme gras, een
eenKempisch
Kempisch meisje,
meisje,
grazen, wandelt, heel stil, in het hooge, klamme
slaande,
te dooden, met
een
slaande, in
in droomen verloren, speelsch en
om den
den tijd
tijd te
en om
met een
boomtakje
boomtakje op
op de
de punt
punt van
van haar
haarklompen.
klompen.
Ik vermeld
vermeld dit
dit schilderij,
schilderij, omdat
omdat ik
het, van
van al
al wat
wat Verstraete onderteeonderteeIk
ik het,
kende, het allereerst te zien
zien kreeg,
kreeg, en
enomdat
omdat de
deindruk,
indruk, dien
dien ik
ik,er
ervan
van
zijn latere werken,
werken, ver
van verzwakt,
verzwakt, veeleer
veeleer bevestigd
bevestigd en
en
behield, door al
al zijn
behield,
ver van
werd.
versterkt werd.
Welke nu
nu deze
deze indruk
indruk eigenlijk
eigenlijk was
was??
Om deze
deze vraag
vraag te
te beantwoorden,
beantwoorden, heb
heb ik
ik gelukkiglijk iets beters
beters dan
dan eenOm
er in
in mijn
mijn geheugen
geheugen isisvan
vanovergebleven.
overgebleven.Wat
Watdie
dieindruk
indrukwas,
was,
voudig wat er
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onmogelijk
zou het
onmogelijk zou
het mij
mij voorzeker
voorzeker zijn,
zijn, het
het even,
even,oprecht
oprechtenennauwkeurig
nauwkeurig
en ....
. . . . „naïef-van-het-hart-weg"
"naïef-van-het-hart-weg" tete zeggen, als
als ikikhet
hetluttel
lutteldagen
dagenlater,
later,naar
naar
aanleiding
aanleiding van
van datzelfde
datzelfdeschilderij
schilderij en
en van
vannog
nogeen
eentweede,
tweede,schriftelijk
schriftelijkdoen
doenmocht.
mocht.
Ziehier deze
deze aanhaling.
aanhaling.
Ziehier
„Een
"Een dichter
dichter is Door
Door Verstraete.
Verstraete. „Weinigen
"Weinigen leven
levenmet
metdedenatuur
natuurop
opeven
even
hij. Zij
Zij fluistert
fluistert hem
hem -de
"de geheime
geheime stilte
stilte in
in van
van 't
vertrouwelijken voet
vertrouwelijken
voet als
als hij.
wordend avonduur,
avonduur, 't hoopvolle
hoopvolle krieken
krieken
den morgen,
morgen, 't heimelijk schemelen
van den
het blanke
blanke maanlicht.
maanlicht. Ik
Ik zag
zag onlangs
onlangs
van het
zwaarlijvige portefeuille,
portefeuille, waarin
waarin de
de
het zwaarlijvige
jongen meesters
meesters tal
tal van
van ininhand des
des jongen
hand
gevingen, voor
voor later
later bewerking,
bewerking, ververgevingen,
zamelt: : wat
schatten van
van gevoel
gevoelen
en
zamelt
wat al schatten
poëzie, tevens
tevens van
vaninnig
innignatuurschoon,
natuurschoon,
poëzie,
bevat het
het niet.
niet.
bevat
"Verstraete
weet het
het geheimzinnig
g'eheimzinnig
„Verstraete weet
te merken
merken tusschen het stilverband op
op te
verband
en. het
het zielzielleven
van -woud
"woud en
en veld
veld en
leven van
kundig leven
leven van
van den
denscheppenden
scheppenden
kundig
mensch. Zegt hij
hij uu:: z66
zóó isis en
en„gevoelt"
"gevoelt"
mensch.
het woud
woud of
of de
de hei
hei op
opdat
datuur
uurvan
van
het
dag of
ofnacht,
nacht, Winter
Winter of
ofZomer
Zomer —
- ververtrouw
hem volkomen..
volkomen ..Verstraete
Verstraete put
put
trouw hem
rechtstreeks
aan de
deoorspronkelijke
oorspronkelijke
rechtstreeks aan
de natuur
natuur geen
geen
bron.
Tusschen hem
hem en
en de
bron. Tusschen
ander
prisma meer
meer dan
dan dat.
dat.-van
vanzijn
zijn
ander prisma
eigen,
juistmerkend oog
van zijn
zijn
eigen, juistmerkend
oog en van
eenvoudig
voelend hart.
hart.
eenvoudig voelend
"Geen
wonder dat
dat wij
dan ook,
wij dan
„Geen wonder
door
de eerste
eerste artiesten
artiesten onzer
onzer school,
school,
door de
met
lof hoorden
hoorden spreken
spreken van het mooie
met lof
Op het
doek: "Jutz~
„Juli, 77 uren 's' s avonds." Op
eerste
plan, vlak
vlak v66r
vóóreeR
eeRKempisch
Kempisch·
eerste plan,
sparrenbosch,
boer, huiswaartshuiswaartssparrenbosch, een
een boer,
keerend
os en
enkar.
kar. De
Dezon,
zon,achter
achter
keerend met
met os
den
toeschouwer ondergaande,
ondergaande, verlicht
verlicht
den toeschouwer
Bedelares, koolteekening.
kar
en bosch
bosch beide,
beide,en
enverspreidt
verspreidt over
over
Bedelares,
kar en
het
geheel een
eenhoogst
hoogsteigenaardig,
eigenaardig,
het geheel
OS
van uitmuntende
uitmuntende werking.
werking. [Is echter
echter het
het hoofd
hoofd van
van dien
dien os
rosachtig
licht van
rosachtig licht
wel een
een ordentelijk
ordentelijk ossenhoofd?]"
ossenhoofd ?]" —
een stervensjaar,
—
Zeker is
de
afstand
van
1882
tot
1895,
óók een
stervensjaar, lezer,
lezer,1895, -— 66k
is de afstand van 1882
geen
geringe;; heel
heel wat
wat vorderingen
vorderingen heeft
heeft Verstraete
Verstraete inindien
dienlangen
langentijd
tijd
geen geringe
gemaakt
en
vooral
in
zijn
manier
van
behandelen
veranderde
....
zoo
goed
gemaakt
vooral in zijn manier van behandelen veranderde .... zoo goed
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als alles
alles;j doch,
doch, in
in zijn
zijn innigste
innigste wezen,
wezen, was
was de
de algemeen
algemeen geprezen
geprezen en
en
bewonderde meester
1895 onveranderd
bewonderde
meester uit
uit 1895
sympathieke
onveranderd dezelfde
dezelfde als
als de jonge, sympathieke
zoeker van
van dertien
jaar en
en meer
dertien jaar
meer te
te voren.
voren.
zoeker
Zoolang hij
Zoolang
hij het
kon vasthouden
vasthouden was
was op
op alalzijn
zijnwerken
werkentoepasselijk
toepasselijk
het palet kon
het woord
het
woord van
van den
den Franschen schrfiver
schrijver:: "Un
estun
un&at
étatdedel' åme."
f'dme."
„Un paysage est
Wij zullen
het straks
Wij
zullen het
straks door
door voorbeeld
voorbeeld bij voorbeeld bewijzen.
bewijzen .

