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Zelfbiografie
Ik ben geboren. Dit moet worden aangenomen, alhoewel een absoluut-objektief
bewijs niet is voor te brengen. Aksioom in het domein van de subjektieve ervaring.
Objektief is het slechts gissen. Dus: zijn wij geboren. Zien. Tasten. Maar lachen om
het weinig overtuigende van dit bewijs. Ik vraag: wie is wel degelik geboren.
Nochtans: ik werd geboren. Spijts gegronde twijfel, moet ik ook aan deze twijfel
twijfelen. De menselike funktie schijnt van eerstaf als twijfel aan de twijfel te zijn
gedetermineerd.
Op tweejarige leeftijd: spoorwegramp. Schrik zonder kennis daargelaten, geen
boze gevolgen. In de zware struggle for life met bitterheid daarover gemediteerd.
Mijn leven begon met ontsporing. Zó begrijpelik dat ik het leven steeds van deze
zijde beschouw: hoe ontspoor ik op de voordeligste wijze. Want dat een mens dáár
is om te ontsporen, daaraan kan ik, vroeg ontspoorde, niet twijfelen. Was deze
spoorwegramp wel werkelikheid. Is zij misschien enkel lokalisatie van een vroegrijpe
wil tot ontsporen. Of nog: onduidelike herinnering van een zeer vroege ‘Alpdruck’.
Mijn bloedverwanten droomden: muziekale wonderknaap. Evenwel geen talent.
- Maar toestanden uiterst gunstig. Slechts eenmaal voetbal gespeeld. Voldoende om
een 10 × 2 centimet. lang op breed litteken te behouden. Ik speel geen voetbal meer.
Mijnheren, ik ben een slachtoffer van de sport.
Na zorgeloos leven kamp voor het bestaan te Berlijn, Potsdam en Spandau. Niet
romanties. Fantasie is de vertelling dat ik het van liftboy tot eigenaar van een
nachtlokaal zou hebben gebracht. Ben veel te primitief om vooraanstaande plaats in
de samenleving te bekleden. Spijts zeer verlangend het niveau der vlaamse dekadenten
te bereiken, begrijp ik mijn ‘Unfähigkeit’. Op het punt leraar voor ritmies-typografiese
poëzie te worden benoemd, moest ik bedanken daar niet in het bezit van een geklede
jas. Had ik maar een geklede jas. In de tang van de struggle f.l. sigaretteventer,
oppikker (Schlepper) in dienst van een nachtlokaal alwaar naaktdansen. Eindelik
fatsoenlike plaats door voorspraak van een vooraanstaand kunstkritieker: verkoper
in een schoenmagazijn, afdeling dames. Van daar sterke beïnvloeding. Zie:
‘sikkelbeen’, ‘sideriese slinger’ = invloed schoenmagazijn afdeling D.
Zeer gelukkig om deze goede situatie, alhoewel met weemoed naar het Westen
starend. Le bonheur est fait d'un je-ne-sais-quoi mélancolique. Brussel. O deze
luksstad nog éénmaal zien. Sterven met de weelde van een brusselse bar in perspektief.
O Wonne.
Drie boeken uitgegeven: Music-hall, Het sienjaal, Bezette stad. Misschien is ook
dit slechts massahipnose. Wie kan bewijzen dat hij deze boeken heeft gelezen. Laat
staan: begrepen. God beware: begrepen. Ik zelf heb ze niet begrepen.
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Tijdschriftbijdragen, lezingen en
ongepubliceerde opstellen
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Nasionalisme en het nieuwe geslacht
Nu wij, niet enkel in Vlaanderen, maar ook in Noord-Nederland, een nieuwe splitsing
der intellektualiteit moeten vaststellen, nu, in de beide Nederlanden, twee diverse
groepen zich scherper en scherper aftekenen willen, schijnt mij het ogenblik gunstig
om bij deze logiese, door de oorlog toch enigszins verhaaste evolutie, enige losse
marginaliën op te tekenen.
Niet enkel in Vlaanderen, maar ook in Nederland, bestaat de scheiding; ik noem
even als markante figuren G.J.P.J. Bolland enerzijds, Zilcken, redakteur aan de Revue
de Hollande, anderzijds.
Er zijn aktivisten, er zijn passivisten; jongeren en ouderen. Ver van mij het idee:
elk oudere zou een passivist wezen. Neen, zulks hoeft overigens ook niet bij mijn
vertoog; enkel dit moet er bij en dit durf ik dan ook met overtuiging beweren: Elk
jongere is een aktivist. Ook weten wij weer: er zijn jongeren die van het aktivisme
niets horen willen, maar die jongeren zullen juist ook niet tot onze generasie gerekend
worden, niet enkel door ons, maar ook door het volgende geslacht dat de historiek
van onze generasie maken zal en die jongeren slechts tot ongelukkige uitlopers van
het vorige geslacht rekenen zal.
Nasionalisme, beredeneerd en geen sentimenteel geklets, is het uitgangspunt van
onze generasie. Ook anderen kunnen aldus bij onze generasie horen. Daardoor zijn
wij juist weer zo verscheiden met diegenen die ons onmiddellik voorafgingen dat
wij er niet tuk op zijn een generasie binnen nauwe ouderdomsgrenzen te bepalen.
Het verschil tussen de ouderen en de jongeren van nu is groter dan hetgeen wij
gewoonlik van generasie tot generasie vinden: het is groter dan het verschil bijv. van
Kloos tot Van Lennep, of van Zola tot de Romantiek.
Estetiese onenigheden komen ons zeer ondergeschikt aan ons nasionale
eensgezindheid voor. Zo bijv. kan ik best over de baan met een nasionalist, die
nochtans mijn estetiese opvattingen niet deelt, maar een met mij esteties eensgezind
mens, die m'n nasionale overtuiging niet zou delen, laat me vrij koud. (Uitgesloten
nog dat zo'n mens bijna onmogelik zou wezen: Kunst is eerst en vooral nasionaal,
door dit wordt zij algemeen).
Wij staan heel scherp tegenover de vorige generasie. Dit is logies: hoe dichter,
des te scherper de antitese. Indien wij nog sommige humanitaire fraseurs van de
vorige eeuw begrijpen kunnen, kunnen wij dit helemaal niet meer tegenover
hedendaagse mensen, als bijv. Mr. F. van Cauwelaert zeggen, omdat wij eenvoudig
niet meer begrijpen, dat nu in de twintigste, van nasionaal standpunt uitgezien, het
enige standpunt dat ons nu degelik lijkt, iemand (en nog wel in het voorbeeld een
dokter en volksvertegenwoordiger), iemand die dus aanspraak maken wil op de
voorlichting van zijn volk, zó'n dubitatieve (van ons standpunt) houding aannemen
kan.
De gebeurtenissen van begin Oogst 1914 hebben de val van deze generasie
vervroegd, maar niet uitgelokt, enkel de agonie verkort. Haar tijd van zwijgen was
feitelik aange-
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broken, zij moest de plaats aan jongeren overlaten; dit had zij nochtans, zonder het
uitbreken van de wereldoorlog, zo snel niet gedaan. Nu loopt het van 'n leiën dakje.
Nu staat er tegenover deze oude, een nieuwe generasie, levenskrachtig. Zij kent
slechts één prinsiep, daarin kan al het andere vervat: ‘Kijken door het prisma van
het flamingantisme.’
Zo willen wij alles aanschouwen.
(Flamingantisme dient natuurlik slechts begrepen als voor de Vlamingen duidelikste
bewoording van de Groot-Nederlandse Beweging).
Zo hier te lande.
Doch niet slechts hier, maar ook in het buitenland, in zulke landen zelfs en vooral,
waar niet om het bekomen van voor één volk noodzakelike wetten en vrijheden tegen
een imperialisme naar binnen van een ander, in dezelfde staatseenheid gesloten volk,
dient gekampt te worden, vindt het neo-nasionalisme gemakkelik ingang. Men
interpretere dit niet verkeerdelik, als een aan elke oorlog saamverbonden, logies
gevoelen: ‘Het opzwepen van nasionale liefde en van nasionale haat.’
Het nieuw nasionalisme is eerst en vooral geen gefraseer. Het ontstond ook vóor
de oorlog; de oorlog heeft het slechts meer op het voorplan gedreven tot een betere
formulering. De oorlog heeft het ook nog een bredere, gans nieuwe betekenis gegeven;
het staat ver weg van het tingeltangel-geschreeuw der zógenaamde ‘patriotards’ of
het klatergoud-sentiment van de melo-melo-held Déroulède.
Na 1870 zouden wij wel de evolusie van het nasionalisme aldus kunnen vastleggen:
o frasen-nasionalisme: nasionale haat, Germanen en Latijnen enz.;
1)
2o) frasen-internasionalisme: ziekelike uitwas der franse-revolusie-ideeën, ‘Droits
de l'Homme’, enigszins omgewerkt.
o Nu. Breder nasionalisme, op sterker bolwerk. Geen aanwakkeren van nasionale
3)
haat, zó druist het dan ook niet in tegen
o beter gekonserveerd internasionalisme; veel meer is het de enige weg om tot
4)
dit internasionalisme te komen; zo moeten ook al diegenen die 4o toegedaan
zijn onvermijdelik langs 3o. De ontwikkeling van elke nasie als nasie komt
natuurlik een internasionale ten beste. Wanneer de onderdelen gezond zijn, d.i.
elke nasie apart, vormen zij een gezond geheel.
Zeer merkwaardig is het ook dat, nu het leven van elk individu zich over een grotere
oppervlakte verdeelt (de oorlogstoestanden daargelaten) de nasionale opbloei
buitengewoon krachtig gebeurt. Het kosmopolities leven schijnt deze opbloei wel
niet te hinderen.
Deze opbloei is tweeërlei: hij is nasionaal en hij is nasionalisties. Ten eerste, zeg
ik, nasionaal. De bellettrie en de fraaie kunsten zijn ontegenzeggelik in het begin
van de twintigste meer nasionaal, - en aldus komen zij ook beter het algemeen
Europese ten goede, - dan wel de kunsten op het einde der negentiende. Zo noem ik
bijv. de kunst van een Rik Wouters beslist meer nasionaal dan wel die der
Sillon-mannen als Ensor, Van Rysselberghe en anderen; het werk van Paul Claudel
echt franse kunst en geest,
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als Ronsard, frans kenschetsend blijft. Zo is Paul Claudel biezonder in zijn pas vóor
het uitbreken van de wereldoorlog verschenen boek: Cinq grandes odes suivies d'un
processional pour saluer le siècle nouveau. Dit is in Frankrijk het meest
karakteristieke werk van de laatste periode, omdat het is het beste frans werk. Ook
is aldus de kunst der jonge Duitsers, de dichters der Weissen Blaetter, beslist meer
duits dan het engere werk der vorige Blaetter fuer die Kunst-generasie, George, Von
Hofmannsthal en verdere uitlopers als Schaukal, enz. De jonge Werfel is eerst en
vooral een duits dichter, maar als dusdanig is hij ook beter in het buitenland te genieten
dan de vorige kasplantdichters.
Ten tweede is de heropbloei nasionalisties. Nasionalisme is het standpunt van deze
tijd. De onmisbare schakel in elke ketting. Godsdienst wordt van uit nasionaal
standpunt betracht; er wordt gesproken van godsdienstig nasionalisme en van
nasionale religie. Wij hebben voor de hand de wording van het frans neo-katolisisme,
in de laatste tijd de enige nieuwe uiting van franse geest: Léon Bloy, Charles Péguy,
Francis Jammes, Paul Claudel. Ook weeral merkwaardig de bekering der vele
anarchisten en libertaires, zoals de twee eerst genoemden, tot vurige nasionalisten.
Eerst L. Bloy. Zijn nasionalisme is niet meer modern; de auteur is nog te romantiek.
Maar in zijn werk merken we duideliker dan elders de koppeling van zijn godsdienst
en zijn nasionalisme.
‘La France est tellement le premier des peuples que tous les autres, quels qu'ils
soient, doivent s'estimer honorablement partagés lorsqu'ils sont admis à manger le
pain de ses chiens.’
‘Quand elle est heureuse, le reste du monde est suffisamment heureux, dût-il payer
ce bonheur de la servitude ou de l'extermination.’ (L. Bloy, Le sueur de sang,
inleiding. ‘Le premier des peuples’, d.i. in de katholieke geest van het boek: het volk
van God). Aldus is natuurlik de eerste fase, wij staan er septies tegenover. Enkel
werd dit gesiteerd om aan te tonen hoe het nasionalisme met het katolisisme in het
werk van Bloy elkaar aanvullen tot één konsepsie; L. Bloy staat alreeds ver van de
buitenwereldse mistiekers. Charles Péguy's werk is reeds veel meer een warme
bewondering voor Frankrijk zelf en de nasionale helden, bijv. zijn Jeanne d'Arc-werk.
Paul Claudel eindelik de werkelik nieuwe, franse dichter, gelijk ik reeds hoger schreef.
Maar gelijk de frans-katolieken hunne nasie voor de religieuze nasie houden,
beweert een vlaams katoliek weer juist, - weerom koppeling van nasionalisme en
godsdienst, - het tegenovergestelde, in een open brief, verschenen in het Vlaamsche
Nieuws van 19, 20 en 21 April 1916. Hij, vlaams katoliek, houdt weer het frans
katolisisme voor minderwaardig! Verder hoef ik insgelijks even aan te stippen, in
dit verband, de opstellen van duitse Israëlieten, betogend: een overwinning van
Duitsland zou een verlossing voor het Jodendom wezen.
Indien wij nu weer nagaan welke de kunstenaars zijn die het meest algemeen
verspreid werden en aldus de grootste invloed op het latere geslacht uitoefenen
zouden, komen we weeral tot de nasionalistiese en nasionale: Walt Whitman, Claudel,
Jammes, Barrès. In het insgelijks even vóor de oorlog verschenen werk Jean Barois
door Roger Martin du Gard treedt weer het nasionalisme als voorname faktor in de
konklusie van het
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boek. We zien de twee generasies scherp tegenover mekaar komen, op het einde van
het boek, als de oude revolusionair, Barois, door twee jongeren de val van het oude
dweepzieke geslacht hoort verkonden, tevens als de opkomst van de nieuwe,
nasionalistiese generasie. En deze jongeren staan medelijdend tegenover de oude
revolusionair. Het jongere meewarig tegenover de oude fraseurs.
Even dient hier nog aangestipt het boek van de jonge duitse geleerde, Karl Joël,
Die neue Weltkultur (een nieuwe hegemonie van de duitse kultuur over de wereld),
alsook het verschijnen van de gedichten Vous êtes des hommes door de fransman
Jouve, en de in de Weissen Blaetter van Maart 1916 daarover verschenen resensie
door Ludwig Rubiner (het huldigen van een gezond internasionalisme, als gevolg
van een gezond nasionalisme).
Zo in het buitenland.
Doch ook Nederland, - Holland, Vlaanderen, Transvaal, - is, zoals ik in het begin
reeds schreef, niet ten achter op de evolusie.
Uit het feit dat de twee laatste groepen reeds van vroeger door hun ongelukkige
politieke toestand in het gedrang staan, zullen sommigen konkluderen dat deze twee
groepen gemakkelik de logiese gang der algemene evolusie volgen, juist omdat die
evolusie zich het best bij de toestand van hun land aanpast. Men trekke nochtans
deze konklusie niet te lichtzinnig. Gewis staan zij ‘in 't gedrang’, maar door
onderdrukking van de wereldkultuur afgezonderd, wordt hun nasionalisme verlamd
in zijn normale evolusie, en blijft van de negentiende. Zo toont L.P.(icard) dit
reactionnair nasionalisme in Vlaanderen aan in nr 1 van De Vlaamsche Gedachte (5
April 1916):
‘Aan den anderen kant zijn zij, die op het in de tweede plaats genoemde standpunt
staan (“Jong Vlaanderen”, te Gent 1915, orgaan De Vlaamsche Post) te zeer
taalkwestiespecialist. Het taalvraagstuk is van allereerst belang en, zoolang het niet
volkomen opgelost is, zullen de Vlamingen steeds verongelijkt blijven; doch andere
volksbelangen mogen ook niet uit het oog verloren worden. Daarbij komt nog, dat
men in deze kringen te veel belang hecht aan wat men heet de aloude Germaansche
zeden en er de heele historische ontwikkeling der laatste eeuwen wegcijferen wil,
wat wellicht in reactionaire Duitsche kringen sympathie wekt, maar bij de Hollanders
en de liberale Duitschers de aandacht van onze taalkwestie eerder afwenden zal.’
Ook Mark, in het Mei-nummer van De Goedendag, trekt een kruis over alle
gefraseer: Gevoelsargumenten doen bij ons geen opgeld meer; alleen de uitspraken
der zuivere rede kennen wij waarde toe.
Insgelijks bestaat voor die landen hierin een gevaar dat zij door de imperialistiese
Regering er toe aangezet worden hun enig nasionalisme op het tweede plan te schuiven
of geheel terzijde te zetten om een ander nasionalisme, dit der stiefmoederlike
Regering, bij de voorbeelden: Belgies of Brits, te huldigen. Zulk nasionalisme kan
enkel utilitaristies wezen, d.i. wanneer het grotere land het kleine niet stiefmoederlik
behandelt, kan het kleine land, omdat de toestand zo best is en de rechten van elke
volksgroep gevrijwaard blijven, simpatie voelen voor het moederland en ook ter
verdediging van dit land
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gereed staan, omdat dit land door zijn binnenlandse staatkunde de kleine groep
beveiligt en het intakt houden van het moederland dus ook het intakt houden van de
kleine volksgroep betekent. Zulk nasionalisme kan dus op zijn best slechts utilitair
wezen; maar is het moederland tegenover elke groep niet even rechtvaardig, als het
in de voorbeelden dan ook het geval is, dan kan zelfs dit genre nasionalisme niet
gehuldigd.
Wij moeten dus om ons nasionalisme niet te laten deviëren naar Noord-Nederland
gewend blijven. Groot-Nederland is de enige oplossing.
‘Eindelijk mogen wij nooit vergeten, dat elke nieuwe regeling der internationale
verhoudingen in Westelijk Europa, die Holland's stelling verminderen zou, onze
eigen Vlaamsche toekomst bemoeilijkt. Een eerste voorwaarde voor Vlaanderen's
cultureele heropbloei is de bloei van Holland.’ (De Vlaamsche Gedachte, als hoger).
Zo de Groot-Nederlandse toenadering van een Vlaming. Hier de Hollander:
‘Deze Vlaming voelt de beteekenis, welke Nederland voor Vlaanderen heeft. Het
ware te wenschen, dat méér Nederlanders de beteekenis van Vlaanderen begrepen.’
(De Nieuwe Courant, 8 April 1916).
Tot dit begrijpen komen wij met rasse schreden. Zo blijft wel voor de Nederlandse
stam zeer kenschetsend en geheel aan de eisen van de tijd beantwoordend, het
verschijnen van het ongemeen belangrijke tijdschrift Dietsche Stemmen, een
tijdschrift, heet het, voor Nederlandsche stambelangen.
Dit is het moderne tijdschrift van Nederland, het twintigeeuwse, het nieuwe, in
verhouding met deze tijd.
Door dit belangrijk verschijnen, alsook de publikasie van de reeks De
Nederlandsche Gedachte, en ook door de enige aangehaalde dagbladartikels, zien
we dat ook Nederland de neo-nasionalistiese richting, de richting van deze tijd,
uitgaat.
Dit wilde ik hoofdzakelik aantonen: dat elk vlaams jongere, als Vlaming reeds
bestemd om nasionalist te worden, ook aldus heeft te zijn, als echt modern mens, dat
wij dus een dubbele reden hebben om het nasionalisme te huldigen en dat dit standpunt
geenszins veronderd is, gelijk wel sommige obtuus het nog geloven, maar wel dat
integendeel alle andere standpunten dit nu geworden zijn.
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Over het tragiese van de beweging
Enige kanttekeningen
‘Wir wissen nicht, welchen Weg dieser Krieg uns oeffnen wird, wohl aber, dass ein
neuer Weg beginnt. Ihm wollen wir schreiten mit dem stahlharten Willen zur Tat.’
(Rudolf Kayser in zijn opstel Krieg und Geist, verschenen in Kurt Hillers
Sammelbuch Das Ziel, blz. 31-36 (Muenchen, 1916, Georg Mueller), ook gesiteerd
door Franz Xaver Schmidt, in Die Weissen Blaetter van April '16, Glossen, blz. 87).
‘Dieser Krieg zeigt deutlich: die neue Zeit.’
Aldus René Schickele in zijn opstel Der Mensch im Kampf, in Die Weissen Blaetter
van April '16.
Aan ‘die neue Zeit’ worden in dit opstel geen grenzen gesteld, zodat, en dit blijkt
dan ook uit het vervolg, bedoeld wordt: het universele of minstens algemeen europese
van deze nieuwe tijd.
Vlaanderen staat er, ofschoon zeer onbewust, - en hoe kan het anders, wij mogen
toch niet verhopen dat nu ons vaderland in staat zou wezen europees pionierswerk
te verrichten! - midden in. Maar dat onbewust midden-in-staan is juist weer zó
gevaarvol omdat het als logiese konsekwensie achterlikheid met zich meebrengt en
aldus voert tot een allergevaarlikst geestelik kretinisme.
Het is aldus een eerste vlaamse plicht in nauw kontakt te blijven met de jongste
fase der europese evolusie. Anders handelen zou op zelfmoordpoging lijken. Ook
zou deze moedwillige afzondering naar de zin van onze tegenstanders handelen zijn.
Het aan ons volk door een verkeerde opvoeding onmogelik maken deel te nemen
aan de europese kultuurbeweging behoorde tot het steeds in ons land door de franse
volksgroep en de daarbij aangesloten vlaamse franskiljons, gehuldigde sisteem.
Eenvoudig, het kweken van onmondigen, van kultureel ondergeschikten is de eerste
fase van het opslorpingsproses volgens de absolutistiese franse geest. Wij moeten
op de hoogte van onze tijd blijven, daarom dienen wij eerst en vooral onze nasionale
kijk te wijzigen: minder in het verleden, meer in de toekomst. Dit is weerom niet
eenvoudig. Wij mogen niet onvoorzichtig en te overmoedig met het romantiek
verleden breken, het zou een grote faktor van onze ontwikkeling ontkennen zijn en
opnieuw een al te grote kloof tussen militanten openen. Daar ligt juist weer een bewijs
van ons verval dat het verleden voor vele generasies was, het beeld van hetgeen wij
in de toekomst worden moesten, in plaats van een maatstaf te wezen in welke
verhouding wij met onze tijd zijn moeten, zoals ons verleden dit was in het verleden,
hetgeen natuurlik enkel door logies evolueren met de universele tijdgeest meê kan
gebeuren. Zulke konsepsie moest voortvloeien uit het besef van onze huidige
minderwaardigheid tegenover de grootheid van het verleden. Toch is dit konsept
vals; wij moeten meer naast en voor ons, voorlopig nog naast ons kijken, dan wel
achterwaarts. Vermeylen begreep het reeds: ‘wij moesten ons venster, - ongeveer zo
was het voorgesteld, - langs alle zijden openzetten.’ Wij weten nu dat die ‘alle zijden’
tot de mooie woorden behoorden, het nasionale venster bleef slechts langs een
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zijde, langs het Zuiden, open. (Bewijzen b.v. de ontwikkeling van onze bellettrie,
het politiek leven, enz.)
Nochtans wanneer wij een nieuwe weg uitgaan eisen onze zeer zonderlinge
toestanden een biezondere voorzichtigheid. Wij staan nu eenmaal ver achteruit; toch,
en juist daarom ook zou een volledig breken met het vroegere, nog steeds in onze
strijd voortlevend romantisme, - wij zijn allen nog voor een groot deel romantiekers,
- hetgeen ons feitelik op de hoogte van onze tijd zou kunnen stellen, voor ons gevaarlik
kunnen worden als de dodensprong voor een niet geoefend sirkus-akrobaat.
Van een andere kant is het voor de Vlaamse Beweging hoogst noodzakelik meer
met de algemeen europese kultuurbeweging gelijke tred te houden als het voorheen
het geval is geweest; - weerom voor zóver zulks in een kultureel achterlik land als
het onze mogelik is. Het moet nu eenmaal uit zijn met alle provinsialisme. Dit soort
flamingantisme is een zeer sterk wapen in de handen van de mensen, wier ogen steeds
op de ‘Ville Lumière’ gericht blijven.
Een nieuwe weg wordt gebaand, wij dienen hem te volgen. Dit zal voorlopig onze
nieuwe weg zijn. In hoever wij die weg kunnen en moeten volgen is voor ons weer
een angstwekkend vraagstuk. Het leven heeft ons ruimschoots met zulke moeilikheden
bedeeld. Ten achter op de algemeen kulturele ontwikkeling van westelik Europa,
moeten wij er op waken niet verder ten achter te geraken, want komen wij zóver,
dan volgt logies de opslorping door een sterker ontwikkeld volk, tot de geest van
hetwelk bij gemis aan nasionale levenswaarde en ook dank zij de moderne
vulgarisasie-middelen, de beste onder ons zich spoedig zullen assimileren, zoals
zulks in koloniale landen gebeurt. (B.v. zoals de beste tussen de Maleiers zich de
hollandse geest assimileren). Daarom moet onze Beweging op meer algemeen
europese grondslagen gebouwd worden.
Maar de hedendaagse europese beweging gaat een nieuw internasionalisme uit;
de kultuur-gemeenschap vormt zich, zelfs tijdens de vijandelikheden, over de grenzen.
De verschillende nasionale beschavingen blijven bewaard, maar buiten en door behulp
van deze, vormt zich een groot-europese kultuur-gemeenschap. Het tragiese nu in
onze toestand bestaat hierin dat wij niet over een nasionale tot de algemene
ontwikkeling, die de ontwikkeling van onze tijd schijnt te moeten worden, treden
kunnen, om de eenvoudige reden dat wij nog steeds tot deze nasionale ontwikkeling
komen moeten. Wij hebben feitelik nog twee grote periodes te doormaken alvorens
zóver te staan; wij zijn halverwege de eerste: de nasionale bewustwording. De
intellektuelen, laat ons dit woord gebruiken, staan zóver; nu komt het er op aan het
volk als één grote éénheid te bewegen. Dan hebben wij, na de nasionale
bewustwording en als gevolg daarvan: de ontvouwing van het nasionale bewustzijn
en als krachtigste uiting en bewijs van zelfbewustheid volgt dan de aansluiting tot
de gemeenschappelike beweging.
Dit is nu de ontzaggelike moeilikheid: Het nieuw nasionalisme dat in een
kultuur-internasionalisme geen gevaar voor zijn bestaan aanschouwen kan, wel daarin
de beste waarborg van zijn nasionaal bestaan vindt, volgen, en tevens ook de
volksontwikkeling in een streng nasionale weg, tot de volledige ontwikkeling van
het nasionale bewustzijn, bevorderen. Kondensering van de ontwikkelingsfazen
dringt zich natuurlik op. Maar
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het is juist weer zulke kondensering, die in een land als het onze het moeilikst te
bewerken valt, juist om 's lands kulturele achterlikheid. Het wordt een vreselike
kringloop: de evolusie van ons modem denken dient gekondenseerd en juist daarom
omdat die kondensering zich als noodzakelik opdringt, omdat wij te ver achteruit
zijn op de algemene evolusie, is die kondensering zo moeilik; het ontbreken van
hetgeen waarom voorlopig onze strijd gaat is het zwaarste gemis in die strijd.
Die kringloop behoort tot het tragiese van onze Beweging. Zo ging het in de eerste
plaats in de strijd om het bekomen van een vlaamse hogeschool, het scheppen van
een nasionaal ontwikkelde, akademies ‘gebildete’ intellektualiteit, als eerste wapen,
noodzakelik in de kamp voor algemene heropbeuring. Maar in het feit dat wij
vooralsnog de strijd zonder zulke intellektualiteit moesten wagen, lag weerom de
tragies zware taak. En nochtans (Arm Vlaanderen!) waren er nu nog leiders te vinden,
die, om redenen van gezocht-sentimentele aard, tegen de nasionalisering van de
Gentse hogeschool meenden verzet te moeten aantekenen. Niet beseffend (daargelaten
dat zij protesteerden tegen de eerste erkenning van hunnen nasionaliteit, sinds de
scheiding van Holland en België) dat, moest nog enige jaren dit gemis aan akademies
onderlegde intellektualiteit blijven voortduren, Belgies Vlaanderen tot ongeveer
dezelfde toestand als Frans-Vlaanderen zou gereduseerd zijn: ons volk zou nog
geruime tijd vlaams in het intiem leven kunnen blijven, de beschaving zou nochtans
in de franse verlopen en wat iemand schreef over Frans-Vlaanderen wordt alsdan
duidelik toepasbaar op onze gewesten:
‘Tussen volkskarakter en -taal is de oorsponkelike betrekking opgeheven.’1
Niet enkel binnenlands, maar ook buitenlands hindert ons op angstwekkende wijze
deze kringloop. Ik wees reeds op deze dubbele en zeer gekompliseerde taak: de
nieuwe weg volgen, het modern nasionalisme dat zich ontwikkelt in een europese
solidariteit; ten tweede het lokaal nasionalisme dat nog steeds vreesachtig tegenover
zulke solidariteit moet staan, omdat deze te haastig en op onvaste grondslag gevestigd,
de door de geschiedenis bewezen imperialistiese strekking van de Zuiderbuur wel
zou kunnen bevorderen. In deze solidariteit zouden onze binnenlandse vijanden,
aangesloten bij de imperialisten uit het Zuiden, geen verbreding of verhoging van
ons nasionaal denken zien, wel daartegen, zij zouden dit slechts als een nauwer
aansluiten bij Frankrijk beschouwen, want, volgens hunne opvatting immers kan
Vlaanderen slechts door Frankrijk tot de wereld (het frans is een wereldtaal, de franse
kultuur een wereldkultuur, Parijs is de ‘Ville Lumière’, enz.); een aansluiting bij de
wereld-solidariteit vergt dus, volgens hun konsept, eerst een oplossing in de franse
kultuur; nog immer houden zij het voor een dwaasheid, dat wij nu, slechts door de
ontwikkeling van onze nasionaliteit de europese algemeenheid en het volk zelf ten
goede kunnen komen. Een opslorping zou ons niet enkel nasionaal (indien het
volgende lid reeds niet in dit woord begrepen ligt), maar ook kultureel, isoleren.
Dit begrijpen enerzijds dat wij slechts door ontwikkeling van onze nasionaliteit
tot de

1

Mark: Flamingantiese beschouwingen. Goedendag, nr. 6 (jaargang 1915-16).
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europese kultuur horen kunnen, dit begrijpen anderzijds van die moeilike ‘cercle
vicieux’, van ons bij uitstek tragies leven als volk, dus ook als individu (per slot van
rekening zal toch wel niemand beweren dat het, in de huidige omstandigheden, een
groot geluk mag geheten worden Vlaming geboren te zijn) maakt onze generasie
meer dan welk andere tot de generasie van twijfel. Wij hadden ook gelijk sommigen
tussen ons de oplossing van de ‘te-zijn-of-niet-te-zijn’-tragedie, in de assimilasie
van een vreemde beschaving, steeds de zuidelike, kunnen zoeken. Wij weten zulks
nu helemaal niet probaat. Heel de frans-belgiese bellettrie is daarvan een markant
bewijs. (Schrap deze literatuur van de algemene literatuurgeschiedenis weg, er zal
weinig verloren gaan en de fraaie letteren in Europa zullen bitter weinig in hun
wezenlike evolusie, misschien wel in hunne aan deze reële evolusie posterieure mode,
te lijden hebben. Overigens werden deze frans-belgiese schrijvers bijna niet uitsluitelik
door duitse resensenten en kritiekers in 's werelds bewondering geworpen? - biez.
E. Verhaeren, - hetgeen meer de onbekendheid van deze mensen met de franse taal
bewijzen kan, dan wel de waarde van de hogervernoemde literateurs, vermits in het
moederland Frankrijk hun glorie, om deze filologiese redenen, tot het minimum
gereduseerd blijkt, - zó b.v. in tegenstelling met Stefan Zweig's studie over E.
Verhaeren, de strenge-frans-taalkundige van Jean de Gourmont).
Wij kunnen zeker nu niet door Frankrijk tot Europa. Om dit mogelik te maken
zou ten eerste België een andere politiek moeten huldigen, ten tweede, Frankrijk,
door minder oppervlakkig en absolutisties op te treden, doch wel meer
psichies-penetrant. (Is de isolering van Frans-Vlaanderen wel beslist een gevolg van
de taaiheid van dit volk meer dan een bewijs van het onpolitiese optreden van het
Frans absolutisme?) Daar hebben de anneksionisten, die het lot van België aan dat
van het moederland Frankrijk gekoppeld willen zien, gelijk, in zóver zij begrijpen
dat om de opslorping tot een vergroting van frans kultuurgebied te bewerken naar
andere middelen dan de ‘annexion des libres intelligences’ (Crozier), anneksatie die
enkel tot ontaarding en niet tot veraarding leidt, insgelijks slechts voor rezultaat heeft
‘de oorspronkelike betrekking tussen volkskarakter en -taal te doen ophouden’, moet uitgezien worden; sterker in het ras-psiche inwerkende intoksikasies. Die
anneksionisten hebben gelijk wanneer zij beweren dat, om tot een degelik rezultaat
te komen, de morele invloed sterk moet gerugsteund. Maar het frans absolutisme
druist weer tegen elke nochtans noodzakelike geleidelikheid in. Dit absolutisme heeft
dan Frankrijk ook gemaakt, volgens de woorden van M. Josson, tot het meest
veroverende, doch minst koloniserende land van Europa.2 Zó kan dan ook Vlaanderen
opgeslorpt door Frankrijk wel de schaar stumperds van Frans-Vlaanderen vergroten;
door Frankrijk tot de wereld-kultuur komen lijkt wel histories bewezen voor immer
onmogelik.
Wij zijn niet gelijk onze voorgangers zó van huize uit flamingant geweest; wij
hebben wel getwijfeld of het voor ons noodzakelik was flamingant te wezen ‘omdat
ic Vla-

2

Frankrijk, de eeuwenoude vijand van Vlaanderen en Wallonië, Engelbert, uitgever, Breda,
1913.
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ming ben’; wij staan reeds ver, - toch niet geheel gescheiden, - van de romantiese
spontaneïteit. Wij hollen niet zó gemakkelik voort in onbezonnen entusiasme, zulks
is waarschijnlik een logies gevolg van de algemene hedendaagse stemming; het
entusiasme berust op een absoluut geloof; wij hebben de beweging meer reformisties,
volgens individuele noodzakelikheden getoetst. Die twijfel heeft ons niet verzwakt,
wel integendeel; twijfel hoort overigens als bijna noodzakelike fase tot elk gezond
ontwikkelingsproses. (Men overkijke even de reeks kerkvaders: Paulus, Augustinus
e.a. als dokumentasie). Wij weten het flamingantisme geen zegen van de hemel,
neen, wij weten het een koeli-last door het leven ons onbarmhartig op de schouders
gedrukt. Wij wijzen even op de enorme opslorping van krachten door de Vlaamse
Strijd, ‘krachten die, waren de toestanden normaal, op artistiek of wetenschappelijk
gebied zouden presteeren’.3 Maar daarbij begrijpen wij ook de noodzakelikheid deze
koeli-last te dragen. Het gaat er om ‘te zijn of niet te zijn’, wij weten wel dat het
enige middel dat ons om ‘te zijn’ blijft, is: het dragen van die last. Een steenbakker
die dag in, dag uit, hard arbeidt, vraagt zich soms wel af: ‘Waarom?’, maar dan ligt
het antwoord gereed: Arbeidt hij niet, dan verhongert hij en het leven is de enige
kans op beter dagen. Wij mogen ze niet verkijken. Niet ‘Omdat ic Vlaming ben’ moet
ik in de eerste plaats flamingant wezen, wel omdat ik ben.
Wanneer wij meer van onze wezenlike waarde als mensen zullen doordrongen
zijn, dan zullen wij ook sterkere flaminganten zijn. Het ‘wir sind’-besef zal bij onze
generasie door een sterk-flamingantiese overtuiging tot uiting komen. Het voorbeeld
der onwezenlike mensen in Frans-Vlaanderen en in ons eigen land, moet beter spreken
dan alle ‘omdat-ic-Vlaming-ben’-argumenten.
Ook wanneer wij, massale eenheid, en niet enkelen tussen ons, reeds meer
gevorderd in onze evolusie, meer zullen trachten naar een gekwintessensieerde
ras-voornaamheid, die slechts spruiten kan uit de ontwikkeling van de in ons
sluimerende kwaliteiten, in plaats van ons tevreden te stellen met de op vreemde
modellen kopiërende parvenugeest der huidige ‘âme belge’4, dan zullen wij een grote
stap gedaan hebben.
Verder dient dit steeds voor ogen gehouden te worden: dat de kamp om zelfbestuur
enkel een heel miniem deel van onze Beweging is; in die kamp gaat het slechts om
het bekomen der wapens tot de grote Beweging. Wanneer dat zelfbestuur zal
verkregen zijn, volgt eerst de moeilikste taak: de positieve beweging, de
volksopleiding, daarna de ontginning van de nog bedolven hoedanigheden. Natuurlik
zal het vlaamse volk dan weer tegenover biezondere moeilikheden staan: door het
heroveren van zijn enige nasionaliteit, zal ons volk bij het verlies van België, daarom
niet als staatsvorm, en niet als

3
4

R. Victor in zijn voordracht over de Vlaamsche prozaschrijvers sedert de herleving. Verslag
Vlaamsche Nieuws, 20 Desember 1915.
‘Nous autres, Belges, nous restons toujours un peu rasta’, de Rysbergue in het eerste bedrijf
van Maman Colibri, toneelspel van H. Bataille. ‘La Belgique est une petite France’, ibid.
Verder het oordeel van Baudelaire, Mirbeau en andere franse auteurs over België.
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utilitaire nasionaliteit, wel als reële, zijn uiterste krachten moeten inspannen om
weerom door dit alsdan nieuw schijnend prisma te kijken. Toestanden en volkeren,
verleden en toekomst veranderen van uitzicht en innerlikheid. Deze taak zou ons niet
zonder overgrote angst de toekomst doen tegemoet zien, indien een onverpoosde
werkzaamheid, gesterkt door het voorbeeld van andere nasies, ons niet eindelik de
bazis van dit gevoel, de twijfel, als een volkomen broze en ditmaal boze illuzie deed
voorkomen.
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Over dynamiek
Enige nota's
Geen studie, wel enige kanttekeningen, als, volgens het in het vorig nummer
vooropgestelde plan, vulgariserende inleiding.
Mark vatte in Aktuele Beschouwingen1 de nieuwe kunstinzichten en
karakteristieken, meer speciaal van de nieuwe dichtkunst, samen. In deze nota's zou
nu meer bepaald de techniek, - men begrijpe dit niet verkeerd, in de zin van ‘prosodie’
b.v., want ook het dynamiese van de dichterlike gewaarwordingen Liefde,
Vriendschap, enz., begrijpen wij onder ‘techniek’; in deze zin geen dualismus, - van
de hedendaagse kunst eerst, verder van de hedendaagse dichtkunst moeten behandeld
worden. Als schakel, tevens als samenvatting van hetgeen volgen gaat, neem ik van
Mark: ‘Zo stond de kunstbeweging vooreerst met een nieuwe norma voor het opstellen
van schoonheidswaarden. Als inherente eigenschap van alle kunst en evenzo als
reproduktief beginsel geldt voortaan het dynamiese, in plaats van het statiese van
voorheen.’
Vooreerst de nieuwe tijd, zógenaamd de eeuw der wetenschap, vergde een nieuwe
kunstuitdrukking naar het wezen van deze tijd, d.i. wetenschappelik, en ten tweede
het wetenschappelike daarvan reproducerend. In de vorige eeuwen moeten de
decorumveranderingen van geslacht tot geslacht betrekkelik gering geweest zijn,
zodanig dat zij weinig invloed hadden op het zieleleven van de mens; ene idee ene
aanzienlike tijdsruimte nodig had om door te dringen; daarom kon het klassieke vers
als enige mogelikheid twee eeuwen onaangetast blijven, daarom ook was de
schilderkunst (en tevens de daarnaast geplaatste toegepaste kunsten: architektuur,
tuinbouwkunst, modes, enz.) uitsluitend daarop bedacht te verfijnen wat de vorige
generatie nog te ondelikaat had weergegeven. Het individuële talent, dat Watteau
een uiterst sensitief mens was b.v., valt hier buiten bespreking. De prestaties van de
wetenschap der ‘negentiende’ gingen het decorum volledig veranderen. Daarop
enigszins voorafgaand het nieuwe denken van de mensen. Het woord ‘Demokratie’
werd de wereld ingeslingerd, het woord het bestaan voorafgaand als Johannes de
Doper de Heiland. Het rezultaat doet vooralsnog weinig tot de zaak, de menigte heeft
overwogen. Zij kan zich het nieuwe decorum, dat in de toekomst voor het zieleleven
van elk mens essentiëel bepalend gaat zijn, aanpassen.
Het landschap bekomt een gans ander uitzicht. Bijna zonder maatstaf in het
verleden. Werkhuizen, kanalen; verder faktor van grote waarde: het snel verkeer. De
moderne mens gaat zich gemakkeliker over een grotere oppervlakte kunnen bewegen;
leven in stad en dorp, aan zee en in het bergland. Daar mede in verband, als oorzaak
en gevolg,

1

(Gedoeld wordt op een artikel met deze titel, dat door Oskar de Smedt onder het pseudoniem
Mark in het voorafgaand nummer van De Goedendag, jg. 23, nr. 5, maart 1917, gepubliceerd
is).
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zullen zijne handelingen vereenvoudigd worden, tot hun minimum in de tijdsruimte
gereduceerd. De werkelike hoofdhandelingen van zijn leven zullen dichter op elkaar
volgen, doordat de koppelakties nog slechts een zeer gering tijdsbestek in beslag
zullen nemen. Naar zijn werk, zijn huisgezin wordt de moderne mens door de trem
gevoerd, door de sneltrein naar een vriend die niet meer ‘de verre vriend’ kan heten.
Zo rolt het leven voort in oneindig sneller tempo. Bedrijvigheid en rust krijgen daaruit
een andere betekenis. Een rustdag in de natuur krijgt grotere waarde in het leven van
een bedrijvig, modern mens, zet zijne bedrijvigheid meer in reliëf, hoort door zijn
staties karakter aldus tot het algemeen dynamiese.
Andere schoonheid van het landschap, maar toch schoonheid; vooral kwestie van
aanpassingsvermogen. Schoonheid der stad, voortgestuwd door andere
levensmotieven. Kameleon-temperament, d.i. het dynamiese als inherente eigenschap.
Eerst stond de kunst weerbarstig tegenover de vooruitgang van de wetenschap.
De kunstenaars trokken zich terug uit het moderne leven, zonderden zich af. Zij
bleven geruime tijd geloven aan schoonheidsstereotiepen. In de natuur was de
schoonheid absoluut volmaakt; evolutie slechts heel relatief geadmitteerd. De
kunstenaars weigerden voldongen feiten te erkennen. De uiterst snelle evolutie door
de tijdsnoodzakelikheden opgedrongen, evolutie die eerst het uitzicht der dingen
gans veranderde, maar ook weldra de mensen tot gans andere etiese opvattingen
moest leiden, werd niet onmiddellik aan het artistieke temperament geassimileerd.
‘Het nieuwe Leven’ was een indringer die de absolute, aangenomen schoonheid
verdrong. Spijts zij het tegenovergestelde verzekerden, enkel om de kunst - hun kunst
was misschien juist, - beweerden te leven, hadden zij de kunst tot iets louter
reproduktiefs van de geadmitteerde schoonheid in de natuur, vervormd, niet tot een
scheppend wezen naast de natuur, zoals wij het nu begrijpen, volgens de reeds oude
formule van de helderziende Hölderlin: ‘Natur und Kunst sind im reinen Leben nur
harmonisch entgegen gesetzt, die Kunst ist die Vollendung der Natur, Natur wird
erst göttlich durch die Verbindung mit der verschiedenartigen aber harmonischen
Kunst.’ Het ‘l'art pour l'art’-princiep was autosuggestie.
Schoonheid zoeken en deze ontdekken is een menselike levensbehoefte. De
kluizenaar ontdekt de schoonheid in de woestijn en in de eenzaamheid, met God
alleen. De man die de streken bewoont waar de druivetrossen tot wijn geperst worden,
zal het zinnelik levensgenot als hoogste schoonheid begrijpen. De mens bewerkt
hetgeen hem omringt tot schoonheid. Niet dat hij, om enkel een relatieve te erkennen,
de absolute, immanente schoonheid zou negeren, maar hij wil het hem omringende,
het temporele zó begrijpen tot het schoonheid wordt. Het christianisme schiep de
twee naturen: God, de absolute schoonheid, de eeuwigdurende; de mens, zijn
evenbeeld, de vlees-en-bloed, de onmiddellik tastbare schoonheid. Daarom zal de
mens zich spoedig het nieuwe decorum als schoonheid aanpassen, de
schoonheidsvereiste veranderen volgens dit decorum. Zo zal de moderne weldra een
industriëel landschap tot schoonheid omzetten, want schoon zal worden b.v. de
bedrijvigheid, het massaal-geweldige, het explosieve. Deze evolutie is het werk van
de menselike schoonheidsbehoefte.
Dit mede te delen is insgelijks een menselike noodzakelikheid. Zijn eksperimenten
wil
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de mens de anderen kenbaar maken, ze tot deelname in zijn emoties brengen. Deze
levensnoodzakelikheid is het bizonderste deel van onze produktieve kracht. Het
geestelik voortbrengen staat aldus niet van het fizieke gescheiden; beide te bepalen
door hetgeen men zou kunnen heten hetzelfde vitalisme.
De nieuw ontdekte of altans onbewust als de hedendaags leefbare erkende
schoonheid moest hare uiting in de kunst vinden. Het kunsthulsel kon gene diensten
meer bewijzen. Ene nieuwe uiting moest gekreëerd worden. Dit vereiste het vitaal
instinkt, niet meer datgeen men tegenover het wezenlike leven een artistiek
dilettantisme zou kunnen heten. Niet meer de kunst weerbarstig tegenover het leven
zoals in de tijden van Parnassus of symboliek, maar wel door de levensbehoefte tot
een gans andere realiteit gedwongen.
De besten onder de ouderen begrepen die levensnoodzakelikheid. Vermoedelik
zullen zij later de voorlopers van de hedendaagse kunst heten. Stefan Zweig zag in
Verhaeren niet enkel de eerste baanbreker, maar ook de kunstenaar die het dynamiese
leven een gelijkwaardige kunst harmonies had tegenovergesteld. Niet enkel zag hij
in zijn werk een dokument voor de nu snel naar een andere hoogte evoluerende kunst,
maar ook vond hij daarin reeds dokumentaal onze tijd besloten. Vergissing door
entousiasme; de initiaal goede beweging in het werk van Verhaeren, deed hem het
inkomplete van zijn werk niet inzien. Stefan Zweig vergiste zich toen hij in het blote
objektivisme van Verhaeren het equivalent van het dynamiese leven dacht te
ontdekken.
Verhaeren was een baanbreker, echter niet de eerste. Degene die de eerste zijn
werk titanies opvatte als zijn tijd en daarvoor dokumentaal, was Emile Zola. Hij ging
een nieuw verband, dat door de levensnoodzakelikheden opgedrongen werd, tussen
kunst en tijd trachten te scheppen. Het objektivisme stond hèm in de weg, daaruit
kon hij niet los. Daarom liep zijn werk artistiek mank, had geen absolute waarde als
equivalent van het leven, bleef meer uitsluitelik een geschiedkundig dokument. In
de zin van Rémy de Gourmont, dat elk emotioneel werk dichtkunst is en er geen
ander volstrekt literair werk mogelik is, al het andere in de literatuur wetenschappelik
is, behoort Zola tot de wetenschap. Geenszins bedoel ik dat het werk van Zola
onemotioneel zou zijn; de artistieke aandoening echter was niet zo sterk dat zij hem
dwong een voor de kunst meer persoonlik, onafhankelike uiting te vinden, tegenvoeter
van het nieuwe leven.
Zola echter had de mensen de zin van de nieuwe tijden, ‘Demokratie’, in het
geweten gelegd. Volgens dit woord begreep Verhaeren de schoonheid van het moderne
landschap, van het dynamiese, en werd er door ontroerd. Geweldige ontroering die
de dichter teugelloos verder joeg. Maar zijn kritiese geest leed er door. En zo komen
wij door het werk van Verhaeren tot deze eigenschap van de toenmalige dichtkunst,
die deze belette in zichzelf een equivalent van het nieuwe leven te scheppen. Als
‘sine qua non’ was het objektivisme in de kunst geadmitteerd.
Het weggooien van dit objektivisme in alle kunstuitingen is de hoeksteen van de
nieuwe kunst; aldus zullen de kunstenaars naast het nieuwe leven, dat nieuwe idealen
en nieuwe uitzichten deed ontstaan, een nieuwe gelijkwaardige, niet meer door
objektiviteitsbetrachtingen ondergeschikte kunst trachten te scheppen. Voorheen kon
de statiek
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als kunst volstaan: harmonische tegenvoeter van het toenmalige leven. ‘De kunst is
de spiegel van het leven.’ Gewis de formule kon blijven; enkel was de kunst vroeger
voor het zeer gewone leven een doodeenvoudige spiegel, - vaak wel een dubbele
(van het innerlike en het uiterlike: Rembrandt, Franciscus), - maar ook dus een
gewone spiegel. Nu echter een toverspiegel die de verhouding naar eigen
samenstelling en persoonlike wet verandert.
‘De natuur schept de middelen tot haar doel.’
‘De kunst schept de middelen tot haar doel.’
Dit zetten de schilders van ‘Der blaue Reiter’ als hoofd-princiep vooruit.
Dit hoofdprinciep - de breuk met het objektivisme, - brengt de nieuwe norma. Wat
vóór ons was en vaak door diepe kloven onderling gescheiden bevonden werd, is
door deze norma gelijk gemaakt. Voor ons enkel de statiese kunst, met ons de
dynamiese.
Het feit dat de eerste voorlopers dit nieuw hoofdprinciep niet als bazis van hun
werk namen, gaf, volgens de nu gevonden norma, het rezultaat dat zij geen naar onze
tijd equivalente kunst wisten te doen leven. Een kiek is geen weergave.
Wij hebben onze tijd in een woord gesyntetiseerd: dynamies, o.i. de essentiële
eigenschap.
Weergave is de aandacht vestigen op de essentiële eigenschap.
Een beeld van, een dokument voor onze tijd zal eerst de kunst zijn als zij zich met
de tijd gelijkwaardig dynamies beweegt.
Bloot objektivisme maakt de dynamiek in de kunst onmogelik, omdat het de kunst
bindt aan lichamen die van de kunst gescheiden moeten blijven. Daarom moet het
objektivisme van de kunst verwijderd.
Voor de verscheidene kunstuitingen dringen zich nu respektievelik diverse
uitvoeringswijzen op.
Daarover gaat het meer bepaald in ‘II’.

