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VOORBERlCHT

Geen wetenschap biedt meer aantrekkelijkheid dan de geschiedenis, omdat zij over het leven handelt; en geen tak van de
geschiedenis is verleidelijker dan de kunstgeschiedenis. In deze
kunstgeschiedenis zal het hoofdstuk, waarin onze eigen kunst, de
kunst onzer voorouders, de kunst van ons vaderland geschetst
wordt, boven alle andere onze aandacht opwekken en gaande
houden.
Sedert den wereldkrijg heeft België een plaats ingenomen onder
de volken. Eertijds beschouwde men het als een land van luttel
belang, maar thans dwingt het aller eerbied en bewondering af;
het onderhandelt met de mogendheden op een voet van gelijkheid.
En daarom heeft, meer dan ooit, alles wat ons land aangaat een
hooger gewicht gekregen.
Zeker en vast, niet van gisteren is het ons bekend dat het merkwaardige artiesten heeft gehad, dat zijn schilderschool door de
eeuwen heen onder de heerlijkste heeft geschitterd en dat zijn
museums, kerken en stadhuizen een overvloed van meesterwerken
bezitten. Doch, daaromtrent mag niemand thans nog langer onkundig
blijven. Vreemde geleerden hebben onze openbare verzamelingen
met grooten ijver en onverholen belangstelling doorvorsebt en er
stof uit geput voor geleerde boeken, die aantoonen welken prijs zij
aan die schatten hechtten. Welnu, indien vreemdelingen zoo goed

VI

weten hoe rijk wij zijn aan kostbare en mooie bezittingen, zou het
den Belgen onverschoonbaar wezen hun eigen kunstschatten niet
te kennen.
Geen enkele poging mag in dien zin verwaarloosd worden.
Er bestaan zeer volledige en uitmuntende geschiedboeken van
de Vlaamsche schilderkunst ; de monographieen over onze oude en
moderne kunstenaars zijn talloos ; bizondere werken handelen
over de eigenaardigste vraagstukken betreffende het ontstaan onzer
nationale kunst... Wij hebben ons opzet beperkt tot het schrijven
van een klaar boek, zoo aangenaam mogeli j k, dat het voornaamste
bevat van hetgeen men dient te weten en de opeenvolgende ontwikkelingsstadiums van de kunst en hare evoluties verklaart, gesteund
op oordeelen die niet de eenvoudige weergave zijn van vooropgezette
meeningen.
Vlaamsche kunst, Vlaamsche schilderkunst ... Over de beteekenis van dit woord dient men akkoord te gaan. Wil het beduiden
dat er niets nationaals, Belgisch, is, tenzij Vlaanderens kunst ? Zeker
niet. Deze term « Vlaamsche » is traditioneel; daarmee beduidde
men steeds : de kunst beoefend in al onze provincial, al was het in
Vlaanderen, Brabant, Antwerpen of Luik...
In de oogen van vele Franschen is, thans nog, een Luíkenaar
een « Vlaming » ; er zijn er zelfs die oprecht meenen dat het Vlaamsch
de taal van Luik is, omdat op kunstgebied volgens de conventie
Belgisch en Vlaamsch hetzelfde is. Het is vooral hetzelfde als er
sprake is van de kunst, in de ruimere en klassieke beteekenis van het
woord. Hierin zou men zich zeker niet kunnen vergissen, noch
geneigd zijn de Waalsche artiesten uit deze kunst te weren. Jan
Van Eyck, die te Maaseyck, in Limburg, geboren werd en zijn
opleiding genoot te Luik, werd toch steeds als een Vlaamsch meester
beschouwd. Een ander vermaard kunstenaar, « Roger de la Pasture »,
die te Doornik het levenslicht zag en er gewerkt heeft, is wel degelijk
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een Vlaamsch schilder ; de vertaling van zijn naam in « Rogier
Van der Weyden » heeft niet belet dat hij Waal bleef. Eveneens is
een artiest uit Rijssel of Valenciennes een Vlaming, omdat deze
beide steden eertijds deel uitmaakten van Vlaanderen, hoewel zij
thans aan Frankrijk behooren.
Dit zal, naar onze bescheiden meening, volstaan om den titel
van dit boek te wettigen en te verklaren : Kleine Geschiedenis der

Vlaamsche Schilderkunst.
^

* *
Zekere opvoedkundigen zijn de meening toegedaan dat de
kunstgeschiedenis in het onderwijs van ondergeschikt belang is...
Het is, meenen wij , de Engelsche filosoof Herbert Spencer die de kunst
aldus definieerde : « De kunst is dát wat niet nuttig is ». Daarmee
bedoelde hij niet dat de kunst een nuttelooze zaak is, maar dat zij
staat boven alle beschouwing van eenvoudig practischen aard. Het
essentieele van de kunst ligt in haar bestaan buiten dit soort beschouwingen. Van zoodra deze laatste zich meer laten gelden, verliest de
kunst van haar zedelij k overwicht, verlaagt zich, wordt bijkomstig
en de onderdanige dienares van het nuttige ; van dan of is zij niets
méér dan « industrieele » kunst of « toegepaste » kunst.
Gelukkiglijk, zoo bedoelen het niet de opvoedkundigen waarop
wij zinspelen. Zij beweren dat in het leven de kunst als een ontspanningsfactor moet worden aangezien en dat het verkeerd zou wezen
haar op éénzelfde lijn te plaatsen met de onderwijsvakken, welke
zij als de eenige onontbeerlijke beschouwen, zooals de wis- en
natuurkunde, de lichamelijke opvoedkunde, de staatkundige geschiedenis, e. .m....
Wat een dwaling ! ... Niettegenstaande hij aanneemt dat deze
leervakken tot de « nuttigste wetenschap » behooren, laat Herbert
Spencer er onmiddellijk op volgen in zijn vermaard boek Over de

O pvoeding

dat « zonder de schilderkunst, de beeldhouwkunst en

allerhande gemoedsbewegingen door de schoonheid der natuur
voortgebracht », met één woord, « dat zonder de schoonheidsleer
en het daaruit voortvloeiend genot, het leven niet half zoo mooi zou
wezen ». En hij voegt er aan toe : « Verre van ons het aankweeken
van den smaak en het genot dat het meebrengt, te houden voor iets

dat van belang ontbloot is ; wij meenen integendeel dat dit genot
in de toekomst in het leven van den mensch meer dan ooit een
ruimere plaats zal innemen. »
Dit was Spencer's oordeel ruim vijftig jaar geleden. De huidige
tijden, hoe beroerd zij ook wezen, hebben den wijsgeer in 't gelijk
gesteld. Geen enkel tijdperk heeft met meer hartstocht de kunst zien
beoefenen dan het onze ; geen heeft meer schilders en beeldhouwers
voortgebracht ; geen heeft bij het publiek zoozeer het verlangen doen
ontstaan om kunstwerken te bezitten. En nochtans, stoffelijke
zorgen, bekommernissen en onrust ontbreken niet ! Niemand zal
ontkennen hoe noodig het voor eenieder is, elkander op te beuren,
tegen ontmoediging te reageeren en de sombere gedachten te verdrijven ... Wat kan ons in de ellende meer vertroosten dan de kunst,
die idealen schept ?
^

* *
Doch, laten wij op de meer speciale quaestie van het onderwijs
terugkomen.
Zoo er een leervak bestaat, aan betwelk men in de studi e n eenstemmig groot gewicht hecht, is het wel de politieke geschiedenis
der volken. Welnu, in de meeste handboeken van geschiedenis, in
deze althans die tot 5ór enkele jaren overal gebruikt werden, is er
alleen sprake van naijver tusschen prinsen en vorsten, van veldslagen, samenzweringen, hofkabalen e.d.m.... Niet ten onrechte
heeft men gezegd : « evenals eertijds de koning alles was en het yolk
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raden, hun driften, hun lief de . . . De werken onzer primitieven zullen
u het naleve geloof onzer voorouders openbaren en meteen zult gij
de kleinste bizonderheden kennen over hun handel en wandel, de
huiselijke voorwerpen rond,om hen, de inrichting hunner woningen,
de schilderachtige hoekjes van hun dorpen, hun landschappen, en
hoe zij het land bebouwden en hoe zij zieh gedroegen op hun jachtpartijen, in het spel, in hun vredeswerk en oorlogsdaden. Later,
wanneer de schilderkunst in ruimer kringen inspiratie zal zoeken,
zult gij net als een toeschouwer aanwezig zijn op hun vergaderingen,
feesten en kermissen ; gij zult ze beurtelings opgewekt en droevig
zien, drinkend, lachend, weenend ; de corporaties in hun heerlij ke
en gezonde majesteit zullen hun schitterende kenteekenen vóór u
ten toon spreiden, hun van gezondheid blakende aangezichten, hun
prachtig overwicht van eerlijke en krachtdadige burgers. Het is een
doorloopend schouwtooneel, vol afwisseling en onbegrensd, dat zieh
vóór uw oogen ontrolt, welsprekender dan het woord, boeiender
dan het verhaal der geleerdste en betrouwbaarste boeken. Wat gij
u slechts hadt kunnen inbeelden, zult gij zien ; gij zult het zien
door « de oogen van het verleden zelf ».
Om die reden is de kunstgeschiedenis noodzakelijk ; zij is de gids
die u zal leiden, van eeuw tot eeuw, door een uitgestrekt wonderland, die u het ontstaan, de waarde en de schoonheid er van zal
aantoonen en u helpen om dit alles aandachtig te aanschouwen en
te bewonderen, opdat gij op uw beurt het aan anderen zoudt kunnen
laten bewonderen !
L. S.
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HET ONTSTAAN

De eerste vraag, die zieh bij den aanvang dezer studie stelt, is deze :
Hoe is de Vlaamsche Schilderkunst ontstaan?
Gedurende vele jaren is men met deze quaestie nogal in verlegenheid
geweest ; in feite is zij teer eenvoudig.
Een kunst wordt niet geboren zooals een kind geboren wordt... Daartoe
zijn bizondere omstandigheden noodig, gelukkige omstandigheden, een
atmosfeer die gunstig is voor haar ontluiking en haar ontwikkeling.
Het is opvallend hoe de voorspoedige toestand van een land, zijn hooge
graad van beschaving, j a, zelf s van corruptie, de kunst steeds buitengewoon
heeft begunstigd. In tijden van weelde, rijkdom en zedenverfijning schittert
zij als een bloem in de zon.
De XIVde en XVde eeuw waren een der glansrijkste tijdperken uit onze
geschiedenis. De groote steden van ons land, Brugge, Gent, Brussel, Luik,
Ieperen, Leuven, zelfs Mechelen, waren centrums van handel en nijverheid met
een ongewone bedrijvigheid. Onder het Huis van Boergondié verbreidde zieh
het leven en het vertrouwen overal. Brugge was de grootste markt van NoordEuropa. Schepen uit alle landen deden de haven aan. Vreemde natien waren
er op gesteld aldaar handelskantoren op te richten. Men sprak er alle
dialecten ; de greffie der rechtbanken bewaart thans nog notarieele akten
in acht tot tien verschillende talen opgesteld. « Geen land, zegt een kronij kschrij ver, mag voor de handelswaren met het land van Vlaanderen
vergeleken worden. »
Weinig later, in de XVde eeuw, telde Brugge 150.000 inwoners,
dit
52 gilden, 50.000 werklieden ; de goudsmeden
was in dien tijd enorm
alleen waren talrijk genoeg om een legerkorps te vormen. De beweging in
de stad was zoo groot dat, bij het binnenkomen en het uitgaan der werklieden,
het magistraat de klok deed luiden om den toegang der bruggen vrij te laten
en de moeders uit te noodigen de jonge kinderen van de straat te halen.
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In de XIVde eeuw was de stad Ieperen even machtig. Zij telde 200.000 inwoners en 4.000 weefgetouwen. Haar onvergelij kelij ke Lakenhal, onder den
oorlog op dwaze wijze vernield, legde het schitterend getuigenis af van haar
luister.
Ook Leuven deelde met haar zustersteden in dezen voorspoed. Zij was
de geliefkoosde Residentiestad van de hertogen van Brabant en bezat, behalve
prachtige monumenten, een aanzienlijke arbeiders- en koopliedenbevolking,
manufacturen van wol, lij nwaad, laken en tapijten, vermaarde leerlooierij en
en bierbrouwerij en.
En van 1394 af richtte men er den beruchten Ommegang in, die tot type
zou dienen voor de latere Vlaamsche cavalcaden en « Blij de Inkomsten »
waarvan de faam alom bekend werd.
Te Gent, te Luik en weldra ook te Antwerpen, éénzelfde bedrijvigheid,
éénzelfde weelde.
Wat al centrums die gunstig waren voor de ontluiking en de ontwikkeling van de kunst !
En inderdaad, de kunst ontplooide er zieh wonderlij k... Maar op welke
wijze, langs welke banen en in welke voorwaarden ? Om dit alles heeft men
zieh langen tijd weinig bekommerd. De middeleeuwsche kunst was sedert de
Hervorming in volledig discrediet vervallen ; men noemde ze de « Gothische »
kunst en het woordje « Gothisch » beteekende toen zooveel als « achterlij k ».
De Hervorming echter heeft haar schoonheid in eer hersteld en opnieuw aan
onze bewondering opgedrongen. Dit geschiedde weliswaar zeer langzaam.
De meesterwerken, die Belgic in zijn kerken bezat, werden voor niet veel
méér aangezien dan om het even welke gewone voorwerpen, die bij den eeredienst behoorden, en alleszins voor minder dan méér moderne, doorgaans
middelmatige gewrochten; men eerbiedigde ze omdat zij daar altijd hadden
gehangen en deel uitmaakten van den inboedel. In de Sint-Baafskerk te Gent
was er evenwel een schilderij , dat wegens zijn waarde en zijn oudheid niet
onopgemerkt werd voorbijgegaan; het bestond uit een groote polyptiek,
met als onderwerp De A an bidding van het Lam Gods, en bevatte, buiten
het middelpaneel, verscheidene luiken langs beide zij den beschilderd. Doch,
in 1816 gelukte een koopman er in de kanunniken te overhalen hem deze
luiken te verkoopen : het koopje werd gesloten tegen den prijs van
3.000 gulden!
Deze zaak verwekte toenmaals niet de minste opspraak. Men vond het
ongetwijfeld zeer natuurlijk. Nochtans, wanneer de geleerden hunne aandacht op deze eertijds zoo versmade, Gothische kunst begonnen te vestigen,
kwamen zij tot de overtuiging dat dit Lam Gods, waarvan nog een fragment
in Belgic bestond, en gelukkig het voornaamste, een meesterwerk was, en
doordat de documenten betreffende zijn uitvoering en de wederwaardigheden,

(Gent, Sint-Baafs.)

HUBERT (?) en JAN VAN EYCK. — De Aanbidding van het Lam Gods.

(Clich ė Van Oest.)
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welke het tij dens de onlusten in de XVIde eeuw had beleefd, nog bestonden ,
kwamen zij te weten dat de auteur Jan Van Eyck heette. En Jan Van Eyck
werd tot eeri groot kunstenaar uitgeroepen. Men meende insgelijks te ontdekken
dat hij een broeder zou gehad hebben, Hubert, en er was zelfs spraak van een
zuster, Margareta. Voorwaar, een doorluchtige, in zekeren zin wonderbaarlijke familie, die een zoo volmaakt oeuvre had voortgebracht. Men bekommerde
er zich niet om te weten hoe en waar zij in de leer waren geweest, evenmin of
andere meesters hen met andere belangrijke werken waren voorafgegaan,
zooals men logischerwijze had moeten veronderstellen. Maar aangezien
men het jaartal kende van de polyptiek 1432 en niets ontdekt had,
dat ouder was, besloot men dat met het altaarstuk Het Lam Gods het
beginpunt van de Vlaamsche schilderkunst voor goed was vastgesteld. En
zoo werd dit meesterstuk als een schepping die zoowaar uit zichzeif was
ontstaan.
Dit was natuurlijk onzin.
Sedertdien zijn de meeningen veranderd ; de eruditie is ernstiger geworden.
Zij is ver genoeg in de kunstgeschiedenis teruggegaan om uit te maken wat
het meesterwerk is voorafgegaan en terzelf dertij d om den waren oorsprong
van de Vlaamsche schilderkunst vast te leggen.
Het Lam Gods dagteekent, zooals hooger gezegd, van 1432. Bestonden
er vóór dien tijd in Vlaanderen oprecht merkwaardige schilderwerken ? Waren
er meesters met een waar talent ? Dit laat heden ten dage geen twij f el meer
over. Doch, de kunst ontwikkelde zich slechts geleidelijk in de wonderbare
atmosfeer van weelde en voorspoed waarvan wij vroeger spraken.
Het goat hier natuurlijk niet om muurschilderingen, die van de Xd e
en XIde eeuw of de kerken en kloosters versierden, noch om de tallooze miniaturen en andere gekleurde prenten, die de misboeken verluchtten, en waaronder in de XVde eeuw echte wonderen werden aangetroffen.
Wij willen ons enkel houden aan de « portatieve » schilderkunst, aan de
doeken.
In de XIIIde en in 't begin van de XIVde eeuw, dit is zoowat honderd jaar
vóór Van Eyck, bestonden nog niet wat men thans noemt « artiesten » : eiwaren toen slechts vaklieden. De verschillende ambachten waren in corporaties gegroepeerd ; ook de schilders hadden in iedere stad hun vereeniging.
Het schildersvak bestond toen nog niet in het borstelen van doeken, maar
uitsluitelijk in het verwen van de uitrustingen in de steekspelen en tornooien
gebruikt, en in het kleuren der banieren, reliekenkastjes en gesculpteerde
houten altaarstukken. De wetten en reglementeeringen voor de leden dezer
vereenigingen waren zoo streng en kleingeestig dat twee eeuwen later de
geschiedschrijver Carel Van Mander er zieh terecht over verontwaardigde .
De schilders werden er op gelijken voet gesteld met de ketelslagers, de oude-

- skleerkoopers, de vertinners
en de glazenmakers. Men gaf
de verwen op, die ze mochten
gebruiken. Kortom, de schilderkunst was er georganiseerd
zooals het grofste handwerk.
Langzamerhand nochtans kwamen de schildersvereenigingen tot grooter uitbreiding en ontwikkeling.
Stonden zij in den beginne
beneden de andere, zij stegen
weldra het hoogst in aanzien
terwille van het genre van de
werken, die hun werden toevertrouwd.
De vaardigheid dezer
ambachtslieden werd weldra
groot genoeg om heel wat
moeilijker werk aan te durven dan het kleuren en versieren van heiligenbeelden :
zij maalden er ten slotte zelf.
Zekere registers uit het midden der XVde eeuw maken
melding van portretten en
prenten uitgevoerd, o. a. voor
rekening van den graaf der
gemeente Ieperen, door schilders wier namen worden aangehaald.
Het spreekt van zelf dat
deze portretten en prenten
ongetwijfeld zeer grof waren
afgewerkt; immers, de vereenigingen, die ook gilden
werden genoemd en insgelijks
in den vreemde bestonden, fel
gelijkend op onze moderne
syndikaten, waren zóó ingericht dat hunne leden alle op

HUBERT (?) en JAN VAN EYCK.
Achterzijde der luiken van Adam en Eva.
(Gent, Sint-Baajs .)
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éénzelf de peil moesten staan ; het zou hun zeer moeilijk geweest zijn, behalve
voor de proefwerken vereischt tot het bekomen van den titel van « meester »,
zieh op een bizondere wijze te onderscheiden en desgevallend hun grootere
begaafdheid te doen aanvaarden.
Dit gebeurde nochtans mettertijd en, op een algemeene wijze, in Italic,
Duitschland en Erankrij k, als door de uitwerking van een machtige strooming,
van een geheimzinnige kracht, die zieh bijna terzelf dertij d over de bizonderste
landen van Europa uitbreidde. Op het oogenblik dat Giotto en zijn leerlingen
de indrukwekkende figu.ren, die zekere Italiaansche basilieken versieren, aan
't schilderen waren, vinden wij, op het einde van diezelfde XIVde eeuw, in het
archief te Gent, Brugge en Brussel, doeken vermeld als Kalvariebergen, martelingen van heiligen, tafereelen uit de Passie, bestemd voor abdijen, bidplaatsen
of kerken.
Zeer zeker, deze schilderijen vertoonden nog een vrij ruw uitzicht ; de
personen waren stijf en nauwkeurig afgemeten en traden meestal naar voren
uit een gulden achtergrond. Zij hadden niet de minste kleur noch uitdrukking,
dewij 1 men alle bezorgdheid om natuurlijkheid, gelijkenis en levendigheid
verwaarloosde. Hun rol was de menigte gevoelens van godsvrucht en vereering
voor God en de heiligen in te boezemen. Indien de schilders er eenig kunstgevoel in legden, dan deden zij dit heel en al onbewust.
De buitengewone naiveteit van deze onbeholpene, ruwe vormen, die een
volkomene onwetendheid van de plastische kunst verraden, kan verbazend
heeten als men bedenkt dat de schilder- en beeldhouwkunst vele eeuwen vroeger
in Griekenland en te Rome tallooze meesterwerken hebben voortgebracht.
Had dan een ontzettende kloof de geleidelijke ontwikkeling der gedachten
brutaal gestuit ? Of had een plotselinge duisternis de lichtbron van het menschelijk genie eensklaps gedoofd, den grootschen drang der beschaving tot
stilstand gebracht en de cultuur der volkeren tot volslagen onwetendheid
teruggevoerd?
Dit was inderdaad gebeurd. De heidensche beschaving was ineengestort
tijdens de ramp der vreemde invallen en het verval der zeden. En al wat er
van overbleef stond in den haat der christelijke beschaving, tot zelf s de
geringste sporen die aan voorbije tij den herinnerden. De meesterwerken der
oude kunst werden als verf oeilij ke of Boden beschouwd, stuk geslagen, vernietigd en tot gemeen stof vergruizeld...
Maar dan, wanneer de vij and was beteugeld of tot de nieuwe geloofsleer
bekeerd, dan ontstond een andere kunst, in de schaduw der catacomben eerst,
later in 't openbaar, een kunst, wars van gezochte, physische schoonheid,
symbolistisch, naief, onbeholpen, kinderlijk, met ijskoude mystiek. Het
waren aanvankelijk onduidelijke muurschilderingen, later, met de opkomende,
verrukkelijke weelde der Byzantijnsche kathedralen, heerlijke gouden en