...
...* •...
Eerst eenige vlugge nota's
nota's van
van biografischen aard.
Zij zijn
zijn interessant
interessant en schilderachtig
Zij
schilderachtig in
in hooge maat,
jeugd en
en leerjaren
leerjaren
maat, de jeugd
van onzen
Moeilijkzou
zou het
het niet
niet vallen,
van
onzen schilder.
schilder. Moeilijk
vallen, er
er tal
tal van
van epizoden uit
uit op
snijden, welke,
door Henry
te snijden,
welke, door
Henry Murger verteld,
Scenes de
fa Vie
Vie de
de
verteld, in Les
Les Scènes
de la
Bohème eeri alles
behalve kwaad
kwaad figuur
figuur zouden
zouden maken.
maken.
alles behalve
Geboren te
te Gent
Geboren
Gent in
in 1851, werd
geen jaar
oud, burger
burger van
van de
de
werd hij,
hij, nog
nog g-een
jaar oud,
zijn vader
vader de
debetrekking
betrekking van
vantweeden
tweedenorkestmeester
orkestmeesterbij
bij het
het
Scheldestad, waar
waar zijn
te dien
dien tijde in
den Schouwburg
Schouwburg van
van Verscheidenheden
Verscheidenheden gevestigd
gevestigd Nationaal
in den
had aanvaard,
Tooneel had
aanvaard, terwijl
moeder, de
de thans
gevierde
terwiji zijn
zijn moeder,
thans .nog terecht
terecht gevierde
Verstraete-Laquet, in
Mevr. Verstraete-Laquet,
hetzelfde gezelschap
gezelschap de jonge
jonge rollen
rollen speelde.
speelde.
in hetzelfde
Ook was
jong-en
Ook
was de
de „eerste"
"eerste" roeping
roeping van
van Theodoor
Theodoor een
een muzikale: de jongen
was een
een onverbeterlijk,
onverbeterlijk, ja,
ja, lach
lachniet!
niet!hartstochtelijk
hartstochtelijk trommelslager, en
was
toen
toen de
de populaire
populaire Victor
Victor Driessens in
de jaren
jaren 60-65
Noord- en
en Zuid6o-65 in
in Noordin de
Nederland
rondreisde met
met meesterstukken
(?) als Generaal
Boem en de Grande
Nederland rondreisde
Grande
meesterstukken(?)
Generaal Boem
Duchesse, "mocht"
„mocht" de kleine Door,
Door, als
als triangel-,
triangel-, paukenpauken- en
en trommel
virtuoos
trommelvirtuoos
drievoudig
verdienstelijk, van
expeditie deel
deelmaken.
maken.
drievoudig verdienstelijk,
van de expeditie
Doch alleen
alleen gedurende
gedurende repetities
repetities en
en vertooningen roffelde,
rammelde en
en
Doch
roffelde, rammelde
paukte de
dappere jongen
jongen er
er op
op los, en
dagen waren
waren zoo
zoo lang
lang en
en niet
niet
de dappere
en de dagen
altijd was
was het
het geldbeursje genoegzaam gevuld,
gevuld, om
omelders
eldersvermaak
vermaak te
tezoeken.
zoeken.
altijd
In die
die ledige
ledige uren
uren nu
nu was
was het,
het, dat
dat van
vanlieverlede,
lieverlede, in
in den
den guitigen
guitigen ~irtuoos,
virtuoos,
In
een
tweede
roeping
zich
deed
gelden.
Met
rood
en
zwart
en
wit
krijt
schetste
een tweede roeping zich deed gelden. Met rood en
hij dan,
dan, op
op de
dekeerzijde
keerzijde van
vandoek
doekenen
schermenallerlei
allerleimeesterstukken:
meesterstukken:
schermen
ofafzonderlijke
afzonderlijke personages
personages uit
uit de
dedraken,
draken, volksdrama's en kluchten
kluchten
groepen of
van
van het
het repertorium:
repertorium: Driessens in
de rol
rol van
van den
den Voddenraper
van
Voddenrafter of van.
in 'de
Vader Martin,
Mar#n, den
Bef, alias
alias den
denongeëvenaarden
ongeëvenaardenkomiek
komiek Dierckx,
Dierckx, in
in Robert
Robert
den Bef,
alles zoo
zoo koddig
koddig en
en leuk
leuk en
engeestig,
geestig,enendaarenboven,
daarenboven,ondanks
ondanks
en
en Bertram,
Bertram, .alles
mogelijke gebreken
g.ebreken in
in de
de teekening, zoo
zoo brutaal
brutaal naar
naar de
de natuur
natuur en
en zoo
zoo
alle mogelijke
treffend waar,
waar, dat
dat Driessens
Driessens én
én de
de Bef
Bef én de heeren en dames
dames allen van de
treffend
troep het
het niet
niet enkel uitschaterden
uitschaterden van
verrassing,
maar
tevens meer
meer dan
dan
troep
van verrassing, maar tevens
ééns jubelden
jubelden van
van .... iets als
alsbewondering,
bewondering,en
endat
dateindelijk
eindelijk vader
vader Verstraetè
Verstraett
ééris
en moeder
moeder Verstraete
Verstraete én Driessens
Driessens én
én de Bef en allen in
in hun
hun hooge
hooge wijsheid
wijsheid
besloten, dat
de jongen
jongen triangel,
triangel, pauk
pauk en
en roffeltrom maar
maar moest
moest opgeven,
opgeven,
besloten,
dat de
en in
in zijn
zijn teekentalent
teekentalent een carrière
carrière zoeken.
zoeken.
wilde er in
in den
den aanvang,
aanvang, zoo
scheen het,
het, van
van het
het teekenstudeeren
teekenstudeeren
Toch wilde
zoo scheen
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niet
veel te recht
recht komen.
komen. Dit
Dit althans
althans isiszeker,
zeker, dat
dat—
- toen
toenVerstraete
Verstraete.zich
. zich
niet veel
eindelijk,
terug, als
als leerling
leerlingder
derAkademie
Akademieliet
liet
eindelijk,tete Antwerpen
Antwerpenvoor
voor goed
goed terug,
„opschrijven",hijhijreeds
reedsvast
vast de,
de .twintig
jaar achter
achter den
"opschrijven",
twintig jaar
den rug
rug had.
had.
had den
den jongen
jongen wijs
wijs gemaakt,
gemaakt, dat
dat hij,
hij, om
omvooral
vooraldegelijk
degelijk•te
te leeren
leeren
Men
Men had
teekenen, niets
niets beter
teekenen,
beter doen
doen kon
kon dan,
dan, zooals
zooals men
men het
het zeide,
zeide, „op
"op de
de graveergraveerklas
gaan!" Nu,
Nu, Verstraete
Verstraete en
en ....
graveeren ! Neen,
Neen, maar
maar ....
Hij, die
die
klas te gaan!"
.... graveeren!
.... Hij,
het los
los en
envrij
vrijenenbreed
breedaanleggen
aanleggen
vaneen
eenschilderij,
schilderij,
eens
zou uitmunten
uitmunten in
eens zou
in het
van
veroordeeld
op een
een plaatje,
plaatje, geen
geenhand
handgroot,
groot,trekje
trekje voor
voortrekje,
trekje, heel
heel
veroordeeld om
om op
wijsjes
propertjes, een opgelegd
opgelegd modelletje
modelletje na
na teteteekenen!
teekenen !
wijsjes en
en heel propertjes,
Gelukkig,
de redding
redding al
al spoedig
spoedig kwam
kwam apdagen,
opdagen, en
en wel
wel —
- in
in den
den
Gelukkig, dat
dat de
persoon
van eenigen
eenigen der
der meest
meestgevorderde
gevorderdestudiosi
studiosider
dertoenmalige
toenmaligeschilderschilderpersoon van
klasse,
den nu
nu over
overenenover
over
bekenden
Lambeaux,dan
danSander
SanderStruys,
Struys,
klasse, den
bekenden
JefJef
Lambeaux,
Jan van
van Beers,
Jan
Beers, Eugeen
Eugeen Joors
Joors en
en Frans
Frans van
vanKuyk,
Kuyk, den
denman
manvan
van„Oud-Ant"Oud-Antwerpen." Zij
vriend te
te overtuigen,
overtuigen, dat
dathij
hij—- om
omschilder
schilder
werpen."
Zij wisten
wisten den
den jongen
jongen vriend
te worden,
worden, eerst
eerst en
en vooral
vooralmoest
moestleeren
leerenteekenen
teekenennaar
naarhet
hetleven,
leven,op
opgroote
groote
stukken
flink open
open oog
oog en
enmet
met.een
eenbreeden
breedenzwa*ai
zwaai van
van hand,
hand, en
en
stukken papier
papier mèt
mèt flink
-— de
de daad
daad bij
bij het
hetwoord
woordvoegende
voegende
haalden
hem—
- ofofminstens
minstenstwee,
twee,
—-haalden
zijzijhe'm
hunner -— triomfantelijk
triomfantelijk weg
uit de
de duffe
duffe graveerklas.
graveerklas.
drie
drie hunner
weg uit
Het zag
zag er
erzonderling
zonderling uit
uitopopdedetoenmalige
toenmaligeAkademie
Akademievan
vanAntwerpen.
Antwerpen. De
De
meeste
leeraars waren
waren goede,
goede, oude
oudevadertjes,
vadertjes,die
diehet
het
met
hunleerlingen
leerlingenvrij
vrij
meeste leeraars
met
hun
patriarkaal
om de
de veertien
veertien dagen
dagen met
met
patriarkaalopnam~n,
opnamen,hun
hunzoo
zooelke
elkeweek
week of
of om
den
meesten ernst
ernst der
der-wereld
wereld een
een'-taak
taak voorschreven,
voorschreven, zelfs
nu en
en dan
dan wel
wel
den meesten
zelfs nu
eens
in hun
hunrespektieve
respektieve-klasse
klasse een
eenkijkje
kijkjekwamen
kwamen nemen,
nemen, doch
doch vooral
vooral. ....
eens in
hun
vrijheid lieten.
lieten.
'
hun veel vrjheid
Het ideaal
ideaal van
van 't geheele onderwijs
te bekwamen
bekwamen voor
voor den
den
onderwijs was,
was, de
de jongens te
grooten prijskamp,
prijskamp, gezegd van
vanRome.
Rome. „Savant",
"Savant", geleerd
geleerdteekenen,
teekenen, meer
meer naar
naar klassieke modellen
modellen dan
dan naar
naar de
denatuur;
natuur j samenstellen
samenstellen geheel in
in geest
geesten
entrant
trant
klassieke
van
David, van
van Bree,
Bree, Navez
de Keyser;
Keyser j kleuren
kleuren volgens
volgens aa priori
priori aanvan David,
Wavez en
en de
gepredikte
schema's: „nooit
"nooit deze
deze kleur
kleur naast
naast die,
die, 'want
smakeloos j altijd
altijd
gepredikte schema's:
wan/ dat is smakeloos;
deze
toon naast
naast genen
genenanderen,
anderen, want
deed Rafaël
Rafaël en dat
dat deed
deed Rubens
Rubens
dat deed
deze toon
wan/ dat
niet
anders ....
" j ziedaar.
ziedaar' schering
schering en
en inslag
inslag van
van het
hetgeheele
geheele
artistieke
niet anders
....";
artistieke
onderwijs.,
onderwijs..
Een- of bij
bij uitzondering
uitzondering tweemaal
tweemaal in het
verscheen de
de bestuurder,
bestuurder,
het jaar verscheen
de Keyser,
Nicaise de
Keyser, op
opdedeAkadernie,
Akademie,wandelde,
wandelde,heel
heelmajestatisch
majestatischgedrapeerd
gedrapeerd
in zijn
zijn breedvlottenderi
breedvlottenderi Italiaansch-romantischen
Italiaansch-romantisthen mantel
heen,
mantel door
door alle klassen heen,
en
toetste met
met scherpen
scherpen blik
blik aan
aan 't hooger uiteengezet
ideaal het
het werk
werk der
der
en toetste
uiteengezet ideaal
bevende leerlingen.
leerlingen.
Dien
dag heerschte
heerschte er,
er, in
in al
al de
voorbeeldige, hartroerende
hartroerende
Dien dag
d klassen, een voorbeeldige,
tucht.
Doch
op elk
elk ander
ander oogenblik,
oogenblik, almachtige
almachtige hemel!
hemel! Ja,
Ja, dán
dán was
was het
het op
op de
de
Doch op
Akademie
reine Anarchie.
Anarchie.
Akademie de reine
Op
de „klas
"klas van
vanhet
hetnaakt"
naakt"khilderde
schilderdemen
menden
denhalfbeschonken
halfbeschonkenItaliaan,
Italiaan,
Op de
die
er model
model stond,
stond, in
inalaldedekleuren
kleuren van
van den
den regenboog;
regenboog; op
op de
deklas
klasvan
van
die er
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anatomie vertoonde
vertoonde men
men·pompeus
pompeus de
delijkstatie
lijkstatie van
vanden
denpaardenkop,
paardenkop, waar
waar
anatomie
van de
de leeraar
leeraar zich
zich een
eentijd
tijdlang
langbediend
bediendhad;
had;op
opdedeklas
klasvan
van'het
hetlandlandvan
was" (=
(= als
schap . ... poetsten
poetsten allen,
allen, ten
ten minste
minste als
alserer„zaad
"zaadin
in 't bakje
bakje was"
als men
men
schap
g-eld
op zak
geld op
zak. had)
had) de
de plaat,
plaat, en
enborstelen
borstelenging
gingmen,
men,vingervinger-enensoms
somsvuistdik,
vuistdik,
het vroolijke
vroolijke veld,
veld, brutaal
brutél;al naar
naar de
de natuur!
natuur!
bûiten in
in het
buiten
o die
die klas
klas van
van landschap!
landschap! Hoe het
het er
er dåår
dáár uitzag
uitzag inindie
diegodgezegende
godgezegende
0
tijden! En
welke alleraller· en
en állernieuwste
állernieuwste methoden
methoden men
men er
er daar
daarop
opna
nahield,
hield,
tijden!
En welke
om nieuwe
nieuwe Hobbema's
Hobbema's en nieuwe
nieuwe Ruysdaels
Ruysdaels aan
kweeken ! Zoo
Zoomen
men 't
om
aan te kweeken!
spelen in
in een
een vaudeville,
vaudeville, men
men zou
zou 't
't wis
wis en
enwel
welvoor
voor.een
eenmop
mop.
houden,
zag spelen
hotiden,
hetdedezuivere,
zuivere,historische
historischewaarheid;
waarheid;men
menschilderde
schilderdeerernaar
naar
en toch
toch isis het
en
0