II
Aan de plastiese kunst dringt zich een gemakkelikere, meer elementaire
uitdrukkingswijze op dan wel in de literatuur het geval kon zijn. Vooreerst gaan deze
kunsten trachten de dynamiek te konkretizeren, die in de literatuur tot hiertoe objektief,
in deze kunst dus ondynamies was voorgesteld. Verhaeren beschreef de vaart van
een auto, de beweging daarvan, Marinetti een vliegmachine-rit. Het was beschrijving;
op zichzelf dus ondynamies. Voor deze dichters bleef dus nog steeds de
onmogelikheid bestaan zich los te rukken uit de oude techniek.
Door de aard van hare kunst, was de plastiek anders tegenover deze bewegingen
gesteld dan de literatuur. Het boek heeft voor alles slechts de taak, daar waar ons
geheugen tekort schiet om de gedachte te bewaren, deze vaste vorm te geven, en
verder de rol van overbrenger aan het over een grote oppervlakte verspreide,
onbekende publiek. De stof aldus in feite, artistiek tot nul gereduceerd, zo blijven
enkel de gedachten.
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Deze mogen de huidige beweging niet, volgens de bepaalde verhoudingen, ongeveer
in de natuurlike opeenvolging, weergeven, maar wel moeten zij deze uiterlike
beweging in zichzelf opnemen, zó dat zij, in verhouding met haar, een eigen ideële
dynamiek bekomen, die dan het juiste beeld zal zijn van de beweging en niet een
film van de zich opvolgende bewegingen. In het eerste, verkeerd geheten geval wordt
het vers of prozastuk slechts een min of meer lyriese, gewoonlik ook erg
fragmentariese alter ego van een wetenschappelik werk over dynamiek.
Duidelik is ook aldus het verschil tussen de beide kunstuitdrukkingen saam te
vatten: de plastiese kunsten stellen onmiddellik voor, de literatuur vereist van de
verbeelding van de lezer de zinnelike heropbouw. De laatste kunstuitdrukking beschikt
alzo over dezelfde ruimte en bewegingsvrijheid als het objekt in de natuur; voor haar
bestaat het grootste gevaar bij een vooropgestelde weergave ener bepaalde dynamiek
daarin, de feiten enkel in blote opvolging op te nemen; geen materiële zorgen
weerhouden haar van dit gevaar.
De plastiese kunsten wekken niet het beeld doorheen de onbepaalde ruimte, maar
wel stellen het binnen een bepaalde oppervlakte op lichaam voor. Vandaar
hoofdzakelik verschil. Wanneer zij daarin zouden gelukken ene techniek te scheppen
die de beweging zou konkretizeren, zou uit dit feit het objektivisme reeds grotendeels
achteruit gedrongen zijn. Wanneer de schilderkunst er bijv. in gelukken zou de
bepaalde dynamiek van een de straat doorrennende auto binnen de oppervlakte van
het doek saam te vatten, dan mag het een vanzelfsprekend feit heten dat zulke
syntetizering slechts een zeer minieme hulp vanwege de objektieve middelen heeft
opgeëist. Daarop volgt, meer abstraherend, het syntetizeren van begrippen: bijv.
Rekbaarheid door Boccioni. Deze weg in de plastiese kunsten schijnt naar een gebalde
voorstelling van ideologieën te lopen.
Aldus mogen wij geloven dat de plastiese kunsten in de laatste tijd een heel
eindweegs hebben afgelegd. Meer dan de literatuur hadden deze dicht naast elkaar
geplaatste kunstuitingen zich tot hiertoe tot de meest eenvoudige objektiviteit bepaald.
Wat men ook over scholen en richtingen heeft uitgevonden, in deze hoofdzaak bleven
de beeldende kunsten roerloos. Men had aangenomen konventies over het binnen
raam brengen van een grotere oppervlakte, dezelfde over perspektief. In relatieve
zin bleven de primitieven hiervan onafhankelik. Maar van het tijdstip uit dat die
kunsten zich tot een akademiestrenge hoogte hadden opgewerkt, bleven zij op dit
punt stug bij de aangenomen techniek. Geen verandering bracht hierin noch de reaktie
van Delacroix op Ingres en David, noch impressionisten op de romantiek, noch
Seurat. Alhoewel elk wezenlik kunstenaar de behoefte naar het gebalde en
saamgedrongene noodzakelik voelen moet, bleef de uitweg van een hoofdzakelike
verandering der techniek als door een tovermuur afgesloten. De schilders gaven
statiese vormen, separatief naast elkaar, zonder geestelik bepaald en rezultaatzeker
plan, enkel met de hoop dat zij door deze verscheidene fazen een volledig beeld
zouden kunnen geven. Deze kompositie was uiterst naïef: een kermis voorgesteld
met een dansend paar in 't midden, links een dronken man, rechts muziekanten; een
veldslag met vechtende mensen, links gewonden en verder histories getrouwe wapens
en dies meer. Van deze onsamengebonden handelingen
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hoopte de schilder, zonder de minste maatstaf, dat zij tot een levendig geheel zouden
te verbinden zijn.
Dit doet niet in 't minste afbreuk aan de waarde van de vroegere kunstenaars. Zij
beantwoordden aan andere levensnoodzakelikheden. Er komt een tijd dat wij veel
beter een geheel onobjektief werk, zonder de minste toets aan de natuur, zullen
kunnen begrijpen, vermits het dynamies is, dan wel onze geest staties te maken om
een staties werk te doordringen. In hun tijd geplaatst, histories beschouwd, blijven
deze kunstenaars, waartoe ook de meest onbeholpene kunnen behoren, immers van
dit werk is de absolute waarde verdwenen, waardevol; in onze tijd kunnen zij weldra
niets anders dan tragikomies aandoen. Het komt mij toch als een evidentie voor dat
iemand die de techniek blijft aankleven, de visie en interpretering van de schilders
der 17de eeuw, er nu even zo burlesk moet uitzien als bijv. iemand die zijne kledij
van ‘canons’ zou voorzien. De historiek van deze evolutie die zou leiden tot ongeveer
dit begrip (is het de ‘modernen’ euvel te nemen, dat zij niet met vooraf in hunne
ondergeschikte details staties onomstootbare beginselen voor de dag komen; moet
gezonde twijfel eenvoudig niet tot de gewenste ineenloping der op verscheidene
punten tegelijkertijd opgewelde uitingen voeren?) dat ‘zonder de medewerking van
deelen eener realiteit, een gewaarwording dier realiteit [moet zijn] te verdichten’
(naar aanleiding van het werk van Carrà, E. Wichmann)2, zou na even op het werk
van Courbet en Millet gedrukt te hebben, met het impressionisme te beginnen zijn.
De impressionisten zullen reeds, in weerwil der werkelikheid, en toch om artistieke
gelijkwaarde van deze werkelikheid te scheppen, kleur en tonaliteit intensiveren.
Van al hetgeen wij nu van de voorbereidende pikturale uitingen zullen zeggen, zal
dit hoofdprinsiep in reliëf komen: De kunstenaar zal om zich wel objektief in het
innerlik karakter van het weergegevene in te denken, alle uiterlike objektiviteit als
onvoldoende instrument verwerpen. Objektivisme in de eerste zin kan niet door
middel van objektivisme in de tweede zin bereikt worden. Maar door het verwaarlozen
van de vorm, en hoofdzakelik van de verhouding tussen vorm en kleur, daarbij hun
mutuële invloed, kan hier slechts van een gedeeltelik elementair-fragmentaries
rezultaat spraak zijn.
Onjuist is het vanwege de huidige franse teoretici (Metzinger, Gleizes, Apollinaire)
Van Gogh voor geheel onwegbepalend te houden; hij enkel misschien te beschouwen
is als uiterste punt van een poging. Men blijve niet staan bij de Olijfgaard van Van
Gogh, ook niet bij zijn zelfportretten. Maar het portret van de ziekeverpleger is een
schakel. In het karikaturale zoekt Van Gogh hier toch naar een syntese. Wel is waar
een syntetizering voor zover de statiese middelen het toelaten, maar toch van een
verregaande dracht. Matisse is niets anders dan de in dit portret voorvoelde teorie
toegedaan: het overdrijven der essentiële eigenschappen, het typiese van het objekt
als enige werkelikheid.
Het werk van Cézanne en de dimensieteorie is de onmisbare schakel tussen het
impressionisme en de nieuwe kunst. ‘De uitwendige werkelijkheid was voor Cézanne
reeds niet meer dan de aanleiding en de steun voor zijn kleuruitdrukking. In zijn
teekening

2

E. Wichman: Nieuwe richtingen in de schilderkunst, Pro en Contra, Baarn, 1914.
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ging hij verder: hij zocht voor zijn kleur-getast een verstrakking in de graatigheid
eener als gekrystalliseerde structuur, in een lijnspanning die deelen van het schilderij
te zamen zou nijpen.’3 Vanaf het einde der 19de eeuw ziet men in de plastiese kunsten
aldus goed merkbaar de wil tot syntetizering, het zoeken naar een gebalde uitdrukking
vooruitkomen. Nog in hun hoek teruggehouden ondergaan de kunstenaars toch reeds
de tijdsinvloed. Het razende leven geeft als eerste gelijkwaarde in de kunst de wil
tot syntetizering, intuïtief. Het doek moet meer geven dan dat wat, volgens een
bepaalde afmetingsmaatstaf, binnen het raam kan bevat worden. De verscheiden
syntese-typen van het schilderij: Van Gogh, Cézanne, Derain, Matisse, Weisgerber,
Friesz, gaven de eerste oplossing. Hier ligt reeds een eerste ruimte. Van Dyck
schilderde Karel de zoveelste van hier of daar, Van Gogh de ziekeverpleger. Van
Gogh geeft een portret dat duizend mensen binnen het doek samendringt. Matisse
tienduizend.
Hier nadert het einde der statiek. Al deze kunstenaars zoeken volgens persoonlike
ongetoetste uitdrukkingsmiddelen. Een chaotiese periode: smeltkroes. Derain's
elementarisme is in deze zin een rezultaat: wegbepalend intensiteitspunt. Vanaf
Derain kan men van de moderne schilderkunst bepaald zeggen: ‘Doch nicht das
Einzelding malte sie, sondern, wenn ich so sagen darf, die platonische Idee des Dings
(Stilleven van Derain, Les Pins e.a.) Nicht das Individuelle will sie ausdrücken,
sondern das allen gleichartigen Dingen gemeinsame, wie das auch die abstrakten
Kunstäusserungen der Vergangenheit wollten.’4 Het individuële van het objekt aldus
losgelaten voor het essentiële van de te konkretizeren soort, zal ook langzamerhand
het objektivisme als reproduktief beginsel verdwijnen, want hierin is juist de literatuur
op de plastiese kunst de voorloper; in literatuur verdween het objektivisme eerste als
inhaerente eigenschap, dynamiek was reeds de leidende gedachte alvorens zij zich
een vorm gekozen had die gelijkwaardig dynamies zou zijn, - later verdween het
objektivisme als reproduktief beginsel. In de plastiese kunsten deed zich echter het
proses in tegenovergestelde zin voor. Wat overigens in de literatuur de vorm-dynamiek
is, namel. de opvolging van gedachten en beelden in de geest van de dichter,
centraalpunt, wordt in de plastiese kunsten tot de wezenlike eigenschap, terwijl het
dynamies-voorstellen van het rondomlevende in de literatuur dan de leidende lijn,
in de plastiese kunst het reproducerend middel wordt. Bij het meer abstraheren, tot
het weergeven van ideologieën, wordt dan eindelik het objektivisme, bal aan het
been van het nieuwe kunst-equivalent, als inhaerente eigenschap uit de plastiek
verwijderd.
Hier stelt zich nu de vraag van het aanpassingsvermogen. Een volstrekte waarheid,
reeds histories bewezen, maar die door elke konventie tegenover opdagende
hervorming ontkend wordt, blijft het absoluut-onbegrensde van de kunst. Enkel in
relatieve zin gelden tegemoetkomingen. Tegenover het publiek kunnen wij niet ineens
met het verleden breken. Wij weten wel: vóór onze tijd de statiek, met onze tijd de
dynamiek, wij weten dat bijna op eenzelfde plan staan Vermeer en Claus, spijts zo
in tijdsruimte geschei-
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E. Wichman: Nieuwe richtingen in de schilderkunst, Pro en Contra, Baarn, 1914.
Daniel Henry: Der Kubismus.
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den, terwijl Claus en Picasso, zo dicht bijeen, oneindig gescheiden staan. De nuchtere
werkelikheid hier dwingt tot geleidelikheid. Gleizes en Metzinger geven het volstrekte
en het betrekkelike: ‘Que le tableau n'imite rien et qu'il présente nûment sa raison
d'être. Nous aurions mauvaise grâce à déplorer l'absence de tout ce dont, fleurs,
campagne ou visage, il n'aurait pu être le reflet. Néanmoins avouons que la
réminiscence des formes naturelles ne saurait être absolument bannie, du moins
actuellement. On ne hausse pas d'emblée un art jusqu'à l'effusion pure.’5
De mensen zijn van het sobere der oude kunst naar de weelde van Italianen gegaan.
Wat zou nu feitelik een evolutie in inverse zin kunnen beletten wanneer deze werkelik
het kunst-equivalent van een snelle, maar door het wezen van de mens simplistiese
tijd is?
Wanneer de plastiese kunsten er dus in gelukken binnen de kleine, voor hen
beschikbaar-gestelde ruimte of maat, gewoon een gebeurtenis van het reële leven te
konkretizeren, dan zullen zij reeds door de breuk, tengevolge van de verhoudingen,
met het objektivisme, een dynamiese handeling, gelijkwaardig met de dynamiese
handeling in het leven, in de kunsten gecreëerd hebben. Een autorit binnen een doek
gekonkretizeerd, geeft dynamiek of kan daartoe leiden, - hier stelt zich de vraag van
de draagkracht van de kunstenaar. Beperkt, blijft het voor de plastiese kunsten
onmogelik een autorit in zijn ganse ontwikkeling te volgen.
Deze mogelikheid blijft de literatuur geboden. Een blote opsomming van de
verscheiden ontwikkelingsstadia van een bewegend lichaam geeft geen dynamies
equivalent in de kunst. Dat was de kapitale vergissing waaronder dichters als
Verhaeren en zelfs Marinetti leden. Zij waren nog te zeer door het verrassende van
het nieuwe onthutst, om dit in hun kunst als een vanzelf sprekend immanent op te
nemen. Een summaire opsomming der ontwikkelings-gebeurtenissen gaf hem,
Verhaeren, alle voldoening. Nu het uitzicht van het geaktiveerde leven ons even
natuurlik voorkomt als aan Virgilius het rustige uitzicht van Rome's hinterland, kon
in de literatuur de dynamiek als essentiële eigenschap, om tot het scheppen van een
gelijkwaardige kunst te komen, niet enkel volstaan. Of Verhaeren nu objektief de
ontwikkeling van een autorit geeft, of Virgilius de voor de ploeg gespannen ossen
door het land, in de keus van de onderwerpen kan het verschil tussen dynamiek of
statiek niet meer enkel en hoofdzakelik liggen. De uitdrukking, het reproduktief
beginsel toch, moet het dynamiese leven in de kunst omscheppen. Ook het nuchter
optekenen van de indrukken die het uitwendige op het zieleleven van de mens
achterlaat kan niet volstaan; het eksplozieve pathos is hier een goed dienstregelaar.
De dynamiek als reproduktief beginsel zal de gang van het vers moeten regelen;
het uiteenlopende, het ongebondene van het leven zal moeten vergaard, samengebald
worden naar de kunstenaar-subjekt. De uitdrukking van deze op de kunstenaar
gekonsentreerde indrukken zal, met het oog op de dynamiese gelijkwaarde, geschieden
volgens de ideologiese verwording van de indruk tot uitdrukking. Het vers kan niet
bewegen door
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de statiese weergave van de indruk. Wat ligt tussen de indruk en de uitdrukking: de
ontwikkelingsfazen die de kunstenaar-subjekt doormaakt, wanneer, ten eerste de
indrukken tot een lichaam bijeengetrokken worden, ten tweede de indrukken zich
tot uitdrukking quintessentiëren, ten derde de ontwikkeling van de ekspressie zelf
geheel volgens een eigen bestaan, moeten het vers zijne dynamiese lenigheid
schenken. Door deze dubbele, kontrastale dienstregeling zal de dynamiek in het vers
kunnen ingevoerd worden, de uitdrukking stevig gebald naar het scheppen van een
artistieke gelijkwaarde van de uitwendige, van het overvloedig decorum ontdane
naar binnen samengedrongen dynamiek, en langs de andere zijde met een gans
zelfstandig leven.
Deze techniek, die mogelik geen techniek meer is, in die zin dat zij in zich besluit
het wegwerpen van alle prosodiese metodes, in feite slechts geregeld wordt, - hoe
ingewikkeld de teoretiese bepalingen ook mogen voorkomen - door het eksplozieve
van de gemoedsdrang, in toom gehouden en van het overvloedige en daardoor wegens
de onoorspronkelikheid, onjuiste decorum ontlast door het nuchtere verstand, dat
een essentieel poëtiese hoedanigheid is, deze techniek dus, een ganse, nieuwe norma,
dringt hetgeen vóór haar in de dichtkunst voortgebracht werd samen tot de statiese
dichtkunst en stelt zich daar tegenover als een andere, - wij zullen nooit beweren als
een absolute waarde betere, enkel als een voor de tijd dokumentaal juistere, - kunst.
Er is een grotere schakering van individu tot individu onder ons, dan wel onder de
diverse artistieke uitingen van voor eeuwen die ons als op een zelfde plan geplaatst
voorkomen. Het blijft voorlopig een aksioom dat de dichters van het laatste der 19de
eeuw, - natuurlik ook de hedendaagse die, hoe zij ook volgens individuële
noodzakelikheden de dichtersaandrang voelen, toch epigonen blijven, - op hetzelfde
plan staan als alle dichters van onze kristen beschaving, terwijl van deze voorgaande
generatie door een kloof gescheiden zijn de dichters van nu.
Hier moge tot staving, een dubbel voorbeeld van godsdienstige poëzie volgen, het
eerste lid aantonende hoe gedurende eeuwen de kunst op één plaats zonder de minste
schakering, zonder kloof of reliëf te lokalizeren is, het tweede lid het essentiële
verschil dat de hedendaagse kunst in reliëf stelt. Men neme aldus de godvruchtige
poëzie van de H. Franciscus en Verlaine: zelfde gang, zelfde devotie die uiting vindt
in een niet verscheiden rytme. Verlaine had het gedicht van de middeleeuwse
mystieker, deze het gedicht van de dichter, die na de zonderlingste uitspattingen
terug naar God ging, kunnen schrijven. Men oordele.
De H. Franciscus beschouwt de wonden van Christus en weet zich zondaar.
Tulisti clavos, lanceam
Multamque ignominiam
innumeros dolores
ac mortem. Et haec propter me
ac pro me pecatore.

Verlaine herinnert zich de wonden van de Godszoon en het bewustzijn van zijn
zonden overstelpt hem; zijn ganse gedicht is daaronder gebukt:
Void mes mains...
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Voici mes pieds que Madeleine baigne
de larmes..., enz.

Beide dichters vragen zich af waarom zij God niet volstrekt beminnen; hun vleselike
huls en hun menselike egocentriese gebreken weerhouden hen. Om tot God, moeten
die overbrugd.
Cur igitur non amem te
mi Jesu amantissime?
non ut in coelo salves me
nec ne aeterno damnes me
nec premius ullius spe...

Verlaine:
J'ai répondu, Seigneur, vous avez dit mon âme.
C'est vrai que je vous cherche et ne vous trouve pas.
Mais vous aimer. Voyez comme je suis en bas,
Vous dont l'amour toujours monte comme la flamme.
Vous, la source de paix que toute soif réclame
Hélas! Voyez un peu tous mes tristes combats.

Tot beide dichters hun persoonlikheid zullen oplossen in een volstrekte liefde tot de
Godszoon:
H. Franciscus:
Sed sicut tu amasti me
sic amo et amabo te
solus quia rex meus es
et solus quia Deus es.

Verlaine:
O, mon Dieu, vous m'avez blessé d'amour
Et la blessure est encore vibrante,
O, mon Dieu, vous m'avez blessé d'amour.

Beide dichters hebben, het is natuurlik een evidentie, dezelfde techniek gebruikt om
bijna op gelijkaardige wijze ontloken sentimenten te vertolken. Kinderen van hun
tijd, voor beiden dezelfde, hebben zij hun statiese aandoeningen staties vorm gegeven.
Volgens een fel in omloop zijnde gemeenplaats wordt deze evidentie echter aldus
geïnterpreteerd dat de dichters natuurlikerwijze talrijke aanrakingspunten moeten
bieden omdat zij allen de taal van het gevoel spreken, taal die gelijk het gevoel zelve,
onveranderd blijft. Deze gemeenplaats is heel eenvoudig een boertige illuzie. ‘De
taal van het gevoel’ om volgens deze mensen te spreken, en het gevoel zijn niet
dezelfde gebleven, omdat de faktors die de gevoelsaandrang verwekken anders zijn
geworden. Ook ons zieleleven beweegt sneller en daarbij toch standvastiger (de twee
essentiële hoedanigheden van de hedendaagse wetenschap) van de ene gemoedspool
naar de andere. Ook Verlaine bewoog zich snel van de ene pool naar de andere, van
het bordeel naar de kerk, maar dit was juist zijn onstandvastigheid.
De invloed van de buitenwereld werkt veel sneller en standvastiger in. Zowel als
de
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machines, - men trekke daaruit geen dwaze vergelijking maar bekijke het nuchter
logies, - is ons gemoedsleven, - het kan hier niet buiten, - meer geaktiveerd. Zo
kunnen wij tegenover de twee hierboven op hetzelfde plan gesitueerde gedichten,
het godsdienstig motief uit het programmaties voorbeeldige gedicht Zone van
Guillaume Apollinaire stellen (om de dynamiese gang van het vers niet te schaden
moet dit van het begin geciteerd):
A la fin tu es las de ce monde ancien
Bergère ô tour Eiffel le troupeau des ponts bêle ce matin
Tu en as assez de vivre dans l'antiquité grecque et romaine
Ici même les automobiles ont l'air d'être anciennes
La religion seule est restée toute neuve la religion
Est restée simple comme les hangars de Port-Aviation
Seul en Europe tu n'es pas antique ô Christianisme
L'Européen le plus moderne c'est vous Pape Pie X
Et toi que les fenêtres observent la honte te retient
D'entrer dans une église et de t'y confesser ce matin
Tu lis les prospectus...

Dan stelt de dichter een mooie straat voor. Ontwikkeling: een mooie straat: jong. Zo
komt de dichter ertoe zich weer heel jong te denken, om zich weer op het godsdienstig
motief te koncentreren.
Voilà la jeune rue et tu n'es encore qu'un petit enfant
Ta mère ne t'habille que de bleu et de blanc (klein wekt de herinnering aan de moeder)
Tu es très pieux et avec le plus ancien de tes camarades René Dalize (blank wekt: godsdienstig)
Vous n'aimez rien tant que les pompes de l'Église (Volgen de herinneringen)
Il est neuf heures le gaz est baissé tout bleu (blauw: nacht) vous sortez du dortoir en cachette
Vous priez toute la nuit dans la chapelle du collège (het gebed stelt de dichter in zijn vroegere
devotie)
Tandis qu'éternelle et adorable profondeur améthyste
Tourne à jamais la flamboyante gloire du Christ (hoogtepunt van rytmiese spanning, rust
noodzakelik)
C'est le beau lys que tous nous cultivons
C'est la torche aux cheveux roux que n'éteint pas le vent (graduele versterking van het rytmus)
C'est le fils pâle et vermeil de la douloureuse mère
C'est l'arbre toujours touffu de toutes les prières
C'est la double potence de l'honneur et de l'éternité
C'est l'étoile à six branches (pauze: voorbereiding tot de hoogste vlucht)
C'est Dieu qui meurt le vendredi et ressuscite le dimanche (moderne verbreding der herrijzenis)

Paul van Ostaijen, Verzameld werk. Deel 4: proza

31
C'est le Christ qui monte au ciel mieux que les aviateurs
Il détient le record du monde pour la hauteur

Men denke nu niet dat deze techniek die is van een alleenstaand eksentrieker. Door
hare essens blijft deze techniek individueel; enkel zijn hare hoofdeigenschappen tot
fundamentele teorieën te herleiden. Spontaan en tegelijkertijd is deze kunst in de
verscheiden kultuurlanden van Westelik Europa gegroeid.
Voorlopers zijn reeds ver in het verleden terug te vinden, maar enkel voorlopers.
Men kan heel de fantastiese, 19de-eeuwse literatuur als een voorloper beschouwen.
Zonderling is het en wel even opmerkenswaard dat in de literatuur van haar tijd de
fantastiek steeds als een voorpost van de komende literatuur te beschouwen is. Niet
minder dan Edgar Allen Poe's wonderbare geschiedenissen zijn vaak eenvoudig
dynamies. En zet deze auteur de teorie van de innerlike dynamiek niet duidelik in
De moord van de rue Morgue uiteen, namelik in het geval Dupin, die de gedachtegang
van zijn vriend formuleert door de schakels die deze gedachten onderling verbinden
aan te duiden? Deze dynamiek is teoreties niet anders, dan diegene die de meesterlike
inleiding van Der Golem van Gustav Meyrink aktiveert. Men vergelijke deze inleiding
met de hogervermelde passus uit de Rue Morgue.
De ontwikkeling van de dynamiek in de verscheidene literaturen zijn wij verplicht
tot een latere, meer bepaald daaraan gewijde studie te verschuiven. Evenwel weze
het veroorloofd even nog de ode van Paul Claudel Les Muses als het eerste, volledige
werk dat zich door zijn geestelike dynamiek van de voorgaande franse dichtkunst
onderscheidt, aan te duiden.
In de franse dichtkunst zal men er moeten toe komen Claudel als de markante,
wegbepalende persoonlikheid te beschouwen, niet de onkritiese, romanties-losse
Verhaeren. In de roman kan bijna hetzelfde gelden voor Jules Romains tegenover
Romain Rolland. Een hoeksteen van de nieuwe kunst, waarop wij zullen voortbouwen,
en tevens reeds een monument blijft de roman Mort de quelqu'un van eerstgenoemde.
Ook om de ontwikkeling der dynamiek in de duitse literatuur na te gaan, vanaf de
eerste cerebrale verzen van René Schickele tot het kontrastaal werkende, eksplosieve
en gebalde werk van Johannes R. Becher An Europa - Verbrüderung, blijft ons de
tijd niet over.
Ook moeten wij ons vergenoegen met slechts even de nieuwe prozakunst in
Duitsland te vermelden, het syntetiese werk van Sternheim Busekow, Napoleon,
Schuhlin en het snel, kompakt-opeengehoopte, toch uiterst verzorgde werk van
Kasimir Edschmid (Winter e.a. werk, ook verzen).
Op de historiese ontwikkeling van de dynamiek, term die wij houden voor een al
de huidige richtingen, futurisme, ekspressionisme, cubisme, konkretiserende komen
wij noodzakelikheidshalve later terug.
Verder houd ik daaraan vast dat al het vóór ons geslacht geleverd werk,
baanbrekerswerk in diverse richtingen, naar een zelfde doel is. Ons geslacht blijft
de taak te syntetiseren weggelegd.
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Over het werk van Oscar en Floris Jespers
Dat in onze wel vaak provincie-achtige stad - Antwerpen - de tentoonstelling der
gebroeders Jespers en die van Paul Joostens op plastisch gebied de merkwaardigste
prestaties geweest zijn gedurende de oorlogsruimte, is mij niet enkel een vaste
overtuiging, maar dient ook m.i. als axioma te gelden. Dat de menschen, die steeds
de aangenomen doorsneê-kunst van den dag als nec-plus-ultra huldigen, wel hebben
getracht het drietal belachelijk te maken, zulks doet minder tot de zaak; dat zij dit
werk gezien hebben en willens of niet, en was het dan ook huns inziens ten ongunste
van deze kunstenaars, het principieel onderscheid hebben moeten bemerken tusschen
het werk van deze kunstenaars en de alhier als mode gehuldigde kunst, is hoofdzaak.
Het schoonheidsprisma van de menschen veranderen is niets meer dan een kwestie
van tijd.
Wij zijn hier te Antwerpen in dien zin nog vrijwel ‘province’. Een kunstliefhebber
alhier die de ongeveer een geslacht oude kunst van de ‘XX’ bijtreedt, geldt als een
uiterste van al die- en datgene de Antwerpenaar bijzonder elementair-synthetisch
onder den zeer rekbaren naam van ‘modernen’ samen te vatten weet. De kring Kunst
van Heden, die zich toch in het algemeen vergenoegde met de reeds lang erkende
kunst van de generatie van rond '90 te brengen, werd te Antwerpen tot in '14, het jaar
der laatste tentoonstelling, voor eene vereeniging van jonge dwazen gehouden.
Daardoor wordt het duidelijk waarom het werk der beide Jespersen voor ultra-modern
is doorgegaan; immers iemand, reeds geacclimatiseerd aan de uitvoeringswijze van
een Ensor of een Wouters b.v., zou nog slechts moeilijk bezwaren kunnen hebben
tegen de ‘moderne kunst’-coëfficient in het werk der Jespersen. Het verschil is
duidelijk: te Parijs koopen de snobs Picasso; te Berlijn, Kandinsky of Marc; te
Antwerpen, Claus.
Men geloove dus niet al te lichtvaardig de Antwerpsche publieke meening, wanneer
zij zich in kunstzaken inlaat. ‘Modern’ en ‘hedendaagsch’ zijn inderdaad door haar
niet juist te bepalen qualificatieven. Wanneer men dus een Antwerpenaar hoort
zeggen: ‘de Jespersen zijn van die soort ultra-modernen’, zoo weze men niet al te
lichtgeloovig; men stelle zich niet onmiddellijk voor dat de Jespersen nu reeds juist
voor Vlaanderen dat zouden vertegenwoordigen wat in het buitenland voor
hedendaagsch geldt, dat zij reeds geheel op de hoogte van de taak van hunne generatie
zouden zijn, - dit natuurlijk niet bedoeld in den zin van een artistieke groepeering,
enkel als bepaling van binnen eenzelfde tijdsruimte behoorende en op de vereischten
van dien tijd beantwoordende individualiteiten, - dat zij dus daarvan reeds geheel op
de hoogte zouden zijn blijkt mij niet volkomen juist. Veel meer kwam het
tentoongestelde, het beste van hun werk mij als een zeer belangrijk dokument voor
de evolutie der beide kunstenaars voor. Het is de evolutie van aanvankelijk door de
‘grooten’ van het vorig geslacht en later ook wel van het huidige beheerschte
kunstenaars tot volgens de vereischten van den hedendaagschen tijdsgeest wezenlijk
moderne persoonlijkheden.
Inderdaad, na de vorming op de Academie van Schoone Kunsten, moest de reactie
op de
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oude-sleur-opleiding van sommige professoren natuurlijk eerst en vooral gebeuren
door beïnvloeding vanwege de nieuwe ‘grooten’ van dien tijd. Voor zoover nu
duidelijk schijnt, moet er in de geschiedenis van de plastische kunsten een moment
geweest zijn waarop iedereen, die wou los komen uit de aangenomene
schoonheidsnorma, langs de beïnvloeding door den toenmalig als eenigen profeet
geldenden Van Gogh voorbij moest. Het is zoo eenvoudig als dat iemand die niet in
de schaduw wil loopen, de zonnige overzijde moet verkiezen.
Laat ons eerst en vooral bij den schilder Floris Jespers den gang dezer evolutie
waarnemen. Voor zoover wij nu zijn werk kunnen overzien, neem ik thans als centraal
punt zijn doek Klare werkplaats. Voor dit een angstig zoeken naar het trachten op
te delven van de oorspronkelijkheid in zijne persoonlijkheid, Klare werkplaats houd
ik voor de ontdekking van de bron. Daarop volgt de ontwikkeling van zijne
persoonlijkheid, volgens eene oorspronkelijke techniek.
Aldus tot hiertoe twee perioden.
Wat Floris Jespers, - en wij zullen later hetzelfde kunnen konstateeren bij den
beeldhouwer Oscar, - van het voorgaande geslacht bijna intuïtief scheidt en hem tot
het werkelijk hedendaagsche geslacht voeren moet, indien hij zich in deze richting
verder ontwikkelt, als het thans schijnt te voorzien zijn, is zijn denkende aard en later
bij meer meesterschap het denkend karakter van zijn werk.
Tegenover de voorgaande meer objektieve generatie is deze van heden meer
denkend. Niet in den zin van een theosophische betrachting, geen Delville-navolgers.
Maar tegenover de bloot objektieve opvatting van de luministen-generatie, is de
huidige van theoretiseerenden aard.
De Jespersen zijn begonnen in de objektiviteit van het vorige geslacht. Tusschen
het vorige en het huidige stond Ensor. Ensor is in dezen zin wat wij zouden kunnen
heeten een mobiel kunstenaar. Hij de eerste wees de Jespersen een anderen weg. Dat
er iets meer was dan objektieve schildering van ‘mooie plaatsen in mooie
oogenblikken gezien’. Ensor's kunst is meer literair dan die van zijne tijdgenooten:
zoo zijne etsen (Hop-Frog, De slag der Gulden-Sporen, ‘duivels die mij beangstigen
komen’, De kathedraal); zoo zijne Maskers. Wat hier bij Ensor intuïtief aanwezig
is, is voor het huidige geslacht een levensnoodzakelijkheid geworden.
Maar Ensor blijft m.i. steeds buiten zijn tijd. Hij behoort noch tot het voorgaande,
noch tot het huidige geslacht. Aldus blijft hij een voorbeeld van den buitenstaander.
De futuristen hebben heel juist gezien toen zij in hem een hunner voorloopers, niet
hun baanbreker, aanschouwden. De val der verdoemde engelen was een der eerste
goede pogingen om de dynamiek binnen de oppervlakte van een doek samen te
dringen. Door zijnen wil tot denken, door zijne visie hoort Ensor bij de komenden,
maar door zijne techniek die toch kan samengevat worden in het verkeerde princiep
licht enkel door kleur om te zetten, - zij zegden ‘licht voor alles’, maar dachten ‘kleur
voor alles’, - behoort hij weer tot het vorige geslacht.
Langzamerhand zal men nu de techniek der Jespersen, van dit princiep uit
vertrokken ‘de kleur is alles’, naar eene harmonische verbinding tusschen vlak en
kleur, beider

Paul van Ostaijen, Verzameld werk. Deel 4: proza

34
evenwaardige en naar het doel elkander te volledigen gerichte bedeeling, zien
evolueeren. Ook is deze evolutie goed merkbaar in het werk van den beeldhouwer
Oscar, wanneer men den afstand meet die Moeder van De man met de trui scheidt.
Van uitbundig en overmatig in het eerste beeld wordt in het tweede het licht sober,
harmonisch met den vorm, in groote vlakken vergaard. Intensiteitspunten. Het licht
wordt niet langer als de eenige constructieve waarde aanschouwd; daar echter waar
het aanwezig is, zal het nu ook, beheerscht, meer waarde krijgen.
Wat deze techniek voor de Jespersen noodzakelijk maakte, was dat het overdrijven
van de essentiëele eigenschappen in het weergeven van het objekt, om tot een
evenwaardige weergave in de kunst te geraken, en equivalent met de waarde van het
objekt in de natuur, volgens hunne meening, vooralsnog de meest primeerende
hoedanigheid van de moderne plastiek moest worden. Eerstens overdrijving van het
primeerende, om het daarnaast staande secundaire naar het tweede plan te drijven;
dan volgt synthetiseering met volledige wegwerping van het overtollige decorum.
De portretten van Van Gogh (voornamelijk: De ziekenverpleger, Dr Gachet)
kunnen wij als vertrekpunt van deze opvatting in de nieuwe plastiek, die hierin
ongemeen veel verwantschap met de primitieven biedt, beschouwen. In dezen wil,
de kunst tot een in het essentiëele saamgedrongen, en synthetisch werkende te maken,
ligt ook de oorzaak van Cézanne's nieuwe vlakverdeeling, van Derain's elementarisme,
van Henri Matisse's geconcretiseerde zuiverheid, van Delaunay's simultaneïsme.
Ik geloof wel dat het laatste werk, en meer dan dit de sterke evolutie in hun werk,
- men mete den afstand voor Oscar van het beeld van Rik Cox tot De man met de
trui; voor Floris van de fel door Van Gogh geïnspireerde Zonnebloemen tot De(n)
groene (n) spiegel, - toelaat van hen te verwachten dat zij zich tot wegbepalende
persoonlijkheden voor de plastische kunsten in ons land zullen ontwikkelen. Maar
daarvoor hoeven zij snel op den nu door hen ingeslagen weg voorwaarts te gaan. Zij
mogen nu geenszins in hunne evolutie stilblijven op een vaste plaats, omdat zij, van
esthetisch standpunt uit, een resultaat zouden bereikt hebben. Zij moeten nog volledig
met het ‘l'art pour l'art’-princiep breken.
In het werk van Floris Jespers verdwijnt eerst en vooral de invloed die de luministen
op hem hebben uitgeoefend voor meer moderne invloeden. Van schilderij tot
schilderij, van teekening tot teekening ziet men het objektivisme achteruit gedrongen,
langzamerhand verwijderd. Men zou den afstand tusschen twee stillevens kunnen
meten, ten eerste de zeer objektief weergegeven Koolen en appelen, ten tweede en
daarentegen Weerkaatsingen.
Het procédé wordt eenvoudiger, simplistischer, wint veel aan persoonlijkheid en
wordt daardoor inniger en warmer, in tegenstelling met het steeds harde oppervlakkige
werkelijk eerlijk. Het schilderij wordt van zijn overtollig decorum ontlast, herleidt
tot een reeds zeer saamgedrongen synthese. Oppervlakkig schijnt het dan dat Floris
Jespers, als gevolg hiervan, van zijne technische vaardigheid verliest, omdat alles in
dien zin minder luidruchtig, meer ingetogen geworden is. Daardoor echter ook warmer
en levendiger. Deze concretisering wint meer en meer veld van stadium tot stadium,
in Klare werk-

Paul van Ostaijen, Verzameld werk. Deel 4: proza

35
plaats, waarin daarbij de zeer innige tonaliteit zoo levendig aandoet, Veronèse-lint,
Weerkaatsingen en De(n) groene(n) spiegel, tot hiertoe het hoogtepunt van Floris
Jespers' kunnen. Uit deze doeken blijkt dat de schilder veel scherper kritisch vóór
zijne doeken staat dan voorheen het geval was; dat hij er nu werkelijk vóórstaat als
een denkend schilder; dat hij als gevolg van dit vrijkomt uit het bloote objektivisme.
Ook dient het onverwijld opgemerkt dat in deze werken zijn schoonheidszin zich
verfijnd heeft getoond. Uiterst stemmig. Eindelijk wijs ik op De(n) groene(n) spiegel,
dat in het werk van Jespers op een nieuwe vlakverdeeling, die nauw aan de meest
hedendaagsche richting verwant is, schijnt te wijzen. Ging Floris Jespers' werk tot
het bereiken van het resultaat Klare werkplaats tot de in een intensiteitsvlak gebalde
concretisering van hetgeen vroeger vaak te uitbundig en onplanmatig over het gansche
doek verdeeld was, zoo gaat het nu vanaf De(n) groene(n) spiegel naar het zoeken
van de geschikte norma, de gewenschte verhouding tusschen vlak en kleur. De
schilder Jespers is op weg daartoe te komen dat bepaalde vlakken zich aan bepaalde
kleuren imponeeren. Aldus, geloof ik, zal hij zich verder tot een wegbepalende
persoonlijkheid ontwikkelen. Er zijn periodes in de geschiedenis der kunst dat dit
hoofdzaak is.
Ook een gansche dergelijke evolutie heeft de beeldhouwer Oscar Jespers achter
den rug. Deze tentoonstelling bood ons insgelijks de gradeering in zijn werk.
M.i. is er in het werk van Oscar Jespers minder beslist en uitsluitelijk invloed van
Rik Wouters, als men dit doorgaans wel wil doen gelooven. De invloed is er stellig,
de school, de leermeester als men wil, vooral deze bijzondere hoedanigheid van
Wouters de waarde van het licht op het massale van het beeld te geven, samen te
dringen. Maar de constante beïnvloeding is niets meer dan het gebruik maken van
de verdere ontwikkeling tot dewelke Rik Wouters de moderne plastiek heeft gebracht.
Zoowel als de wetenschapsmensch gebruik moet maken van de ontdekkingen van
zijn voorgangers, zal dit met de kunstenaar het geval zijn.
Deze onjuiste concludeering heeft men wellicht getrokken uit de gelijkenis van
beider onderwerpen. Dit proces komt mij uiterst eenvoudig voor. Het is een feit, deze vooruitzetting zal vrijwel naïef blijken, - dat men, althans stellig alhier, de
gekleede mensch, juister nog de modern gekleede mensch, niet gewoon is in
beeldhouwwerk weergegeven te zien.
Beeldhouwwerk is volgens het begrip dat velen zich daarover nog immer vormen,
nauw verwant met het idee mythologie. Men begrijpt niet best de waarde van
beeldhouwwerk als moderne kunst. Uit het feit nu dat deze beide kunstenaars door
deze inkleeding van hunne personen zoo verwant zijn, daar bijgevoegd het massaal
bearbeiden der stof, hetgeen niet voor de persoonlijkheid voor essentiëel bepalend
kan gelden, en de Woutersche lichtbedeeling, trekt men de valsche conclusie,
natuurlijker en chronologischer wijze, dat de jongste enkel epigonisch tegenover den
oudste zou staan.
Waar b.v. De man met de trui veel meer aan herinnert, en waarin dan ook een
zooniet technische, dan minstens ideëele invloed zal te ontdekken zijn, is aan en in
de portretkunst van Van Gogh (De ziekenverpleger). Het hoekig karikaturale vindt
men in deze beide stukken als een om het reëele juist, volgens zijn essentiëele
eigenschappen
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weer te geven, primeerende noodzakelijkheid terug.
Dat er een ruimte ligt tusschen de werkelijke sierlijkheid en het popjes-achtige
van het werk van een Max Klinger b.v., daarvan geeft ons De fluwelen mantel een
bewijs. Het is een alleszins gelukt, schoon en voltooid werk. Enkel heb ik voor dit
werk wel even gevreesd dat het misschien wel voor immer het beste werk van Oscar
zou kunnen blijven, omdat hij later, wanneer hij in de verkeerde richting moest
gestuwd en aangemoedigd worden, biz. door zijne al te groote vaardigheid in gevaar
gebracht, hetgeen nu kunst in hem is, tot het vervaardigen van modekunst zou
uitbuiten. De man met de trui, het beeld zoowel als de man, d.i. zijn broer Floris,
heeft en hebben me gerust gesteld.
Dat de beide broers den rechten weg zullen houden is mij een overtuiging. Dat zij
zich verder tot wegbepalende persoonlijkheden zullen ontwikkelen, houd ik, naar
hunne huidige evolutie te oordeelen, voor vanzelfsprekend.
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Het werk van Paul Joostens
Spijts beiden als de twee beste verdedigers, en ook de twee eenige onder de
Antwerpsche schilders die tot hiertoe tentoonstelden, van de hedendaagsche kunst
mogen gelden, ligt er toch een oneindig verschil tusschen Floris Jespers en Paul
Joostens. Naar hunne hoofdzakelijke individueele eigenschappen staan zij werkelijk
kontrastaal tegenover elkander.
Floris Jespers zoekt eerst en vooral het ware, het reëele. Daar staat hij nog op:
geen stip in het doek of het moet aan de werkelijkheid te toetsen zijn. Het kan
misschien bij eerste onderzoek voorkomen dat deze zienswijze van het meest
elementair objektivisme is, zulks is echter in waarheid het geval niet. Floris Jespers
wil eene groote schaar menschen, eene kategorie ofwel eene stadswijk binnen zijn
doek synthetiseren, maar zulks dan ook volgens volledig te motiveeren techniek.
Daarom ontleedt hij, snijdt hij zijn onderwerpen open, past de lidmaten weer aan
mekaar, houdt zich vooral aan zijne tot de uiterste ontleding gedreven realiteit. Als
er iets in een doek voorkomt dat hij niet begrijpt, doet hij reusachtig onthutst,
ontgoocheld, omdat hij het waarom van deze stip of zulke lijn niet snapt. Hij staat
alreeds op een ver vooruitgeschoven standpunt, kan zich volledig met Gleizes'
l'Homme au balcon en met Jean Metzinger's Nu en Le port, de techniek volgens de
reprodukties te oordeelen, vereenigen, omdat hij ook die objekten aldus ontleedt,
maar moet merkelijk minder voor hunne theorie voelen, waar zij zeggen: ‘Que le
tableau n'imite rien et qu'il présente nûment sa raison d'être.’
Deze meening echter was Joostens, minstens intuïtief, van af zijne eerste werken
toegedaan. Het duurde natuurlijk wel een heelen tijd, alvorens hij deze tot hare uiterste
konsekwentie dorst door te drijven. Evenwel is het reeds in zijne oudste werken
merkbaar dat, volgens zijne opvatting, een kunstenaar over het objekt als naar
goedvinden beschikt, zonder zorg om het reëele.
Men gunne nu echter de gemeenplaats dat zulke theorieën tot de volledigste
artistieke liederlijkheid voeren moeten, niet te veel crediet. Daarom ligt er a priori
in op voorhand voor alle persoonlijkheden bepaalde principes, - hetgeen paradoxaal
op onmogelijkheden moet uitloopen, - dan wel in den voor den kunstenaar
noodzakelijken en door geen algemeene principes der wereld te vervangen,
individuëele discipline. Men zal goed handelen niet ten eeuwigen dage tucht als
conventie en stereotiep tegenover elke nieuwe richting te stellen, wel hem te
kenschetsen als de systematische betrachting naar individueele integriteit.
Van deze overtuiging uit dat alles, 't zij vlak of kleur, aangebracht mag worden
volgens de noodzakelijkheden van het schilderij, zou Paul Joostens zich spoedig met
de theorieën van Albert Gleizes en Jean Metzinger solidair verklaren, terwijl Floris
Jespers deze eerst aan een door hem van alle overtollig decorum ontlaste, concreet
naar de essentiëele eigenschap voorstellende realiteitszin zou toetsen. Door dezen
wil en zijne persoonlijke technische sterkte, heeft Floris Jespers zich zoo spoedig
een groot deel der
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cubistische techniek aangepast en sedert zijne tentoonstelling reeds werken
voortgebracht die weerom een ganschen rit vertegenwoordigen. Bij Floris Jespers is
dit aanpassen der cubistische techniek een logisch gevolg van zijne evolutie.
Paul Joostens ging het merkelijk anders toe. Revolutionair heeft hij onmiddellijk
de theorie der cubisten aangenomen, na ze reeds geruimen tijd voorvoeld en ook
reeds schroomvallig getracht te hebben, zooals in zijn jeugdschilderij Loulou, deze
onafhankelijkheid van de natuur toe te passen. Niet langzamerhand, zooals Jespers,
is hij tot deze theorie gekomen; van huize uit droeg hij opvattingen mee, die hem
onmiddellijk, wanneer de opvatting der jongere schildersschool, - moge die vooralsnog
onderscheiden benamingen dragen, in Duitschland algemeen Expressionisme, in
Frankrijk Cubisme, in Italië Futurisme, - hem zou onthuld worden, hem in dienst
van deze zou stellen. Door dit echter gebeurt het dan ook dat zijne technische
vaardigheid niet steeds in even snel tempo zijne principiëele overtuiging volgen kan.
Hij weet overigens zelf dat hij in zijne laatste schilderijen nog vaak naar de beweging
zoekt, tracht dynamisch te zijn; dat zijne techniek evenwel vaak te kort schiet. Hij
duidt dan de vlakken en lijnen der beweging aan, vergaart het licht; maar dat alles
wordt niet tot een dynamisch geheel.
Ik schreef dus dat Paul Joostens van huize uit het princiep der volstrekte
individuëele waarde van het schilderij zonder verantwoordelijkheid tegenover de
natuur meedroeg. Er bestaat, zegt hij, geen blijvende maatstaf waaraan de kunst dient
gemeten. Loulou, het onderwerp van een zijner eerste schilderijen, plaatst hij reeds
volgens de aangename sierlijkheid der lijn, niet meer met het opzicht op de een of
andere wijze de natuur te benaderen. In deze half-naïeve sierlijkheid ligt echter ook
de bedoeling de essentiëele eigenschappen van het jonge meisje saam te vatten. In
dien zin der sierlijkheid van de lijnen-complexen werden ook de meeste der exotieke
teekeningen van Joostens opgevat.
Van meet af aan toonde Joostens intuïtief zijne instemming met de hoogervermelde
theorie van Gleizes en Metzinger, dat het kunstwerk een volstrekte waarde moet
inhouden, onafhankelijk van de natuur. Het is niets meer dan de Darwinsche theorie
op de kunst toegepast. Men moet van het princiep uit dat natuur en kunst twee
verscheiden werelden zijn vertrekken. De schilders van ‘Der blaue Reiter’ hebben
reeds in een kort manifest dat een met reproducties naar hunne werken versierde
katalogus voorafgaat, de Darwinsche theorie tot verdere artistieke konsekwenties
getrokken. Op tweeerlei wijze, zeggen zij, wordt de natuur beschouwd: ‘ieder mensch
kent den olifant, de mier, den beuk, de kiezelsteen; enkel zij die zich in de studie
verdiept hebben de aanpassing van den vorm aan de noodwendigheid (olifantentromp,
mierengebit). De kunst nu, zeggen zij, is de gelijke van de natuur, ook haar rijkdom
is onbegrensd, de verscheidenheid van haren vorm is onbeperkt: de noodwendigheid
schept hare vormen. Waarom ergert zich menigeen wanneer hij de natureele zijde
der kunst ziet, in plaats zich daarover te verheugen? De natuur schept haren vorm
tot haar doel. Men hoeft zich niet over de olifantentromp te ergeren en evenmin zal
men dit doen over de vormen die de kunstenaar gebruikt.’
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Na zijn intuïtief voorvoelen, heeft Joostens zich met deze opvattingen, die, zooals
men merken zal, met die der Fransche Cubisten overeenstemmen, t' akkoord gesteld.
Tusschen deze intuïtie en zijne opvattingen van nu, ligt zijne eerste, richting zoekende
periode.
Kunst en leven geen dualisme, d.i. de kunst geen mooie, andere zijde van zijn
leven. De kunst om de kunst: een princiep dat hem van jongs af niet heeft kunnen
bevredigen, wel de kunst als waarde volledig zelfstandig. Zijn werken zijn eenvoudig
het resultaat van zijne levensaanschouwing.
Joostens is wel degelijk een denkend schilder. Bij zijn werk is de reeds vaak
herhaalde, tot een gemeenplaats der kritiek geworden karakteriseering van het
Vlaamsch artistiek temperament weer voor te brengen: het wentelen tusschen de
twee polen sensualisme en mysticisme. Het eerste heeft Joostens de stad ingedreven,
maar het is ook weldra slechts van transcendentalen aard in hem gebleken. Het diep
ingetogene van den monnik is hem immanent. Hij is een kunstenaar van uiterst
godsdienstigen aard: zijn werk is het resultaat van lange mediteeringen over het
eeuwige ‘waarom’ der dingen. Zijn denken, zijn leven, dus zijn werk is zwijgzaam
naar binnen gebald. Men zal overigens spoedig merken, juist in zijn manier van de
stad, van het rumoerige leven te schilderen of te teekenen, dat het ingetogene het ras
op het uitbundige gehaald heeft. Het rumoerige stadsleven wordt steeds getemperd
door Joostens' ingetogenheid, het rumoerige door de zwijgzaamheid van den
mediteerenden monnik. In Foor zoekt de kunstenaar nog het rumoerige van deze
kermis samen te dringen, hetgeen hem echter niet gelukt; maar weldra zal het blijken
dat de onbevolkte straat van een groot-stad meer in verhouding met zijne
persoonlijkheid is. Hij begrijpt ze vollediger.
Het Stil-Levens-genre dat tot hiertoe binnen enge conventies was bepaald gebleven,
heeft hij tot het opvatten der gebouwen als monumentale stillevens uitgebreid; hij
vat aldus een ontzaggelijke ruimte in het Stil Leven samen, zoodat hij dit genre, op
een andere, oorspronkelijke wijze dan Picasso nieuw leven toevoert. Picasso heeft
in dit genre de rijk levende muziekinstrumenten gebracht, Joostens de straat, na haar
beweging en daarvan kompletiseering, hare onwezenlijke geheimzinnigheid als Stil
Leven. Met een slag is het uit met het Stil Leven als louter weergave van het uitzicht
der dingen. Ook reeds in zijne interieurs als stillevens opgevat, in zijn Baltooisel,
Wanorde, Maskers wandelt hij naar dit uitdiepen van het essentiëele in het wezen
der Stil-Levens, zoodanig dat hij door deze uitdieping ook de omvangrijkheid van
dit genre noodzakelijk verder dan roerlooze en wezenlooze samenstellingen uitbreidt.
Joostens houdt van ingetogenheid, of beter is ingetogen en de dingen zoo gezien, ondualisme van kunst en leven, - kunnen niets anders weergeven. Maar juist deze
liefde voor haar zal Joostens in zijn werk er doen naar zoeken de ingetogenheid een
nieuwe penetrante realiteit te onthullen.
Nog beter in reliëf wordt dit karakteristieke in het werk van Paul Joostens gebracht,
wanneer men weer zijn werk bij dat der gebroeders Jespers vergelijkt. Floris en Oscar
Jespers zijn uitbundig levenslustig, levensvolle kunstenaars. Floris heeft het zinnelijk
genot van de dingen die hij schildert; hij is een sensueele van lijn en kleur; vermaakt
zich
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in het karikaturiseeren van het typische in het objekt. Zoo ook Oscar Jespers met
daarbij de vreugde van het werken in de zware materie. Kontrastaal daartegenover
staat Joostens' persoonlijkheid. Vreugde heeft hij niet om het geschilderde; hij werkt
naar volstrekte waarheden, theoretiseert. Verder dan lijn en kleur strekt zijn
mediteeren, verder dan hetgeen men soms het ‘vak’ wil heeten. De futuristen hebben
reeds in hun manifest gezegd dat indien hunne werken futuristisch waren, zij het
resultaat van dusdanige ethische, esthetische, politieke en sociale opvattingen waren.
Niet anders Paul Joostens.
Over heel zijn werk ligt het mediteerend-ingetogene. Rijk van een innerlijke
rijkheid. Godsdienst in dezen diep-innerlijken zin is de hoogste vorm van rijkdom.
Als de prediking van den heiligen Franciscus van Assisi, is Paul Joostens' doek
Ontwaken een hoogtepunt van godsvrucht; de ziel saamgedrongen naar de
goddelijkheid, en enkel daarheen, gebald. De rijzende figuur in het werk van Joostens,
als, volgens de lithurgische uitdrukking, de ziel gansch naar God gebald, is de synthese
van zijne mediteeringen. Het is zijn vlucht naar de goddelijkheid, evenzoo volledig,
even diep-innerlijk als de prediking van den grooten katholieken kunstenaar.
Maar ook, als na de hoogste godsvrucht, de reaktie in het gemoed van den geloovige
zich voordoet in zwaarmoedigheid en neerslachtigheid, bij het toetsen van 's menschen
onvolledigheid aan het eeuwig-volledige van God, zoo gaat Paul Joostens van de
eene uiterste gemoedstoestand naar de andere over, snel beweegt hij in zijn piëtisme
van de eene pool naar de andere. Een tegenvoeter van zijne hooge godsvlucht in
Ontwaken is zijn doek Stille tijd, bedoeld als synthetische weergave van zuiver
pessimistische levensaanschouwing. Over de kentering in zijn piëtisme schreef hij
mij zelf zeer bevattelijk: ‘Franciscus heeft zijn rol gauw verleerd om beter te leeren
bij Nietzsche, want deze is werkelijk een godsdienstig mensch van onzen tijd.’
Is het doek Ontwaken geestelijk van de meest overdachte werken van Joostens,
technisch is het echter nog zwak. In de samenstelling heeft de kunstenaar zich laten
verleiden door een onpersoonlijk en valsch begrip van het dekoratieve, heeft de
oeroude stereotypen naar voor gehaald, - hetgeen op zich zelf geen zonde is, - maar
meer dan dit, ze toegepast zonder ze minstens eerst voorafgaandelijk aangepast te
hebben. Zoo komt het werk niettegenstaande zijne groote geestelijke persoonlijkheid,
tengevolge van de tot manie geworden zucht naar symmetrie ook in toonladders, die
daardoor irreëel aandoen, aangebracht zonder dat zij tot vleesch en bloed in het doek
worden, technisch niet als zeer oorspronkelijk voor. Hetgeen bewijst dat zelfs een
groote persoonlijkheid, die ik zonder lichtvaardigheid naast de hooge godsvlucht
van Franciscus plaatste, zich niet onmiddellijk tot eene oorspronkelijke techniek
opwerkt. Het is echter te betreuren dat men beide begrippen verwart.
Meer oorspronkelijk is zijn interpreteeren van evenwichtigheid in zijn reeds goed
geslaagde dekoratieve samenstellingen Morgen en Avond. Het systematisch
maniëristische verdwijnt. Samenstelling streng naar een centraal intensiteitspunt
gewerkt, evenwel niet meer een stereotiep, wel volgens een persoonlijke construktie.
Na Ensorisme (Baltooisel, Wanorde), wordt hier Gauguin, wat de samenstelling
betreft
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hem een goede leermeester. Best is deze invloed in Harem merkbaar, een van Joostens'
vrij oude werken, toch reeds technisch vaardig, met in het doek een zeer sterk
concentreerend intensiteitspunt, namelijk het gele vlak van het kleed der zittende
vrouw.
Aldus komen wij tot Weeldevruchten, weer als Ontwaken, meer zelfs dan dit doek,
een beteekenisvol punt in Joostens' picturale aanpassing. Tegenover zijn eeuwig
bijblijvend piëtisme, is dit doek de ontzaggelijke ontknalling van zijn lang beteugeld
sensualisme. Enkel oppervlakkigheid; inwendig blijft de devoot. Aanknoopingspunt:
de bekoring van den H. Antonius. Zijn sensualisme uit zich hier in zijn dubbele drift
voor vlak en kleur. De vorm om de vorm, de lijn om de lijn. De kleur, gedeeltelijk
zelfstandig als in zijn pointillé-gamma's, verder met een functie als vorm, - de groote
gele vlakken in het midden van het doek. Het laatste weer een groote stap naar de
jonge kunst, waar hij in zijn doek Futurisme volledig theoretisch zal bij aansluiten.
De onderlinge invloed der vlakken en lijnen, - bazis van het futuristisch primitivisme
en niet lichtreflekteeringen door kleurontledingen, bazis van het impressionistisch
primitivisme. Toepassing der ‘ligne-force’ in het voorbeeld (Futurisme) van hals tot
schouder, verder op rug, arm en borst herhaald. Concentreering van het licht binnen
intensiteitsvlakken, hier het gezicht en de hals.
Een sterke ontwikkeling in den laatsten zin, - systematische aanpassing van zijne
vaardigheid aan zijne nieuwe opvatting, vormen nu zijne laatste werken, vooral daarin
zijn geconcentreerde lichtwerking op vlakken voert hem hier tot veel hoogere
koloriet-voornaamheid. In zijn vroeger piëtisme was blauw en geel hem bijna
uitsluitelijk lief. Het vermiljoen verrijkt nu ongemeen zijn werken. Daardoor winnen
zijne doeken ontzaggelijk veel aan helderheid, als zijne laatste werken - Portret,
Gezicht, - en de gekleurde teekening: De val der engelen, getuigen. Dit werk is tot
hiertoe met Portret het beste resultaat in den zin van Joostens' nieuwe opvatting.
Dynamiek in drie perioden: de Hemel, de Tusschenruimte, de Val. Dynamische
tegenvoeter van de vroegere statische tryptica's.
Het is nu merkbaar dat Joostens zijne techniek der Beweging goed gevat heeft.
Dat was juist de groote moeilijkheid: ‘De aanpassing van zijn persoonlijkheid aan
een oorspronkelijke techniek.’ Dit gaat hem binnenkort volledig gelukken.
Ik blijf de overtuiging behouden dat de onmiddellijke toekomst mij gelijk zal
geven en dat hij, Paul Joostens, en de gebroeders Jespers een zeer beteekenisvolle
rol in de ontwikkeling van de beeldende kunsten in onze gewesten zullen te vervullen
hebben.
Ik geloof niet dat deze overtuiging op eene belachelijke profetie moet gelijken.
Evenwel zonder profetenwijding, blijft er mij toch nog steeds de mogelijkheid over
niet ziende blind te zijn.
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Kanttekeningen bij diverse onderwerpen
Eksklusivisme
Het wil sommige, zelfs van de best geïntensioneerde, resensenten niet uit het hoofd
als zou de dinamiek zich vooral laten verleiden door het enkel aanbrengen van
moderne onderwerpen, ja zelfs door het louter gebruiken van een tot hiertoe uit de
poëzie geweerde terminologie. Deze beide vergissingen zouden aan de jonge dichters
de illuzie geven gedichten met moderne adem geschapen te hebben. Dit is, zeggen
de resensenten dan zeer terecht, een al te naïef betrouwen.
Voor andere dichters kan ik in dit geval moeilik spreken. Wat mij betreft, meen
ik dat ik reeds vroegtijdig op deze vergissing wees, namelik toen ik b.v. de dinamiese
pogingen van Marinetti en Verhaeren besprak. Ik schreef dat het niet volstond,
wanneer Marinetti een vliegtocht geven wou, van de gebeurtenissen van deze tocht
een bloot summaire opsomming te geven; hetzelfde gold voor Verhaeren en het leven
der grootstad.
Van de hipotese dezer vergissingen uit, wordt afgeleid dat wij de stad
eksklusivisties zouden behandelen. Wij zouden in de stad voornamelik de voorheen
gebande onderwerpen liefhebben en daardoor een nieuwe terminologie in de
dichtkunst als een splinternieuw speelgoed koesteren. Wat mij betreft, houd ik deze
voorstelling voor zeer naïef. Ik ben er van overtuigd dat wanneer eens mijn werk
volledig zal zijn en wanneer men het dan met aandacht zal willen lezen, dat de
evolusie ongetwijfeld wel op een verdieping in de onderwerpen zal wijzen, doch
allerminst op een kentering van eksklusivisme tot een mildere bedeling van al de
voorwerpen in de stad zonder onderscheid naar gelang van hunne moderne waarde
te maken.
Feitelik is het ons in essens, naar ik meen, voornamelik tegen het eksklusivisme
te doen. Dat kunstenaars zich tans verleiden laten onderwerpen, die vroeger verstoten
kinderen waren, milder te bedelen is zowat zaak van bloedverwantschap. Wanneer
een der onzen benadeeld wordt, ligt het in onze aard dit vergrijp tegen de
rechtvaardigheid goed te maken door hem een tijdje met een bizondere aandacht te
overladen. In die zin is wat tans met de moderne onderwerpen in de jonge dichtkunst
gebeurt bijna een soort refleksbeweging.
In hoever ik me zelf belieg is hier moeilik te kontroleren, doch, naar ik meen, heb
ik slechts zeer uitzonderlik moderne voorwerpen ter wille van hun moderniteit
gekoesterd. Wanneer zoiets b.v. van mijn Fietstocht gezegd wordt, berust dit op een
vergissing. Deze tocht emosioneerde mij zó dat ik niet bij mijn rijwiel bleef, zoals
Marinetti bij zijn vliegtocht. Deze Fietstocht werd in mij een groot-liriese gebeurtenis,
die uiting vinden wou in een lied aan het land waar de fiets overheen rijdt.
Deze Fietstocht schreef ik negentien jaar oud. In Music-hall behoort hij onder de
drie of vier beste stukken. Mijn fiets was mijn lente. Op negentien jaar had ook een
meisje mijn lente kunnen zijn. Dat was nu niet het geval. Ik ook schreef liefdeverzen
op negentien. Liefdeverzen aan mijn fiets, liefdeverzen aan de onbekende vrouw.
Nooit
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aan de bekende vrouw. Zou ik minder dichter zijn, omdat, op dit tijdstip, mijn liefde
zich niet tot een bepaalde verhouding omwerkte? Ik meen niet dat mijne artistisiteit
summa summarum juist zulke erotiese ‘Tätigkeit’ impliseert.
Mijn Fietstocht werd uit de gewone liefdedrang geboren. Daarom wordt hij bijna
officiëel plechtig, door kwasi matrimoniale orgeltonen ingezet: ‘Als een jong lied
dat klinkt luid door lege hallen’. Weldra echter gaat het naar de zuivere liriek over
tot het hoogtepunt ‘Beiaarden van blijheid’. Dezelfde psichotechniek zou in
liefdeverzen van vele jonge dichters te vinden zijn. Drang op negentien jaar: zich
geven. En welke reden heeft men nu feitelik te geloven dat dit bij mij in Fietstocht
het geval niet was? Waarom trachten pose te ontdekken, daar waar de natuurlike
ontwikkeling toch alles te verklaren schijnt?
Er zijn verscheiden manieren te resenseren. Alle liggen tussen deze twee polen:
geloven dat de dichter de waarheid spreekt ofwel dit niet geloven. De waarde van
een resensent ligt juist daarin in hoever hij precies weet wat hij van een boek dient
te geloven en wat niet. Menigeen nu heeft menen goed te doen met de natuurlikheid
van mijn sentiment tegenover mijn Fietstocht te betwijfelen. Waarom? Waar houdt
de grens van het bezingbare op? Hadden de hollandse kleinmeesters niet meestendeels
liefde voor hoogte en vlakte van dezelfde kleur, oog voor toon; de franse romantiek
voor koloristiek en hadden de impressionisten niet de koloristiese grammatiek, de
gamma's lief? Franciscus van Assisi moest eveneens een uitweg buiten de norma
vinden: hij predikte aan de vogelen.
Wanneer ik niet mijn Fietstocht, dan toch het emotionele van mijn fietstochten
verdedigen mag, wil ik aanhalen dat mijn fiets mij zeker een groot gedeelte van de
schoonheden van het land onthuld heeft. Talrijke dichters zijn wandelend het land
ingegaan. Ik gebruikte daarvoor mijn fiets. Wanneer iemand zijn wandelingen bezingt
zal ik zulks natuurlik begrijpen; eveneens zouden de anderen mijn fietswandelingen
moeten begrijpen. Niet wij zijn in princiep, - misschien wel eens spontaan, eksklusivisties. De liriek van een fietstocht niet begrijpen, schijnt mij echter wel aan
deze geestestoestand te beantwoorden.
Ook tegenover de stad zal ons eksklusivisme, vooropgezet dat dit tans zou bestaan,
wanneer onze waarde, die tans nog aan revolutionarisme zou verspild worden, onze
stijl zal verrijkt hebben, spoedig verdwijnen. Ongetwijfeld blijft dit zeker: tegenover
het buitenlandschap waarvan bomen, beken en zo voort de hoofdzakelike charme
uitmaken, biedt het steedse landschap als hoofdzakelik dekor natuurlik: levende
straten in tegenstelling met de rustige wegen van het buitenlandschap; massa's in
plaats van eenzaamheid; fabrieken in plaats van de kerk, de klok, de pastorij; erts
wordt aangewend niet voor ploegen en landbouwwerktuigen, doch voor
havenwerktuigen en groot vervoer. Daarbij voegen zich gewone, toch zonderlinge
dingen als b.v. de Zomerzondag: van de buiten uitgezien is de Zomerzondag een
eksode van de mensen naar de stad, en van de stad uitgezien van de mensen uit de
stad. Zeker is het dus wel dat het essensiële dekor van de stad valt binnen die zaken
die tot hiertoe door de poëzie bezijdigd werden, dat zodoende de vroeger
verwaarloosde terminologie in de dichtkunst burgerrecht
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krijgt, doch hier ligt de Gordiaanse knoop: ik zeg: ‘het essensiële dekor’, niet de
essensiële gebeurtenis. Wat wij tot hiertoe opsomden was de realistiek van de stad;
daaruit kan emosie ontstaan. Doch het is niet het wonderbare van de stad, de diepere
realiteit, die zeker emosioneert. In de woestijn is de oasis het wonderbare; in de stad
een boom, een square, een park; de zeewind die door de stroom hierheen gebracht
wordt. Om dezelfde reden dus waarom een kunstenaar gelijk Ensor maskers
geschilderd heeft in plaats van mensen, om diezelfde reden heeft een boom in de
stad ontzaggelik belang. In de woestijn van zogezegde realmensen is de dichter de
oasis. Doch hij zelf zoekt de lafenis in de oasis: het wonderbare.
Het feitelik moderne van de stad heeft de waarde van een goed herziene
grammatiek, doch het wonderbare, het frisse van een boom is daarin de bizondere
taal van het genie.
Boven dit alles: staddekor of buitendekor, realistiek of wonderbaarheid, staat het
enige reusachtige wonder: het licht. Dit is de poëzie zelf en niet de wisselende
zieletoestand van de geslachten. ‘Er is niets dan licht’, zegt Ensor. Buiten het licht
is er inderdaad geen absolute poëtische waarde in het leven. Ons vitalisme: licht
rondom ons te scheppen is onze liefde tot het licht; aldus geven wij ons.
Geen dichter hij die niet eenmaal op de knieën zonk wanneer hij ‘zon’zei. Alles,
zo hebben wij tans uit de over en weer wegende drang van de geslachten geleerd, is
betrekkelik. Enkel het licht dat ons vitalisme schept, het licht dat zelf de relativiteiten
der geslachten schept is daardoor juist absoluut. Het licht is de grote zanger boven
alle eksklusivisme.
Eksklusivisme is geen kwestie van geslachten. Niet dit geslacht is het gans en een
ander niet. Eksklusivisme is gebrek aan instinkt. De waarde van een boom in de stad
niet ontdekken kan nooit een kwestie van teorie zijn, enkel een bedroevend gebrek
aan instinkt. Ganse scharen dichters komen, zelden is daaronder een rasdichter. Dat
is de ganse zaak.
Dat ik zeer slechte verzen zou schrijven, zou mij minder bedroeven dan de waarde
van een boom, als het wonderbare in een stadlandschap, niet te ontdekken. Het eerste
is een kwestie van opvoeding, in tweede instansie van persoonlikheid. Binnen twintig
jaar kan zoiets veranderd zijn. Het andere blijft. Wie het niet ziet, weze het dan in
het begin ook onvolledig en onbewust, zal het nooit ontdekken.
Voor hen die het eerste niet hadden, wel het tweede, staat in het evangelie:
‘Gelukkig de eenvoudigen van geest, want het rijk van de hemelen zal hun
toebehoren.’
Wat zou een stad zonder licht zijn? En wat een dichter zonder het begrijpen
daarvan?