gekleurde mozaieken, die goddelijke personages in strenge posen met sombere
majesteit omhulden.
Meer dan tier eeuwen waren noodig vooraleer de kunst aan de natuur
haar verloren rechten terugschonk. De Gothische beeldhouwkunst was er
mee begonnen ; de schilderkunst volgde spoedig denzelfden weg waarheen de
neiging tot de werkelijkheid haar onweerstaanbaar voerde. En plotseling
openbaarde zij zieh met een buitengewone intensiteit, een met den dag grooter
wordende volmaaktheid, in tal van werken waarin heden ten dage, ondanks
de ijverigste opsporingen, de ware auteurs moeilijk met zekerheid herkend
kunnen worden. Men is genoodzaakt geweest ze soms onder min of meer nauwkeurige benamingen te groepeeren door onbekende meesters naar hun bezitters
of naar de voorgestelde onderwerpen aan te duiden, zooals de « meester der
half-figuren », de « meester van Oultremont », de « meester van Mérode », enz.
Hoogstens eenige werken kent men, waarvan de namen der auteurs konden
achterhaald worden : MELCHIOR BROEDERLAM van Ieperen (omstreeks 1385), JAN
MALOUEL van Gelderen (1397), HENRI BELLECHOSE, Brabander (1415), ANDRÉ
BEAUNEVEU van Valenciennes, schilder van den hertog van Berry (139o),
JEHAN VAN BRUGGE, schilder van Karel V, PAUL, VAN LIMBURG en zijn twee
broeders (1400) , meesters der vermaarde miniaturen uit het Getij den boek
van het Kasteel van Chantilly ;
en nog andere, minder belangrijke.
Van deze kunstenaars, die door de hertogen van Boergondie aan het hof
waren verbonden en de fameuze « Boergondische » school vormden, bezit men,
behalve van den eerst- en den laatstgenoemden, slechts « toeschrijvingen »
die meer waarschij nlij k dan zeker zijn. Van Melchior Broederlam bezit Dijon
een altaarstuk in vier deelen (De Boodschap, De Bezoeking, De O/ lracht en
De Vlucht naar Egy pte) , het oudste, authentiek gekende werk der Vlaamsche
schilderkunst.
De grootste moeilijkheid die de geleerden hebben ondervonden, is het
vaststellen tot welke scholen de werken uit dit tijdperk behooren, hoe en
onder welke invloeden zij zijn ontstaan. Het spreekt van zelf dat wij hier
denken aan de werken, die een zuiver Vlaamschen of Waalschen stempel
dragen, de gewrochten van Jan Van Eyck voorafgingen, deze aangebracht
hebben en omtrent hunnen oorsprong eenigszins kunnen inlichten. Sommige
critici beweren dat de ontluiking der Vlaamsche schilderkunst dient toegeschreven aan den invloed der Fransche kunst en den Franschen geest,
waarmede zij voortdurend in aanraking kwam; andere beweren dat dit contact,
integendeel, bijna uitsluitelijk de Fransche kunst ten goede kwam en roepen,
ten bewijze hiervan, de bizondere achting in, waarmede de koningen van
Frankrijk en de hertogen van Boergondie onze kunstenaars omringden, en
het feit dat zij ze naar het hof riepen om er belangrijke werken uit te voeren.
De waarheid is dat, dewij 1 Frankrijk de opperleenheerschappij over
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Vlaanderen voerde, nauwe betrekkingen tusschen beide landen bestondeli.
In Frankrijk werden onze kunstenaars door de hertogen van Berry, Anjou
en Orléans aangeworven ; ten onzent waren zij in dienst bij de graven van
Vlaanderen en de hertogen van Brabant ; elke prins had zijn lievelingsschilder.
Het was een schier aanhoudend komen en gaan van artiesten op de baan
naar Parijs of Avignon. Hun invloed was in Frankrijk zoo overwegend dat
talrijke werken van authentieken F'ranschen oorsprong tot in deze laatste
tij den aan Belgische kunstenaars werden toegeschreven.
Deze kunstrelaties tusschen beide landen verschaften hun, alles te zamen
genomen, wederzijdsche voordeelen. In Frankrijk verwierven onze artiesten
een soepelheid, een bekoorlijkheid, een voornaamheid, die de waarde van hun
oorspronkelijke kwaliteiten verdubbelden ; dit is toch logisch en behoeft geen
betoog. Even duidelijk is het feit dat, indien zij waarlijk niet supérieur waren
geweest, indien hun beroemdheid niet gebillijkt ware geweest door hun
algemeen erkend talent, zij zeker niet zouden aangetrokken geworden zijn
in een prachtvol midden, rijk aan praal en weelde, zooals dat van het
hof van Boergondie toen was; dienvolgens moeten de nieuwe verdiensten,
welke zij aldaar hebben kunnen verwerven, van tamelijk bijkomstigen aard
geweest zijn.
Wij meenen niet dat de schoonheid der Vlaamsche schilderkunst vóór
Van Eyck moet toegeschreven worden aan hetgeen men genoemd heeft de
Fransche indringing; het tegendeel zou eerder waar zijn.
Men zou echter niet kunnen loochenen, want ook dit is logisch, dat lang
vóór het ontstaan van het Lam Gods van Van Eyck, in de kunstcentrums zelf
waar dit meesterwerk werd uitgevoerd, vele schilders werken voortbrachten, die
zooniet even bewonderenswaardig, dan toch zeer merkwaardig waren. Van hier
uit vertrokken de kunstenaars, die de Fransche koningen en grinsen tot zieh
hadden geroepen, maar terwij 1 zij ginder fraaie werken schiepen, produceerden diegene, die in hun land gebleven waren, even mooie. Gent, Brugge,
Luik, Brussel hadden grootsche kunstbewegingen in 't leven geroepen, die
weinig uiteenloopend waren, dank zij de beschavingsgemeenschap die de
Vlaamsche en Waalsche provincien vereenigde, en dát in een atmosfeer
waarmede het taaldualisme niets uitstaande had; éénzelfde kunststrooming
bezielde de gedachten en gevoelens zoowel in het Maas- als in het Scheldeland. Zij waren geinspireerd door hetzelfde natuurgevoel, een gevoel van
ongeveinsd realisme, in volkomen overeenstemming met het temperament
van den volksaard, alleen getemperd door een teeder en vurig ideaal van een
godsdienstig geloof, dat niets gemeens meer had met het stijve, afgemeten,
Byzantijnsche symbolisme.
Het valt niet te betwijfelen dat de kunst in deze verschillende centrums,
en voornamelijk te Gent en te Brugge, te midden van een voorspoed, die men
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enkel in de groote Italiaansche steden terugvond, in al zijn uitingen op een
steeds groeiend prestige kon bogen.
Sedert het ontstaan der corporaties was de inspanning langdurig en moeizaam geweest, zelfs onbewust misschien, maar recht op het doel af. Het ging
voetje voor voetje, want een evolutie korat alleen trapsgewijze tot volkomen
ontwikkeling. Zij kwam het doel nabij. Om den bloeitijd in to luiden was er
enkel een gelukkig, onverwacht, maar niettemin zeer wenschelijk toeval
noodig, toeval dat toch komen moest : het opstaan van een geniaal kunstenaar die zieh, zooals dit altijd gebeurt, de resultaten door zij n voorgangers
bereikt, ten nutte maakte en nit deze onvolmaakte elementen een volmaakt
werk schiep.
Dit is de trouwe schets van het ontstaan en de wordingsperiode van onze
nationale kunst.
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VAN EYCK

De verwachte, geniale kunstenaar was een dubbele persoonlijkheid,
waarvan men tot nog toe niet vermocht de twee individuen uit elkaar te
houden. Zooiets als de Siameesche tweelingbroeders der schilderkunst... (i).
Zij waren gebroeders, Hubert en Jan. Zij droegen den naam : Van Eyck,
maar deze was hun ware naam niet ; zij hadden hem ontleend aan de stad
Maeseyck, in Limburg, waar zij geboren waren, de eerste omstreeks 1366,
de tweede een tiental jaren later. Dit is ongeveer alles wat men over hun Familie
weet : een mysterie, dat nog niet werd ontsluierd... Hadden zij te Maeseyck
meesters die hun de beginselen van de kunst aanleerden? Het is ons niet
bekend. Alleen weet men dat zij, ongetwijfeld van hunne prille jeugd af, zieh
te Luik kwamen vestigen en men veronderstelt dat Hubert, die aanmerkelijk
ouder was, aan zijn broeder lessen gaf : eenvoudige veronders tellin g
trouwens, want men is totaal onbekend met hunne eerste kunstopleiding.
'roch blij ken deze waarschij nlij ke gissingen zeer aannemelijk. Ons doer
gelooven dat zij van den hemel gezonden werden of uit de lucht vielen, kan
niet als gangbaar denkbeeld doorgaan.
De waarheid schijnt te zijn dat de twee gebroeders, eenmaal te Luik aangekomen om er hunne artistieke opvoeding te voltooien, en begaafd met een
buitengewonen aanleg, in deze stad knappe meesters vonden, bij dewelke
(1) De Fran.sche uitgave van dit werk was versehenen wanneer in 1933 de Brugsche
kunstcriticus, M. Emile Renders, met onomstootbare bewijzen betoogde dat de geschiedenis der gebroeders Van Eyck, bij na vier eeuwen lang door de kunstgeschiedschrij vers
algemeen aanvaard en verspreid, louter een legende was. Jan Van Eyck zou de eenige
auteur zijn van de polyptiek Het Lam Gods, en Hubert zou niet alleen noch zijn broer
geweest zijn, noch meegewerkt hebben aan dit meesterwerk, maar zelfs niet eens bestaan
hebben.
In afwachting dat de geleerden en de critici het voor goed eens worden niet deze
sensationeele ontdekking, zullen wij ons voorloopig aan de traditioneele versie houden
met al het voorbehoud, dat, wegeus de onzekerheid der gebeurtenissen en de uiteenloopende meeningen, o. i. ruimschoots gewettigd is.

hun talent weldra tot ontwikkeling kwam. Luik was in dien tijd, zooals Gent,
Brugge en Brussel, een zeer belangrijk handelscentrum en intellectueel midden.
De bisschop van Beieren, Jan zonder Genade, de toenmalige stadsvoogd,
spreidde er een grootsche weelde ten toon. En wij hebben gezien hoe de kunst,

JAN VAN EYCK. -- Kanunnik Van der Paele.
(Brugge, Stadsmuseum.)

zieh langzamerhand loswringend uit de engheid der conventioneele regeln
van het Gothisch mysticisme, met den dag vorderingen maakte, dáár zooals
elders, dank zij de drukke gemeenschap tusschen Frankrijk en onze provinci e n, de uitwisseling van de eigenschappen, die beide volksrassen kenmerken, en de bijzondere achting waarmede de vreemde vorsten onze kunstenaars bejegenden.
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Hoewel de stoff elij ke bewijzen ontbreken, mogen wij de innige overtuiging deelen dat wij ons desaangaande niet vergissen.

Uit deze eerste periode van de loopbaan der Van Eyck's is ons geen enkel
werk met zekerheid bekend. Had Hubert meer of min talent dan zijn broeder?
Er bestaat hieromtrent niet de minste aanwijzing. Maar nogmaals is het hier
geoorloofd. ons zonder gevaar te wagen aan enkele veronderstellingen. Wij
meenen dat Jan, hoewel de jongste, toch de knapste, en misschien wel hij

alleen een man van genie was ; inderdaad, te Luik had hij zich onmiddelli j k
doen opmerken en de aandacht afgedwongen van den bisschop, die hem tot
zijn schilder en kamenier aanstelde en hem meenam naar Holland, waar hij
meer dan twee j aren lang werkte ; van den anderen kant bezitten wij
talrijke meesterwerken van hem alleen, terwij 1 niemand ooit op stellige wijze
heeft gedu rf d te bevestigen welke werken Hubert zou uitgevoerd hebben.
Men beweert dat Hubert de miniaturist was van de bewonderenswaardige
Heures de Turin
ongelukkiglijk in een brand te loor gegaan en dat hij
omstreeks 1413 voor den heer van Axel en Capelle een doek schilderde en in
1424-1425 twee luiken voor het magistraat van Gent ; maar niets brengt
ons dienaangaande het absolute bewijs. Wat betreft de Triomf der Synagoog,
een schilderij dat zieh in het Prado-museum bevindt en hem insgelijks wordt
toegeschreven, dit is een siechte copij van men weet niet welk origineel.
De opinie dat hij alleen het middelpaneel van het Lam Gods, dat de naam
der Van Eyck's zoo populair heeft gemaakt, zou uitgevoerd hebben, is ontstaan uit een quatrain in siecht Latijn op de lij st van dit paneel, en dagteekenend uit de XVIae eeuw (1), alsmede uit het getuigenis van twee reizigers,
een Duitscher in 1494, een Italiaan in 1517, aan wie de kanunniken van
Sint Baafs zouden gezegd hebben dat Hubert de schilder van het altaarstuk
was. Voeg daarbij dat het lijk van Hubert aan den voet van het altaar, waarop
dit retabel geplaatst was, werd begraven. Dit zijn weliswaar gewichtige aanduidingen, maar verre van doorslaande bewijzen. Er was een tijd dat er van
Jan Van Eyck niet werd gesproken; alleen de naam van Hubert werd genoemd.

(1) Dit quatrain is de sleutel geweest tot de ontdekking van den h. Renders. Daarin
staat dat « meester Hubert Van Eyck de grootste aller schilders is ; dat hij met de polyptiek is begonnen en dat zijn broeder Jan, de tweede in de schilderkunst, het altaarstuk
op verzoek van Judocus Vydt heeft voltooid ».
Welnu, dit quatrain is apocrief. Het werd in de XVII' e eeuw op den lij strand van het
altaarstuk aangebracht door toedoen van den kanunnik van Sint Baafs, met de medewerking van Van Heurne, archivaris te Gent, piet het doel ten nadeele van Brugge de
sta.d Gent op te hemelen en er de wieg der Vlaamsche schilderkunst te plaatsen. Kleinsteedsche afgunst ! Overigens, het werk vertoont een onbetwistbare eenheid. Daarenboven
leveren de ar. chief stukken ons de bewijzen dat de begiftiger, J tidocus Vydt, niet aan
Hubert, maar wel aan Jan de bestelling heeft gedaan.
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Later was er geen spraak meer van Hubert : al de glorie ging naar Jan. Heden
ten dage heeft Hubert het verloren terrein teruggewonnen ; het scheelt nog
weinig of Jan heeft noch part noch deel meer aan de beroemde polyptiek.
Hoe het ook zij , het karakter der twee gebroeders moet, zooals dit dik-

JAN VAN EYCK. — Portret van zijn Vrouw.
(Brugge, Stadsmuseum.)

wijls het geval is, zeer verschillend geweest zijn; de eene waarschij n lij k zacht,
nederig, huiselijk, de andere levendig en belust op avonturen. Jan was op
reis toen Hubert zieh te Gent kwam vestigen. Daar woonde een rijk en devoot
burger, Judocus Vydt, die sterk was ingenomen met de faam der Van Eyck's
en hen verzocht voor de St Janskerk (sindsdien St Baafs), in dewelke hij
hoopte met zijn vrouw begraven te worden, een groot altaarstuk voor zijn
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rekening te schilderen. Het is dit altaarstuk, dat hun glorie ten toppunt zou
voeren. Daar Jan in het buitenland verbleef, was Hubert naar Gent gegaan
om de zaak af te sluiten, en dit heeft aanleiding gegeven tot de veronderstelling
dat hij, tijdens de afwezigheid van zijn broeder, de compositie van het Lahn
Gods zou ontworpen, de onderdeelen zou geordend en geschikt hebben en dat
hij zelfs met de uitvoering was begonnen. Dit alles is wel mogelijk, maar
geenszins bewezen.
Niet zoodra had hij zijn dienst bij den bisschop van Luik verlaten (1424)
of Jan verwierf de gunst van Filips den Goede. Deze ontbood hem naar Rijssel,
later naar Brugge, benoemde hem op zijn beurt tot zijn schilder en kamenier
en zond hem naar Portugal met een gezantschap, dat gelast was in naam van
den hertog de hand te vragen van prinses Isabella, dochter van koning Jan I.
Te dien ti j de werden de kunstenaars door de vorsten behandeld met een
voorkomendheid, die op onze dagen van gelijkheidsdemocratie wel wat uit
de gewoonte is geraakt. Wij nullen verder zien dat Rubens insgelijks met zeer
gewichtige diplomatische zendingen gelast werd. En zij waren niet de eenige.
Tijdens deze reizen bleven zij niet werkeloos, integendeel, zij keerden terug
met een rijken oogst werken, portretten, faam en geld.
Gedurende vijftien maanden bleef Jan Van Eyck in Portugal en in
Spanje. Hij kwam terug in 1426, na den dood van zijn broeder Hubert. Had
hij vóór zijn vertrek aan de polyptiek gearbeid? Of had Hubert ze waarlijk
ontworpen en gedeeltelijk afgewerkt? Hieromtrent, wij herhalen het, tast
men steeds in het duister. Maar, wat komt het er op aan ? Het werk is er en
dát is het voornaamste. Vast staat dat Jan onmiddellijk de hand aan het
werk sloeg om het te voltooien, zooniet heel en al te schilderen. Zes jaar
duurde het. Eindelijk, op 6 Mei 1432, was het werk af : publiek tentoongesteld,
wekte het de algemeene bewondering.
Twintig paneelen, drie honderd personages ! Nooit werd een zoo omvangrij k werk ondernomen ; nooit heeft een kunstenaar een zóó meesterlijk gewrocht
geschapen. Een geniaal werk, vast en zeker, niet alleen wegens zijn technische
volmaaktheid en zijn machtig realisme, maar ook wegens het diep gevoel,
het subtiele symbolisme, het vurig geloof waarmede het bezield is. De portretten van de begiftigers, Judocus Vydt en zijn vrouw, de groepen engelen,
de figuren van Adam en Eva, zoowel als de compositie van het middelpaneel
met als achtergrond een heerlijk, van schoonheid schitterend landschap, zijn
alle evenveel kunstwonderen.
Wij hebben in het voorgaand hoofdstuk vermeld in welke omstandigheden de kerkfabriek van St Baafs, in geldnood verkeerend, schier al de
paneelen waaruit het meesterstuk bestaat aan een koopman, met name
Nieuwenhuys, verkocht voor de bagatel van 3.000 gulden. Deze verkocht
ze aan een anderen, die ze op zijn beurt aan het Museum van Berlijn voor de
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Een frissche ademtocht van zuivere lucht doorstroomt en doordringt zijn
mooie binnenhuisjes, waar de mysteries van den Godsdienst zich in een roerend
anachronisme voltrekken.
Ten slotte leidde het vernuft van den kunstenaar, de kunde van den
« franc-maitre >%, bedreven in zijn vak als niet één, tot de uitvinding van het
geheim dat zijn kunstbroeders zoo langs reeds zochten : de volmaking van een

JAN VAN EYCK. — De Man met de Anjelier.
(Berlijn, Museum.)

techniek welke tot dan toe onvolmaakt in hare uitslagen was gebleven. Dit
geheim was niet, zooals men het vaak heeft gemeend, de uitvinding van de
schilderkunst met olieverf,
anderen hadden ze vóór hem gevonden maar
wel deze van een opdrogend vernis, licht en doorschijnend, waardoor de
schilders hunne doeken niet meer in de zon behoefden to drogen. Door een
mengsel van lijn- en notenolie, waarbij andere bestanddeelen waren gevoegd,
verkreeg hun palet almeteens een glans waartegen de eeuwen niets hebbeii

17
vermocht. Hierdoor ging de uitvoering hunner werken gemakkelijker en meer
vrij elij k van de hand en niets weerhield voortaan de invallen hunner inspiratie.
De moderne schilderkunst was geboren...

of zij er allebei toe bijgedragen
De gebroeders Van Eyck, inderdaad,
de gebroeders Van Eyck zijn
hebben of één enkele, dit heeft geen belang
het die ze waarlijk hebben in 't leven geroepen. « Zij zijn in 't krijt getreden,
schrijft dienaangaande een hransch criticus, M. L. de Fourcaud (I), wanneer
de schilderkunst reeds in het bezit was van levenskrachtige elementen, maar
er geen nut wist nit to trekken en nog steeds haar weg zocht. Zij hebben de
bestaande hulpmiddelen erkend, aangepast en aangevuld ; zij hebben de
moderne kunst gericht naar de expressieve realiteit der natuur ; zij hebben
vergezichten geopend naar alle horizonten en wegen gebaand naar alle doeleinden. Dát is hun glorie. »
(E) La Pciiatrzve dans les Pays-Bas, uit liet groote werk HistciYe de l' Art, va n M. AvDRf;
MTCxF,L, d

.

III.

n^

VERLOREN WERKEN; ONBEKENDE
sd -i I LDERS

Waardoor komt het dat de studie van onze onde schilders zoo ingewikkeld,
vaak zoo duister is? Waardoor komt het dat zoovele werken zijn verloren
gegaan wanneer men toch in de officieele documenten er de sporen van terugvindt en dat het soms zoo moeilijk valt toevallig ontdekte werken te identificeeren wanneer de auteurs onbekend zijn? Veel geredeneer en nadenken
heeft het gekost, met heel wat afleidingen en gevolgtrekkingen, vooraleer men
er toe kwam als een vaststaand feit te aanvaarden dat de Aanbidding van het
Lam Gods niet de vrucht was van een spontane schepping, maar dat er wel
vóór dien tijd werken bestaan hadden, die bijna zoo schoon, en schilders, die
bijna even knap waren en dat bijgevolg de oorsprong van onze nationale
kunst vér lag, gepreciseerd was en logisch was verklaard. Hoe legt men dan
uit dat van al deze voortgebrachte werken, die in vele glansrijke kunstcentrums
zeer talrijk moeten geweest zijn, zoo weinige zijn overgebleven ?
De reden hiervan is eenvoudig, of schoon veelzij dig.
Wij hebben gezien dat, oudtijds, kunstenaars in de beteekenis, die wij
thans aan dit woord geven, niet bestonden, dat er slechts vakmenschen waren,
eenvoudige werklieden, gesyndikeerd in vereenigingen of gilden en zonder
eigen persoonlijkheid. Wanneer deze nu zich tot meesters hadden opgewerkt
en een weinig later door de perfectie hunner werken een faam hadden verworven, hetgeen hun een bizonder gezag bezorgde, bleven zij schuilgaan achter
het anonymaat waaraan hun schildersstiel eenigszins was onderworpen. Gedurende gansch de Middeleeuwen, hoever men in de geschiedenis ook moge
opklimmen, tot aan de Renaissance, is de schilder- en beeldhouwkunst de
nederige dienaar, het trouw orgaan geweest van den Godsdienst ; dát en
niets anders. De schilder of de beeldhouwer deed niet aan kunst ; daaraan
dacht hij niet eens; hij bepaalde zich tot het uitvoeren van altaartafels en
snijwerk, bestemd om de gebouwen voor den eeredienst te versieren en de
godsvrucht der geloovigen op te wekken.

ROGIER VAN DER WEYDEN. — De Kruisiging.