000

0

0

0

0

Na
de Begrafenis,
Begrafenis, schilderij
schilderij in
in olieverf,
olieverf,muzeum
muzeum van
vannieuwere
nieuweremeesters
meesters teteBrussel.
Brussel.
Na de

En dat
ra-ra wat
wat ding was
een trqfee,
dat trofee, ra-ra
was dat?
dat?
trofee, zooals men 't noemde! En
Het was
was noch
noch min
minnoch
nochmeer
meerdan
daneen
een
paar
kruiwagensbakbak-enenkassei-steen,
kassei-steen,
paar
kruiwagens
uitgegoten rond
gruis
en aarde,
aarde, alles
alles in
in een
een "beau
rond een half
half ontontdisordre" uitgegoten
gruis en
„beau désordre"
schorsten
een graszoo
graszoo hier
hier en
en een
een
schorsten boomstam,
boomstam,en
en doelmatig
doelmatig versierd
versierd met
met een
kersouwplantje
heette men
men landschap,
landschap, paysage
paysage!I
kersouwplantjedaar,
daar, en
en dat heette
't Is
waar —
- -men
"men bestudeerde
bestudeerde en
en kopieerde
kopieerde er
er ook la~dschappen
maar
landschappen ...., maar
Is waar
geëtste of
of gegraveerde
gegraveerde. ...; men.
menleeraarde
leeraardeererook
ook
hoe
men,met
meteen
eenvijf,
vijf,zes
zes
hoe
men,
kleine
schetsen, op
op verschillende
verschillende plaatsen
plaatsenenenopopverschillende
verschillendetijden
tijdengenomen,
genomen,
kleine schetsen,
een
"goed" -en
.en bovendien
bovendien „klassiek"
"klassiek" landschap
landschap kon
kon .... „samenstellen"
"samenstellen"; jdoch
doch
een „goed"
van
vanopvatting-,
opvatting, van
van. juistheid
juistheid van
vanimpressie,
impressie,van
vangrootschheid
grootschheid en
en
van eenheid van
frischheid
waarheid van
van natuurvertolking,
natuurvertolking, va-n
ván intensiteit
intensiteit van
en
van gevoel
gevoel en
frischheid en
en waarheid
0

0

0

0

0;

0

0

0

0

0

0

0'
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„keine Ahnung",
van de
deduizenden
duizenden schakeeringen
schakeeringen van
van het
het licht, "keine
Ah1IUJtg", mijnheeren.
van
„Zoo
„dat ik,
ik, na een
"Zoo kwam
kwam het dan
dan ook," zeide mij Theodoor Verstraete,
Verstraete, "dat
studie
met
de
gouden
medaille
van
het
landschap
naar
huis
ging,
driejaarlange
de
gouden
medaille
van
het
landschap
naar
huis
ging,
driejaarlang-e
ooiteen
eenhandbreed
handbreednaar
naardedenatuur
natuurgeschilderd
geschilderdtetehebben!"
hebben 1"
doch zonder nog ooit
van
heel
dit
mooie
stelsel
kon
men
evenals
van
toch....—
- van heel dit mooie stelsel kon men evenals van zijn
En toch
„ein Theil dieser
dieser Kraft,
Kraft,
Doorluchtigheid Mephistopheles
Mephistopheles zeggen, dat
dat het
het was
was "ein
stets' das
das B:o'se
Böse will
wil! und
zend ... oft ... das Gute
schajft." In ééns —
- het middel
middel is
Gule schaffl."
die stets,
proefhoudend gebleken —
- kregen
kregen de meeste
meeste jongelingen,
jongelingen, die
die de
de Akadcmie
Akademie
proefhoudend
vf'rlieten, zulk een
een onoverwinnelijken
onoverwinnelijken afkeer
van den
den ouden
ouden slenter
slenter en
en de
de
afkeer van
verlieten,
laffe conventie,
conventie, dat
dat zij
zij zich,
zich, geheel
geheelvan
vanzelf
zelf
onbewust
bijna,onmiddellijk
onmiddellijk
laffe
enen
onbewust
bijna,
aansloten
aansloten bij
bij de
de·toen
toenreeds
reedsbaanbrekende
baanbrekende artiesten
artiesten der
der„grijze
"grijzeschool":
school":
Rosseels, Crabeels,
Crabeels, Heymans,
Heymans, Stobbaerts,
Stobbaerts, en
tot leidend
leidend princiep
princiep aannamen
aannamen
en tot
Rosseels,
„weg met
en tot
tot toetsteen tevens
tevens:: "weg
met alle
alle kunst,
kunst, die
die voorstelt
voorstelt wat
wat men
men niet
niet
en
gezien, niet
niet gevoeld,
gevoeld, niet
niet geleefd
geleefd heeft
heeft ofofgeleefd
geleefdhebben
hebben kán."
gezien,
luidde voortaan
, in -— en mét de natuur
natuur werken,
werken, zóó
voortaan het
het evanz66 luidde
Naar —,
g-ing men
jongeren. En,
En, omdat
omdat men
men aldus
aldus werkte,
werkte, ging
spoedig
men al spoedig
aller jongeren.
gelie aller
heel wat
wat verder
verder dan
dan de
deoude
oudelandschapschilders
landschapschilders gedaan
gedaan hadden
hadden en
en die
die der
der
heel
men stelde zich
ouderwetsche school
zich niet
niet langer
langermeer
meertevreden,
tevreden,
school nog deden: men
van de voorwerpen
voorwerpen min
min of
of meer
meer getrouw
getrouw te
te vertolken
vertolken den
den vorm,
vorm, de
de kleur
kleur
van
en
hun betrekkelijke
betrekkelijke tinten
ze weer
weer te
te geven,
geven, omgeven
omgeven van
van
men poogde
poogde ze
tinten ;j men
en hun
door levendig of
zwaarder of fijner
fijner lucht
lucht en
en beglansd door
of mat
mat licht; men offerde,
zwaarder
zoovcel
op om
gezegd, de
de vaste
vaste teekenlijn der omtrekken op
om zooveel
met één woord
woord gezegd,
mogelijk spel
spel en
trilling en
mogelijk
en beweging, trilling
en vibratie
vibratie in
in het
hetschilderij
schilderij te
tekrijgen.
krijgen.
Bij
deze beweging
beweging -— die
der luministen,
tappeler par son
SOlt
luministen,puisqu'il
puisqu'il fau!
faut l'apleler
Bij deze
die der
—
met
welk
gevolg
voor
JlOm,
sloot Verstraete zich
geestdriftig aan
aan - met welk
nom, —
zich geestdriftig
hem
en voor
voor onze
onze Vlaamsche kunst in 't algemeen, zullen
zullen wij
wij straks
straks zien.
zien.
hem zelf
zelf en
Van
een heele periode
van bittere
bittere beproeving,
beproeving, die
die de
de jeugdige
jeugdige artiest
artiest kort
kort
periode van
Van een
na
het verlaten
verlaten der
der Akademie doorleefde,
ik, kortheidshalve,
kortheidshalve, slechts
slechts dit
dit
doorleefde, wil
wil ik,
na het
vermelden: een
jaar lang
langmoest
moesthij,
hij,aan
aanzichzelf
zichzelfovergelaten,
overgelaten,zich
zichg-eneren
generen
een jaar
door
harden arbeid,
arbeid, bij
bij dag op
op het
hetatelier
ateliervan
van
een
decoratieschilder, des
des
door harden
een
decoratieschilder,
avonds
paukenslager in
het orkest
orkest van
van den
den Muntschouwburg te Brussel.
avonds als
als paukenslager
in het
Te Antwerpen
Antwerpen teruggekeerd,
teruggekeerd, zette
zette hij
hij zich
zich thans
thansvoor
voorgoed
goedaan
aanhet
hetwerk.
werk.
driemaandelijksche tentoonVan ±± 1878
1878 af
af neemt
deel aan
aan de
de driemaandelijksche
neemt hij
hij geregeld
geregeld deel
stellingen, ingeriCht
te dien
dien tijde
tijde nog
nogbloeiende
bloeiende kunstafdeeling
ingericht door
door de
de te
zag ik
188o zag
van Het Kunstverbond
et littéraire).
littéraire). In 1880
ik er
er
Kunstver6ond(Cercle
(Cercleartistique
artistique
reeds vol
vol poëzie
van
hem een
een achttal
achttal schilderijen: Septemberdag, reeds
poëzie maar
maar nog
nog
van hem
een figuurtje
wat
erg onvast,
onvast, wolachtig van behandeling
figuurtje in
in den
den
Liezeke, een
behandeling- ;j Liezeke,
wat erg
wel wat
trant
van Millet;
Millet j Nachtetfekt
wat van
van al
al tetenabij
nabij
Nachteffekt en Lentemorgen, wel
trant van
herinnerend
vol van
van een
een zeer
zeer eigen
eigen en
endiep
diep
herinnerendaan
aanCorot,
Corot,maar
maartoch
toch reeds
reeds vol
gevoel.
In 1882 beleefde
hij zijn
zijn eerste groot
groot succès:
succès : zijn hooger reeds herdachte
beleefde hij
Valavond verwierf
te
Parijs
een
eervolle
melding en
en teteAntwerpen
Antwerpen de
verwierf te Parijs een eervolle melding
gouden medaille.
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e ige n dom van den heer van