Poëzie
Uit dezelfde drang als liefde wordt poëzie geboren. De dichter en de minnaar leven
beiden een enkel inwendig leven; de buitenwereld is een zonderlinge samenstelling
buiten hen; zij trachten te begrijpen en goed te doen, doch alles komt ten slotte op
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hunne liefde weer. Het naar buiten leven van dichter en van minnaar is het projekteren
van dit inwendige leven in een richting, vreemd door mutuele onbegrijpbaarheid.
Enkel de dichter en de minnaar oordelen de waarde van de gebeurtenissen in deze
buitenwereld volgens een andere maatstaf dan hare oppervlakkige realiteit. Voor al
de mensen die aan deze realiteit een aktief deel hebben, heeft de wereld een ingebeelde
spil waarrond zij haar evolusie volbrengt; de wereld dus heeft haar spil. Voor de
minnaar is de spil van de wereld: de geliefde. De geliefde in zijn gemoed dat is: de
blijdschap om het gekende die beproeft de angst om het onbekende weg te zingen.
Uit dit kontrast volgt een leed dat éen grote goedheid is. Door het bezit van dit leed
leeft de minnaar ruimer, vooral leven anderen ruimer in hem. De minnaar is goed:
hij schenkt eenieder meer ruimte, meer vrijheid dan zij in hun realiteit wel bekomen.
Voor de dichter is spil: zijn leven, wat daaruit groeit. ‘Zijn leven’, het spreekt
misschien niet duidelik, spijts er toch geen juister woord ligt en daarin juist het
verschil tussen het egocentriese van de dichter en het egoïstiese van de bourgeois
ligt.
Soms nu hebben wij het dubbel geval voor minnaar en dichter tevens te staan. De
kosmiese liefde van de dichter bekomt door de minnaar de bepaalde vorm: de geliefde
is midden van de wereld. Doch hierna haalt de dichter weer de bovenhand, in de
liefde die arbeid wordt. Van de dubbeleenheid minnaar-dichter is de minnaar,
zonderling genoeg, de meest oplettende van beiden. De vrees om het onbekende, het
leed uit het dualisme van angst en blijdschap, d.i. het leven van de minnaar, beproeft
de dichter te overkomen door het hooglied van de arbeid. De dichters zijn slechte
minnaars omdat zij juist niet enkel dat zijn.
‘La femme nue’, ‘La vierge folle’ en andere heldinnen van het frans toneel hebben
waarschijnlik wel lief. Doch het is niet het begrip liefde. Dit gevoel staat het zonder
kontrool zich geven van deze literatuur diametraal tegenover. Liefde zoekt zodanig
naar de volmaaktheid dat het elke handeling onder kontrool brengen wil. Van daaruit
reserve. Liefde is intensief innerlik leven, van daaruit dezelfde reserve.
Dezelfde reden die het liefhebben van ‘La femme nue’ van liefde scheidt, brengt
de kloof onder de dichters. Het werk van hen die zich tomeloos geven, valt spoedig
broze klei. Enkel zij die gereserveerd tegenover de stroom van hun gemoed hebben
gestaan, zij die wachten kunnen, zullen de stroom op het goede ogenblik oversteken
en aan de andere oever landen.
Blijdschap vervult de dichter om het geluk dat van buiten naar hem toe te stromen
schijnt en dat hij gekwintessensieerd de buitenwereld weergeven kan. Doch buiten
dit geluk blijft hij voor zich zelf een raadsel, want het eeuwige onvoldane jaagt hem
voort. Hoe dichter hij de zin van hetgeen buiten hem leeft te naderen beproeft, des
te wonderbaarder komt het voor. Het geluk overweldigt de dichter voortdurig, doch
het leed van deze woeste levensjacht is hem inhaerent. Voor wie aandachtig luistert
klinken in de meest geluksgeestdriftige liederen enkele woorden van een stil leed:
zij spreken boeken. Elk dichter is deemoedig, de oorzaak van deze deemoed ligt in
dit onbegrijpbare rond hem.
Niet anders in liefde. Het geluk komt: winden over zee. Doch het leed, zonder
begin
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of einde, daarom zonder oorzaak of doel, is steeds aanwezig. Het voedt ons en is de
gezonde grond van ons leven. De minnaar weet dit leed aanwezig, doch hij tracht
het niet verder waar te nemen of te ontleden. Zo is het als een rijkdom die hij bij de
minste aanroering zou verliezen.
Om te sluiten een paar woorden van anderen. ‘Liefde’, zegt Suarès, ‘herkent men
niet in de ogenblikken van geluk, doch wel in die van leed. Het is niet in de lange
omhelzingen dat de minnaars hun liefde herkennen kunnen. Wanneer echter een
ziekte of de dood een dezer twee lijven treft en daardoor aan het andere een dodelijke
wonde laat, dan zal de nog levende minnaar de grootheid van zijne liefde kunnen
weten.’
In Der Fremde van Schickele is een Liefde tot een hoogtepunt van deemoed en
leed gestegen. De minnaar blijft alleen en doolt door de stad. Zijn wandeling: de
uiterlike ritmus van de innerlike handeling van het denken. Hij denkt: ‘Die geteilten
Freuden vergisst man nicht, dazu ist man zu eitel. Aber den Schmerzen wohnt eine
göttliche Kraft inne. Das war das Geheimnis von Golgotha, wo die Vereinigung mit
der höchsten Liebe, dem Ursprung aller Schmerzen vollbracht wurde. Wenn es so
weit ist, dann stirbt der Zufall “Mensch” von der Idee gebrochen.’
Dan volgt het schone slot van het hoofdstuk, deze innerlike handeling is voor de
uiterlike wandeling het ‘Sanctus’ geweest. ‘Als Paul spät nach Hause ging, war die
Luft stark und klar. Auf den Strassen lag Glatteis.’

Het eeuwige onvoldane
Het eeuwige onvoldane is de negatieve oorzaak van ons vitalisme, van ons kreatief
vermogen. Het is de kunstenaar een geluk wanneer hij reeds voorbij het werk staat
dat hij pas voltooid heeft. Wanneer men dit gevoel enkel een destruktieve skepsis
zou heten, wijst dit slechts op een gemis aan onderzoek vanwege hem die deze kritiek
uitbrengen zou. De mensen kunnen nog een voldoening vinden in het reeds voltooide
werk van de kunstenaar, zij komen immers de kunstenaar achterna. Doch de
kunstenaar moet verder gaan. Verder gaan is verlaten wat men heeft lief gehad,
misschien met een zachte herinnering waar leed in speelt.
In de muziek uit Liszt's Faustsimfonie aan het ‘ewig weibliche’ ligt veel meer van
het wilde ‘eeuwige onvoldane’. Wij pogen daaruit los te komen, wij zoeken een
‘Ersatz’ en wij komen tot de ondervinding van de Hongaar.
Doch het is volledig mis dit voor een destruktieve waarde te houden. Het is onze
levenskracht. Skepsis zelf is geen uiterste, wel een norma. Verkeerd is het skepsis
als het begin van een lijn te aanschouwen die waarschijnlik naar het cinisme leiden
moet. Skepsis is een noodzakelik vertrekpunt, doch evenwel als zich naar de zijde
van Diogenes te ontwikkelen, kan skepsis het vertrekpunt van een nieuw idealisme
zijn. Dit idealisme moet noodzakelik gezonder zijn dan welk ander ook, want het is
idealisme uit zelfbehoud. Dat dit meer gekontroleerd is dan het idealisme van huize
uit van sommige a-priori idealisten ligt voor de hand. De jonge lui van heden kunnen
niet meer,
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gelijk dit nog met Chopin het geval was, tabula rasa van alle kritisisme maken.
Wij behoeven een gezond natuurlik vertrekpunt. Geen a-priori. Gezond is de
skepsis, d.i. de kontrool tegenover de buitenwereld, die is het gevolg van de
gebeurtenissen van vroeger en tans. Geen reden ligt voor om te geloven dat onze
houding tegenover de toekomst noodzakelik een gevolg ener ontwikkeling in negatieve
zin moet zijn. Het besef van de onvolmaaktheid kan leiden tot de twee mogelikheden:
een berusten in het onvermijdelik ongeneesbare ofwel kan het de oorzaak zijn van
een idealisme uit zelfbehoud.
Idealisme heeft vaak het gevaar gelopen zich gans ongekontroleerd buiten de reële,
- niet burgerlike, - ‘common sense’ te ontwikkelen. Ons idealisme gaat van de ‘idée
première’ de skepsis uit. Zodanig hebben wij tegenover de onmatige veroveringslust
van ons idealisme de kontrool van onze skepsis.
Veertig jaar stelt insgelijks voor de kunstenaars een zeer gevaarlike leeftijd daar.
Vele overblikken het door hen tot dan geleverde werk en stellen zich daarmede
tevreden in de toekomst een zelfvoldane herhaling van hun vroeger werk te leveren.
Zou dit soms ook idealisme zijn?
Deze zijn voldaan en daardoor dood. Het vitalisme immers, ‘het eeuwige
onvoldane’ verjongt hun leven niet meer, als de gang van de getijden de velden. Zij
die onvoldaan zijn geweest tot hun laatste ademtocht zijn de groten, de
godsgezegenden.
Een van de grote voorlopers van de ‘nieuwe tijd’, Emile Zola, biedt het schoonste,
het meest hartverkwikkende voorbeeld. Op het laatst van zijn leven zeide hij: ‘Elke
dag ben ik onvoldaan over het werk dat ik de vorige dag leverde. O hoe graag zou
ik alles van de eerste letter af die ik geschreven heb herbeginnen, indien zulks nog
te doen was!’
Sommigen die Zola hebben willen neerhalen, hebben in deze woorden de stem
van het ongeruste geweten herkend. Wij weten echter dat Herakles steeds haakte
nieuwe wonderwerken te volbrengen en dat de oorzaak daarvan was de onvoldaanheid,
de twijfel om het volmaakte der andere werken. Daarom gelukte het hem niet eenmaal
Herakles te zijn, wel zijn ganse leven door.

Een woord van Ibsen
Om van zijn tijd te zijn moet men zijn tijd, d.i. de beweging van zijn tijd ongeveer
de tijdsruimte van een geslacht voorop zijn. Wij zelf zetten bewegingen in of beter
wij zetten bewegingen in beweging. Daartegenover moeten wij steeds vooruit; het
grootste gevaar bestaat daarin dat niet enkel de bestaande opvattingen door deze
beweging zouden overrompeld worden, doch wij zelf onder de stoomwals die wij in
beweging gezet hebben, zouden verpletterd worden.
Ongeveer dit schreef Ibsen reeds in Een volksvijand, een stuk waar hij overigens
in zijn lenigheid later Rosmersholm wist tegenover te stellen, doet Suarès in Le
portrait d'Ibsen opmerken.
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Ik wou het enkel hierbij aanhalen omdat dit bewustzijn, naast wat hiervoor besproken
werd, een stuwkracht is die ons leven insgelijks intensiveert. Daardoor evolueren
wij sneller dan bij andere geslachten het geval was. Dit bewustzijn dat wij geesteslenig
moeten zijn is de reële, de ‘tatsächliche’ tegenhanger van het onvoldane. ‘Surtout
soyez léger’, zegt de franse geest. Wat Ibsen zei was ‘wees lenig’, doch volgens een
Noordelike interpretering.

Hoe of wat
De vraag is reeds vaak gesteld geworden: ‘Wat is het belangrijkste in poëzie: wat of
hoe men geeft.’
Waarom toch wil men hier scheiden? Wat men geeft hangt toch manifest af van
hoe men geeft en wordt het hoe niet een armzalige bedriegerij, spijts al de fraaiheden
daarrond, wanneer het lichaam, het wat geboden wordt, aan rachitisme lijdt?

Mens of literaat
Het is me meermaals opgevallen dat auteurs beginnen in hun eerste werken mens te
zijn, om in hun latere als literaat te eindigen.
Die als literaat beginnen, eindigen gewoonlik als literaaat.
Ik nu weet dat ik als literaat begonnen ben. Ik zou dus als literaat moeten eindigen.
Doch ik ben zo vroeg vertrokken dat mij de tijd blijft mijn koers te veranderen. Nu
zou ik misschien wel een voorbeeld van een zeer moderne derde soort kunnen bieden:
Zij die als literaat vertrokken zijn en als mens eindigen. In tegenstelling met het
eerste geval, heeft de wereld soms ook blijde verrassingen.

Kunst
Iemand heeft eens gezegd: ‘L'art c'est la vie vue à travers un tempérament.’
Wat kunst is, is feitelik bijzaak. De grote mens, Suarès, heeft het reeds, meen ik,
als volgt gezegd: ‘Sinon la vie, rien ne nous intéresse, malheureux que nous sommes!’
Het leven. Met een omzetting van de inleidende zin, zouden wij misschien een
formuul vinden. ‘La vie c'est l'art de voir à travers un tempérament.’ Door een
temperament zien is werkelik een kunst, zelfs een die ontzaggelik veel oefening
vergt.

Schilders
Mijn beste vrienden zijn beeldende kunstenaars. Ik hou weinig van literaten, zij zijn
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te kompleet... literaat.
Schilders zeggen niet: ‘Ik heb een mooi boek gelezen’, maar wel: ‘Ik heb iets
moois gezien, iets moois gevoeld.’ Dat heeft ook veel meer belang. Schilders bewijzen
wat zij menen met levende voorbeelden. Literaten zijn even plechtig als rabijnen en
spreken voortdurig bij de H. Schrift. Net of daardoor was de zaak opgeklaard!
Ik kan er niet om heen, literaten maken me in 't algemeen enigszins de indruk van
‘Femmes Savantes’.

De stad en het land
In aansluiting met Eksklusivisme. Daarin hebben wij gezien dat het geenszins in de
bedoeling van de dinamiek kan liggen in de stad de objekten die niet tot het moderne
dekor behoren, te verwaarlozen.
In het weekblad De Eendracht verscheen, nu enige tijd geleden, een opstel in
hetwelk de steller met ernst het vraagstuk van de dinamiek en de verhouding van
deze richting tegenover de stad en het land te kontroleren beproefde. Hij hield het
voor een bepaald feit dat de moderne mens, dus ook de dinamiese dichter, noodzakelik
een stadmens zijn moet. Het land zou zich weinig tot de dinamiek lenen.
Bij een oppervlakkige beschouwing moet het inderdaad evident voorkomen dat
het staddekor de moderne dichter die van beweging houdt, meer zal emosioneren
dan het buitenlandschap.
Voorop dient echter eerst gezegd dat onze kunst allerminst iets te maken heeft met
het louter weergeven van speciaal dinamiese indrukken. Voornamelik beogen wij
een dinamiek van de geest. Wij willen geven de ontwikkeling van onze geest
tegenover de samenhang van gebeurtenissen die ons van de buitenwereld toekomt.
Er bestaan de zelfstandigheid van onze geest en de zelfstandigheid van de
gebeurtenissen buiten ons: daaruit volgt een verhouding. Deze verhouding nu is
dinamies door de uiterlike en innerlike handeling heen en weer gedragen.
Oppervlakkig nu blijft het waar dat het staddekor de dinamist veel gemakkeliker
een aanleiding zal zijn dan de buiten. Een avond in de stad, de duizenden lichten,
die honderdduizend zijn in het asfalt, autolichten die de huizen in licht en duisternis
leggen, zullen, oppervlakkig bekeken, vooral het leven van de dinamiese dichter
intensiveren. Zo wordt er verondersteld dat hij gedurende een half uur in de stad
meer zal doormaken dan wel op het vlakke land.
Ongetwijfeld is het waar dat het staddekor een overwegende rol in de moderne
liriek spelen zal. Ik houd er aan te zeggen in de moderne liriek, want daarin ligt
feitelik het essensiële verschil. Reeds in de roman was dit het geval, doch dit was tot
hiertoe, op enkele uitzonderingen na, slechts naturalisme. Zodoende moeten wij de
stad niet als objekt betrachten, doch in verhouding met de zelfstandige beweging
van onze geest, waaruit dan volgt zoals b.v. iemand (Van Tichelen) bij gelegenheid
van mijn eerste bundel schreef: ‘het zien van een station kan ons om een verloren
liefde troosten.’ De stad
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zal een grote rol spelen omdat het een element is waarvan wij de liriek ontdekt hebben,
omdat wij ons noch vijandig, noch verbaasd tegenover haar zullen houden; en in
haar even wel de natuur ontdekken als elders.
Essensiëel echter is de vraag stad of land een afwijking. Hoofdzaak is de beweging
van onze geest. Er kan even zo goed een verhouding ontstaan uit het spel van de zee
en de ontwikkeling van onze geest daartegenover.
De dinamiek is geschapen uit de noodzakelikheid een artistieke evenwaarde van
ons huidig geïntensiveerde en geëkstensiveerde leven te geven. In de stad hebben
wij ongetwijfeld een zuivere vorm van het intensieve leven. Doch het ekstensieve
breidt zich uit over stad en land, gaat over bergen tot aan de zee, kent de rust van het
dorp en het rumoer van de stad. De ekstensieve uitbreiding wordt in de literatuur
door een soort vogelvlucht weergegeven; men leze hier de eerste regels van mijne
gedichten: Nieuwe liefde en Zaaitijd. Door dit ekstensiveren van ons leven, zal een
dichter tans b.v. een regen geven tevens in de stad en op het land. Wij leven immers
op een grotere oppervlakte, vaak in de stad en het dorp, en wanneer wij ‘regen’
zeggen, weten wij wat zulks in stad, wat op het land betekent; eksklusivisme ons
b.v. bij het dinamiese dekor van de stad te bepalen, zou aldus een geweld tegenover
het dinamiese van onze geest zijn.
De ekstensieve uitbreiding van ons leven maakt dat wij niet eksklusief tegenover
stad of land staan. De stad wordt aldus een grote groep van snel geaktiveerd leven
omringd door het rustige land en het land zelve een rustige uitgestrektheid die tussen
twee steden ligt of achter een woelige stad. Stad en land hebben beide voornamelik
een dekoratief belang. Dat het staddekor kwantitatief meer invloed op de dinamiese
kunstenaars zal hebben, schijnt voor de hand te liggen. Doch juist daarom kan het
best gebeuren dat de kwalitatieve norma door de buiten gevormd wordt, juist om het
groot antagonisme van het buitenleven en het intensieve van de moderne kunst.
Voor het overige komt het mij zeer gelukkig voor dat men een tegenstelling heeft
gelegd in stad en land, want het spreekt van zelf dat een der machtigste motoren van
onze geestesdinamiek wel het antagonisme zijn zal. Het razende leven van de stad
zal ons doen haken naar een glas frisse melk in een landelike herberg genoten; orkaan
op zee zal ons de haard van het landhuis voor de geest roepen, waar wij zaten, toen
in de hof een boom door de storm werd neergeveld; het strand zal ons aan
beursspekulanten doen denken; een vrouw die moeder is aan een vrouw die enkel
van haar man houdt.
Waar het dinamiese beslist naar toe gaat, kunnen wij misschien nog niet voorzien.
Moest het eksklusivisme, o.i. gemis aan kritiese zin worden, zou het allerminst onze
schuld zijn.

Flaubert
Van Flaubert weet eenieder: ‘Deze grootmeester van het objektivisme’.
Het is belangrijk juist in het werk van Flaubert na te gaan hoe geen enkele
kunstenaar het subjekt kan onderdrukken.
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Niet dat de bourgeois van onze tijd Flaubert plaats in zijne biblioteek gunt heeft
belang, wel dat de bourgeoisie van de tijd van Flaubert aanstoot aan zijn werk vond.
In de pleitrede van de procureur-generaal wordt uitgevaren tegen uitdrukkingen
als ‘son corset sifflait comme un serpent’, overdreven laskief geheten. De bourgeoisie
herkende hier haar vijand de kunst. Van zijn standpunt uit zegt de procureur heel
juist overdreven. Flaubert, de kunstenaar, ziet wat de bourgeoisie van zijn tijd niet
zien kon. Daarom meent de verdediger van de bourgeoise opvattingen Flaubert
overdreven.
Flaubert zegt van iemand: ‘Il avait des idées plattes comme un trottoir de rue.’ De
procureur zou de kunstenaar even goed deze vergelijking verweten hebben, had hij
slechts een aanleiding gevonden, zoals hierboven het bandeloos voorstellen van
erotiek.
Dat later de bourgeoisie meekomt is natuurlik en heeft ook niet het minste belang.
De bourgeoisie voelde het gevaar in deze wijze van voorstellen van Flaubert. Zij
had het hier tegen de duidelikheid van de subjektieve waarneming en van de
subjektieve interpretering.
Flaubert beschrijft niet alles even minutieus naturalisties, doch hij stelt veel belang
in kleine dingen. Geen betere voorstelling van Charles Bovary dan hem in een lange,
niet geëvenredigde inleiding met ‘Charbovary’, zoals hij zich zelf noemt, voor te
stellen.
Flaubert heeft ‘l'intransigeance du génie’. Hij bespot en verheft volgens zijn genie.
Want waar steekt b.v. het meeste belang in en wat schijnt het juiste: ‘Is Mr. Homais
een toevalsfiguur, is de geschiedenis met “le pied bot” een toevalsgebeurtenis, ofwel
is M. Homais een aldus gewilde karikatuur, een spot-sintese van het dorp en de andere
gebeurtenis insgelijks dat voor wat de “officier de santé”, Monsieur Bovary, betreft?’
Homais heeft geen ogenblik tederheid of liefde. Homais zou praten tot voor het
graf van zijn vrouw. Flaubert heeft dit niet gezegd, doch het op elke bladzijde waar
wij Homais treffen voorgesteld.
Flaubert laat Homais geen ogenblik met vrede. Hij moet verschrikkelik zijn en
verschrikkelik praten omdat Flaubert weet dat hij hem slechts daardoor juist
voorstellen kan. Zo martelt het subjekt Flaubert zijn objekten.

De demokratiese idee
Zo spontaan als zulks in de schilderkunst gebeurt, manifesteert zich de demokratiese
idee waarschijnlik nergens. Een kontrast met de vorige gebeurtenis: het
impressionisme. Volmaakter uitte zich de bourgeoise kunstsmaak wel nooit dan in
het impressionisme. Volmaakt naar opvatting en koloriet. Naar opvatting had het
impressionisme noch iets van de innigheid, - of in enkele uitzonderlike gevallen van
de verdieping, - van de hollandse meesters, noch iets van het steeds zich opdringende
fatalisme van een Watteau; anderzijds evenmin van de uitbundige en intensieve
weergave van ons modern voelen zoals dit tans in het schilderij gebeurt.
Impressionisme: een schoon ogenblik van
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schoon voelen en een toeval van gelukkig weergeven daarvan. Het toeval is de
bourgeois een zeer lieve ‘Spielerei’; daarvan wil hij de kunst hoegenaamd niet
ontlasten. Kunst en leven zijn volgens de bourgeoise opvatting afdoende gescheiden.
De kunst is de schone zijde van het leven en daarmee punctum, zegt de bourgeois.
In zulke zaken is hij van een merkwaardige sereniteit. Kunst zijn aldus de schone
ogenblikken van het leven; niet anders in het impressionisme, voornamelik: Monet,
Renoir, Pissarro, Le Sidaner, Van Rysselberghe, Claus, Liebermann.
Voor wat het koloriet betreft is het impressionisme juist de ploutokratiese
middenweg tussen het vroegere hoogtij van het aristokratiese in de kunst en de huidige
demokrasie. Van dit demokratiese sentiment heeft het impressionisme de liefde voor
het fel koloriet, doch het poogt van een andere zijde deze liefde te aristokratiseren
door een interpreteren door gamma's en tonaliteiten. De parvenu-impressionist heeft
het niet gewaagd zijn volkssentiment eenvoudig in koloristieke vlakken uit te drukken,
zoals het hem ingegeven werd.
In het ekspressionisme nu grote vlakken, vaste koloristiek: een eenvoudig en door
eenieder vatbaar sentiment. Een groot kleurvlak is even naïef als een volkslied; het
heeft niets van het intellektualisme van de impressionistiese gamma's. Zulke harmonie
van kleine en grote, ronde en hoekige kleurvlakken moet onmiddellik op de geest
van het volk werken, wanneer het zich ontmaakt heeft van de bourgeoise
kunststereotiepen. Kleurvlakken is spontaneïteit. Het volkse sentiment eveneens.
Een landschap dat niet zal voorgesteld worden volgens zijn objektief uitzicht en
dus zonder de oppervlakkige kontoeren, doch wel door een koloristiese gelijkwaarde
van zijne kleurvlakken zal weldra spoediger herkenbaar zijn dan een dat volgens
deze objektiviteit en met deze kontoeren, doch niet met de nodige koloristiese
gelijkwaarde in kleur wordt gegeven. Wat dan weer neer komt op: rekening houden
met het idee: landschap.
26 Mei - 5 Junie '18
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Ekspressionisme in Vlaanderen
I
Een nog zeer jonge gebeurtenis, doch stellig een gebeurtenis is dit ontluikend
ekspressionisme in Vlaanderen.
Schilder- en beeldhouwkunst gesproken en spijts de ontegenzeggelike waarde van
de door de kunststrekking van de jaren '80-'90 (L'Essor, Les XX) gevormde
luministen, met daaronder een paar uitzonderingsfiguren in diverse richtingen, Ensor
en Laermans, leefden wij hier in de laatste jaren in een steeds meer drukkende malaise.
Het feit dat wij, tegenover de evolutie, die zich langs minstens drie hoofdzijden in
het buitenland voltrok (Kubisme in Frankrijk, Ekspressionisme in Duitsland,
Futurisme in Italië) nog steeds bij de gebeurtenis van de jaren '80-'90 waren gebleven,
werd door sommigen wel gevoeld. Om deze reden kregen wij in het jaar 1914, naast
een goedverzorgde Ensor-inzending, in ‘Kunst van Heden’ een mooi ensemble van
het werk van Vinc. van Gogh. De oorspronkelike ekstreem van het impressionisme,
Van Gogh - een kruin buiten de bergketen - schonk hier door deze retrospektieve
tentoonstelling hun voldoening, die verder kennis met de europese stroming wensten
te maken, terwijl het van een andere zijde de luministen die Van Gogh als een
oorspronkelike outsider buiten hun sisteem kunnen beschouwen, geen aanstoot gaf.
Buiten deze werden te Brussel, naar ik meen, nog twee tentoonstellingen van moderne
kunst gehouden: een van italjaanse futuristen en een van de franse onafhankeliken
‘les Fauves’en de franse kubisten met daarbij een paar russiese ekspressionisten als
Chagall en Archipenko. Doch voornamelik daarom hadden deze tentoonstellingen
niet het sukses dat zij verhopen mochten, vooral werden zij vanwege de kunstenaars
alhier niet met de nodige aandacht begroet, omdat het terrein volledig onvoorbereid
was. Laat ons het feit niet zwijgzaam voorbij gaan: zelfs de kunstenaars met de minst
aprioristiese tendensen, konden niet buiten de mening om dat zulke tentoonstellingen
meer als kuriosum te bezichtigen, dan wel ‘au sérieux’ te nemen waren. Deze spontane
europese beweging die bijna op drie punten tegelijk losbarstte, hadden wij
voornamelik ook slechts door de spottende belangstelling van de franse grootpers
leren kennen; deze had niet verwaarloosd die beweging het meest chaotiese uitzicht
te lenen; deze pers hechtte natuurlik meer belang aan een ongelukkige zin van al te
onstuimige Zuiderlingen als de italjaanse schilders zijn, dan wel aan het werk van
een Boccioni, van een Russolo, van een Severini; deze pers stelde charlatans die
allerlei futuristiese ‘uitvindingen’ hadden gedaan op gelijk niveau met het werk van
Archipenko. Dat de estheties-konservatieve pers ook wel hetzelfde inzicht in moderne
kunst zal geboden hebben, lijdt geen twijfel. Hun invloed was hier echter gering. Zo
er aldus voor de nieuwe kunst een belangstelling was, dan was die stellig aprioristies
beïnvloed.
Van een andere zijde was evenwel de jongere generatie, en deze verhouding had
zich insgelijks in de jaren '80-'90 voorgedaan, veel sterker op plasties gebied
vertegenwoordigd dan in welk andere kunstuiting ook. Geen periode gedurende
dewelke hopelozer
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gezocht werd dan gedurende diegene die door ‘les XX’ beïnvloed werd. Doch het
scheen alsof de jongeren alle kontakt met Europa verloren hadden. De allerbesten,
Marcel Jefferys, Willem Paerels, gingen tot Oleffe; de allerslechtsten bleven bij
Delville; daartussen beproefde bijna eenieder een zekere tijd Ensorisme, de
vruchtbaarste grond voor slecht of goed epigonisme. De jongeren vonden geen andere
uitweg dan een gewaagd ultra-impressionisme. Zo het voorbeeld van Marcel Jefferys
die stellig een kunstenaar is, doch voor zijn persoonlikheid ongelukkig geen
oorspronkelike uitweg wist te vinden. Van Ensor heb ik reeds geschreven dat hij het
steeds goed voor had, dat hij meende ‘licht voor alles’, doch dit van een andere zijde
vaak door ‘kleur voor alles’ vertaalde; van de jongste ultra-impressionisten zou
kunnen gezegd worden dat zij insgelijks ‘licht voor alles’ meenden, doch dit
sistematies slecht door ‘luminisme voor alles’ vertaalden.
Zulke oriëntering was overigens meer dan natuurlik. Gevulgariseerd was hier
slechts het impressionisme. De paar pasvermelde tentoonstellingen en de
‘drie-jaarlikse’, met soms een Matisse, daargelaten, was er weinig buiten het
impressionisme getoond geworden. Een tentoonstelling van moderne kunst te
Antwerpen, ‘Kunst van Heden’, omvatte in 1912, nog, met uitnodigingen aan franse
kunstenaars: Xavier Prinet, Boutet de Monvel, Laurent en ten slotte een waardevolle
inzending van de ultra-impressionist Vuillard, ongeveer voorgesteld als de laatste
eksentriese nieuwigheid. Dezelfde vereniging nodigde in 1913 duitse schilders uit:
münchener mercantilisme met Kayser en Colombo Max en münchener soms wel
leuke, doch allerminst oorspronkelike cabaretbizarreries.
Ondertussen groeide in Europa een beweging, die, zich op diverse punten onder
verschillende aspekten openbarend, duidelik veel meer te betekenen had dan het
usuële verschil dat men onder de generaties meent te ontdekken. Niet voor een
subjektieve interpretering van het objekt kwam deze beweging op, wel kondigde zij
het subjekt als ‘maïtre souverain’ af. Eveneens hadden zich vroeger de impressionisten
en nog meer het uit hun beschouwing geworden sisteem, het lumino-pointillisme,
verdedigd door de waarde van het subjektieve ‘zien’ vooruit te stellen. De primitieve
uitdrukking, die wij hier hebben behouden, wijst voldoende op de waarde die, volgens
de impressionisten, het subjekt in het doek houden mocht. Tegenover de
niet-contemporaine richting, die Meier-Graefe van Ingres tot Maurice Denis uitstrekt,
liet de grote franse beweging van het laatste van de negentiende eeuw de vrijheid
van het instinkt wel recht wedervaren, doch deze vrijheid bleef enkel, wanneer ik
het aldus heten mag, bij het zinnelik instinkt, het ‘zien’ gelijk de impressionisten het
zelf niet juister konden uitdrukken, beperkt. Hun werk was dus de som van het objekt
en de, na een zinnelik, dus geestelik beperkt onderzoek, subjektieve interpretering
daarvan. Ongetwijfeld verhoogden de besten onder de impressionisten hun werk
door deze vrijheid; de slechtsten echter vonden in dit tot een sisteem ontaarde, als
moderne waarde altans stellig overdreven dogma van het subjektieve zien, een wijze
om hun gebrek aan geloof, in dit geval aan instinkt, te verbergen. In tegenstelling
met deze subjektieve interpretering volgens het zinnelik instinkt, hebben de
ekspressionisten een grotere eerbied voor de waarde van
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het objekt. Het objekt als mededelingsmiddel tussen het subjekt en de toeschouwer
- want het is als dusdanig dat de bourgeoise kunstopvatting1 zoveel belang hecht aan
het objekt - is volledig als absolute noodzakelikheid verdwenen. Doch van een andere
zijde bekomt het objekt een grotere waarde, al wordt het dan zelden in zijn geheel
en volgens zijn uiterlike verhoudingen in het ekspressionisme volledig objektief
medegedeeld; de grote waarde van het in het werk medegedeelde objekt als ‘Idee an
sich’ blijft niet enkel bestaan, maar wordt integendeel door deze opvatting in de
kunst, na eeuwen van verwaarlozing, weer ingevoerd. Deze eerbied van het
ekspressionisme tegenover objekten is b.v. te vinden in het vroom behandelen van
een vioolvlak door Picasso; van een landschapvlak door Heckel; van een met een
bizondere waarde beladen voorwerp uit het havenbedrijf door Metzinger, van een
scheepschouw als massaal kleurvlak door Floris Jespers. De impressionisten hadden
hun subjektieve interpretering van natuurvormen en hun stemmingen tegenover een
ensemble van natuurverschijningen verdedigd door de formule ‘l'art pour l'art’, een
leugen waardoor zij zich zelf en de bourgeoise kunstsmaak verschalkten en deze
laatste spoedig wisten te overtuigen: de bourgeois houdt van een zekere theoretiese
anarchie in de kunst. Doch deze zelfstandigheid van de kunst in het impressionisme
blijft een vergissing; wat er van overblijft is enkel een speelruimte voor persoonlike
fantaisie; een hoog-opzetten van de esthetiek om het volslagen gemis aan ethiek te
verbergen. Hier is de ‘l'art pour l'art’-formule geen konsekwentie van een
levensaanschouwing, enkel een soort arbitraire verontschuldiging tegenover de
bourgeoise, algemeen geldende kunstsmaak van die periode, die zich nog bij de
geadmitteerde seculaire romantiek van

1

Bourgeoise kunstsmaak, bourgeois, enz., benamingen die vaak in dit opstel zullen gevonden
worden, zijn hier in de zin van Werner Sombart (Der bourgeois), Max Weber en de
daarbijgevoegde konsekwenties van Max Scheler te begrijpen. Niet als een klasseonderscheid,
doch wel als een sedert de middeleeuwen algemeen heersende levensaanschouwing: de
kapitalistiese geest. Deze levensaanschouwing vindt men even wel bij de werkelike bourgeois,
als bij de aristokraat en de kristene of sociaal-democraties gesyndikeerde werkman. Door
Werner Sombart histories-ekonomies tot de verandering van het ‘Ausgabe’-stelsel (de
vòòrkapitalistiese leenheer poogde zoveel geld in te winnen als hem voor zijn verteer
noodzakelik was) in een ‘Einnahme’-stelsel (zucht naar de uitbreiding van het bezit volgens
de huidige kap. geest) herleid, manifesteert zich de bourgeoise levensaanschouwing tegenover
de andere levensgebeurtenissen - liefde, kunst - door een reduceren van haar belangstelling
in deze gebeurtenissen. De bourgeois houdt deze voor fantaisie en geestesontspanning; aldus
gebeurtenissen van sekundaire aard. Over het verband tussen het impressionisme en de
bourgeoise levensaanschouwing schreef ik vroeger een kanttekening: De demokratiese idee,
in De Goedendag, nr. 5, jaarg. 1918.
Behalve in een uitzonderlik geval waar er speciaal van de bourgeois als sociale stand spraak
is, zijn de termen ‘bourgeois’ enz. in de zin van een algemene levensaanschouwing te
begrijpen.
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Ingres, bij de theoretiese realistiek van Courbet en bij het sentimenteel naturalisme
van Millet hield. Niet primair aldus, wel sekundair; geen oorzaak, wel gevolg heel
de waan van deze formule. Een onomstootbaar bewijs daarvan menen wij in de
afhankelikheid van deze kunst tegenover de sociale konstruktie te ontdekken. Ware
deze onafhankelikheid van de kunst echt, dan zou deze kunst zich in allereerste plaats
zelfstandig moeten verhouden tegenover feiten van in deze zin ongetwijfeld
ondergeschikte aard, als b.v. het klasseverschil. Het impressionisme is volledig
gevormd naar de bourgeoise opvatting; de werken van de impressionisten zijn
voorbeschikt om in een volledig naar de bourgeoise kunstsmaak opgevat dekor
geplaatst te worden. Al de impressionistiese werken kunnen tot sieraad van een
burgerlik interieur dienen; geen vijf op honderd zouden, naar de geest, in een
arbeiderswoning, in een schone zaal van een arbeiderssyndikaat kunnen geplaatst
worden. Niet enkel is dit waar voor het impressionisme, doch ook voor de ganse
kunst van de negentiende eeuw die het impressionisme voorbereidt. Wij zeggen naar
de geest en niet naar het onderwerp. Wanneer sommige kunstenaars werken hebben
voortgebracht die daar wel te plaatsen zijn, dan is het naar het onderwerp te oordelen,
evengoed als het werk van een areligieus kunstenaar in een kerk kan geplaatst worden,
wanneer het een godsdienstig onderwerp behandelt. Het werk van Walter Crane, van
Roland Holst, van Eug. Laermans bewijst enkel dat tegenover de kunstmakende
ploutokratie het proletariaat er eveneens in gelukt is een kapitaalkrachtigheid te
scheppen die in de sociale verhouding van de kunst overwegend kan zijn. Evenmin
een zieledrama is het naturalisties sentimentalisme van Millet; het is insgelijks
hoofdzakelik op de toeschouwer berekend: het heeft de waarde van een aalmoes van
een rijke jufvrouw aan een arme man. Dit socialisme verhoudt zich evenzeer onbillik
tegenover de kunst en kondigt haar afhankelikheid in bourgeoise zin af, d.i. als
dekoratieve waarde van het leven. De werken van deze kunstenaars bieden slechts
naar het onderwerp betekenis voor het socialisme, daardoor ook slechts een verband
als blik in het verleden en het heden, d.i. aldus in het begrensde; zij werpen geen
brug naar de onbegrensde toekomst, wat enkel door een innerlike geesteskommunie,
geenszins door een uiterlike objekten-overeenkomst kan gebeuren en deze laatste is
wel de enige overeenkomst, die zowel het positieve verband van Walter Crane
(idealistiese beschouwing van het socialistiese streven) als het negatieve van Laermans
(skepsis tegenover de huidige sociale toestanden) biedt. Zo ligt dan ook de kloof
artistiek op dezelfde wijze als Kurt Hiller deze in politiek-filosofiese zin formuleert:
de vooruitstrevende beweging uit de vorige generaties berustte op: 1e) een
waarneming van de tegenwoordige onvolmaaktheid, 2e) een denkbeeld van de
volmaaktheid in de toekomst. Bij deze statiek bleven de vorige generaties. Het
aktivisme van de huidige generatie ontbrak hun.2 In de kunst openbaart zich dit gebrek
aan aktivisme door het vervangen
2

Wir folgen nur dem unsterblichen Dualismus der platonischen Schule... wenn wir, innerhalb
der beiden grossen überhaupt möglichen Einstellungen zur Welt - als zur seienden und zur
seinsollenden - die Aufgabe des Geistes darin erblicken, dass er das Bild der seinsollenden
Welt entwirft und die seiende der seinsollenden zutreibt. Die erste Hälfte dieses Programms
(die Entwerfung des Weltbildes) hat der Geist der Vergangenheit mehr oder minder erfüllt;
von der zweiten, der Verwirklichung, bleibt so gut wie alles zu tun übrig. - (Kurt Hiller:
Taugenichts, Tätiger Geist, Thomas Mann; Berlin, Verlag Dr. Basch & Co. Zie ook: Die
weissen Blätter, April '17: vom Aktivismus.
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van de innerlike socialistiese geesteskommunie door de uiterlike,
artistiek-formalistiese schoonheid die wij hoger hebben trachten te bepalen.3 In die
zin is het insgelijks een zonderling en merkwaardig paradoks dat het beste werk dat
tot hiertoe aan toekomstkunst geleverd werd enkel bestaat in een politiek-filosofies
statieke kritiek op de contemporaine tijdsgeest - zo Daumier, Steinlen, Laermans;
dat lang niet de meeste waarde heeft de aprioristies idealistiese arbeid van het engels
artistiek socialisme van Morris tot Crane en de groep der kontinentale navolgers.
Hier is het vervangen van de geestelike overeenkomst door een objektieve en al te
gemakkelike symbool-voorstelling, te evident verkeerd. Deze doeken die zich het
best lenen tot versiering van buiten de maatschappelik-bourgeoise norma liggende
milieu's, doch eveneens ook door de bourgeoise kunstsmaak geïnspireerd zijn, blijven
ook enkel: versiering; een compromis en een stereotiep; een overeenkomst in de zin
van de objektiviteit, wat het gemis aan innerlike overeenkomst verbergt. Naar de
innerlike overeenkomst te oordelen staat de arbeid van Walter Crane op hetzelfde
plan als bijv. die van een Aman Jean - het meer artistieke van de laatste valt hier
buiten bespreking - en Laermans op hetzelfde plan als Claus. Van hieruit volgt dan
ook de konklusie dat de kunst van de negentiende eeuw tot aan Van Gogh-Cézanne
zich niet zelfstandig tegenover het maatschappelik gebouw verhield, wel dat haar
stijl daarvan afhankelik was; dat het subjektivisme en de souvereiniteit besloten in
de ‘l'art-pour-l'art’-formule slechts in zeer relatieve zin te begrijpen zijn, voor zover
zulks met de artistieke fantaisie van deze bij uitstek bourgeoise periode strookt. Deze
formule was in feite een compromis, waardoor de kunstenaar aan zijn voor zijn
vitalisme noodzakelike onafhankelikheid kon geloven, zonder dat deze van een
andere zijde zo volledig zijn zou dat zij de bourgeois, die de kunst in het