(Madrid, Prado-Museum.)
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Dit laatste is zóó waar dat een heelen tijd later een vermaard schilder,
Francisco Pachéco, in 1646, te Sevilla, in Spanje, een boek publiceerde, getiteld .
A rte de la Pintura, waarin hij beweert dat « de Godsdienst geen rekening houdt
met den uiterlijken vorm, noch met de innerlijke waarde van het meesterwerk,
noch met de omstandigheden waarin het opgevat is geworden, indien het niet
geinspireerd werd door het uitsluitelijke inzicht God te dienen en het Hem
als een offer op te dragen ». En hij voegt er aan toe : « De rol van dell schilder
bestaat hierin : de menschen in verbinding te stellen met den Schepper, Hem
beter te doen kennen en Hem meer te doen beminnen. » Voor hem « staat een .
christen schilder hooger dan een Apelles, een Praxiteles, een om het even
welk beroemd meester uit Griekenland of Rome ».
Sommige kerkelijke schrijvers, in Vlaanderen zelf, o. w. Van Meulen of
Molanus, ontwikkelden dezelfde theorie e n. Deze Molanus gaf aan de schilders
aanduidingen nopens de wijze waarop zij de personages in de godsdienstige
tafereelen moesten voorstellen ; hij onderzocht met ijver de quaestie om te
weten of de engelen naakt of gekleed dienden afgebeeld, of de duivel die
Onzen Heer Jezus Christus kwam bekoren al dan niet horens had en eels staart,
of de twee voeten van Jezus Christus naast elkaar en vastgespijkerd met
twee nagels ofwel op elkaar en met één engelen nagel vastgeklonken waren,
hoe lang deze nagels waren en welken vorm zij juist hadden...
Zooals men ziet, hechtte men groot gewicht aan de kleinste bizonderheden.
Ook mocht van de conventies, waardoor de schilders aan hun klienten gebond en
waren, niet worden afgeweken. Wanneer de kerken, de kloosters of de grinsen
een werk in dezen aard besteld hadden, kweten de schilders zieh gestrengelijk
van hun tack, zooals than,s een schrijnwerker, een behanger of een huisschilder
na bestek of voorafgaandelijk akkoord doen zou. Zij onthielden zieh van allen
roemzucht. Zij hadden tot plicht zieh nauwgezet te gedragen naar de overeen
komst waarbij hun werk vastgesteld en de meest onbeduidende bizonderheden
voorzien waren : de hoedanigheid der verwen die ze moesten gebruiken, den
vorm en de tint van de kleederen der personages, het aantal personages, de
afmetingen van het schilderij, enz., enz. Zoo werd alles met de meeste nauwkeurigheid aangestipt. En de eigenliefde van den schilder was aan dat alles
zoo weinig gevoelig dat, eenmaal het werk voltooid, hij het zeer zelden onderteekende ; hoogstens schreef hij op de lijst een monogram ; eens het loon
uitbetaald, bekommerde hij zieh niet meer om zijn kunstwerk.
Ziedaar waarom het niet gemakkelijk is, wanneer men een doek uit dit
tijdperk ontdekt, er den maker van te identificeeren. Door het ontbreken der
onderteekening worden alle onderstellingen mogelijk. Maar degene, die eel.'
werk ontdekt, zal nooit nalaten het aan de beroemdste meesters toe te schrijven,
al ware in vele gevallen de kunstwaarde er van zeer betwistbaar. De verstandigsten verkozen, zooals wij het hooger reeds gezegd hebben, aan deze
-

ROGIER VAN DER WEYDEN. — Pieta.
(Berliln, Museum.)
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onbekenden vage namen te geven
als zij 't verdienden zooals « de Meester
van Mérode » of van « Flémalle », waaronder zeker een Berste rangsartiest
schuilt.
Ien andere reden waarom zoo weinige werken, in verhouding met het
alomverspreide kunstleven van het einde der XIVde en het begin der
XVde eeuw, dient gezocht in de vernielzucht der beeldstormers, die tij dens
de godsdienstoorlogen in de XVIde eeuw een hardnekkigen strijd voerden
tegen de heiligenbeelden, welke onze kerken versierden. Het calvinisme, uit
Gen e ve overgewaaid, had zich in Nederland zoodanig uitgebreid dat het
oversloeg tot een algemeenen opstand van yolk, burgerij en adel tegen de
dwingelandij van Filips II en weldra laaiden, zooals het vaak gebeurt, de
laagste driften op. Onder voorwendsel den katholieken Godsdienst te dienen,
had Filips II met de Spaansche inquisitie gedreigd, maar de opstandelingen
vierden hunne wrekende woede bot op alles wat bij de uitoefening van den
katholieken eeredienst herinnerde aan de « Romeinsche beeldenvereering »,
waarvan de invloed op de onderworpen zielen door de calvinistische protestanten openlijk werd aangeklaagd. Opgeruid door zelfbewuste aanstichters
stormden razende benden de kerken binnen, verbrijzelden de beelden, doorkerfden de schilderijen, bewerkten met den hamer het gouden vaatwerk en
vernielden al wat onder hun bereik viel. Dit duurde zoo verscheidene weken
ten j are 1566. Al de steden, al de dorpen van Vlaanderen en Wallonie werden
aldus verwoest en geplunderd. Boeken, Bandschriften, altaartafels, schilderijen, kostbare voorwerpen niets bleef gespaard. De Vandalen bezaaiden
den grond met tallooze vernielde kunstwerken (I).
Men kan zieh gemakkelijk voorstellen hoevele belangrijke werken in
dezen storm te loor gingen en welke onherstelbare gapingen in de geschiedenis
der schilderkunst werden teweeggebracht ; leegten, die onze geleerden met
al hunne scherpzinnigheid, net als de Danaiden uit de ou dheid , zieh beijveren
aan te vullen. Behoudens enkele gelukkige vondsten hebben deze daartegenover talrijke schilders uit het duistere verleden opgerakeld, waarvan de waarde
niet altijd in overeenstemming is met de belangrijkheid welke men hun toeschrijft. Om dezelfde redenen als hierboven uiteengezet en doordat de godsdienstige kun stgewrochten doorgaans uitgevoerd werden zonder dat hun
scheppers eenig artistiek eigendomsrecht lieten gelden, viel het niet zelden
voor dat deze werken door anderen gewetenloos en op middelmatige wijze
werden gecopi e erd of nagevolgd. Maar niemand dacht er aan hiertegen op te
komen. Ferst op het einde der XVde eeuw, na de Van Eyck's, kwam het
individualisme in de artistieke scheppingen langzamerhand tot uiting. Maar
tot dan toe was het vrij zeldzaam dat eenig teeken of gebaar de eigenliefde
(I) lie daarointrent Histoire de Belgique, door H.

PIRENNE,

d. III, hds. III.
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VAN FLÉMALLE, naar den naam eener abdij in het Luikerland, waar zijn eerste

doek werd geidentificeerd, of ook wel als de MEESTER VAN MERODE, omdat één
zijner schilderijen, nl. het A ltaarstuk der Boodschap van Maria, aan de familie
van Merode toebehoort. Deze anonieme schilder heeft reeds heel wat inkt doeii
vloeien en de verbeelding onzer meest vooraanstaande deskundigen zwaar op
de proef gesteld. Men meent dat hij geboren werd te Valenciennes omstreeks
1378 en gestorven is te Doornik in 1446. Er zijn er die beweren dat hij eigenlijk ROBERT CAMPIN heette ; anderen zeggen dat hij JACOUES DARET was ;
allebei waren van Doornik. Wijlen Louis Maeterlinck verzekert ons dat hij
een Gentsch schilder-goudslager was en Jan de Stoevere heette. Maar niemand
heeft tot hiertoe het onomstootbare bewijs van hunne vooruitgezette meeningen
kunnen aanvoeren. Hoe het ook zij, de werken die wij van hem bezitten
De A an bidding der Herders of De Geboorte, in het museum te Dijon ; De Kr-uisiging, in het museum te Berlijn; De Heilige Barbara, in het Prado te Madrid;
De Glorieuze Maagd, in het museum te Aix-en-Provence, en de Blijde Boodschap, aan de familie van Merode toebehoorend zijn van de hand van een
meester, de Van Eyck's waardig, wier kunstrichting hij voortzet met eene
nog meer oplettende bezorgdheid voor een treffende wedergave der realitei t .
De kunstenaar plaatst de personages niet meer, zooals vroeger, in de omlij sting
van een spitsboogstijl, maar in de burgerlijke atmosfeer van het huiselijke
of het gewone leven van zijn tijd. Het tafereel van de Blijde Boodschap wordt
voorgesteld in een nederig Vlaamsch binnenhuisje, tusschen gewoon mobilair
en huisraad. Op een tafel bloeit een lelie in een vaas ; een kaars is zooeven
uitgedoofd in een kaarsepan ; aan de zoldering hangt een waterkan ; de Engel
heeft de H. Maagd verrast terwijl zij aan 't lezen was... Nevens haar is Sint
Jozef aan den arbeid ; op zijn schaafbank ligt zijn timmermansalaam ; door
het open venster ziet men op de openbare plaats het komen en gaan der
stedelingen. Geen enkel document, geen enkel verhaal zou ons beter kunnen
inlichten over de menschen en de dingen uit dit vér-afgelegen tijdperk, zoo
zorgvuldig en eerbiedvol weergegeven. En hierin juist ligt een zekere bekoorlijkheid doordat deze artiesten, onverschillig voor de locale kleur die men
hedendaags zoo onontbeerlijk acht, _niet aarzelden om de verhevenste gebeurtenissen te midden van hun eigen bestaan te doen plaats grijpen en de heiligste
personages in de kleedij en met de gebaren van hun tijdgenooteu if te beelden.
Deze heerlijke anachronismen zijn voor ons de kostbare spiegel waarvan
wij bij het begin van dit boek spraken, een spiegel die ons het treffend beeld
van het vroeger leven trouw en ongeschonden bewaard heeft. Zij bewijzen
daarenboven hoe de oude meesters zich lieten leiden niet alleen door de bezorgdheid om een voor de geloovigen algemeen bevattelijke taal, maar tevens hoe
nauwgezet, oprecht en getrouw -echt ze waren tegenover de natuur en de
waarheid ; een waarheid, die veel hooger staat dan degene welke een banale
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bekommernis om archeologische j uistheid hun zou kunnen ingegeven hebben.
Deze anachronismen trof men aan bij de schilders uit de XVd e eeuw, zoowel
in Italik als in Vlaanderen, en waren hoegenaamd niet het gevolg van een
kinderachtige onwetendheid of van een vrome argeloosheid ; zij waren syste-

ROGIER VAN DER WEYDEN. — De HH. Sacramenten.
Het Doopsel, het Vormsel,
Het H. Oliesel, het Huwelijk,
de Biecht.
het Priesterschap.

(Antwerpen, Museum.)

matisch, gewild. Vóór dat Mantegna, lijk al zijn kunst broeders, de locale
kleur begon te veronachtzamen, was hij begonnen met streng scrupuleus
archeologische fresco's te schilderen. « Laat uw dorre wetenschap varen,
zegde hem op zekeren dag Squarcione, en keer terug tot het leven. »
Dit was daarbij teer billijk aangezien het decor en de kleedij uit dit
tijdstip ontegenzeggelijk « esthetisch » schoon en schilderachtig waren. Heden
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ten dage hebben sommige schilders dezen vorm van naiveteit willen nadoen :
zij zijn vervallen in de caricatuur en het belachelijke. Onze kleedij is te leelijk
en de geloovigen staan tegenover dit alles te sceptisch. Camille Lemonnier
zegde op zekeren dag : « De waarlijk moderne artiest, de groote historieschilder
is hij, die Christus zal durven te kruisigen op onze openbare plaatsen, te
midden van gendarmen, liniesoldaten en menschen in gekleede j as. » Maar,
deze groote schilder zou evenwel moeten wachten op den dag dat men het
uniform van onze soldaten en de snit van onze gekleede en korte j assen
gewijzigd hebbe ; tenzij hij een groot genie ware... In nog, de menigte der
geloovigen zou het grappig vinden, zooniet er door ge e rgerd wezen.
Eertijds dacht het yolk er niet aan te spotten noch zich te ergeren...
En wij, wij staan ontroerd en vol bewondering tegenover deze vrome en
sappige leugens.

lv
DE OPVOLGERS VAN VAN EYCK

Naar mate wij de lustwarande der Primitieven, zoo rijk aan raadselachtige
kunstwonderen, binnendringen, komt er langzamerhand meer klaarte in dat
duistere verleden; van uit den achtergrond zien wij eensklaps een gansche
plejade heerlijke kunstschilders opduiken, die de glansvolle roeping van
Van Eyck voortzetten. Behoudens de anoniemera, die vrij talrijk zijn, w. o.
de meester van Merode-Flémalle, hebben wij bij na tegelij kertij d Rogier Van
der Weyden, Dirk Bouts, Justus van Gent, Gerard David, Petrus Christus,
Van der Goes, Memling, Quinten Matsijs... Ieder van hen is de roem van
één onzer groote steden en hult ze in een waas van onvergankelijke glorie.
ROGIER VAN DER WEYDEN
Zijn ware naam was ROGER DE LA PASTURE. Geboren te Doornik in 1399
of 140o, studeerde hij er onder de leiding van Pierre Campin, verbleef een
tijd lang te heuven, huwde een Brusselsche, ging zieh in de hoofdstad vestiges
en vervlaamschte zijn naam in : Van der Weyden. Hij werd er onmiddellijk
vereerd met den kostbaren titel van « portretschilder der stad » en kreeg van
de gemeenteoverheid opdracht om voor het stadhuis, waarvan men met den
opbouw in 1402 was begonnen, zeer belangrijke, artistieke versieringswerken
uit te voeren. Het ongeluk heeft gewild dat deze werken, die namelijk uit vier
groote paneelen bestonden en het voorwerp waren van de algemeene bewondering, vernield werden. Doch, meer andere, die tusschen 1435 en 1450 voor
gilden, kloosters of bizonderen werden uitgevoerd, volstaan om getuigenis of
te leggen van het geniaal talent van dezen kunstenaar. Geniaal, inderdaad,
want hoewel hij vasthield aan de traditie van Van Eyck, wier leerling Rogier
nochtans niet is geweest, spreidt hij een kleurenrijkdom en een realisme ten
toon, door den auteur van de Aanbidding van het Lam Gods zelden bereikt.
Blinkt deze laatste uit door verhevenheid van stijl en expressieve bekoorlijkheid, hij kan Rogier niet evenaren in beeldende en dramatische kracht.

-
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Het meesterwerk van Van der \Veyden is de Afneming van het Kruis
(1440), in het bezit van het Augustijnerklooster van Escorial, bij Madrid.
Het drama van de Passie is er in weergegeven met een machtig-aangrijpende
pathos en een rijkdom van koloriet zonder weerga. Een grootsche polyptiek
van acht luiken, het Laatste Oordeel voorstellende en zich bevindende in het
hospitaal te Beaune (1451), is even indrukwekkend. Daar zijn gelaatsuitdrukkingen van verdoemden op afgebeeld, die waarlijk een diep-tragisch
karakter dragen. Hier blijkt duidelijk dat deze kunstenaar bij zijn lang verblijf in Italië, waarheen hij vlak in 't midden van zijn carrière was gegaan,
in stee van er onder te lijden, zooals het vaak geschiedt, het grootste voordeel
wist te halen. Overigens, de bizonderheden van zijn leven zijn ons zoo weinig
bekend dat het soms moeilijk is, ja, doorgaans zeer willekeurig, om uit te
maken welke werken hem mogen worden toegeschreven en in welke omstandigheden zij werden voortgebracht. Gelukkiglijk bestaat er niet de minste twijfel
omtrent de werken waarvan wij hierboven spraken (1).
Het duistere verleden houdt bovendien een groot aantal schilders uit dien
tijd verborgen, wier namen men wel kent, doch waarvan niets, of zeer weinig
meer overblijft. Te Gent heeft men de namen bovengehaald van twee en dertig
schilders, die in den loop der XVde eeuw geleefd hebben en vast en zeker
onbekend zouden gebleven zijn zonder de opsporingen van eenige onzer meest
volhardende geleerden. Verschillende andere werden insgelijks ontdekt in
het album van een vermaard broederschap, de St Sebastiaangilde te Linkebeek, bij Brussel, waarvan Karel de Stoute in 1466 en in 1471 tot koning
werd uitgeroepen om bij de gaaischieting den vogel te hebben afgeschoten.
Te dier gelegenheid maalde Rogier Van der W eyden een portret van den prins,
dat thans in het museum van Brussel bèwaard wordt; Karel houdt den overwinnenden pijl in de hand en draagt om den hals de ordeketen van het Guldenvlies : dit bewijst hoe de prinsen reeels in dien tijd evenzeer als op onze dagen
cle sport hoogschatten.
Rogier Van der Weyden had zeer waarschijnlijk tot leerling
DIRK BOUTS
die men langen tijd Steurbout heeft willen doen heeten, ten gevolge van men
weet niet welke vergissing in een Leuvensch manuscript. Hij werd geboren
(r) VOORNAAMSTE WERKEN. - Escorial (Spanje): De Kruisafneming. - Beaune:
Het Laatste Oordeel. - Antwerpen : De zeven Sacramenten (Museum). - Berlijn :
De Geboorte, De Kruisafneming en Sint jan-Baptist (Museum). - Munchen : De Aanbidding der Wijzen (Pinacotheek). - Florentië: De Graflegging (Uffizi). -- Weenen:
Christus aan het Kruis (Museum). -- Frankfort: De H. Maagd en het Kindie jezus
(Städel-Instituut).

(Escorial.)

ROGIER VAN DER WEYDEN. — De Kruisafdoening
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te Haarlem, in Holland : de eenen z ėggen in 1391 of in 140o, anderen meenerl
in 1420. Hij huwde echter een Leuvensch meisje en kwam, nadat hij te Brussel.
het atelier van den grooten Doornikschen meester had bezocht, zich voor goed
te Leuven vestigen. Dadelijk benoemde hem de gemeenteoverheid tot portretschilder der stad, net zooals het Brusselsch magistraat met Van der Weyden
had gedaan, en bestelde hem belangrijke schilderijen. De titel, dien de stad
hem geschonken had, bracht hem naar het schijnt j aarlij ks op : « een stuk
laken om er zich een galakleed van te maken, plus een som van 90 plecken
om de voering te koopen. Daarentegen moest hij de j aarlij ksche processi o n

.

ROGIER VAN DER WEYDEN. — Pieta.

(Brussel, Koninklijk Museum.)

van het H. Sacrament en van de Kermis bijwonen ; wanneer de processie
werd ontbonden kreeg hij een kan Rijnschen wijn. ». Men voegt er bij dat hij
geen enkele processie verzuimde. In dien tijd waren de kunstenaars met weinig
tevreden. Weduwnaar geworden, trad Dirk Bouts niet lang daarna voor een
tweede maal in het huwelijk. Dit liep hem niet erg mee : hij stierf kort daarop,
in 1475. Sommige geleerden verzekeren, integendeel, dat hij nooit hertrouwde
en dat hij vier en tachtig jaar oud is geworden.
Onder de voornaamste werken van Dirk Bouts citeeren wij : een Altaartafel van het H. Sacrament, een groote polyptiek waarvan de luiken vroeger
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in Berlij n en Munchen waren, maar gelukkiglijk na den oorlog aan Belgie
teruggegeven werden ; dit is samen met dat van Van Eyck zeker het merkwaardigste werk dat de XV(1 e eeuw op gebied van religieuze kunst heeft

OA,

DIRK BOUTS. — Marteldood van den H. Hippoliet.
(Brugge, St. Salvatorskerk.)

voortgebracht ;
de Legende of de Gerechtigheid van keiner Otto, twee fragmenten van een decoratief geheel, dat ongelukkiglijk verloren of onvoltooid
is, met een Laatste Oordeel als middenstuk, bestemd voor het stadhuis van
Leuven (z) . Zooals de meeste schilderijen van onze primitieve meesters,
( I ) VOORNAAMSTE WERKEN.
Leuven : De Marteling van S. Erasmus en het A ltaarstuk van het H. Sacrament (Sint Pieterskerk) . — Brussel : De Gerechtigheid van Keizer
-
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talent dan aan zijn tragischen
dood in de Roode-Kloosterabdij
te Audergem, bij Brussel, waar
hij zich had teruggetrokken en
vele jaren leef de . Hij was er niet
aan een al te strengen regel onderworpen, niocht schilderen,
bezoeken ontvangen en ook op
reis gaan. Wat er in zijn hoofd
of in zijn hart omging, weet
men niet ; maar op zekeren dag
kloeg hij over een verborgen
kwaal, vizioenen, geheugenverlies, had zelfs aanvallen van
toorn, waarvan men nooit de
ware oorzaak heeft kunnen ontdekken. De monniken dachten
natuurlijk aan hekserij, meenden dat hij van den duivel bezeten was en dat deze zonder
uitstel uit zijn lichaarn moest gebannen worden. 't Geluk diende
dat prior Thomas zich herinnerde hoe Koning Saiil's waanzin door David's harpspel gestild
werd en beproefde hem door
Netzelf de middel te genezen;
men speelde muziek voor den
armen dwaas, maar het baatte
niet. Emile Wauters, een Belgisch schilder, heeft dit tooneel
op een prachtige, zeer bevattelijke wijze weergegeven op een
doek, dat thaws in het Modern
Museum te Brussel berust. Hugo
Van der Goes stierf na een langen lijdenstocht in 1482.
*

*

*

Zooals altijd treffen wij ook
hier eenige talentvolle kunste-

HUGO VAN DER GOES.
Zijluik : De Begiftigers van « De Marteldood
van den H. Hippoliet ».
(Brugge, St. Salvatorskerk.)
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naars aan, die de voetsporen drukten van de zooeven besproken groote
meesters en, zonder ze slaafs te copi e eren, hun invloed ondergingen, zich
hunne hoedanigheden en ook wel eens hunne gebreken zoo goed wisten toe te
eigenen dat men in latere tijden soms deze werken toeschreef aan de schildern
waarvan zij slechts de navolgers waren geweest.
Zoo is 't geval met JUSTUS VAN GENT, wiens ware naam Joost Van
Wassenhove is. Sommige zijner doeken als de Aanbidding der Wi jzen, te Parijs
berustend, de Kruisiging, in de St Baafskerk, herinneren aan de werkwijze
van Hugo Van der Goes en van Dirk Bouts.
Evenzoo met PETRUS CHRISTUS, die in de tweede helft van de XVcle eeuw
leefde en een tijd lang doorging als de leerling van Jan Van Eyck. De doeken,
die wij van hem bezitten, w. o. een Pieta in het museum te Brussel, duiden
inderdaad een merkbare overeenkomst aan, wat gevoelen en uitvoering
betreft, met de Aanbidding van het Lam Gods. Eénmaal maakte hij zich waarlijk van allen invloed los in een zeer eigenaardige compositie voorstellende :
Sint Elooi ontvangt twee verloo f den in een goudsrederi j . Ditmaal liep de kunstenaar zijn tijd vooruit en schiep de genreschilderkunst.
Ten slotte citeeren wij GERARD DAVID (1460-1523), die als schilder de
twee vorigen verreweg overtreft. Door het machtig karakter, dat hij aan zijn.
figuren schenkt, en de schoonheid van zijn. koloriet, dient hij onmiddelli j k
na de allergrootste meesters te worden geplaatst (I) . Evenals Dirk Bouts
werd hij te Haarlem geboren, maar was zeer vroeg naar Brugge overgekomen.
Niet zoo heel lang is het geleden dat hij aan de vergetelheid werd onttrokken.
De meeste werken, die waarschij nlij k van zijn hand zijn, schreef men toe
aan Van Eyck, Van der Weyden of Dirk Bouts. Ten lange laatste moest men
in hem de waarlijk oorspronkelijke meester herkennen ; de Ge boorte van
Christus, in het museum te Brugge, de Aanbidding der Koningen, in het
Museum te Brussel, en andere nog, verraden duidelijk de eigenschappen van
zijn zachte en innemende persoonlijkheid. Dit heeft hem echter niet belet
de beruchte legende van Koning Kambuses en de Plichtvergeten Rechter, doe1:
dat men te Brugge kan bewonderen, met een meedoogenloos realisme uit te
belden. Deze legende wordt door Herodotos op de volgende wijze verhaald :
« De koninklijke rechter Sisamnes had een onrechtmatig vonnis geveld ;
liierop deed de koning hem ter dood brengen, villen, reepen snijden uit zijn
huid en er den stoel mee bekleeden waarop de schuldige te voren als rechter
zetelde. Daarna stelde Kambuses den zoon van Sisamnes als opvolger van
zijn wader aan, hem wel op het hart drukkende steeds te denken aan het einde
(T) VOORNAAMSTE WERKEN.- Rouen : De H. Maagd met de Heilige VyottWen (Museum).
— Brugge : Het Doopsel van Christus (Museum). — Genua : De H . tirssclien d c
HH. Hieronymus en Bened ict; ts (Stadhuis) . -- I,onden : De Kanunnik (National Gallery) .
-
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van den man wiens zetel hij voortaan als rechter zou innemen. » De uitspraak
van koning Otto door Dirk Bouts geborsteld, was niet zoo wreed. Waarachtig,

GERARD DAVID.
Tafereel uit het leven van profeet Elias en weduwe Sarepta.