VVanneerikthans,
Wanneer ik thans, van
op
de hoogte,
hoogte, welke
welke hij
hij
op de
zeven jaar geleden onbeonbetwist bereikt
bereikt had,
had, op
op den
den
van 1882
van
1882 tot
tot 1895
1895 toe
toe
door hem
hem afgelegden
afgelegden weg
terugblik,
durf ik
ik
terugblik, dan
dan durf
dat deze
deze twee
twee
zeggen,
zeggen, dat
jaartallen aanvang
aanvang en
en
jaartallen
einde zijn
zijn van een periode
van
studeeren, zoeken,
zoeken,
van studeeren,
Ei
'"
'"
scheppen,
van vervorvervorsclieppen, van
u-=
ming
volmaking zoo
zoo
ming en volmaking
rijk
en veelzijdig,
veelzijdig, zoo
zoo
rijk en
spontaan
en natuurlijk,
natuurlijk,
spontaan en
als wellicht
wellicht bij
bij geen
geenhalf
half
<=
dozijn
andere tijdgenootijdgenoodozijn andere
">
ten hier te
te lande
lande en
en elders
elders
worden aangetroffen.
aangetroffen.
zal worden
Tweemaal nog veranveran..:
derde Verstraete na
na 1882
'88 2
....
">
zijn
manier, ik
niet
zijn manier,
ik zeg niet
.:!:cu
'0
"8
zijn
laatzijn opvatting;
opvatting; deze laat.5z
ste werd
werd wel
welgelouterd,
gelouterd,
:
gezonder,
kloeker, won
won
gezonder, kloeker,
zeker
wel in
in kracht
kracht en
en
zeker wel
-Ti
....
intensiteit,
maar bleef
bleefin
in
intensiteit, maar
bIJ
haar
innig wezen
wezen onveronverhaar innig
Ei
o
o
anderd. Zijn
lijn manier
manier echter
echter
P=I
wijzigde
zich in
in vele
vele opopwijzigde zich
zichten,
eerste maal
maal
zichten, een
een eerste
.....<=C
rond
1886, meen
meen ik,
ik, en
en
rond 1886,
wel
tijdens een
nog al
al
wel tijdens
een nog
lang
verblijf in
in NoordNoordlang verblijf
Nederland, de
tweede
Nederland,
de tweede
maal rond
maal
rond 189o,
189°, na
nazijn
zijn
terugkeer
in zijn
zijn geliefgeliefterugkeer in
koosde Kempen,
Kempen, te
te BrasBrasschaat
bij Antwerpen.
Antwerpen.
schaat bij
De schilderijen,
schilderijen, die
die tot
tot zijn
zijn eerste
eerstemanier
manierbehooren,
behooren, dragen
dragenduidelijk
duidelijk het
het
kenmerk
van des
des schilders
schilders zoeken
zoeken naar
naar een
een weergeving,
weergeving, die,
die, ofschoon
ofschoon zeer
zeer
kenmerk van
maat
dichterlijk
en
aantrekkelijk
Jmst
en
zeer
waar,
toch
tevens
in
hooge
maat
dichterlijk
en
aantrekkelijk
juist en zeer waar, toch tevens in
Tijd van
zou wezen. Tijd
van vorschen
vorschen en
en wroeten,
wroeten, peuteren
peuteren en
enknoeien;
knoeien;werken,
werken, die
die
den Boomgaard,

rd

ol
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zondigen door
door een
-— veeltijds ---- zondigen
een opvallend gebrek
aan evenwicht,
evenwicht, het
het
gebrek aan
kunnen van
van den
nog lang
kunnen
den artiest
artiest nog
lang niet
niet op
op één peil
staande
met
zijn
willen;
peil staande met zijn
§-childerijen, meestal
schilderijen,
vrij schraal
mager van
van koloriet;
koloriet; zij
zij zitten
zitten wat
watsober
sober
meestal vrij
schraal en
en mager
en
in de
de verf;
verf; de
degrondtoon
grondtoonerervan
vanis is
bleek
rijk,eer
eerziekelijk
ziekelijk
en karig in
eereer
bleek
dandan
rijk,
dan gezond.
dan
Ook de
Ook
de figuren
figuren laten
laten meer
meer dan
dan ééns te wenschen; enkele
zijn slecht
slecht
enkele zijn
geteekend, andere zeggen niet
genoeg, andere
andere weer
weer zeggen te
veel en
en
niet genoeg,
te veel
hellen een weinig
hellen
weinig over
overnaar
naarkarikatuur.
karikatuur.
Tot de
de beste
beste stukken
stukken uit
uit dien
dien tijd
tijd behooren, benevens
reeds vermelde
vermelde
benevens de reeds
Valavond en Junz·,
juni, klopjacht,
Valavond
Klop/acht, De
Armen en De Berechting.
Berechting.
De--Oogst
Oogst der Armen
Zijn tweede
tweede manier
nog heel
heel goed den
lijn
manier nu.
nu. Ik
Ik herinner
herinner mij
mij nog
den overweldigenden
teweeggebracht door
door de
detentoonstelling
tentoonstelling
indruk, op
op ons
ons allen
allen hier
hier te Antwerpen teweeggebracht
indruk,
van schilderijen,
schilderijen, welke Verstraete, in 1886 of 1887, van zijn
zijn hooger bedoeld
verblijf
Noord-Nederland, had
had meegebracht.
meegebracht.
verblijf in Noord-Nederland,
naar de
Te oordeelen naar
de kleurbehandeling, veropenbaarde zich hier
een
hier een
schilder, zooals slechts
weinigen, neen,
neen, niemand,
niemand, in
in den
denauteur
auteur van
van Valavond
slechts weinigen,
Valavond
had durven
had
durven vermoeden.
vermoeden.
Dát waren
de zeven
zeven vette
vette koeien
koeien na
na de
de zeven
zeven magere!
magere! In
In plaats
plaats van
van
waren nu
nu de
het voorzichtige, angstige,
zenuwachtige doen
doen van
van vroeger,
vroeger, een
eenborstelen
borstelen en
en
angstige, zenuwachtige
vegen, stout
stouttot
totvermetelheid
vermetelheidtoe;
toe;ininplaats
plaatsvan
vanhet
hetdunne,
dunne, sjovele laagje verf,
verf,
een plakken
een
plakken en
en aandikken zonder
in plaats
plaats van
van den
den geelgrijzen
zonder vaar
vaar of vrees; in
wat effen
wat
effen grondtoon
grondtoon van
van vroeger
vroeger werken,
werken, nu
nu een
een kamp·.
dood
en dood
katnp op leven en
van
alle denkbare
kleuren ondereen,
ondereen, een uitstorten
uitstorten op
op het
het trillende doek van
denkbare kleuren
van alle
al de
de verfbuisjes in ééns, een opjuichen van
meest violente tonen:
tonen: gro.en
van de meest
groen
en
azuur en
en rood
rood en
.engeel
geelenen
purper
paars.Een
Eensymfonie
symfonieininplaats
plaatsvan
vande
de
en azuur
purper
enenpaars.
van voorheen;
voorheen; een
een geheel orkest
spel eener
eenvoudige
melodie van
eenvoudige melodie
orkest voor
voor het spel
enkele viool;
viool; de
de geheele zee in stede
stede van
van een
een klein,
klein, wijsvloeiend weidebeekje!
enkele
was de
de opvatting,
zooals ik zeide, ook
in den
den grond
grond dezelfde
En -— was
opvatting, zooals
ook al in
gebleven,
had ook
ook zij
zij niet
niet weinig in
kracht gewonnen. Geen
spoor
gebleven, toch
toch had
in kracht
Geen spoor
meer van
van de
de weleens
weleens wat
wat ziekelijke mijmerijen
de geliefmeer
mijmerijenvan
van vroeger;
vroeger; aan
aan de
maneschijntjes met
bleek en
en dweepziek.
halflicht was bepaald
bepaald
koosde maneschijntjes
met hun
hun bleek
dweepziek halflicht
verzaakt; in
in hun
hun plaats
plaats schitterde
schitterde nu,
nu, van
van doek
doekbij
bijdoek,
doek,dedebedwelmende
bedwelmende
verzaakt;
luister van den
den vollen, glorieuzen dag.
luister
hingen tal
tal van
vanstukken,
stukken, welke
welkehun
hunontstaan
ontstaandankten,
dankten,
In deze tentoonstelling hingen
aan het
het enthoeziasme
enthoeziasme voor een
eenmooi
mooionderwerp,
onderwerp, een
eenkranige
kranigeof
ofliefelijke
liefelijke
niet aan
niet
gedacpte, maar
maar alleen,
alleen, geheel
geheel alleen
alleenen
enuitsluitend
uitsluitendaan
aan de
deliefde
liefde tot
tot de
de kleur,
gedachte,
aan den
den lust tot
tot het
het overwinnen van deze
deze ofofgene
g·eneinteressante
interessantemoeilijkheid,
moeilijkheid,
aan
aan de behoefte
behoefte om
om het
het tetebeproeven,
beproeven, eenige uiterst vluchtige
vluchtige effekten
effekten van
van
aan
licht of beweging
beweging zoo
zoo reëel
reëel mogelijk
mogelijk weer
weer te
te geven.
licht
van den
den hemel
hemel —
- in
in onze
onze gewesten
gewest~n zoo bizonder interessant, zoo
zoo
V ooral van
Vooral
en altijd
altijd anders
anders —
- had Verstraete een
een. speciale studie gemaakt.
Niet
gemaakt. Niet
eeuwig en
alleen was
was de
de hemel
hemel in
in haast
haast al
al zijn landschappen
landschappen met voorliefde
voorlietde behandeld,
behandeld,
alleen
van beweging
beweging en
en verlichting;
verlichting; meer
meer dan
dan één studie
studie gaf niets
niets
uitmuntend van
uitmuntend
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anders
zien dan
dan een
een stuk
stuk zwerk,
zwerk, wolken,
wolken, tot
tot bergen,
bergen, torens, kathedralen,
anders te
te zien
gansche fabelsteden
opeengestapeld, wolken
wolken uitrafelend
in vlokkig
gansche
fabelsteden opeengestapeld,
uitrafelend in
vlokkig dons,
dons,
wijd en
en zijd
neerraggend wijd
zijd als
als geestensluiers uit
het azuur,
azuur, wolken
wolken uitbloeiend
uitbloeiend
uit het
in ranken
en takken
en soms
op effen
gansche boomen
in
ranken en
takken en
soms tot
tot gansche
boomen op
effen lucht.
lucht.
De onderwerpen?
onderwerpen? Bij 't aanleggen
van enkele
enkele dezer
dezer stukken
stukken scheen
scheen de
aanleggen van
artiest
zich tot
tot taak
taak tetehebben
hebbengesteld
gesteldtetebewijzen,
bewijzen, dat
datererevenmin
evenmin onderartiest zich
zijn als
als regels,
werpen zijn
regels, of
ofjuister,
juister, dat
dat het
het eene onderwerp
als
onderwerpzoo
zoogoed
goed is
is als
het andere,
en er niets
dan....
.... een bewonderenswaarhet
andere, en
niets anders
anders toe
toe noodig is dan
dige virtuoziteit
virtuoziteit als
de zijne
meest alledaagsche, meest prozaïschals de
om de meest
zijne....
....,',' om
interessant te maken.
plattestof....
stof . interessant
platte
maken.