3

Over de positie van het politiek-filos. aktivisme tegenover de kunst, verklaart Kurt Hiller:
Nun freilich legen wir die Grenzlinie zwischen dem, das innerhalb der empirischen Kunst
taugt und nicht taugt, grundsätzlich anders als der Musivische (Musivismus: der im blossen
kunsthaften Fixieren sensualer oder gemütlicher ‘Erlebnisse’, in der Herstellung und im
Genusse von ‘Formen’ das höchste Ziel des Geistes zu erblicken glaubt), der Formalist, der
Aesthet sie legte. Er hob gestalterische Tugenden, deren relative Bedeutung wir gar nicht
verkennen und die wir in die Zukunft hineinzunehmen wünschen, ins Absolute; er machte
Mittel zu Zwecken und nahm der Kunst als Wesentliches schliesslich allen Gehalt, alles
Feuer, alle Richtung auf das grandiose (wenn auch dunkle) Menschheitsziel. Die vornehmsten,
heroischen Werke sämtlicher Zeitalter fügen sich dem Rahmen dieser sinnlichen Theorie
nicht ein. (Kurt Hiller: als hoger.) Men zie ook zijn opstel: Philosophie des Ziels in Das Ziel,
München, Georg Müller, 1916.
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leven ongeveer de waarde van een min of meer belangrijke rubriek toekent, in zijn
souvereiniteit kwetsen kon. Een compromis waardoor de bourgeois de
kunstenaarsubjekt een zekere speelruimte liet en waardoor de kunstenaar zijn
subjektieve indruk een objektieve uitdrukking gaf, zodat zij binnen het begrijpen der
middelmatige artistieke beschaving viel. Daardoor komen wij tot de tegenstelling:
het impressionisme gaf de objektieve uitdrukking van een even geanalyseerde indruk,
terwijl het omgekeerde tans gaat primeren, d.i. de subjektieve uitdrukking van een
naar synthese doelende indruk. Dit voor wat de kunstenaar betreft. Wat het publiek
betreft moet deze subjektieve uitdrukking, uitgaande van de kunstenaar, weer door
een synthetiese indruk werken. In het impressionisme werkt natuurlik de objektieve
uitdrukking door een onderzoek van het episodies-juiste in het behandelde onderwerp,
een analytiese werking aldus. De subjektieve uitdrukking daartegenover moet bij de
toeschouwer onmiddellik het begrip van de synthese wekken, zoals b.v. het woord
‘tafel’ onmiddellik het objekt ‘tafel’ voor het oog zichtbaar maakt, en een kleur moet
onmiddellik haar psychologiese waarde (leed-geluk) wekken. Dit is de eerste wijze
van begrijpen van de subjektieve uitdrukking. De tweede mogelikheid is, een
onderzoek te doen naar de innerlike noodwendigheid van de aangebrachte vormen
en kleuren, wat op de aanpassing van de toeschouwer aan het wezen van het
scheppende subjekt neerkomt. Voor wat de toeschouwer betreft valt hier dus de
middenweg tussen het onmiddellik frappante van een voorgestelde idee en het
onderzoek naar de innerlike drijfveren ervan weg; deze middenweg, die van de
impressionistiese kritiek, tevens aangenomen door de bourgeoise kunstsmaak, is het
intellektuele onderzoek naar de styliseringswaarde van de kunstenaar.
In het impressionisme hebben wij dus ook subjektivisme doch de uitdrukking
daarvan wordt voor alles bepaald door de uiterlike noodwendigheid, d.i. de algemeen
erkende en traditionele maatstaf. Deze maatstaf is bepaald en onbewegelik, hangt
niet af van de kunstenaar en de innerlike uit hem oorspronkelike noodwendigheid.
Het impressionisme blijft een compromis: bij uitstek de kunst van het
negentiendeeuwse liberalisme.
De eersten die tegenover het bourgeoise impressionisme een breder socialisme
stelden, dat op gemeenschap naar de geest berusten zou, waren Van Gogh de
nevenloper van dit zelfde impressionisme, en Paul Cézanne, een kompleks van het
rationele en het gelovige van de franse geest: Montaigne en France, St. François de
Sales en Francis Jammes. Bij Vincent van Gogh, formeel-artistiek slechts outsider
van de kunst van de dag, is de esthetiek aan een algemeen ethiese opvatting
ondergeschikt; deze dreef hem eerst als prediker naar Pâturages, deed hem daarna
als schilder niet enkel of vooreerst zijn artistieke roeping ontdekken, wel zijn
menselike. Langs artistieke wegen zoekt Cézanne. Beiden begrijpen in een stilleven
een levend wezen. Zij voeren de dubbele vrijheid van subjekt en objekt in plaats van
de vroegere mutuële beïnvloeding in de schilderkunst in. Met hen is het reeds
principiëel met het artistiek-bourgeoise compromis van de ‘l'art-pour-l'art’-periode
uit. Tegenover de scheppende natuur staat de kunstenaar die uit levensdrang creëert.
Een dubbele zelfstandigheid.
Van af Cézanne groeit, voorlopig in een chaos van richtingen en personaliteiten,
deze
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opvatting van de dubbele zelfstandigheid: het objekt bekomt meer rechten, want het
blijft rein zonder beïnvloeding van de kunstenaars; met het oog op het enkel
artistiekformele (b.v. luministiese analyse) mag het objekt niet beschadigd worden.
Doch van een andere zijde voelen de kunstenaars van langs om meer dat hun
levensopdracht niet liggen kan in een min of meer, naar gelang van preciese of
onpreciese stemmingen, weergeven van natuurvormen. Sterker wordt het begrip der
dubbele zelfstandigheid, tot het zich plots, bijna op drie punten gelijktijdig
manifesteert. In 1909 komt Picasso, nadat hij zich geruime tijd in de eenzaamheid
teruggetrokken had, te Parijs met zijn kubistiese doeken te voorschijn; tezelfdertijd
werkte te Estaque Georges Braque in dezelfde geestelike richting. ‘Que le tableau
n'imite rien et qu'il présente nûment sa raison d'être’ schrijven Albert Gleizes en Jean
Metzinger, de theoretici van het Kubisme. Dezelfde geestelike oriëntering heeft het
duitse ekspressionisme; in een manifest van de ekspressionistiese groepering ‘der
blaue Reiter’, indien ik mij niet vergis, van het jaar 1911, wordt verklaard: ‘Men kan
het door de goddelike voorziening verklaren of door de Darwinse theorie. Niet dit
heeft hier belang, wel de duidelike werking van de wet. De natuur verrukt ons door
haar twee zijden. De ene is ieder mens bekend: de “oneindige” verscheidenheid, de
“onbeperkte” rijkdom der natuurvormen: Olifant, mier, pijnboom, roos, berg,
kiezelsteen. De andere zijde is de bestudeerden bekend: de aanpassing van de vorm
aan de noodwendigheid (olifantentromp, mierengebit). De kunst is hier de natuur
gelijk: de rijkdom van haar vorm is onbeperkt, de verscheidenheid van haar vorm is
oneindig: de noodwendigheid schept de vormen. Waarom ergeren zich velen wanneer
zij de natuurlike (fysiologiese) zijde der kunst zien, in plaats zich daarom te
verheugen? De natuur schept haar vorm tot haar doel. De kunst schept haar vorm
tot haar doel. Men moet zich niet over de olifantentromp ergeren en evenmin zal
men dit doen over een vorm, door de kunstenaar gebruikt.’
Het kunstwerk moet eenvoudig een rezultaat van een zieledrang zijn, geboren uit
een ‘innere Notwendigkeit’ verklaart de Rus Kandinsky, met de tans gesneuvelde
Franz Marc destijds leider van ‘der blaue Reiter’. De inhoud van de kunst, gaat hij
voort, ‘wird nicht mehr das materielle, gegenständliche Was der hintergebliebenen
Periode sein, sondern ein künstlerischer Inhalt, die Seele der Kunst, ohne welche ihr
Körper (das “Wie”) nie ein volles gesundes Leben führen kann, ebenso wie der
einzelne Mensch oder ein Volk. Dieses Was ist der Inhalt, welchen nur die Kunst in
sich fassen kann, und welchen nur die Kunst zum klaren Ausdruck bringen kann
durch die nur ihr gehörenden Mittel.’ (kursivering van de auteurs).
De middelen die ter beschikking van de kunst staan zijn tweeërlei: de middelen
die reeds in de natuur bestaan en de middelen die door de geest van de kunstenaar
zullen gecreëerd worden: er zijn aldus materiële en geestelike middelen, doch het
aanbrengen van beide moet gewettigd zijn door de ‘innere Notwendigkeit’, de
zieledrang van de kunstenaar, het subjekt, ‘maître souverain’. Er is geen prescriptie
van natuurvormen om hun objektiviteit, maar wel een prescriptie van het in dienst
stellen van de kunstenaar om natuurvormen volgens een bourgeois-naturalisties
behagen weer te geven. Dan slechts worden natuurvormen vervangen wanneer deze
natuurvormen bij de ‘Ein-
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zelfall’ blijven, terwijl de door de kunstenaar gecreëerde vorm de synthese bereiken
zal. Om twee redenen kan de geestelike vorm op het schilderij aangebracht worden:
1e wanneer hij een reeks natuurvormen syntheties samenvat, wanneer de daaraan
korresponderende natuurvorm slechts analyse geeft, b.v. de portretten van Matisse,
synthese van een typereeks, de landschappen en de stillevens van Cézanne, Derain;
de dierschilderijen van Fr. Marc; de komposities van Friesz, Boccioni, Severini, enz.;
2e wanneer de geestelike vorm de ekspressie is van een lyriese emotie, dewelke niet
door een objektieve vorm weer te geven is, ofwel de weergave van een abstrakt
begrip; zo enerzijds de komposities van Kandinsky, Jacoba van Heemskerck,
Mondriaan, anderzijds Elasticité van Boccioni, het universeel dynamisme in het werk
van Soffici, Russolo.
Door deze laatsten komen wij ten slotte op de derde met het frans kubisme en het
duits ekspressionisme zich bijna gelijktijdig manifesterende uiting van de geestelike,
de ideoplastiese opvatting in de kunst: het italjaanse futurisme. Tegenover het kubisme
en het ekspressionisme heeft het futurisme het veel meer tot een eksklusivisties
sisteem gebracht; ‘Kubismus und Expressionismus sind allgemeine Bezeichnungen
bestimmter Richtungen. Der Futurismus ist eine Schule’ bepaalt Theod. Däubler.4
Het futurisme heeft zijn levensaanschouwing, zijn program, dat tot het eksklusivisme
toe doordacht is, wat blijkt uit hun theoreties grotere liefde voor de uiterlike dan wel
voor de innerlike dynamiek; theoreties komt hun werk uitsluitelik op de verheerliking
van de wetenschap en haar rezultaten neer. Daaruit volgt wat Soffici over het
landschap zegt: ‘Wij willen de grootstad, het landschap hoogstens daar waar het door
de stad verdrongen wordt’ en Severini's verklaring, het elektriese licht boven het
zonnelicht te stellen. Doch in deze derde hoofdstroming - de italjaanse - van de
moderne kunst schaadt dit veel meer theoretiese revolutionarisme het werk weinig.
Bij de geestelike, anti-materialistiese5 beweging sluiten zij zich in hun manifest aan:
‘Notre besoin grandissant de vérité ne peut plus se contenter de la Forme et de la
Couleur comme elles furent comprises jusqu'ici. Le geste que nous voulons reproduire
sur la toile ne sera plus un instant fixé du dynamisme universel. Ce sera simplement
la sensation dynamique elle-même.’ Wat zij materiëel illustreren: ‘En effet, tout
bouge, tout court, tout se transforme rapidement. Un profil n'est jamais immobile
devant nous, mais il apparaît et disparaît sans cesse. Etant donné la persistance de
l'image dans la rétine, les objets en mouvement se multiplient, se déforment en se
poursuivant, comme des vibra-
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Theodor Däubler: Acht Jahre Sturm; art. in Das Kunstblatt, jrg. 1917, nr. 2.
Paradoks is het te heten dat de bourgeoise, materialistiese kunstopvatting tegenover de
wetenschappelike vooruitgang en het daaruit volgende landschap een histories-idealistiese
houding aanneemt. Deze opvatting staat vijandig tegenover het z.g. materialisme van
industriële landschappen. De stemmings-objektiviteit van de bourgeois bepaalt zich bij
stereotiepschoonheden: bloemen, portretten, landschappen volgens de kunsthistoriese
opvatting en komposities. De bourgeois begrijpt dit enigszins als een reaktie op het
contemporaine prozaïese.
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tions précipitées, dans l'espace qu'ils parcourent. C'est ainsi qu'un cheval courant n'a
pas quatre pattes, mais il en a vingt, et leurs mouvements sont triangulaires.’ Daaruit
volgen de interessantste punten, 6, 7 en 9, van hun manifest: ‘que le
complémentarisme inné est une nécessité absolue en peinture; que le dynamisme
universel doit être donné en peinture comme sensation dynamique; que le mouvement
et la lumière détruisent la matérialité des corps.’6
In Frankrijk, Duitsland en Italië deed zich aldus bijna gelijktijdig in de plastiese
kunsten de geestelike, anti-materialistiese kunstrichting voor, in aansluiting met de
politiek-filosofiese en literaire, in Duitsland zeer ekspressief het ‘Aktivisme’ geheten.
Afgezien van het speciaal sistematiese dat de futuristiese school hier en daar vertoont,
proklameren al deze richtingen het vervangen van het sedert de Renaissance in de
kunst geëerbiedigde fysioplastiese door het ideoplastiese, de dubbele zelfstandigheid
van de natuur en de kunstenaar, en dus van objekt als zodanig en het
‘gesubjektiveerde’ objekt (een lamp als toestel om licht bij te brengen of anderzijds
de betekenis, de waarde van een lamp door de kunstenaar gegeven7). Alleenheerser
over het werk dat hij scheppen gaat is de kunstenaar: hij doet de keus onder de gans
te zijner beschikking staande materiële of geestelike vormen of kleuren. Daarenboven
moet het werk meer geven dan dat wat door een bloot-objektieve weergave binnen
het doek of het beeld kan gebracht worden. Wat aldus het moderne werk zal kunnen
geven valt voorlopig binnen de ruimte, die tussen deze twee punten ligt: 1e) een
synthese van gelijksoortige in de natuur waarneembare gebeurtenissen, - ‘nicht das
Einzelding malte sie (expr. Malerei) sondern wenn ich so sagen darf, die platonische
Idee des Dings; nicht das Individuelle will sie ausdrücken, sondern das allen
gleichartigen Dingen gemeinsame’8; 2e) de louter lyries-individuële emotie, zoals
dit bij Kandinsky en Van Heemskerck lyries-muziekaal, bij Chagall lyries-epies het
geval is. De moderne kunst zal bijgevolg van af het typen-synthetiserende tot het
abstrakte van de louter subjektieve uitdrukking omvatten. Het doek moet meer kunnen
geven dan dat wat volgens een bepaalde materialis-

6
7
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Manifeste des peintres futuristes, Milan, 1910, uitg. Poesia.
Deze dubbele zelfstandigheid dringt zelfs verder door; of het doek syntheties is of
lyries-emotioneel, toch zal het werk van de moderne kunstenaar zich als een zelfstandigheid
tegenover subjekt-kunstenaar verhouden. ‘Die Dinge, die wir schöpfen’, schrijft Th. Däubler,
‘sollen ichbegabt sein: nicht für unsern Standpunkt perspektivisch entfaltet, sondern aus sich
selbst hervorkristallisiert. Der Mittelpunkt der Welt ist in jedem Ich; sogar im ichberechtigten
Werk. Der Rahmen des Gemäldes wird die Grenze seiner Begreifbarkeit; das Bild zieht uns
weder zu sich, noch weist es uns einen Platz zum Betrachten an: es wälzt sich aus sich selbst
in seine Ertastbarkeiten. Wenn wir beim Schöpfen sind, so geben wir dem Ding seinen
geistigen Schwerpunkt, der zugleich der Mittelpunkt seiner Sachgemässheit sein muss. Damit
hats einen Kern. Von dem strömt nun unsre eigne Leidenschaft aus. Wir staunen, dass wir
sie so zusammenfassen und dadurch steigern konnten.’ (Der neue Standpunkt, Hellerau,
Jacob Hegner, 1916.)
Daniel Henry: Der Kubismus, Die Weissen Blaetter, 1916.
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tiese afmetingsmaatstaf binnen het doek kan samengebracht worden. Van daar
synthese van het formele uitzicht van de dingen, toestanden of gebeurtenissen (Le
port van Metzinger, toestand; Les baigneuses van Gleizes, gebeurtenis); ofwel de
kunst van de grote zieledrang, volgens Kandinsky (‘je freier das Abstrakte der Form
liegt, desto reiner und primitiver klingt es’), de hoogste vorm van de kunst.9
Zo groeide in Europa de richting van het geestelike tegenover de materialistiese
bourgeoisopvatting, in algemeen kunsthistoriese zin de ideoplastiek na eeuwen van
fysioplastiek in de kunst. Niet een breuk met het impressionisme, wel een grote
verruiming daarvan. Waar het impressionisme het ‘l'art pour l'art’ door een subjektieve
fantaisie, een objekt-subjekt-compromis interpreteerde, zou het ekspressionisme de
kunst tot ‘l'effusion pure’ (Gleizes-Metzinger) voeren. Veel minder revolutionair
dan het impressionisme is het ekspressionisme. De strijd van het impressionisme
ging om het formele, om het doen aanvaarden van een soort vivisektie van het koloriet
in gamma's; het impressionistiese begrip van het kunstwerk daarentegen bleef
hetzelfde als het sedert de Renaissance geadmitteerde. Eenvoudig omdat het meer
positief geestelike inhoud biedt is het ekspressionisme minder uitsluitend
revolutionair; de ekspressionisten schijnen het misschien meer, wat echter meer op
het geweldige van hun zich volgens een nieuwe opvatting manifesterend temperament
neerkomt; het ekspressionisme is het minder. Het ekspressionisme sluit creatief bij
een hernieuwde levensaanschouwing aan; het impressionisme was het gevolg van
heersende levenskonceptie. Het impressionisme is schoon als het werk van Renoir,
dat is alles; iets schoons dat men niet begeert te bezitten, noch te zijn. Bewondering,
maar geen liefde. Het impressionisme is intellektualisme; het werkt niet hamerend
op het gemoed. Dit wil het ekspressionisme wel doen. Bepaalde vlakken met bepaalde
kleur; een vlak van een zekere afmeting, van bepaalde vorm heeft een bepaalde
hoeveelheid en hoedanigheid kleur nodig: dit is het wezen van het kleurvlak. Geen
vlakken meer of kleuren door kontoeren gelimiteerd of in gamma-analyses
verdwijnend, doch kleurvlakken. Een kleurvlak is eenvoudig als een volkslied. Deze
vaste koloristiek is een eenvoudig en door eenieder vatbaar sentiment. Zoals het volk
uit persoonlike noodwendigheid in een dier, in een plant een ziel creeert (dieren-,
plantenfolklore), zal het in deze eveneens innerlik levende kleurvlakken een leven
ontdekken. Voorlopig zoekt het volk dit niet in een picturaal of plasties kunstwerk,
wel in de muziekale kunstuiting; daarom ontdekt het dit in de eerstgenoemde
kunstwerken dan ook niet. Wanneer het volk niet meer een kunstwerk aan de
geadmitteerde kunststereotiepen zal toetsen, doch enkel zal beproeven zich in de
plaats van het leven van het kunstwerk te stellen; wanneer het dit kunstwerk als een
levend wezen, als dier of plant, zal begrijpen en daaruit de logiese gevolgtrekking
zal maken dat, om dit kunstwerk te benaderen, de toeschouwer zich in het centrum
van dit kunstwerk moet plaatsen, zijn geest stellen op de plaats van de veronderstelde
geest van het kunstwerk, dan zal het de eenvoudige, doch noodzakelike stap gedaan
hebben.

9

Kandinsky: Ueber das Geistige in der Kunst, München, Piper, 1912.
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Zoals het volk met een operettewijs meegaat, niet om de uiterlike inhoud, doch omdat
het zich werkelik in de geest van de helden getransposeerd heeft, zo ook zal het een
kleurvlak moeten begrijpen. De impressionistiese gamma's zijn analyse, dus
intellektualisme; de kleurvlakken daarentegen spontaneïteit: een lyriese synthese van
een zielemotie of van een zieledrama. Niet anders is het volkse sentiment. Reeds
werd dit door ons geïllustreerd: ‘een landschap dat zal voorgesteld worden niet
volgens zijn objektief uitzicht, en bijgevolg zonder de oppervlakkige kontoeren, doch
wel door een koloristiese gelijkwaarde van zijn kleurvlakken, zal weldra spoediger
herkenbaar zijn dan een landschap dat wel volgens deze objektiviteit, doch niet met
de nodige koloristiese gelijkwaarde wordt gegeven. Wat dan weer neer komt op:
rekening houden met het idee landschap.’
Voor wat de vorm betreft hebben de vlakken: ten eerste een beperkte, als ik zeggen
mag persoonlike funktie, daarna een tweede, die het algemene van het kunstwerk
ten goede moet komen. Deze twee funkties van de vlakken zijn te vergelijken met
de individuële en de sociale plichten van de mens. Voornamelik valt dus als eerste
ekspressionisties princiep wat de vorm betreft te onthouden dat hij een zelfstandig
leven heeft, zoals de bladeren van de boom tegenover de boom het zelfstandig leven
van hun muziek hebben; het ganse ekspressionisme is overigens lyriese kunst te
heten. Ten tweede moet het vlak in verhouding met het koloriet zijn. Bepaalde vlakken
behoeven weer een bepaalde kleur; deze verhouding kan echter evengoed
disharmonies als harmonies zijn, zoals b.v. de primitieven er aan hielden de hevigheid
van rood naast blauw te laten werken; deze verhouding kan evengoed antilogies als
logies zijn. Op de mogelikheid van deze disharmonie en deze antilogiek legt
voornamelik Kandinsky de nadruk. Wij kunnen met een ‘traurige’ sympathie
tegenover het werk van Mozart staan, schrijft hij, deze sympathie voor de Mozartse
opvatting is nochtans slechts een verpozing in ons leven; wij horen dit alles toch als
klanken uit een vervlogen tijd. ‘Kampf der Töne, das verlorne Gleichgewicht, fallende
“Prinzipien”, unerwartete Trommelschläge, grosse Fragen, scheinbar zielloses Streben,
scheinbar zerrissener Drang und Sehnsucht, zerschlagene Ketten und Bänder,
Gegensätze (Unsere Harmonie ruht hauptsächlich auf dem Prinzip des Gegensatzes,
zegt hij iets verder) und Widersprüche, das ist unsere Harmonie. Auf dieser Harmonie
fussende Komposition ist eine Zusammenstellung farbiger und zeichnerischer Formen,
die als solche selbständig existieren, von der inneren Notwendigkeit herausgeholt
werden und im dadurch entstandenen gemeinsamen Leben ein Ganzes bilden, welches
Bild heisst.’
Hierna vinden wij in de vermelde richtingen wat het onderling complementarisme
der vlakken en der lijnen te heten is. Het doek heeft een intensiteitspunt. Dit: zijn
centrum. Vanzelf spreekt het dat dit centrum van geen akademiese symmetrie
afhankelik is; dit intensiteitspunt kan evengoed in de linker bovenhoek als in de
rechter benedenhoek of in het centrum van het schilderij gelegen zijn. De vormen
en kleuren die dit intensiteitspunt, dat het lichtpunt van het schilderij is, omgeven,
moeten zodanig werken dat onmiddellik de aandacht op dit intensiteitspunt gevestigd
wordt, omdat daarin de sleutel van het begrijpen van het ganse werk ligt. Daaruit
volgt het complementa-
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risme. Om b.v. een rechthoekig intensiteitsvlak in reliëf te stellen kunnen
komplementaire cirkelvlakken en ronde lijnen aangebracht worden, die in het doek
geen andere betekenis hebben dan de beweging van het schilderij in de richting van
dit centrum te aktiveren. Is het licht van dit intensiteitsvlak in hel koloriet gegeven,
- wat niet noodzakelik het geval moet zijn, want ook donkerblauw b.v. kan het
lichtpunt van een schilderij betekenen, - dan kunnen donkere vlakken complementair
met hetzelfde doel als ronde lijnen tegenover de rechte vlakken aangebracht worden.
Is het intensiteitspunt b.v. donkerblauw dan kunnen helle kleurvlakken als
complementaire werken. Door deze verhouding van de vlakken en de kleuren harmonies of disharmonies - bekomt het kunstwerk stijl. Om door een voorbeeld te
illustreren, zo is de waarde van de schaduw van een boom naast die boom te
concentreren, om het lichtspel op de boom in een evidenter reliëf te stellen (men zie
Les arbres van F. Léger). Dit alles heeft betrekking op de kwaliteit van de
aangebrachte vlakken en kleuren. Voor wat de kwantiteit betreft bestaat hetzelfde
complementarisme; een doek wordt b.v. te zwaar door een te groot gebruik van
massaal werkende, donkere vierkanten; om het doek van dit euvel te bevrijden kunnen
dan met sukses lichte vierkanten, donkere of helle cirkels, naar de bijvoeging die
hier noodzakelik blijkt, aangewend worden. Dit opent ontzaggelike mogelikheden
de baan: het inwerken van een rode cirkel op een blauw driehoek en omgekeerd; het
spel van duizenden geometriese vormen; het wegspelen van het kontoer of het sterk
in reliëf stellen daarvan, enz.
Men leide uit dit alles nu niet al te spoedig af dat deze theorie waarschijnlik naar
iets als de ongekontroleerde ornamentiek van een Perzies tapijt voeren moet. De
innige noodwendigheid die dit complementarisme moet wettigen, ja nodig maakt
staat een loutere ornamentiek reeds in de weg.
In de eerstkomende tijden van het ekspressionisme zal niet de louter lyriese
uitdrukking van een zieledrang overwegen, doch wel de synthetiserende drang en
de verhouding tussen uiterlikheid en innerlikheid. Niet de lyriese Improvisationen
van Kandinsky of de komposities van Mondriaan zullen vooreerst de norma van het
ekspressionisme vormen, wel de rationele ‘verdichting’ van de verhouding tussen
impressie en ekspressie, tussen objekt en subjekt, geest en materie, uiterlikheid en
innerlikheid zoals dit het geval zijn moet in het tijdperk van overgangskunst, dat ligt
tussen het materiële van het impressionisme en het abstrakt lyrisme van een mogelike
toekomstkunst. Deze overgangskunst vindt men het best in Metzinger, Gleizes, Léger,
in de opperste vereenvoudiging van Klee's uiterst synthetiserende arbeid, van
Severini's dynamisme om voorbeelden uit de verscheiden groepen aan te halen. Hier
is het ekspressionisme best te vergelijken met een politieke stroming met dubbel
doel: het ontwerpen van de toekomststaat en de werkzaamheid om stilaan de oude
staat naar de toekomststaat te voeren. In dezelfde zin stelt het ekspressionisme de
louter lyriese ekspressie van de artistiek-menselike zieledrang als einddoel voorop.
Doch geleidelikheid der emancipatie imponeert zich zowel aan de meeste kunstenaars
als aan de toeschouwers. Noch het publiek, noch de kunstenaars kunnen in het
algemeen, gelet op het inwerken van eeuwen materialisme, de dodesprong van een
volledige breuk met de buitenwereld wagen.
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Gleizes en Metzinger spreken zich in de zin van deze aktiviteit uit: ‘Que le tableau
n'imite rien et qu'il présente nûment sa raison d'être. Nous aurions mauvaise grâce à
déplorer l'absence de tout ce dont, fleurs, campagne ou visage, il n'aurait pu être que
le reflet. Néanmoins avouons que la réminiscence des formes naturelles ne saurait
être absolument bannie, du moins actuellement. On ne hausse pas d'emblée un art
jusqu'à l'effusion pure.’10 Hetzelfde zegt de schilder Kandinsky in zijn reeds
herhaaldelik geciteerd werk: ‘Unsere Malerei ist aber wieder heute in einem anderen
Zustand; ihre Emanzipation von der direkten Abhängigkeit von der “Natur” ist im
allerersten Anfange. Wenn bis jetzt die Farbe und Form als innere Agentien verwendet
wurden, so war es hauptsächlich unbewusst. Das Unterordnen der Komposition einer
geometrischen Form wurde schon in alter Kunst angewandt. (z.B. bei den Persern).
Das Bauen aber auf der rein geistigen Basis ist eine lange Arbeit, die erst ziemlich
blind und aufs Geratewohl beginnt. Dabei ist es nötig, dass der Maler ausser seinen
Augen, auch seine Seele kultiviert, damit sie auch fähig wird, die Farbe auf ihrer
Waage zu wiegen und nicht nur beim Empfangen der äusseren Eindrücke (auch
freilich hie und da der inneren), sondern als bestimmende Kraft beim Entstehen ihrer
Werke tätig ist.’
‘Wenn wir schon heute anfangen würden, ganz das Band, das uns mit der Natur
verknüpft, zu vernichten, mit Gewalt auf die Befreiung loszusteuern und uns
ausschliesslich mit der Kombination von reiner Farbe und unabhängiger Form zu
begnügen, so würden wir Werke schaffen, die wie eine geometrische Ornamentik
aussehen, die, grob gesagt, einer Krawatte, einem Teppich gleichen würden. Die
Schönheit der Farbe und der Form ist kein genügendes Ziel in der Kunst. Wir sind
eben infolge unseres elementaren Zustandes in der Malerei sehr wenig fähig, von
ganz emanzipierter Farben-, Formenkomposition schon heute ein inneres Erlebnis
zu erhalten.’
Dit zijn zeer bondig de vergelijkingen die wij, het gemeenschappelik deel der in
Europa bijna gelijktijdig op verscheidene punten groeiende richtingen betreffend, te
maken hadden met doel op het synthetiserende van deze richtingen naar éenzelfde
allesbeheersende beweging te wijzen. Ongetwijfeld is er tot hiertoe geen vaste theorie
gegroeid. Doch met het oog op de levenskracht der moderne kunst is er meer gebeurd:
gelijktijdig groeide in Duitsland, Frankrijk en Italië dezelfde noodwendigheid; in de
emancipatie in Duitsland speelde het slaviese ethos een overwegende rol (D. Burljuk,
Barlach, Archipenko, Chagall, Jawlensky, Kandinsky) en spoedig versterkte Nederland
(Schelfhout, Wichmann, Van Gestel, Mondriaan) het kontingent. Terwijl een spoedige
overheersing van een plaatselike richting over gans Europa als een plotseling snobisme
te verklaren zou geweest zijn, wijst deze gelijktijdigheid op een vernieuwende,
algemeen-europese levensdrang. Meer dan een bepaalde theorie, betekent deze
gelijktijdigheid; gezond is het wanneer de theorie uit de praksis procedeert en niet
omgekeerd. Van daar is het ook gezond wanneer de algemene theorie uit gelijktijdige
plaatselike richtingen ontstaat. De theorie die uit deze gelijktijdigheid groeien moet,
kan niet het
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Albert Gleizes et ]ean Metzinger: Du ‘cubisme’, Paris, Figuière, edit., 1912.
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van het begin af oude uitzicht van een naar nieuwigheid trachtende esthetiek bieden;
uit een gelijktijdige levensdrang geboren moet zij reeds meer zijn dan een loutere
esthetiek. Daardoor schakelt het ekspressionisme zich in de zich tans op de voorgrond
dringende levensaanschouwing als artistieke uiting in.
Uitgesloten blijft evenwel voorlopig het leggen van een generaalbasis van het
ekspressionisme. Meer dan een vermoeden is het dat, wanneer de miljoenen mensen
die tans door het oorlogsbedrijf opgeslorpt zijn, weer voor het gewone leven zullen
vrij komen, daar hun leven tijdens de oorlog zulke intensieve en ekstensieve
uitbreiding nam, (beierse boeren waren b.v. te Konstantinopel en enkele dagen later
in het Westen; daar stonden zij te midden het geweldige oorlogsvoeren, om weer
enige tijd later rustig hun dorp te bezoeken), dat zij een macht voor die alomvattende
levensaanschouwing, waaruit het ekspressionisme als artistieke uiting geboren is,
worden zullen.
Te onthouden blijft het algemene streven naar het geestelike, antimaterialistiese
in de kunst. De kunst die weer voor de kunst zal veroverd worden en niet langer
utilitair volgens de ingevingen van de bourgeoise kunstsmaak mag gebruikt worden.
De bourgeois speelt tans in de kunst nog de hoofdrol; deze moet hem ongetwijfeld
onttrokken en de kunstenaar weer toevertrouwd worden.

II
In de moderne kunst ligt het voorvoelen en de geestelike oorsprong van het
ekspressionisme reeds ver achteruit. Er zou met Cézanne te beginnen zijn. Guillaume
Apollinaire noemt in Les peintres cubistes dit stadium van voorvoelen de periode
van het intuïtief kubisme en onder de intuïtieve kubisten rangschikt hij: Cézanne,
Derain, ‘Le Douanier’ Rousseau, Laurencin, Le Fauconnier, Friesz en nog enkele
anderen.
Het is in dit intuïtief ekspressionisme dat wij het aanknopingspunt met Vlaanderen
kunnen leggen. Geen beter voorbeeld van intuïtief ekspressionisme dan onze grote
James Ensor, dewelke de futuristen tot een hunner voorlopers rekenden. Allerminst
is James Ensor tot de luministen van zijn generatie, met dewelken hij rond de jaren
'80-'90 optrad, te rekenen. Er is een ontzaggelike kloof tussen al dezen die langs de
ene zijde, die van de volmaakte impressionistiese opvatting te rekenen zijn, of zij
Claus, Van Rysselberghe, Baseleer of zelfs Laermans heten, en de enkele Ensor.
Langs de ene zijde behoort alles tot het materialisme, met een stemming verhoogd;
bij Ensor is om zo te zeggen het ganse werk dóór een sterke vergeesteliking. Daar
ligt reeds het enorme verschil in de konceptie van het kunstwerk. Een landschap van
Claus, een marine van Baseleer, een portret van Jacob Smits zijn elk het rezultaat
van een opvatting die ten eerste het objekt, ten tweede de onmiddellike stemming
van de kunstenaar analyseert. De kathedraal, Hop Frog, Maskers vóór de dood, Les
masques scandalisés zijn werken van louter synthetiese aard. In die zin
vertegenwoordigen de bovengenoemde kunstenaars veel beter de geest van hun tijd,
die van de liberale bourgeoisie van het einde der negentiende eeuw, dan dit de
geweldige Oostendenaar zou kunnen doen. Kunst-
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histories is James Ensor enkel in de ketting van het eeuwig weerkerende
ekspressionisme, naast de vlaamse, waalse, rijnlandse primitieven, naast Bosch,
Brueghel, Goya, in te schakelen.
Ongetwijfeld heeft Ensor groot deel gehad in de revolutie van zijn tijd; ongetwijfeld
heeft hij zich aangesloten bij de toenmalige renovatoriese gedachten. Doch deze
grondgedachten, die bij de anderen, Claus, Oleffe, Van Rysselberghe van allereerste
belang zijn gebleven, hebben bij Ensor slechts revolutionaire, aldus sekundaire waarde
gehad. De essentiële intuïtie van zijn bij uitstek geestelik karakter ligt buiten deze
impressionistiese revolutie. Van het impressionisme is overigens de goede kern Ensor
bijgebleven, en weinig gaf hij in het euvel van deze richting. Van de twee faktoren
in de plastiese kunsten heeft het impressionisme er altans één herkend: de kleur; de
vorm werd echter verwaarloosd. Aldus erkende het impressionisme de waarde van
de lichtwerking op de kleur, doch niet op de vorm; van uit dit laatste euvel dan ook
niet volledig op de kleur, want kleur en vorm staan in een onderling niet te verbreken
verband. Dit innig verband wist Ensor reeds in De lampist daar te stellen; in de
vlakbelichting in dit werk herkennen de kubisten dan ook met reden een streven met
het hunne verwant. Doch terwijl de impressionisten de kleur als voornaamste faktor
om het objekt weer te geven begrijpen of eenvoudig als het voornaamste bestanddeel
van het objekt en van daaruit, gevolg van hun analytiese opvatting, deze kleur
ontleden, waaruit hun vivisektie gelijke gamma's, kent James Ensor van een andere
zijde de vreugde van het aanwenden van de kleur om de kleur; zijne kleur is los van
de analytiese objektiviteit van de impressionisten. De kleur is bij hem alles; hij zegt
wel het licht, doch daar hij slechts zelden (b.v. wel in De lampist) met de vorm
rekening houdt, moeten wij hem niet op het woord geloven; hij bedoelt inderdaad
de kleur. Ensor gebruikt objekten; doch deze zijn daar om de kleur te illustreren, niet
de kleur om de objekten. Zoiets blijkt duidelik uit zijn Kristus op de baren, zijn Val
der engelen en uit meerdere stillevens. James Ensor wil enkel rekening houden met
het licht; had hij de werking van het licht op de vorm steeds zó begrepen, als hij deze
op de kleur begreep; had hij de vorm dezelfde waarde toegekend als de kleur, het
meest onomwonden ekspressionisme ware daarvan het gevolg geweest. Tans echter
doet hij slechts wat de vorm betreft een stap verder dan de impressionisten. Hij
formuleert zelf: ‘La vision se modifie en observant. La première vision, celle du
vulgaire, c'est la ligne simple, riche sans recherche de couleur (laat ons b.v. Ingres
noemen). La seconde période c'est celle où l'oeil plus exercé, discerne les valeurs
des tons et leurs délicatesses; celle-ci est déjà moins comprise du vulgaire. (Millet).
La dernière est celle où l'artiste voit les subtilités et les jeux multiples de la lumière
(tot hier het impressionisme), ses plans, ses gravitations (verder dan het
impressionisme). Les recherches progressives modifient la vision primitive et la
ligne souffre et devient secondaire.11 (Hier staat Ensor tussen impressionisme en
ekspressionisme; ekspressionisties beschouwd verandert het licht inderdaad
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James Ensor, peintre et graveur, Opstellen van en over Ensor verzameld door het tijdschrift
La Plume, Parijs, 1899.
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de primitieve visie en lijdt de lijn daaronder; doch zij wordt niet noodzakelik
sekundair. De beide mogelikheden, primair of sekundair, blijven open liggen; evenwel
wordt de lijn noodzakelik anders.)
De kunst van Ensor heeft hetzelfde intolerante karakter als het ekspressionisme.
Ideeel gans gescheiden van het impressionisme. Allerminst is deze kunst op de
toeschouwer berekend; van het compromis tussen kunstenaar en bourgeois, vindt
men bij deze eenzame, die weet dat het ‘schone’ alleen niet volstaat, niets terug. Hier
en daar evenwel vertoont Ensor een scherts, die zwakte nabij staat: in negatieve zin
berekent hij op de bourgeois. Dat heet hij dan: ‘épater les bourgeois’. In negatieve
zin op de bourgeois berekenen is echter eveneens en evengoed rekening houden met
zijn opvatting. Doch dit is slechts een momentele zwakte in Ensor; hij is te veel
kunstenaar, d.i. te innerlik-eenzaam, om zich geruime tijd in inverse zin met de
bourgeoise kunstsmaak in te laten. De metafysiek in Ensor's voorstelling, doch nog
meer in zijn kleur vergt vanwege de bourgeois-toeschouwer een te grote inspanning.
Hier is de breuk met de bourgeois volledig: de kunst is genieten, meent deze. De
kunst van Ensor ligt gans buiten de oppervlakkige interpretering van dit ‘genieten’.
Dit komt tot een uiterlike tegenstelling: Ensor is uiterst sensitieve kunst; doch omdat
hij met de bourgeois geen rekening houdt, moet Ensor de bourgeois brutaal-eenzaam
voorkomen, als b.v. ook het geval is met de diep-innerlik levende kluizenaar tegenover
de vrouw die hem tevergeefs poogde te verleiden. Geen kunstenaar die méér in
begeestering gebracht werd door de gebeurtenissen van de buitenwereld: het licht.
Dit wekte in hem de scheppingsdrift: hij wil een wereld scheppen, met insgelijks
zulke objekten, voornamelik met insgelijks zulk levensgeweld. De bourgeois heeft
echter slechts de maatstaf: in de esthetiese wereld een beeld, een nabootsing van zijn
wereld ontdekken. De andere wereld, deze die Ensor naar zijn zieledrang schept,
blijft hem vreemd, onbegrijpelik. En aldus blijven hem vreemd, de door het subjekt
uiterst streng-formeel gecreëerde objekten bij Ensor. Tussen Ensor- en de
compromis-kunst van het impressionisme ligt dezelfde afstand als tussen de gotiek
en de laatgotiek. In de gotiek en bij Ensor procedeert het kunstwerk uit de zieledrang;
alles is berekend op de kommunie tussen de kunstenaar en een hoger bestaan; alles
komt dus neer op het zoeken van de kunstenaar; het kunstwerk is het zoeken van de
kunstenaar naar de hogere macht: geloof. Hier staan zowel het monotheïsme van
Mathias Grünewald, als het pantheïsme van Vinc. van Gogh of het ubiquiteitsgevoel
van Ensor op hetzelfde plan. Als de laatgotiek echter is het impressionisme, spijts
alle absolute formules, op de toeschouwer berekend: de waarheid van de zieledrang
wordt door de schoonheid van het gepresteerde kunstwerk verdrongen. Relatief is
wel in de beide uitingen en naar de tijdsgeest de opvatting van schoonheid, doch
absoluut moet de drang naar de enige, ware schoonheid blijven.
Een laatste woord over Ensor met het oog op het ekspressionisme. Wij bespraken
de dubbele kultus van het subjekt en het objekt in het ekspressionisme. Wat de
innerlike geboorte van het kunstwerk betreft, heeft enkel het subjekt, de innerlike
noodzakelikheid haar wet in te geven; doch in de uiterlike manifestatie van dit alsdan
reeds innerlik bestaand kunstwerk is deze dubbele kultus aanwezig. Hiervan biedt
Ensor een voor-
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beeld. De val der engelen uitgezonderd, waar alles voornamelik op een uiterlike
dynamiek, bizonder door het koloriet gerealiseerd neerkomt, is zijn dynamiek enkel
van innerlike aard. In zijn fantastiek poseert hij objekten die zich met zichtbaar
welbehagen van de kunstenaar in de meest cocasse statiek verstarren. Uiterlik geen
sterkere onbewegelikheid dan die domme maskers. Al de trekken zijn verstard: elk
masker is een dodemasker. Doch wanneer men de werken nader bekijkt dan in de
gewone behagelikheid, komt men zeer spoedig tot de konkluzie dat deze starre
uiterlike statiek slechts om het sterke antagonisme met een zeer doordachte innerlike
dynamiek gewild is. Dit antagonisme is tot in de minste bizonderheden doorgedreven.
De ogen die als de spiegel van de ziel gelden, zijn, als zulks bij maskers het geval is
en trouw naar de uiterlikheid gevolgd, door oogholten vervangen. Hier staan wij dus
voor het feit dat de ogen die zelfs door de impressionisten gebruikt werden om de
geestelike inhoud van het personnage te weerkaatsen, weggedacht zijn. Uiterlik zou
Ensor het er speciaal op aangelegd hebben enkel objekten, met het oog op een
weergeven van het star uitzicht van de dingen daar te stellen. Het is een vergissing.
De starre oogkassen van de maskers ontmaskeren zich onmiddellik en meer dan
ogen, de spiegel van de ziel, wordt deze uiterlik starre statiek. Men neme Les masques
scandalisés, Maskers vóór de dood en men zal uit deze schijnbaar statiese dingen
zich een geweldige interieure dynamiek zien ontwikkelen. In tegenovergestelde zin
uit Wilhelm Hausenstein een dergelike mening: Selbst da, wo diese Kunst in rein
persönlich bedingter Phantasie zu wurzeln scheint, ist sie objektiv: trotz alles
Subjektiv-willkürlichen scheinen die Formen nicht erfunden, sondern existierend,
nicht durch Persönliches eines schaffenden Künstlers, sondern durch sich selbst
verursacht. So sind bei Bosch und Brueghel Versuchungen und Teufel einfach
existent, und sie sind durch die Objektivität ihres Daseins unbezweifelbar und also
irgendwie beruhigt, beruhigend.12 Wat ook boven een formele objektiviteit staat.
Doch deze kriticus trekt zijn konkluzie te gemakkelik door slechts met een beweging
van de fantastiek rekening te houden. Want dit juist is de psyche van de fantastiek
dat zij is de sterkste in-een-werking van subjekt en objekt. Fantastiek is het subjekt
dat zich uiterlik in een verstarde realiteit manifesteert en fantastiek is de pregnante
subjektiviteit in iets buitengewoon formeels. Hoe sterker de antithesen in beide
gevallen, het formele van het subjekt en het pregnant subjektieve van het objekt, des
te machtiger de fantastiek. Zo Ensor, zo Poe.
In dezelfde zin van dit dubbele sub-consciente van de fantastiek zijn zijn etsen en
tekeningen: De kathedraal, De Gulden Sporeslag, De doodstriomf, De liederlikheid
te verklaren.
Kunsthistories is James Ensor aan Bosch, Brueghel aan te sluiten, doch zijn werk
strekt

12

Wilhelm Hausenstein: James Ensor. Das Kunstblatt, jaarg. 1918, nr. 1.
Essentiëel komen de beide meningen op hetzelfde neer. Er is echter een verschil van standpunt.
Wilh. Hausenstein beschouwt Ensor kunsthistories en subjektief. Hij procedeert van de
werken uit naar Ensor; d.i. van hem, de toeschouwer, door de werken naar Ensor. Wij
daarentegen beproefden van Ensor uit naar de werken te gaan.
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zich ook in de toekomst uit. Daar vindt het naar zijn geestelike inhoud, - juist naar
dit onder-bewuste, - verder meer formeel naar zijn begrip van de kleur als
zelfstandigheid, - metafysiek van het koloriet, - en voornamelik door zijn tot in de
fantastiek dubbel begrip van de subjekt-objekt kombinering onmiddellik aansluiting
met de huidige geestelike stroming van Europa. Ook kan men aanhalen dat de
vlak-interpretering in de Lampist een intuïtief voorvoelen van het kubisme is. Van
het ekspressionisme uitgezien betekent Ensor een machtige voelhoren in het
onmiddellik verleden.
Met en na Ensor blijft het impressionisme weer geruime tijd hoogtij vieren. Claus,
Oleffe, Van Rysselberghe hebben hunne navolgers, die Verstraeten, Sijs, Jefferys,
Crahay, De Smedt heten. Dan duikt het tweede evenement van het ekspressionisme
in Vlaanderen op: Rik Wouters. Geen gebeurtenis als Ensor, spijts de reuzekracht
die uit zijn nog jong werk spreekt; doch een geweldige hoop. Ensor, de zoon van een
engels vader en een vlaamse moeder vertoont een gemitigeerd ethos. Rik Wouters
is gans eenzijdig: het is eenvoudig de machtige brabantse levenslust. Spijts Brabant
zuster Hadewych en Jan van Ruusbroeck heeft voortgebracht, beelden dezen niet,
bizonder in hun godsdienstige-geestelike richting, de brabantse norma.13 Zonderling
genoeg: de norma van Brabant ligt in het Zuiden. Hoe meer men het vlaams
heuvellandschap nadert, des te meer komt men de brabantse norma nabij. Oleffe,
Johan Doxa behoren tot deze louter brabantse norma; doch vooral de vroeger te
Boschvoorde levende Mechelaar, de van langs om meer naar het zuiden opdringende,
aldus synthetiese Brabander: Rik Wouters. Wij aarzelen niet: in volle evolutie naar
het ekspressionisme werd Rik Wouters ons onttrokken. In zijn evolutie is hetzelfde
opmerkenswaard als bij diegenen die zich later bij het ekspressionisme hebben
aangesloten. Rik Wouters begint gelijk eenieder, wiens eerste vorming in het
impressionisme wortelt; hij past intuïtief beginselen van het ekspressionisme toe,
doch verzet zich nog tegen de beweging.
Bij gelegenheid der Rik-Wouters-tentoonstellingen heeft de kritiek hier, zowel als
in Nederland herhaaldelik op zijn verwantschap met Cézanne gewezen. Nochtans
mogen wij niet vergeten dat ook een vlaams schilder zijn woord, altans in Wouters'
eerste vorming meegesproken heeft. Dat Wouters zo vroegtijdig de genade van het
licht vond, zal wel, buiten de brabantse levenslust om, aan Ensor toe te schrijven
zijn. Zijn verering voor de oostendense meester was groot. Daarna komt Cézanne,
de voorloper van het franse kubisme, in het leven van Wouters. De invloed van
Cézanne was zó dat er toch nooit in een doek van Wouters meer van Cézanne, dan
van de echte Wouters aanwezig was. De renovatoriese kracht van Cézanne begrijpt
Wouters echter volledig: d.i. het innerlike leven der uiterlik dode dingen. In een
lichaam leeft de kleur met de struktuur in een zeer innig verband. Even goed als de
vorm, draagt de kleur er toe bij het lichaam inhoud (in de formele drie-dimensionale
betekenis: volume) te geven. Deze inhoud vergat men in het schilderij weer te geven;
deze derde afmeting werd ver-
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Door Brabant wordt hier vlaams-belgies Brabant, Antwerpen en Noord-Brabant verstaan.
Deze gewesten horen regionaal-psychologies bij mekaar. Een zeer goed gelimiteerde
schakering van het vlaamse psyche.
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vangen door een vals perspektivisme. Het schilderij bleef een vlak (surface) met een
perspektiviese overeenkomst. Cézanne wil de inhoud van de lichamen op het doek
weergeven; de primordiale inhoud moet bestudeerd worden: het is de breuk met een
eeuwenoude opvatting van het perspektief. Cézanne brengt de mogelikheid niet enkel
de reëel-formele diepte, maar ook de densiteit in het schilderij om te zetten. ‘Qui
comprend Cézanne, pressent le Cubisme’ menen terecht Gleizes en Metzinger. Door
het rekening-houden met de derde afmeting van de lichamen en het verwijderen van
het perspektivistiese ‘trompe-l'oeil’ werden inderdaad aan het schilderij de horizonnen
geopend, die door het kubisme tot de hoogste mogelikheid van eenvoud zouden
gevoerd worden. Materiëel komt het doek vrij voor het invoeren van een menigte
voorwerpen, die overigens door het voorstellen van hun inhoud en hun densiteit met
minder middelen en minder ruimte, hun begrip zullen wekken.
‘Qui comprend Cézanne, pressent le Cubisme.’ Rik Wouters verstond Cézanne.
Hij droeg intuïtief het Kubisme met zich mede. Wij wijzen hier op de inhoud, de
densiteit in zijn ‘stillevens’ en op zijn voor dit streven naar inhoud zo betekenisvolle
interieurs. In het interieurschilderen zijn drie trappen. Ten eerste de schilders die het
interieur schilderen om zijn objektieve weelde en zich daardoor bij het sterk formele
der voorwerpen houden; een goed voorbeeld hiervoor menen wij in de
objektief-metikuleuze Verhaeren te zien. Ten tweede zij die het interieur schilderen
om het bizondere karakter der atmosfeer, om de innerlikheid. Voorbeeld Jacob Smits.
Dezen die dit atmosfeerweergeven betrachten, willen aldus wel, - natuurlik op hun
analystiese wijze, - de geestelike inhoud van het interieur geven. Zonderling genoeg
ligt echter het interieur als objektieve inhoud, drie-dimensionaal, buiten hun
betrachting. Zij schilderen een vlak en gewoon perspektivisties wordt daarbij de
objektieve inhoud gegeven; de geestelike inhoud, de atmosfeer wordt door de gekende
subjektieve stemmingsinterpretering op het doek gebracht. Daarbij voegt zich dit:
zij beschouwen het interieur als absoluut; de atmosfeer van deze ruimte geven is
alles wat er van dit interieur te maken is; zij houden geen rekening met de relativiteit
van de kamer tegenover het ganse huis, tegenover de stad of het dorp, tegenover de
alomvattende ruimte, waar de kamer als een bepaald drie-dimensionaal blok in ligt.
Het interieur en anders niet. Meer geven dan dit interieur is overigens een werk van
synthetiese aard dat buiten hun analytiese kunstopvatting ligt. De derde groep van
de interieurschilders is die van hen, die de werkelik objektieve waarde van het
interieur, precies het drie-dimensionale op het schilderij hebben gebracht, zich vroom
tegenover het karakteristiek levende in dit objekt willen verhouden en daardoor
afbreken met deze pikturale opvatting dat het interieur als vlakte met toevoeging van
het gewone perspektief weer te geven is. Dit bewustzijn van de materiële inhoud van
de kamer en de noodwendigheid zich daarbij te houden wordt alsdan verhoogd door
het besef van de dynamiek van de kleinere in de grotere ruimte. De horizon ook is
niet het laatste perspektief; achter de horizon bestaat er nog iets. Aldus drie trappen
als men wil: hetgeen men onmiddellik rond zich heeft, de horizon en wat over de
horizon ligt. Niet anders de verhouding met het interieur. Formeel bestaan van het
interieur: de voorwerpen in dit interieur en het interieur als in-
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houd. (In het landschap door de horizon beperkt geldt het ganse landschap als,
weliswaar naar de dimensie onbepaalde, inhoud). Doch geen synthese van dit interieur
is te geven als daarbij niet rekening gehouden wordt met de toestanden van deze
kleine ruimte in de betrekkelike ruimte van het huis, in de absolute van de
oneindigheid. Van dit dubbel-drie-dimensionale karakter van het interieur: de
objektieve inhoud en de synthetiese toestand in de ruimte, houden Cézanne (men zie
de kamer waarin de kriticus Geoffroy geplaatst is) en Rik Wouters, die zijn leer
begrijpt en ontwikkelt, rekening. De bourgeois vraagt zich af, - want hij hecht belang
aan zonderlinge omstandigheden, - waar de kunstenaar toch mag plaats gekozen
hebben om dit interieur zó te betrachten; of hij dit interieur nu van de hoogte naar
de laagte heeft beschouwd. Dit zijn gebruikelike opmerkingen tegenover het werk
van Cézanne en nog meer tegenover dat van Rik Wouters. Een onmiddellik antwoord
op deze vraag zou niet het minste belang hebben; belang heeft wat de kunstenaar
wil: ten eerste de objektieve inhoud, de drie-dimensionale van het interieur geven,
ten tweede de verhouding van de kleine tot de grotere en grootste ruimte. Van daaruit
komt deze voorstelling die de leken ‘van hoog naar laag’ heten; het is het gevolg van
het als in vogelvlucht beschouwen van het interieur als ruimte in de ruimte, van het
begrip van de densiteit van het interieur in de ruimte. De voorstelling van de twee
eerste groepen is tegenover het interieur van analytiese, episodiese aard; zij
beschouwen het interieur uitsluitend binnen een relativiteit. Hier ligt weer het verschil
tussen de bourgeoise opvatting van het impressionisme en de geestelike synthetisering
van de hedendaagse richting. Voor deze laatste opvatting is van Rik Wouters een
interieur met een vrouw en het venster op het land geopend een goed voorbeeld.
Verder gaat Rik Wouters. Het door Cézanne ontdekte wist Derain, bizonder met
het oog op het landschap, een verdere logiese ontwikkeling te schenken. Een landschap
van Derain is nog geen kubisme. Wel echter het voorvoelen daarvan, waardoor het
reeds tot het alomvattende ekspressionisme behoort. Op zijn beurt gaat Wouters een
stap verder dan Cézanne. Men neme zijn doek De delle en men mete de stap die Rik
Wouters alsdan reeds op weg naar het ekspressionisme gedaan heeft. Een essentiëel
verschil reeds met de impressionistiese opvatting; hier is niet van de subjektieve
stemming van de kunstenaar bij het aanschouwen van de delle spraak. Streven is hier
het wezen, de subjektieve ekspressie van de delle te geven, naar haar meest, volgens
de opvatting van de kunstenaar, synthetiese faktoren; in casu de warmte, het naar de
hoogte geslotene van de delle en van daaruit de concentriese beweging van de warmte.
Wouters had zijn werk ook ‘de warmte van de delle’ kunnen heten, doch ‘de delle’
impliceert reeds deze essentiële eigenschap; hier wordt bij ‘de delle’ reeds een
abstraktie gedacht. Wanneer men het met een naar de geest van de kunstenaar verwant
werk vergelijkt, namelik met de landschappen van Auvers door Vinc. van Gogh, want Van Gogh, men neme zijn Onweer in Auvers is insgelijks het ekspressionisme
zeer nabij te brengen, - valt onmiddellik de ekspressionistiese meerwaarde van
Wouters op. De delle van Rik Wouters is reeds een synthese, de idee van de delle;
het Onweer in Auvers is slechts de in ekspressionistiese zin uitgebeelde aktie van de
natuurelementen; het is
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een oorspronkelike middenweg tussen het impressionisme en het ekspressionisme.
In de laatste, in Nederland gecreëerde werken moet, te oordelen naar de ons
toegekomen reprodukties en recensies, Rik Wouters de evolutie in de zin van De
delle hebben voortgezet. Men trok vergelijkingen tussen hem en Le Fauconnier. De
muziekant wijst op een versterking van het ekspressionistiese bewustworden in
Wouters.
Op dezelfde wijze veropenbaart zich Wouters in zijn beeldhouwwerk. De
konstruktieve waarde van het licht weet hij te degageren. Onder de werking van het
licht veranderen de konstruktieve vlakken het lichaam; hun waarden worden
gealtereerd; een omzetting van waarden heeft plaats. Ongetwijfeld: een
intensiteitspunt, een intensiteitslijn van licht wordt vlak; een materiëel klein vlak
waar licht op valt, breidt zich uit, wint aan formele waarde, terwijl een groot
schaduwvlak daarnaast nietig wordt. De waardeomzetting: het kleine lichtvlak wordt
enorm, het grote schaduwvlak klein. Het licht kan aldus in heel grote
intensiteitsvlakken geconcentreerd worden. Van daaruit de konstruktieve waarde
van het licht: het altereert materiëel de waarde van de vlakken, het brengt vlakken
bij en doet er andere reële verdwijnen. In een gelaat biedt b.v. de neus ongeveer het
uitzicht van een pyramiede. Ongeveer twee gelijke vlakken links en rechts en het
derde vlak dat wat op het gelaat rust. Het bazis-vlak is dat der neusvleugels, echter
onder de druk van de linkse en rechtse vleugels, bijna zonder belang. Zo vertoont
zich de neus op het gelaat de face bekeken en zonder rekening te houden met de
lichtinvloed. Het bovenste vlak, daar waar langs boven de twee driehoekvlakken van
links en rechts samenkomen, is, zonder lichtinvloed, zodanig gering, heeft zulke
kleine konstruktieve waarde naast de dimensionaal zeer goed afgetekende vlakken
van links en rechts, dat het schier een lijn wordt. Heel anders worden de afmetingen
wanneer dit vooreerst onbeduidende vlak onmiddellik onder de invloed van het licht
staat. Het onbeduidende vlak wordt dan het vlak dat gans het licht opslorpt en
daartegen, stellen wij voor, worden linkse en rechtse vlakken schaduw. Onmiddellik
daaruit volgt dat dit eerst geringe vlak, dat bijna als de junktielijn der twee driehoeken
kon aanschouwd worden, zich plotseling uitbreidt, terwijl daarnaast de twee
schaduwvlakken ten bate van het lichtvlak schijnen te verkleinen. In plaats van de
drie naar de hoogte konstruktieve vlakken van een pyramiede (twee zichtbare en een
onzichtbare), krijgen wij aldus de vier vlakken van een solied met trapeziese bazis,
want het bovenste vlak dat zich uitgebreid heeft impliceert ook deze uitbreiding aan
het onderste, antipodiese en onzichtbare vlak, dat van driehoek de vorm van trapeze
aanneemt. Wat een voorbeeld is van de konstruktieve waarde van het licht.14
Dit is ook het voornaamste wat Rik Wouters tot verdere ontwikkeling in de plastiek
bracht. Het is de beweging van licht tot vlak, volgens een ver het impressionisme
voorbijstaande opvatting.
Rik Wouters ontviel ons op het ogenblik dat hij waarschijnlik het hoofd van de
nieuwe geestelike stroming in Vlaanderen ging worden. Georg Brandes schreef in
het begin

14

Het was de gelaatsuitdrukking van Manolo's toreador (weergegeven in Cubistes, Futuristes
et Passéistes van G. Coquiot) die ons dit formeel voorbeeld ingaf.