(Brugge, Stadsmuseum.)

to dien tijde trof men rechters aan ! Gerard David spaarde in zijn schilderij
geen enkel detail van dit afgrij selij k tooneel.
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Hij werkte dikwijls samen met een Dinantees, JoACHIM
landschappen op de doeken van menig confrater schilderde.

PATIN IR ,

die de

GERARD DAVID.
Tafe r eel uit h et leven van profeetEliasen weduwe S a repta.
(Brugge, S tadsmuseum.)

Aldus triomfeerde het realisme van het Noorden voor goed op het symbolische mysticisme der eerst e t ijden. Een H ollandsch schilder, H IERONY:.\n.· s
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BOSCH, wist zelf s op dat oogenblik aan dit realisme een steck aangehouden,

volksche en satyrische uitdrukking te geven in een talrijke reeks half-godsdienstige, half -sarcastische doeken en in fantastische tooneelen met duivels
en andere caricatureske figuren. De Laatste Oordeelen en de Temptaties van
Sint Antonius boden zijn fantazie een onuitputbare bron van gekke en vreeselijke vindingen, die bij de godvruchtige zielen den levendigsten indruk verwekten. En ook dit waren werken met heerlijke en schitterende kleurschakeering, naar de traditie der school, en die het komend geslacht der Breugels
en Teniers aankondigden.

* ^*
'roch zouden nog twee niet mirider beroemde meesters, hoewel wat laat,
maar met des te meer glans, in de langzame evolutie, die na de « Gothische »
periode zoo vol van inspanning en veroveringen, de Renaissance voorbereidde,
voor de sentimenteele noot zorgen. Wij bedoelen Hans Memling en Quinten
Matsys.
De populariteit van
HANS MEMLING
stond, zoowat vijftig jaar geleden, veel hooger dan deze van Van Eyck, of
van om het even welk primitief meester. Wanneer men een werk uit de
XVc 1 e eeuw ontdekte, waarvan de auteur niet juist bekend was, schreef men
het zeker aan Memling toe, alsof hij alleen het gansche tijdperk omvatte.
Het ging zoo ver dat, op zeker oogenblik, het aantal schilderijen, die zoogezegd van hem waren, verbijsterend groat was.
Deze faam dankte hij aan een legende, die de goegemeente had verzonnen
en uitgestrooid. Men vertelde immers dat Hans Memling, als soldaat in het
leger van Karel den Stoute, bij het beleg van Nancy was gewond geworden
en in het Sint J ans-hospitaal te Brugge opgenomen, en dat hij dáár uit dankbaarheid voor de goede nonnetj es die hem verzorgden, de meeste werken
schilderde, die men er thans nog kan bewonderen. Men voegt er niet bij waar
hij het schilderen heeft geleerd, noch wat hij vóór zijn soldaat-zijn deed.
Hieromtrent bestonden verschillende lezingen, waaronder men kon kiezen.
Maar daarmee was de geschiedenis niet uit. ;ens van zijn kwetsuren hersteld,
was hij, naar men zegt, op een mooie Brugsche verliefd geraakt, had ze daarna
in den steek gelaten en was op goed geluk op reis gegaan, een zeer liederlijk
leven leidend. In Spanje had hij ten naastenbij de heldendaden van Don Juan
nog eens verricht, maar evenals de beruchte held Tirso van Molina had ook
hem de hemel om zijn misdaden gestraft met een tragischen dood in een

HANS MEMLING. — De H. Ursula wordt to Rome door den Paus ontvangen.
Détail van de Reliekenkast van de H. Ursula.
(Brugge, St. Jans-Hospitaal.)

HANS MEMLING. — Marteldood van de H. Ursula.
(Détail van de Reliekenkast van de H. Ursula.)
(Brugge, St. Jans-Hospitaal.)
L. SOLVAY. - KLEINE GESCHIEDENIS DER VLAAMSCHE SCHILDERKUNST.
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HANS MEMLING. -- De H. Veronica (luik).
(Brugge, St. Jans -Hospitaal. )

HANS MEMLING. — St . Jan Baptist (luik).
(Brugge, St. Jans-Hospitaal.)

-43teerheid van zedigheid en eerbaarheid » wist te geven, '' aanminnige zielen »
schilderde, en daarbij al de
schilders uit Rijnland, tot de
Keulsche school behoorend, die
'' herschiepen wat ze copiëerden, voor de natuur in verrukking opgingen en in de menschelijke vormen het beminnelijkste en bekoorlijkste kozen
dat zij er in aantroffen» ... Kortom, '' het is do or de associatie
van Lochner's gevoelens aan de
vormen van Van Eyck, dat
M emling de Vlaarnsche schilderkunst heeft vernieuwd . .. ».
Maar luister hoe een ander schrijver, J. K. Huysmans,
die zeker even bevoegd en
gezaghebbend is, diezelfde
Keulsche school in zijn mooi
boek, La C athédrale, kenschetst : Onbeheerscht gezwets
en op gezwollenheid... Gemeene, opgeblazen en banale
Maagden, met vaarzenhalzen
en roomvleesch, dat waggelt
bij het aanraken; scheeve
heiligen bij wie dompneuzen
uit de wit-vette blaaskaken,
die hun tot aangezicht dienen,
uitsteken;- een gladde kunst,
geboend en koud .. . ); En hij
besluit : '' De Ke~tlsche school
heeft slechts het mystiek gevoelen
HANS MEMLING.
verkregen nadat zij den invloed De Evangelist
Sint Jan op het eiland Pathmos.
had ondergaan der Vlaanderen,
(Brugge, St. fans-Hospitaal.)
de ongeveinsde kracht der
Vlamingen nagevolgd en zich hunne teedere godsvrucht eigen gemaakt.
Dit heet : de zaken recht zetten.
Ten andere, indien Memling zijn artistieke opleiding in de school van
Stephan Lochner genoten en dezes invloed op zoo 'n willekeurige wijze onder-
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gaan had, hoe verklaart men dan de zeer duidelijke verwantschap van vele
zijner werken, van zijn eerste
werken vooral, met den meester
van Doornik-Brussel, Rogier Van
der Weyden, bij wien hij te
Brussel werkte en zonder twijfel
zijn stiel leerde, vooraleer hij
zieh voor goed te Brugge kwanl
vestigen? Een artiest niet een
persoonlijkheid als Memling verandert zoo maar niet van trant.
Het Vlaamsche bloed, dat in
zijn aderen vloeide, bleef vrij
van vreemde inmenging. Ten
slotte moet zijn idealisme, dat
een zeer bevallige tegenstelling
vormt met het realisme zijner
oorgangers, ons in niets verwonderen ; het is ongetwij f eld
de spontane uitdrukking van
zijn fij ner voelende ziel ; het
was het teeken van zijn persoonlijkheid, van zijn temperament. Treft men in alle kunst tij dperken geen uitzonderlijke
natuur aan die zieh uitdrukt in
een taal welke, gelukkig voor
hem, niet de gewone is?
Memling's geboortedatum is
onbekend; men kan hem plaatsen tusschen 1430 en 1440. Men
weet dat 'hij stierf in 1495 als
rijk eigenaar ; hij had zelfs geld
geleend aan de gemeente. I)e
legende van zijn dood in het
HANS MEMLINO.
Onthoofding van Sint Jan Baptist.
hospitaal is moeilijk te veree(Brugge, St. Jans-Hospitaal.)
nigen met zijn gefortuneerden
toestand. Zijn werk is zoo
verscheiden als dit van Van Eyck en heel en al gewijd aan de tafereelen van
de Passie van Christus, het leven der Heiligen en de glorie der H. Maagd. Dit
heeft hem echter niet belet zeer merkwaardige portretten te schilderen, waarin
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het godsdienstig gevoel even sterk tot uiting komt als in zijn godsdienstige
doeken (i) . Vooral to Brugge kan men deze kunst naar juiste waarde beoor-
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HANS MEMLING. -- 0. L. Vrouw met het Kind.
(Brugge, St. Jans-Hospitaal.)

deelen ; zij vereenigt ontegenzeggelijk een teer volmaakte techniek met een
reine, ongekunstelde fijngevoeligheid zonder weerga. Eens heeft men gezegd
(i) VOORNAAMSTE WERKEN :

Brugge : Mystisch Huwelijk van S. Catharina (Sint-

J ans-Hospitaal) ; De Aanbidding der Wijzen (id.) ; Reliekenkast van S. Ursula (id.) ; Sint
Christofjel (Stadsmuseum) . -- Dantzig : Het Laatste Oordeel (Domkerk) . -- Lubeck :
De Passie (Domkerk) . — Munchen : De Zeven Blijdschappen van Maria (Pinacotheek) . —
Turijn : De Zeven Smarten van Maria (Pinacotheek) . — Rome : De Kruisa f nerving (Doria
galerij) . — Parijs : De H. Maagd vereerd door de f an2ilie Floreins (Louvre) . — Plorentie :
De H. Maagd en het Kind (Uffizi) . — Weenen : De H. Maagd en het Kind (Museum) .
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gedachten in ons opwekken, bieden ons zelfs de profane tafereelen van Memling een weerglans van de hemelsche dingen. » Niet minder enthousiast is
Fromentin waar hij zegt : « Zoo Van Eyck de natuur copieert, Memling ver-
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HANS MEMLING.
Portret van Maarten van Nieuwenhove.
(Brugge, St. fans-Hospitczal.)

heerlijkt ze », en hij heeft « als vrouwelijke type een tot dan toe ongekend,
uitverkoren wezen geschapen, dat sedertdien is verdwenen. »
Wij hebben hooger gezien dat dit type niet heel en al is verdwenen, zooals
Fromentin meent. Van den anderen kant valt het niet to ontkennen dat andere
schilders in menig werk Memling hebben overtroffen juist door diezelfde
hoedanigheden, die men hem zoo welwillend en vrijgevig toekent. Een schilderij van Gerard David stelt engelenfiguren voor, zóó gratievol, zóó zoet, zóó
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expressief minzaam dat men te vergeefs dergelijke figuren bij Memling in zijn
gelijksoortig altaarschilderij van Najera zou zoeken. Zoo Van Eyck en Van
der Weyden, geleid door hun streng naturalisme, meer gewone en minder
bevallige typen schiepen, welke geloofsdrang en diepe oprechtheid treft men
niet aan bij den eersten, welke kracht en verhevenheid van voorstelling bij
den tweeden ! Memling, hoe teeder en fijn ook, kon nooit zulke welsprekendheid bereiken. Wat betreft de innerlijke kracht van het intieme, kalme leven,
van de aangrijpende, nachte poezie geen enkel zijner werken zou kunnen
vergeleken worden met het wondere echtpaar der A rnol fini's van Van Eyck,
die nochtans zoo plomp aandoen in hun malle pak, zoo leelijk zijn van trekken
en geen zweern van een lachje over hun wezen laten varen, en toch zoo indrukwekkend, zoo grootsch zijn : een waarachtig symbool van de echtelijke lief de.
Memling munt uit in zijn « vak », meer nog dan zijn roemrijke voorgangers,
door een verbluffende volmaaktheid. De miniaturen in olieverf, die het Reliekenkastje der H. Ursula versieren, bewijzen dit ten overvloede. Men kan er niet
aan weerstaan voor zulke volmaaktheid in bewondering op te gaan, als men
bedenkt dat toen de schilderkunst nog zoo jong was. Deze volmaaktheid hebben
de kunstenaars der latere eeuwen nooit kunnen evenaren, laat stain overtreffen. Wat het koloriet betreft, hoeft men enkel de werken der primitieven,
die door de eeuwen heen zoo frisch zijn gebleven als de eerste dag, te vergelijken met de moderne doeken waarvan de meeste verschoten zijn, zwart
geworden of zelfs hun glans verloren hebben, om overtuigd te wezen dat wij
langs dien kant er niet zijn op vooruitgegaan.
,

*

^

*

Op het einde der XVde eeuw kwam Brugge's voorspoed in verval en
Antwerpen erfde de nalatenschap van deze Vlaamsche stad . Ook de artistieke oppermacht verhuisde van Brugge naar Antwerpen, en dit voor langen
tij d... Alsdan zagen wij in een hel daglicht den naam verschijnen van

QIJINTEN MATSYS
die, raset Hans Memling, de laatste vertegenwoordiger was der mystieke
school, door de realistische een tijd lang onderbroken.
Quinten Matsys werd geboren te Leuven in 1466 ; maar, nog teer j ong, ging
hij zieh te Antwerpen vestigen, waar hij in 153o stierf. Niets is ons van zijn
jeugd bekend, tenzij dat hij eerst de smeedkunst beoefende. Hij is de maker
van het hek in gesmeed ijzer rond den put vóór de kathedraal van Onze Lieve
Vrouw. Ferst later werd hij schilder, sommigen meenen naar aanleiding van
een liefdequaestie, anderen zeggen na een ziekte, waaruit dan kostelijke

HANS MEMLING. — Portret van Barbara van Vlaenderberghe.
(Brussel, Koninklijk Museum.)
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anekdoten en min of meer waarschij nlij ke sprookj es zijn ontstaan die, vgl. de
legende van 1Vfemling tot zijn populariteit hebben bijgedragen.
In elke legende is een grond van waarheid aanwezig. Het blijkt dat de
ware toedracht der zaak is als volgt : toen Quinten nog smid was, geraakte
hij verliefd op een mooi meisj e ; zij was nogal prat en zou het beneden haren
stand geacht hebben hare hand te schenken aan een soort werkman, die met
zware werktuigen het ijzer klopte. De arme Quinten was het hart in. Hij werd
er ziek van. Maar niets kon de jonge vrouw vermurwen. Toen zwoer Quinten
zieh harer waardig te maken. Nog niet heelemaal van zijn ziekte hersteld,
kocht hij penseelen en verwen en begon het schilderen te leeren. De liefde doet
mirakels ; hij maakte zulke snelle vorderingen dat hij weldra zijn eerste doek
aan de jonge vrouw kon toonen. En zij, getroffen door een zoo merkwaardige
verknochtheid, stemde er ditmaal in toe haren aanbidder te huwen, nadat
zij met den eersten, wiens talent zij dadelijk veel geringer schatte, had afgebroken. Zoo nam Quinten Matsys de schoone Alyt Tuylt tot vrouw en had
met haar zes kinderen.
Quinten Matsys had nog andere pijlen in zijn koker : hij was ook musicus.
En de voortreffelijkste betrekkingen kwamen hun charme voegen bij al zijn
geluk : Erasmus, Petrus Oegidius en Thomas 1Vlorus behoorden tot zijn
vrienden.
Indien het waar is dat hij op zulken gevorderden leeftijd het penseel
leerde hanteeren, dank zij de zooeven uiteengezette omstandigheden, dan
ligt het bewijs van zijn snelle vorderingen in het feit dat de eerste werken,
die men hem met volle zekerheid kan toeschrijven, uitgevoerd werden toen
hij twee en veertig jaar oud was, en dat dit juist twee meesterstukken zijn :
De Gra f legging van Christus, in het Museum te Antwerpen, en de Legende van
S. Anna, een der juweelen van het Museum te Brussel. Deze twee groote
drieluiken mogen gewis gerekend worden tot de meest ontroerende tafereelen
in de Vlaamsche schilderkunst. Deze zijn zoo teeder als de teederste Meinling
en zoo machtig als de machtigste Van Eyck of Van der Weyden.
Quinten Matsys was daarbij een groot portretschilder. Eindelijk began
hij, met Petrus Christus, ook de schildering van het dagelijksch leven en de
wereldsche zeden : genre, dat later door de Vlaamsche kunstenaars zoo schitterend werd beoefend (1).
.

(i) VOORNAAMSTE WERKEN.
Antwerpen : De Gra f legging van Christus (Museum) .
Brussel : De Legende van S. Anna (Museum) . — Madrid : Jezus, Maria en S. Jan
(Prado) . — Venetic : Ecce Honno (Dogenpaleis) . — Frankfort : Mannenportret (StädelInstituut) . Parijs : De Geldwisselaar en zijn Vrouw (Louvre) . — Florentie : 7. el f portret
en dat zijney Vrouw (Uffizi).
-
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QUINTEN MATSYS
Een Engel kondigt Joachim de geboorte van den Messias aan. — Dood van de H. Anna.
(Luiken van de Legende van de H. Anna.)
(Brussel, Koninklijk Museum.)
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DE VLAMINGEN IN ITALIË

Sedert de Vlaamsche schilders hun meesterwerken maalden, bevrijd van
de banden welke de gilden en de vakvereenigingen hunne voorgangers hadden
opgelegd, vond hun roem een groeienden weerklank in het buitenland. Koningen en prinsen trokken de schilders aan en wilden hun werken hebben. Paleizen,
kerken en kloosters rekenden het zieh tot een eer de wonderen te bezitten van
een kunst, die overal de bewondering afdwong en waaraan de scholen en
werkhuizen zieh weldra inspireerden. In Duitschland, Frankrijk, Italic Spanje,
was de invloed der Vlaamsche meesters aanzienlijk ; onbetwistbaar was hij
vooral in Spanje en Portugal, waar velen onzer schilders heentrokken om er
eenige jaren te werken of er zieh voor goed te vestigen. En dat er nu nog in
deze landen enkele Vlaamsche werken bewaard worden in de rij der mooiste
die hun eigen schilders borstelden, bewijst voldoende welke waarde en welk
belang men er aan onze school hechtte. Vreemde kunstenaars kwamen op hunne
beurt in Vlaanderen voorlichting zoeken. Antonello van Messina ondernann
de reis van Italic naar hier om aan Van Eyck, naar men zegt, maar meer
waarschij nlij k aan Memling, het geheim te vragen der vernissen, die aan de
olieverf schildering haar glans en sterkte geven.
Maar spoedig gingen de Vlamingen in overdreven mate op in dit leerrijk,
wederzij dsch dienstbetoon, dat in de laatste jaren der XVd e eeuw in zwang
was gekomen en in de XVIde eeuw bijna algemeen geworden tusschen Vlaanderen en de groote landen van Europa. Anderzijds begon ook het gezag der
Italiaansche meesters over de wereld te gloren en oefende een onweerstaanbare
aantrekkingskracht uit op onze kunstenaars. Men zag toen, den eenen na den
anderen, behoudens enkele zeldzame uitzonderingen, al de Vlaamsche schilders
den weg inslaan naar Italic belust op voorbeelden en lessen, op gevaar of er
hunne oorspronkelijke hoedanigheden bij in te boeten. De sterken konden
weerstaan ; de zwakken bezweken ; maar allen ondergingen min of meer den
invloed van dezen nieuwen geest den heerlijken geest der Renaissance
en brachten er wat van mee naar huis.
,

,

JAN GOSSAERT. — Portret van ridder Jan Van Eden.
(Antwerpen, Museum.)
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Omstreeks hetzelfde tijdperk treffen wij Brie zeer bekende schilders
aan. JAN BELLEGAMBE, van Dowaai, die eveneens zijn doeken met ingewikkelde architecturale motieven versiert ; JAN MOSTAERT, hoewel te Haarlem
in 1474 geboren, behoort tot de school van Brugge en herinnert soms zoo
sterk aan Van Eyck dat men aan dezen laatste meer dan één zijner werken
heeft toegeschreven. Ten slotte, LANCELOT BLONDEEL, die zich opvallend
onderscheidt door een kwistige overdaad van ornamenteering en in dit opzicht
nog verder gaat dan zijn mededingers : Renaissance-opsmuk zonder meer...
Zoo zien wij den eerbied voor de natuur, die zelfs bij onze mystieke meesters
zoo diep was doorgedrongen, langzamerhand verminderen en ontaarden in
versierselen en uitheemsche lieflijkheden door hunne verregaande vrijheid
van voorstelling ; later kwam men er toe de naieve overtuiging van vroeger
te verdringen door gladheid, kunstvaardigheid, gemaaktheid in uitdrukking
en gevoelen. Tij dens de schoone bloeiperiode der kunst, nu tot volle rijpheid
gekomen, naderde reeds de decadentie met rassche schreden.
Dit verval kristalliseerde zich bij een groep tweede rang-schilders, waarvan
de meesten zich beijverden om naar hun beste vermogen het geestelijk erfdeel,
dat Quinten Matsys had nagelaten, te verspillen; te Antwerpen, Van Heressen
en Marinus, Frans Floris en Francken, de landschapschilders Van Cleve en
te Luik, Henri Bles en Lambert Lombard ;
Momper;
te Brussel, de
te Brugge, Pieter
Coninxloo's, de Van Orley's, Michiel Coxie, Pieter Coecke ;
Pourbus. Onder deze laatsten nochtans onderscheiden zich Frans Floris,
Van Orley, Michiel Coxie en Pourbus door zeer verdienstelijke gewrochten.
FRANS FLORIS muntte uit door zijn tafereelen van drinkebroers, die het
nageslacht bezwaarlijk tot voorbeeld kunnen dienen. Hij behoorde tot een
uitgebreide kunstenaarsfamilie. Geboren te Antwerpen in 1516 werd hij er
door zijn medeburgers. voor een soort genius gehouden. Ongelukkiglijk heeft
zijn reis naar Italic in hem alle aangeboren hoedanigheden gesmoord. Ingenomen als hij was met Michel Angelo, poogde hij hem te evenaren. Zijn Val
der Opstandige Engelen, dat in het Museum te Antwerpen berust, is één Bacchanale van onstuimige bewegingen, ontwrichte ledematen en grijnzende aangezichten. Dit voorbeeld was noodlottig voor een gansche generatie schilders
die dezen « nabootser » wilden nabootsen.
BAREND VAN ORLEY is door zijn godsdienstige tafereelen, waarvan de
handelingen doorgaans een ietwat melodramatische gejaagdheid vertoonen,
minder bekend dan door zijn medewerking met de Brusselsche tapijtwevers.
In dien tijd begin XV1P e eeuw genoten deze een Europeesche f aam .
De grootste schilders waren er trotsch op hunne composities te zien dienen
tot onderwerp voor dit bewonderenswaardig tapijtwerk, thans zoozeer de
wereld door gezocht. Lange jaren was het een der voornaamste titels van
Brussel's roem. Tijdens zijn verblijf in Italic bezocht Van Orley het atelier
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van Raphael; deze was hem zeer genegen en als Van Orley naar zijn land
terugkeerde, gelastte Raphael hem met het toezicht op de uitvoering van
de bekende reeks wandtapijten, de Handelingen der A Postelen voorstellende,
waarvan hij de schetsen had geteekend, en die men thans in het paleis van
het Vatikaan kan bewonderen. Dit was één der mooiste gewrochten welke
de Brusselsche kunstenaars ooit tot stand hebben gebracht. Doch Van Orley
zelf teekende ook schetsen voor tapijten, die even merkwaardig zijn, zooals
de Jachtpartijen van Maximiliaan, in het Louvre-Museum te Parijs.
MICHImi, COXI= was de leerling van Van Orley. Hij ging, evenals zijn
meester, naar Italic en ontmoette er Raphael, met wien hij zoodanig was
ingenomen dat hij hem bijna slaafs ging navolgen. Hij borstelde tallooze
copijen van schilderwerken der primitieven, o. m. de luiken van de Aanbidding
van het Lam van Van Eyck, die langen tijd de oorspronkelijke hebben vervangen.
Eindelijk hebben wig PIETER POURBUS (1510-1583), die gewis een der
beste portretschilders was van de Vlaamsche school der XVIde eeuw. Hij
maakt uitzondering op de vele kunstenaars, die hunne persoonlijkheid in
Italic verloren. Hij weerstond moedig aan de meesleepende kracht der comanisten, zooals men ze toen heette naar den naam der door hen gestichte broederschap. Daaraan is het te danken dat hij op onze dagen zoozeer en oprecht
wordt gewaardeerd. Sommige zijner portretten zijn meesterwerken van eenvoud, levendigheid en streng -verheven schoonheid.
Hetzelfde mag gezegd worden van een zijner leerlingen, J USTUS SUTTERMANS (1597-1681), die heel zijn leven in Italic doorbracht ; daar maalde hij
de portretten van de beroemdste personages van het Hof der Medici, die hem
als schilder hadden aangeworven, en tevens van andere prinselijke heizen
van het schiereiland. Op Rubens en Van Dyck na, zou niemand van de
Vlaamsche kunstenaars uit dien tijd in dit genre met hem kunnen vergeleken

worden.