Molen, naar
naar een
een potloodteekening.
potloodteekening.
De Molen,

In verscheidene
verscheidene was
was hem
hem dit
ditdan
danook
ookvolkomen
volkomengelukt.
gelukt.IkIkherinner
herinner mij
nog
nog heel
heel goed,
goed, zie
zie nog
nog v66r
vóór mijn
mijn oogen
oogen als het
hetware
wareeen
eenklein
kleinschilderijtje,
schilderijtje,
De Huisjes
Huts/es van 7nO'n
mfin Buren getiteld,
getiteld, een
een zingen,
zingen, een
eenwerkelijk
werkelijkzingen,
zingen,zacht
zacht
en als
als tusschen de tanden
tanden heen,
heen, van
vaneven
evengetemperd
getemperdblauw
blauwen
rood
tusschen
en rood
het zongouden groen
groen van
van weideweide- en
en boomloover
boomloover;; en
ook Na den
den Regen,
Regen, een
en ook
lap
lap zandgrond
zandgrond met
met wat
wat sjovel helm
helm op
op de
de woeste
woeste Kalmpthoutsche heide,
ongemeen breed
breed en
en stout,
stout, bijna
bijna brutaal
brutaal gedaan,
gedaan, aristocratisch
aristocratisch bleek
bleek als
als een
een
ongemeen
mooi kalfslederen band,
band,. die
die . groote plek
plek nog
nog onopgedroogd
onopgedroogd heidezand,
heidezand,
liggend,
liggend, dom
dom en
en dood,
dood, onder
onder een
een pooti
pootig- gedane,
gedane, nog niet
niet moegedreven
onweersluch
onweerslucht.t.
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In andere,
zoo in
uiterst kranig
gedane Zeehoqfd,
In
an~ere, zoo
in 't uiterst
kranig 'gedane
echter de bebeZeehoofd, kon
kon echter
het doodgewone
doodgewone van
van het
hetgeschilderde
,geschilderdebezwaarlijk
bezwaarlijk doen
doen vergeten.
vergeten.
echter, da
Het
allervoortreffelijkste echter,
dat
deze tentoonstelling
tentoonstelling opleverde,
opleverde, waren
waren
Fiet allervoortreffelijkste
. t deze
P wsche plattelandsleven, vooral
een
vijftal- tooneelen
uit het
het Zeeu
Zee~wscheplattelandsleven,
vooral Het Uur
Uur der
der
een vijftal.
tooneelen uit
V
vffver, be
DeWandelingWandeling en In den
den Bo.onigaard;
Boomgaard,. onderwerpen
Vledermuizen,
ledennuizen,De
De kiiver,
van stille,
van
stille, maar
maar innige
innige vreugde,
vreugde, van
van vreedzaam,
vreedzaam, maar
maar ongesioord
ongestoord en.
en'veilig
veilig
deze vreugde,
vreugde, dat
dat geluk,
geluk, zij
zij lagen
lagen niet
niet alleen
alleen in
in het
hetbehanbehanzielsgeluk.
zielsgeluk. En
En deze
straalden u tegen
tegen uit
uitde
demanier
manierzelf,
zelf,waarop
waaropdit
ditbehandeld
behandeld was!
was!
deldé,
delde., zij
zij straalden
't
wel alsof
alsof de
deschilder
schilderzich
zichgedurende
gedurendezijn
zijn verblijf
verblijfin
in Holland
Holland en
en
't Scheen
Scheen wel
Zeeland
te voren
voren ....
Zeeland gelukkiger
gelukkigerhad
had gevoeld
gevoeld dan
dan ooit te
De drie
drie laatstgenoemde
laatstgenoemde tafereelen
tafereelen —
- zij
zij zijn
zijn niet
niet alleen
alleen het
hetbeste,
beste,wat
wat
wij
Verstraete uit
uitzijn
zijntweede
tweedeperiode
periodekennen,
kennen,zij
zijzijn
zijn tevens
tevens parelen
parelen van
van
wij van Verstraete
wat ik
ik zou
zou willen
willenheeten
heeten„geschilderde
"geschilderdeidyllenpoëzie."
idyllenpoëzie."
ik met
met deze
dezezienswijze
zienswijze niet
niet alleen
alleensta,
sta,bewijst
bewijstdedegeestdrift,
geestdrift,waarwaarEn
En dat ik
mede
Dr. Max
in De Haamsche
VlaamscheSchool
School„De
"DeWandeling"
Wandeling" beoordeelde.
mede Dr.
Max Rooses
Rooses in
"Het
in Zeeland
Zeeland en
enhet
hetisisZondag;
Zondag;twee
twee
boerinnetjeswandelen
wandelen door
door de
de
„Het is in
boerinnetjes
weiden,
prijken in
sappigen dos
do~ van
van groen
groenen
engoud.
goud. De
Degrond
grondisisvruchtvruchtweiden, die
die prijken
in sappigen
baar
grashalmen met
met frisch
frisch vocht
vocht en
en doet
doet ze
ze
baarj ; overvloedig
overvloedig dreQkt
drenkt hij
hij de
de grashalmen
tieren en
en bloeien
tieren
bloeien en glanzen.
glanzen. De zon
zon giet
giethaar
haar weldoende
weldoende stralen
stralen over
over het
het
weelderige
land, niet
niet verschroeiend
verschroeiend mar.
maar bevruchtend;
bevruchtend j de
de klamme
klamme lucht
lucht
weelderige land,
tempert
haar gloed
gloed en
envormt
vormtals
alseen
een
stralenkrans,welvend
welvendover
overden
denbodem.
bodem.
tempert haar
stralenkrans,
Het isis een
eenheiligdag
heiligdagyowl
voo;
aarde
en
menschen.
En
inderdaad
de
boerinnetjes,
aarde en menschen. En inderdaad de boerinnetjes,
frisch
als hun
hun geboortegrond,
geboortegrond, met
met hetzelfde
hetzelfde uitzicht
uitzicht van
vangezondheid,
gezondheid, van
van
frisch als
malschheid
en
jeugdigheid,
zien
er
even
feestelijk
uit
als
de
akkers.
Zij
malschheid en jeugdigheid, zien er even feestelijk uit als de akkers. Zij
hebben
nette zondagspakje
zondagspakje aangetrokken,
aangetrokken, gesteven
gestevenmuts,
muts, gestreken
gestreken voorvoorhebben het nette
schoot
het zijn
zijn kinderen
kinderen van
vandie
diezondagsche
zondagschenatuur,
natuur,heiligenbeeldjes
heiligenbeeldjesinindien
dien
schoot;j het
tempel.
Zij werken
werken niet,
niet, vermoeien
vermoeien zich
zich niet,
niet, zij
zij wandelen;
wandelen j de
de eene
eenebuigt
buigt
tempel. Zij
zich, om
om een
zich,
een bloempje
bloempje te
te plulcken
plu"k1en j; de andere
andere staat
staat recht
rechtininhaar
haarbevalligen
bevalligen
haar -rein,
-rein, heldeigekleurd
heldergekleurd pakje,
even als
als zij
zij zelf
zelf uit
uit een
een
eenvoud
eenvoud in
in haar
pakje, dat
dat even
koffertje
gehaald tetezijn.
zijn. Er
Eris is
meerdan
danharmonie
harmonie
koffertje schijnt
schijntvoor
voor den
den dag gehaald
meer
eenzelvigheidtusschen
tusschenbeide."
beide."
tusschen
die figuren
figuren en
en die
dieomgeving,
omgeving,ereris is
tusschen die
eenzelvigheid
Bil
den
Vfjver
toont
ons
een
drietal
Zeeuwsche
meisjes,
staand
of
zittend,
ons
een
drietal
Zeeuwsche
meisjes,
staand
of
zittend,
L11 den qver
op,den
denfrisschen
frisschen rand
rand van
va~ een stil groenbekroosd
groenbekroosd water
in
stil gekeuvel,
gekeuvel, op
in stil
water....
....,,
warm en
en diep
diep en
en aantrekkelijk
aantrekkelijk van
van de
de poëzie
poëzie van
van
even
even warm
van toon,
toon, even
even vol
vol van
waarheid
natuur als
als De Wandeling.
Wandellng.
waarheid en
en natuur
Eindelijk,
derde manier
mànier —
- de
detegenwoordige
tegenwoordige?
- eilaas,
eilaas,neen,
neen,
Eindelijk, Verstraete's
Verstraete's derde
?—
de
laatste. Vergis
Vergis ikikmij
mijniet,
niet,dan
danbestaat
bestaathethet
karakteristiek daarvan
daarvan in
in
de laatste.
karakteristiek
hetgene volgt.
volgt.
over het
hetambachtelijke
ambachtelijke van
vanzijn
zijn kunst,
kunst, achtte
achtte hij
hij het
het
Volkomen
meester over
Volkomen meester
niet
meer noodig
nQodig zijn
zijn veelzijdig
veelzijdig luinnen
kunnen te staven
staven door
door het
hetopzettelijk
opzettelijk overoverniet meer
wimien
zelfgezochte
moeilijkheden, door het uitvoeren
uitvoeren van
van bravoerstukjes
bravoerstukjes
f chte moeilijkheden,
winnen van
van zelfgezo
het weidsch
weidsch aan
aan den
dendag
dagleggen
leggen
van
zijnvirtuoziteit
virtuoziteitininhet
hethanteeren
hanteer en
en
en het
van
zijn
van
het penseel.
penseel. Om
Om het
hetvoortbrengen
voortbrengenvan
vanmin
minofof
meerverrassende
verrassendestudies
studies
van het
meer
handeling
han~eling