Paul van Ostaijen, Verzameld werk. Deel 4: proza

74
van de oorlog: ‘Tans valt misschien een Göthe, een Shakespeare, een Kopernikus,
een Pasteur. Is er één terreinwinst in staat de landen aan dewelke zulk verlies te beurt
valt, te vergoeden?’
Voornamelik de beeldende kunsten verloren hun denkers, hun hoofden. Duitsland
ontviel de ‘blaue Reiter’, Franz Marc; Frankrijk, André Derain, de inleider tot het
Kubisme; Italië, Boccioni, de schilder-beeldhouwer, leider van de futuristiese
beweging, en Vlaanderen Rik Wouters, die op weg was een even grote betekenis te
krijgen als de drie anderen en dit wel voor de ekspressionistiese kunst.
Hoe het ekspressionisme in Vlaanderen ontstond, en dit in een tijdperk, gedurende
hetwelk de vlaamse kunstenaars, die zich bij deze beweging aansloten, nog slechts
geringe betrekkingen met het buitenland hadden, hoe deze aansluiting als gevolg van
deze afzondering, door reminiscenties van de vroeger geziene futuristiese, kubistiese
en ekspressionistiese werken, door een nieuwe interpretering van het werk van Van
Gogh en Ensor, door kennismaking met de buitenlandse kunst langs grafiese en
fotografiese, alsook langs theoretiese weg bij middel van de werken van Gleizes en
Metzinger, Apollinaire, Worringer, Raphael, Kandinsky, Marc, Däubler, Walden,
Wichmann, doch in allereerste plaats door mutuele beïnvloeding van de vlaamse
ekspressionisten gebeurde; zou een vruchtbaar terrein voor een anekdoties-historiese
studie zijn. Deze atelier-konferenties weer te geven ligt echter grotendeels buiten het
doel van dit opstel. Vooral dient dit onthouden te worden dat als gevolg der huidige
afzondering van Vlaanderen in de groei van het ekspressionisme alhier, de mutuële
beïnvloeding van het grootste belang is geweest. Wanneer onbezonnen kritiek
misbruik zou maken van het verwijt ‘epigonen van het buitenland’, dan zouden wij
met sukses naar de historiek van het ontstaan dezer beweging alhier kunnen wijzen.
Overigens kan hier juist met het oog op de omstandigheden gewezen worden op het
minstens noodgedwongen zoeken naar persoonlike koloristiese interpretering. Mocht
een kriticus halsstarrig genoeg zijn om b.v. de oorspronkelike koloristiek van Floris
Jespers te negeren, dan stuit hij toch ten laatste op deze materiële onmogelikheid.15
Daarenboven is het proces bij de vlaamse ekspressionisten weer anders dan bij de
franse, de duitse, de italjaanse. Aan de poort van het ekspressionisme in Vlaanderen
moet men in reusachtige letters ‘James Ensor’ schrijven, gelijk men onvoorwaardelik
‘Cézanne’ schrijven moet vóór een absolute beweging als het frans kubisme en gelijk
het duits ekspressionisme, bij gebrek aan een werkelik pikruraal proces, groteliks
aanleunt op het intellektualistiese euvel dat het bestrijdt. Het duitse ekspressionisme
is een nieuwe veropenbaring van het alconcentrerende en het al-herscheppende van
het duitse ethos.16
15
16

Natuurlik strekt zich het naspeuren van een mogelike intuïtieve invloed gans buiten het doel
van deze studie, tot in de zuivere psychologie uit.
Het frans kubisme is inderdaad gemakkelik te begrijpen door slechts tot Cézanne op te
klimmen. Het is ternauwernood dat Gleizes en Metzinger in hun rationele uiteenzetting van
het kubisme (voor dewelke uiteenzetting zij zich overigens de moeite niet getroosten een
manifestvormig uitzicht te kiezen, zo overtuigd zijn zij van de onvoorwaardelike ‘précision’
van hunne vooruitzetting) in een summaire nomenclatuur, dan ook het minst belangrijke deel
van hun werk, tot Courbet opklimmen; nauweliks wijzen zij op een verwantschap met
Michel-Angelo. Het kubisme is onvoorwaardelik, men legge de juiste nadruk op het woord.
De franse kubisten maken hun werk zonder proselytiese drift of intellektualisties betoon.
Geen burgerlik, maar een absoluut rationeel quiëtisme. - Gelijk wij zegden baseert het duits
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Geen intellektueel proces, wel een geestelik heeft het ekspressionisme in Vlaanderen
doorgemaakt. In Frankrijk, en als schaduw daarvan in België, was overigens heel
het impressionisme geconcentreerd. Terwijl het moeilik zou zijn een verwantschap
te bepalen tussen het duits ekspressionisme en het duits impressionisme, waarvan
de geringe waarde overigens van langs om meer erkend wordt, kan men in Frankrijk
en België, in de dubbele verhouding, positief als een verdere konsekwentie, negatief
als een reaktie, bij het impressionisme aansluiten, dit zelfs spijts de reusachtige kloof
van fysiotot ideoplastiek. Deze gedeeltelike aansluiting van de jongere beweging bij
de voorafgaande, zó geestverscheidene, als dit met het eks- en het impressionisme
het geval is,

ekspressionisme zich niet op een histories-kausale ontwikkelingstheorie, maar toch heeft het
zijn historiese voorbeelden (niet de burgerlike kausaliteit), zowel als zijn psychologiese, zijn
louter artistieke, tot zelfs artistiek-biolagiese (men zie het geciteerde manifest van ‘der blaue
Reiter’). Deze voorbeelden die alle plus-minus ter illustrering van het
fysio-ideoplastiek-konflikt dienen, strekken zich uit over Griekenland, met de eeuw van
Perikles als middelpunt, tegenstelling: de leeuwepoort van Mukene - de paarden van Phidias.
Verder het romeinse hoogkapitalisme en de groei van de kristelike levensaanschouwing; de
gotiek en de laatgotiek, de gotiese mens en de Renaissance-mens; de oost-aziatiese kunst;
de negerplastiek; de groei van het moderne kapitalisme en de daaruit volgende ontwikkeling
van het burgerlike type; het ‘ambigu’-karakter van deze burger (men zie ook Blüher: Die
Untaten des bürgerlichen Typus, Die Intellektuellen und die Geistigen) en de daaruit volgende
tweespalt tussen kunst en leven, waaruit deze laatste een sekundaire plaats als dekorum van
het eerste toegewezen wordt; ‘dekorum’ wat weer volgens de opvatting van het burgerlike
type ‘objekt en natuur’ impliceert; het subjekt-objekt-konflikt en het streven naar eenheid,
hetzij binnen het subjekt, hetzij binnen het objekt te verwezenliken; het tolerantisme van het
burgerlike type tegenover on-objektieve muziek en het intolerantisme tegenover on-objektieve
plastiek; de intuïtiefilosofie gelijk zij artistiek verwerkt werd bij Kandinsky. Dit alles en
talrijke andere voorbeelden die wij bij deze nomenclatuur vergeten, werden niet het meest
door de kunsthistorici gebruikt, wat voor het ekspressionisme minder belangrijk zou zijn,
doch door de kunstenaars zelf: Marc, Kandinsky, Wauer. Daarbij voegt zich de gastvrijheid
van het duitse ekspressionisme voor het franse kubisme, het italjaanse futurisme.
Dit alles met het doel op het al-omvattende van het duitse ekspressionisme te wijzen. Een
goed overzicht over dit al-omvattende van het duitse ethos vindt men in een klein werk van
Karl Joël: Die neue Weltkultur, 1916, Wolff.
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vindt daarin zijn oorsprong dat de laatstgenoemde beweging met en in het nieuwe,
dat zij in tegenstelling met de geadmitteerde kunst van een ganse eeuw
(Ingres-Maurice Denis) bracht, ook haar eigen katastrofe meevoerde. Er dient gezegd:
ongetwijfeld heeft het impressionisme de waarde van het licht gereleveerd. Doch na
dit gedaan te hebben, trok deze beweging uit zulke openbaring niet de rationele
konkluzies die zich opdrongen; tussen de algemeen geldende kunstsmaak en deze
openbaring werd een compromis gesloten. Onder de invloed van de bourgeoise
levensaanschouwing verloor deze beweging haar rationele hevigheid; haar sukses
lag niet dáárin dat zij met de last van haar waarheid het doel bereikte, - zoals het
hoort te zijn, - doch wel dáár, dat zij spoedig aan de eindpaal aankwam, doordien zij
langzamerhand haar last lichter aan inhoud maakte.
Het ekspressionisme nu breekt met dit compromis. Dit is zijn negatieve verhouding
tegenover het impressionisme. Op deze negatieve verhouding kan men echter niet
genoeg de nadruk leggen; kloof tussen het eks- en impressionisme beduidt deze
verhouding insgelijks breuk met de levensaanschouwing die sedert de Renaissance
de kunst beheerste. Mocht zelfs het ekspressionisme positief niets bieden, dan toch
zou deze beweging de mist vóór de gezichteinder opgeklaard hebben; groeit uit het
ekspressionisme als beweging geen ekspressionisme als stijl dan toch zal aan deze
beweging nog een profetiese zin tegenover de volgende tijd bijblijven. Doordat het
ekspressionisme niet in dit compromis geeft, behoudt het die rationele hevigheid,
aan dewelke het impressionisme verzaakte; voert het princiep dat het licht de waarden
der objekten omzet tot een meer logiese konsekwentie dan het onsoliede, vooral
densiteitloze van een kleurgammaspel. Positief sluit het ekspressionisme bij het
impressionisme aan doordat het de last van de waarheid, door het impressionisme
aan het licht gebracht, doch ook langzamerhand door deze esthetiese aanschouwing
verloren, weer opraapt en ditmaal intolerant en zonder verlies van welke gedurfde
konsekwentie ook, tot het doel dragen wil. Tweevoudig kunnen wij aldus onmiddellik
het ekspressionisme bij het impressionisme aansluiten; wij kunnen zeggen dat de
buitencontemporaine richting van Ingres tot Denis het licht om geen duit waarde
toekende; het impressionisme waagde reeds een paar stuivers; het ekspressionisme
waagt miljoenen. Het frans kubisme kan dan ook absoluut binnen de nationale
ontwikkeling onmiddellik op het impressionisme aanleunen door de sterke kulminante
daarvan: Cézanne, of middellik door dezes leerlingen b.v. Derain. Buiten de
beïnvloeding van Cézanne (Rik Wouters) en Matisse (waaraan O. Jespers wel meer
denken doet), bestaat er ten behoeve van het vlaams ekspressionisme ook een
concentries nationale maatstaf, dewelke insgelijks en voornamelik psychologies door
Ensor op het impressionisme terugvoert. Bij dit alles zal men echter tussen het
werkelik impressionisme (aldus niet Cézanne of Ensor) en het ekspressionisme de
relativiteit van een paar stuivers-miljoenen niet uit het oog mogen verliezen. Voor
het duits ekspressionisme gelden andere beweegredenen, om de eenvoudige reden
dat er, vergeleken bij de franse impressionistiese school, geen duits impressionisme
bestaat.
Wij zullen niet zeggen, getrouw aan de usuële ontwikkelingstheorie: ‘Gedurende
de
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impressionistiese periode, voerde Ensor op de oorspronkelikste, op de meest
sisteemloze wijze (in tegenstelling met het kwellend sisteemvolle van Claus, Van
Rysselberghe), aldus op de zuiverste, meest kommunikatieve wijze het princiep van
“het licht vervormt de voorwerpen” door; hij staat niet buiten het impressionisme,
voert echter dit tot een hoger potentiaal, vanwaar zijn invloed op de jongeren en zijn
positie tussen hen en het impressionisme voor de hand ligt.’ Dit zou verkeerd zijn;
Ensor lokte alhier het ekspressionisme niet uit, noch maakte de jongeren voor de
ontvangenis van dit ekspressionisme bereid; het is niet kunsthistories dat Ensor tussen
het eks- en impressionisme staat; men zou hem allerminst een bestendige plaats
kunnen aanwijzen. Doch het is juist in dit onbestendige, in dit ontwikkelingstheoreties
onbepaalbare waar James Ensor's waarde voor de jongeren, die bij het ekspressionisme
te rekenen zijn, te vinden is. Deze waarde is dus geheel psychologies te beschouwen.
De verhouding van Ensor tot de jongeren was allerminst die van meester tot leerlingen.
In Ensor echter vond elk jongere (hier is natuurlik geen spraak van de gewone
Ensor-epigonen) in de richting van zijn persoonlikheid, een bevestiging van zijn
intuïtie. Ensor omvatte alles; hij was opwekkend voor wie waken moest; verdovend,
voor wie rust nodig had.
Feitelik kan de verhouding ook als volgt gesteld worden: de jongeren voelden
allen, - dezen bewust, de anderen onbewust, - een zekere ‘Gehässigkeit’ tegen het
luminopointillisties sisteem. Maar zij hielden van het licht, - later zou zelfs blijken
veel vromer dan de pointillisten, die geloof door dogma vervangen hadden. - Daaruit
dit dilemma: pro lumine, contra luminisme. Men zal echter niet zeggen: ‘het was
Ensor die aan het komende geslacht de waarde van het licht openbaarde’, want ook
dit deden de neo-impressionisten; in het licht-luminisme-dilemma echter wees hij
op de uitweg die hij daartegenover geplaatst had en verlevendigde in de jongeren
het geloof dat er een uitweg moest bestaan. Het voorbeeld-Ensor bracht helderheid
in het willen der jonge falanx; in plaats van hen naar zich toe te trekken, openbaarde
Ensor hun hun eigen persoonlikheid.
Voornamelik echter is Ensor een geestelik raadsel of beter een menselik raadsel
dat voor het eeuwige levensvraagstuk staan blijft. Kon het anders dan dat hij, te
midden van de andere artistieke manifestaties van louter kontemplatieve aard, een
voorbeeld aan de ‘denkende’ schilders17 zou stellen? Een licht voor de pelgrim die
zijn weg niet
17

‘Denkende schilders’. De koppeling is destijds niet aan de kritiek ontsnapt. De recensent
vroeg zich af: Waren de andere schilders dan quasi-idioten? Het is met het oog op de
eventuele herhaling van zulke terminologiese struikeloorzaak dat wij de term verklaren. Feit
is: bij elk schilder is er een intellektuele funktie, die, ware het slechts om de objektieve indruk
op het doek te brengen, noodzakelik hoeft werkzaam te zijn. Zo iets vindt men even goed bij
de camelot die de kathedraal schildert als in de ‘koeien die de Leie overzwemmen’. Denken
strekt zich echter verder dan dit plus-minus kompositioneel ingewikkeld proces van de
indruk-weergave uit. B.v. het is niet speciaal het werk van een ‘denkend’ schilder iemand
die lacht weer te geven; om dit te doen moet geen nieuwe vorm ‘gedacht’ worden. Doch
wanneer men b.v. een man die precies om de malligheid van een souvenir lacht wil voorstellen,
dan vindt de schilder daarvoor geen bestaande vormen, dan hoeft hij te zoeken, te ‘denken’.
Het verschil dat overigens hier van kunstenaar tot kunstenaar gelegd wordt bestaat volgens
dezelfde maatstaf onder de mensen. Eenieder denkt gelijk de objektieve schilder over gewone
dingen; De Gourmont noemt echter ergens een filosoof ‘un homme qui pense’. Terminologies
is er aldus denken in de gewone zin en denken met affekt beladen.
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herkennen kon. Zó is het: Ensor's kunst is die van een hogere ratio. Hij neemt het
groot mysterium aan, waardoor hij in strijd komt met zijn tijdgenoten, de burgerlike
rationalisten, die alles tot het valse ratio van het nut willen herleiden; - doch hij wil
van een andere zijde tot aan de rand van het raadsel doordringen, zoals zijn
geestgenoot Poe, waardoor hij weer tegenover de fetistiese irrationalisten komt te
staan, die het raadsel van voorafaan als ondoordringbaar, van daaruit als nutteloos
te benaderen, aanschouwen. Waaruit volgt dat Ensor even ver van een op een
oppervlakkig rationalisme gebaseerde, burgerlike ‘Zweckmässigkeit’ staat als van
een mysterium-kontemplatie in abstrakto als Delville of negatief een van deze
kontemplatie afgeleid dekadentiegevoel (De Lautréamont). Ensor verwerpt het louter
‘nut’, doch valt niet op de knieën alvorens het hem duidelik is geworden, dat daar
waar hij zich tans bevindt de wereld van het begrijpbare ophoudt; vromer is hij dan
de fetistiese mystiekers: hij wil het raadsel zó nabij mogelik komen. Ensor moet
aldus ook tegen twee aantijgingen front maken; ten eerste die van de rationalisten,
die met een glimlach al diegenen die het eeuwige Raadsel erkennen voorbijgaan;
front tegen de burgerlike rationalisten, aan dewelken het ook, spijts hun eigenwaan
van rationalisties denken, volledig aan krities inzicht mangelt, zodanig dat zij hen
die, werkelik rationeel, tot de konkluzie van het ‘eeuwige Raadsel’ gekomen zijn en
zij die met een cabotinsmetafysiek schermen in één groep samenvatten; deze
burgerlike rationalisten noemen in één adem even goed Poe, Ensor, Hoffmann en
Meyrink als Rollinat, Maeterlinck, St. Pol Roux, De Lautréamont. Het is enkel een
kunsthistories respekt dat hen vóór Bosch en Brueghel doet ophouden. Ten tweede
moet front gemaakt worden tegen de per se irrationalisten, die het raadsel als
vooraf-bestaande, zonder onderzoek admitteren, terwijl het nochtans tegenover het
‘Eeuwige’ veel vromer is zijn bestaan aan te nemen, nadat men de laatste grens van
het begrijpbare genaderd is en men aldus niet fetisties vereert, wel de noodzakelike
Godheid, door geen ratio te doordringen, erkent. De burgerlike rationalisten hebben
veel van de h. Augustinus, die, aan het strand wandelend, de uitgestrektheid en de
diepte van de zee bij middel van een schelp wou meten; de irrationalisten van de
engel dewelke de h. Augustinus niet op de nutteloosheid van zulke maatstaf wees,
wel op de nutteloosheid van elk onderzoek. Tussen beide ekstremen ligt het hogere
ratio. Daarvan is het werk van Ensor in hoge mate doordrongen.18
18

Terwijl wij dit over het rationalisme bedachten, kwam ons toevallig een opstel van Max Brod
onder de hand, Aktivismus und Rationalismus geheten. (In het pas verschenen Sammelbuch
van Kurt Hiller: Tätiger Geist, zweites der Ziel-Jahrbücher.) Ons werk bleef het dan slechts
het algemene van zijn duidelik vertoog op het geval Ensor toe te passen. Max Brod poseert
de middenweg aldus: ‘Es gibt allen Aufklärungshassern zum Trotz, zwei Arten von Aufklärung.
Eine die wirklich, seicht und flach ist, weil sie radikal alles aufklären will, wie Flauberts
Apotheker Homais. Eine andere Aufklärung dagegen bescheidet sich in ihren erkannten
Grenzen; innerhalb dieser Grenzen aber bekämpft sie bis aufs Blut diejenigen, die unter dem
Vorwand die ganze Welt sei durchaus unverständlich und unverbesserlich auch das wenige
was Gott unserer armen Menschenvernunft zur Durcharbeitung überlassen, mehr als das:
zur Durcharbeitung anvertraut hat, nicht verstehen und nicht verbessern wollen.’ En op een
andere plaats: ‘der wahre Rationalismus ist nichts als ein möglichst deutlicher Hinweis auf
das Weltgeheimnis.’ Wij geven graag onze onoorspronkelikheid in het formele toe, wanneer
het ons van een andere zijde veroorloofd is onze vreugde om de gelijktijdigheid uit te drukken.
- Kunsthistories kan deze opvatting in twee regels samengevat worden. Algemeen wordt elke
kunstperiode, naar een vals rationalisme, van de contemporaine kunstperiode uit betracht.
Men toetst het kunnen van de periode waarover de kunstkritiek gaat met het willen van onze
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Het is door de talrijke schitterende facetten van dit hogere ratio dat de jongeren zich
tot Ensor bekenden. In deze zin heeft Ensor zelfs het beeld James Ensor van Rik
Wouters machtig geïnspireerd: een zichtbaar maken van het transcendente. Floris
Jespers gaat tegenover Ensor meer op een begrijpen van de zin der techniek van de
oostendense meester af; van de zin en niet van de formele toepassing daarvan. In het
schilderwerk van Ensor is er: ten eerste het verlichte objekt (in ongeveer
impressionistiese stijl), ten tweede echter méér dan dat, een onvoorwaardelike liefde
voor het abstrakte begrip ‘licht’. Zo groeit uit elk doek van Ensor het bewustzijn dat
het licht meer belicht dan het in het doek gegeven objekt; het besef is aanwezig dat
het licht niet ophoudt bij de ‘Einzelfall’ van het werk; zo liggen er in elk doek van
Ensor kleuren die de waarde van het licht in abstracto, buiten het concrete geval van
het werk, bezingen. Kortom het eerste ogenblik blijft de toeschouwer bij de belichting
van het objekt staan, doch deze belichting werkt zó hevig dat zij de toeschouwer
spoedig uit het belichte objekt heft, zijn aandacht in vervoering omzet en deze op
het licht concentreert, de oorzaak, van dewelke deze concrete belichting slechts het
gevolg is.
Dit is voornamelik Floris Jespers' erfdeel van James Ensor. Als Ensor heeft hij
stillevens samengesteld enkel om een aanleiding tot de hogere oorzaak te hebben.
Deze stillevens zouden vooreerst enkel het belang hebben veel licht te concentreren.
Maar de drang van het licht werd Floris Jespers te sterk. Hij werd als gedrukt tussen
het licht dat hij toen in zijn stillevens poogde te concentreren, - het licht dat hij aldus
vòòr

kunstbetrachting, aldus van uit een beperkte subjektieve hoek. Goede kunsthistoriek zou
enkel rekening te houden hebben met het willen van de kunstenaar en het kunnen dat daaruit
voortsproot. De opvatting van Wilhelm Worringer in een opstel: Von Transcendenz und
Immanenz in der Kunst, ‘die Dinge erkannt haben, heisst zu jenem innersten Kernpunkt ihres
Wesens vorgedrungen zu sein, wo sie sich uns in ihrer ganzen Problematik entfalten’ sluit
hierbij onmiddellik aan.
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zich op het doek voelde, - en het licht dat door zijn atelier speelde, hem op de rug
viel. Toen maakte hij een ander stilleven, - ik weet niet of het nog bestaat, - waarover
hij mij schreef: dat hij aan een stilleven werkte dat gans anders dan al de vorige zijn
moest. Wanneer hij enkel de licht-analyse zou geven gelijk zij zichtbaar is op dat
gedeelte van de ruimte dat hij zou pogen op het doek te brengen dan zou hij te kort
blijven tegenover het besef dat hij tans van het leven van licht daarrond, daarachter,
daarvòòr had. Een deel van de vruchten zijn objektief waarneembaar en
perspektivisties weer te geven. Maar ook daarachter bestaat het licht. Geeft hij dat
niet, zo blijft het werk onvolmaakt. ‘Terwijl ik schilder’, gaat Jespers voort, ‘weet
ik het licht brandend op de vensterruiten achter mij, het licht tuimelt mij over de rug.
Ik moet mijn doek ruimer maken door ook dat er in te brengen wat objektief buiten
het doek valt.’ Verder stelt hij de ubiquiteit van het licht als alles primerend voorop.
Te geven is de coëxistens tussen het licht op dit stilleven, dat het materiële van het
doek worden gaat, en het licht in gans zijn atelier. Daartussen is geen kloof te leggen:
hij moet alles maken of niets. Geen analyse van het licht op een bepaald voorwerp;
maar binnen een voorwerp gaat hij dit al-analyserend licht concentreren. Het is in
deze betrachting: bij een onderwerp al zijn daarbij en daarrond gelijktijdig, in een
diep-geestelik verband gedachte belichtingen te geven, naar de abstraktie van het
volledige geloof in het licht gebald, dat al de ekspressionistiese doeken van Floris
Jespers te situeren zijn. Deze werken zijn in twee hoofdreeksen te verdelen; ten eerste,
van af het begin van de ekspressionistiese periode tot zijn doek Maîtresse: wordt
slechts uitgedrukt de tweedimensionale belichting van de voorwerpen; tot aan het
doek Maîtresse inbegrepen ontbreekt de inhoud van het licht, mangelt het de
voorwerpen aan densiteit. De gele vlakken die in de Maîtresse de afgebakende velden
betekenen, de rood-mauve die de oppervlakkige luxe van een
demi-mondaine-slaapvertrek uitbeelden, zijn inderdaad niets meer dan vlakken; hun
ontbreekt nog de opperste pregnans: de inhoud. Nochtans is het deze inhoud, deze
densiteit der vlakken alleen die het vals perspektivistiese van de fysioplastiek
vervangen kan. Maîtresse dat, dit gebrek aan inhoud terzijde gelaten, een werk van
voornaam stijlbesef is, wekte echter in F. Jespers het bewustzijn van de ontbrekende
inhoud op. Op deze zoekweg naar meer inhoud en densiteitsterkte liggen zijn Soldaat,
Nacht over de velden, - waarvan de inhoud tegenover het voorgaande weer zwakker
wordt, - verder De koe, de geit, het schaap en hun eigenares, in de onderdelen ongelijk
naar deze opvatting van ‘de inhoud-vervangt-het-perspektief’. Hier naderen wij echter
de doeken die op de zoektocht weer rezultaten zijn: Hella Moja, Monsieur de
Brindosier Joyeuse, poète en Vrouw aan de ontbijttafel (in het volgende nummer in
kleur gereproduceerd). Hoe hij deze inhoud door de diepe kontrasten van
toonkwantiteiten weergeeft, zullen wij later verklarend verhalen. Hier ging het om
zijn verwantschap met Ensor naar de zin van de techniek te belichten; men dichte
dit woord zijn allergrootste betekenis toe.
Gans anders sluit Paul Joostens bij Ensor aan. Reeds werd op een andere plaats
op de waarschijnlike, onderlinge invloed en inwerking van het angelsaksiese en
nederduitse ethos in Ensor gewezen. Wij zelf waren op verre na niet de eersten om
daarop de aan-
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dacht te vestigen. Als van Ensor, kan men van Paul Joostens zeggen: ‘hij leeft in dit
doodgewone en toch wondervolle land: Vlaanderen.’ Gans het werk van Paul Joostens
beweegt zich tussen de twee zelfde ekstremen als dat van de Meester: het
raadselachtige van het gewone en het doodgewoon raadselachtige. On croit savoir,
mais on ne sait jamais. En ook volgt hij het Ensorse getij van optimisme en
pessimisme. zoals dit zich van de lyries-optimistiese ontboezeming, die De kathedraal
is tot de aartssombere gedruktheid van Les masques scandalisés openbaart. In een
nog gans volgens de pointillistiese en akademiese symmetrie-stereotiepen voltooid
werk Ontwaking is P. Joostens' optimisme in een zielehelder hooglied aanwezig,
waarop kort daarna het drukkende van zijn synchromies ook naar deze zieletoestand
gebald werk De stille tijd volgt. Vroeg reeds toonde de verhouding van F. Jespers
tegenover Ensor een vrij sterke zelfstandigheid van de jongere, die wij hierboven
hebben toegeschreven aan een meer intuïtief dan doordacht begrijpen, of misschien
ook wel toe te schrijven is in de zin van Bergson aan een organiserende intuïtie die
op het bewustzijnsonderzoek volgt. Feit is dat F. Jespers slechts korte tijd bij het
materiële van Ensor's belichting staan bleef, wel dat hij onmiddellik tot de Ensor'se
lichtmetafysika doordrong. Niet even vroegtijdig toont Joostens zulk inderdaad
moeilik evenwicht tussen het begrijpen van Ensor en het zich-zelfstandig-verhouden
tegenover hem. Joostens wordt van het ekstreem van het begrijpen en een navolgen
van Ensor in het formele, zoals zich dit in Baltooisel en Wanorde manifesteert, naar
een plotselinge, psychologies-irrationele idolatrie van het Eeuwige in de werken
Morgen en Avond geslingerd. Bij Oscar en Floris Jespers gaat de weg op ascendente
wijze naar dit geestelik evenwicht van het hogere ratio; bij Paul Joostens moet men,
midden in zijn werk, dat zich snel en intensief van de pool van de meest abstrakte
godsvrucht tot de zelfpijniging van de naar ons sensualisties ethos bijna
onvermijdelike verzoeking beweegt, de ogenblikken van luciditeit weten te
onderscheiden. Een ontwikkelingstheorie die buiten het formele om, ook met het
oog op de geestelike evolutie bij Oscar en Floris Jespers gemakkelik te volgen is,
zou tegenover Paul Joostens geplaatst (hier valt natuurlik de ontwikkeling van het
formele weg, b.v. van pointillisme tot ekspressionisme) weinig rezultaat opleveren.
Een bepaalde toestand in de geestelike P. Joostens heeft evenmin kausaal-histories
verband als de verzoeking van de H. Antonius in dezes leven of de prediking van
Franciscus aan de vogelen. Deze toestanden zijn volledig en begrensd, juist omdat
zij de ganse weg van het bereikbare a-priori hebben afgelegd en onmiddellik tegenover
het onbegrijpbare staan.
Men zou een belangrijk getal regels kunnen volschrijven enkel met de nomenclatuur
van de talrijke tegenstellingen in Paul Joostens. Eerst werken deze antithesen van
doek tot doek: Ontwaken tegenover De stille tijd, Avond en Morgen tegenover
Weeldevruchten. Later brengt hij de tegenstelling koloristies in één werk samen,
namelik in de Kuise Suzanna, een werk waarin de gepassioneerde rode vlakken
onmiddellik in de kontrastale nabijheid van oppervlakkig waanwijze ‘groenen’
gebracht zijn.
Ten vierde en ten laatste is de beeldhouwer Oscar Jespers niet minder aan Ensor
verwant dan de drie vorigen. In zekere zin was het slechts de konstruktieve waarde,
van
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het licht, reeds in de Lampist van Ensor van overwegend belang, die Rik Wouters
op zijn plastiek toepaste. Dit interpreteren van het licht, niet door een zogezegd
natuurgetrouw weergeven van de belichte zijden en de schaduwen, maar wel het veel
pregnanter voorstellen in vlakken waar het licht naar zijn kwantitatieve waarde in
geconcentreerd is, schijnt Osc. Jespers tans naar een toppunt te voeren. Dit
interpreteren van het licht staat in innig verband met het kwalitatieve onderzoek naar
het primaire in het gegevene. Vroeger hadden wij reeds gelegenheid te doen opmerken
dat de beeldhouwer voornamelik naar de opvatting van het behandelde een grote
verwantschap met de schilder Van Gogh toonde, en wij haalden als voorbeeld daarbij
aan: De man met de trui van de eerste, De ziekeverpleger van de tweede. Deze
vergelijking blijft ons nog steeds juist voorkomen naar de kwalitatieve indeling van
de eigenschappen van het behandelde. Ten eerste dient het beeld opgevat te worden
naar deze indeling der eigenschappen, doch ten tweede geldt, - en dit is ook in De
lampist het geval, - de konstruktieve waarde van de kwantitatieve lichtconcentrering,
zoals dit in het James Ensor-beeld van Rik Wouters, in de Man met de trui en
Beweging van Osc. Jespers het geval is.
Moeder van O. Jespers, een werk dat van 1914 dagtekent, is nog slechts algemeen
op het criterium van de kwalitatieve eigenschappen getoetst en bijna niet aan de
kwalitatieve lichtconcentrering. Het oppervlakkig rationele van een estheties
naturalisme onderwierp hij vooreerst niet aan een geestelik onderzoek en de daaruit
vloeiende formele konsekwenties. De formele uitbeelding van het goede, door het
ritme van een ronde-lijnen-plastiek uitgedrukt, valt nog niet, na een kort onderzoek
van de toeschouwer als transcendentaal weg om enkel de immateriële, immanente
goedheid bestendig, als de innerlike dynamiek van het objekt alleen te laten
voortbestaan. Iets soortgelijks volgt wel enigszins uit het impressionistiese werk van
Carrière. Maar deze Moeder zit nog eng vast in het impressionisties-naturalisties
formele.
Met het beeld van mevrouw A.D. heeft O. Jespers reeds een heel eind weegs
afgelegd. Dit werk betekent het hoogtepunt van de Wouterse invloed, in een nog
ultraimpressionistiese richting. Doch in beide eerste grotere werken kunnen wij reeds
een goed inzicht in het wezen van de beeldhouwkunst ontdekken: de zelfstandige
monumentaliteit. Dit in tegenstelling van de bourgeois die in de beeldhouwkunst het
toppunt van de toegepaste kunst aanschouwt. De bourgeois ziet in de beeldhouwkunst,
- en in verband daarmede in de bouwkunst, - van de subjektieve hoek van zijn
zogezegd naar het klassiek-schone georiënteerde esthetiek uit. Terloops wordt dit
inzicht in het blijvende in de plastiek bij Osc. Jespers aangeduid, omdat het dit inzicht
is dat de oudere, nog impressionistiese werken van de beeldhouwer bij zijn
ekspressionistiese arbeid aansluit. Met De man met de trui echter zegeviert een
rationele oordeels- en organiseringskracht op het naturalisties ongebondene, - het
euvel dat De moeder verraadde, - en op de suggestie die van het elegante
contemporainisme uitgaat en aansluit bij de ganse bourgeoise opvatting van de
beeldhouwkunst; deze opvatting had invloed op De fluwelen mantel. Naar een zekere
sociale betekenis en in de grotere evolutie van fysio- tot ideoplastiek zijn natuurlik
het impressionisme en het ekspres-
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sionisme onderling commensurable; ook is dit het geval waar het ekspressionisme
het impressionisme slechts tot een hoger potentiaal voert, zoals zich dit voordoet in
de verdere ontwikkeling van de impressionistiese tot de ekspressionistiese
lichtinterpretering. Wanneer men echter onmiddellik fysioplastiek tegenover
ideoplastiek plaatst dan komt men tot de konkluzie dat deze principiëel
incommensurable zijn. Maar verwant zijn mensen, kunstenaars. Verwant zijn en
daardoor onderling meetbaar Ensor en Van Gogh uit het impressionisme, Rik Wouters,
de ‘onafhankelike’, een nog niet te preciseren schakering als Laurencin, Matisse en
Derain, tenzij men het intuïtief ekspressionisme heten zou, en Osc. Jespers.
Voornamelik zijn van zeer nabij verwant: Ensor, Van Gogh, Wouters, O. Jespers en
wel in hunne werken: De lampist, De ziekeverpleger, James Ensor en De man met
de trui.
Wij zijn vrij lang bij deze bizonderheid eenieder der ekspressionisten bij Ensor te
vergelijken blijven staan. Doch omdat het een zaak van hogere verwantschap in de
plaats van invloed was, had dit vergelijken een groot belang. Een
ontwikkelingstheoretiese beschouwing biedt voornamelik belang om de evolutie van
de oude tijd naar de nieuwe tijd te bepalen en dit dan nog wel door middel der
tweede-rangs-kunstenaars. Belangrijk blijkt ten slotte slechts een psychologiese
benadering te zijn, doch dan wel te verstaan een objektieve benadering, die tot aan
de verste grenszone van ons begrijpen van de kunstenaar doordringt en niet een
subjektieve psychologie die aan de kunstenaar een bepaald willen impliceert en die
nagaat in hoever dan deze kunstenaar in zijn schepping dit willen dat gewoonlik het
zijne niet is, gerealiseerd heeft. Naar Worringer's woord: ‘Unsere Aesthetik ist nichts
weiter als eine Psychologie des klassischen Kunstempfindens.’ Ons ligt het voor de
hand dat wij deze innerlike verwantschap, deze ‘Einfühlung’ in het Ensorse
transcendente met episodiese bevindingen uit de door ons van zo dichtbij gevolgde
ontwikkeling zouden kunnen versterken. Doch wij hielden ons uitsluitend bij het
werk omdat ten slotte dit anekdotiese materiaal geen voldoende bewijsvoering is.
Met dit zoeken naar de innerlike verwantschap met Ensor zijn wij echter een heel
eind gevorderd in onze beschouwing over deze ekspressionistiese kunstenaars en
wij menen ook hierdoor het onvruchtbare van ene van ons subjektief criterium uit
geziene, spekulatieve ‘indenking’ vermeden te hebben.
Na dit ‘indenken’ van eenieder der kunstenaars in Ensor, volgt nu echter een
periode waar de wegen zich scheiden, geleid door een in het formele leidende voorkeur
van elk der kunstenaars. Wij schrijven tans drie namen: Cézanne, Van Gogh, Gauguin
en het valt onmiddellik op hoe in het formele Rik Wouters bij Cézanne; Oscar en
Floris Jespers bij Van Gogh; Paul Joostens bij Gauguin te plaatsen zijn. Hier houdt
echter de verwantschap op en de invloed die zich manifesteert is dan ook (behalve
bij Wouters misschien) meer een zaak van onvoorwaardelik uitspreken van een als
‘Sturm-und-Drang’ op te vatten sympathie. Dit buiten de romantiese betekenis van
het woord, in de zin van het zich onvoorwaardelik geven van sterke levensdrift.
Feitelik: het positieve te-leer-gaan bij Cézanne, Van Gogh, Gauguin is eng verbonden
met de negatieve aktie der révolte tegen de geldende meesters. Deze invloed blijft
dan ook niet
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langer bij dan tot de persoonlikheid een meer oorspronkelike uitweg gevonden heeft.
Bij P. Joostens kan men slechts op een zeer voorbijgaand inwerken van Gauguin op
hem wijzen, in twee werken namelik, Harem en Weeldevruchten. Deze invloed is
dan ook met het oog op de techniek betrekkelik en enkel in Harem bemerkt men
duidelik dit trachten van Joostens naar Gauguin; een ‘Sehnsucht’ naar Gauguin die
zoveel als een onvoorwaardelik gemanifesteerde sympathie-betuiging betekent. Om
dezelfde opstandsreden schilderde Floris Jespers een reeks Van Gogh'se doeken,
waaronder stillevens, een boerenportret en een paar boomgaarden opvallen.
Anekdoties te illustreren: deze invloed manifesteerde zich onmiddellik na de
tentoonstelling van Van Gogh te Antwerpen in 1914. Terwijl de meeste tijdgenoten
van Floris Jespers nog de lessen van het hoger instituut voor Schone Kunsten met
zich droegen en onder hunne mokerslagen Van Gogh de laatste adem zou laten
moeten, betuigde Jespers zijn sympathie aan de zo verketterde Van Gogh heel
eenvoudig door bij hem school te maken. Zijn overtuiging was het toen: hij kon geen
groter blijk van geloof afleggen dan door zich getrouw bij Van Gogh aan te sluiten.
Zo is de verhouding Van Gogh-Jespers te situeren.
Nog kunnen wij voor wat de ontwikkelingsperiode en de aansluitingstijd bij het
ekspressionisme betreft enkele namen noemen: wij herkennen Matisse in een Zomer
van Floris Jespers en Cézanne, namelik zijn Baigneuses in De baadsters van Floris
Jespers; P. Joostens maakte overigens een Levenslust, die insgelijks de eerste franse
meester herinnert en een Muziek, die aan Laurencin denken doet. Hier echter nadert
de tijd waar de invloeden meer de waarde van spoedig voorbijgaande indrukken
krijgen. Wil zeggen: F. Jespers schildert een aantal doeken onder de invloed van
Matisse, doeken die overigens spoedig verdwijnen, zoals hij b.v. na een trein gezien
te hebben, zich zal oefenen uit die indruk een schilderij te behouden, oefening die
enige tijd aanhoudt. Deze invloed wordt dus herleid tot dit: het inleven in het wezen
van iemand of iets anders, een wezen dat men plots te doorgronden geleerd heeft;
daarvan wordt dan ook in het begin misbruik gemaakt; na haar lange tijd ontkend te
hebben, herkent de kunstenaar de problematiek op een andere wijze gesteld en
daardoor houdt hij zich graag in de dichtste nabijheid van het pas herkende. Hier
komt het dan ten slotte op de persoonlike eigenschappen van de kunstenaar neer en
is dit opdoen van wat wij onvolmaakt ‘invloeden’ heten, niets meer dan iets wat
gelijk staat met het sterk impressioneren door sommige voorwerpen, toestanden of
gebeurtenissen.
Zo zijn wij dan, na zover mogelik de beschouwing bij het als de ekspressionistiese
kunstenaars gemeenzame gehouden te hebben, aan het punt waar de wegen zich
scheiden. Nog zullen wij vergelijkingen te maken hebben, deze echter zijn van
bizondere aard, b.v. van Floris tot Oscar Jespers, van Joostens tot F. Jespers. Zij
horen buiten het raam dezer algemene vergelijking, geschreven met het doel ons
reeds zover mogelik bij elk der kunstenaars in te leiden.
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III
Enige bladzijden terug schreven wij reeds dat O. Jespers zich vroegtijdig in het wezen
van de beeldhouwkunst indacht: de zelfstandige monumentaliteit en wij voegden er
bij dat deze opvatting diametraal tegenover de bourgeoise kunstopvatting staat,
dewelke in de beeldhouwkunst de meest volmaakte vorm van toegepaste kunst
ontwaart. Het is voornamelik tegenover de beeldhouwkunst dat het euvel van een
bourgeois, engsubjektief criterium zich manifesteert. De bourgeois begrijpt geen
enkele plastiek binnen haar streven, doch hij toetst ze alle aan zijn vooropgezette
kunstwil. De bourgeoise ontwikkelingstheorie der esthetiek beperkt zich bij een
gemakkelik te overschouwen tij-beweging. Vooral geldt hier Worringer, waar hij
zegt dat onze esthetiek niets meer is dan een psychologie van het klassieke
kunstgevoel. ‘Het paradigma van alle esthetiek is en blijft de klassieke kunst. Van
daaruit wordt ontwikkelingstheoreties aldus geprocedeerd: alles wat vòòr het klassieke
hoogtepunt ligt wordt als onvolkomen, als naar de hoogte wegwijzende poging
aanschouwd; wat dit hoogtepunt voorbij ligt, als een neerslag- of vervalprodukt
gekenschetst. Binnen dit skala beweegt zich ons gans waarde-oordeel.’ Worringer
wijst op het verkeerde van dit subjektieve, tevens op de weg van het objektieve
oordeel. ‘Dit subjektieve oordeel is in tegenstrijdigheid met de ongeschreven wet
van alle objektief histories onderzoek de waarde van de dingen niet van onze, maar
van hunne vooruitzettingen uit te toetsen. Elke stijlfase stelt voor de mensheid, die
haar uit haar psychiese drang schiep, het doel van haar willen en daardoor de grootste
graad van volmaaktheid daar.’
Buiten hetgeen de bourgeoise kunstopvatting wil, ligt b.v. het streven van de
gotiese mens, ligt de kunstwil van de negerplastiek. Deze begrijpt de bourgeois nooit
van hun zieledrang uit, wel van de overtuiging dat hier pogingen gedaan werden het
perfekte, - waar hij beperkt het klassieke in helleense zin door verstaat, - te bereiken.
Hij ziet niet binnen een periode, volgens deze periode, de pogingen en het bereikte,
het inperfekte en het klassieke. Hij ziet niet in dat de negerkunstenaars, moesten zij
de vaardigheid van Phidias of Praxiteles bezitten, (het bourgeoise standpunt een
ogenblik aangenomen dat zij die niet bezitten, omdat daarvan geen aldus georiënteerde
manifestatie aanwezig is) evenwel daar geen gebruik zouden van maken en nooit
hunne fetisplastiek door de plastiek van het Parthenon zouden vervangen. Dit is de
preciese houding van de bourgeois tegenover de z.g. naar het klassiek toppunt
trachtende stijlfasen: plus-minus interessante pogingen het hoogtepunt der klassieke
esthetiek te bereiken. Zijn verhouding tegenover het kunstwillen van deze periode
is aldus van negatieve aard. Gans anders is echter zijn verhouding tegenover de
stijlfasen, die, het klassieke hoogtepunt voorbij, de perioden van neerslag of
dekadentie geheten worden en de overbeschaving zijn van de door de bourgeois
klassiek geheten vorm. Streng is de bourgeois tegenover een kunst die zich bij de
primitieve middelen beperkt; genadig echter daar waar het wezen van de kunst onder
een overbeschaving wegzakt. Wat is feitelik het werk van de perioden van
overbeschaving? Het leidt de klassieke vorm, die een gelukkige norma was tussen
het willen van de kunstenaar en het willen van de toe-
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schouwer, naar een ondergeschikte rang waar het willen van de kunstenaar aan de
meest ongekontroleerde wens van de toeschouwer wordt overgeleverd. Wel groeien
soms uit deze verhouding tussen maatschappij en kunst, kunstenaars die zich wezenlik
de diepere geest van deze periode aanpassen, die, het ethies pijnigende van deze
ondergeschiktheid voelend, werken scheppen van een aanklagend fatalisme; deze
werken geven dan de reële verhouding van het wezen van de kunst tegenover de
maatschappij; zij passen zich aan en geven bedwongen de geest hunner révolte weer;
zo de laat-gotiese waterspuwer van St. Germain-l'Auxerrois te Parijs; zo Watteau.
Zij verzoenen zich met het uiterlike van hun tijd, door deze uiterlikheid te geven,
doch wat hun, deze kunstenaars, innerlikheid geeft is deze bedwongen aanklacht.
Het is ongetwijfeld dat er een éenheid bestaat tussen kunst en samenleving gedurende
het luchthartige rococo-tijdvak van de frans hoogkapitalistiese fin-de-siècle-geest,
evenals deze éenheid bestond in het hoogkapitalistiese Rome, waar Petronius en
Nero de dichters waren. Feit is dat de monumentale kunst slechts bereikt wordt door
deze éenheid van kunst en samenleving, maar een éenheid van kunst en samenleving
zegt nog niets op zich zelf; zaak is in welke verhouding. Kunsthistories aldus
belangrijk deze rococo, maar menselik?
Van deze tijdvakken echter, die van het toppunt naar beneden voeren houdt de
bourgeois. Immers alles werd op hem berekend en zijn dankbaarheid daarvoor blijft
niet uit, doch manifesteert zich gedurende een lange tijd. De moderne bourgeois
houdt van perioden van neerslag. Het bewijs ligt voorhanden in het nog steeds
aanhouden van de ‘vogue’ van de Louis Quinzen en Louis Seizen; in het voortbestaan
van Fragonard en Boucher; in het sukses van de Lenôtre-tuinbouwkunst en in de nog
steeds aanwassende Gobelinkoorts.
Kunsthistories stelt de bourgeois zijn voorkeur voor het klassieke voorop, doch
in de samenleving draagt hij een weluitgesproken sympathie voor de neerslag-kunst
mee. Zo manifesteert hij zich in de tijdvakken van het hoogkapitalisme. Het ontbreekt
de bourgeois aan tijd en lust zich in een zieledrang als die van de gotiese kunstenaar
te verdiepen; hij vervangt deze ‘indenking’ door ‘Ersatz’ van verfijnde ornamentiek,
dekorativisme en oppervlakkige symboliek. Terloops opmerkenswaard is het dat,
wanneer de demokratie in de 19e eeuw, wanneer het syndikaat een maatschappelike
macht geworden was, zij insgelijks deze geestelike indenking door dekoratieve
symboliek vervingen: Walter Crane, Roland Holst, Hodler.
Wanneer deze verwisseling van ethiese in esthetiese drijfveer gebeurt, is het ook
gedaan met de monumentale kunst als gevolg van éenheid van kunst en samenleving.
In de plaats daarvan heeft zich een estheties-formele overeenkomst gesteld.
Voornamelik is het de beeldhouwkunst (uit de aard van de kunst zelve ook de
bouwkunst) aan dewelke door de bourgeois deze ondergeschikte plaats toegewezen
wordt. De bourgeois doet hier een bepaalde voorliefde voor de dekoratieve esthetiek
gelden. Wanneer hij ook de gotiek en Meunier bewondert, dan is het slechts ter wille
van de op prijs gestelde algemene ontwikkeling. In zijn hart houdt hij meer van zijn
Lenôtrehofje en van zijn waterspuwende, naakte nymfen. De bourgeoise invloed
brengt de
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beeldhouwkunst gans van haar innerlike monumentaliteit af en wijst haar een
sekundaire plaats toe.
De beeldhouwkunst is monumentaal en elk harer manifestaties - indiese, assyriese,
griekse, gotiese beeldhouwkunst, Meunier, Rodin, Bourdelle - draagt daar de stempel
van. Zij maakt het onderscheid tussen de tijdvakken van werkelike kunst van de tot
de ‘Kunstgewerbe’ ontaarde. Wat is nu de betekenis van dit woord monumentaal?
Het is hier natuurlik bedoeld als een voor het beeld persoonlike eigenschap en niet
b.v. als een noodzakelik met de bouwkunst tot éenzelfde doel samenwerkende kunst;
de omvang heeft er niets mee gemeens, zodat een kleine indiese Boeddha
monumentaal kan zijn. Objektief is die psychiese monumentaliteit: het onder-bewuste
uitbeelden van het ethos naar zijn kerngedachte. Het ethos wordt het vroomst in het
beeld bewaard. Het beeld spreekt in naam van een gans volk; begrijpt het ganse volk
als monumentale éenheid en staat tegenover de priester, tegenover de vorst, tegenover
het ganse volk, als een te erkennen monument boven deze schakeringen verheven.
Doet het dit niet dan wordt het ondergeschikte kunst zoals de bourgeois van de
hoogkapitalistiese perioden het wensten. Subjektief is monumentaliteit: het scheppen
van oorspronkelike middelen naar dit onder-bewuste uitbeelden. De gebruikte
middelen wijzen onmiddellik op de ethiek. Reeds gebruikte middelen kunnen nooit
meer gebruikt worden, want de toestanden doen zich nooit meer onvoorwaardelik
dezelfde voor. Aan elk ‘neo’ ontbreekt ethos, daaruit innerlike monumentaliteit. Aan
elke kombinering van reeds gebruikte middelen insgelijks, omdat er zich eveneens
geen kombinering van b.v. grieks-assyriese, indies-chaldeeuwse ethiek voordoet. Al
deze neo-helleense, egypties-griekse en andere herhalende uitingen in de
beeldhouwkunst missen haar psychiese monumentaliteit: dat het beeld de pregnantste
uitbeelding van het ethos is.
Niet enkel de naar zich afgesloten concentriese werking van het beeld is psychiese
monumentaliteit, ook de eksentriese werking van het beeld naar de toeschouwer toe
is aldus. Het beeld overweldigt de toeschouwer en penetreert hem van ethiese kracht
die van hem (het beeld) uitgaat. Slorpt de toeschouwer op in zijn monumentaliteit.
Een kleine indiese Boeddha spreekt van zijn grootheid en van de kleinheid van de
toeschouwer. Dit kleine beeld kan honderdduizend toeschouwers opslorpen. Immers
is het de eenvoudige en naakte synthese van een ethos; de eenvoud van de synthese
impliceert echter niet de eenvoud van het ethos.
De beeldhouwkunst is monumentaal. De monumentaliteit echter verandert. Ieder
kunstenaar is het daarmee eens dat het mercantilisme sedert de 18e eeuw
geïntroduceerd buiten elke wezenlike kunstopvatting ligt. Maar ten tweede rijst de
vraag, na het aannemen van de monumentaliteitsnoodzakelikheid, hoe de huidige
tijd tans in een monumentaliteit te verdichten zou zijn. Monumentaliteit is het grieks
klassicisme, maar een herhaling daarvan zou geen monumentaliteit zijn; haar zou de
psychiese noodzaak van een ethos-synthese ontbreken. Als wij dan, na de scheiding
getrokken te hebben tussen schijnkunst en kunstmatigheid enerzijds en de kunst als
levensilluzie anderzijds, de balans maken van de wezenlike eigenschappen die de
ethiek van de kunst tans vooruit-
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stelt, dan vinden wij: verinnerliking en vereenvoudiging. Verinnerliking zijn b.v.
ook de Jung-Wiener-dichters, doch daar hun de eenvoud ontbreekt zijn zij voor onze
tijd waardeloos. Vereenvoudiging zijn ook Hodler, Thorn Prikker, Delville, Detlev
von Liliencron en zelfs het ‘Völkerschlachtdenkmal’ te Leipzig, maar waar blijft
hier de innerlikheid?
Onze beeldhouwkunst ligt in de verdichting van de monumentaliteitsnoodzaak en
onze huidige ethiese eigenschappen. Deze tijdgeest, in de goede zin van het woord
te begrijpen, ligt weer in de eigenschappen: vereenvoudiging en verinnerliking.
Feitelik: een uitbeelding naar de grootst mogelike éenheid van de ekstensieve (aktie
die wij door vereenvoudiging verstaan) en intensieve (verinnerliking) uitbreiding
van ons leven. Voorlopig gebeurde er een ekses in een van de beide wezenlik
contemporaine eigenschappen. Zelfs de futuristen namen veel meer notitie van de
ekstensieve, dan van de intensieve uitbreiding. Op een harmoniese ineenschakeling
van beide eigenschappen komt het neer. De perioden van de révolte zijn wij door,
beide eksessen kenden hunne aanhangers. Nu komt het tijdstip der organisatie. Uit
de rationele waardering van de beide eigenschappen ontstaat de harmonie. Evenwel
hoeft dit rationaliseringsproces niet in de kunstenaar bewust te zijn; waarschijnlik
zal het kunstwerk zelfs de manifestatie van deze onder-bewuste waardering zijn. Het
toppunt dezer harmonie zal hoogtepunt ener nieuwe monumentaliteit betekenen.
Deze monumentaliteit zal eindelik weer het rezultaat van een bredere
levensaanschouwing zijn: van Whitman tot Tagore releveert men reeds de harmoniese
verbinding van hare eigenschappen.
En nu de rationele ver-dichting van vereenvoudiging en verinnerliking. Deze
formule is breed en eng genoeg. Zij is breed genoeg in de zin dat zij, veelzijdig, elk
oorspronkelik streven, zowel Archipenko, als Boccioni, Barlach, Wouters of Jespers
binnen haar grenzen opneemt. Zij is breed genoeg, waar zij, binnen de grenzen van
deze onvoorwaardelike ethiese drang, van dit levenskrachtig illuzionisme van de
‘blijde wereld’, de kunstenaar weer tot zijn plaats voert. Breed genoeg waar zij haar
ethiek tot geen beperkte aanschouwing als b.v. de Romantiek brengt, waar zij haar
esthetiek geen speciale visie impliceert, zoals b.v. de symboliek of de
‘Blätter-für-die-Kunst’-beweging dit deden. Eng genoeg echter om ten eerste alle
mercantilisme te weren, ten tweede elke eksklusieve richting in de zin van een der
twee eigenschappen. Beide eigenschappen verenigd vormen de inhoud van de nieuwe
verhouding tussen kunst en leven. Beide apart beschouwd zijn slechts vlak. Hun
vereniging echter geeft de inhoud. Met haar houdt dan wel degelik op, wat Boccioni
wenst: ‘La sculpture ne peut pas avoir pour but une reconstruction réaliste
épisodique.’19 Het tijdvak van de synthetiese monumentaliteit begint.
De synthetiese monumentaliteit is zij die de innerlike en uiterlike uitbreiding van
ons leven samenvat in beelden die, bewust of onderbewust gewild, dragers van deze
levensaanschouwing zullen zijn. Hiermee staan wij even dicht bij het werk van
Barlach,

19

Umherto Boccioni: Manifeste technique de la sculpture futuriste. Milan. Poesia. 1912.
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die zijn synthese in de natuur lokaliseert (Panisches Schrecken, Vagabunden), doch
ook deze natuur ontlast van alle overvloed, die niets tot deze synthese bijdraagt, het
beeld opvat in de ‘konstruktieve naaktheid’ (een koppeling van Just Havelaar) en in
de massaliteit, die de hevigheid van de synthese uitdrukken moet; even dicht bij
Archipenko die naturele vormen naar zijn kerngedachte schept. Maar vooral was het
ons hier te doen om O. Jespers te bereiken. Een lange omweg, doch nu staan wij ook
naar onze mening midden in het werk. Deze wijze kwam ons vruchtbaarder voor dan
een gedetailleerd onderzoek van voorafaan naar de eigenschappen en de ontwikkeling
van de beelden en van beeld tot beeld, met gevaar daaraan verbonden in een zeer
spekulatief betrachten te vervallen. Nu komen wij onmiddellik tegenover de
kunstenaar-mens O. Jespers te staan, gelijk hij tans ongetwijfeld is; de waarheid en
geen perifrase van de waarheid. Nu wij niet van zijn verleden uit naar de huidige
Jespers zijn opgegroeid, mogen wij van de huidige Jespers uit even zijne ontwikkeling
betrachten.
Van het begin af stond O. Jespers vijandig tegenover louter naturalistiese episodes.
Vijandig tegenover de esthetiese trucs, van dewelke in de beeldhouwkunst zo
overvloedig gebruik gemaakt werd. Ook stond hij vijandig tegenover het analyties
gepier, tegenover het ideaalloos fraseren rond schoonheid. Hij stond vijandig
tegenover een aanschouwing die de waarde van het levensilluzionisme ontkende en
zich verloor in een spekulatieve esthetiek. Reeds De moeder van O. Jespers legt
getuigenis in deze zin af. Nog staan natuurlik talrijke naturalistiese
stereotiep-opvattingen de oorspronkelike verwerking van dit rationeel-idealisties
vitalisme in de weg. Maar wie oog heeft, ziet reeds hoe O. Jespers met dit werk naast
die kunstenaars plaats neemt, die niet de beweging van hun tijd kunnen
verpersoonliken, juist omdat die tijd in idealistiese zin bewegingloos is, doch later
als de betekenisvolle kunstenaars van hun tijd zullen erkend worden; zo zijn Flaubert,
Zola, Dostoiewski, Van Gogh, Ensor, Cézanne. Hem is deze moeder meer dan een
toevalsemotie. Het is het liefdevolle vitalisme en de creatieve liefde. Een vergelijking
met Zola zouden wij wagen. Als de arbeid van deze, draagt het werk Moeder in zijn
esthetiese manifestatie de last van een naturalistiese ideaalloosheid, van een
levensmoeheid, die het creatieve van de poësis ontkent. Maar de opvatting! Hoe
houdt zij van de naakte goedheid, van de eenvoudige boven alles glorieuse liefde.
Want dit beeld spreekt van een alzijdige liefde. Immers reeds vatte de kunstenaar
het als een synthese op. Schoten zijne middelen nog te kort wat doet het hier ter zake.
Deze moeder droeg haar kinderen in een vitalisties levensilluzionisme; doch deze
moeder spreekt bovendien van de liefde tot de man die haar de kinderen gaf. Deze
Moeder spreekt syntheties voor de ganse vrouw; de vrouw die gans haar in de richting
der waardeschatting ongekontroleerde missie van liefde moet vervullen, ‘de l'amour
jusqu'à la maternité’ zoals de idealistiese skepticus R. de Gourmont het uitdrukt. Hier
mogen wij reeds op O. Jespers de woorden van een essayist, van dewelke wij
overigens begrijpeliker wijze verwijderd staan, van Just Havelaar wel aanhalen:
‘Maar schoner de kunst, welke geen vlucht betekent van de werkelikheden weg, doch
die deze werkelikheden aanvaardt, doordringt en tot schoonheid, tot gevoelsdroom
herschept.’
In het beeld van Mevrouw A.D., in De dame met de hoed zet O. Jespers de uitbeel-
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ding van dit rationele idealisme in de vrouw voort. In het eerstgenoemde werk ligt
het kulminante punt van de Wouterse invloed, naar opvatting en naar uiterlike
esthetiek. Zo naderen wij De fluwelen mantel. Er is iets in dit beeld dat ligt buiten
de naar de poësis van de ‘konstruktieve naaktheid’ voerende weg, waarop Beweging
(in nr 2 gereproduceerd) de laatste stap betekent. Ongetwijfeld ligt dit beeld ook in
de lijn van de synthetiese monumentaliteit. Maar in dit werk is er nog iets anders;
het is er niet in aanwezig als iets tastbaars, maar wel als een mogelikheid. De
mogelikheid dat deze Fluwelen mantel reeds het toppunt van het scheppen van de
mens-artiest O. Jespers zou betekenen. Het beeld zonder daarvan ook de minste
aanduiding te geven, suggereert het milieu der levende grootstad. En van deze
grootstad geeft hij het gans gemoedelik losse, het eroties niet geweldige, maar toch
gans op deze niet geweldige erotiek geconcentreerde leven. Jespers begrijpt dit alles
nog volgens het juist evenwicht: de grootstad een charme voor de kunstenaar door
dewelke hij zich kan laten meevoeren en, meegevoerd, toch niet onder gaan. Maar
onbewust dreigt er in dit werk toch een gevaar: dat de charme zich zou uitbreiden
en het overweldigende niet geweldige van de grootstad de rationele ver-dichting van
die oppervlakkigheid van de grootstad in de diepte van de kunstenaar-mens juist
kwetsen zou en dat deze wonde de kerngezondheid van de kunstenaar zou kunnen
ondermijnen, hem louter van behaagzucht en van een uiterlike-esthetiek zou laten
leven. Moest O. Jespers zich in deze richting ontwikkelen, dan zou De fluwelen
mantel de aanvang van deze periode betekenen.
Osc. Jespers echter gaat voort met De man met de trui en met dit beeld staan wij
buiten hetgeen wij in de kunst steeds vrezen moeten als onze ergste vijand: het
berekenen op de toeschouwer. Wat hij reeds in zijn Moeder poogde te geven, gelukt
hem hier: het opbouwen van het beeld in een konstruktieve naaktheid. Niets dan het
primaire van die man met de trui. De primaire lijnen niet in reliëf, doch alleen van
waarde. De poesis van deze rationele naaktheid, het aangrijpende van de rationele
eenvoud voor de levende mens van deze tijd. En het licht naar zijn kwantitatieve
waarde syntheties geconcentreerd. O. Jespers ontlast zijn Man met de trui van al wat
er niet uiterst kommunikatief ekspressief in hem is. Uit dit beeld spreekt het
waardevolle van O. Jespers als uitbeelder van de samenleving van zijn tijd. Hier
wordt O. Jespers een nieuwe poësis bewust. In dit beeld gaat ook bankroet wat men
tot hiertoe ‘fysieke schoonheid’ placht te heten.20 De schoonheid ligt in de naakte
waarheid van de tastbare menselikheid in de mens. Schoonheid is niet een selektie
onder de mensen, - het-tien-modellen-kiezen om tot een principiëel perfekt geheel
te komen, als kunstenaars van de moderne toepassing van het helleense klassicisme
deden, - maar wel een selektie in de mens, een ver-dichten van de mens tot
schoonheid. ‘De kluizenaar ontdekt de schoonheid in de woestijn en in de
eenzaamheid, met God alleen. De man die de streken be-