VI

PIETER BRUEGEL

Deze is, in den waren zin van 't woord, een nationaal schilder, die tot
de allergrootste meesters van de Vlaamsche school dient gerekend te worden.
Tot vóór korten tijd nam men hem voor een origineel, vermakelijk en typisch
kunstenaar, -meer niet. Maar spoedig is men gaan inzien dat deze amusante
fantaisist niet alleen een voortreffelijk kolorist, maar tevens een vurig patriot,
een geducht satirist, een soort Juvenalis in de schilderkunst is, wiens penseel
met ongeëvenaarde raakheid de dwingelanden en machtvoerders van zijn
tijd, de kwelgeesten onzer arme bevolking, hekelde.
Pieter Bruegel werd omstreeks 1526 geboren in een dorpje van OudBrabant, met name Brueghel, en heette zichzelf naar dezen naam volgens een
tamelijk veelvuldig gebruik bij de kunstenaars. Sedert vele jaren gaan de
meeste kunstschrijvers akkoord om den naam van dit dorp en bijgevolg ook
dezen van den schilder Brueghel te orthographiëeren. Eigenlijk is dat verkeerd.
Het dorp heette « Brenghel )) en niet « Brueghel )) ; indien Carel Van Mander,
de biograaf van het Schilderboeck, deze letteromzetting heeft aangenomen,
was dit wegens een verouderde schrijfwijze naar dewelke men in de
XVIIcte eeuw CueZen schreef, in plaats van Ceulen, jueght voor jeught, enz.
Bijgevolg, wil men zich naar de moderne schrijfwijze schikken, zou men
Breughel dienen te schrijven, maar het is logischer gebleken de oude omzetting
te aanvaarden, daar deze onvereenstemt met de onderteekening van den
schilder, die, van den anderen kant, zijn naam willekeurig nu eens met h
(Brueghel), dan weer zonder h (Bruegel) schreef.
In navolging van al zijn confraters begon Pieter Bruegel met de traditioneele reis naar Italië te ondernemen. Op zijn doortocht over de Alpen
borstelde hij een zoo groot getallandschappen dat men hem er van beschuldigde «de bergen en de rotsen te hebben ingeslikt om ze, bij zijn terugkeer,
op zijn doeken en paneelen uit te spuwen )), zóó trouw wist hij de natuur weer
te geven. Maar ondanks dit schitterend bewijs hoe levendig een indruk dit land
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naturalisten den weg heeft gebaand, daar hij lang vóór hen den vruchtbaren
en nijveren buiten had ontdekt. En, wat het onderwerp ook weze, godsdienstig of pittoresk, de vrucht van een vromen óf van een profanen inval,
steeds is het de natuur, het omringende leven, die het omlijsten en de atmosfeer er van scheppen : de Aanbidding der Wijzen, de Slachting der Onnoozele
Kinderen, de Volkstelling te Bethlehem, e. a. zijn tafereelen van een zoo groote
werkelijkheid, alsof hij zelf ze bijgewoond had.
Nochtans zou deze verbeelding niet tot haar volle recht komen, moest
men ze oppervlakkig beoordeelen, Deze fantaisist, deze waarnemer, deze
weelderige kolorist, zooals wij hem bij den aanvang van dit hoofdstuk schetsten,
is ook een satiricus. Vat een schrijver met zijn pen zou gezegd hebben, wist
hij weer te geven in verwen en kleuren, maar altijd zonder den minsten zweem
van opgeschroefdheid noch van bombast en zonder één oogenblik op te houden
alleen maar schilder te zijn. In de vroolijkheid, die u bij het meerendeel zijner
werken tegenlacht, ligt er, zooals bij Moliére, veel bitterheid, droefheid en
woede. Het is moeilijk aan te nemen, wat men er ook van gezegd hebbe, dat
Bruegel een erg vroolijke Frans was. Hij had overigens in zijn huisgezin nogal
tegenspoed gekend. Carel Van Mander verhaalt dat hij met een meisje samenleefde en hoopte er zijn vrouw van te maken, was het niet dat zij een onverbeterlijke leugenares was. Hij sloot raset haar een akkoord : hij zou al hare
leugens op een schalie schrijven en hij koos er een uit die lang genoeg was !
Zoo de schalie vol geraakte, zou het huwelijksplan worden opgegeven, wat
na korten tijd ook geschiedde... Een weinig later huwde hij Maria Co e cke, d e
dochter van zijn eersten leermeester ; zij moest heel wat j onger zijn dan hij,
vermits, naar Van Mander zegt, « hij haar dikwijls op den arm had gedragen ».
Of dit een huwelijk van ongestoord geluk was, weet niemand, maar het valt
te betwij f elen ; te oordeelen naar zijn onbestendig, gesloten en zwi j gzaam
karakter, waarvoor hij naderhand bekend stond. Zij n voorliefde voor zekere
onderwerpen wijzen op een pessimisme van goed allooi. Twee zijner werken
zijn te dezen opzichte veelzeggend ; het eene is getiteld : Dulle Griet, een verzameling spreekwoorden op de booze wij zen ; het andere : de Menschenhater
of De Snoodheid van de Wereld. Het zou verwonderend lijken moest een kunstenaar, die zooiets heeft geschilderd, een volkomen gelukkig man geweest
zijn.
Hij had overigens nog andere redenen, van veel ernstigeren aard, om zijn
ongenoegen te uiten. Hij had zijn land zien overleveren aan de dwingelandij
van hertog van Alva, zien verscheuren door de wreedheden van de Spaansche
heerschappij en... zijn ziel was in opstand gekomen. Maar hoe kon hij zijn
opstandige gevoelens luchten, wanneer de inquisitie waakte en elke drieste
vrijpostigheid met den dood strafte? En toch deed hij 't zonder dat de dwingelanden het konden merken ; hij deed het door middel van dit bekende,
.
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DE RENAISSANCE. -

PETER PAUL RUBENS

De Renaissance was voor de Letteren, de Kunst et de \Vetenschap een
tijdperk van verjonging en ontvoogding. Het eerste christendom had gepoogd
de oudheid in haar geest en haar werken te vernietigen; deze echter herrees
zoowaar uit haar asch. De wereld was wars geworden van het ontzenuwende
mysticisme en de strenge wetten, die de middeleeuwen aan de religieuze kunst
hadden gesteld, en vond eensklaps, eerst in de natuur, later in de studie der
oudheid, een rijkere bron van veelzijdige en krachtige gevoelsuitingen. Door
het in aaraking komen met de monumenten van het oude Griekenland en
het oude Rome krijgt de architectuur nieuwe vormen; de beeldhouwkunst
zoekt inspiratie in de meesterwerken, die aan de systematische vernieling van
de barbaren en de eerste christenen waren ontsnapt; de schilderkunst eindelijk vergenoegt zich niet meer met den Cultus te dienen door het afbeelden
van godsdienstige tafereelen tot stichting der geloovigen, maar waagt zich
eveneens op 't gebied van de Fantazie en de Fabel.
·Alles tezamen genomen wordt de kloof, die de oude van de moderne wereld
scheidde, wederom triomfantelijk overbrugd. De menschheid wordt ruimer
van geest en opvatting, streeft naar hooger en verbroedert in deze artistieke
eensgezindheid. Het geldt hier niet een eenvoudige navolging, voortvloeiend
uit deze verjonging van den geest, die nu van zijn oude banden bevrijd is;
het is een waarachtige metamorphose. De oudheid zelf, thans opgedolven en
verheerlijkt, herleeft in verjongde, gemoderniseerde opvattingen waarin vast
wat van het christelijk gevoelen aan de oude idealiteit wordt gepaard. En
deze versmelting heeft de heerlijkste heropleving verwekt, die men zich kan
indenken.
De Renaissance ging uit van Italië, reeds van de XIIIdeen de XIVde eeuw
af. Spoedig daarop kon men in Vlaanderen de nieuwe richting bespeuren en
deze verbreidde zich, hoewel langzaam, in het Noorden zoowel als in het Zuiden.
Doch het zal niemand ontgaan zijn dat lang vóór haar verschijnen in Italië,
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Rome na zijn vrouw te hebben wi j s gemaakt dat hij naar Keulen ging... Een
andere, die langzaatn den dood voelde naderen, ondernam toch maar de reis

OTTO VENIUS. -- Mystisch Huwelijk van de H. Catharina.
(Brussel, Koninklijk Museum.)

daar hij niet voor God wilde verschijnen vooraleer zijn levensdroom, waartegen, naar men zegt, zijn vrouw zieh steeds had verzet, verwezenlijkt te
hebben. Zoowat gansch de XVIde eeuw door zien wij ze naar dit mixleidend
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oord rennen, de eenen aangetrokken door verlokkelijke uitnoodigingen, de
anderen verjaagd uit hunne haardsteden door de despotische heerschappij
van de luitenanten van den koning van Spanje. Talrijk zijn zij, die niet meer
terugkwamen. Overal in den vreemde treffen wij Vlaamsche kunstenaars
aan, aldaar metterwoon gevestigd, en die weliswaar een heilzamen invloed
op het nieuwe midden, waar zij hun tenten hadden opgeslagen, uitoefenden,
maar van den anderen kant ook niet aarzelden zieh te denaturaliseeren ten
bate van het land waar zij zieh hadden neergezet.
Zoo gebeurde 't dat PIETER DE KEMPENEER, auteur van een beroemde
Kruisa f neming, die te Sevilla bewaard wordt, zieh in Spanje Pedro Campa ňa
liet noemen ; in Italic is PIETER DE WITTE gekend onder den naam van Candido.
In Italic nog leefden de landschapschilder PAUL BRIL, DIONYSIUS CALVAERT,
genoemd « Dionysius de Vlaming », die de leermeester was van Guido Reni,
Dominiquin en Albane ; en er zijn nog meer andere. In Engeland hebben wij
GIRARD HOREBOUT ; in Frankrijk AMBROSIUS DUBOIS ; in Duitschland BARTHELEMY SPRANGER,

ROLAND SAVERY, PIETER STEVENS, VAN VALKENBORGH, NICOLAAS NEUCHATEL... Wij halen hier slechts de meest bekende

aan.
Sommige landvoogden, die niet zoo wreed waren als hertog van Alva en
zijn gelijken, hadden evenwel de gernoederen meer tot bedaring gebracht: ;
de aartshertogen Aalbrecht en Isabella droegen zelf s machtig bij om het verloren vertrouwen en de veiligheid te herstellen. En misschien was dit tijdperk
van rust en vrede niet vreemd aan de beweging, die weldra aan het artistieke
Vlaanderen zijn ouden luister zou terugschenken. De aartshertogen hadden
een belangstellend oog voor onze schilders. WENCESLAS COEBERGHER, JAN
SNELLINCK, de landschapschilder HENDRIK VAN BALEN, MAARTEN PEPI J N,
OTTO VAN VEEN, beter gekend onder den gelatiniseerden naam van OTTO
VENIUS, ADAM VAN NOORT voelden zieh aangemoedigd en bleven, alhoewel
bijna alle ook door het italianisme aangetast waren, hun vaderland getrouw.
Het waren deze twee laatsten, Otto Van Veen en Adam Van Noort, vdie
de eer hadden Rubens het penseel te hebben leeren hanteeren.
^

* *

De geboorte en de kindsheid van den beroemden meester is langen tijd
met geheimzinnigheid omgeven geweest. Nu eens beweerde men dat hij het
levenslicht zag te Antwerpen, dan weer te Keulen. Hij werd echter geboren
op 29 Juni 1 577 te Siegen, een vlek in Westfalen. Dit was voor de Duitschers
voldoende om, naar hun gewoonte, te beweren dat Rubens een Germaansch
artiest was. Het is alleen bij toeval dat hij in Duitschland werd geboren, -een toeval dat met vrij pij nlij ke omstandigheden gepaard ging.

73
Jan Rubens, schepen van Antwerpen, en vader van Peter Paul had
zich wegens zijn ingenomenheid met het calvinisme als ketter blootgesteld
aan de banbliksems van de regeering van hertog van Alva, zoodat hij het
voorzichtig achtte met zijn vrouw, Maria Pypelinx, het land te verlaten.
Het verbannen gezin nam de wijk naar Keulen, waar het in veiligheid leefde.
Nu wilde het toeval dat toen in deze stad een prinses woonde, Anna van
Saxen, gemalin van Willem den Zwijger, Prins van Oranje, de meest verbitterde
en gedachte vij and van de Spanjaards in de Nederlanden. Deze was in zijn
kasteel te Dillenburg, graafschap Nassau, gevestigd en had haar vruchteloos
gesmeekt hens te komen vervoegen ; zij had geweigerd : Dillenburg bood haar
niet de minste aantrekkelij kheid ; zij verkoos in Keulen te blijven waar zij
gemakkelijker haar zecht naar vermaak kon involgen. Want het edel echtpaar
leefde niet in de beste verstandhouding. Willem van Oranje was een wispelturig
man en Anna van Saxen, als echtgenoote, zeker niet een toonbeeld. Nadat
zij in kennis was gekomen met Jan Rubens, die haar bij de verdediging harer
belangen met zijn rechtskundige wetenschap een kostbare hulp had verleend,
begon zij van hem te houden, en daar J an Rubens niet karakter-sterk bleek,
volgden daarop plichtvergeten betrekkingen tusschen beide. De twee verlief den ontmoetten elkaar in het dorp Siegen waar de prinses, intusschen
aan lager wal geraakt, zich had gevestigd om er op een meer bescheiden voet
te leven; maar, hoe zij het ook verborgen hielden, toch lekte de zaak spoedig
uit en verwekte opspraak. Willem van Oranje beval de aanhouding van Jan
Rubens en deed hem in den kerker werpen in afwachting dat hij hem ter
dood zou laten brengen, zooals zijn vergrijp dit eischte.
Gedurende al dien tijd zag Maria Pypelinx, die met hare twee kindereii
te Keulen was gebleven, haar man steeds uitblijven en was troosteloos bedroef d .
Weldra vernam zij de ware toedracht der zaak, het gevaar waaraan J an
Rubens was blootgesteld, het treurig lot dat hem te wachten stond. En zij, de
gehoonde echtgenoote, alleen bekommerd om den schuldige te redden, onderdrukte haar grievende smart en ging Willem van Oranje te voet vallen. Deze
liet zich nog al gemakkelijk vermurwen dewijl Maria Pypelinx gedreigd had,
indien hij geen gehoor gaf aan hare smeekbede, de zaak ruchtbaar te maken.
De goede faam van de familie Nassau eischte dat het geheim bewaard werd.
Doch Jan Rubens moest beloven Keulen te verlaten en naar Siegen te gaan
wonen onder strenge bewaking. De prinses had intusschen, van haren kant,
het besluit genomen het echtelijk kasteel weer te betrekken.
Te Siegen leidde het arme gezin, van een ruim deel van zijn goederen
beroofd, een rampzalig bestaan. Maria Pypelinx, trouwe en offervaardige
echtgenoote, had de genegenheid van haar man heroverd. En dan was het
dat hun een derde kind geboren werd : dit was Peter Paul Rubens. Het wicht
groeide op in de geheimzinnge atmosfeer zijner geboorte... Jan Rubens, niet
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aanhoudend verzoek zijner vrouw en mits afstand te doen van hetgeen hun
nog aan geld restte, kreeg Jan Rubens van de familie Nassau ten slotte de
vrijheid terug en de toestemming om naar Keulen weer te keeren, waar hij
een betrekking zou kunnen vinden. Maar hij was ten einde krachten en stierf
den I Maart 1587 in den ouderdom van zeven en vijftig jaar. Van toen af
bestond er voor de weduwe en hare kinderen geen reden meer om langer in
Duitschland te blijven en alle vier keerden zij naar het vaderland terug.
Eens in Antwerpen gevestigd, bewaarde lVIaria Pypelinx wijselijk het
stilzwijgen over de gebeurtenissen, waarin haar man was betrokken geweest;
haar eigen eer legde het haar op. Nooit repte zij er over aan hare kinderen, en
was alleen bekommerd om hun welzijn en geluk; tot aan hare dood bleef zij
een zoo goede moeder als zij een goede echtgenoote was geweest.

***
Peter Paul Rubens was tien jaar oud toen hij in de leer werd gedaan.
Van in den beginne openbaarde hij, als gehoorzamend aan een geheime macht,
zijn voorliefde voor de schilderkunst. Een middelmatig landschapschilder,
verre bloedverwant zijner familie, Tobias Verhaecht, leerde hem de eerste
beginselen van het teekenen aan. Spoedig werd de jeugdige knaap in het
atelier van Van Noort opgenomen, hetwelk hij vier jaar later verliet om bij
Otto Venins te gaan «werken n. Dit kort tijdbestek bevestigde dat hij zijn
ware roeping volgde; Van Noort had hem de schoonheid der oude Vlaamsche
meesters leeren kennen, Otto Venins had zijn verbeelding gescherpt door het
ophemelen van den luister der Italiaansche meesters. Niet te verwonderen
dat Italië, zoodra hij zijn vak meester was, hem onweerstaanbaar aantrok.
Wat hij gedurende deze periode heeft voortgebracht, is ons niet bekend.
Mogelijks niet veel, tenware hij alles zorgvuldig heeft vernietigd. Hoezeer
verschilt hij van het meerendeel der jonge schilders, die gretig toonen wat ze
kunnen en ongeduldig zijn om een vaak voorbarigen bijval te oogsten! Rubens
is een werker en wacht zich wel zijn eerste krachten onbesuisd te verspillen.
Voorzichtig gaat hij te werk; hij is er zich van bewust hoe noodzakelijk het
is nog meer kennissen op te doen. Eerst in Italië zal hij het beproeven zijn
jonge vleugelen uit te slaan.
En weg is hij, ver van zijn moeder, die hij zoo hartsgrondig bemint,
maar met het vurig verlangen haren ouden dag te verheerlijken met werken
die harer waardig zijn. Helaas! Hij zal ze nooit meer terugzien. Ongeveer
acht jaar zal hij in Italië blijven, van r6oo tot r6o8; en, wanneer hij verneemt
dat zij op sterven ligt, komt hij toegesneld, te laat echter om hare oogen te
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sluiten. Het zou onrechtvaardig wezen hem ook maar de minste ondankbaarheid aan to wrijven. Want Rubens was een zoo goede zoon als Maria Pypelinx
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de offervaardigste der moeders en der echtgenooten was geweest. Geen enkel
halfslachtig gevoel heeft ooit een vlek op de ziel van dezen grooten kunstenaar
nagelaten. Niemand kende een zoo eervolle, schitterende en vruchtbare loop-
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baan, maar niemand ook verdiende meer achting en eerbied. Zijn leven is
een toonbeeld van werkkracht, mildheid en adel. Als noon, echtgenoot en
vader, voor de zijnen zoowel als voor vreemden, was hij in alle omstandigheden en tot zijn laatste levensuur steeds dezelfde.
De acht j aren gedurende dewelke Rubens in Italic verbleef, waren j aren
van weergaloozen arbeid, studie en voorbereiding, veeleer dan van kunstschepping. En hier is het dat waarlijk het wonder gebeurde. Wat zoovele
andere schilders vóór hem fataal was geweest, nl. die beslaglegging van de
Italiaansche kunst op het Vlaamsch temperament, die opslorping van de
oorspronkelijke kwaliteiten van ons ras door het onweerstaanbaar kontakt
met een ras zoo verschillend in geest en zeden, was voor Rubens de springbron
van het genie. Te Venetic, Mantua en Rome copieert hij voortdurend de werken
van groote meesters als Mantegna, Leonardo da Vinci, Raphael, Titiaan,
Tintoret ; Michel-Angelo vooral bekoorde hem, maar in zijn copij en legt hij
den gloed van zijn geest, schept hij een nieuw leven ; hij vormt ze als 't ware
om naar zij n eigen beeld ; hij blijft bij een getrouwe weergave, maar drukt
zich uit in een andere taal, met nuances in uitvoering, teekening en toon, die
zijn victorieus talent verraden. Van zijn persoonlijke werken heeft Rubens
er schier geene onderteekend. De zeer zeldzame, die hij voor de kerken van
Mantua en Rome schilderde, zijn eerder aarzelend geborsteld, onder den invloed
van de bestudeerde meesters ; zij zijn niet eens zijn schitterende copijen waard,
deze vooral welke hij heeft geconterfeit in Italu en ook in Spanje, waar hij
tusschenin is geweest. Alles getuigt bij hem van deze eenige bezorgdheid :
zich in het schildersvak te volmaken, zijn geest te verruimen door de studie
der meesterwerken en hem te voeden met al dat pure kunstschoon van de
Renaissance en de oudheid. Eenmaal te Antwerpen terug, zal niets meer de
vrije citing van zijn genie vermogen te belemmeren.
Daar treedt hij in den echt met Isabella Brant en koopt een huffs, dat
hij vergroot en rij kelij k inricht ; want gedurende zijn verblijf in Italié heeft
hij, tusschen zijn studiewerk in, een mooien stuiver gewonnen ; hij heeft
schilderwerken meegebracht, allerhande kunstvoorwerpen en antiquiteiten. ;
zijn omgang met de groote heeren had hem zin doen krijgen in al wat mooi is.
Aldus gevestigd en overstelpt door bestellingen, debuteert hij, na enkele
doeken, met twee meesterwerken : De Kruisoprichting en De Kruisa f doening
(16ío en 1612, die zich allebei in de kathedraal te Antwerpen bevinden.
Geen doeken' zijn meer beroemd dan deze beide. De Italiaansche invloed is
er nog lichtj es in te bespeuren, vooral in het eerste, maar beweging, harmonie
in ordonnantie der groepen en echtheid van gevoel zijn onvergelijkbaar.
Van toen of begint het merkwaardigste bloeitijdperk dat men zich kan
indenken. Godsdienstige schilderij en, mythologische en historische tafereelen,
allegorien, f antazien, veldslagen, jachtscenes, landschappen, portretten