~
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Vleermuizenuurtje,
een·potloodteekening.
potloodteekening.
Vleermuizenuurtj
e, naar een
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en
schetsen was
was het
het hem
hem niet
nietmeer
meertetedoen
doen;
thans wilde
wildehij,
hij, doch
doch nu
nu met
met
en schetsen
; thans
onderling volkomen
onderling
volkomen in
in evenwicht
evenwicht gebrachte
gebrachtehulpmiddelen
hulpmiddelen voortzetten
voortzetten de
de
heerlijke taak,
taak, welke
welke hij
: vertellen
heerl~ke
hij van
van eerst
eerst af
afv66r
vóóroogen
oogenheeft
heeftgehouden
gehouden:
vertellen
het leven van
het
van den
den minderen
minderen man
man om
om 't even
van
waar,
uit
Zeeland
even van waar, uit Zeeland of WestVlaanderens zeekust,
toch vooral het leven van
Vlaanderens
zeekust, maar
maar toch
van den
den eenvoudigen
eenvoudigen VlaamVlaamopgevat, die
die boer,
boer, niet
niet als
als een
een
schen
landbouwer uit
de Kempische
Kempische heide,
heide, opgevat,
schen landbouwer
uit de
afzonderlijk,
zich zelf
zelf staand,
staand, van
vandedenatuur
natuuronafhankelijk
onafhankelijk wezen,
wezen, maar
maar
afzonderlijk,op
op zich
als
behoorend,
integraal
behoorend
tot
zijn
omgeving,'
als
uitmakende,
in
als behoorend, integraal behoorend tot zijn omgeving,' als uitmakende, in
en met
met haar,
haar, een
een enkel
enkel harmonieus
harmonieus geheel.
geheel.
en
Een
volkomen éénen,
één en, harmonieuzen
harmonieuzen indruk
indruk geven, dat
dat schijnt
schijnt wel
wel in
in haast
haast
Een volkomen
al
en zeker
zeker in
in alaldede
beste
werkendezer
dezerperiode
periodeVerstraete's
Verstraete's ideaal
ideaal tete
al en
beste
werken
wezen.
Van De Begrafenis,
Begrtifenz's, een
der eerste,
eerste, tot
tot Na
de Begrafenis,
Begraftnz's, een
der
wezen. Van
een der
Na de
een der
laatste,
levert de
de geheele
geheele en
en niet
niet korte
korte serie
serie ererdedebewijzen
bewijzen van.
van.
laatste, toe,
toe, levert
Noch
in Naar de
de Doodenwaak
Doodenwaak noch
Terugkeer
noch in 't'1 Hovenierken,
Noch in
Hovenierken, noch in De Terugkeer
noch in
der Visschersvrouwen
Visschersvrouwen noch
in Avond
Blankenberg, noch in De Schifitrekker
Schz'Ptrekker
Avond tete Blankenberg,
noch elders,
noch
elders, zult
zult gij
gij eenige
eenige partij
partij in
in hemel
hemel of
of zee
zee of
ofbosch
bosch weten
weten aan
aan te
te
wijzen,
laten uitschitteren
uitschitteren het
kunnen van
van den
den
wijzen, geschilderd
geschilderdom
om te
te laten
het groote kunnen
eenvoudig omdat
omdat dat
dat nu
nuzoo
zoobij
bijuitstek
uitstekplezierig
plezierig was
wasom
om te
tedoen.
doen.
schilder,
schilder, of eenvoudig
niet gemakkelijk
gemakkelijk en
enzoo
zoomaar
maarals-vanals-vanMeesterlijk,
Meesterlijk, trefzeker,
trefzeker, ofschoon
ofschoon lang niet
verenengeen
geen
haartjeverder
verderisis
zelf,
de geheele
geheelebehandeling;
behandeling; doch
doch juist
juistz66
zóóver
zelf, is de
haartje
zij
verschillende gedeelten
gedeelten volstrekt
volstrektnoodig
noodigwas,
was,om
om dat,
dat,
zij doorgevoerd,
doorgevoerd, als in de verschillende
waar
de schilder
schilder vol
vol van
van was,
was,tetezeggen
zeggen
artistieke
wijze,eenvoudig,
eenvoudig,
waar de
op op
artistieke
wijze,
waar, maar
maar karaktervol
karaktervol en
enschoon
schoontegelijkertijd.
tegelijkertijd.
waar,
Wat
in de
destukken
stukkenvan
vandeze
dezemanier
manier —
- toch
toch ook
ookreeds
reedsgrootendeels
grootendeels in
in
Wat in
beste der
der tweede
tweede—
- vooral
vooraltreft,
treft,is is
vooreerst
verbazendevibratie,
vibratie,
de
de beste
vooreerst
dede'
verbazende
de uitmuntend
uitmuntend gepondereerde waarde
waarde der
der plannen,
plannen, en
en de
de expressieve
expressieveteekening.
teekening.
Geen
stijve, doode
doode omtrekken
omtrekken vertoonen
vertoonen hier
hier de
dedingen,
dingen,alsof
alsofzij
zijuitgeuitgeGeen stijve,
waren in
ingekleurd
gekleurdbordpapier
bordpapierofof
omlijstdoor
dooreen
een
zwartenijzerdraad
ijzerdraad;
zij
sneden waren
omlijst
zwarten
; zij
het geheel,
geheel, inindezelfde
dezelfdelucht
luchtals
alswat
wathen
henomgeeft,
omgeeft,enendoemen,
doemen,groeien,
groeien,
staan in het
voorschijn.
zwellen en
en ronden,
ronden, met
met enkel
enkel eigen
eigen toon
toon en
entegentoon,
tegentoon,ereruituitte te
zwellen
voorschijn.
Aan de
de waarde
waarde der
derplannen
plannen besteedt
besteedt Verstraete
Verstraete ongemeen
ongemeen veel
veel zorg.
zorg.
Aan
van hun
hun artistieke
artistieke beteekenis,
beteekenis, zegt
zegthij,
hij,hebben
hebbenartiesten
artiestenals
alsStruys,
Struys,
Veel van.
Artan, Boulenger,
Boulenger, K. de
de Groux,
Groux, de
deBraekeleer,
Braekeleer, Hals
HalsenenRembrandt
Rembrandtvooral,
vooral,
Artan,
danken aan
aan de
de voortreffelijke
voortreffelijke wijze,
wijze, waarop
waarop zij
zij ieder
ieder voorwerp
voorwerp en
en in
in elk
elk
te danken
voorwerp elk
elk afzonderlijk
afzonderlijk deel
deel ininhet
hetpassend
passendheelheel-ofofhalflicht,
halflicht, in
in de
de passende
passende
voorwerp
of halfschaduw
halfschaduw wisten
wisten voor te
te stellen.
stellen.
vol- of
volZijn teekening
teekening .... ? Ja,
Ja, indien
indien er
er iets
iets is,
is,dat
datbij
bij Verstraete
Verstraete nooit
nooit tot
tot een
een
Zijn
"Schablone" zou
zou zijn
zijn geworden
geworden;; iets
iets dat
dathij
hijniet
nietaan
aaneen
eenmeester
meestermaar
maar alleen
alleen
„Schablone"
aan eigen
eigen en
en onafgebroken
onafgebroken studie
studie verschuldigd
verschuldigd was"
wel —
- zijn
zijn
aan
was, dan
dan is
is het wel
teekening. Ik
verwed er
er wat
watvoor
voor—- dat
dat
geen
akademischfiguur
figuurhad
had
teekening.
Ik verwed
hijhijgeen
akademisch
kunnen teekenen!
teekenen ! Teekenen
Teekenen—- dat
dat
beduidde
hem,in-inde
dealIereerste
allereersteplaats,
plaats,
kunnen
beduidde
bijbijhem,
trek of
of een
eenpaar
paartrekken
trekkenuitdrukken,
uitdrukken, doen
doen begrijpen,
begrijpen, doen
doen voelen,
voelen,
met één trek
wezenlijk karakteristieke
een houding,
houding, een
een daad.
daad.
het wezenlijk
karakteristiekevan
van een
een gebaar,
gebaar, een
?
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lieden, die
die geen
geenander
anderteekenen
teekenenbegrijpen
begrijpendan
danhet
hetakademische,
akademische,hebben
hebben
De lieden,
wel
wel eens
eens beweerd,
beweerd, dat
dat Verstraete
Verstraete „niet
"niet lam
kón teekenen."
teekenen. " En
En dat
dat heb
heb ik
ikhen
hen
hooren doen
van tafereelen
doen tot
tot in
in 't aanschijn
aanschijn van
tafereel en als:
als: Begrafenis,
Begrtifenis, De Schiptrékker,
Schiptrèkker,
De Visschersvrouwen,
Visschersvrouwen, Te BlankenbergBlankenberg .....
... en Na de
de Begrafenis.
Begrtifenis.
Wie de
de boeren
boeren van
van nabij
nabij gezien
gezien heeft,
heeft, wie,
wie, als
alskind,
kind,onder
onderboeren
boeren isis
Wie
opgegroeid, die
c1ie herkent
herkent op
op den
deneersten
eerstenaanblik
aanblikhet
hetvolkomen
volkomenjuiste
juistevan
vanden
den
opgegroeid,
gang der
der personages,
personages, die
die daar,
daar, in
in Begrafenis,
Begrtifenis, langs
langs den
den eenzamen
eenzamen veldweg
veldweg
voortwaggelen. Uren
liep de
de schilder,
schilder, met
methet
hetschetsboekje
schetsboekjeininde
dehand,
hand,
voortwaggelen.
Uren lang liep
zijn model
model —
- Brasschaatsche
Brasschaatsche boer,
boer,
achter zijn
Zeeuwsche schiptrekker
schiptrekker of BlankenbergBlankenbergZeeuwsche
sche strandlooper
strandloop er -— tot
het hem,
hem, na
na
sche
tot het
twintig maal
maal herbegonnen
herbegonnentetezijn,
zijn,eindelijk
eindelijk
en goddank
goddank gelukt
gelukt was,
was, het
hettypische
typische van
van
en
dat
gaan
op
den
punt
van
zijn
potlood
dat gaan op den punt van zijn potlood
te krijgen.
krijgen.
vast te