20

Het is opmerkelik hoe in de literatuur de meeste helden of heldinnen niet meer aan het
klassieke schoonheidstype beantwoorden. In de Mercure de France verscheen daarover een
studie. Algemeen aangenomen wordt dat de fysiese charme buiten het preciese begrip
‘schoonheid’ ligt.
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woont waar de druivetrossen tot wijn geperst worden, zal het zinnelik levensgenot
als hoogste schoonheid begrijpen. De mens bewerkt hetgeen hem omringt tot
schoonheid.’ In de samenleving van Osc. Jespers geldt de voormalige klassieke
schoonheid niet meer in het reële leven, enkel geldt zij nog wanneer de bourgeois
zich buiten zijn tijd in de klassieke kunstperiode inwerken wil. Maar ons leven, onze
stad, ons dorp, onze mensen zelf zijn niet meer schoon in klassiek hellenistiese zin
of zijn zij dit, dan wordt daaraan niet een overwegende waarde toegeschreven. Onze
klederen hebben zich verwijderd van de klassieke schoonheid van peplum en tunica.
Van de klassieke periode uitgezien is onze tijd eenvoudig een ‘faillite de la beauté’.
Het vitalisme in Osc. Jespers roept hem tot het scheppen van een nieuwe schoonheid.
En hij ontdekt die in de poësis van de moderne tijd in deze Man met de trui, die
uiterst eenvoudig is, ontdaan van elke tot hiertoe herkende schoonheid, doch in zijn
alledaagse naaktheid de schoonheid van een diep, bewust zieleleven draagt.
Onze tijd heeft het voedsel van een nieuwe schoonheid nodig. Een nieuwe Herakles
van Praxiteles zou als uitbeelding van onze tijd waardeloos zijn. En ook de reaktie
daarop het principiëel schoon menen van het lelike als de dekadentiekunst van Rops
en Baudelaire dit deed, geeft geen uitweg. Ons vitalisme wenst een positieve uitweg.
En die uitweg is de schoonheid van de alledaagse mens, van het alledaagse leven.
De mens die niet kleinzielig de middenweg kiest en toch tot geen ekstreem behoort,
de man die noch Phidias zijn wil, noch Baudelaire, kortom de man die een wezenlik
artistiek mens is en een menselik artiest, de man die uiterlik gewoon is als al de
anderen en innerlik van al de anderen toch zo grondverscheiden, zo is de Man met
de trui van Osc. Jespers.
In Beweging heeft O. Jespers deze schoonheid van het gewone een nieuwe, poëtiese
kracht bijgezet. Vanaf de Renaissance had de kunstenaar vreugde om de vormen die
hij weergaf. De kunstenaar ontdekte de schoonheid in het menselik lichaam, in hoofd,
lijf, arm of been. Men dacht er niet aan dat er ook een andere schoonheid bestaan
kon. Elke oorspronkelike interpretering, lag binnen het axioma van het statieke objekt
als schoonheidsgenot. O. Jespers kent ook de vreugde om de schoonheid van dit
menselik lichaam. Maar als hij een arm schoon vindt, dan is het niet om de arm ‘an
sich’, maar om de lenigheid van die arm, om de beweging van die arm, dan valt zijn
schoonheidsopvatting binnen het dynamiese van dit objekt. Daar ligt het grondverschil.
Hij heeft het menselik lichaam lief als beweging omdat het de uitdrukking is van
onze mobiele, intensieve tijd. Zo ontdoet hij de armen van zijn figuur Beweging ook
van het louter formele van wat hun eigen is, om enkel de beweging van de arm te
bestendigen; zo houdt hij geen notitie met de objektieve afmetingen, om enkel de
buik van deze vrouw als beweging in het beeld te plaatsen. Deze beweging in dit
lichaam geeft de mobiliteit van zijn tijd. Het is inderdaad het sub-consciente uitbeelden
van het ethos naar zijn kerngedachte, de formule van de psychiese monumentaliteit.
Daarom heeft het werk van O. Jespers dit groot belang: éenheid tussen kunst en
samenleving. Dat is, voor onze tijd, het waardevolle in zijn werk. Als alle grote kunst
is het werk van Oscar Jespers een dokument.
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Geen groter kontrast dan dit tussen Floris Jespers en Paul Joostens. Maar dat twee
naar hun psychiese eigenschappen zo grondverscheiden kunstenaars voeling vonden
in de ekspressionistiese beweging, wijst andermaal daarop hoe deze beweging het
gevolg is van de noden van onze tijd; hoe het ekspressionisme geboren is uit een
éenheidsnoodzakelikheid tussen kunst en leven.
De generatie van '80-'90 betekent zoveel als de hegemonie van het vlaamse (in de
regionale betekenis van west- en oost-vlaams) psyche in onze nationale kunst. Wij
zeggen: Gezelle, Buysse, Streuvels, H. Teirlinck (1e faze), - Claus, De Saedeleer,
Buysse, Sijs. Tans schijnt met het jongste geslacht de hegemonie zich naar Brabant
verplaatst te hebben. Naast Rik Wouters, is Floris Jespers in de schilderkunst de
meest intakte vertegenwoordiger van deze schakering van het vlaamse psyche. Beiden,
Floris Jespers en Paul Joostens, omscheppen de wereld naar hun vitalisme. Men zou
echter verkeerd doen dit ‘vitalisme’ noodzakeliker wijze in de zin van een naar buiten
gericht geluksbegeren en geluksomscheppen te begrijpen. Zo is echter bijna
ononderbroken het brabantse vitalisme: Rubens, Teniers, Oleffe, Wouters, Jespers
te begrijpen. Vitalisme is feitelik slechts: de creatieve schoonheidsdrang. Dit vitalisme
was ook in de gotiese mens aanwezig en toch was hij niet geluksbegerend naar de
buitenwereld gericht. Hier ligt het grondverschil tussen Jespers en Joostens. Het
vitalisme van Jespers is brabants, weelderig altans zeker bij zijn ontstaan; dat daarin
soms perioden van neerslachtigheid voorkomen, die zich, zoals bij Johan Doxa, zelfs
kunnen bestendigen, doet geen afbreuk aan het algemeen bonhomme-karakter van
de Brabander. Buiten zijn im- of ekspressionisme staat bij Jespers de blijdschap om
het leven waarin hij zich zo gewoon thuis voelt; de vreugde om elk objekt, schoon
of lelik. Geen zweem van nominalisme; hij is zonder onderzoek, van het
overweldigende van het levensrealisme overtuigd. Alles is. Of dit alles nu blij is of
niet, voegt niets toe aan of vermindert de levensblijheid van Jespers ook niet. Geluk
is het reeds: de overtuiging dat alles tastbaar is. Floris Jespers schildert daarom met
evenveel vreugde een syfilitiese meid als een bloeiende boomgaard. Alles heeft de
waarde van rondom hem te leven. Dit bestaan verrijkt zijn leven.
Het vitalisme van Joostens is geen geluksbegeren. Hij ook concentreert de
gebeurtenissen van de buitenwereld naar zich, doch dit gebeurt in een gans andere
richting dan deze gelijkwaardigheid van alles-wat-is, zoals in het realisme van F.
Jespers. Voorop staat het interpreteren van het leven naar een godsdienst; heeft
Joostens een objekt uit de realiteit lief, dan denkt hij dit objekt onmiddellik uit deze
realiteit; hij heeft dit objekt niet lief omdat het is, zonder onderzoek naar de waarde
van dit voorwerp te doen, maar wel omdat het meer is dan al hetgeen daarrond is.
De innerlikheid van F. Jespers is een zich-in-leven in het door hem aan het objekt
toegedicht wezen; Paul Joostens verinnerlikt binnen zich de objekten naar het a-priori
van een Godsbeeld. Flor. Jespers komt uit de gewone, geschiedenisloze realiteitzin;
P. Joostens uit een eeuwenoude kultusnoodzakelikheid.
Uit deze realiteitzin is F. Jespers tot het ekspressionisme gekomen. Het
impressionisme beantwoordt niet meer aan de waarheid van onze tijd. De realiteit is
ook bij F. Jespers
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door ubiquiteit te vertalen; dit is realisme van al de dingen en het zich indenken in
het wezen van dit albestaan. De kunstenaar, de schepper van het kunstwerk is van
dit realisme doordrongen; kon hij zich nog tevreden stellen met een uiting die niet
de weergave van deze levensaanschouwing zou zijn? Van deze realistiese
levensaanschouwing uit was het impressionisme nog slechts literair realisme,
onbemiddeld tegenover de rijkdom van deze intensieve ubiquiteit. Daarom ging
Jespers langzaam, maar zeker, zonder een stap achteruit bijna, naar het
ekspressionisme, omdat hij vóór zich had de realistiese levensaanschouwing en omdat
hij naast zich steeds het ontoereikbare van een zelfs zich meer emanciperend
impressionisme voelde.
Joostens was principiëel van af het begin van zijn artistieke werkzaamheid voor
het ekspressionisme gewonnen. De zelfstandigheid van de kunst, volgens
ekspressionisties princiep, had deze kunstenaar-mens tot de hoogte van een kultuele
ethiek gevoerd. Reeds vroegtijdig poogde hij buiten het impressionisme, - de
leerschool zijner eerste jaren, - deze kultus rituëel uit te drukken: zijn exotiese
tekeningen, hiervan de getuigenis, zijn lichamen samengesteld naar de sierlikheid
van de lijnen-complexen. Dan volgde de tijd gedurende dewelke hij meende het
hogere ratio, zoals Ensor hem dit geopenbaard had, door het toepassen van het formeel
bizarre te benaderen; hij maakte: Midinetjes die Kristus kruisigen, Het laatste oordeel.
Alvorens hij de ekspressionistiese techniek vast had, maalde hij een tekening, ook
een oordeel, waar zogezegd afgerekend werd met de traditie en kartels gedragen
werden met ‘Sancta Maria Laurencin, ora pro nobis’ en zo voort. De tekening was
echter zó dat zij nog aan een niet al te streng akademieleraar had kunnen eer aan
doen. Duidelik bewijzen echter zulke voorbeelden dit: in Joostens bestond er van
voorafaan een principiëel erkennen van het ekspressionisme. Het wijst daarop dat
volgens deze religieuze mens het impressionisme beneden de mogelikheid van een
kultus stond. Dat het lang duurde alvorens hij uit het impressionisme als sisteem
loskwam is een feit; ook ging het moeizaam; zijn te rade gaan bij Gauguin, Matisse,
Laurencin is daarvan het bewijs. Principiëel stond Joostens steeds buiten deze
esthetiek. Als hij nader met de buitenlandse beweging kennis maakte, dan mocht hij
ook met reden zeggen: ‘dat heb ik insgelijks gedacht.’ Hij had het inderdaad gedacht;
maar dat was dan voorlopig ook alles.
Naar deze realiteitzin is Fl. Jespers binnen de grenzen van het ekspressionisme de
naturalist. Niet zoals de materiële Zola deze realiteit weergaf of zoals Claus deze
interpreteerde, wel de realiteit als synthese begrijpen, tot haar kernwezen doordringen.
Hij biedt verwantschap met sommige franse romanciers, verwantschap met de
naturalisten Jules Renard, Philippe, Montfort, Bachelin, die insgelijks het naturalisme
deze diepere realiteitzin hebben bijgelegd. Van het natuurlike gaat hij tot het naturele,
van het fysieke tot het fysiologiese; van een arm geeft hij niet enkel de uiterlike,
maar ook de innerlike konstruktie, zoals F. Léger hem dit leerde (tekening Liggende
vrouw, verg. F. Léger, tekening: Beweging). Naar een sterke realiteitzin, die tot het
kernwezen van het bestaan doordringt, is ook zijn waarde-indeling opgevat. Realiteit,
in de betekenis van deze kern, is het inderdaad objekten reusachtig te maken, andere
tot onbeduidendheid te herleiden. Men zie De maîtresse, waar nadruk op het belang
van het fysiese ge-
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legd wordt, uitgedrukt door de sterke rug en de herhaling van de borst. Realiteit is
het ook waar hij, in het portret van de steller van dit opstel het alledaagse hoofd van
geen belang maakt tegenover het kleiner en meer elementair voorgesteld denkend
hoofd. De tekening houdt zich bij dit motief: het onbeduidende juist volgens deze
waarde voor te stellen door de oppervlakkigheid van zijn eigenschap te vergroten;
door haar met het negatieve van deze waarde te overladen; zó komt het dat de minst
bizondere eigenschappen oppervlakkig de meeste plaats krijgen, terwijl het
eksplosieve, het fijne, het doordringende van de moderne mens, eigenschappen die
hij weergeven wil, enkel een kleine plaats toegewezen wordt. Doch hier juist openbaart
zich F. Jespers' techniese knapheid, want voor iemand die zich de moeite geeft zich
in de tekening in te leven, krijgen juist dit materiëel kleinere hoofd en de
uitdrukkingen van fijnheid, vlugheid en doordachtheid door haar beknopte juistheid
in deze tekening een overweldigende waarde. Het alledaagse wordt juist sekundair
doordat het, - hier blijkt de realiteitzin van Jespers, - onder de macht van zijn
aanhoudende, doch reliëfloze manifestaties te niet gaat.
Ondergaat het ontwikkelingsproces van het kunstwerk bij F. Jespers het licht van
deze realiteitzin, dan ontstaat en ontwikkelt zich anderzijds het kunstwerk bij P.
Joostens in het licht van een mystiese fantastiek. Maar de mystiek van P. Joostens
is een hedendaagse. Zij is niet onbewust en is niet juist door haar karakter boven de
kloof van optimisme en skepticisme verheven, zoals in de ziele-eenvoud van de
gotiek. De mystiek van P. Joostens is het gevolg van de mutuele beïnvloeding van
een godsdienstig en een a-religieus midden. P. Joostens is deze mystiek bewust; zij
is echter niet gewild. Verwantschap heeft deze mystiek met die der primitieven waar
zij ook de realiteit door het ordinairste naturalisme vertaalt. In het doek De kuise
Suzanna duidt zowel het psyche der voorgestelde personen, tot zelfs de kuise Suzanna,
als het hevige naar het gemene werkende kontrast tussen elkaar hinderende ‘roden’
en ‘groenen’ het ordinaire van deze episode aan. Niet anders deden de farizeeërs, de
israëlieten op het doek van de primitieven. (b.v. de opwekking van Lazarus.) Voor
F. Jespers betekent de stad als voor zijn broer: zich laten meevoeren door dit
doodgewone leven en, meegevoerd, toch niet vergaan in deze alledaagsheid. Bij P.
Joostens is de stad een omstandigheid, waarvan hij het formeel karakter onmiddellik
naar de zin van zijn mystiek altereert. Hij heeft aan de stad hetzelfde als een ander
schilder iets heeft aan de kompositie-handeling van een stilleven. Als hij de stad in
gedreven wordt, voelt hij toch het vreemde daarvan. Deze mystiese fantastiek van
P. Joostens ligt weer in het unificeren van de antithesen: het uiterst formeel voorstellen
van door het subjekt gedachte wezens, van een andere zijde in de pregnante
subjektiviteit van iets doodgewoons. Deze fantastiek maakt dat P. Joostens' relatieve
uitbundigheid, evenals die van Ensor, toch steeds binnen de grenzen van een absolute
zwijgzaamheid liggen blijft. Men zal overigens spoedig merken, juist in zijn manier
de stad, het rumoerige leven te schilderen of te tekenen, dat het ingetogene het ras
op het uitbundige gehaald heeft. Over dit rumoerige stadsleven hangt de malaise van
de moderne mystieker. In een impressionistiese tekening Foor beproeft de kunstenaar
dit rumoerige stadsleven samen te dringen; het gelukt hem echter niet; zijn Foor
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blijft even onnauwkeurig als destijds zijn midinetjes die Kristus kruisigen. Het kontrast
dat b.v. ligt in een 's nachts onbevolkte grootstraat komt hem echter dichter nabij.
Het schijnt hem meer irreëel. Het stilleven-genre heeft hij tot het opvatten van deze
gestorven straat als stilleven uitgebreid. Picasso stelde als een stilleven de uiterst
rijklevende muziekinstrumenten voor. Joostens stelt de straat, na haar beweging en
als kompletisering daarvan, haar objektieve geheimzinnigheid als stilleven daar. De
stad die P. Joostens geeft (twee inkttekeningen: De stille stad) is even goed een stad
uit duizend-enéen nacht als onze moderne stad. Maar in dit laatste geval is het onze
moderne stad gegeven volgens de penetrante objektiviteit der fantastiek.
Door dit kontrast tussen Floris Jespers en Paul Joostens is tans hun mutuele invloed
te begrijpen. Wat P. Joostens in eerste plaats van Jespers' realiteitzin geleerd heeft,
is: de indeling naar de kwalitatieve waarde. Dat zijn fantastiek steunen moet op een
sterkere realiteit. Voornamelik leert Joostens tucht van Jespers. Jespers meent
inderdaad dat het niet voldoende is het aanbrengen van een lijn of van een kleur
subjektief te kunnen rechtvaardigen; alles moet ‘an sich’ een reëel bestaan hebben.
Joostens, die soms in het euvel van de libertijnse bohême valt, leert van Jespers, die
meer naar het ekstreem van de bourgeois overhelt en omgekeerd leert de nog soms
bourgeoise Jespers zelfstandigheid van Joostens. Zij hebben elkaar geholpen buiten
deze beide ekstremen te groeien. Jespers leert van Joostens de verbeelding als een
realiteit waarderen. Door Joostens werd de realiteitzin in Jespers van zijn nog vaak
bloot-materialistiese opvatting ontlast. In het koloriet dezelfde verhouding: P. Joostens,
wiens koloriet zich voornamelik op de tegenstelling van geel en blauw baseerde,
leert van Jespers het gebruik van rood en groen. F. Jespers, wiens gemis aan inhoud
voor een groot deel toe te schrijven is aan een eenzijdig bestuderen van het palet, in
de richting van het uiterst heldere koloriet, leert door Joostens de waarde van de
donkere tonen kennen en begrijpt dat de kleuren die naar het zwart opgaan niet altijd
het tegenovergestelde van licht betekenen.
Joostens' koloriet lag binnen de gamma's van geel en blauw. Juist zoals Kandinsky
formuleert: Geel is de kleur van de beweging van uit het doek naar de toeschouwer
toe; haar beweging is eksentries. Geel is blij, levendig, doch niet diep. Blauw is de
kleur van de diepte, van de rust, van de berusting. Waar blauw helder is als in
hemelsblauw daar drukt deze kleur de oorzaakloze, enkel in zich concentriese vreugde
uit; wordt blauw donker dan drukt deze kleur de meditering, de berusting of de rust
uit. Hoe sterker het geel wordt des te meer is het uitdrukking van oppervlakkig
optimisme (citroengeel); donkerblauw is de kleur van het aanvaarde pessimisme. In
deze kleurinterpretering liggen de zelfs nog impressionistiese schilderijen van
Joostens. Zo is Weeldevruchten en zo is Harem. Zij drukken het sensuele genot uit.
Stille tijd een werk van pessimistiese levensaanschouwing. Naar de toeschouwer toe
werkt het koloriet in de eerste twee werken; concentries echter in de Stille tijd. Na
het doek Futurisme verrijkt Joostens zijn koloriet in Jesperse zin. Hij herhaalt
vier-vijfmaal een doek van dezelfde afmetingen tot hij het rezultaat Figuur bekomt.
Het is een koloristies warm levend werk, gesitueerd binnen de naar de realiteit
gelouterde fantastiek. Dit Figuur staat zijn Russiese Madonna zeer nabij. Meer
principiëel werd hier de kwalitatieve waarde-indeling doorgedreven.
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Het koloriet in machtige kleurvakken geeft inhoud en densiteit. Hier werd met zeer
eenvoudige middelen veel bereikt.
Merkwaardig is het hoe Joostens in zijn impressionistiese tijd, en zonder de theorie
van Kandinsky te kennen in deze twee werken Harem en De stille tijd de
optimisme-pessimisme polariteit door dezelfde kleurkontrasten van geel en blauw
weer te geven beproefde. Het is merkwaardig hoe hij een feitelik objektief-normale
afbeelding van een vrouw met een schaal vruchten voor zich De stille tijd heet; deze
stille tijd zou onmogelik door de objektensamenstelling te verklaren zijn; de benaming
slaat terug op het innerlike leven van het blauw. ‘Zeer diepgaand’ schrijft Kandinsky,
‘ontwikkelt het blauw het element der rust. Wanneer blauw naar het zwart overzwenkt,
bekomt het de nevenklank van een niet menselike treurnis. Het wordt als een oneindige
verdieping in de ernstige toestanden, waar geen einde bestaat of kan bestaan.’ In De
stille tijd dringt het blauw, - kleur waarrond al de objekten ondergeschikt harmonies
geconcentreerd zijn, - meer en meer naar de donkere ontwikkeling op, sluit zich aan
bij wat Kandinsky op een andere plaats zegt: ‘Muziekaal vergeleken komt het
donkerblauw met de cello overeen; steeds dieper wordt het verwant met de wonderlike
klanken van de basviool; in de diepe, feestelike vorm is de klank van het blauw met
die van het diepe orgel vergelijkbaar.’ - Zoals De stille tijd de verdieping betekenen
moet, is Harem de klank van een oppervlakkige blijheid. ‘Het geel kan niet tot een
grote verdieping zinken.’ Alles concentreert zich in dit doek op het geelvlak dat
gelukkig aangebracht zou worden, met het kleed van een zittende vrouw als
voorwendsel. Het geel is buitengewoon akuut en verdringt ook het overige van
hetgeen in dit doek gebeurt als onbelangrijk. Alle leven is echter rond deze
oppervlakkige (hooggele) levenslust.
Bij deze tegenstelling beperkte zich Joostens geruime tijd, totdat hij, gelijk wij
zegden, voornamelik van Floris Jespers, beter leerde. Hij leert de innerlike sterkte,
de niet eenzijdig-ontwikkelde, maar de norma-intensiteit van het rood waarderen.
Dat is de betekenis van de Figuur, dat is voornamelik de betekenis van De russiese
Madonna. Rood is de kleur van een sterkte die goed wordt en van een goedheid die
sterk wordt. Deze russiese Madonna is de moeder Gods van de arme moujiks, van
de ongeletterden en de uitgebuiten. Daarom is er bizonder rood in het doek, rood als
het lijden, maar ook is er het rood van de opstanding. Eénzelfde rood drukt uit een
concentries smartelik quiëtisme en een zich vooreerst naar binnen sterkend aktivisme.
Toen Joostens Russiese Madonna schiep was hij zichtbaar de polariteit van het
optimisme-pessimisme te boven gekomen. Hij kende rust. Merkwaardig: onmiddellik
verlaat hij zijn geel-blauw kontrast en kiest het rood, gans volgens Kandinsky het
formuleert: ‘het rood, zoals men het zich voorstelt, als grenzeloze, bij uitnemendheid
warme kleur, werkt innerlik als zeer levendige, vlugge, onrustige kleur, die echter
niet het lichtzinnig karakter van het zich naar alle zijden verterende geel bezit, maar
wel spijts alle energie en intensiteit een sterke noot van bijna doelbewuste immense
kracht kweekt. In dit bruisen en gloeien is om zo te zeggen mannelike rijpheid,
hoofdzakelik naar binnen, zeer weinig naar buiten gericht.’ Deze roden in de Russiese
Madonna, van dewelke mannelike kracht uitgaat, worden door de omgeving van het
donkere, door Joostens geliefde tonespel in reliëf
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gesteld. Moeizaam komt het rood van de toekomst vooruit op de duistere vlakken,
het verleden en het heden van de arme moujiks. Zij is nog gans de zware Madonna
van de plompe agrariërs, moeilik uit hun slaap te wekken. Als moeder Gods is zij
mens en menselik als al diegenen uit haar omgeving. Van daaruit zal haar dynamiek:
traag, massaal, die van een gans gelijk zijn. Maar waar al deze vlakken, alsmede het
koloriet van het tweede plan de uitdrukking van het heden geven, werkt reeds hier
en daar als een goed dat reëel is, het levende rood.
In 1916 bereikte Floris Jespers, na Veronese-lint en Weerkaatsingen, met De
groene spiegel het toppunt van zijn impressionisties kunnen. Buitengewoon snel had
Floris Jespers zijn weg naar dit toppunt afgelegd. P. Joostens bereikte dit toppunt,
in zuiver impressionistiese zin, nooit. Voor hem, de van huize uit ekspressionist, was
het overigens nutteloos; dit toppunt lag gans buiten hem. Floris Jespers moest er
over. Het is in het dubbel bewustzijn van het impressionisties voorname van Groene
spiegel en van het nochtans in het absolute onvolmaakte van dit schilderij waar Floris
Jespers' zwenkpunt te plaatsen is. Van dit zwenkpunt uit zijn twee lijnen te trekken;
de eerste, Groene spiegel, is het slot van de impressionistiese tijd; de tweede lijn,
Barmeid, is het begin van zijn ekspressionisme. Van Barmeid loopt deze rechte lijn
verder tot de Maîtresse. Hier heeft de kunstenaar weer rust gevonden; weer geraakt
hij meester over zijn middelen, weet hij zijn pathos naar een weergevonden
stijlbewustzijn te ordenen. Weer is zijn doek ruim genoeg en niet te ruim; weer zal
hij alles kunnen ordenen naar de waarde van de essentiële eigenschappen,
gekwalificeerd volgens dit nieuwe stijlbewustzijn. De maîtresse beheerst het doek;
het slaapvertrek, - of indien men precieser wil de roos-mauve waarde van deze kamer,
- het interieur met op het veld wijd-open vensters of deuren, de velden zelf niet als
een oppervlakkig stijldekorum rond de maîtresse, maar wel als een omgeving vooraf
als sekundair rond deze vrouw bestemd. Een innerlik plan houdt deze dingen rond
haar samen. Maar zij heerst; zij is nul en zij heerst. Nul: haar gelaat, haar ogen hebben
geen belang; geweldig echter is de boog van de rug en de borst, die wegens het
belangrijke, nogmaals op een andere plaats herhaald wordt. Het ganse doek staat in
het teken van deze eigenschap. Het is op het heetste van de dag en het ganse koloriet
koncurreert naar het uitbeelden van het wezen dezer warmte. Het geel wordt tot de
hoogte van de wellustige voldaanheid van korenvelden gevoerd; het rustige blauw
zet zich om in scherp doordringend roos-mauve; het geconcentreerd rood is slechts
daar aanwezig waar de hevige koloristiek daardoor kan versterkt worden, maar groen
draagt weer tot de scherpte bij. Het interieur is als weggedoezeld in deze scherpte.
Wijd staan de deuren en vensters open; de velden en het interieur liggen zodanig in
éénzelfde warmte dat van de scheiding tussen buiten en binnen nog enkel een paar
zwakke lijnen van vensterramen overblijven. Onder het geweldige branden van de
namiddagzon blaken de zich voortdurend opvolgende gele veld-vlakken; daartussen
nauweliks aangeduid de wegen. De wegen die voeren van de stad naar het land; van
de onbeduidende horizon tot deze giganteske maîtresse; langs deze wegen komt ‘hij’
per auto, na de zorgen van de dag, - beurs of industrie, - de late namiddag bij zijn
maîtresse doorbrengen. Zo is deze Maîtresse. Alles is naar de eigenschappen: de
onbenullige
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belangrijkheid van de maîtresse en het stikkend warme van de zomernamiddag
gevoerd. Deze eigenschappen zijn het primaire van het schilderij; stijlrijk is de
omgeving naar deze innerlike harmonie ontwikkeld. Ekspressionisties blijft echter
de enige grote fout het vasthouden aan een bedriegend perspektivisme. Het vlak zijn
van het doek; gemis aan inhoud, - behalve in sommige détails als het herhalen van
belangwekkende voorwerpen, in een afzonderlik kader en op het voorplan.
De inhoud en de densiteit weet Floris Jespers tot hiertoe in zijn schilderij Monsieur
de Brindosier Joyeuse het volledigst te geven. Een opvolging van kleurvlakken, die
van zeer licht groen beginnen en in donkerblauw eindigen. Veel sterker dan een
gamma-interpretering. Elk nieuw kontrast tussen deze naar de donkerte klimmende
kleuren voegt de ruimte meer inhoud, diepte toe. En wanneer dan de inhoud van de
kamer tot het ultieme vlak van donkerblauw zwart gegeven is, staat de figuur van de
Monsieur op een zeer precies gelimiteerd voorplan. Dit doek is nog een stap verder
dan wat hij in Vrouw aan de ontbijttafel reeds gerealiseerd had.
In deze algemene inleiding over het ekspressionisme moge dit over elk der drie
ekspressionisten met wier werk wij vertrouwd zijn, volstaan. Het is echter lang niet
alles wat er over te zeggen is en bepaald durven wij niet verzekeren dat er geen
essentiële punten vergeten werden. Ons doel was ten eerste het ekspressionisme, ten
tweede het ekspressionisme in Vlaanderen in ruimere kring bekend te maken.
Voornamelik daarop wilden wij de aandacht vestigen dat ook Vlaanderen pikturaal
en plasties aansluit bij die beweging uit dewelke, naar onze mening eindelik de
nieuwe europese-kultuuréenheid zal groeien.
Nota: Wanneer wij de term ‘ekspressionisme’ hebben gekozen en deze op de nieuwe
kunstrichting in Vlaanderen hebben toegepast, dan geschiedde dit geheel buiten een
stelling-kiezen in zake kubisme-futurisme-ekspressionisme om, d.i. zonder deze
laatste beweging een voorkeur toe te kennen. Het ekspressionisme is echter de enige
bestaande term die de drie richtingen in éen beweging kan samenvatten. B.v.: zo kan
men heel goed zeggen dat de kubisten Léger, Delaunay, Jacoba van Heemskerck
ekspressionisten zijn; moeilik zou het echter zijn de ekspressionisten Chagall, Marc
kubisten te heten. Het ekspressionisme biedt ook de grootste vrijheid in de oriëntering
van de geest; hoofdzaak is dat het werk geestelik weze: ideoplastiek.
Van een andere zijde worden door sommigen van de aktivisten (de duitse politieke
richting), doch feitelik meer uitsluitelik door het tijdschrift Die Aktion het
ekspressionisme opwerpingen gemaakt als zou deze beweging weer in een loutere
esthetiek inzakken. Nochtans schakelt het feit dat de kunstenaar de meester over al
de middelen is, niet uit dat zijn werk in een hogere dienstbereidschap moet staan.
Hier is toch het tegenovergestelde gaande als met de ‘l'art-pour-l'art’-impressionisten.
Deze namen de afhankelikheid der middelen aan en wezen slechts op de
onafhankelikheid van een beperkte esthetiek. Wij hoeven slechts op het werk van
Klee, van Archipenko, doch voornamelik van Marc of van Chagall te wijzen om bij
de ekspressionisten op het onderge-
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schikte van het speciaal esthetiese aan het algemeen ethiese te wijzen. Moest men
het ekspressionisme een noodzakelike doodloper door zijn begrensdheid binnen de
esthetiek heten, dan zou dit enkel getuigenis van kortzichtigheid zijn.

Paul van Ostaijen, Verzameld werk. Deel 4: proza

100

Voorwoord bij zes lino's van Floris Jespers
I
Men moet de contemporaine kunst als het einde van een oude traditie - ook dat - en
als het begin van een nieuwe stijl beschouwen. Zou de huidige ideoplastiek slechts
het intermezzo van een geslacht zijn, te midden van een volgehouden fyzioplastiese
traditie, dan zou zij als beweging het groteske nabij komen. De betekenis van deze
beweging ligt in het overbruggen van de sedert het einde van het rococo bestaande
kloof tussen kunst en samenleving. Dit is het scheppen van de stijl.
Kort: doel is dus niet meer enkele kubistiese schilderijen op de markt te werpen.
Ofwel musea-bestuurders met een nieuwe rubriek te doteren. De beweging als
dusdanig is dood wanneer zij met het rezultaat eindigt in het Luxembourg een salon
voor Picasso en Braque in te nemen. Een dood rezultaat spijts de schilderkunstige
waarde van de beweging even groot blijft. Het enige rezultaat is het realizeren van
een kubistiese stijl. Dit is het einddoel. Het heeft minder belang of alle kunstenaars
nu reeds dit doel voor ogen hebben.
De kloof tussen nu en straks is een principiële. Wij lopen niet van Grünewald en
Breughel weg om Da Vinci en Rubens te omhelzen, maar - om het bij deze
absolutistiese vergelijking te houden - van de laatsten naar de eersten. De weg van
de Renaissance maar à rebours. Het aspekt van de idee wisselt. Wij gaan van andere
empiriese vooruitzettingen uit. Wij hebben een andere religie. Doch wij hebben ook
dezelfde religioziteit. De scheppende idee is dezelfde en staat boven alle empiriese
leven verheven, zoals Plato reeds leerde. Voor de fyzioplastiek lag de esthetiek in
het schoon-volmaken van de buitenwereld. Deze esthetiek is van de buitenwereld
afhankelik; zij is wisselvallig. Voor de ideoplastiek ligt de esthetiek in het uitbeelden
volgens het onwankelbare begrip schoonheid, begrip dat het oorspronkelik gebied
der ziel is en langzamerhand in de herinnering opdoemt.
Hoe sterk de zucht naar esthetisering van de buitenwereld ook is, de mens verliest
niet volledig het verlangen in het kunstwerk de onwankelbare wet van het schone te
ontdekken. Daarom gaat zijn verlangen naar Rembrandt, niet naar Rubens. Rembrandt
beeldt uit het eigen licht, uit het eigen leven van het schilderij zijn objekten. Het
schilderij is een zelfstandig organisme.
Cézanne zegde: ‘ce qu'il faut c'est refaire le Poussin sur nature.’
Ons aforisme zou zijn kunnen: nodig is de Renaissance à rebours te hermaken.

II
Het gaat om stijl. Om het estheties realizeren van een wereldaanschouwing.
Rationalistiese 19e eeuw: einde van de Renaissance. Wij staan bij het begin van een
andere levensaanschouwing, geboren uit de menselike drift, die Schopenhauer de
metafyziese
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behoefte noemde. Ook staan wij bij het begin van de esthetiese realizering daarvan.
Bij het begin van een nieuwe stijl.
Bazis van de nieuwe stijl: het kubisme. Het wichtigste is niet of wij volledig of
betrekkelik met de objekten van de buitenwereld breken. Het wichtigste is dat de
maatstaf voor het betrachten van de buitenwereld niet meer in het wisselvallige van
deze buitenwereld ligt, maar in het subjekt, daar dit de drager is van het éne,
onwankelbare begrip. Cézanne gaf de sleutel tot het kubisme, toen hij alle volumen
van de buitenwereld tot vijf hoofdvormen te herleiden heette. De Pythagoreërs reeds
zegden dat het schone het regelmatige was. Het transcendent regelmatige is te
ontbloten van het empiries wisselvallige. Dit te geven is handelen naar het
onwankelbare begrip schoonheid. De kunst verlossen uit de ban van het louter
zinnelike. In het schouwen van de idee ligt het enige geluk, leert de wijsgeer van de
levensaanschouwing waarvan het kubisme de esthetiese realizering is: Plato. Niet
de wisselvallige verschijning van mens of boom, maar wel de onwankelbare vorm,
de absoluté bouw, de construktie zelf zijn aanleiding tot het scheppen van de esthetiese
gelijkwaarde. Daar is het begrip werkzaam scheidend het éne van het toevallige.
Daar ‘herinnert’ zich de ziel de oervorm van het schone.
Het princiep van de Pythagoreërs en de synthese van Cézanne samen dat is de zin
van het kubisme. Men kan ook kubisties schilderen zonder dat het motief als objekt
te herkennen is. Dan schildert men enkel het schilderkunstig regelmatige en
noodzakelike. Er ligt geen onverzoenbare kloof tussen Kandinsky en Picasso. In de
algemeen kubistiese stijl, waarvan het streng kubisme de norm, is Kandinsky als
lyriese pool te denken. Binnen de stijl en niet daarbuiten. Zijn schilderijen gaan nog
immer van het princiep van een schilderkunstige construktie uit.

III
De schilders hebben de eerste stoot gegeven. Zij beproeven het platonies idealisme
schilderkunstig om te zetten. Zij hebben de leiding van de nieuwe stijlbeweging. Zij
zijn de kern. Het wordt tijd daar niet meer aan te twijfelen: de revolutie ging van de
schilderkunst uit en niet b.v. van de poëzie of de muziek. Eerste noodwendigheid
om tot stijl te komen: de andere kunsten op de hoogte der beeldende brengen. Dat is
de eerste rit naar de stijl. Namelik: een kubistiese architektuur, een kubistiese
dichtkunst, enz.
Het kubisties schilderij en de kubistiese stijl zijn twee extremen. Begin en einddoel.
Daartussen schakels. Als eerste schakel van het kubistiese schilderij of van de
kubistiese plastiek uit, dringt zich het veroveren van tans verwaarloosd of tot hiertoe
miskend materiaal op. Een blok lood is een even plasties materiaal als een blok
marmer. Beide zijn tegenover de plastiek reine elementen: verhouding tegenover de
ruimte. Een blok lood is vóór alles een bepaalde drie-dimensionale verhouding in de
ruimte. Hij drukt een andere beweging, een andere lichaamsdruk dan het marmer
uit. Waar hij noodzakelik is, is het andere verkeerd. Boccioni komt de eer toe de
principieele plastiek van elk drie-dimensionaal lichaam herkend te hebben. Van
daaruit de noodzakelikheid dit
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materiaal als plastiese mogelikheid in het kunstwerk te aanschouwen. Gips is op
zichzelf niet plastieser als blik.
De grafiese middelen behoorden algemeen tot het verwaarloosde materiaal. Men
mag aannemen dat de fyzioplastiek weinig rekenschap hield met het wezen van het
materiaal. Het materiaal had geen bestaan op zichzelf. En was derhalve geen andere
beeldende mogelikheid. Grafiek was hoogstens een middel een tekening op meerdere
exemplaren weer te geven. Gedurende de impressionistiese tijd bleef enkel de
sterkwaterdruk in zwang; hij toch is een uitstekend middel het impressionisties
sentiment en de geliefde lichtschakeringen weer te geven. In gene tijd had enkel
sterkwater een zeker karakter. Een misselik karakter. Slechts Ensor arbeidde met het
materiaal. Hij was ook in ons land de enige ideoplastiese kunstenaar. En tevens de
enige die het grafiese materiaal op zich-zelf betrachtte.
De houtsnee is teruggekomen met de ideoplastiek. De fysioplastiek in het algemeen
had weinig zin voor dit primitief-grafiese middel. Er bestaat niet de minste
houtsneetraditie in Europa. Wel omdat de enige kultuur met een bijna volgehouden
schilderkunstige traditie - de franse - zo weinig belang in de houtsnee gesteld heeft.
Wij moeten naar Japan zien om een ten minste tot Hokusai (1849) volgehouden
houtsnee-traditie te ontdekken. Wat zich loont voor Europeërs.
In Duitsland zijn een reeks pseudo-expressionisten bezig dit teruggevonden
materiaal weer te diskrediteren. Een overproduktie bij een volledige mangel aan
materiaal-beseffen. Een primitief doende tekening op hout met een oppervlakkig
uitbuiten van het verleidelike zachte hout. Volledig gebrek aan frisheid van lijn en
vlak. Het is het harde heersen van het materiaal waarvan de genade verwacht wordt.
Wat deze houtsneden voor te werpen is, is estheties een vlak dekorativisme, - de
grafiese omzetting van Hodler, technies een grof verwerken van het materiaal, in
zover dat de ganse werking van de druk het materiaal zelf wordt overgelaten. Een
lijn van een houtstok afgedrukt, heeft natuurlik een andere werking dan een
tekenkunstige lijn. De houtstok zelf heeft een ander lineair uitzicht dan het papier.
Het werk van deze kunstenaars ontbreekt het streven de schilder- of tekenkunstige
waarden een houtsnee-grafiese tegenwaarde te geven. Men meent verkeerd dat de
tekenkunstige waarde op hout gezet door de druk noodzakelik grafiese waarde wordt.
Om een groffe karakteristiek naar voor te halen: de lijn van de tekening maakt men
zwaarder op hout en verder laat men zich verleiden door de zenuw-construktie van
het hout. Van de reliëfsoortige druk verwacht men de genade Gods. Deze genade
moet een grafies karakter aan een tekening-op-hout geven, die uit zulke los techniese
en berekend intellektuele middelen ontstaat. Goddank, het blijft in het cadre. De
moderne duitse houtsnee kan duitse woningen versieren zonder afbreuk aan de
zwaarte te doen.
Daardoor komt het dat de enkele goede houtsneekunstenaars aldaar onder de massa
van de betekenislozen ondergaan.
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IV
De linosnee heeft het niet tot zulke vogue gebracht. Nergens. Oppervlakkig-technies
een procédé als houtsnee, heeft de lino toch een gans ander wezen, verlangt dus ook
een andere lineaire techniek. Het materiaal is vlak en biedt niet deze verleidende
tekening die de houtstok voor zichzelf reeds heeft. Het is zachter dan het hout:
afgezien van de zachtheid van de tekening op zich-zelf, bekomen de lijnen en vlakken
in lino gegrift een zachter contour door het materiaal op zich-zelf, dat een heel zachte
lijn bij het tekenen van de lijn te-weeg-brengt en door de drukking van de linoplaat
dewelke de druk een karakteristiese weekheid geeft.
Dit karakter van het lino tot hoogste rendement brengen moet het doel zijn. De
eigenschappen gebruiken in plaats van door ze gebruikt te worden. De kunstenaar
moet het karakter van het lino in zich opnemen. Hij moet zich laten voeren door het
lino. Hij moet grafies denken volgens het lino. Zijn techniese beeldingswijze en het
karakter van het lino moeten éen zijn. Duidelik: bij elk vlak, bij elke lijn die hij grift
moet hij het karakteristiese plus van het materiaal weten. Eenheid van kunstenaar en
materiaal. Geen heren van rechts, geen van links. Toedekken van de kloof.
De kunstenaar moet dus weten waarom hij lino maakt. Floris Jespers weet dit.
Enkele kunstenaars heb ik dikwels horen klagen over de ongehoorde zachtheid van
dit materiaal. Zij voelen het lino niet. De waarde van het lino begrijpen zij als een
euvel. Floris Jespers gaat in de eigenschap van het materiaal op. Men neme als
voorbeeld van deze materiaalkennis Japans feest. Frisheid door het naar voor halen
van het oorspronkelike, het eigenschappelike dat het materiaal in zich besloten draagt.
Men neme deze druk: hij is in houtsnee niet te denken, spijts zelfs de vaste houtstok
voor dit lijnespel een vastere bazis biedt dan de zachtere linoplaat. Zulke tekenkunstige
zachtheid ligt buiten het karakter van de houtsnee. Zulke en niet de zachtheid op
zich-zelf. Bizonder werkt het verschil van plaat duidelik in half-tonen en
lijnnuanceringen. Japans feest werkt in zijn lijnespel zo primitief en fris dat men niet
aan een ‘afdruk’ denkt. De afdruk is volledig suggestief en wel zo dat tussen
beschouwen en kunstwerk niet de veronderstelling van een techniese hulpconstruktie
treedt. Men heeft een zuiver kunstwerk voor zich; bij de bearbeiding is rekening
gehouden met de eigenschappen van het materiaal, maar de druk is vrij van een
hinderende onzelfstandigheid. De goede linodruk staat dichter bij de tekening dan
de goede houtsnee.