-7777
aile
zich een meester getoond.
getoond. Meer
Meer
alle genres heeft Rubens behandeld en in alle zieh
dan twaalf
twaal£ honderd
honderd doeken
doeken heeft
heeft hij
hijgeborsteld!
geborsteld!
Het spreekt
spreekt van
van zelf
zel£ dat
dat hij
hij zich
liet helpen
helpen door
door leerlingen
leerlingen en
en
zieh vaak liet
medewerkers,
vooraf vaststelde,
vaststelde, maar
maar deze
deze help,
hulp,deze
dezemedemedemedewerkers,wier
wier taak
taak hij vooraf
de waarde
waarde van
vanhet
hetondernomen
ondernomen werk. Nu eens
eens
werking
werking verminderde
verminderde in niets de
daarna vergroot
vergroot op
ophet
hetdefinitieve
definitievedoek
doek werd
schilderde
schets, die
die daarna
schilderde hij
hij een schets,
ontwerp van
van de
de leerlingen
leerlingen zelf
zel£ uit,
uit, dan
dankwam
kwam Rubens
gebracht;
gebracht ; ging het ontwerp
dichtbij de
de uitvoering
uitvoering der
derbizonderste
bizonderstedeelen,
deelen,
tusschenbeide,
tusschenbeide, volgde
volgde van
van dichtbij
lichteffeden. Dan weer
weer voerde
voerde hij
hij het
hetzelf
zel£
hertoetste ze,
ze, legde
legde de
de tonen en de lichteffecten.
volledig uit, voornamelijk
voornamelijk wanneer
wanneer het
het binnen beperkte afmetingen
afmetingen diende
diende
gebracht, zooals
merkwaardig Laatste Oordeel,
Oordeel, zijn Val der
der Engelen,
Engelen, zijn
zooals zijn merkwaardig
Tuin van
van Minne, zijn engelenengelen- en kindergroepen,
kindergroepen, of
P9rtretten
of wanneer
wanneer het portretten
gold.
discipelen overigens, die hem
hem ter
terzij
zijde
stonden, waren zelf
gold. Velen zijner discipelen
de stonden,
Dyck, Snyders,
Snyders, JJan
Brueghel, Van
Van Balen
Balen en
en meer
meer
ware meesters, zooals
zooals Van Dyck,
an Brueghel,
niet zelden
zelden werd de waarde van het
het werk er door verhoogd, bij
bijna
andere ; en niet
andere;
na
nooit
verminderd;; de corrigeerende
corrigeerende hand van
van den
denmeester
meesterwas
wasvoldoende
voldoende
nooit verminderd
elij kenstempel
stempel op
op te drukken.
onsterfelijken
drukken.
om er zijn onsterf
Buiten deze
deze ongemeene
ongemeene bedrijvigheid nemen
nemen nog
nog andere zorgen
zorgen zijn
zijn tijd
in beslag.
beslag. Hij wordt
wordt gelast
gelast met
metdiplomatieke
diplomatieke zendingen
zendingen en
en reist naar Frankrijk, Spanje
Spanje en
en Engeland;
Engeland;zijn
zijngezag
gezagbij
bij prinsen
prinsenen
enkoningen
koningenisisbuitengewoon
buitengewoon
groot ; hij
hij voert
hij is
voert een
een verbazende
verbazendebriefwisseling
briefwisseling;; hij
is daarbij
daarbij een
eengeleerde
geleerde en
en
groot;
verrijkt voortdurend
voortdurend zijn
zijn verzamelingen.
verzamelingen. Zijn paleis
paleis is
is het
het rendez-vous
rendez-vous van
van
p.e
vermaardste personages
personages van
tijd. Doch, in 1626,
r626, ontvalt hem
hem zijn
zijn
de vermaardste
van zijn tijd.
geliefde echtgenoote,
echtgenoote, Isabella
Isabella Brant;
Brant ; vier
vier jaar later
later hertrouwt
geliefde
hertrouwt hij
hij.. Hij is
is drie
drie
en
jaar oud;
oud; zijn
zijntweede
tweede gade
gade isis er slechts
zestien. Zij
Zij heet
heet Helena
Helena
en vijftig jaar
slechts zestien.
Fourment, is
is uiterst
uiterstbevallig
bevalligen
enmooi.
mooi. Niettegenstaande
Niettegenstaandedit
ditouderdomsverschil
ouderdomsverschil
van wederzijdsche
wederzijdsche teederheid.
teederheid. Van
Van zijn
zijneerste
eerste
was deze
deze echt een
een toonbeeld van
vrouw had Rubens twee zonen en een dochter
dochter;; Helena Fourment
Fourment schonk
schonkhem
hem
nogvier
den grijzenden
grijzendenmeester
meestereen
eentweede
tweedejeugd.
jeugd.
nog vier kinderen;
kinderen ; de liefde
liefde verstrekt
verstrekt den
een glans
gansch zijn
zijn werk, voornamelijk
voornamelijk in zijn
zijn
Deze liefde
liefde ligt
ligt als een
glans in gansch
sedert zijn
zijn tweede
tweede huwelijk
huwelijk dagteekent.
dagteekent. Geen
Geen kunstenaar
kunstenaarheeft
heeftbeter
beter
werk dat sedert
de
vreugden van zijn
zijn intiem
intiem leven
leven weten
weten te
tevereenigen
vereenigen met
met de
deopvatting
opvatting
de vreugden
zoowel in gewij
de als in wereldsche
gewijde
wereldsche tafereelen.
tafereelen. Niet alleen
zijner werken, zoowel
schildert hij
hij talrijke
talrijke zelfportretten,
zel£portretten, portretten
portretten van
vanvrouw
vrouwen
enkinderen,
kinderen, maar
maar
hij neemt
hij
neemt ze
ze ook
ook tot
totmodel
modelinineen
eengoed
goeddeel
deelzijner
zijnerdoeken.
doeken.Zijn
ZijnMaagden
Maagden
evenzeer als zijn heidensche
heidensche godinnen
en het
het
godinnen en
en nymphen
nymphen hebben
hebben het gelaat en
lichaam van Isabella
Isabella Brant
Brant of
of van
vanHelena
HelenaFourment
Fourment;; in
inzijn
zijnengelen
engelen herkent
herkent
men zijn
zijn kinderen
zijn honden
honden en
en paarden
paarden treden op in
zel£s zijn
in zijn
zijn jjachtmen
kinderen en zelfs
acht
hij met
met forsche borstelstreken
borstelstreken maalt.
maalt. Meer
Meer-taferlnvdsagen,
tafereelen en veldslagen, welke hij
dan één
een vriend
vriend en
en bloedverwant
bloedverwant kan
kanmen
menininzijn
zijnmerkwaardigste
merkwaardigstecomposities
composities
aan het
hetEvangelie
Evangelie
herkennen. Evenals
Evenals de
de Gothische
Gothische meesters eertijds, geeft
geeft hij
hij aan

78 __
een moderne interpretatie en schildert hij zijn personages in de kleederdracht
van zijn tijd. Hij volgt naief hun voorbeeld. Maar dit alles schenkt een buiten-

PETER PAUL RUBENS. — Portret van Aartshertog Aalbrecht.
(Brussel, .Koninklijk Museum.)

gewone levendigheid aan zijn werken, zoo echt en natuurlijk van weergave,
ondanks de banaliteit van de onderwerpen, die duizendmaal door anderen
werden behandeld.
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Dat leven, dat hij zoo geweldig op het doek toovert, komt tot volle
uiting door de veelvuldige schakeeringen, de levendigheid van voorstelling,
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PETER PAUL RUBENS. — Portret van Aartshertogin Isabella.

(Brussel, Koninklijk Museum.)

de overweldigende kracht, de echtheid van gebaar en uitdrukking ; het is de
openhartigheid zelve van een spontane, steeds lichte en gemakkelijke uitvoering, die nooit zwaar aandoet, zonder aarzeling noch kleurenoverlading.

8o
De meeste doeken van Rubens zijn wonderbaar frisch gebleven, daar hij nooit
andere dan zuivere plantenverwen gebruikte, zonder mengeling, en dank zij
zijn virtuositeit ze tegen het tanen wist te waarborgen. De twintig schilderij en
van de « Galerie de Médicis », welke door de Regentes van Frankrijk voor het
Luxembourg aan Rubens waren besteld en die sedert enkele j area in het
Musée du Louvre te Parijs pralen, hebben nog steeds een wonderer glans.
Er bestaat geen prachtiger decoratief geheel, zonder de mooiste kunstwerken
der groote Venetianen uit te zonderen.
Rubens was waarlijk in de eerste plaats een « decorateur ». Door zijn
kunstopleiding aan de Italiaansche school en zijn omgang met de Italiaansche
meesters wist hij met meesterlijke kennis de tooneelschikking te scheppen,
die ons in de meeste zijner religieuze composities dadelijk treft. Hij was
gekomen in een tijdperk dat de Kerk, hersteld van de wonden haar toegebracht
door de calvinistische vervolging, die als een gewelddadige reactie op de
Spaansche orthodoxie volgde, hare éénmaal bedreigde macht terugvond.
De calvinistische beeldstormers hadden de heiligenbeelden uit de katholieke
tempels verbannen ; de geestelijke orden, voornainelij k deze der J ezuieten,
herstelden de vervallen weelde, de schitterende uitstalling van ingewikkelde
architectuur-mogelijkheden, van levendige kleuren, van kunstige marmer- en
goudwerken. Rubens' kunst vertolkte naar wensch dit nieuwe ideaal, vol tegenstellingen met dát der protestantsche ketters en zoo verschillend van den
gemoedelijken en lieftalligen eenvoud der oude mystiekers. Zijn stralende
doeken zongen een triomflied onder de met fluweel en zij de gestoffeerde
gewelven. Zij versierden weldra rij kelij k de kerken en kloosters in Vlaanderen
en Brabant. De vreemde vorsten, prinsen en edellieden dongen naar de eer
ook van hem een kunstwerk te bezitten. Om allen tevreden te stellen beschikte
hij over een onuitputtelijke verbeelding. Onderlegd als hij was, zoowel in
profane literatuur en geschiedenis als in christelijke dogma's en legenden,
putte hij uit de Fabel, de mythologie en de oude geschiedenis duizend onderwerpen waarin hij telkens gelegenheid zag om zijn wonderbare virtuositeit,
zijn vurig sensualisme en zijn enthousiasme voor de vrouwelijke schoonheid
op de proef te stellen. Helena Fourment figureert op schier al zijn profane
werken, waarin zijn liefde voor de mooie, fijne, Vlaamsche vleeschkleur zich
vrij elij k uit. Men heeft er hem een verwijt van gemaakt te materialist te zijn,
omdat hij behagen schiep in het zinnelijke, de gezondheid, de levensvreugde.
Niemand deed het met meer lyrisme. De natuur was zijn God en hij had haar
een jubeltroon opgericht. Deze katholiek van opvoeding was, als kunstenaar,
een groot heiden. Te zijnen tij de bood de classieke cultuur ruimte voor dit
soort louter conventioneele tegenstelling.
De schilderwerken van Rubens maken de glorie uit van ongeveer al de
Europeesche museums. Het meerendeel van degene, die zich in de kerken
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van ons land bevonden, zijn ten offer gevallen aan de hebzucht der geestelijkheid, die ze zonder wroeging heeft verkocht. Daaronder hebben wij gelukkiglijk
een aantal doeken kunnen behouden, daar zij door onze museums werden
verzameld. Enkele hebben het land verlaten ten tij de van de Fransche overheersching. De legende- en f antazietaf ereelen, waarin de meester vooral zijn
gaven van bewonderenswaardig kolorist ten toon spreidde, bevinden zich in
Duitschland, te Munchen, te Weenen, te Madrid, in Engeland. Er is omzeggens
geen stad, geen openbare of vorstelijke galerij, die niet een of ander doek
van Rubens bezit (I).
Uit deze veelvuldigheid, deze vruchtbaarheid, deze methode van werken,
zooals wij in deze vlugge bladzijden hebben aangestipt, kunnen wij afleiden
in welke mate het schildersvak, of liever, de schilderkunst heeft ge e volueerd
sedert den dag dat Rubens met de koorts van een fabrikant, niet bij machte
om zijn ongeduldige klanten te gerieven, zijn kunstwerken verveelvoudigde.
`hij hebben gezien op welke wij ze hij te werk ging om aan zooveel vraag te
kunnen voldoen, hoe hij van de hulp zijner leerlingen gebruik maakte en zijn
atelier bij na op den voet van een fabriek inrichtte. Dit werkprocédé was
geenszins iets buitengewoons ; in Italic gold dit, hoewel op kleiner schaal, als
regel. Thans zou den kunstenaar, die zooiets zou wagen, niets méér dan verachting te wachten staan; hij zou zich tot den rang van den gemeensten koopman
verlagen. Behoudens zeldzame uitzonderingen gebaart integendeel de moderne
kunstschilder niet te werken voor den verkoop, of ten minste, hij doet het
f atsoenlij k : hij studeert, hij zoekt en vangt eerst de uitvoering van een onderwerp aan als zou het de vrucht van een geheime ingeving zijn ; hij verklaart
niet te schilderen voor anderen, maar voor zichzelf ; bestellingen maken hem
onhebbelijk; en, trouwens, worden zij altijd gedaan? ... Geen wonder dus, dat
vele meesters eilende kenden vooraleer hun de roem laattij dig tegenlachte !
Deze ommekeer in de zeden is zeker iets eigenaardigs. Het blijkt, ideeel
gesproken, in het voordeel van onze eeuw te pleiten, die nochtans, niet zonder
reden, den naam heeft bovenmatig practisch te zijn...
(I) VOORNAAMSTE WERKEN
Antwerpen : De Kruisoprichting en De Kruisa f doening
(0. L. V.-Kerk) . -- Munchen : Het Laatste Oordeel (Pinacotheek) . — Antwerpen : De A anbidding der Wijzen (Museum); De Lanssteek (id.). — Brussel : Golgotha (Museum).
Madrid : De Drie Gratién (Prado) . — Munchen : De Val der Engelen. — Antwerpen :
De H. Franciscus (Museum) . -- Weenen : De H. fide/ons. — Brussel : De Marteldood van
den H. Livinus. — Engeland : De Scythische Krijgers en Koningin Thomyris (Verz. van
Graaf Darnley). — Parijs : De Galerij de Médicis (Louvre); Vlaamsche Kermis (id.). -Dresden, Weenen en Madrid : De Tuin van Minne. — Dresden, Engeland en Berlijn :
Jachtta f ereelen. -- Weenen : Portret van Helena Fourment. — Weenen, Florentie en
Windsor : Portret van Rubens. -- Munchen : Portret van Rubens en Isabella Brant, enz.
:
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Doch,

wat al zouden wij niet aanvaarden moest thans een nieuwe Rubens

opstaan?
^

* *

Tot zijn laatsten levensdag schiep Rubens meesterwerken met onverzwakte hand. Integendeel, zijn laatste doeken zijn misschien de bewonderenswaardigste door hun bewogen gratie, hun charme en geest, in tegenstelling
met het soms brutale geweld in zijn voorgaande scheppingen. I)e jeugd van
Helena Fourment ligt er over als een helle glans. De meester verheerlijkt
hare schoonheid. Men zou zeggen dat hij, vooraleer uit dit leven to treden,
haar zijn laatste kunstopwellingen heeft willen wijden.
Zijn geluk met haar heeft tien jaar geduurd... Op 3o Mei 164o stierf hij
in den ouderdom van drie en zestig jaar.

DE OPVOLGERS VAN RUBENS
VAN DYCK

Eenmaal dat Rubens verdwenen was, viel zijn atelier uiteen. Men heeft
terecht zijn « werkhuis » aan een mierennest vergeleken. Zijn leerlingen,
discipelen en medewerkers, die onder de leiding van den meester een zeker
persoonlijk aanzien genoten, zagen voortaan hun beteekenis als schilder
verzwinden . Eenigen hadden een weerglans van het groote, uitgedoofde licht
weten op te vangen en poogden er een straal van te werpen op hun eigen doffe
werken. GASPARD Du CRAYER (1584-1669) werd de officieele leverancier
van de kerken en kloosters, welke hij gedurende zijn lang leven van noesten
arbeid heeft gevuld met behendig geborstelde, doch eerder middelmatige
schilderijen. Daar waren ook Erasmus Quellin, Van Diepenbeeck, Cornelis
Schut, Luc Franchois, Theodoor Van Thulden, om slechts de meest bekenden
te citeeren.
Daaronder zijn er nochtans, die om hun uitzonderlijke kunstgaven boven
alle anderen uitblinken. Aldus bekleedt
FRANS SNYDERS (1579-1657)
een bizondere plaats in het oeuvre van Rubens. Hij immers is het, die het
meerendeel van de dieren, welke in de j achttaf ereelen van den meester voorkomen, uitvoerde ! Ook was hij niet alleen de medewerker, maar een dikke
vriend van Rubens. Deze oefende een grooten invloed uit op zijn talent, vooral
wat warmte, leven en decoratief gevoel betreft. Snyders' werken vertoonen
een rijkdom van koloriet en een penseelvastheid, die ongewoon aandoen. Hij
is een onovertroffen dierenschilder. Hij heeft zoowat alle diersoorten, huisdieren en wilde, op het doek gebracht. Wat bij hem het meest opvalt, is de
kunstige compositie van zijn doeken, die tevens getuigen van oerkrachtig

g4 leven. Zijn Hertenjacht en Jacht op het Everzwijn zijn waarachtige drama's.
Met niet minder talent heeft hij sprankelende stillevens geschilderd. Van Dyck
heeft van hem, zijn vrouw en zijn kind een zijner kloekste portretten gemaald
(Leningrad).
Op één lijn met Snyders mag JAN FYT (1609-1661) , een ander zeer talentvol dierenschilder, gesteld worden, die eveneens j achttaf ereelen en stillevens
borstelde, waarvan de waarde niet kan ontkend worden.
Er wordt wel eens verteld dat Rubens, wanneer hij zich genoodzaakt
zag de vraag naar portretten af te wijzen, zijn klanten doorstuurde met de
woorden : « Ga bij Cornelis De Vos, dat is mijn ander Ik. »

CORNEI,IS DE VOS (1585-1651)
is als portretschilder zóó verdienstelijk dat hij in dit genre de vergelijking
met Rubens kan doorstaan. Het portret, dat hij van zich zelf en zijn familie
heeft gemaakt en thans in het Museum te Brussel berust, is een louter meesterwerk. Bezit het niet den glans en de levendigheid der schilderijen van den
Antwerpschen meester en is het soberder van koloriet, de factuur daarentegen
getuigt van een solide wetenschap en het gevoelen is vol bekoorlijkheid. De Vos
heeft de meest verscheidene personages steeds met dezelfde oprechtheid
uitgebeeld. Ook mythologische en godsdienstige onderwerpen heeft hij behandeld, doch minder goed. Deze echter verminderen niet in het minst zijn goede
faam in dit genre, waarin zoovele talentvolle kunstenaars in dit tijdstip naam
hebben gemaakt. Was het portret de roem der Hollandsche meesters, het
maakte evenzeer de glorie uit der Vlaamsche schilders van de XVIPde eeuw.
Kunstenaars, wien het aan inbeelding mangelde om werken te scheppen
waarin leven, compositie en gevoelen harmoni e eren, wij dden hun schildersgaven aan de voorstelling van het menschelijk figuur en hebben dingen voortgebracht, die, wegens de grondige studie van het karakter en de physionomie
hunner modellen en vooral wegens de schoonheid van een vak, die ten slotte
toch de schilderkunst ten grondslag ligt, waarlijk supérieur zijn.

*
* *
Zoo had Rubens, stralend genie, een glorend licht nagelaten.
Rond dit tij dstip schitterden aan den Vlaamschen kunstenaarshemel
twee heerlijke sterren Van Dyck en J ordaens met buitengewonen glans.
Hoewel jonger dan Rubens, worden zij als zijn tijdgenooten beschouwd ;
de eerste heeft hem één, de tweede acht en dertig jaar overleef d .

(Antwerpen, Museum.)

FRANS SNYDERS. — Vruchten.
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ANTOON VAN DYCK
geboren te Antwerpen in 1599, had een gezegende kindsheid; zijn vader, een
rijk geworden koopman, was bestuurder van de kapel van het H. Sacrament
en zijn moeder stond bekend als een knappe vervaardigster van rijke en fijne
borduurwerken. Haar heeft hij vast en zeker zijn eerste kunstopleiding te
danken. Van de twaalf kinderen, die ze het leven schonk, was Antoon verreweg
de schranderste. Van zijn prilste jeugd of toonde hij een uitzonderlijken aanleg
voor het teekenen en het schilderen. Lang duurde het dan ook niet of hij werd
in de leer gedaan bij Hendrik Van Balen, auteur van zeer lieve kindergroepen,
maar wiens raadgevingen weldra voor zijn jeugdigen leerling van geen nut
meer bleken. Op veertienjarigen leeftij d trad Van Dyck in het atelier van
Rubens en twee jaar later was hij reeds voor den meester een kostbare huip.
Niet lang na zijn intrede beleef de hij een avontuur, dat een zeer populaire
anekdote is geworden. Tij dens de afwezigheid van Rubens waren de leerlingen de particuliere werkplaats binnengedrongen waar hun meester aan de
Kruisa f doening alleen had gewerkt, stieten bij ongeval tegen het doek met de
nog natte verwen en beschadigden een « hoofd » met bewonderenswaardige
uitdrukking... Verschrikt, besloten zij , zoo mogelijk, op staanden voet het
ongeluk te herstellen ; maar niemand achtte er zich bekwaam toe. Ten slotte
waagde het de jonge Van Dyck en herschilderde dadelijk het beschadigde
deel. 's Anderendaags bemerkte Rubens dat een vreemde hand het schilderij
had aangeraakt, vernam wie « restaurateur » had gespeeld en, in stede van hem
te bekijven, wenschte hij hem hartelijk geluk : de schuldige had het bewijs
geleverd dat hij het vertrouwen van zijn meester waardig was.
Veel meer is ons van zijn eerste jaren niet bekend. Weliswaar was zijn
leer-periode van korten duur. Zeer vroeg begon Van Dyck voor eigen rekening
werken uit te voeren, waardig van een reeds befaamd kunstenaar, o. a. het
bekende Sint Maarten deelt zijn mantel met een bedelaar, in de kėrk te Saventhem. Dit schilderij heeft aanleiding gegeven tot een idyllische legende, waarin
een grond van echtheid ligt. Van Dyck zou dit doek geschilderd hebben in
dit dorp zelf, waar hij op een eenvoudig boerenmeisje was verlief d. Het schijnt
inderdaad waar te zijn dat hij daar een jong meisje het hof maakte, die niet
een boerendeerne, maar wel een j uff er van adellijke familie was, Isabella
van Ophem. Van Dyck vroeg haar ten huwelij k en zou zonder twij f el met
haar in den echt zijn getreden, zoo haar vader, die de losse allures van dezen
twintigjarigen artiest wantrouwde, zijn toestemming niet had geweigerd.
Van Dyck schikte er zich spoedig in; hij vertrok naar Italic waar hij vier
jaar verbleef. Wel werd beweerd dat deze reis het gevolg was van een oneenig-.
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heid met Rubens, die eenigszins afgunstig zou geworden zijn op zijn discipel.
Dat is valsch. Van
Dyck gaf gehoor aan
de verleiding, die
Rubens zelf, meer
dan gelijk wie, had
bekoord, en hem uit
artistiek en stoff elij k
oogpunt van groot
nut zou wezen. Te
Rome, Veneti c , Florenti ^ , Turij n en
vooral te Genua
schildert hij tallooze
portretten. Overal
wordt zijn talent
geestdriftig begroet
met... loonende opdrachten.
Middelerwij 1 worstelt hij voortdurend
tegen den invloed,
dien de sterke persoonlijkheid van Rubens van in den beginne op hem uitoefende en waarvan
men de sporen in het
meerendeel zijner
religieuze composities terugvindt. Vaak
vergenoegde hij zieh
met de schilderi en
van den meester,
mits zekere wijzigingen in het détail, te
reproduceeren ; Sint
Maarten te Saventhem is bijna een ANTOON VAN DYCK. — Marteldood van den H. Petrus.
(Brussel, Koninklijk Museum.)
copij . Maar langzamerhand verfijnt bij hem het gevoelen en zijn meer elegante werkwijze
L. SOLVAY. - KLEINE GESCHIEDENIS DER VLAAMSCHE SCHILDERKUNST.
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wordt nog keuriger. Er ligt in het karakter van den kunstenaar een trek
haar het aristocratische en het vrouwelijke, dat in zijn portretten van Italic
zieh verder ontwikkelt en in deze, welke hij in Engeland zal schilderen, volop
doorstraalt ; zelf s zijn godvruchtige tafereelen zijn er niet vrij van. Zijn
Gelukzalige Hermann, in het museum te Weenen, en meer nog zijn onverge-lij kelij ke Bronzen Slang in het Prado-Museum, die langen tijd aan Rubens
werd toegeschreven, dragen er duideli j k den stempel van. De zachte en
beredeneerde geest van Van Dyck leende zieh moeilijk tot de onstuimige
ordonnantie van de groote, decoratieve schouwtooneelen, waarin Rubens
behagen schiep, evenmin als tot de mystieke bekoorlij kheid van werken
van bewogen en oprechte geloofsbelijdenis, en waarvan het geheim sinds lang
met de Gothiekers was te loor gegaan. Daarom zijn zijn mooie godsdienstige
werken zoo zeldzaam. Soms geven zij den indruk van vermomde portretten ;
aan een Madonna en het Kindje Jezus schenkt hij de beminnelijkheid van een
fraaie, bij na mondaine groep. Evenals bij Rubens werden tal van leerlingen
gelast de bestelde werken aan te leggen, wanneer de jonge meester de inspiratie niet dadelijk vond.
En daarom is het dat de ware roem van Van Dyck, zoowel als deze van
Velasquez en Frans Hals, ligt in zijn portretten. Daar waar hij tegenover de
natuur staat, haar navorscht, doordringt en verrast op haar uitwendige,
karakteristieke eigenschappen en op haar inwendig leven, is hij grooter dan
Rubens zelf. Te Rome leerde hij de strenge, maar prachtige inborst kennen
der oude patriciers ; hij was vertrouwd met de kloeke, blozende gezondheid
van de Vlaamsche gildebroeders ; het was voor hem een triomf antelij ke vreugde
de fijne en majestueuze voornaamheid der Engelsche lords, der mooie ladies
en hunne kinderen onder penseel te brengen. Nergens beter dan hierin treedt
de sterke en bekoorlijke individualiteit van den meester met een weergalooze
volmaaktheid naar voren ; die « kracht van het gelouterd, doch gaaf gebleven
Vlaamsch zelfbewustzijn », naar de geslaagde uitdrukking van een Parijsch
criticus, M. de Fourcaud, deze Vlaamschheid door en door, die voordeel weet
te halen uit de fijnheden van den vreemde zonder er ook maar iets van haar
princiepen bij in te boeten, de kracht van het ras weet te veredelen, zonder
ze te verliezen noch te verloochenen, door het contact met elegante en adellijke
gezelschappen. Zijn wonderbare soepelheid maakt hem vertrouwd met de
nicest verscheidene typen . Zij schept rond hem een atmosfeer van schoonheid.
Zij heeft ook in Engeland, waar hij zijn laatste jaren doorbracht, een kunst
in 't leven geroepen, de kunst zelf van dit land, waarvan hij de ziel aan de
autochtone schilders heeft geopenbaard. Want Gainsborough, Reynolds
en racer andere, hebben hun faam aan hem te danken. Van Dyck is waarlijk
de vader der Engelsche schilderkunst.
Hij was daarbij, evenals Rubens, een teer gewaardeerd etser. Tal van
.