*

**

"Schilder
gij niet
niet gezien,
gezien, wat
wat
„Schilder niets
niets wat gij
gij
niet gevoeld,
gevoeld, wat
wat gij
gij niet
nietbeleefd
beleefd
gij niet
hebt."
wel geen
geen eed
eed op
op te
te
hebt." Ik
Ik hoef
hoef er
er wel
doen,
niet waar,
waar, dat
datikikdeze
dezemachtspreuk,
machtspreuk,
doen, niet
hetdrakonisch-imperatieve
drakonisch-imperatieve van
van haar
haar
in
al het
in al
vorm,
ketterij in
in zake
zake
vorm, beschouw
beschouw als
als een
een ketterij
van kunst,
kunst, het
het wederleggen
wederleggen niet
niet ééns
ééns nog
nog
waard. Iets
Iets anders
anders isisechter
echterdeze
dezewoorden
woorden
te doen
doen doorgaan
doorgaanals
alsalleenzaligmakenalleenzaligmakenden,
algemeenen regel,
en iets
iets anders
anders ze
ze
.iJ
den, algemeenen
regel, en
enkel
toepasselijk te
verklaren op
op een
een
enkel toepasselijk
te verklaren
gegeven
van kunst,
kunst, b.v.
b.v. hier
hier het
het
geg'even soort
soort van
landschap.
acht ik
ik het
het onomstootonomstootlandschap. En
En nu acht
baar waar, dat
dat het
hetwerken-naar-de-natuur
werken-naar-de-natuur
Figuur
het schilderij Boomgaard.
Boomgaard.
Figuur uit
uit het
-— voor
voor zooveel
zooveel zulks,
zulks, in
in letterlijken
letterlijken zin
zin
opgevat,
te verwezenlijken
verwezenlijken is
is —
- voor
voorden
denlandschapschilder
landschapschilder een
een voorwaarde
voorwaarde
opgevat, te
is
van duurzaam
duurzaam welgelukken.
welgelukken.
is van
Op
de methode,
methode, de
de uiterlijke
uiterlijke behandeling
behandeling komt
komt het
het immers
immers niet aan!
aan! In
In
Op de
elke
richting toch,
toch, met
metalle
alledenkbare
denkbareprocédés,
procédés,zijn
zijn werken
werken van
vanonbetwistonbetwistelke richting
bare kunstwaarde
kunstwaarde geschapeR
geschape:a;; réalisme,
réalisme. tachisme,
tachisme, impressionisme,
impressionisme, zij
zij tellen
tellen
grootheden, en
en die
dieder
dereene
eenerichting
richtingzijn
zijndie
dieder
derandere
anderewel
welwaard;
waard;
alle
hun grootheden,
alle hun
ja,
tot het
hetpointillisme
pointillisme toe
toebeleefde,
beleefde, eindelijk,
eindelijk, een
een niet
nietmeer
meerteteloochenen
loochenen
ja, tot
triomf,
wel in
in zdo
zo'omenig
menigmeesterlijk
meesterlijk doek
doekvan
vanClaus
ClausofofHeijmans,
Heijmans, zoo
zoo
triomf, en
en wel
van dezen
p.v.
der Kudde
Kudde op
Winterdag, van
dezen laatste,
laatste, een
een
een Winterdag,
o, een
Terugkeer der
b.v. in Terugkeer
wezenlijke merveille
licht én
vibratie én
én...
poëzie!
van licht
én vibratie
... poëzie!
merveille van
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Op
de natuur; op
haar schoon~
haar begoochelend
begoochelend verschoon, haar waar; op
op haar
verop haar
Op de
allës neer...
neer... Grond, boomen, water,
mogen, dáárop
slotte· allès
6.AI-sop komt
komt ten
ten slotte
water, wolken,
dieren en menschen, al
dieren
wat men
men weergeven
weergeven wil
wil inineen
eenzelfde
zelfdeschepping,
schepping, het
het
al wat
in gelijke
gelijke voorwaarden,
moet geschilderd worden in
voorwaarden, het moet
moet geschilderd
geschilderd worden
in zijn natuurlijke voorwaarden, in
zijn wezenlijke
wezenlijke verhoudingen
en met
met
in zijn
verhoudingen tot
tot en
elkander.
Geen modellen van
beroep dus,
dus, evenmin
evenmin als
als de
de ouderwetsche
ledepop,
van beroep
ouderwetsche ledepop,
die
men met
met een
een lapje
lapje zijde of baai
baai tot
tot een
een paus
paus ofofeen
eenschooier
schooiermaakt;
maakt;
die men
modellen
zullen
zijn
de
boer,
de
jager,
de
visscher,
de
schiptrekker
zelf,
modellen zullen zijn de boer, de
de
zelf, niet
hier
de stad
hier in
in de
stad of
ofininde
dewerkplaats
werkplaats van
van den
denmeester,
meester, maar
maar ter
ter plaatse
plaatse zelf
waar
hij als boer,
boer, jager,
jager, visscher,
schiptrekker doende
waar hij
visscher, schiptrekker
doende is.
clát programma -— gezond
Van dát
gezond voor
hem, vermits
vermits zelf-gekozen!
zelf-gekozen! -— week
voor hem,
Verstraete van J188o
880 tot
het einde
einde toe
toe geen
geenenkel
enkel oog
enblik af. Aan clåt
dát
tot het
oogenblik
programma
wij verschuldigd
verschuldigd het
het volkomen
volkomen homogeene evenzeer
het
programma zIJn
zijn wij
evenzeer als
als het
geleefde van
geleefde
van al
al wat
wat hij
hij onderteekende.
En waar
En
waar hij
hij ons
ons nu
nu moge
moge meetroonen, naar
weelderige Zeeland,
Zeeland, de
de
naar het weelderige
zijn geliefkoosd
geliefkoosd Brasschaat,
Brasschaat, overal
hij ons
ons
eentonige Noordzeekust of
of zijn
overal toont hij
die innige
harmonie tusschen
tusschen polder
of heide
heide
die
innige eenheid,
eenheid, die
die grootsche harmonie
polder of
of zee of
en menschen en dieren.
dieren.
Ik herinner
Ik
herinner mij zijn Berechting.
Berechling. De heele heide
heide is ondergesneeuwd ...
Vaal hangt,
Vaal
hangt, ijskil en
winderig, de
de hemel.
hemel. In
In de
de verte,
verte, aan
aanden
denhorizon,
horizon,
en winderig,
wat boomen en
huisjes. Daar,
Daar, door
doorhet
hetveld,
veld,zoekend
zoekendenenmet
metmoeite
moeitevindend
vindend
en huisjes.
het onder
het
onder 't winterdons bedolven voetwegeltje, gaat de
de priester,
priester, dragend
dragend
het viaticum
viaticum aan
aan een
een verren
verren zieke,
zieke, met
met vóór
zich den schellenden koorknaap,
v66r zich
achter zich,
achter
zich, weenend in
haar schort,
schort, de
de arme
arme vrouw,
vrouw, die
diehem
hemroepen
roepen
in haar
kwam ...
kwam.
.. De priester
priester in
in blank
blank geplooid
geplooid roket over
den zwarten toog
en
over den
toog en
over het
over
het roket om
hals en
en schouder
schouder een
een met
met goudbestikt
dalmatiek ....
om hals
goudbestikt dalmatiek
Worstelend tegen
den wind
wind buigen
buigen zij
zij voorover,
voorover, alle
alle drie,
drie,met
metdezelfde
dezelfde
Worstelend
tegen den
onbewuste beweging
beweging van
onbewuste
van het
het bovenlijf ....
Vergelijk
Vergelijk hiermede
hiermede De Begrafenis.
Begrtifenz's. „Zoo
"Zoo is
de hei,"
hei," schreef
schreef Dr.
Dr. Max
Max
is de
Rooses; „zoo
"zoo gaan
gaan er
er de
de menschen en rijdt er
de kar;
kar; de
de boompjes
boompjes staan
staan
er de
armtierig te verschrompelen
verschrompelen langs
de paden;
paden; de
devrouwen
vrouwen kunnen
kunnen er
erzoo
zoo
er armtierig
langs de
vormeloos
vormeloos uitzien
uitzien in haar
haar kapmantels; het
land is er
er zoo
zoo vlak
vlaken
enzoo
zoohopehopehet land
loos
Het isisdus
dusniet
nietmoedwillig
moedwillig hermaakt om bij een hegrafenis
loos bar.
bar. Het
begrafenis te
passen,
passen, en
en op
op denzelfden weg zou
zou ook
ookeen
eenbruiloft
bruiloft kunnen
kunnen joelen en woelen,
en
den eersten
eersten aanblik
aanblik dringt
dringt het
het begrafenisachtige,
begrafenisachtige, het treurige
treurige
en toch
toch bij den
in ons
ons door.
door. Geen
Geenvertoon
vertoonvan
vandroefheid;
droefheid;geen
geenmelodrama,
melodrama, zelfs geen
in
drama; wel integendeel
integendeel onverschilligheid,
onverschilligheid, wezenloosheid:
wezenloosheid: de
de menschen langs
drama;
achter gezien
gezien zonder
zonder gebaren,
gebaren, een
een alledaagschen plicht k-Wijtende,
kwijtende, een taak
taak
achter
zonder lust noch
noch tegenzin
tegenzin volbrengende.,
volbrengende .. En
En toch
toch werkt
werktalles
allessamen,
samen,om
omons
ons
tebrengen,
brengen, waarin
waarin blijkbaar
blijkbaar de
schilder zich
Die
in de
de stemming
stemming te
in
de schilder
zich bevond.
beyond. Die
natuur en
en menschen, die verstomptheid
verstomptheid bij
bij den
stomme onverschilligheid
onverschilligheid van natuur
stomme
anderen voor
voor het lijden, spreken
spreken van
van verlatenheid
verlatenheid in den
den
eenen en bij de anderen
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tijd en
en in
eindeloozen tijd
in de
de eindelooze ruimte,
treurig verdwijnen
verdwijnen in
het
ruimte, van
van treurig
in het
banale, in
banale,
in het
het vormelooze, verhalen
van het
heteinde
einde van
van iemand,
iemand, die
die nooit
nooit véél
verhalen van
is geweest,
maar die
die dan
dan toch
toch mensch w,as,
van dezelfde
dezelfde groote familie,
is
geweest, maar
was, lid van
waartoe wij
wij behooren: zij
vormen een
een treffend
treffend beeld
beeld van
van dood,
dood, van
van vergetelzij vormen
heid, van uitgeveegdheid."
Naar de
de Doodenwaak
in den
den vroegen
vroegen wintervalavond,
In Naar
Doodenwaak toont hij ons,
ons, in
winterv-alavond,
een schaar
schaar boeren
boeren en
enboerinnen,
boerinnen,aanschrijdend,
aanschrijdend, met
met loome, gewone stappen,
stappen,
door
den
harden
sneeuw,
naar
het
stille,
netjesgewitte
boerenhuis,
waarin
door den harden sneeuw, naar het stille,
boeren-huis, waarin
Berechting zijn
zi.in
een doode op
het stroo ligt.
Hier als
als in
in Begrq,fenis,
in Berechting
op het
ligt. Hier
als in
Begrafenis, als