V
Enkele woorden bij elk van de platen.
Naakt kan men als het eerste definitieve zwart-wit rezultaat van Jespers betrachten.
Vooreerst beproefde Jespers kleurdrukken. Onder deze valt Het sienjaal, een druk
die ik gelukkig was bij mijn verzebundel van dezelfde naam te zien, door zijn
levendigheid,
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spijts zelfs de nood dwong hem op gekleurd papier te drukken.
Deze eerste zwart-wit druk Naakt stelt een loodrechte beweging in de ruimte voor.
Wezenlik is de plaat zó dat de zwarte ruimte door een licht-vorm loodrecht van boven
naar onder harmonies verdeeld wordt. Zo geeft de zwarte ruimte tegenwaarde aan
de centrale loodrechte verschijning en deze verdeelt de ruimte in twee wezenlik
gelijke, alhoewel in de verschijning verscheiden delen, die als winkelhaken tegenover
elkaar werken. De vrouw, dit is de figuur als voorwerp, is nevenzakelijk. Haar
loodrecht witte werking in het zwarte, loodrecht en waterpasrecht gekomponeerde
vlak is hoofddoel. Van dit loodrecht vlak gaat de ganse beweging van de druk uit;
dit vlak is centrum en daaruit evenwichtswet. De kleine witte vlakken die het omgeven
staan in oorzakelik (estheties) verband met de densiteit van het witte vlak tegenover
de zwarte ruimte, ongeveer zoals de invloed is van een zwaar lichaam in een
watermassa vallend. Het zwarte vlak rechts onder is niet overbodig. Het sluit zich
ritmies aan bij het lichtende vlak links boven en tevens is het een steunpunt voor het
bewogen lineaire spel rechts boven. Verder is nog de aandacht op het streven naar
voorstelling van half tonen langs linografiese weg te vestigen.
De waarde van dit Naakt ligt in de architektoniese construktie. Trekt men
diagonalen of verdeelt men het werk bij middel van een kruis, het ritme is vast en
zeker; eenvoudig en uiterst duidelik. Voorgaande meetkundige maatstaf werd gebruikt
om het wezenlike aan dit werk te doen uitschijnen; men trekke daaruit niet de
konkluzie dat men een kunstwerk volgens een meetkundige maatstaf meten kan.
Wij spraken reeds over Japans feest. Vals is het Japans feest als voorwerploos te
aanschouwen. Het heeft natuurlik zijn thema, zijn onderwerp. Bovendien heeft het
ook weergegeven voorwerpen. Niet zo gelijk dit in Naakt het geval is. Doch het weer
te geven voorwerp staat nog in nauw verband met het thema.
Enkel is er dit: de idee van het voorwerp verdringt de empiriese verschijning. Het
prenjante van de construktie vernietigt de toevallige opstelling. De weg naar de idee
gaat hier over een stijging tot het hoogst zinnelike. De idee ligt een stap verder dan
het opperzinnelike. De hoogste stijging voert tot het zien van de andere pool.
Het is een orfies werk. Het gaat echter niet van een vooropgestelde orfiek uit die
de vormen schept of elke objektieve verschijning volgens de orfiek van het subjekt
interpreteert. Ten minste niet uitsluitend dat. Het is feitelik een zeer objektief werk
in zover dat het het lyries karakter van de voorwerpen op zich-zelf van de
naturalistiese komponenten ontbloot. Het geeft het transcendente wezen, de lyriek
van de voorwerpen weer. Het vertrekt van de voorwerpen en geeft daar het wezenlike
van: de lyriek. Dit is de objektiviteit van dit werk.
Wil men deze objektiviteit herkennen, dan moet men niet trachten eerst en vooral
voorwerpen in hun episodies-toevallige manifestatie terug te vinden. Men moet zich
stellen volgens het primitieve begrip dat men van deze voorwerpen heeft, ongeveer
zó: wat stelt het kind zich in voorwerpen voor, wanneer hem ‘japans feest’ in de oren
klinkt. Een wisselende verschijning waarbij echter het steeds terugkomende motief
is: de exo-
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tiek, de bizarrerie, het extreem zijn van de vormen. Veel sterker als een planmatige
vizie weet het kind het karakter van dit thema. Het is door de weelderigheid van de
exotiek verbluft. Overmand door een vreemde lyriek. Het zoekt naar de bizarste
vormen om deze voorstelling te projecteren. Het kind weet: dààr moet het gans anders
zijn als in de buitenwereld waarin het opgroeit. Het lyriese begrip; het streven dit
begrip vast te leggen en, bij deze poging, het dynamies wijken van het ene
bizarre-contour voor het andere; de duizendvoudige opeenvolging van bizarre vormen
van mensen, planten en dieren; een herinnering enkel van het wezen van de dingen,
van daaruit moeilikheid de objekten vast te houden in hun verschijning; daarentegen
aanhoudend vasthouden van het karakter, van het zijn; stijgende lyriek der vormen,
die nooit contour gesproken duidelik zijn, doch immer duidelik in hun lyriese
beweging, dat is Japans feest.
Men herinnert zich: duizend uiterst bizarre vissen, de zonderlinge bouw van
ooievaars, toverplanten, kleine japanse vrouwen, dat alles dooreen: wonder van
fijnheid, broosheid. Duizend-en-een-nacht in Japan. Japans: exoties en fijn; feest:
roes van vormen door elkaar. Zo spelen de vormen dat zij nooit vermoeien, vormen
die andere vormen opwerpen: dynamiek.
Ontmoeting: poging het witte vlak door zichzelf te laten werken. De handeling
saamgetrokken op een hoek en naar deze handeling het witte vlak gespannen.
Ongeveer zoals wij het land vaak voorgesteld zien door zonnestralen naar de zon
getrokken. Een brede lijn is alles wat gebruikt wordt om deze samenstelling weer te
geven. De handeling stoutmoedig ontworpen in éen lijn-arabeske. Men kan ook zien
dat het een poging is een tekening grafies om te zetten. Het tekenkunstig karakter
spreekt nog duidelik.
Een poging een schilderkunstig motief grafies om te zetten is De verliefden. Van het
schilderkunstige princiep uitgaande poging half-tonen weer te geven binnen de
witzwart mogelikheid. De enige elementen zijn wit en zwart. Samenstelling van deze
elementen is noodzakelik om tonaliteit te geven; men zie de verscheidene
samenstelling van de vlakken links en rechts. Bouw van de lichamen uit vlakken:
het kontrast van wit en zwart is niet voldoende; de hoofdvlakken worden
gekomponeerd door een optelling van kleinere wit-zwart vlakken.
Zo als Japans feest is dit werk lyries. Doch de tegenovergestelde lyriek. Zij is
vooropgezet: het thema wordt in deze vooruitzetting gezien. Niet door een stijging
tot het opperzinnelike naar het begrip; doch vooropzetting van het lyries ritme,
volgens hetwelke de voorwerpen gezien worden. De voorwerpen worden door het
lyrisme gevergd; de voorwerpen zijn niet lyries voor zich. Daarom is het ritme hier
ook doorgaans meer bewust en bouwend, constructief. Men neme zich in acht: per
se lyriek is de oorzaak van romantiek. Romantiek is: het empiriese de idee noemen.
Niet eenmaal een valse wereldaanschouwing. Een onoverwonnen standpunt.
Literatuur. Het estheties gevolg daarvan is dat het beeldend vermogen in een a-priori
toestand geraakt. Opschorsing van de kennis.
De kunstenaar streeft in De verliefden naar een beeldende synthese van het onmid-
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dellik gegevene. De parole van dit werk is: door de synthese naar het begrip. De
brandende zon verenigt in loodrecht-smalle vlakken zon en aarde: smal en
loodrecht-plassen van de zon. De nacht is zacht; het karakter van de nacht is fantasties,
daarom schijnen zijn beeldende vormen, wanheer men met het bewustzijn hun karakter
nader komen wil, willekeurig. Tegenstelling die het ganse omsluit: scherpte-links-dag;
weekheidrechts-nacht. In dit ritme staan de geliefden. Men bedenke even hoe zij
daar geplaatst zijn: de man links, de vrouw rechts. Van daaruit volge men de lyriese
ontwikkeling: dag-man-vrouw-nacht.
Construktief in de zin van Naakt is De beloonde. Spreekt men rein begripsmatig van
epiek, dan zijn deze beide epies. Men merke bij Jespers de bestendigheid van deze
wissel op. De beloonde is de voortzetting van Naakt, zoals Improvisatie I de
voortzetting van Japans feest is.
Daarenboven een streven een politieke aanschouwing werkelik estheties uit te
beelden. Massa pogingen zijn in deze zin gemaakt. Het doorsnee-rezultaat is:
opoffering van de esthetiek aan de politieke aanschouwing. Dit is hier het geval niet.
Men kan gerust spreken over het uitbeelden van een politieke aanschouwing. En
zonder afbreuk aan de enige norm van het kunstwerk te doen, namelik de esthetiek,
op de ethiese eenheid van de kunstenaar wijzen.
Een kunstwerk door ethiese momenten rechtvaardigen is vals. Maar het mens-zijn
van de kunstenaar is een middel - het wezenlik enige middel - de beeldende vorm te
onderscheiden. Liefde en haat geven onze ogen een bizondere sterkte. De beloonde
is het rezultaat van het zien van een mens bij middel van de ogen en de haat. De
beloonde is datgene beelden waarvan het wezenlike voortdurend beladen is met onze
haat. Het werk is warm: in een machtig élan zwaaien de vlakken de mens in de hoogte
tot waar niets meer is: het hoofd. En tevens hulpeloos. Men voele dit hulpeloos-zijn:
de onmogelikheid een afgod te vernietigen, een god die enkel een parasitiese fetis
bestaat; een god van louter uiterlikheid. De beloonde is het beelden van een
uiterlikheid, daarom in haar wezen reeds gehaat.
De liefde van een man heeft immer de nevenklank van weemoed; maar het wezen
van de haat is handeling, van daaruit élan. Daarom heeft De beloonde van Jespers
deze zwaai, dit in-éen-adem-gemaakt-zijn, eigenschappen die ik slechts aanduiden
kan in de vreugde ze gezien te hebben. Psychologies: haat is een eroties moment.
Van een omgekeerde erotiek, van ambivalens getuigt het ganse élan. Van dit estheties
rein construktief werk kan men zeggen dat het uit een eroties moment komt. Het
blijft in de lijn van Jespers.
Ten laatste: Improvisatie I. Het is een samenstelling van lijnen en vlakken naar
simfoniese wet. De aanleiding daartoe: het dualistiese karakter van strand en zee,
statiek en dynamiek. Het kaleïdoskopiese bewogene en de starre tekening van rust.
Technies: nieuwe poging tonaliteit in het lino te brengen. De tonaliteit onderlijnt het
simfonies motief van lijnen en vlakken. Het spreekt van-zelf dat het vals is zulk werk
muziek te
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heten; muziek toch is geen maatstaf voor beeldende kunsten. Doch als scheppende
kracht zit de muziekaliteit van de kunstenaar achter dit werk.
Improvisatie I is lyries als Japans feest. Doch het ritme is verscheiden. Over het
ganse ligt een sterkere explozie, dewelke bizonder opvalt door het rustige ritme
rechts: contrapunt. Men zou kunnen menen: het ritme is niet volgehouden en op het
dualisme van rechts en links wijzen. Bewogenheid en fijnheid van de lijnen links
steunen op de rust en het robuste van de vlakken rechts. En overigens: dissonans en
assonans zijn volkomen gelijkwaardig.
De zee is muziekaliteit. Deze muziekaliteit - om godswil niet muziek - beeldend
voorstellen is een beeldende gelijkwaarde scheppen. Zo het simfonies karakter van
de laatste druk. Tans laatste druk, maar nieuwe mogelikheden.
November 1919.
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Open brief aan de heer Kamiel Huijsmans
Berlijn, 25 Maart [1920]
Hooggeachte Heer Huijsmans,
De interpellatie Hubin zou reeds lang vergeten zijn, indien daar niet uw rede was,
door dewelke gij in menig opzicht onze dank verdiend hebt. Gij hebt er veel toe
bijgedragen de verwarringen betreffende orangisme en bewustzijn der nederlandse
kultuureenheid bij de Vlamingen, activisme en federalisme, gevolg ener ‘ignorance
crasse’ van zijde der waalse volksvertegenwoordigers in 't algemeen, uit de weg te
ruimen. Uw klare uiteenzetting is afdoende en precies. Gij had niets meer moeten
zeggen. Maar gij hebt meer gezegd. En over dit meer struikel ik, niet zozeer omdat
het onwaar, dan wel omdat het zo sterk eenzijdig is. Daarom schrijf ik ook deze brief,
hoe moeilik me dit ook valt. Moeilik omdat ik de debatten slechts van verre volgen
kon en nog meer omdat ik me bewust ben dat een prakties-politiek debat mij
persoonlik ver ligt.
Volgens de parlementsverslagen zoals ik ze in de dagbladen gelezen heb, was de
zin van het gedeelte over de Vlaamse Frontpartij ongeveer de volgende: ‘1e. slechts
een gering aantal mensen staan achter het zelfbestuur-program; 2e. en voornamelik,
de Frontpartij bekijkt de zaak te veel door een taalkundige, te weinig door de sociale
bril. De Vlaamse Beweging is niet meer het monopool van de intellectuelen; ze
doordringt en omvat gans ons volk. Hoort gij op sociaal gebied bij de reactie of bij
ons? De Vlaamse Beweging is een sociale beweging. Begrijpt de Frontpartij dit?’
Met deze reeks vragen hebt gij dit punt aangeraakt, hetwelk voor mij reeds vóór
meer dan één jaar een klein dilemma was geworden en dit nog blijft: aansluiting bij
de Belgiese Arbeiders- of bij de Frontpartij.
Zeker is het dat ik in Mons bij gezel Louis Piérard, op dewelke in uw Belgische
Socialist zulk leuk gedichtje verscheen, naar ik vernam van uwe hand, tans met u in
dezelfde partij; zeker is het dat ik in Mons weinig kans zou hebben in de partij
opgenomen te worden. Maar bij u en Jamar, in Antwerpen, zou het mij stellig beter
gaan. En bij Anseele heb ik misschien ook geen kans. Het socialisme der B.A.P.
verschilt van Hoogstraten tot Rijkevorsel. Een partij? Daarover verder.
Gij vraagt dus aan de V.F.P.: ‘hoort gij op sociaal gebied tot de reactie of bij ons?’
Ik antwoord als derde: M. Kamiel Huijsmans, deze vraag is belachelik ofwel louter
rhetories bedoeld en dat weet gij zelf zo goed als ik. Men kan zeggen: Het
demokraties-sociaal voelen werd in de V.F. nog niet ten volle programmaties
uitgedrukt. Zonder het nauwkeurig uit te drukken zoekt de V.F. naar een formule die
het kristen en socialisties proletariaat omvatten kan. De V.F.P. bestaat dus gedeeltelik
uit kristene arbeiders. De B.A.P. is samengesteld uit socialistiese arbeiders en
salon-socialisten. De keus tussen een van beide kompromissen is niet moeilik. Het
is, enerzijds een hart dat voor het socialisme open staat, een wil uit het moeras te
komen; van de andere zijde een hart
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dat misschien eens open stond, daarbij de wetenschap hoe men uit het moeras komt
met de verstokte wil er niet uit te komen, omdat men het bij het moeras beter heeft.
Van de kristene arbeider kan ik zeggen dat hij onsocialisties is, omdat niemand zijn
kennis in verhouding tot zijn verlangen stemde. De salon-socialist, (moet ik namen
noemen uit de B.A.P.?) heeft (eventueel) de kennis, naast een dood verlangen. Wij
geloven in de waarheid van het socialisme, zo kan bij mij ook geen twijfel bestaan
dat ik een primitief denkend mens van deze waarheid overtuigen kan. De dorre boom
maakt geen mens gezond. Ik stel mij naast de kristene arbeider van het Vlaamse
Front; gij naast M. Piérard. Elk doet wat-ie kan.
Daarmee is de sociale politiek van de V.F.P. nog niet verklaard en het ligt niet aan
mij, - zelfs geen partijlid, - deze te verklaren. Doch volledig ontkennend is te
antwoorden op: hoort gij bij de reactie. De reactie dat is feitelik de bekende trits:
hoger clergé, adel en bankbourgeoisie. Negatief kan gezegd worden dat het niet in
het belang ligt van een vlaamse partij deze trits te dienen; zuiver negatief reeds is
het Vlaamse Front tot het dienen van de belangen van de lagere klassen verplicht.
Uit de nood van het volk zelf kan het V.F. nationaal niet van sociaal scheiden. Het
gaat niet om een sociaal experiment. De nood van ons volk geeft meer élan dan een
theorie. De noodzakelikheid schept het organisme. De nood van ons volk is de
noodzakelikheid, het organisme de socialistiese beweging. Is het socialisme dit, dan
kan geen beweging uit de nood van het volk geboren, zonder dit organisme uitkomen.
Waarom twijfelen? Maar er zijn er anderen: ‘God geve dat het volk nood lijdt om
het organisme in 't leven te houden.’
Gij stuurt nog een ander verwijt tot de Frontpartij: ze bekijkt de zaak te veel door
een taalkundige bril, te weinig door de sociale. Dit is een verwijt dat rechtmatig alle
partijflamingantisme treft, echter juist niet het V.F. Dit ‘homespun-flamingantisme’
kan men voornamelik de katolieke minimalistegroep à la Helleputte (dewelke in het
jongste debat met u schouder aan schouder tegen zelfbestuur streed) verwijten. Juist
deze groepen drukken het vlaams probleem op het niveau van het taalgrievisme.
Immers men kan alle besturen zo inrichten dat zij gelijkheid aan Vlamingen en Walen
verzekeren en, volgens U, enkel scheiding in het departement van Kunsten en
Wetenschappen. Aldus vervlaamsing van de franse formuliers. (Ik denk: is 't zo ver,
laat de franse formuliers dan in Godsnaam blijven). Maar wat is dit alles anders dan:
de Vlaamse Beweging is een beweging strevend naar taalgelijkheid in de
administraties, naar het positief uit de weg nemen van taalgrieven? Gij zelf weet
beter, M. Huijsmans. Gij weet dat geen theoretiese vervlaamsing helpt. Enkel de
individuele energie der ambtenaars is doorslaggevend. Gij verplaatst enkel de
moeilikheid.
De Vlaamse Beweging der filologen had geen zelfbestuur in haar programma, en
daarmee schermt nu Helleputte. Maar het V.F. wil geen taalkundige beweging in het
leven houden. En zo kan zij ook voor zelfbestuur opkomen. Daardoor scheidt zij
zich juist af van de germaanse filologengroep.
Weet gij wie een taalkundig flamingant is? Stoor u niet aan zijn gewestspraak: de
heer Anseele. Nooit werd het vlaams probleem van een meer taalkundig standpunt
uit betracht als door de lapidariese zin van Anseele: ‘of de Vlamingen franse of
vlaamse
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halffrakskens krijgen is nevenzaak. Hoofdzaak zijn de halffrakskens.’
Een feit is: In de vlaamse afdelingen van de B.A.P. heeft men immer de Vlaamse
Beweging als een taalkundige betracht, en van daaruit, van sociaal standpunt van
accessoir belang. Er waren natuurlik taalgrieven: ‘En feitelik, waarom geen vlaamse
hogeschool? En dan die onrechtvaardigheid in ons muntstelsel!’ Als men in de kamer
daarover moest stemmen zouden de socialisten hun stem geven voor de vervlaamsing
van ons muntstelsel! Natuurlik immer ‘niet te veel toegeven aan de pastoors. Wie
weet wat die in hun schild voeren met die kleine witte Alberts in het Vlaams!’
Ik zegde dat de socialistiese leiders allerminst de vlaamse zaak als een sociale
hebben beschouwd. Als socialist verwijt ik ze niet naar de raad van Bebel te hebben
geluisterd: ‘een klassetaal, welk prachtig wapen voor de klassenstrijd!’ Dit wapen
verwaarloosd te hebben is bijna ontoerekenbaar. Alle arbeiders worden geëxploiteerd,
maar bij de vlaamse arbeiders is er een sur-exploitatie. Deze is het gevolg van die
toestanden waarvan de heer Anseele enkel de taalkundige zijde ziet. Ik geloof, het
Vlaamse Front ziet dit beter. Wat deed Anseele? Hij verwees de sur-exploitatie van
de vlaamse arbeiders... naar de taalkommissie. Wanneer gij opwerpt ‘te veel door
taalkundige bril’, bedoelt gij ook dat het V.F. te weinig let op economiese factoren,
en alle schuld op de schouders der Walen laadt. Dat zij meent, door de suppressie
dezer verdrukking zou alles - gaudeamus - bereikt zijn. Er is hier vergissing tussen
middelen en doel. Enkele lokale frontkringen kunnen ‘ieveren voor het Vlaams’. Dit
is niet het doel der partijleiding, in zoverre ik daarover oordelen kan. Doel is: hoger
cultureel niveau, geringere exploiteerbaarheid, geestelike weerstandsmogelikheid
van het proletariaat tegenover het kapitaal. Dit is ook het doel van Kautsky
(Demokratie und Diktatur). Maes en Borginon dienen, misschien onbewust, de
vooruitgang van het socialisme in Vlaanderen, Anseele belet deze vooruitgang
onbewust. Is het socialisme de waarheid van onze tijd, dan hebben wij alle belang
bij een ziende massa. Maar niet enkel klerikale leiders, ook socialistiese, hebben
belang bij de domheid van hun volgelingen.
Ik schreef u dat ik voor een klein dilemma stond? V.F. of B.A.P. Wat biedt mij
deze laatste partij?
Principieel: Erfurter programma, het socialisme bestrijdt elke onderdrukking, weze
het deze van een klasse, een partij, een geslacht of een volk. Welk is de houding van
enkele uwer vlaamse, de meeste uwer waalse collega's bij dit programmapunt?
Waarschijnlik menen zij dat het vlaamse volk niet onderdrukt wordt? Menen zij! Zij
hoeven niet te menen, zij hoeven te weten!
Het feit is: In de B.A.P. geldt dit princiep voor de Tsjechen, niet voor de Vlamingen.
Wat moet ik nu doen, B.A.P. of Erfurter programma? Hoort de B.A.P. op politiek
gebied bij de reactie of bij ons? Moet ik gezel Ernest geluk wensen bij zijn rechterlike
aanklacht tegenover de Stockholmisten, of moet ik dezen gelukwensen, quand même?
Mag ik naar Bern luisteren, ofwel niet aan tafel met ‘Boches’ zitten, volgens de leer
van Hubin? Hoe moet ik tegenover Rusland staan? Zoals de ambassadeur Destrée,
schouder aan schouder naast Kerensky, of zoals uwe Volksgazet? Het gaat hier niet
om détails of schakeringen binnen een partij, het gaat hier om een juiste of valse
interprete-
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ring van het socialisme. De B.A.P. wil al deze schakeringen omvatten, want ‘eendracht
is macht’. Van deze maximum-inhoud kan men qualitatief niet meer bepalen wat hij
is. Of lijkt de B.A.P. op het Godsbegrip in de negatieve theologie: coïncidentia
oppositorum? Dan, ja, maar daarmee wordt zij een theologies-scholasties probleem.
Als dusdanig kunnen wij erover praten.
Bekijkt de B.A.P. (immers de leiders) het vlaams probleem niet te veel door een
taalkundige te weinig door een sociale bril? Hoort de B.A.P. op vlaams gebied bij
de reactie of bij ons?
Ik kon deze vragenreeks nog uitbreiden. Ik ben socialist en beschouw de oplossing
van het vlaams probleem als in de lijn der socialistiese belangen liggend. Wat biedt
mij de B.A.P.? Politiek gans onduidelik. Een reusachtig kwantitatieve omvang die
men daaraan verschuldigd is dat ‘le parti ouvrier a été patriote.’ Van het élan van het
eerste socialisme niets meer.
De Vlaamse Frontpartij is een jonge demokratiese partij. Hare sociale tendensen
liggen gevoelsmatig in onze richting. Arbeiden wij aan het programmatiese uitwerken
daarvan. De lijn naar omhoog.
Onze primitieven, Van Ouwaeter en Jan Joest van Kalkar, zagen beiden de
opwekking van Lazarus psychologies van dezelfde zijde. Lazarus stijgt uit het graf,
de gelovigen omringen hem: Opstanding! De ‘geletterden’ zien het wonder en brengen
de hand voor de neus. Wie overzag het belangrijkste? de gelovigen of de geletterden?
En dan toch, ik ben u dankbaar voor de vragen die gij stelde. Wat heb ik als vlaams
socialist bij de B.A.P. verloren? ‘Qu'irais je faire dans cette galère?’ Dat weet ik nu
bepaald.
Paul van Ostaijen.
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Wat is er met Picasso
‘Picasso schildert gelijk Ingres.’ Iemand die onze europese esthetenwereld niet kent,
- b.v. een groot afrikaans kunstenaar, - zou paf staan moest hij het effekt van zulk
bericht in deze wereld konstateren. De ganse mierestaat overhoop. Sommigen zetten
zich in defensieve positie; anderen vluchten, dààr met eieren, hier enkel om hun pens
in veiligheid te brengen. Jonge, onervaren kubisten denken reeds daarover na hoe ze
zelfmoord zullen plegen. Voor de kunstkritiekers, - de goede stuurlui langs de wal,
- betekent het bericht een uitstekende zaak. De waarde van een beweging ligt
onvoorwaardelik daarin of zij - de beweging - doordringt of niet. En moest nu het
kubisme eens doordringen, dan visten al deze kunstkritiekers achter 't net. Want
opstellen van hun hand die enig begrijpen van het kubisme zouden kunnen aanduiden,
zijn ook met een vergrootglas niet te ontdekken. ‘God, nu het kubisme voorbij is, nu
“le cubisme a passé” mogen wij het wel bekennen: dit enfant terrible heeft ons doen
zweten.’ Je kon zo maar niet over de boompies schrijven. En denk eens even aan:
die kubisten vonden lof als ‘de grote fantast’, ‘de grote kosmieker’ ook al onduidelike
kritiek. Dat was woordekramerij, zegden ze. Alsof de kunst niet dààr was voor de
kunstkritiekers. Kan een ernstig mens het anders menen? maar Picasso, deze brave
man, heeft ons netjes geholpen. Van nu af zijn wij hem tot dank verplicht. Beter laat
dan nooit. En de gelukkige kunstkritiekers maken reeds hun balans: loontje komt om
zijn boontje of: eerlik duurt het langst. - Of om met hun levensmoraal te spreken:
wie bang is krijgt er geen.
Van het standpunt der kunstkritiekers kan ik deze herrie goed begrijpen. Eerst en
vooral menen zij dat deze daad van Picasso hun on-verstaan van het kubisme fataal
moet goedmaken. Dat zij gedurende tien jaar de enige schilderkunst hebben genegeerd,
hopen ze op deze wijze weg te redeneren. En verder: daar het a en amen van de
kunstkritiek het bestaan van een tijdschrift of van een kunstsalon is, heeft dit
modenieuws over Picasso een reusachtig belang. Dat kunstenaars meer doen dan
deze zaak eenvoudig te konstateren, is mij vrij onbegrijpelik. En deze mening stemt
met een ervaring, die ik betreffende het geval Picasso maakte, overeen. Waar een
kunstenaar zich bizonder om het geval Picasso interesseerde, was het om redenen
van merkantiele, niet van esthetiese aard. D.w.z. hij bekommerde zich daarom of de
kubistiese aandelen stegen of vielen, om zijn productie daarnaar te regelen. Het
nieuws wordt geslacht en geëxploiteerd gelijk een vette os. Ofwel: op het lijk van
de kubist Picasso dansen de larven. De kunstkritiek kan weer over boompies schrijven.
Nog een korte opmerking aan het adres van de kunstkritiek. Het is erg te betwijfelen
dat diegenen die nog niet met de kubistiese Picasso klaar zijn, zijn nieuwe
ontwikkeling zullen kunnen volgen, - wanneer het zich werkelik om een stap verder
handelt.
‘Picasso schildert gelijk Ingres.’ Onze opvatting is volgende: het gaat hier om een
aangelegenheid van zuiver individuële aard. De veranderde stelling van Picasso heeft
met het kubisme slechts een los verband. Het kubisme heeft zich langzamerhand van
de in-
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dividuële esthetiese neiging van elk kunstenaar in 't bizonder losgemaakt. Het kubisme
heeft zich van zijn eerste élan, uit individuëel-psychiese momenten bij de verscheidene
kubistiese schilders ontstaan, uit zijn subjektief-revolutionaire periode tot zijn
organisatoriese vlucht naar de ontindividualisering gekristalliseerd. Het kubisme is
niet alleen meer een schilderkunstige en plastiese aangelegenheid. Het is eerst en
vooral een architektoniese aangelegenheid: een nieuwe stijl scheppen. Een nieuwe
esthetiese scolastiek als men wil. Streng. A bas l'anarchie. Weg met de goede smaak
van het subjekt als norma. Wetten. Preciese, tastbare dingen. Kortom: weg met de
artiest.
Picasso is vooral een artiste-peintre. Wij allen zijn lange tijd volledig in de ban
geweest van deze individualiteit. Dan komt de tijd: het uitleven van het individu is
niet laatste zin en niet laatste doel. Niet in godsdienst, niet in kunst. Hoogstens is het
het sterkste middel. Voor Picasso is het uitleven van het individu laatste doel. Zijn
schilderkunst is individualisties en subjektief. Zeker ligt deze, tot het hoogste in deze
sfeer gebrachte, individualistiese scheppingskracht op de weg naar hogere
zijnswaarden. Wij zien in het werk van Picasso hoe een zeer bewuste individualiteit
onbewust en zeker naar ontindividualisering wordt gedreven; ontindividualisering
die ongelukkig niet wordt doorgezet, omdat de individualiteit de weg belemmert. Zo
is het: het doorzetten van wat wij aan ons zelf onze individualiteit menen, - onze
smaak - belet ons de hoogste realisering juist van onze werkelike individualiteit:
streven naar ontindividualisering. Wij zien in het werk van Picasso reeds het
subjektieve op weg zich met het objektieve te versmelten. Alles subjektieve en
objektieve hoort tot éenzelfde fenomenaliteit. Reeds op weg naar een indifferenter
standpunt. Maar ten slotte kon Picasso dit standpunt toch niet herkennen, - wat voor
hem betekent ook niet bereiken. Smaak en beschaving zijn verdomde gewichten aan
het been van een Europeër. Het schone van zijn grisaille was hem een te gewichtig
probleem. Hij kon uit deze, - zijn individuele opvatting - niet de konkluzies trekken.
De grisaille, de smaak hadden Picasso vast, in plaats van Picasso de smaak in zijn
dienst. De enige konkluzie te trekken uit dit grisaille koesteren, was: hier treden te
veel smaakdétails op de voorgrond. Symptoom van overbeschaving. Dit werk staat
aan de antipode van eenvoud. - Daar hij de ganse rijkdom van de overbeschaving
bezat, lag de sprong naar eenvoud in zijn bereik. De enige konkluzie uit zijn immer
sterker wordend raffinement, uit zijn steeds meer uitgesproken subjektivisme ware
geweest: dit subjektivisme reikt niet om het allerlaatste te realiseren. M.a.w. zijn
hoog-individualisme had juist zijn individualisme moeten vernietigen. Dààr moest
Picasso met zichzelf in konflikt komen: een kunstenaarsleven op smaak gebazeerd.
Het kubisme, gelijk het aanvankelik was, kon niet blijven. Gleizes, Metzinger, Léger
reduceerden hun gekompliceerd werk naar wetten van eenvoud: een vlakke vorm,
een onvaleurachtige koloristiek volgden op de volumen, de nuancen. Zij ontdeden
het kubisme van zijn smaakkomponenten; van zijn subjektivisme. - Maar voor Picasso
was het kubisme een raffinementzaak. Een Hamlettoestand: te zijn of niet te zijn.
Het indifferente standpunt is: te zijn en niet te zijn, of duideliker: te zijn is niet te
zijn. Wat Gleizes deed, kon Picasso, individueel, niet. Wat hij deed is m.i. duidelik:
hij greep naar een formale antipode: Ingres.
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Men versta mij niet verkeerd. Het is mij niet in het geringste te doen iets van de grote
kwaliteit en de grote verdiensten van Picasso's werk af te dingen. Wat hier werd
betoond zijn grotere vergelijkingen, niet binnen de momentane toestand van de
schilderkunst. Waar het laatste, het ontindividualiseerde, het voor-zich-zijn wel werd
verwezenlikt, is: bij Giotto, bij Meister Bertram, bij de franse miniaturisten, en dichter
bij, - maar niet meer zo klaar - Fouquet, Flémalle en zelfs Brueghel.
Ook moet ik hier nog een ev. antwoord voorwegnemen: dat mijn mening over de
ontindividualizering als laatste doel in tegenspraak zou zijn met een vroeger verdedigd
standpunt. Men kon wel eens over het vroeger gebruikte woord ‘subjekt’ struikelen.
Waar ik de term ‘subjekt’ gebruikte, bedoelde ik deze in universalistiese, niet in
individualistiese zin, - Plato. - Ik gebruikte dit in tegenstelling van empirie. Vlucht
van het empiriese naar het subjekt, en dit subjekt vooruitzetting van het denken.
Ont-individualisering is nu eenmaal zonder subjekt niet denkbaar. Ik sprak dus immer
zeer duidelik van het subjekt ontdaan van zijn empiriese verschijning, waartoe de
individuële smaak hoort. Bijgevolg, aforisties gezegd, drie trappen: empirie, subjekt,
ontindividualisering. Dit staat overigens duidelik in het Voorwoord bij 6 lino's van
Floris Jespers: ‘Het gewichtigste is dat de maatstaf voor het betrachten van de
buitenwereld niet meer in het wisselvallige van deze buitenwereld ligt, maar in het
subjekt, daar dit de drager is van het éne, onwankelbare begrip.’ Het subjekt dus niet
bedoeld als éen onder honderd miljoen, maar als vooruitzetting, bijna als lokalisering
van de idee. Of anders gezegd: subjekt noodwendig middel, niet doel.
Het streven naar ontindividualisering is de maatstaf naar dewelke te meten is het
goddelike in de kunst. (Men vergeve mij de prozaïese formulering). Naar dewelke
bijgevolg de hoogste mogelikheid wordt gemeten. Ganse generaties gaan voorbij en
kennen dit streven niet. De Renaissance deed ons de zin voor het laatste doel verliezen.
Na de Gotiek, is het kubisme de eerste poging van een ganse generatie daarheen. Dit
zal histories wel niet meer worden betwist. Bij sommige mensen verschijnt dit streven
naar ontindividualisering kortstondig - een snelgebluste vlam. En ten slotte blijft het,
zoals alle mensewerk een streven. Het kan niet volledig worden gerealiseerd, omdat
het gaat boven de kracht van de mens. Daar ligt ook niet de vraag. Maatstaf is het
streven naar ontindividualiseren. Hoe groter dit streven, des te groter het werk, het
rezultaat. Het door de mens bereikbare rezultaat is niet dit rezultaat-voor-zich, maar
het streven in dit rezultaat. Mythies staat dit in de Bijbel en in het Nieuwe Testament
uitgedrukt. Slechts twee mensen stegen ten hemel, zonder over de dood heen te
moeten, d.w.z. zonder terug te vallen in de empiriese individualiteit. Elias en Maria.
Wij allen vallen vroeg of laat daar in terug, worden gebroken. Het blijft bij ons:
streven. Maar juist de intensiteit en de extensieve werking van dit streven, vormen
daardoor de waarde waarop het aankomt. Is voor Picasso de tijd van het terugvallen
gekomen? Picasso is een schilder die uit de impressionistiese opvatting is gekomen
(al was hij dan ook niet impressionist in de zin van Monet en Signac). Uit het
impressionisme, de school van de goede smaak, van het raffinement en ook van het
‘bon vouloir’ van de artiest. Dit is Picasso gebleven, spijts zijn kubiseren. Het is een
feit dat zijn individualiteit naar construktie neigde,
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biz. in zijn portraits onder polynesiese invloed en in zijn abstraktst kubisme. Om
bevrediging van het zuiver individuele construeerde hij, niet om een buiten en boven
hem aangenomen, binnen de schilderkunst immanente wet. Hij construeerde uit
zelfsatisfactie. En dit verraadt een in de grond impressionistiese opvatting van
kunstenaar en kunstwerk. Als psychiese verschijning voortzetting van het
impressionisme. Dit is het georganiseerd kubisme uit het revolutionaire kubisme
ontstaan niet meer. Het barok ekspressionisme van Kandinsky is in nog hogere mate
slechts een voortzetting van het impressionisme en van een anarchistiese opvatting:
de kunstenaar Taboe. Van hieruit, hoe merkwaardig: grote verwantschap tussen
Picasso en Kandinsky. Het smaakvolle. Beiden principiëel: schilderkunst een
smaakaangelegenheid. Individuëel echter staan zij aan smaakantipoden. Men moet
zich bij Picasso alzo door de construktiviteit niet laten vergissen: zij is een individuële
aangelegenheid, bewijst de begripshelderheid van dit individu. Het gaat niet om een
construktiviteit a-priori.
Verder bestaat er nog een banale mogelikheid. Les brebis égarées rentrent à la
bergerie. Maar dat bewijst helemaal niets voor de schaapstal. Roger Martin du Gard
heeft in zijn Jean Barois dit ganse op en neer gaan tot een individuele aangelegenheid
beperkt. Iemand verwijdert zich jong van het geloof. Op 40 jaar schrijft hij zijn
testament: wat hij later zal bekennen heeft geen belang; tans ontplooit zich zijn
denken in volle rijpte. Oud, keert hij tot de kerk terug. Wat betekent dit alles objektief?
Niet meer als de grote kracht van de kerk, afstotend en aantrekkend. Maar voor de
kerk en de vrije gedachte op zich-zelf? - Stellig voor iemand die tot het kubisme zou
zijn gekomen, omdat Picasso er toe kwam, moet deze nieuwe stap maatgevend zijn.
Maar wie kwam om deze reden tot het kubisme? Welk individu was de aangelegenheid
van het individu Picasso doorslaggevend? In ieder geval hun verlies zou niet zijn te
betreuren. Er wordt door dit geval niet tegen het kubisme bewezen, zo min als er
voor het kubisme wordt bewezen wanneer de Fauves, Matisse, Derain, Friesz tot het
kubisme komen. Dit kan wel een rijker-worden-aan-mogelikheden voor het kubisme
betekenen; maar als bewijsvoering naar buiten zegt het niets.
Bizonder niet bij de huidige stand van het kubisme. Men vergete de hoofdzaak
niet: dat het kubisme over zich-zelf is uitgegroeid. Het kubisme is van een
revolutionaire en om-haar-ware-strekking-onbewuste beweging naar een
organisatoriese en bewuste gegroeid; van een emotioneel-rationele naar een
bewust-rationele. Het is heel juist wat anti-kubistiese kunstkritiekers schrijven: het
kubisme was een reaktie tegen het verwaarlozen van de vorm. - Dat was het kubisme
bepaald, - alhoewel ook weer niet uitsluitend: het trachten naar construktiewetten,
naar, om met Phaidros te spreken, het schoon-voor-zich, was steeds daar; enkel
ontbrak de rationele motivering en wat deze wetten feitelik bepaalden. Zoals men
ziet il y a de la marge. Sedertdien heeft het kubisme zich voortdurend ontwikkeld.
En wel zó: dat het zich sterker van het Picasso-kubisme begon af te wenden. Dit is
niet weg te rekenen. Het platvlak in plaats van het volumen, de preciese kleur in
plaats van de smaakaangelegenheid: grisaille. Zodat het eenvoudig een leugen is
waar men beweert dat ‘zijn beste vertegenwoordigers zich van het kubisme afwenden’.
Dit predikaat treft even onjuist Picasso als André Lhote. De
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eerste vertegenwoordigers van het kubisme in Frankrijk zijn: Gleizes, Léger,
Metzinger, - en in een sterk-individueel daarvan gescheiden richting, vroeger altans:
Delaunay. En nog een vraag: indien het enkel daarom te doen is te bewijzen dat het
kubisme voorbij is en niet om het naturalisme weer op zijn voetstuk te zetten, waarom
wordt dan in dit verband zo weinig melding gemaakt van Picabia, die tot het dadaïsme
overging en wiens Procession tot de beste schilderijen van het vroege kubisme is te
rekenen? Pijnlike vraag. Men wil enkel bewijzen dat het kubisme voorbij is, om weer
te beginnen aan het eeuwenoud gezwets met koeien en kalveren. Daar ligt de knoop.
En ook het gevaar. Het kubisme heeft de sedert 4 eeuwen vergeten traditie
teruggevonden. De reproductie als doel van de schilderkunst viel weg. Het beelden
van de construktieve kern der fenomenen werd weer oorzaak en doel van de
schilderkunst. Daar tegen zal zich steeds Beotië weren. Want de Beotiërs willen
aardappelen planten, vreten en zien. Ook zien op een schilderij. Het is nog niet
duidelik uitgesproken, maar eenieder kan het toch reeds konstateren: het gaat daarom
ons weer van de traditie af te brengen, terug naar Renaissance en Barok, d.w.z. van
de kunst weg. Want wat het kubisme wil, - afgezien van de tijdsmomenten, - was
daar in alle werkelike bloeiperioden van de kunst. Was zelfs in de Nederlanden, ten
tijde van het verval nog dààr, aanwezig in het werk van enkele groten. Men zie de
eenvoudige vlakverdeling, het schilderen van de oppervlakte van de dingen, de
eenvoudige en afdoende kleur, het naar-boven-geschoven perspektief in het
Luilekkerland van Brueghel; en ook de eerste werken van Lucas van Leyden en het
werk van Geertgen tot Sint-Jans zijn onder dit opzicht stichtend. Zelfs later nog Pieter
de Hoogh's architektoniese construktie (bijna een plan); geen wonder dat men hem
geen aandacht schonk in de tijd van het zegevierend impressionisme en dat hij het
afleggen moest tegen de Delftenaar. Dit om enkel van een latere periode, - reeds
vervalperiode, - en van Nederland te spreken.
Het kubisme is een levend organisme en bewees dit door zijn natuurnoodwendige
of, - in een andere sfeer - logiese ontwikkeling. Het kubisme is geen dolmen. En het
kubisme is al vast geen kunstkritieker die er een grote verdienste in ziet nooit te
evolueren: steeds bij zijn opinie te blijven. Wat uit het kubisme moet worden is
grotendeels van de nog bijna gans te creëren kubistiese architekruur - van de kubistiese
beeldende eenheid - afhankelik. En ook - dit staat bij mij altans vast - van een nieuwe
samenleving. Het kubisme dringt zich op als stijl van een nieuwe samenleving. Hier
ben ik het roerend met de kunstkritiekers eens: het kubisme verliest zijn laatste zin
in een bourgeoise samenleving, in salons en kunsthandels. Het kubisme is een
eenvoudige kunst: mogelikheid van massa-produktie. Esthetiese kunstorateurs zullen
weinig vreugde aan het hernieuwde kubisme, zonder veel smaak-exploitering, zonder
grisaille, zonder fijndoorgevoerde clairs-obscurs hebben.
Mogelik zal het komend kubisme van het huidige zeer verscheiden zijn. Mogelik
zullen de weergegeven voorwerpen van de buitenwereld beter herkenbaar zijn op
deze schilderijen. Dit zegt niets tegen het kubisme, wanneer men naar de zin oordeelt.
Enkel de kunstkritieker die meent dat kubisme voorwerploosheid of onherkenbaarheid
der voorwerpen betekent, kan zich de handen wrijven om de terugkeer van de ‘goede’
kunst.
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Worden de voorwerpen duideliker weergegeven, toch blijven zij onderworpen aan
de wet van het immanente vlakke-karakter van het doek te bewaren en aan de wet
dat het schilderij enkel zijn belichting-voor-zich heeft. De uitgedrukte voorwerpen
zullen geen toevalsgeval zijn. Een onder honderdduizend. Zij zullen zijn de conkreet
uitgedrukte maar reeds in de vizie geabstraheerde fenomenaliteit. Deze voorwerpen
kunnen conkreet worden voorgesteld; zij zullen te gelijker tijd abstrakt zijn in de zin
van een mythos. Het éne geval zou genoeg zeggen over alle gevallen. Een mythiese
voorstelling van een synthese (geen symboliese). Als voorbeeld voor wat ik bedoel
in het jongste verleden: Henri Rousseau.
Nog een woord over Lhote. Diegenen die zich de moeite getroosten even in de
historiese boeken van het kubisme te kontroleren, kunnen vinden dat Lhote nooit tot
de feitelike kubisten werd gerekend. Niet bij Apollinaire, niet bij Gleizes en
Metzinger, niet in het laatste werk van Gleizes. Het is waarschijnlik dat
kunsthandelaarsbelangen het niet toelieten het verschil van richting tussen de kubisten
en Lhote het publiek klaar te maken. Dit verschil is steeds geweest. Apollinaire
noemde Lhote onder de intuïtieve kubisten. Tot de beweging hoorde hij feitelik niet.
Hetzelfde bij Gleizes. Een kunsthandelaar stak hem onder de kubistiese hoed; kwestie
van verkoop. Maakt men uit dit geval ook een argument tegen het kubisme? U goed,
mij goed. Vogue la galère.
Iets nog ter illustratie van wat ik vooruitzette: dat het kunstkritiekers te doen was
om het oppervlakkige naturalisme stilletjes aan weer in de dekenij te halen. Ik las de
bespreking van de tentoonstelling Sélection, te Antwerpen, door de partikuliere
korrespondent van de N. Rott. Cour. Over Oscar Jespers schrijft hij ongeveer als
volgt: heel schoon Stervende soldaat, jongeling gebroken in volle levensélan. Over
Soldaat van dezelfde zegt hij: verder is er nog een abstrakt werk, Soldaat. Punt. Hier
wordt diskussie overbodig: wanneer deze heer niet ziet dat De soldaat veel plastieser,
aldus om met de kunst te spreken ‘juister’ is als het andere werk, dan helpt geen
morianenwassen. En als hij het voor een bizondere plastiese kwaliteit houdt dat de
eerste soldaat ‘zo goed sterft’, zo precies gelijk dat gebeurt, als hij in een plasties
werk nog immer naar literaire waarden zoekt, dan... ach, zat ik maar met Oscar
Jespers in een café.
Augustus '20.