ANTOON VAN DYCK. — Portret van beeldhouwer Frans Duquesnoy.
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tijdgenooten, die hij niet met het penseel onsterfelijk maakte, heeft hij niet
de graveerstift vereeuwigd. Aldus was ongeveer gansch zijn oeuvre in al zijn
aspecten rechtstreeks door het leven geinspireerd. Om den rang, dien hij in
de rij der Vlaamsche kunstenaars inneemt, te veroveren, heeft hij slechts zijn
talent eerbiedig in den dienst der werkelijkheid gesteld, onder de hoede van
zijn onbewust en verheven genie.
Deze zoo schitterende loopbaan werd, jammerlijk genoeg, al te vroegtij dig afgebroken. Van Dyck stierf, nauwelijks twee en vijftig jaar oud, in
Engeland op 9 December 1641. Hij had een dure losprijs betaald voor al den
bijval, dien zijn schilderstalent, zijn betooverende figuur en de aanminnelij kheid van zijn persoon hem hadden bezorgd. Men zou niet kennen nalaten
dit zoo bewogen en liederlijk als bedrijvig bestaan van dezen kunstenaarbij -Gods- genade te vergelijken met dit van Rubens, dat zeker niet minder
vruchtbaar noch noest is geweest, maar ingetoomd en geleid door een wil,
een ordelievendheid, een bezadigd karakter, die er hem hebben voor behoed
den schat van zijn genie in gemakkelijke vermaken van lieverlede te verkwisten.
Het leven en de kunstwerken van Van Dyck getuigen van een koortsige
gejaagdheid : in een span tijds van twintig jaren heeft hij bijna zooveel voortgebracht als Rubens ; daaruit kan men afleiden tot welke som hij het zou
gebracht hebben, had hij nog twintig jaren langer mogen leven, om nog
maar den ouderdom van zijn meester te bereiken!
Het spreekt van zelf dat dit koortsachtig leven in eenige mate het gehalte
van zekere werken heeft verminderd, vooral van deze, welke van de laatste
jaren van zijn leven dagteekenen. De gastmalen, f estij nen en allerhande
recepties, die de zeer rijke en hoog in aanzien staande Van Dyck genoopt
was te geven of te beantwoorden, zijn liefdeavonturen, zijn minnarij en met
dames uit den adelstand, die op hem verzot waren, dit alles met daarbij den
overlast van een onafgebroken arbeid kwam spoedig zijn gezondheid ernstig
ondermijnen. Zijn toestand verergerde nog ten. gevolge van een andere oorzaak, indien men geloof mag hechten aan een legende, die lange jaren als
authentiek werd aanvaard : Van Dyck zou naar den gekkenpraat van een
alchimist, die, naar hij beweerde, het geheim betat om goud te maken,
geluisterd en zich met hem zoo hartstochtelijk aan deze opzoekingen gewij d
hebben dat zijn wankele krachten er totaal door uitgeput geraakten... De
waarheid echter leert ons dat hij een levendig belang stelde in procédés waardoor sterker en duurzamer verwen konden verkregen worden ; best mogelijk
heeft men hem verrast wanneer hij met dit oogmerk enkele scheikundige
manipulaties verrichtte : van dit oogenblik was het niet zoo wonder dat
nieuwsgierige betweters hem gingen verdenken van geheimzinnige, ja, helsche
praktijken.
Hoe het ook zij , Van Dyck ging zienderoogen achteruit ; dit verwekte
.
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groote onrust bij koning Karel I zoowel als in de Engelsehe aristocratische
middens, wier idool hij was. De koning zelf meende er te zullen in slagen
beterschap te brengen in zijn toestand door hem een meisje van zeldzame
schoonheid uit een aanzienlijke Schotsche familie ten huwelijk te geven.
Het had echter voor gevolg dat zijn toestand nog verergerde. Ondanks de beste
zorgen waarmede men den armen Van Dyck omringde, was twee jaar later
alle hoop op redding verloren. Alle middelen heeft men aangewend. Op raad
van een geneesheer heeft men zelfs, naar men zegt, den stervende uitgestrekt
op de dampende ingewanden van een pas opengesneden os, om zijn verstij f de
ledematen te verwarmen. Alles bleef vruchteloos. Ver van zijn vaderland,
beweend door al zijn bewonderaars, sloot hij de oogen voor altij d.. .

1X

JORDAENS

Geen kunstenaar leidde, in onderhavig tijdperk, een ernstiger, stiller

en meer avontuurloos bestaan dan hij, wiens naam alleer opgewekte gedachten
in 't leven roept. Geboren te Antwerpen op 19 Mei 1593, als zoon van eels
koopman in behangsels, treedt J . J ordaens op veertienjarigen ouderdom i n
het atelier van Adam Van Noort, die ook de leermeester van Rubens was
geweest, verlieft op de dochter van zijn leeraar, huwt ze enkele jaren later,
heeft met haar drie kinderen, werkt met tallooze leerlingen, vindt nergens
grooter voldoening dan in zijn huiskring, bekeert zich op het erode van zijn
leven tot het calvinisme en sterft in 1678, in den ouderdom van vij f en tachtig
jaar.
Zij n bekeering is zoowat de eenige opvallende gebeurtenis in zijn aartsvaderlijk bestaan, dat geheel was gewijd aan de beoefening van een kunstexpressie, die zoozeer afweek van zijn innerlijke, kalme geaardheid. `drat liens
in die richting dreef, is niet juist bekend; misschien lag de oorzaak er van in
het familieleven, in de sympathie voor zekere vrienden of in het verzet van zijn
verontwaardigd gemoed tegen de onverdraagzaamheid der kerk. Des te meer
bevreemdend is het dat doze kunstenaar terzelf dertij d zeer orthodoxe schilderijen voor de kerken borstelde. Maar de kunst, zal men zeggén, heeft geen .
godsdienst, zoomin als een vaderland... Zooveel is zeker dat J ordaens de
calvinisten beschermde, het I,aatste Avondmaal in eigen huis vierde, geen
voet meer zette in de kerk en aldus vanwege de geburen het mikpunt weld,
hij en de zijnen, van brutale aanvallen, beleedigingen en vervolgingen, zelf s
gewapenderhand, euveldaden, die het Antwerpsch magistraat bezegelde
met hem zwaar te veroordeelen « wegens aanstoot-gevende schriften ».
Doch, het gaat hier om den kunstenaar.
Wegens eenige gekende, v aak gereproduceerde werken' heeft men zich
steeds een twij felachtige opinie gevormd omtrent J ordaens en gemakkelij k
zou men de meening, dat hij geen andere heeft gemaakt, kunnen bijtreden..
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Dit is immers de gewone geschiedenis van den schilder, die op een goeien dag
met een schilderij succes haalt en er de auteur van blijft, van dit ééne schilderij, voor altijd. Het groot publiek verkeert aldus in den waan dat Jordaens
enkel De Boer en de Sater en De Koning drinkt heeft geschilderd. Zijn naam is
onafscheidbaar van den bolwangigen man, blazend in zijn lepel of in een schelp,
of aan een anderen kwast, die vuurrood en poedelnaakt is en lacht. Het is
voldoende dat de oogen vallen op die opgeblazen wangen of dien gevleesden
buik om dadelijk uit to roepen : « 't Is een J ordaens ! » En, terwijl men dit
zogt, lacht men instinctmatig zelf..
Dáárin bestaat voor den massa-mensch de vermaardheid van J ordaens.
In de zeer voortreff elij ke drie e enheid, die hij met Rubens en Van Dyck vormt,
is hij voor elkendeen de vertegenwoordiger van de vette materialiteit, de
uitbundige vroolijkheid, de helle, zegevierende kleuren. Maar dit alles stelt
hij voor als een gemakkelijk cliché, dat bij degenen, die het gebruiken, in
plaats van oprechte overtuiging veeleer de verborgen gedachte aan iets grofs
verwekt, iets onf atsoenlij ks, iets dat in den grond niet ernstig is. J ordaens
gaat in de zoogenaamde drie e enheid door als de mindere. Mogelijks dankt
hij zijn populariteit aan het feit dat hij het enfant terrible van de bende lijkt,
de malle kerel die grappen uithaalt en lachen doet, maar ternauwernood ontzag
inboezemt. Men zou hem willen gemoedelijk op den schouder tikken als iemand
waarmede men zich vermaakt en van wie men meent dat hij zich niet boos
kan maken. Maar men zou niet altijd in zijn gezelschap willen toeven.
Deze schier algemeene opinie is ontstaan op grond van vele vooroordeelen. Daarom dienen ze bestreden.
Meer nog dan Van Dyck heeft Jordaens de fascinatie ondergaan, die van
Rubens uitging. In menig schilderij van Rubens en van J ordaens vinden wij
ongeveer identieke figuren, typen, bizonderheden, zelfs gansche taf ereelen .
Welnu, Jordaens maakte nooit deel uit v an Rubens' atelier, was nooit zijn
leerling en verleen.de hem nooit eenige medewerking voor zijn schilderwerken.
Doch, van in den beginne ging hij in begeestering op voor deze overweldigende,
heerlijke kunst, die een diepen, blijvenden indruk naliet op zijn geest. Door
zijn temperament, zijn karakter en het mysterieuze dat in de ziel van elken
kunstenaar aanwezig is, was hij omzeggens de esthetische broeder van den
meester geworden : zóózeer zinderde in hen de klank van éénzelfde harmonie,
vereenigde hen een onzichtbare band... Werkte Jordaens niet onder Rubens'
leiding, toch bestudeerde hij met hartstocht zijn werken. Toenmaals kende
men de bezwaren nog niet van onzen huidigen tijd : wij hebben gezien dat
Van Dyck onderwerpen, door Rubens reeds behandeld, voor eigen rekening
overnam en hem sours navolgde. Het plagiaat was nog niet in de zeden
gekomen.. .
Ten slotte is die overeenstemming, welke men vaak zoo ijverig heeft
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willen aantoonen, meer schijnbaar dan reel; zij vloeit, zoo niet altijd, dan toch
meestal voort uit zekere karakteristieken, die eenigermate den stempel vornien
der school ; doch, daartegenover staan uitstekende persoonlijke eigenschappen !
Iii zijn meest opvallend Rubeniaansche stukken bewaarde Jordaens zijn
eigen traut, niet zoo voortreff elij k, 't is waar, en niet zoo fijn van toon en
vorm, maar brutaler, driftiger, met gewilde scherpe contrasten van licht en
schaduw. Bij hem geen spoor van het doorzichtige, het lichte, het soepele,
dat de groote meester door behendige borstelvegen en duizend kunstmiddeltjes
op zijn gewrochten weet te tooveren ; daartoe bezit hij noch de gevoeligheid
van visie, noch de volhardende virtuositeit. De uitvoering is bij hem veelal
zwaar en in de kleuren zijn tonen van eiwitglans te bespeuren. Dit is begrijpelijk als men weet dat hij zijn leerlingen veel aan zijn schilderijen liet werken
en dat zij niet alle in het yak voldoende bedreven waren. Zijn meesterstuk
V rutcht baai'heid, aan het Museum te Brussel toebehoorend, is bid na het eenige
dat al de hoedanigheden van Rubens bevat, in een toon van gematigdheid
die aan Jordaens niet eigen is.
De echte J ordaens, die zich doet gelden zooals hij waarlij k is, bezit andere
typeerende kenmerken. Allereerst, dit moet erkend, de afwezigheid van
voornaamheid in kleur, onderwerp, inspiratie. J ordaens is geen heroisch
schilder. Hij is noch voornaam, noch bekoorlijk. Zijn temperament vindt
aanstoot aan de aristocratie, de nette manieren en de gezochte lief li j kheden .
De intellectualiteit, het ideaal, het gevoel zelf zijn voor hem vreenide dingen.
In zijn religieuze tafereelen is hij banaal en vergenoegt hij zich met gewone
vormen ; hij legt er niet de minste overtuiging in, nog minder devotie. Daarin
is hij zooals al de Vlaarnsche schilders van zijn tijd. De gelaatsuitdrukking
van zijn personages heeft niets goddelijks. Zijn gemartelde Sinte A j5ollonia
is bij uitzondering expressief omdat zij, in haar groote verzuchting naar den
Hemel, terzelfdertijd vreeselijk naar lichaam lijdt.
Tot het verhevene voelt jordaens zich niet aangetrokken, maar tot het
aardsche, -- wij zouden haast zeggen tot het alledaagsche, niet uitstluiting
van het idee van laag-bij-den-grond., dat niet tot het domein der kunst behoort.
De vulgariteit van J ordaens blijft nietteniin artistiek. Zij gaat spontaan naar
wat natuur en leven is, in de eenigszins pantheistische beteekenis. En juist ales
in die onderwerpen, waarin een stuk ideaal zoo noodig is, wordt deze aalt drang het duidelijkst bevestigd. In zijn H. Carolus-I3oryoleits biddend Vool dc
testlijders is de groep pestlijders, naast den biddenden heilige, die grotesk is,
aangrijpend van smartelijke waarheid en naturalisme. In de Aanbiddinr;
del Witzen, te Dixmude, vindt hij gelegenheid tot een eigenaardige accumulatie van exotische figuren en dieren, op meesterlijke wijze geborsteld. Eu
overal, in dergelijke gev allen, doet hij net zoo. Op onze dagen zou Jordaens
een onvergelij kelij ke realist zijn, een weergever van 's yolks wel en wee, een

JACOB JORDAENS.
Sint Maarten geneest een bezetene.
(Brussel, Koninklijk Museum.)
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plebejisch schilder, -- in den aard van een Constant Meunier, met een goede
dosis luim er bij.
Het genre, dat hem populair heeft gemaakt en waarin hij ongeevenaard
was, is dit van zijn Boonendisch, De Boer en de Sater, en De Koning drinkt,
onderwerpen, die hij tot vervelens toe heeft herhaald, gecopi e erd en naar
verschillende versies behandeld. In schier al de museums van Europa zijn
exemplaren verspreid. Zij zijn kenteekenend door een sterken gloed, een overdadige, sensueele uitbundigheid en een kleurenrijkdom waarbij de somberste
beoordeelaar zijn ernst moet afleggen. In dit soort onderwerpen is J ordaens
zonder weerga, zooals in al deze waarin zijn naturalisme, dát van zijn tijd en
zijn volk, vrij elij k tot citing kan komen.
Dat J ordaens alle verbeelding mist, hoeft geen betoog. De door hem
behandelde sujecten zijn eenvoudig traditioneele etiketten en ampertjes zoekt
hij dien indruk to verbloemen. Zijn schilderijen, van welken aard ook, bevatten
zooals overigens bij de meesten zijner kunstbroeders portretten, waarin men
herhaalde malen familieleden en vrienden kan herkennen. Ternauwernood
denkt hij er aan ze te vermommen. In een zijner merkwaardigste stukken
beeldt hij Neptunus af die een gezette Amphitrite liefkoost ; hij stelt hem voor
met al de trekken van zijn eigen schoonvader, Van Noort, gansch naakt, het
ronde buikje naar den wind. In zijn T olpenning tast hij in een kleine schuit,
zoo broos als een notedop, die bij de minste beweging zou kapseizen, een goed
deel van de personages opeen, die hij in zijn meest verschillende werken heeft
afgebeeld, zijn gansche familie, dieren,
alles dooreen. En toch is deze
opeenstapeling, hoe onnatuurlijk en absurd ook, louter merkwaardig. De
beteekenis er van? Men denkt er niet eens aan. Doch, hier openbaart J ordaens
zieh in al zijn kracht ; hier is hij waarlijk en volledig persoonli j k, met een
realisatie-vermogen zoo groot als het decoratief gevoelen waarmede hij het
tafereel naar een breede, rijke lijn heeft geschetst. De groep teekent zich in
bas-relief scherp af tegen den hemel, de figurer zijn levendig, zij duiken nit
alle hoeken op ; daaronder is er een, in 't midden rechtop staande, met een
buitengewone uitdrukking; een os, een paard wiens kop onverklaarbaar in
de schuit verdwijnt, verdringen zieh tusschen al dit volkje, zooals 't hem irrviel,
zonder samenhang; ieder deel is een meesterlijke brok. Als compositie is het
krankzinnig, buitensporig ; maar in deze wanordelijkheid, die ook een der
karakteristieken is van Jordaens' groote voorstellingen, zit een prachtige
vaart, een heerlijk geweld. De kunstenaar, die zooiets schildert, eerbiedigt
alvast geen academische formules, maar anderzijds staat het vast dat hij niemand anders dan zichzelf iets verschuldigd is. Hij stapt over alle hindernissen
l Teen. Noch Rubens, noch Van Dyck heeft iets voortgebracht, dat, met zulkdanige middelen uitgedrukt, aan deze kracht kon gelijken.
J ordaens is ook portretschilder... Zijn familiestukken daargelaten en
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wanneer het gaat om belangrijke personages, die geen gekscheren verstaan,
wedijvert hij met de beste. En hij is, zoo noodig, eveneens landschap-, dieren marineschilder. In den loop van zijn gansche oeuvre, dat zeer ongelijkmatig,

JACOB JORDAENS. — De Zegepraal van Frederik Hendrik (schets).
(Brussel, Koninklijk Museum.)

maar bizonder levendig is, wordt zijn meesterschap bij elke schrede bevestigd.
Uit dit alles vloeit voort dat naast de populaire, haast conventioneele J ordaens van de smulpartijen en tafelschuimers, in hun kleurenpracht van dikgespannen buiken en gulzige, wijdgeopende monden, wiens vermaardheid door
gaans wordt beschouwd als deze van een liederlijken en jovialen Rubens, een
andere J ordaens naar voren treedt, een grootere en al te zeer versmade. Geen
twi j f el, deze J ordaens stond in den classieken tijd niet in de gunst ; men wilde
hem gedoogen niet zoozeer omwille van zijn hoedanigheden, die ons nu treffen
en toen voor groote gebreken werden genomen, dan wel om redenen die thans
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als van bijkomstigen aard worden aangezien : men vond hem vermakelijk...
De tijden zijn veranderd. Zijn realisme, zijn vulgariteit schrikken ons niet af.
Wij zijn beter voorgelicht om hem naar waarde te schatten. Onze kunst, uit
de hooge sferen naar de werkelijkheid afgedaald, heeft zelfs tot den schijn van
het idealisme verloren. Moeten wij het betreuren of toej wichen ? Het leven
alleen trekt de kunst aan, of het nederig weze, ellendig of misprezen ; en, om
dit weer te geven, denkt men er niet aan het met klatergoud te heleggeu .
Zelfs al te letterlijk en zonder keuze, wil men het vóór alles oprecht.
Zoo kan van zekere gezichtspunten uit, door deze punten zelf, de kunst
van Jordaens met de onze vergeleken worden. En dan wordt hij, almeteens,
in onze oogen veel belangrijker dan hij ooit is geweest, omdat hij ons meer
menschelijk schijnt.