Boerenbegrafenis, naar
bezit van
van den
den heer
heer van
van Cutsem te Brussel.
naar een
een schilderij
schilderij in
in het
het bezit

zij hooren te huis
de
personages homogeen
homog een met
met het
het geheel:
geheel: zij
huis bij
bij dat
dat arme
arme
de personages
landschap,
hei, bij
bij die
die povere
povere boomkens
boomkens;j zij zijn er één mee.
landschap,bij
bij die
die kale
kale hei,
eenheid van impressie,
zij
En
die harmonie,
harmonie, die
die eenheid,
eenheid, die
die volkomen eenheid
impressie, zij
En die
treft
ons in
in alles,
alles, wat
wat Verstraete ons
gaf.
ons gaf.
treft ons
De Oogst der Armen
Armen....
stil staan
staan zij
zij daar,
daar, in
in dezen
dezen bladstillen
Hoe stil
.... Hoe
treurige daghelle maanlicht, wroetend, met
kromme vingers,
vingers,
nacht
en het
het treurige
met kromme
nacht en
uit
den klammen
klammen herfstgrond, de vergeten aardappeltjes,
aardappeltjes, in
in gebogen houding,
uit den
het teekenachtig
proza van
La Bruyère,
dierlijk
herinnerende aan
van La
teekenachtig proza
dierlijk schier,
schier, herinnerende
aan het
dieren,
werk- en
en slaafdieren,
vertoonend,
als
zij
straks
opkijken,
dieren, werkslaafdieren,
zij straks opkijken, menschelijke
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aang
ezichten..Zij
Zij· hebben
tot ininhun
hundagelijksche
dagelijksche kleeding
kleeding —
- de
de
aangezichten.
hebben zelf
zelf -— tot
kleur, de
de vale,
vale, van
van de
kleur,
de vale
vale hei.
hei.
Ziehier Het Uur
Uurder
derVledermuizen.
Vledermuizen. Te
midden van
van den
den breeden
breeden zandweg,
zandweg,
Te midden
met, als achtergrond,
de netjes
met,a]s
achtergrond, de
netjes geschore`n
geschorèn haag en
e~ den
denhouten
ho~tenafsluitboom
afsluitboom
met, hoog boven
bovenzich,
zich,millioenen
millioenensterretjes,
sterretjes,pinkelend
pinkelend guitig
guitigals
alskinderoogjes
kinderoogjes
met,
in de
0 zoo weinig,
weinig, zoo
zoo woordwoordin
de lucht,
lucht, een
eenZeeuwsch
Zeeuwschvrijerspaartje,
vrijerspaartje, keuvelend,
keuvelend, o
schaars, over
over koetjes
koetjes en
en kalfjes,
kalfjes, een
eengesprek,
gesprek, heenzuchtend,
heenzuchtend, stilweg,
stilweg, in
in het
het
schaars,
gefluister des avonds,
gefluist~r
avonds, evenals
evenals hun
hungestalte
gestaltewegdoezelt
wegdoezeltininhet
hetschemerdonker.
schemerdonker.
En dan,
Na de
En
dan, in
in Na
de Begrafenis,
Begrafenis, de
gebogen gedaante
gedaante van
vanden
denarmen
armen oude,
oude,
de gebogen
wie weet
weet
willoos
willoos gaande,
gaande, weggeleid
weggeleid willoos
willoos van
van de
de plek,
plek, waar
waar hij
hij of
of zij
zij --- wie
het?
nu voor
voor immer
immer rust;
rust j zie
zie eens
eens wat
wateen
eensmart
smartererspreekt
spreekt uit
uit de
de
het? -— nu
dunne
dien gespannen
gespannen hals,
hals, uit
uit dien
dien arm,
arm, die
die hand
hand ....
dunne ronding
ronding van
van dien
dien rug, uit dien
....
En 't landschap
schijnt mee
weenen, te
te willen
willen weenen,
weenen, zoo
zoo
landschap weent
weent mee,
mee, schijnt
mee te weenen,
treurig en
en regenzwanger
regenzwangerziet
ziethet
het er
er uit
uit....,
treurig
...., alom
alom in
in het
hetrond.
rond. 1)I)
Zoo
verstond Verstraete
Verstraete het
hetimpressionisme:
impressionisme: een
een impressionisme
impressionisme van
van het
het
Zoo verstond
gevoel veel
gevoel
veel meer
meer dan
dan één
één van
van de
de weergeving.
weergeving.
„Als ik
hij mij
mij eens,
eens, „en
"en de
deNatuur,
Natuur, die
diealtijd
altijd zoo
zoo
"Als
ik buiten
buiten kom,"
kom," zeide
zeide hij
mooi
en zoo
zooanders
andersis,is,doet
doeteen
eenwonder
wonder; jeen
eenwonder,
wonder,dat
datmet
metmijn
mijn eigen
eigen
mooi en
maar dan
dan isis ook
ook geen
geenenkel
enkelmiddel
middel
ziel
overeenstemt, dan
dan isis elk
elkmiddel
middel goed,
goed,maar
ziel overeenstemt,
goed genoeg,
wat ik
ik voel en
goed
genoeg, om
om uit
uit te
te drukken,
drukken, wat
en hoe
hoe ik
ik het
hetvoel."
voel."

...#

...

Zou
Verstraete nu
nu op
op den
den met
met zooveel
zooveelbijval
bijval betreden
betreden weg
wegzijn
zijn voortgevoortgeZou Verstraete
gaan,
of mochten
mochten wij
wij ons
onswellicht
wellichtvoorbereiden
voorbereiden op
opeen
eennieuwe,
nieuwe,vierde
vierdemetametagaan, of
morfoze
?
morfoze?
Onmogelijk
te maken,
maken, wat
wat de
detoekomst
toekomst voor
voor een
een zoo
zoo
Onmogelijkzou
zou het
het zijn,
zijn, uit
uit te
als die
die van
vandezen
dezenschilder
schilder nog
nogininhaar
haarschoot
schoothield
hield ververveelzijdige gave
veelzijdige
gave als
borgen. Dit isisechter
echterzeker:
zeker: ininden
denlaatsten
laatstentijd
tijdlegde
legdeVerstraete
Verstraetezich
zichook
ook
borgen.
op dedemarine,
marine,enenhethet
tiental
grootere
kleinere
schilderijen, die
diehij
hij
toe op
tiental
grootere
en en
kleinere
schilderijen,
van een
een verblijf
verblijf in
in Engeland
Engeland en
eneen
eenander
anderopoponze
onzeVlaamsche
Vlaamschekust
kustnaar
naar
van
huis bracht,
bracht, stempelden
stempelden hem
van dan
dan af
af tot
toteen
eenonzer
onzerknapste
knapstezeeschilders.
zeeschilders.
huis
hem van

...

#.

•

...

•

Niet alleen
alleen in
in België,
België, ook
ook ininhet
hetbuitenland
buitenland stond
stond en
enstaat
staatTheodoor
Theodoor
Niet
Verstraete
Verstraete aangeschreven
aangeschreven als
als een
een der
dermeesters
meestersonzer
onzerschool.
school.
Sedert 1885
1885 was
was hij
hij een
eender
dermeestgezochte
meestgezochte gasten
gasten op
opalle
alleParijsche
Parijsche tentenSedert
toonstellingen,
en sedert
sedert enkele
enkele jaren
jaren sociétaire
soczëtaz're van La
La Soczété
Soczëtédu
duCham.p
Champ
toonstellingen, en
de Mars
Mars en
en van
van de
de Secession
Secessz'on te Munchen.
Munchen.
0 God!
God! zoo
zoo het
het inindat
datrijke,
rijke,warme
warmehart
hartenen
dien
voortreffelijken,
in in
dien
voortreffelijken,
nogeens
eensdag,
dag,nog
nogeens
eens
lichte
volle
middagmocht
mochtworden!
worden!
edelen geest nog
edelen
lichte
en en
volle
middag

o
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,) Een
Een van
van de
depersonages,
personages, den
den grafdelver, schilderde
schilderde de kunstenaar
kunstenaar later
later weg.
weg,

I)