X

DAVID TEN1ERS EN DE GENRESCHILDERS

Met Rubens, Van Dyck en J ordaens had de Vlaamsche schilderkunst
haar drie groote meesters verloren, in wier kleurenpoezie de ziel van het
vaderland zieh had uitgezongen. Wel zullen nog een heele rij kunstenaars,
in de schaduw dezer groote meesters voorbij schrij dend, hier en daar de minderwaardige producten van een inspiratie-buiten-adem verspreiden, maar de
machtige stemmen, die in hun gewrochten den klank van het heldendicht
legden, zwegen ... De taal was intiemer geworden en op dezen glanstijd van
victorie-klaroenende kleurenharmonie volgde de beminnelijke teederheid van
het blije lied.
degeiie die men heel juist de « kleine meesters »
De meesters van toen
waren de vroolijke, innemende DAVID ThNIERs, en, met hem,
zal heeten
ADRIAAN BROUWER, JOGS VAN CRAESBEEK, RYCKAERT, VAN TILBORGH, enz.,
broeders van de kleine meesters die op Netzelf de tijdstip in Holland de
koningen waren : Van Ostade, Mieri, Geera and Dow, Vermeer, Terburg,
Pieter de Hooch. De goden en helden hebben hunne majesteit afgelegd om
wederom simpele burgers te worden, volksmenschen, lustige kerels... J ordaens
had er toe bijgedragen om ze te democratiseeren, en zij zijn kleiner willen
worden om minder eerzuchtig te schijneu.
Deze aardige groep behoorde tot denzelfden tijd der groote meesters
of volgde er ten minste onmiddellijk op. Het lijkt er naar dat de Vlaamsche
kunst, vóór het uur van haar verval was geslagen, aan hare her een zilveren
snaar wilde toevoegen en dan... opgewekt den dood ingaan. Daarmede zette
zij overigens enkel de traditie voort van den ouden Bruegel en van Hieronymus Bosch, maar bracht haar nog dichter bij de menschelijkheid door haar
een uiterlijk van meer rechtstreeksche realiteit te geven. Was deze traditie
immers niet de uitdrukking van een kenschetsenden vorm van den Vlaamschen
en Waalschen geest : de gemoedelijke opgewektheid, de ietwat onbehouwen
ironie, dát wat de Brusselaars van de XXde eeuw verstaan onder « zwans »?
Men heeft haar steeds in de onderste lagen van onze volksmentaliteit aangetroffen ; haar veronachtzamen zou niet opgaan zonder een zeker iets van de

DAVID TEN1ERS. — De Bekoring van den H. Antonius.
(Trussel, Koninklijk Museum.)
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Belgische ziel, dat een zeer kenschetsend kenteeken is, te miskennen. En
rnisschien bevestigt zij daardoor niet de grootste zekerheid hare originaliteit.
Van de drie voornaamste amuseurs, die in dien tijd de Vlaamsche vroolijkheid plastisch weergaven, is David Teniers de vermaardste. Niet alleen
wegens zijn schildersgaven, maar ook hij leefde lang en was zeer productief
omdat zijn werken in al de museums van Europa verspreid zijn. Madrid
bezit er niet minder dan twee en vijftig en Weenen drie en veertig. Hij zag
het levenslicht te Antwerpen in I6Io en stierf te Brussel op tachtigjarigen
ouderdom. Hij was een intieme vriend van Rubens en heeft met dezen, in
kleur en techniek, wondere gelijkenissen. Hij is een Rubens in miniatuur.
Toch verschilt hij geheel en al met hem door den aard der onderwerpen, welke
hij behandelt. En nochtans, hij heeft alle genres beoefend. Hij is zelfs begonnen
met religieuze tafereelen te schilderen, die afschuwelijk zijn. Gelukkiglijk
liet hij dit spoedig varen om zich toe te leggen op de genrekunst, die hem een
verdiende faam heeft bezorgd : kermissen, kroeg- en J an Rap-tafereelen,
openbare vermakelijkheden, stoeten, binnenzichten van schilderijenverzamelingen van leenheeren, helsche f antazien, bekoringen van Sint Antonius,
hekserij en en dies nieer. Dit alles voerde hij uit in schilderij en van kleine
afmetingen, niet tallooze personages, bizonderheden die getuigen van een
schilderachtige, vaak rijke observatie, soms komisch zijn en altijd vermakelijk,
en blijk geven van een groot vernuft in de samenstelling en van een zeer
persoonlij k natuurgevoel.
De bijval van deze schilderijen, die de hand verraden van een re ė el
kunstenaar en tevens van een bedreven verteller van mooie lolletjes, was bij
de liefhebbers van alle adellijke en burgerlijke kringen overweldigend. Men
vocht er om om een uitdrukking te gebruiken die, naar wij meenen, toenterti j de nog niet in gebruik was. Er was maar één man, die ze niet kon lijden :
de Zonnekoning, Lodewijk XIVde. Toen één zijner hovelingen om hem te
behagen het salon van Versailles met enkele doeken van Teniers versierde,
riep hij uit : « Dat men die apentronies spoedig verwij dere ! » Het woord is
legendarisch geworden. Had Lodewijk XIVde soms een fijneren smaak dan
zijn tijdgenooten?... De behendigheid van Teniers bestond hierin dat hij
door de gematigdheid zelf, , die hij in de meest volksche tafereelen aan den dag
legde, allen wist voor zich te winnen ; hoogstens zal eens een klein ventj e
ergens in een hoek worden opgemerkt in de houding van een drinkebroer, die
zich op bescheiden wij ze outlast... Teniers veroorloofde zieh nooit andere
vrijheid. Zi j n kermissen bewaren steeds al hun fatsoen ; Rubens was in zijn
beruchte Vlaamsche kermis heel wat vrijpostiger ! ... Teniers was overigens
een welopgevoed man, rijk, f atsoenlij k, geacht door zijn geburen en de stadsmagistraten. Op het einde van zijn leven poogde hij zelfs een adeltitel te
bekomen; hij is er niet in geslaagd en de nakomenlingschap heeft het niet

(Antwerpen, Museum.)

ADRIAAN BROUWER. -- Kaartspel.

zoó
betreurd. Daarentegen stichtte hij te Antwerpen de eerste academie voor
schilderkunst, en dit was duizend maal meer waard.
David Teniers had elf kinderen ; verschillende onder den beoefenden
evenals hun vader het schildersvak. Maar geen enkel heeft het verder dan tot
de nede rigste middelmaat gebracht.
De t wee andere groote arnuseurs heetten

ADRIAAN BROUWER en J OOS VAN CRAESBEECK
Zij werden allebei geboren in 16o6, de eerste to Oudenaarde, de tweede
te 'Dienen. Brouwer kwam in de leer bij Frans Hals te Haarlem. Zijn verblijf
in Holland, in de kringen van den beroemden portrettist, was zeer bewogen ;
het heet dat Frans Hals dronk, vrouwziek was en een leven leidde, dat voor
zijn leerjongen alles behalve stichtend was. Brouwer leerde daar, buiten de
schilderkunst, ook de kunst van drinken en wel in zooverre dat hij in een en
ander genre weldra een « meester » werd. Men weet niet heel juist in welke
omstandigheden hij deze hel kon ontkomen en na welke avonturen hij te
Antwerpen aanlandde in een staat van haveloosheid en ellende, die medelij den inboezemde. 't Geluk diende dat Rubens hem ontmoette, zijn talent op
prijs stelde en hem een tijd lang onderdak verleende. Maar aan een regelmatig
leven had hij spoedig het land. Hij verliet de weidsche woning van den
beroemden meester, trok de wij de wereld in, zwierf her en der en keerde ten
slotte naar Antwerpen terug waar hij met een anderen drinkebroer kennis
aanknoopte. Deze heette loos Van Craesbeeck. Mogelijks kende hij hem reeds
voordien. Van Craesbeeck was bakker van beroep, hetgeen genoegzaam zou
verklaren hoe het toeval Brouwer bij hem in huis bracht, uitgehongerd als hij
was en dorstig, bij zijn eersten terugkeer naar Antwerpen. Menschen met
éénzelfde karakter en éénzelfde passie hooren best bij elkaar.
Van Craesbeeck was in verrukking voor het talent van zijn nieuwen
vriend en wilde ook leeren schilderen. Hij maakte snelle vorderingen. Zij waren

beide bezield met éénzelfde vurige drift ; het schilderen en de flesch verdreef
al hun beslommeringen. Een andere reden nog had tusschen beide mannen
een warme vriendschap doen ontstaan : Van Craesbeeck had een zeer mooie
vrouw gehuwd en terstond had Brouwer, zoo vertelt men, voor haar een
genegenheid opgevat waaraan zij niet onverschillig bleef. De arme echtgenoot

vermoedde niets, maar had nochtans opgemerkt dat zijn vrouw hem niet meer
zoo teederli j k bejegende als naar gewoonte. « Zou zij mij niet meer beminnen? »
vroeg hij zieh angstvallig af. Oni zekerheid te verkrijgen veinsde hij zieh
vreeselijk gekwetst te hebben met een mes, dat diende om in zijn bakkerij
het brood door te snij den ; hij kleurde zijn borst met schoon bloedrood en begon
groote smartkreten te uiten... Dadelijk ijlde Mevr. Van Craesbeeck naar
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J O O S VAN CRA E S B EECK. — De Vijf Zinnen.

JOGS VAN CRAESBEECK. — Rederijkersvergadering.
(Brussel, KoninklijkMuseum.)
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hem toe en huilde van hevige ontsteltenis. Kon zij hem klaarder bewijs van
hare lief de geven ? Van Craesbeeck was overtuigd en alle twij f el verzwond.
Brouwer kon weer vrijer ademen.
Het is niet bekend of de anekdote echt is ; zij wordt door de legende
bevestigd en is in ieder geval volkomen waarschij nlij k.
Hoe het ook zij, de twee kunstenaars leefden gedurende hunne gansche
loopbaan in de innigste verstandhouding en hunne kunst heeft nooit opgehouden dit te bewijzen. Beide hebben het volkje waarmee zij verkeerden en
de tafereelen, waarvan zij evenzeer de acteurs als de belangstellende en welwillende toeschouwers waren, op hun doeken afgeschilderd. Dronkaards,
tuischers, vechtpartijen en kroegtwisten, liederlijke kerels in krotwoningen
vol rook, gezang, getier en gehuil : dát waren hun helden en de gewone thema's
hunner schilderijen. Tusschen beide bestaat geen ander verschil dan de waarde
van hun kunst. Brouwer staat oneindig veel hooger dan zijn gezel Van Craesbeeck ; hij kenmerkt zich door potsierlijk kleurenspel, een verregaande pouf f onnerie, die waarlijk origineel is, en niettegenstaande de vulgariteit zij ner
onderwerpen heeft hij toch een schitterend palet.
Zoo zijn er ten allen tijde zeer voortreff elij ke kunstenaars geweest met een
alles behalve voortreff elij k koloriet, en andere
zooals Brouwer en de
Hollandsche kleine meesters
die zich door weinig voorname onderwerpen
lieten inspireeren en toch heerlijke koloristen zijn. De zin voor kleuren wordt
aangeboren ; dit is niet zoozeer een quaestie van kunstopleiding dan wel van
zintuigen.
Brouwer heeft gedurende de tien jaren van zijn schildersloopbaan niet
minder dan tachtig doeken geborsteld, waarvan een vierde in het museum te
Munchen berust ; zijn pierewaaien hinderde hem niet erg in zijn werk ; het
verhaastte nochtans zijn dood, die hem verraste in 1638. Van Craesbeeck
overleefde hem tot in 1655.
Tijdens hun leven poogden DAVID RYCKAERT en GII,I,ES VAN TILBORGH
vruchteloos hen te evenaren.

Onder de genreschilders, die zich in het afbeelden van intieme en huiselijke tafereelen van « deftige kringen » specialiseerden, kennen enkele kunstenaars gerangschikt worden, als GoNZA1,Es Cox (1618-1684), die vele portretten
van kleine afmeting schilderde, en KAREL BIsET (1633-1682), waarvan het
Brusselsch museum een zeer eigenaardige vergadering van de leden van het
Sint Sebastiaangild te Antwerpen, onder den titel van Willem T ell, bezit.
Er waren ook schilders van veldslagen : FRANS VAN DER MEULEN (1632- 1690)
is terecht beroemd om met onweersprekelijken gloed en behendigheid de
overwinningen van Lodewijk XIVde op het doek vereeuwigd te hebben. Naast
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hem vai t
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FRANS DUCHATEL

niet to misprijzen, evenmin als

SEBASTIAAN

die vóór hen de medeleerling van Rubens was geweest in het werkhuis van den ouden Van Noort, en zijn leerling PIETER SNAYERS, leermeester
VRANCKX,

van Van der Meulen en auteur van zeer groote schilderijen waarop men de

ADRIAAN BROUWER. — De Gelukkige Muzikant.

eskadrons der keizerlijke legers zich eindeloos ziet uitbreiden in de vinnige
veldslagen van den Dertigjarigen Oorlog.
Onder de landschapschilders zou geen enkele Rubens doen vergeten, die
zich een even groot landschapschilder toonde, vooral in de laatste jaren van
zijn leven, als hij onovertroffen was in al de andere genres. Hij brak of met de
traditie van het landschap, dat de Vlamingen tot nog toe met de verfijnde
nauwkeurigheid der Primitieven hadden behandeld ; hij gaf het een decoratief

(Ant«'erpen, 3Iuseií n.)

GILLES VAN TILBORGH. — Aanbidding der Herders.
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SEBASTIAAN VRANCKX. — Reizigers door struikroovers overvallen.
(Antwerpen, Museum.)

(Antwerpen, Museum.)

LUKAS VAN UDEN. — Landschap.

GONZALES COX. — Duo.
(Brussel, KoninklijkMuseum.)

DANI E L SEGHERS. — Mansportret in bloemenguirlande.

(Antwerpen, Museum.)
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uitzicht dat ten volle overeenstemde met de heroische wijze waarop hij de
geschiedenis en de mythologie voorstelde en die tevens de uitdrukking was
van een breed natuurgevoel.
Hij had evenwel waardige medewerkers. Tot dezen behoorden JAN
WILDENS en LUKAS VAN TJDEN. Dezer onmiddellijke opvolgers, w. o. JACQUES
D'ARTOIS (1613-1686), LODEWIJK DE VADDER (1605-1655), en, een weinig
later, CORNELIS en JAN BAPTIST HUYSMANS (1648-1727 en 1654-1716) zetten
de traditie loff elij k voort, terwijl teer bescheiden, maar almete ens, een
Antwerpenaar, JAN SIBERECHTS (1627-1703) , een onverwachten toon aansloeg,
zóó persoonlijk, hoewel niet schitterend, en zóó eiterst delicaat dat daarin
als de voorspelling lag van het moderne landschap, door de juiste weergave
van de lichteffecten en de gevoeligheid van zekere onderwerpen waarin de
natuur een nieuwe taal spreekt.
De marineschilders waren niet talrijk en zijn vrij onbekend gebleven.
Hetzelfde dient gezegd van de schilders van kerken en gebouwen.
DENYS VAN ALSLOOT (1550-1625) heeft doeken onderteekend, volksfeesten en optochten voorstellende, die ons nuttig over de zeden van dien tijd
inlichten.
De doode natuur, de bloemen en de vruchten hebben steeds het landschap
als het ware aangevuld. Het is ons reeds bekend hoe schitterend twee groote
meesters, Snyders en Fyt, het stilleven hebben behandeld. Wij moeten er een
schilder van dezelfde generatie aan toevoegen, de lang miskende ADRIAAN
VAN UTRECHT, van Antwerpen (1599-1652), die met Rubens en Teniers
samenwerkte, en ten slotte ALEXANDER ADRIAENSEN (1587-1661) die even
goed als hij kreeften en krabben schilderde. Het zou een lange lijst wezen om
allen op te sommen die met het penseel den roem der vetachtige oesters,
uitsijpelende visschen en Wachtenden kaas hebben verheerlijkt. Belgic was
eertijds, zoowel als nu, het land van het lekkere hapje : het zou verwondering
baren indien de kunstenaars aan de bekoring hadden kunnen weerstaan er
de onweersprekelijke genachten van op het dock te brengen. Geen school
heeft het met meer virtuositeit gedaan dan de oude Vlaamsche school.
Voor de bloemen hebben wij reeds den Fluweelen Bruegel geciteerd.
Onder meer andere verdient Daniel Zeghers, van Antwerpen, een bizondere
vermelding; hij had zijn weerga riet in de kunst om de rozen, de madelief j es,
de pioenen en de j asmij nen in sierlijke guirlandes te schikken, dewelke Rubens
en Van Dyck met portretten of godvruchtige personages verrij kten .
Twee kleinzonen van den grooten Pieter Bruegel, JAN BAPTIST en ABRAHAM BRUEGEL (1670-172o) legden zieh bizonder toe op het schilderen van
vruchten en bereikten een zoo groote volmaaktheid dat de Vogels ze echt
waanden en er kwamen in pikken !

XI
DE DECADENTIE. -- NIEUWE BLOEITIJD

Twee eeuwen van artistieken roem hadden het gezonde deel der natie
uitgeput. Ongemerkt daalde het peil, werden de persoonlijkheden zeldzamer,
won het middelmatige in alle genres veld, zelfs in de secundaire genres, die,
zooals wij vroeger zagen, de laatste kunstenaars met eenig talent hadden
geleverd.
Welke was de oorzaak van dit langzaam verval? Toe te schrijven aan den
politieken toestand, of aan het feit dat ons land aan vreemdelingen was prijsgegeven, achtereenvolgens overgegaan van de Spaansche naar de Oostenrijksche overheersching in 1714, of dat onze groote steden Antwerpen, Gent,
Brugge, hun vroegeren voorspoed hadden verloren, Brussel in puin lag na de
beschieting van 1695? ... Nimmer vermag de dwingelandij de vrije ontwikkeling van het genie te stuiten ; in de droevigste tij den slaat het de vlerken uit
in een oppersten drang van opstanding en onafhankelijkheidsgevoel. Indien
de bescherming van enkele prinsen en het vermogen van enkele verstandige
burgers deze vrije ontwikkeling en haar lotsbestemming kunnen te hulp
komen, niets toch is bij machte het genie te verhinderen licht rond zieh te
scheppen, ook dáár waar hulp achterwege blijft.
Doch, het genie is niet de slaaf der omstandigheden. Vruchteloos zouden
deze pogen het te smachten, wanneer het bestaat, of in het leven te roepen,
wanneer het niet bestaat.
De waarheid is dat de Kunst, die in haar uitdrukkingsmiddelen er niet
op vooruitgaat, voortdurend evolueert in haar uitdrukking zelf. Elke periode
van deze evolutie heeft grenzen, welke zij niet kan overschrij den. De kunst
der primitieven had ál voortgebracht wat zij vermocht toen de Renaissance
haar andere vormen gaf, een nieuw leven schiep. En nu dat de Renaissance
haar hulpbronnen had uitgeput, kan zij op haar beurt, langzamerhand verzwakkend, nog enkel in herhalingen vervallen. De schilderkunst in Vlaanderen herkneedt tot vervelens toe de aangenomen vormen. Men heeft nog
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ALFRED VERWEE. — Scheldemonding.
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De decadentie in Belgic was zoo verregaande dat ons land zieh niet eens
scheen te vergewissen van het kostbaar leengoed, dat de Fransche Kunst ons
had geschonken. Men volgde blindelings de Grieken en de Romeinen van de
class ieke school na ; men onthaalde den apostel Louis David, na den val van
het Keizerrijk naar Belgic verbannen, op toejuichingen en men erkende in
zijn leerling Navez een waardig opvolger.
Gelukkiglijk was het maar een crisis, een soort ziekte, die haar oorsprong
vond veeleer in de politiek dan in de theori e n uit Duitschland overgebracht
door den fameuzen schoolvos Winckelmann ; die politiek had door strakke
principes en koude formules aan de maatschappij en aan de kunst nieuwe
krachten willen schenken, maar in feite de kunst nog meer van de natuur
vervreemd.
Het kon moeilijk anders of de Vlaamsche kunst zou opnieuw tot zich zelf
komen. En inderdaad, zij keerde zegevierend tot zich zelf terug na een langen,
hevigen strijd.
De nieuwe bloeitijd viel samen met den triomf van de Belgische revolutie
in 183o. De natie was gansch doorzinderd van vreugde om de herwonnen
vrijheid en ging in haar trots en geestdrift op. Zij smachtte er naar zonder
verwijl haar glorievolle plaats te heroveren, welke een eeuwenlange knechtschap
haar had ontnomen. Zij dacht aan hare fiere voorvaderen en die heugenis
was een kwelling voor haar geest ; alles dreef er haar toe om de ziel van de
roemrijke tij den te doen herleven. En dan ontstond als 't ware een koorts van
inspanning en arbeid, een onweerstaanbare drang naar voortbrengen en zelfzijn. De schilderezels schraagden enorme doeken, waarop een ordelooze
menigte helden in theatrale houding en kleedij zich verdrongen. KAREL
WAPPERS met zijn Belgische Ornwenteling, Louis GALLAIT met zijn Troona/stand van Keizer Karel, wekten het oude lijk der Vlaamsche kunst op.
Aldus meende men, althans... Maar de waarheid . was in aantocht. Zij
kwam reeds naderbij met HENDRIK LEys die in zijn schilderijen, heerlijk van
koloriet, het intieme en burgerlijke leven van eertijds, de menschen en de
dingen uit de XVIde eeuw terug opriep met de ijverige nauwkeurigheid van een
tij dgenoot... Nochtans, waarom het vroeger leven schilderen en niet het leven
van nu? Vat hadden de kunstenaars van de XVIde eeuw gedaan dan inspiratie
gezocht in al hetgeen zij rondom hen zagen,
en waren juist dáárom hunne
werken niet mooi? Eindelijk begon men dit in te zien. In Frankrijk kwam het
realisme op, de vensterramen brutaal open zettend op de natuur, die men
tot dan toe zoo aarzelend had aanschouwd of verkeerd bekeken. En hier
nogmaals trad de Belgische kunst, die voortaan in de schaduw der Fransche
voortschreed, wel bewust dat van dáár het licht zou terugkomen, vastberaden
en tevens voorzichtig in het afgebakend voetspoor. Het gewaagde realisme
milderde tot een naturalisme, dat meer de werkelijkheid eerbiedigt : en daar-

VICTOR GILSOUL. — Landschap aan de Vlaamsche Kust.
( VeYz. Belgische Regeering.)
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mee werd terzelf dertij d de « moderniteit » ingeluid. Deze moderniteit heette
te zijn, onder een nieuwen naam, de geschiedenis van de ziel en het figuur,
de « spiegel. van het leven », die aan onze voorvaderen hunne onsterf elij ke
meesterwerken hadden ingegeven. Het oorspronkelijk instinct van het ras, de
kracht, de oprechtheid en de ontroering herwonnen, door de tijden heels, bun
gezag over de denkende rede. Het laatste vierdedeel der XIX(le eeuw zag de
herwording van de Vlaamsche kunst in haar veelvuldige uitingen triomfeeren :
landschap, intimiteit, fantazie, portret, geschiedenis. Er omstandig over uitweiden zou voldoende stof leveren voor een afzonderlijk werk aan de hedelidaagsche schilderkunst gewijd, en dit ligt niet in het opzet van ons werkje.
Het zal volstaan alleen de bizonderste namen te citeeren : De Groux, Hippolyte Boulenger, Louis Dubois, Alfred Verwée, Alfred en Jozef Stevens, Claus,
Artan, Agneessens, Baertsoen, Henri De Braekeleer, Charles Hermans, Emile
Wauters. Voorzeker, wij staan hier niet voor den uitzonderlijk decoratieven
luister van Rubens, maar het is dezelfde blijde kleur, dezelfde gezonde opvatting, dezelfde verrukkelijke pracht, Netzelf de diep gevoel der dingen, opgefrischt en versterkt in verjongde zielen, gevoed door andere gedachten en
aangepast aan andere zeden. De gebroken kettingschakels werden opnieuw
aaneengehecht ; de gekwetste boom vond het sap terug in zijn wortels.
Voor degenen, die de kracht der overlevering betwij f elen, halen wij het
bevoegde getuigenis aan van Camille Lemonnier. Op zekeren dag schreef hij aan
den auteur van dit bock : « De kunst, die geen klokkentoren heeft, is onpersoonlijk, leeg en zonder warmte. De kunst heeft wortels noodig; nooit heeft
men groote, ruim-ontwikkelde kunst zonder lief de voor het vaderland, zelfs
indien het niet grooter was dan Neder-over-Heembeek of Mannekensvere... »
En op een anderen keer : « Ik denk met u dat het beste van onze kunst
van den grondwortel komt, aaii denwelken wij vastzitten; slechts die werken,
welke de continulteit der onzen in ons zelf uitdrukken, verricht men goed,
en er komt altijd wat van den voorvader in den hedendaagschen mensch
terug, zelfs den eenvoudigsten, wanneer hij staat tegenover de natuur...
Er bestaat geen groot kunstenaar, die niet een loot is van den vaderlij ken
grond en de hernieuwing van iets dieps, dat in zijn ras vóór hem aanwezig
was. Dit is geen beletsel voor de evolutiewet, maar op voorvaarde dat zij
draait om haar as. »
Woorden van groote waarde in dezen tijd : na de schitterende Periode van
nieuwen bloei komt thins een andere evolutie, die veeleer een crisis mag
heeten, ontstaan uit de verwarring door den Grooten Oorlog in de ontredderde
geesten gesticht, de vrucht er van bedreigen... Crisis van leelijkheid, onwetendheid en vulgariteit. Zou zij waarlijk het wezen van onzen tijd weergeven, zooals
zij openlijk verkondigt? 1VIocht zij maar geen voorteeken wezen van een nicuw
verval!
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