Paul van Ostaijen, Verzameld werk. Deel 4: proza

118

Rond het Vlaamse probleem
Enige kanttekeningen
De pools-russiese oorlog, duideliker: de instelling van poolse sovjets door de russiese
sovjet-republiek op het door Rusland bezette poolse gebied, heeft ten minste aangeduid
dat het de sovjets niet om de onderdrukking van het poolse volk te doen was. Poolse
sovjets werd het bewind in handen gelaten. Hoofdzaak: sovjets. En dat deze in Polen
pools moesten zijn, scheen in Moskou als vanzelfsprekend aangenomen. Men kan en dat wordt nagenoeg in geheel West-Europa gedaan - het opdwingen van het
sovjetregiem als een aanslag op het zelfbeschikkingsrecht van Polen aanschouwen.
Dit hangt natuurlik daarvan af of men het opportunisties aksioom: diktatuur van het
proletariaat al dan niet heeft aangenomen. Heeft men dit aangenomen dan volgt
daaruit: dat de instelling van poolse sovjets bewijst dat de russiese republiek, - eenmaal
de klassestrijd vooropgesteld, - sekundair, maar dan ook volledig rekening houdt
met de ethniese differenciëring. Van het standpunt van de diktatuur van het proletariaat
uit is het aanhet-bewind-brengen van poolse sovjets een volledige erkenning van de
nationaliteit.
Ten tweede is in dit verband nog op te merken: de steun van de kommunistiese
republiek aan de rebellen in Azië. Erkennen van de nationale beweging, die overigens
ook met deze van een klasse koïncideert (Egypte, Indië), d.w.z. niet enkel om
negatieve opportuniteitsredenen. Het program valt samen met ev. opportuniteit, maar
het gaat niet enkel om dit laatste.
Als door de ervaring geleerd, is voorop te stellen, dat het begrip onderdrukt volk
het begrip onderdrukte klasse impliceert. Uitzonderingen: natuurlik gelukt het enkele
radjah's te verengelsen enz. Het indiese volk wordt onderdrukt; men kon evengoed
zeggen: de arbeidende klasse van het indiese volk (goed over de 90 pCt.? - dus weer
het indiese volk tout court) wordt onderdrukt en van daaruit gesurexploiteerd. Eenmaal
als arbeider, ten tweede als bizonder goedkope arbeider, - konkurrentiewaar. - Draait
men de zaak volgens kausale ontwikkeling andersom dan is te zeggen: het
onderdrukken van een volk als volk of als natie is voorwaarde voor het
gemakkelik-exploiteerbaar maken, voor de economiese onderdrukking van de
arbeidende klasse van dit volk. Slechts enkele sentimentele imperialisten is het ten
slotte om de onderdrukking van het volk te doen. De onderdrukking van het volk
vergemakkelikt de exploiteerbaarheid van de klasse. Om van een onderdrukkend
volk te spreken, is het niet nodig dat gans dit volk een ander volk of andere natie
onderdrukt. Zo is in dit geval geen tegenargument aan te halen dat ook het
onderdrukkende volk in twee klassen is te scheiden. De toestand van de engelse
arbeiders b.v. verandert niets aan het feit dat de Indiërs door de engelse natie in deze
nationale verdrukking worden gehouden, waaruit zich een economiese ontwikkelt.
Het komt mij vrijwel oppervlakkig voor, wanneer men dan het probleem van de
verdrukte volken benadert met het a-priori dat het probleem hier ergo om nationale
aangelegenheden moet draaien. Deze zogenaamde nationale aangelegenheden zouden
in een internationale beweging geen plaats vinden. Men kon
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zelfs verder gaan meenden enige, m.i. ouderwetse, sociaal-demokraten: nationale en
internationale beweging, - daarbij goedkope, maar verkeerde etymologie - moeten
totaal als repulsiepolen tegenover elkaar staan. Daartegenover is induktief op grond
van de ervaring te zeggen dat er niet van een uitsluitend nationale onderdrukking
kan worden gesproken. ‘Nationale onderdrukking’ is een abstractum waardoor alleen
de voorwaarde tot de economiese verdrukking of wel de wisselwerking van nationale
en economiese onderdrukking, van éne zijde belicht, wordt uitgedrukt. En ten tweede
opportunisties: dat het tans een slechte rekening maakt wanneer men deze belangrijke
faktor van ontevredenheid tegenover het heersende regiem niet zou willen gebruiken.
Te meer daar op grond van de abstrakte terminologie gevreesd wordt dat er een
onoverbrugbare kloof bestaat, iets wat in werkelikheid het geval niet is, daar het feit
onderdrukt volk met het feit onderdrukte klasse, - surexploitering van deze klasse
van dit volk, - koïncideert.
Voor wat de koloniën betreft is deze koïncidens van nationale en economiese
onderdrukking duidelik, ten minste zo duidelik dat deze koïncidens spreekwoordelik
in het taaleigen is overgegaan. Anders in West-Europa. Een demokratiese wetgeving,
vooral het algemeen stemrecht toveren een schijn vóór de werkelikheid. Tegenover
het algemeen stemrecht heeft het maximalisme het aksioom van de diktatuur van het
proletariaat moeten stellen. Bewijs daarvoor dat men, kommunisties met deze
schijn-demokratie niet uitkomt.
Roger Casement's bewijsvoering tegenover Engeland is bijna uitsluitend
samengesteld uit economies materiaal. De toestand van de Ieren in Engeland is echter
nog immer deze van een minoriteit tegenover een majoriteit. Enkel is dáár ook weer
deze schijn dat een ierse majoriteit in Ierland in het Verenigde Koninkrijk een
minoriteit wordt. De toestand in Vlaanderen is meer gekompliceerd. Neemt men als
a en amen aan dat het algemeen stemrecht als absoluut en tijdelik ideaal van een
demokratiese wetgeving is te aanschouwen, dan zou van een vlaamse beweging niet
spraak kunnen zijn, daar de Vlamingen èn in Vlaanderen èn in België de majoriteit
vormen. Daar in Vlaanderen zoveel wantoestanden heersen dat zij een kontinuerend
sisteem van verdrukking vormen, - om slechts één te noemen: het is de algemene
wens van het vlaamse volk dat de universiteit van Gent zou worden vervlaamst, blijkt het nodig deze majoriteitswaarde nader te onderzoeken.
Met het algemeen stemrecht als nec-plus-ultra-demokraties princiep ziet het er
nergens schitterend uit voor de realisering van het socialisme. Daaraan zal stilletjes
aan ook wel geen enkel ‘demokraties’ socialist twijfelen. Bij gevolg overal, het eerst
in Rusland, waar de maximalistiese revolutie werd doorgedrukt door een getalmatig
zwakke minoriteit, staat men voor dit paradoks: het algemeen stemrecht helpt,
aanvankelik, de massa, het proletariaat niet. Moest nu van socialistiese zijde tegen
de vlaamse beweging het argument worden gebruikt: ‘met een majoriteit Vlamingen
gelukt het u niet deze wantoestanden waarover gij u beklaagt uit de wereld te helpen,
spijts algemeen stemrecht, daaruit besluiten wij dat deze wantoestanden niet bestaan,
onbelangrijk worden gehouden’, dan zou het niet moeilik zijn op deze inkonsekwentie
te wijzen, door dit
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argument tegen het kommunisties socialisme uit te spelen; door in de plaats van
Vlamingen proletariese massa te zetten, zou men een verdediging van het algemeen
stemrecht tegenover de diktatuur van het proletariaat hebben. Ten tweede is hier nog
op te merken dat er een groot verschil bestaat tussen: of deze wantoestanden
op-zich-zelf onbelangrijk zijn of wel door de Vlamingen voor onbelangrijk worden
gehouden. Dat het belang door de betreffenden niet wordt ingezien is een argument
dat nu al X-maal door de bourgeoise samenleving tegenover elk revolutionair streven
is uitgespeeld. En wanneer socialisten daarmee argumenteren, feitelik om een
‘vreemd’ probleem ongemerkt en onopgelost voorbij te gaan, dan bewijst dit m.i.
enkel hoe diep zij nog in de bourgeoise ideologie steken. In Vlaanderen is de
arbeidende klasse zo goed als niet georganiseerd en reeds Proudhon wist dat deze
massa in de klassestrijd fataal aan het kortste eindje moest trekken. Natuurlik zijn er
in Vlaanderen kristene en sociaal-demokratiese syndikaten en vooral kiesverenigingen.
De eerste halen de aarde aan de dijk voor dit sisteem waartegen de organisering van
de proletariërs het hebben moet, en de tweede is zoals eksperimenteel is gebleken
een grote groteske katastrofe geworden; een idee die zich als pseudo-idee deed
kennen; een paradoks-socialisme: de grootste vijand van het socialisme. De
sociaal-demokratiese partij bestrijdt evenmin als de anderen de oorzaken, zij voert
nog slechts een campagne tegen zekere gevolgen. Zij organiseert het proletariaat
voor de parlementaire campagne! In Vlaanderen kan de sociaal-demokratiese partij
de Vlamingen evenmin helpen als zij het proletariaat helpen kan, zij is een burgerlike
parlementaire partij in kiesstrijd om de twijfelachtige parlementszetel.
In Vlaanderen is de toestand het volgende: het hoger clergé, de adel, de
finansbourgeoisie zijn verfranst. Door het algemeen stemrecht is in de grond genomen
geen iota aan de suprematie van deze trits: officiële godsdienst, blazoen en geld
veranderd. Het geld wordt machtiger dan het blazoen of wel: het blazoen wordt geld.
Maar daar zij in Vlaanderen tot dezelfde kaste behoren brengt dit zowel voor de
arbeidende als voor de vlaamse, - feitelik dezelfde massa, - geen verandering. Er
wordt gestemd bij middel van kiesverenigingen. Daar is de invloed van deze trits of
wel van zijn ideologie heel groot. De invloed van de bourgeoisie dringt direkt of
ideologies door tot de socialistiese partij. Anseele's droombeeld is gerealiseerd door
het stichten van een... socialistiese koöperatieve, die het organisatoriese talent van
Anseele bewijzen moet en goede dividenden afwerpt ook aan niet-socialistiese
aandeelhouders. De invloed van de bourgeoisie heeft zich sedert de oorlog en het
koalitie-kabinet in stijgende lijn ontwikkeld, net zoals bij alle koalitie-regeringen
waarvan het grootste voordeel is geweest de katastrofe van het meerderheidssocialisme
te bewijzen. Het was nodig tegenover deze algemeen-stemrecht-illusie de diktatuur
van het proletariaat te stellen. De westerse sociaal-demokratie houdt angstvallig aan
het demokraties princiep vast: de bodem van de rechtstaat niet te verlaten. Daarbij
vergeet de sociaal-demokratie helemaal dat deze rechtstaat, - aangenomen zijn bestaan,
- op rotte basis is gebouwd. Dat het algemeen stemrecht na het pluraal stemrecht
kwam hoeft men niet in de boeken te lezen, om het te weten: het is nog overal
konstateerbaar. Het algemeen stemrecht heeft voor de massa
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geen doorslaand belang voor wat betreft een afdoende nivelering van het pluraal
stemrecht, suprematie van clergé en kapitaal, alle dingen die nog steeds bestaan met
een demokraties vernisje ad usum populi.
In Vlaanderen (niet in België) valt het verschil van klasse samen met het
taalverschil. De oberkaste is verfranst. Het proletariaat, de boeren en de kleinburgers
vlaams. Twee procent verfransten die een grote macht vormen in kiesverenigingen,
bij middel van het clergé de boeren, bij middel van de sociaal-demokratiese leiders
het proletariaat in schaak houden. Vlaanderen moet België de goedkope landarbeiders
leveren. De nationale verdrukking in de vorm van een kulturele, - geen of slecht
onderwijs in de landstaal, - doet zich op als voorwaarde van de economiese
exploiteerbaarheid. Zonder vakkennis staat de vlaamse arbeider ten achter bij de
waalse. Natuurlik, wordt de waalse arbeider ook geëxploiteerd. Niemand beweert
het tegendeel. Maar de vlaamse arbeider wordt gesurexploiteerd. Ten eerste als
arbeider, ten tweede als vlaams arbeider met onvoldoende kennis: als handwerker.
En er is toch nog een graadverschil tussen een ervaren industrieproletariër, - waartoe
de Walen worden opgeleid, - en een handwerker. De vlaamse arbeider komt op de
laagste trap. Er moet nu eenmaal een sisteem worden uitgedacht dat de belgiese
industrie goedkope en niet kieskeurige handwerkers bezorgt; de nationale verdrukking
van de Vlamingen moet dit sisteem zijn. Slechts wanneer de Vlaming zich de franse
cultuur in België assimileert kan hij daarheen waar de Walen en verfransten van
huize uit heen kunnen. En het is wel klaar dat de minste Vlamingen zich kunnen
assimileeren, daar overigens deze assimilatie ook geld kost. Zo blijft de Vlaming in
schaak gehouden: de goedkope handwerker in België.
Bij dit economies standpunt sluit zich ethies de hereïdeologie heel nauwkeurig
aan. De hereïdeologie heeft kardinaal Mercier lapidaries geformuleerd, toen hij aan
een vlaams geestelike zegde. ‘Je suis né d'un peuple fait pour régner, vous êtes né
d'un peuple fait pour servir.’ Het hele imperialisme naar binnen van de belgiese staat
berust op deze hereïdeologie; streeft daarheen de kloof heersen-en-dienen ook door
een nationaal aksent te versterken, wat van deze ideologie uit een uitstekende
berekening is. Het is deze ideologie daarom te doen een identiese kloof te scheppen
als in koloniaallanden deze tussen vreemde kolonisten en inlandse koelies. Wat dan
weer prakties met de hier bovengeschetste economie samenvalt. Het is deze ideologie
niet zozeer van waarde de Vlamingen, dan wel Vlaanderen te verfransen. En misschien
hebben zij zelf de geheime hoop dat de Vlamingen zich niet laten verfransen.
Vlaanderen moet verfranst, d.w.z. moet in het frans geregeerd worden. Alles wat
kultuur, geest betreft moet frans zijn. Er moet een volk worden gekweekt dat bereid
is koeliedienst op zich te nemen zonder morren. Een afdoende verfransing zou hier
veel voordeliger zijn als het kretinvolk dat men tans beproeft te kweken. Een afdoende
verfransing zou het als koelie gebruikte vlaamse proletariaat op de hoogte van het
franse stellen. Maar dat bedoelt de hereïdeologie nu eenmaal niet. De hereïdeologie
wil de kloof tussen heren en dienaars door een nationale aksentuering versterken; de
ekonomiese onderdrukking een kultureel hechtere basis geven. Van daaruit is het
wenselik dat de Vlamingen aan hun taal, die men langzamerhand in België tot een
patois zal degraderen, vasthouden. Naar dit
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doel, doen de belgiese machthebbers, regering, hoger clergé en bourgeoisie, alles
wat mogelik is om de kulturele ontwikkeling in Vlaanderen te beletten. Door de
isolering van de rest van de wereld (tot in de détails: waar de Vlamingen van
nederlandse taal spreken, wordt door de belgicisten ‘vlaamse taal’ gezegd). Isolering
is exploiteerbaar maken. De verfransten en de Walen steunen op Frankrijk; maar de
Vlamingen, heloten in de belgiese staat, moeten geïsoleerd blijven. De hereïdeologie
verdraagt zich uitstekend met de hereportemonnaie. De isolering van Vlaanderen is
een princiep van de belgiese binnen- en buitenlandse politiek. (Het belgiese
annexionisme heeft veel meer het doel de natuurlike éenheid Nederland-Vlaanderen
te verbreken, dan wel hetgeen waarom het zo gezegd gaat). Zoals gewoonlik laten
de officiële sociaal-demokraten dit zachtjes aan gebeuren. Het is nooit in het hoofd
van Anseele opgekomen dat het hier om iets anders kon gaan dan om taalkwesties.
Het kommunisme vormt in Vlaanderen nog geen of altans zeker nog een zwakke
partij. Daarom is het hier slechts mogelik enkele parallellen in de sfeer van de
wenselikheid, waarschijnlik in die van de noodzakelikheid op te stellen. De vijanden
van de vlaamse en van de kommunistiese beweging zullen in België wel dezelfde
personen zijn. Wanneer wij hebben gezegd dat de vijanden van de vlaamse beweging
het hoger clergé en de bourgeoisie zijn, de essentiële vijand de bourgeois-europese
geest is, dan zullen wij van het negatieve uit reeds enigermate voor het massa-karakter
van de vlaamse beweging hebben gesproken. Een aforisties voorbeeld: deze kardinaal,
aartsbisschop van Mechelen. Zijn herderlike brief van... zo en zoveel is tegen de
vlaamse beweging gericht, die de trouw aan vorst en land ondermijnt. De volgende
brief? is tegen de ‘russiese bandieten’ die Polen hebben overweldigd en eindigt met
een himne aan Millerand en Foch, dankend voor de franse hulp aan Polen. Hebben
deze twee brieven niets met elkander gemeen? Zij komen beide van Mercier, een
zeer konsekwent denkend bourgeois. Zo kan de vlaamse beweging ook niet dat zijn
wat algemeen onder ‘nationalisme’ wordt begrepen, want dit nationalisme heeft
Mercier toch reeds herhaaldelik als de ‘grande vertu du catholicisme’ geprezen.
In België stelt de vlaamse beweging tegenover het belgiese staatsnationalisme:
het nationale bewustzijn van een massa, het bewustzijn van zijn ethnies
gescheiden-zijn; niet meer. En als doel is dit bewustzijn voorwaarde voor gelijk
welke ontvoogding, in allereerste plaats voor een economiese. Men vergete dus niet
de vlaamse beweging steunt op het ethniese bewustzijn als tegenstelling tegenover
het door de belgiese staat gecreeerde nationalisme. In de belgiese staat is de Vl. B.
anti-nationalisties. Helemaal niet als tegenstelling van het internationalisme, zoals
mensen die meer naar de klank als naar de zin van het woord luisteren kunnen menen.
Veel meer is het vlaamse bewustzijn als reaktie tegenover het belgies
staatsnationalisme noodzakelik, om de baan voor de internationale massa-aktie
mogelik te maken. Want ook hier is het belgiese nationalisme konsekwent: het weert
zich tegen dit vlaamse bewustzijn omdat het duidelik is dat dit bewustzijn niet het
nationalisme, maar het internationalisme kan versterken. Want hoe meer de Vlamingen
bewust worden des te meer wenden zij zich van dit staatsnationalisme af en wenden
zich de gedachte van de internationale, nationaal-ongedifferencieer-
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de staat, met garantie voor elke ethniese differenciëring, toe.
Nu komt de vraag: hoe staat het proletariaat in Vlaanderen tegenover de vlaamse
beweging. Wij hebben reeds over het algemeen stemrecht en de majoriteitswaan in
Vlaanderen gesproken. Om de vlaamse beweging staat het reeds heel wat beter als
om de kommunistiese in Vlaanderen. Hiermee wordt bedoeld dat het feit dat een
beweging niet over een majoriteit beschikt niet a-priori tegen deze beweging
argumenteert. Alle macht is in handen van de belgiese staat: macht kulturele
propaganda, in de zin van kapitalistiese en imperialistiese, te drijven. Het overschotje
macht dat men daartoe gebruikt om de strijd rond de twijfelachtige zetel te voeren,
berust bij de kiesverenigingen. De partijen is het enkel daarom te doen de massa
binnen de horizon van hun partijpolitiek te borneren. En naar gelang zij parlementaries
machtig zijn, roemen zij zich om de majoriteit, aanbidden het door hen zelf zo
gevormde quantum en beproeven elk ander streven onder het argument dat slechts
een minoriteit voor dit streven, voor dit doel, is te vinden, te verpletteren. Het bekende
spel met deze enorme morele korruptie: de horizon van de massa's beperken, zodat
het een grote krachtsinspanning kost boven deze enge ideologie uit te groeien, en
dan daarna: de majoriteit van deze massa tegenover het belang van deze massa
uitspelen. De belangstelling van het proletariaat wordt door de sociaal-demokratiese
partijleiding naar partijbelangen, niet naar de belangen der massa gedirigeerd. Hoe
is het anders verklaarbaar: te Gent heeft zich de soc.-dem. partij niet ten voordele
van de vervlaamsing der hogeschool van Gent uitgesproken, te Antwerpen wel. Welk
is in dit geval het standpunt van de vlaamse sociaal-demokratie? De heer Huijsmans,
sekretaris van de 2e Internationale, speelt voortdurend zijn majoriteit uit tegen de
verdedigers van het zelfbestuurprinciep, d.i.: de scheiding van de artificiële belgiese
staat volgens een rationeel (ethnies) princiep. Hij zal ook niet vergeten zijn majoriteit
voor de demokratie tegen de diktataur van het proletariaat à la Bern uit te spelen.
Wat wil dat zeggen. In Vlaanderen wordt de massa voortdurend het zogenaamd
demokraties princiep voorgehouden en in zake het vlaamse probleem hoogstens de
vlaamse taalgrieven; overal werden de effekten bestreden in plaats van de oorzaken.
Dan wordt de zo gekweekte majoriteit als hoge troef ten nadele van de massa
uitgespeeld, ten voordele van de sociaal-demokratie als politieke partij in de
kapitalistiese staat.
De sociaal-demokraten hebben in Vlaanderen het vlaams probleem niet willen
zien. Ik geloof: zij vonden de zaak te gekompliceerd; hoe zouden zij èn het vlaams
probleem èn het samengaan met de waalse socialisten samenbrengen? Daarom lieten
zij het eerste gemakkelikheidshalve vallen. Zij hebben van de oplossing van het
vlaamse probleem nooit een princiepskwestie gemaakt. Om dit te kunnen doen
moesten zij moedwillig de waarheid uit de weg gaan. Zij logen dus bewust wanneer
zij zegden dat het vlaamse probleem een taal-aangelegenheid was. Zij logen nog
meer toen zij zegden dat het vlaams probleem geen taalaangelegenheid was, wel een
sociaal probleem en niettegenstaande deze kennis toch dit vraagstuk als een
taalaangelegenheid behandelden, dat op te lossen zou zijn door franse en vlaamse
formuliers. Zij gingen voortdurend het ethnies feit uit de weg uit angst... iets tegen
de belgiese staat te ondernemen. De belgiese
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staat: ten slotte een onnatuurlike kapitalistiese ‘Macht’ (dit geeft zelfs de schepper
van de belgiese natie, Pirenne, toe, waar hij zegt: ‘de belgiese natie is zo te zeggen
een artificiële en dat is haar hoogste roem’). Dit nog voor de sociaal-demokratie van
voor de oorlog. Die van na de oorlog is lid van een zuiver kapitalistiese regering
geworden; regering die werkt aan de ‘heropbouw’ van België. Hoe deze heropbouw
te interpreteren, is niet moeilik te raden. Vooral het industriekapitaal wordt
heropgebouwd, - het is overigens frans-belgies. Integendeel blijven de verwoeste
streken bijna braak liggen. Hierheen werken al de politieke partijen in België: de
vrede te herstellen. Zo weten deze partijen ook geen blijf met het vlaamse probleem;
proberen het te negeren zo goed het gaat of wel de Vlamingen door teoretiese
maatregelen tevreden te stellen. Dat is het werk van de vlaamse katolieke en
sociaal-demokratiese partijpolitiekers. De Vlamingen integendeel moeten alle hoop
op de wassende mistevredenheid stellen, zoals het vlaamse probleem zelf slechts een
schakel in de ketting van deze mistevredenheid is. Van de staat België zoals hij tans
is kunnen de Vlamingen nooit de oplossing van het vlaamse probleem verwachten.
Dit moeten de kommunisten de Vlamingen duidelik maken, zoals de Vlamingen de
kommunistiese partij moeten doen inzien dat de bewustmaking van de vlaamse massa
met het vlaams program koïncideert en het vlaamse probleem in VI. een enorme
faktor van mistevredenheid is. Dit in Vlaanderen te verwaarlozen, de reeds bestaande
revolutionairen, - in Vl. zijn de revolutionairen die niet Flamingant zouden zijn op
de vingers te tellen, - van zich afstoten zou, zuiver opportunisties gesproken, een
brutale fout van de kommunistiese partij zijn.
Vóór de oorlog was de waalse sociaal-demokratie veel sterker dan de vlaamse.
Na de oorlog is dat veranderd. Nog sterker: Vlaanderen zelf schijnt nu wel meer voor
revolutie vatbaar, zo niet revolutionair, dan de sociaal-demokratiese officiëlen. Maar
van vóór de oorlog hebben de Walen de suprematie in de belgiese sociaal-demokratie.
En wat ten slotte de oorlog naar buiten heeft bewezen, bestond toen reeds enkel naar
binnen gericht en nauweliks gemanifesteerd. De nationale onderdrukking van het
vlaamse proletariaat ging ten slotte de waalse sociaal-demokratie niets aan. Op het
punt van het vlaams probleem stonden de waalse soc.-dem. op het zelfde standpunt
als het hoger clergé en de bourgeoisie. Hegemonie is iets wat niet graag wordt
afgelegd, zelfs niet bij sociaal-dem. En bij de door de belgiese staat sluw uitgelokte
rivaliteit, moesten de waalse soc.-dem. zich meer om populariteit, dan om
princiepkonsekwens bekommeren. Wat niet moeilik: hoe meer men bij de burgerlike
imperialistiese ideologie bleef, des te meer kon men op sukses rekenen; hoever het
prakties met de emancipatie van de massa stond, wisten de partijleiders heel goed.
Roofinstinkten bevredigen brengt een goedkoop, maar zeker sukses. De socialistiese
beweging in België was sedert lang reeds enkel een hardnekkige strijd tussen bazen
en arbeiders. En in dit één geval waar hij baas was, in deze nationale rivaliteit, wou
de waalse arbeider nu ook niet de voordelige positie opgeven. Dit voor zover de
waalse arbeiders aansprakelik zijn voor de aktie van hun partijleiders, want het blijft
vrij twijfelachtig of het waalse proletariaat werkelik belang legde op de verdrukking
van het vlaams. Is dit echter wel het geval dan bewijst het slechts dat de waalse
partijleiders het probleem vals hebben voorgesteld, hun voor-
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deel wilden behouden en daarom in dit geval hand in hand gingen met de verfranste
bourgeoisie. De vlaamse sociaal-democratie heeft op haar geweten dat zij zich door
gevlei van het industrieproletariaat een goedkope populariteit bezorgde en alle
problemen die niet in grijpbaar verband stonden met toekomstige loonsverhoging,
als sentimenteel van de hand wees.
Het kommunisme vindt in de vlaamse beweging een faktor van groot belang voor
de verbreiding van de kommunistiese gedachte in Vlaanderen. Eerst en vooral de
mistoestanden door de nationale verdrukking, mistoestanden van sociaal-economiese
aard; ten tweede door de daaruit gegroeide ontevredenheid, die reeds in de oorlog
van '14-'18 leidde tot een loyauteitsbreuk van weliswaar nationaal-revolutionaire
elementen tegenover de belgiese staat (aktivismen). De Vlaming is door deze
verdrukking uit zijn quiëtisme geschud. De vlaamse beweging is een revolutionaire
waarde geworden. Wat in Vlaanderen heel wat betekent: een Vlaming wordt niet zo
gemakkelik revolutionair. Dat de Vlamingen in '14-'18 er toe kwamen met de belgiese
staat gedeeltelik te breken, is, kommunisties beschouwd, een niet te verwaarlozen
symptoom. En hoofdzakelik: het kommunisme heeft geen kompromis te sluiten met
een nationalistiese idee. Het gaat om de zaak van een ook nationalisties-imperialisties
onderdrukte massa. Bij deze massa, die een plus van verdrukking en een plus van
exploitatie kent, heeft de kommunistiese gedachte een vulgarisatiemiddel meer.
De Walen? Natuurlik is allerminst een kloof tussen de waalse en vlaamse massen
gewild. De belgiese regering is het gelukt de waalse massa tegen de vlaamse te
verbitteren; deels door te dreigen Wallonië hetzelfde tweetalige regiem op te dringen
als in Vlaanderen gebeurde. (Vanwaar echter niets komen kan omdat de belgiese
regering nu eenmaal de Walen tegen de Vlamingen nodig heeft. Deze mogelikheid
werd dus enkel takties vooruitgezet om de Walen te verbelgiesen). Het komt er dus
op aan de volledige eentaligheid van Wallonië en van Vlaanderen te waarborgen.
Het ethniese verschil door zelfbestuur erkennen, of het Waalse proletariaat, wanneer
dit spook van de tweetaligheid van Wallonië zal zijn afgewend, dan nog aan de
tweetaligheid van Vlaanderen zal vasthouden? Dat blijft de vraag. Maar ook
kommunisties is het noodwendig dat het waalse proletariaat zijn nationaal-kapitalisme
opgeeft. De vlaamse revolutionairen, reeds kommunisties of op weg naar het
kommunisme, zijn niet bereid op het punt van de eentaligheid van Vlaanderen toe
te geven, omdat het anti-kommunisties zou zijn en ook geen opportunistiese redenen
kunnen worden aangebracht. Toen Frankrijk een leidende revolutionaire rol speelde,
kon men opportunisties ten gunste van nauw verbond spreken. Maar nu Frankrijk
het nest van reaktie is en in België nu met alle macht de reaktie steunt, is een scheiding
van Vlaanderen en Frankrijk, het kommunisme in Vlaanderen voordelig. Dat zal b.v.
Mercier, de stok-reaktionair wel toegeven, waar hij in de nauwere aansluiting bij
Frankrijk zijn nationalisties-katoliek-reaktionair ideaal ziet gerealiseerd. De
kommunistiese partij in Vlaanderen mag het vlaams probleem niet zo aanvatten als
de soc.-dem. partij dit heeft gedaan. Het ware teoreties en nu ook zeker opportunisties
vals.
Nog enkele losse nota's.
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Welk argument brengt men in het midden ten voordele van de tweetaligheid van
Vlaanderen? Het recht van de minderheid in Vlaanderen. Wat is deze minderheid?
Kwantitatief ongeveer 2 pCt.; kwalitatief: de vlaamse adel en de bourgeoisie die zelf
de klassekloof hebben dieper gemaakt bij middel van een klassetaal. Het was er om
te doen de klassedifferens scherp in het gezicht van de massa die geen frans kent,
uit te spreken. Het recht van deze minderheid waarborgen is een eis van deze moraal
uit, die insgelijks wenst het kapitalisties eigendomsrecht gewaarborgd te zien. Ik zie
niet in hoe een kommunistiese partij voor deze minderheid zou kunnen optreden.
Deze minderheid zou oogsten wat zij heeft gezaaid.
Prof. Pirenne heeft gezegd dat België zo te zeggen een artificiële natie is en dat
daarin haar grootste roem bestaat. Het opdringend en opgedrongen staatsnationalisme
is er dus in geslaagd een artificiële natie te bouwen. Blijft er in een kommunistiese
Bondstaat Europa voor deze artificiële natie, op de waan van een staatsnationalisme
gebouwd, nog plaats over? Dit ‘kunstmatig’ is toch hoogstens naar zijn ontstaan en
ook naar zijn huidige manifestaties, enkel kapitalisties-imperialisties. Blijft in een
natuurlike staatsorde plaats voor deze artificiële hulpkonstruktie van de diplomatie?
Dit alles zijn losse nota's. Er blijft nog ontzaggelik veel in die richting te doen: De
parallelle vooruitzettingen van de vlaamse beweging en het kommunisme te
ontwikkelen, teoreties en prakties. Hoofdzaak blijft: 1e) de Vlamingen te overtuigen
dat zij van de huidige europese konjunktuur niets moeten verwachten; 2e) de
kommunisten te overtuigen dat zij in Vlaanderen het vlaamse probleem niet kunnen
ontgaan.
Sept. '20.
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Sienjaal
In België het tijdschrift van de nieuwe kunst
‘Sienjaal’ zal zijn het orgaan van de construktieve richting in de nieuwe kunst,
duidelikheidshalve van het geëmansipeerd kubisme. Een ja geeft een neen. Daaruit
volgt:
‘Sienjaal’ bekampt de verwarrende kompromissen: het barokekspressionisme, het
kompromis van maniëristies naturalisme, - eenvoudig gekontorsioneerde natuur, dat reeds als een richting voorbij het kubisme wordt in de wereld gestuurd.
De construktieve richting sluit weer aan bij de traditie, bij de absolute wetten van
de kunst; daarom voert deze richting van het klassicisme weg en staat tegenover elke
neoklassicistiese poging.
Het klassicisme, het impressionisme en nu weer het pseudo-ekspressionisme
verwarren de diverse kunstuitdrukkingen door elke kunst uit haar domein te rukken
en met een andere te versmelten. Plastiek werd schilderkunst en schilderkunst plastiek.
In de muziek schilderde men landschappen, met of zonder geiten.
Elke kunstuitdrukking is terug te voeren binnen HAAR DOMEIN. De kritiek zegt:
een schoon schilderij, zie eens welke plastiek daarin ligt. Daardoor is bedoeld
schilderij reeds veroordeeld. In de schilderkunst gelden technies enkel schilderkunstige
normen. Zo voor de plastiek, zo voor de andere kunsten. Tevens: in elk domein de
laatste mogelikheden uitbaten.
Terugvoeren naar de allernatuurlikste, vanzelfsprekende opvattingen. De tijdelike
normen van het Hellenisme bleven in de plastiek geldend, zo niet teoreties, dan ten
minste in een zinnelik tot tweede natuur geworden konventie. Konventioneel is, te
zeggen: marmer en gips zijn gans bizonder plastiese materiaalmiddelen. Een blikken
doos is niet minder plasties dan een marmeren cilinder.
Poëzie is woordkunst. Niet mededeling van emoties. Maar wel de vizie wordt
gelokaliseerd door de vorm van het woord. Ook zeker niet mededeling van gedachten.
Dichtkunst mededeling van gedachten! Waarom niet: dichtkunst een berijmde
moraalkodeks! Een timmerman moet een goede tafel maken. Niet een zedelike tafel,
niet een... ethiese tafel. Zo de dichter. Het in de zin van de dichtkunst goede gedicht
alléen geeft de dichter eksistensrechtvaardiging. Ethies is de dichter niet door het
thema, maar enkel door zijn standpunt tegenover de fenomenaliteit. Ethiek ligt in
het streven van elk kunstenaar: streven naar ontindividualisering.
Gedrukte poëzie is gedrukte woordkunst. Zo zijn de mogelikheden van de druk
in verband met de woordkunst tot het laatste uit te baten. Ziehier: het klimmen en
stijgen van de regels, magere en zware letters, de kaskaden van de vallende woorden
over het blad, zelfs verscheidene lettertypen: zoveel middelen die typografies het
ritme van het gesproken woord suggestief zullen weergeven. Bruggen van dichter
naar lezer.
De kunstkritiek balanseert in het algemeen tussen de uitersten van konventioneel
onderzoek en van lyriese autopsychologie. Kritiek is inwijding. En niet een biecht
van de kritieker. De kritiek heeft slechts op twee vragen te antwoorden. De vraag
naar het vi-
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zioenaire in het werk (de spiritualistiese inhoud) en deze naar de gelijkwaardige
techniese realisering van deze vizie in het kunstwerk. Samen naar het evenwicht van
vizie en formale realisering.
‘Sienjaal’ is geen politieke groepering en geen politiek tijdschrift. Evenwel dit:
wij geloven niet dat de omvattende construktieve kunstrichting, nog in wording, haar
realisering in een bourgeoise samenleving kan vinden. Een bourgeoise samenleving
kan geen verhouding vinden tot een niet individualistiese kunst.
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Et voila
Een inleidend manifest
‘Sienjaal’ zal zijn het orgaan van de construktieve richting in de nieuwe kunst,
duidelikheidshalve van het geëmansipeerd kubisme. Deze term, geëmansipeerd
kubisme, betekent van het rezultaat uit gezien, de grenzen die het streven naar
architektoniese kunst scheiden van het streven naar individualistiese (anarchistiese)
kunst. Esthetiese grenzen zijn naar de vorm, niet naar de inhoud te bepalen.
Eerst de inhoud. Als algemeen dient gezegd: de spiritualistiese inhoud van het
kunstwerk is vanzelfsprekende vooruitzetting. Deze inhoud wordt gedetermineerd
door de subjektieve vizie, door het standpunt van de kunstenaar. Van de analyse uit
is de inhoud van het kunstwerk niet volledig te benaderen. De inhoud werkt
onmiddelbaar op de toeschouwer - op de lezer. - De inhoud van het kunstwerk is niet
nader te bepalen of te verduideliken. De inhoud is er of is er niet. Het is bijgevolg
niet te verhinderen dat sommigen zich van de vorm ener bepaalde kunstrichting
meester maken, terwijl zij met deze kunstrichting essentiëel niets gemeen hebben.
De eerste vooruitzetting blijft: het vizioenaire of de synthetiese energie van de
kunstenaar. Het grijpen naar - het begrijpen - van het GEBEUREN. Dit begrijpen
kan slechts syntheties zijn, kosmies-intuïtief; niet analyties, niet
wetenschappelik-verdelend. Het is het gaan tot de laatste trap van het intelligiebele.
Dáár wacht het Wonder dat slechts door instromen van het Wonder in het subjekt
en van het subjekt in het Wonder is te begrijpen. De hoogste vorm van kunst is de
EKSTASE.
Vorm en inhoud beelden in het kunstwerk een niet te delen geheel. Noemen wij
vorm en inhoud als gescheiden elementen, dan gebeurt dit enkel als een
hulpconstruktie van de kritiek. In de realiteit zijn vorm en inhoud in het kunstwerk
niet te scheiden. De inhoud staat niet tot de vorm in de verhouding van oorzaak tot
gevolg, zoals de kritiek gewoon meent. In het kunstwerk bepaalt de vorm niet minder
de inhoud als de inhoud de vorm. In het voltooide kunstwerk blijft niets bestaan van
deze kausale samenhang. Het kunstwerk is een eenheid. Het kunstwerk is gesloten
en aanvangloos gelijk een kring.
Het kunstwerk is een organisme. Het kunstwerk is een levend wezen. Als zulk is
het voor-zich individuëel in de eerste betekenis van het woord: voor-zich
ongescheiden. Daarom is de opgave van de kunstenaar uit: ontindividualisering.
Omdat het kunstwerk door zich-zelf een organisme moet zijn en voor zich-zelf is.
Aseïteit. Daarom moet het kunstwerk naar de wetten van zijn materie en zijn geest
gedetermineerd zijn en niet naar de wetten van een vreemd lichaam en van een
vreemde geest. Pygmalion is een slecht beeldhouwer; hij verliefde zich zinnelik in
zijn beeld, niet in het beeld, want dit beeld was geen plastiese aseïteit, maar wel van
vreemde, - onplastiese, - normen uit gedetermineerd.
Dit gesteld, worden ook andere termen duidelik. Abstrakte kunst kan bijgevolg
enkel betekenen geontindividualiseerde kunst. D.w.z.: de vormen, die samen het
organisme-
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kunstwerk zijn, zijn losgerukt van alle andere relaties; losgerukt de objektieve vormen
van hun empiriese samenhang; en de subjektieve vizie losgerukt van de schepper
doordat haar lokalizering een zelfstandig mikrokosmos is, door de subjektieve vizie
zo te exterioriseren dat het wil zeggen van zich, de kunstenaar, ver-vreemden. Het
objektieve wordt geontindividualiseerd door het subjektieve affekt en dit affekt weer
door de exteriorisering die is een in zich gesloten kring. Het kunstwerk is niet het
gevolg van een vergroffen van de antithese subjekt-objekt, maar wel een synthese.
Een kunstwerk is abstrakt, maar niet substrakt.
Abstrakt betekent dus niet het beeldend weergeven van abstrakties. Want juist het
begrippelike van een abstraktie valt weg van het ogenblik dat deze abstraktie als
beeld wordt voorgesteld. Een beeldende voorstelling is steeds conkreet. Waaruit
volgt dat dit voorstellen van abstrakties door middel van a-priori conkrete vormen,
slechts een neosimbolisme zijn kan. De vizie is steeds abstrakt. Vorm is slechts
conkretiseren van de abstrakte vizie. Een fles of een kaleïdoskopies beeld van de
stad: beide vormen kunnen naturalisties of abstrakt zijn. De intensiteit van de vizie
is de weg naar het abstrakte, niet de keus onder de vormen. Want de vormen op
zich-zelf zijn niet min of meer empiries. Het tegendeel is een valse vooruitzetting.
Elke vorm op zich-zelf is empiries. Enkel uit de kongruens van vorm en vizie ontstaat
het abstrakte. Prakties voorbeeld: een schilderij van Rousseau, een negerplastiek
zijn, - spijts empiriese verwantschap, - abstrakter dan het futuristiese werk in 't
algemeen. Wij houden dan ook de wetenschappelike, induktieve synthese, - d.w.z.
van de natuur uitgaande schematisch abstraheren, - voor verkeerd. Enkel uit de
vizioenaire synthese procedeert het kunstwerk. UNIO MYSTICA.
Dit als algemeen antwoord op het argument dat het ons enkel om een formale
uitdrukkingsmethode zou te doen zijn. Het geëmansipeerde kubisme is geen
nivellering van de esthetiese mogelikheden. Het is geen nieuwe akademie. Onze
omlijning scheidt het streng-noodwendige van het toevallige, het
anarchisties-artistiese. Daarom het opstellen van een formale architektuur, bepaalde
bouwwetten buiten dewelke om de kunstenaar in het oeverloze en het chaotiese
verzinkt.
De wetten zijn bepaald door het karakter van het kunstwerk. Dit is terugvoeren
naar de allernatuurlikste, vanzelfsprekende opvattingen. Het is vanzelfsprekend dat
men de driedimensionaliteit niet door middel van twee-dimensionaliteit kan
weergeven. Dit doen is onnatuurlik. Natuurlik is in de schilderkunst het
twee-dimensionale karakter als eerste vooruitzetting te eerbiedigen. Dit wist de
primitieve mens. Hij beproefde niet het driedimensionale door een bedrog van het
oordeel weer te geven. Zo sluit de construktieve richting weer aan bij de traditie, bij
de absolute wetten van de kunst.
Het klassicisme, het impressionisme en nu weer het pseudo-ekspressionisme
verwarren de diverse kunstuitdrukkingen door elke kunst uit haar domein te rukken
en met een andere te versmelten. Plastiek werd schilderkunst en schilderkunst plastiek.
Elke kunstuitdrukking is terug te voeren binnen haar domein. In de schilderkunst
gelden technies enkel schilderkunstige normen. Zo voor de plastiek, zo voor de andere
kunsten. Te-
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vens: in elk domein de laatste mogelikheden uitbaten.
De bazis van het geëmansipeerde kubisme in de schilderkunst is dus de
twee-dimensionaliteit van het schilderij. De ruimte-ervaring of het ruimte-a priori
moet op het plat vlak twee-dimensionaal worden ver-dicht. De ruimte-sensatie is
onafhankelik van dit inhaerente karakter van het schilderij. Alleen: het schilderij
duldt geen ruimte-voorstelling. De ruimte-sensatie is niet op het schilderij aanwezig;
zij wordt slechts door het schilderij gewekt. Het schilderij ver-oorzaakt de sensatie
bij de toeschouwer door de verhoudingen van het in-éen-vlakte-gesitueerde; maar
op het schilderij is geen weergave van een natuurlike diepte. Het essentiële karakter
van het schilderij wordt aldus bewaard. Dit is de eerste noodzakelikheid. Waaruit
niet volgt dat het geëmansipeerde kubisme de ruimte-sensatie zou vernietigen. Deze
is overigens niet te vernietigen. En het streven daarheen voert van konsekwens tot
konsekwens tot een louter ornamentale kunst. Op het doek is alles vlak. Dit bepaalt
niet de sensatie. Op het doek is dus geen bepaalde diepte mogelik (weg, kamer, de
drie-dimensionaliteit der voorwerpen door hel-donker, het situeren dezer objekten
op bepaalde afstand). De muur wordt niet in de diepte doorbroken. De ruimte-sensatie
is ver-oorzaakt door het op het doek zichtbaar-maken van het transcendente.
Het tweede fondamentale prinsiep is dat het schilderij zijn eigen belichting heeft.
De kleuren van het schilderij zijn bepaald van de innerlike dinamiek van het doek
uit. Dinamiek in de schilderkunst betekent de groei van het schilderij uit de
veelvuldige elementen naar het organies geheel. Dinamiek: de bloedsomloop van
het doek, regelaar van de organiese mechaniek. Een belichting door een vreemde
lichtbron is, van het schilderij uit, een toeval. Een vreemde verlichting heeft zo min
verwantschap met het schilderij als het mieregebit met het menselik organisme. Het
is vreemd en onnoodwendig. Een schilderij is slechts juist waar het aan zijn
noodwendigheid voldoet. Juist wil zeggen: voor zich noodzakelik. Een door een
vreemde lichtbron belicht schilderij heeft geen volstrekte waarheid; het is afhankelik
van deze belichting. Het schilderij dat zijn kleurwaarden ontwikkelt naar eigen
noodwendigheid blijft steeds waar. In dit geval kan de opstelling van de kleurwaarden
ook niet door een vreemde belichting worden vernietigd. Van het ogenblik dat een
vreemde lichtbron op het doek wordt uitgedrukt is het schilderij slechts waar wanneer
het belicht wordt door deze bepaalde belichting.
Voor dinamiek nog deze opmerking: in het algemeen is te bemerken dat het woord
vals wordt geïnterpreteerd. Men verwart dynamis, dat kracht betekent, met zijn
uitsluitend kineties gevolg (kinema: beweging). Het zichtbaar kinetiese is slechts éen
onder de gevolgen van de dynamis. Dinamies is de innerlike energie van elk
organisme; of dit organisme schijnbaar beweegt of staat heeft niets met dinamies te
doen. Met dinamiek bedoelen wij dus niet het weergeven van kinetiese verschijnselen
(futurisme). Een staande mens is toch niet minder het gevolg van de innerlike energie
dan een gaande. Beiden dinamies, de laatste kineties.
- In de plastiek is de toestand tevens eenvoudiger en gecompliceerder. Eenvoudiger
omdat, wanneer wij zeggen dat het essentiële prinsiep van de beeldhouwkunst: de
verhouding van het volumen in de ruimte, vergeten werd als enig mogelike bazis
van de
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beeldhouwkunst, wij hiermede bijna alles hebben gezegd. Juist daarom ook
gekompliceerder tegenover de steeds uitleg-verlangende menigte.
In de europese beeldhouwkunstige ontwikkeling is het kubiese langzamerhand
totaal door het schilderkunstige verdrongen. Zo bleef in de beeldhouwkunst slechts
het materiaal drie-dimensionaal, maar het be-leven van dit materiaal bleef bij een
schilderkunstig omwerken van de verscheidene oppervlakten, wat betekent een
uitschakelen van de beeldhouwkunstige bazis: dat het geheel éen blok is. Slechts de
blok als geheel vormt het beeldhouwkunstig vertrekpunt. Voor de naturalistiese
beeldhouwkunst bestond het volumen slechts als de optelling van verschillende
oppervlakten.
Het materiaal is slechts drie-dimensionaal als materiaal, maar niet als organiese
(beeldhouwkunstige) vorm. Dit materiaal kan men drie-dimensionaal verzwakken
of versterken. Het is duidelik dat een schilderkunstige bewerking de
drie-dimensionaliteit verzwakt. Want een valse optelling. Men meent namelik dat
een frontale schilderkunstige vorm op een drie-dimensionale massa een
drie-dimensionale vorm geeft. Dat is een valse optelling, omdat twee verscheidene
waarden slechts gescheiden optelbaar zijn. Het blijft: een drie-dimensionale massa
+ een frontale uitwerking, dit is niet een drie-dimensionale vorm. De massa heeft
hier geen betrekking tot de uitwerking; beide staan afzonderlik. De beeldhouwkunst
wil een versterken van het materiaal-volumen door een drie-dimensionale vorm. De
beeldhouwkunst is het exterioriseren van de volumen-intuïtie door het versterken
van het drie-dimensionale materiaal door de drie-dimensionale vorm. Het materiaal
is toch slechts drie-dimensionaal door taktiele ervaring. De ruimtelike eenheid wordt
gegeven door de exteriorisering van het subjektieve affekt, - de intuïtie van het
volumen, - in de drie-dimensionale vorm. Dit schijnt eenvoudig. Is ook zoals elke
concentrering, naar de mechaniek eenvoudig. De beeldhouwer moet voortdurend
alle ervaringen die van het volumen-doordringen afleiden, verwerpen. Het is een
voortdurende en-garde zijn tegenover psychiese divergensen die vreemde
verschijnselen in de beeldhouwkunst willen doen opnemen.
Is het vreemde lichtcentrum voor de schilderkunst iets toevalligs, dan is het met
de zin van de beeldhouwkunst in duidelike tegenstrijdigheid. Het nuanceren van het
materiaal, met het doel een vreemde belichting uit te drukken, is niet te verenigen
met het karakter van het materiaal, dat kubies is en niet vlak. Nuancering betekent
behandeling van de oppervlakte van de vorm; maar de vorm heeft geen oppervlakte,
- kubies gesproken, - en derhalve is de oppervlakte van de vorm ook niet als
zelfstandig element te bewerken. Het voor-zich-uitwerken-van-de-oppervlakte is een
vreemd lichaam op de drie-dimensionale vorm enten. De vorm mag niet genuanceerd
zijn.
Erger nog is de vergissing dat men in de beeldhouwkunst hetgeen het oog het
meest nabij ligt frontaal volledig uitwerkt en het daarachter liggende perspektivies.
Is het perspektief in de schilderkunst het breken met het essentiële karakter van deze
kunst, dan is het daarmee in de beeldhouwkunst nog erger gesteld. Daar is het
perspektief volledig zinloos. Het perspektief is in de beeldhouwkunst het invoeren
van een methode die diende om op een plat-vlak de drie-dimensionaliteit weer te
geven. Het invoeren dus van een valse methode uit het domein van de schilderkunst;
een methode die ontstaan
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is als gevolg van de antinomie tussen het plat-vlak en de tendens de natuurlike diepten
weer te geven. Maar het beeldhouwkunstige materiaal is geen plat-vlak en derhalve
is deze methode niet enkel in tegenstrijd met de essentie van de beeldhouwkunst,
maar wel volledig zinloos.
De griekse kunst was eenzijdig veelzijdig. Van het standpunt van de kunst was zij
veelzijdig omdat zij zich niet hield binnen zuiver-esthetiese grenzen. Dit was ook
haar eenzijdigheid dat zij de uitdrukking van de kunst in bepaalde vergelijkingen
drong. Zij was niet mythies, zij was simbolies. Erger is het feit dat deze tijdelike
normen van de griekse kunst in de plastiek geldend bleven, dan wanneer zij geen
betrekking hadden tot een deze esthetiek voedende aanschouwing. Het hellenisme
werd een simpele kodeks. Een tot-tweede-natuur-geworden-konventie. En ook de
zin voor de eenvoudige driedimensionaliteit van het materiaal ging verloren. Toch
is het duidelik: een blikken doos is niet minder plasties dan een marmeren cilinder.
- Poëzie is woordkunst. Niet mededeling van emoties. Maar wel de vizie wordt
gelokaliseerd door de vorm van het woord. Ook zeker niet mededeling van gedachten.
Dichtkunst mededeling van gedachten! Waarom niet: dichtkunst een berijmde
moraalkodeks! Een timmerman moet een goede tafel maken. Niet een zedelike tafel,
niet een... ethiese tafel. Zo de dichter. Het in de zin van de dichtkunst goede gedicht
alléen geeft de dichter eksistensrechtvaardiging. Ethies is de dichter niet door het
thema, maar enkel door zijn standpunt tegenover de fenomenaliteit. Ethiek ligt in
het streven van elk kunstenaar: streven naar ontindividualisering.
Gedrukte poëzie is gedrukte woordkunst. Zo zijn de mogelikheden van de druk
in verband met de woordkunst tot het laatste uit te baten. Ziehier: het klimmen en
stijgen van de regels, magere en zware letters, de kaskaden van de vallende woorden
over het blad, zelfs verscheidene lettertypen: zoveel middelen die typografies het
ritme van het gesproken woord suggestief zullen weergeven. Bruggen van dichter
naar lezer. Als middel van de lezende een lezer te maken.
Er bestaat geen akademie, geen hoger instituut waar de poëzie technies wordt
aangeleerd. Dit zou een geluk zijn, indien het reeds niet een ongeluk was. Het is een
ongeluk omdat langzamerhand de mening groeide dat poëzie met stiel niets te maken
heeft. Kunst heeft natuurlik met stiel niets te maken. Maar elke lokalisering van
kunst, dus ook poëzie, wel. Met stiel wordt hier niet bedoeld hetgeen men met andere
woorden ‘geciseleerd’ heet. Maar wel: het woord is een element zoals in de
schilderkunst de verf. Zet een schilder een kleur op een schilderij dan bepaalt deze
kleur, als element, mede de ontwikkeling van het schilderij. Deze kleur sterft niet
van het ogenblik dat zij op het doek werd gedragen. Zij leeft en heeft een aktieve rol
in de ontwikkeling van het organisme. Dit is de dinamiese, - noodwendige, - spanning
tussen de gepreëtablisseerde opvatting en het worden-zelf. Het komt op het evenwicht
van beide elementen aan. In de dichtkunst maakt men nog algemeen het gedicht naar
de vooropgezette charpente, ofwel andersom bestaat er geen charpente, maar dan is
er ook geen spanning. Men kiest de uitersten in plaats van een synthese. De dichter
zet de woorden op hun plaats,
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- juist daarom niet op hun plaats, - en deze woorden verstarren onmiddellik. Zij
bepalen niet mede de verdere ontwikkeling van het gedicht. Zij hebben geen
zelfstandige kracht, geen dinamo. Of andersom hebben zij dinamo, maar deze staat
dan weerom niet in een aktiviteitsveld. In het eerste geval zijn de woorden dood en
worden als lijkwagens behandeld. Een woord kan de ontwikkeling van een gedicht
een andere riching geven.
- De kunstkritiek balanseert in het algemeen tussen de uitersten van konventioneel
onderzoek en van lyriese autopsychologie. Kritiek is inwijding. En niet een biecht
van de kritieker. De kritiek heeft slechts op twee vragen te antwoorden. De vraag
naar het vizionaire in het werk (de spiritualistiese inhoud) en deze naar de
gelijkwaardige techniese realisering van deze vizie in het kunstwerk. Samen naar
het evenwicht van vizie en formale realisering. Mogelik blijft het op een andere wijze
intuïtief het kunstwerk te benaderen. Deze wijze is dan weer scheppende kunst en
geen kritiek. Deze wijze behoort tot de poëzie; het thema van het gedicht is dan
eenvoudig een kunstenaar of een kunstwerk. De moderne kunstkritiek kombineert
beide mogelikheden: de krities-analytiese en de syntheties-intuïtieve. Zij brengt een
slecht gedicht in de plaats van een logiese kritiek.
‘Sienjaal’ is geen politieke groepering en geen politiek tijdschrift. Evenwel dit: wij
geloven niet dat de omvattende construktieve kunstrichting, nog in wording, haar
realisatie in een bourgeoise samenleving kan vinden. Een bourgeoise samenleving
kan geen verhouding vinden tot een niet individualistiese kunst.
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Heinrich Campendonk
Par le terme ‘abstrait’ on a voulu distinguer en Allemagne les manifestations les plus
hétérogènes, et, fait curieux, en premier lieu les manifestations qui pouvaient le moins
prétendre à ce titre, c'est-à-dire les tendances les plus individualistes. La continuation
lyrique de l'impressionnisme a été dénommée abstraite, pour le motif bien simple
que cette manifestation ne partait plus de la représentation des objets, mais de
l'impression même. La représentation d'idées abstraites a été qualifiée d'art abstrait,
sans qu'il fût tenu compte du mode de représentation, qui le plus souvent restait
impressionniste. On passa sous silence que de cette façon il ne pouvait être question
que d'un symbolisme renversé ou d'un impressionnisme poussé à l'extrême. Au fond,
l'expressionnisme resta également éloigné de l'art synthétique parce qu'il appela
abstraction ce qui n'était en somme qu'une soustraction. Paradoxe curieux:
l'expressionnisme en vint à une exploitation consciente du subconscient. De la science
que les relations mystiques constituent l'oeuvre d'art, l'expressionnisme déduisit le
faux corollaire que par conséquent le plus simple et le plus logique serait de peindre
cette affectation subjective et subconsciente, et que l'extériorisation consciente devrait
être négligée. L'expressionnisme, en tant que mouvement général, ne sortit pas du
domaine du spéculatif: l'expressionnisme voulut peindre consciemment le
subconscient et oublier tout aussi consciemment le conscient. Telle fut cette curieuse
mutation de rôles. Au lieu de synthèse, des antithèses. On disait: ‘rien ne se passe
sur la toile; tout est dans les relations mystérieuses des plans entreeux.’ Si la première
assertion peut être exacte, la seconde est fausse, car les relations n'existent que par
ce qui s'affirme sur la toile. L'expressionnisme accepta la partie pour le tout. Et,
malentendu plus grave résultant du premier: l'expressionnisme considéra le tout
comme une partie, et même comme une partie négligeable. Il s'ensuivit qu'au point
de vue technique le tableau devait théoriquement rester inachevé, parce que le tableau
achevé aurait pu détruire l'affectation subjective dans l'oeuvre d'art. Là où ‘l'artiste
essaye sa chance’, l'expressionniste voyait la fin. Impressionnisme renversé. On
oublia le seul sens que pouvait avoir en art le terme ‘abstrait’: désindividualisé.
Désindividualisation de l'objet par l'affectation subjective et: partant du sujet,
affectation limitée par une généralisation constructive. - Qui dit expressionnisme en
Allemagne ne dit rien, parce qu'il dit tout. Et, se basant sur la masse des manifestations
expressionnistes, personne ne pourrait définir l'expressionnisme de façon
approximative.
Dans une rue étroite un cheval blanc, une voiture. Le cheval souple et stabile. Voici
la voiture qui est au cheval comme un jouet-camelote à un objet naturel. La rue est
remplie par la tache blanche du cheval. La tache blanche pèse sur la rue. Une surface
grise s'isole de la masse blanche. A peine perceptible, à cause des valeurs voisines.
Ensuite les caractères noirs sur la plaque se distinguent des taches noires du cheval.
Les caractères croissent. ‘Il mord.’ Qui ça? Les caractères deviennent très grands,
puis se resserrent
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selon le rythme mathématique de la marche. Le contraste croît et disparaît. Le rythme
va de l'hallucinant, qui n'est autre chose que ce léger contraste du cheval blanc et de
la surface grise, jusqu'au grotesque: les petits caractères noirs qui s'efforcent de
déterminer cette masse blanche. Les roues de derrière posent un grand point final.
Cette vision est au delà des possibilités verbales. Une émotion optique directe. Le
sujet s'est concentré dans une extériorisation optique. Le sujet se rësout dans cette
vision d'un phénomène ordinaire, qui par ce fait se crée sa forme limitée et isolée,
c'est-à-dire nécessaire. La cause de la vision n'est ni dans le sujet, ni dans l'objet,
aussi longtemps qu'on s'efforce de voir en ces termes une antithèse. La cause est dans
la rencontre d'intériorité et d'extériorité.
Les tableaux de Campendonk sont directs comme le cheval blanc pris dans les
tenailles de la rue. Des contrastes isolent un phénomène déterminé de l'extériorité
environnante. Par l'addition imprévue d'un contraste, une banale apparition se
transforme en vision. Les contrastes isolent le phénomène et une fois cette isolation
accomplie, les contrastes deviennent des rapports positifs du phénomène isolé. Le
contraste détermine le tableau en le séparant de l'extériorité, ce qui veut dire en le
concentrant en lui-même. La petite plaque ‘il mord’ sur le cheval sépare ce contraste
comme phénomène total du reste de l'extériorité et déterminé l'aséité de cette vision.
Ainsi cette surface n'est autre chose que l'antithèse nécessaire au cheval, l'expression
différentielle d'une synthèse. Le cheval a besoin de cette antithèse pour s'exprimer
par lui-même: une réalité isolée dans l'extériorité. L'unité s'exprime par une expression
antithétique. Les contrastes séparent d'une manière directe et précise de sorte qu'il
ne reste aucune trace du processus. Les dernières toiles de Campendonk possèdent
cette qualité de l'isolement immédiat et précis. L'aséité est nette et laisse le spectateur
en face du tableau sans histoire. Le mécanisme de la vision vers l'expression ne laisse
pas de traces sur le tableau. Comme une maison achevée. Comme est devant nous
le cheval tranquille et sa détermination grotesque, s'isolant en synthèse par l'antithèse.
L'oeuvre d'art est désindividualisée et en même temps individuelle, c'est-à-dire
désindividualisée par rapport au sujet et phénomène en soi, et partant individuelle
en soi comme oeuvre d'art, comme microcosme. En matière critique il faut préciser
par des contrastes qui n'existent dans l'oeuvre d'art qu'à l'état de mécanisme de
l'expression. On ne peut exprimer l'unité que par des différences, qui alors ne sont
plus cette unité, mais seulement ses éléments ou ses effets épars. Comme individualité,
l'oeuvre d'art est un tout primordial et indifférentiel. Dans le mécanisme de son
expression cette individualité doit se manifester par son expression différentielle.
Par la différence, l'indifférentiel se fait sensible. Dans l'oeuvre de Campendonk cette
‘indifférence créatrice’ (S. Friedlaender) se manifeste essentiellement, par sa
polarisation fantasmatique et tranquillisée. Fantasmatique, parce que dans les tableaux
de Campendonk, les simples objets sont laissés à l'état de relations entre eux, pour
ainsi dire sans qu'ils aient leur place dans un milieu biologique. Sans affectation
subjective, dirait-on. Ce qui est faux, parce que l'affectation subjective est précisément
cette piété de laisser les choses dans leurs relations, dans leur aséité, leur isolement
de tout milieu. L'affectation subjective est cette surprise
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primordiale devant une réalité inconnue et cette surprise même rend cette réalité
simplement phénoménale. Les objets, dans les tableaux de Campendonk, ont eet
aspect d'être là pour la première fois, sans que le sujet connaisse leur destination.
Leur présence seule constitue le phénomène. En premier lieu, c'est l'aséité des objets
en soi et la concentration des objets en eux-mêmes, sans rapports entre eux, qui
situent les tableaux de Campendonk dans leur unité idéale. D'autre part: tranquillisé,
parce que cette surprise devant une réalité inconnue est équilibrée par un autre
événement. Cet autre événement est ce que Platon définit par l'âme qui, à travers le
chaos empirique, se ressouvient de l'idée et de sa forme pure. Les objets, en même
temps qu'ils étalent leur réalité inconnue, montrent un élément tranquillisant en face
de ce monde inconnu. On ne saurait préciser cet élément d'une manière positive.
Cette réalité inconnue déclanche, par la surprise qu'elle provoque, le souvenir intuitif.
Cette surprise devant la réalité inconnue ne laisse aucune place aux aspects
multiples de la réalité passagère. Cette surprise doit s'exprimer par l'élémentaire et
le primitif. Ces qualités sont parallèles, dans le plan expressif, à la surprise dans le
plan visionnaire. L'expression dans l'oeuvre de Campendonk paraît être toute préparée
dans la vision, sans synthèse éliminante. C'est-à-dire, qu'ayant devant lui le fait
concret de l'expression, - le tableau -, le spectateur n'est pas tenté de suivre une voie
inductive pour arriver au contenu spiritualiste. Le schématique dans l'expression
s'identifie avec le surprenant dans la vision. Chez Campendonk, la synthèse éliminante
apparaît superflue, parce que la surprise ne semble pas connaître les aspects
empiriques. Ces aspects ne semblent pas être éloignés; bien plutôt, ils n'ont jamais
existé. Ainsi les peintres paysans bavarois, ainsi le douanier Rousseau: il n'y a pas
d'antithèse empirique-métaphysique dans les phénomènes. Les phénomènes
eux-mêmes sont tout. Et par conséquent, nulle élimination des aspects multiples et
changeants. Pour les peintres paysans bavarois il n'y a rien qui ne soit mystérieux.
Mais aussi: tout ce qui se manifeste est réel. Ils ignorent le doute. Tout ce qui se
manifeste dérive de Dieu et est réel; tout est mystérieux et réel parce que tout dérive
de Dieu et Dieu est la réalité inintelligible. L'accidentel ne trouve pas de place dans
leur vision. Leur vision est toujours synthétique et comprend toujours toute
l'expression. Leur expression n'est pas un effet; ils traduisent simplement leur vision
qui est en même temps l'expression. Mais ils ne voient que le mécanisme primitif
des choses et ne connaissent que l'expression schématique. Ils ne voient que la surface
des corps; la troisième dimension ne les incommode pas. Le spectateur voit le résultat
de la construction comme totalité, non pas le processus qui a été suivi. Ces peintres
paysans semblent se jouer de la difficulté. Tout paraît avoir été fait sans effort. Ils
sont les plus proches parents de Campendonk. Son tableau n'expose pas les difficultés
de l'interprétation de la vision. On pourrait dire que son tableau paraît être une copie
exacte de la vision et que cette vision ne se distingue en rien d'une autre réalité. Et
par rapport à l'élimination, on pourrait dire que Campendonk ne connaît pas
d'extériorité empirique; que toutes les choses se trouvent devant lui dans leurs relations
platoniques. Son tableau c'est la maison achevée: on ne voit que la totalité de la
nécessité constructive; les traces qui trahiraient les difficultés de cette construction
ont été effacées. La
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difficulté qui sépare la vision de l'expression définitive semble n'avoir jamais existé.
Les tableaux récents de Campendonk répondent surtout à cette caractéristique (La
vacherie et Deux hommes dans Valori Plastici, IIe Année, n. 1). A mon avis, l'année
1920 a été d'une importance capitale dans l'évolution de ce peintre. Il n'est pas
impossible que d'aucuns considèrent cette assertion comme trop hardie. Le fait est
qu'en Europe, et spécialement en Allemagne, on a pris l'habitude d'appeler évolution
les résultats nets d'une évolution et cela uniquement quand ce résultat paraît être
diamétralement opposé aux résultats antécédents. Depuis qu'on a fait coïncider les
termes ‘peinture abstraite’ et ‘peinture sans représentation’ (ungegenständliche
Malerei), la critique s'est trouvée en possession de rubriques faciles. ‘Picasso retourne
au classicisme’, ‘nouvelle période néo-classique’ voilà des phrases qui doivent faire
fortune en Allemagne, parce que rubriques simples. Dans l'oeuvre récente de
Campendonk les objets représentés restent égaux à eux-mêmes comme dans son
oeuvre antérieure; ils ne se distinguent que par le qualitatif: la construction picturale
s'est identifiée avec la vision; la dualité entre expression et vision disparaît. L'anatomie
primitive est devenue plus logique et plus nécessaire. En même temps, Campendonk
a triomphé de la couleur pure qui, rouge et vert, dominait dans ses tableaux lyriques,
et de la grisaille dont il se servit dans ses oeuvres de transition pour se débarrasser
de son coloris lyrique.
La construction est devenue plus simple et plus vraie. En d'autres mots, ses toiles
antérieures exposent encore le mécanisme de la construction, le comment et le
pourquoi. Son oeuvre récente est plus simple parce que, une fois construite, les causes
et les effets s'effacent. Parallèlement, ses toiles antérieures étaient d'une construction
plus éparpillée et, parfois, le lyrisme de la vision n'était pas limité par une construction
picturale adéquate; parfois cette construction était une interprétation trop scientifique
de la vision. Dans La vacherie, qui est un tableau de transition, on voit les deux
formes de l'expression l'une à côté de l'autre: les formes de vision et d'expression, à
côté d'une construction trop scientifiquement expressive, notamment la forme
prismatique qui domine le bas du tableau et qui se trouve en désharmonie avec la
simplicité qui rappelle l'objectivité suggestive de quelques oeuvres de Geertgen tot
Sint Jans.
Son oeuvre nouvelle est plus unie; d'abord, parce que la distribution de la lumière
(voir Deux hommes et Les baigneuses) est plus harmonique, plus dans le sens de la
surface plane et qu'elle est qualité inhérente du tableau, c'est-à-dire ne dépendant pas
d'une source lumineuse extérieure. L'expression schématique de la vision primitive
répond à des nécessités picturales évidentes. L'expression se simplifie: telle la
construction en parallèles des Baigneuses, la construction en contrastes d'horizontales
et de verticales des Deux hommes. Parfois ses tableaux antérieurs se servent encore
de moyens multiples et compliqués; et l'accumulation de détails primitifs, qui par
leur nombre deviennent compliqués, doit nécessairement se faire au détriment du
tout primitif. Dans l'oeuvre nouvelle, les moyens sont réduits pour ainsi dire à leur
plus simple expression. Les objets sont plus réels, parce que l'expression étant devenue
plus élémentaire, elle s'identifie avec la vision fantasmatique. La limitation des objets,
leur aséité constituent l'expression principale. L'anatomie élémentaire réduit de plus
en plus la multitude des formes; ré-
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duction qui se fait surtout dans la conscience de la surface plane du tableau Deux
hommes. En même temps, Campendonk parvient à éliminer certaines formes lyriques;
qui auparavant se glissaient dans son oeuvre essentiellement constructive. Les couleurs
crues, - p.e. vert métallique -, font place aux tons bruns, ocres et gris. Mais la tendance
vers une grisaille personnelle, qui semblait prépondérante dans La vacherie et le
Tableau en largeur est déjà éliminée dans Deux hommes, Le voyageur et le Tableau
en hauteur. Dans Le voyageur les rouges et les verts, presqu'entièrement abandonnés
dans La vacherie, réapparaissent, mais plus ménagés et plus empâtés.
En résumé: la façon de traiter les objets qui deviennent sujet de la composition
avec l'effet de l'unité de la vision et de l'expression, l'objectivité suggestive et l'aséité
des valeurs extériorisée; la conscience de la surface plane du tableau et des qualités
propres qu'il acquiert ainsi, la distribution de la lumière selon la nécessité de ce
caractère inhérent; l'évolution vers un coloris qu'il faut se résigner à appeler plus
pictural, plus traditionnel: telles sont les qualités qui distinguent nettement l'oeuvre
nouvelle de Campendonk et marquent l'importance de son évolution.

Paul van Ostaijen, Verzameld werk. Deel 4: proza

140

Eind goed alles goed
Kanttekeningen bij een kluchtspel vol vergissingen
‘Daar komen de burgers,
daar komen ze an
zo moedig en fier...’
Met de dichtkunst of beter met een bepaalde boven individuëel maniërisme uitgaande
richting in de dichtkunst staat het niet schitterend. De schilders zijn te benijden. Dit
spijts alle begrijpelike of onbegrijpelike voorwendsels die men tegen de contemporaine
schilderkunst als blok genomen zou kunnen inbrengen. In de voor de dichtkunst
meest gunstige uitdrukking is de verhouding van de schilderkunst tot de dichtkunst
zo als deze van een embrio tot een gaga. Want hoogstens kan de anti-modernist de
moderne schilderkunst voorwerpen embrionair te zijn en dit is ze dan ook als geheel
genomen, namelik wanneer men alles wat van 1910 tot 1920 met het etiket ‘nieuw’
in de wereld werd gestuurd, zonder selektie voor nieuw houdt. Tegen zulk standpunt
- hoe absurd ook - is niets te doen. Men kan beweren dat Schmidt-Rottluff een
gelouterd expressionisme, Gust. de Smet een gelouterd kubisme representeert, spijts
het voor de hand ligt dat, om tot de resultaten dezer kunstenaars te komen, het
ekspressionisme en het kubisme eenvoudig overbodig zijn. Wat niets tegen dit werk
zegt; immers a-priori is het kubisme niet noodzakelik. Enkel zegt dit iets tegen de
kunstkritiekers die een positiefkausale continuïteit ontdekken tussen A en B, waar
deze in werkelikheid niet bestaat. Terloops moet ik hier even aanmerken dat de
italjaanse schilders rond Valori Plastici gegroepeerd heel wat konsekwenter zijn. Zij
hebben zich van het futurisme en kubisme afgekeerd en stellen voorop dat zij zó bij
de traditie van de schilderkunst aanknopen, alsof het kubisme niet had bestaan. Hun
ontwikkeling is, menen zij, aansluitend bij het klassicisme, volledig op zich-zelf te
bepalen. Of dit juist is blijft te onderzoeken en eveneens welke ontwikkeling in de
schilderkunst noodwendig is. Evenwel: hun stelling is zonder dubbelzin. Dat deze
schilders voor de eer uit het kubisme te procederen en over het kubisme heen verder
te gaan bedanken, kan men als een klip en klaar uitgesproken standpunt dankbaar
aanvaarden. De kunstkritieker die bij vergissing prijzen van goed gedrag uitdeelt,
maakt een komies figuur. Een kunstkritieker zegt: de klucht der vergissingen.
Inderdaad beter kon niet worden gezegd.
Wat is ekspressionisme? Ten einde raad ondervraag ik de briefdrager. ‘Zoals in
het Lunapark’ zegt hij. Zo iets met bonte prismen, een schuine deur in plaats van een
rechte en een vervormde neus in plaats van een rechte. Wat is kubisme? De
kunstkritieker - (de werkelike kunstkritiek wordt bijna nooit gedrukt, maar gezegd
of geschreven van kunstenaar tot kunstenaar) - de kunstkritieker dus antwoordt: het
kubisme is een ‘mouvement qui mêne à tout à la condition d'en sortir.’ Dat heet ik
klare wijn. Uit deze verklaringen kan men verder leren dat kunstkritiekers bewegingen
geredelik verlaten, tot dewelke zij nooit hoorden, om het publiek te doen geloven
dat ze vroeger na-
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tuurlik dat alles hebben meegemaakt ofwel dat zij de krisis steeds hebben voorzien.
En zo schrijven de kunstkritiekers ook een kritiek die over het kubisme heen is. De
clown kruipt onder de koord, stelt zich aan de andere zijde en knikt goedig, het
applaus afwachtend. Dat kan niet iedereen. Toupet is geen kunst, maar toch reeds
een hele prestatie. Dat kan een clown en een kunstkritieker. De ideale clown is diegene
die zelf gelooft dat hij inderdaad over de koord sprong. Ook zo de ideale
kunstkritieker. Happy humanity.
Wanneer men onder nieuwe kunst alle eksentrieke produktie rubriceert, dan is de
nieuwe kunst in de laatste tien jaren inderdaad niet eenvoudiger geworden. Een leek
die mij verklaart: ‘de beste wil, maar ik word er niet wijs uit’, moet ik gelijk geven.
Onder ekspressionisme wordt zoveel begrepen; geen mens weet nog een grens tussen
ekspressionisme en naturalisme te situëren. Van konkluzie tot konkluzie overgaande
is waarschijnlik de akademieker ook ekspressionist. En... dat klopt. Zelfs akademiekers
zeggen van hun werk: ‘Zie je niet ik ben ekspressionist geworden.’ Men ziet het niet,
maar de akademieker ziet het. Dit is reeds een resultaat. Elk mens heeft recht op zijn
interpretering van het woord ekspressionisme. Der Einzige und sein Eigentum!
Het is niet zo heel moeilik de oorzaak tot deze klucht te ontdekken. Niet de
kunstenaars hebben zozeer schuld aan deze verwarring. Wel de kunstkritiek die al
te vrijgevig met haar meningen omspringt. De kunstenaars laten hoogstens vrij spel
aan de kosteloze verklaringen der kritiek waar zulks in hun voordeel ligt. Die nooit
iets met het kubisme te doen hadden, laten de kritiek gerust verklaren hoe zij hun
weg vonden door en over het kubisme heen. Want de nieuwste zijn is nu eenmaal
een troef. En als de kunstkritiek je zonder meer de Jolly Joker van het allerlaatste in
de hand geeft, zeg je natuurlik niet: ‘U verdeelt de kaarten niet zoals het hoort.’ Je
zegt: ‘die man verstaat het de kaarten uit te delen; hij geeft mij steeds de joker in de
hand.’ Dat is menselik. Een korte verklaring van sommige schilders kon de toestand
verduideliken. Prakties zijn ze niet gedwongen de kunstkritiek te rectificeren. Immers
diegene die de kaarten uitdeelt, is verantwoordelik voor de wijze waarop hij dit doet.
Nochtans blijft het spijtig dat op deze onpreciese formulering van de kunstkritiek
niet werd gereageerd, namelik om twee redenen: ten eerste omdat het een onnodig
en bovendien onrechtvaardig compliceren van een beweging is, wier esthetiese
rezultaten reeds op zich-zelf voor het naturalisties-geschoolde publiek niet duidelik
zijn. Ten tweede is het een onnodig kompliceren omdat de volstrekte waarde van het
gepresteerde onafhankelik is - of ten minste volgens deze kunstenaars zou moeten
zijn - van de aanhorigheid tot de kubistiese beweging. Feitelik kleinzielig, ongeveer
zo: ‘zie, wij schilderen niet meer kubisties, maar wij deden het vroeger.’ Waarom
dit feit - een onwaarheid - betonen, waar het zo weinig belang heeft? Dit halsstarrig
begraven willen van het kubisme is een zonderlinge toegeving tegenover het kubisme.
Of ontdekt men plotseling verwantschap om mee zijn deel van de erfenis te krijgen?
Daarbij komt nog de volgende faktor: het kubisme is gelanceerd. Het is reeds volop
een modezaak. Men vergisse zich echter niet in die richting dat de werkelike kubistiese
- of ekspressionistiese - kunst door de burgerlike samenleving zou zijn aangenomen.
De vooruitzetting van zulk sukses houdt bij krities onder-
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zoek niet stand. Zulks zou betekenen dat de kunst het had gehaald op camouflage.
Dit te menen is onzinnig. In onze samenleving haalt camouflage het immer op kunst.
Omdat het kunstwerk een spiritualistiese inhoud heeft en de mensen de tijd niet
hebben tot deze inhoud door te dringen. Zij stellen zich tevreden met stereotiepen.
Deze stereotiepen hebben het grote voordeel gemakkelik herkenbaar te zijn. De mode
wil nu: ekspressionisties-kubistiese stereotiepen in plaats van luministiese. Zij wil
geen kunst. Zij wil iets zo geschilderd..., à la. Verwarde schoonheidsopvattingen
worden saamgeschoofd. Ik zeg opvattingen; schoonheidsbegrippen kan niet worden
gezegd, want begrip is het doordringen tot de innerlike kern, tot de essens, tot de
ideële verhouding. De bourgeois is eenvoudig verplicht bij de allerbanaalste periferie
te blijven. Zo komen wij tot de konkluzie: de bourgeois wil moderne kunstwerken.
Daarbij is hij de man van de wet der geringste inspanning. De bourgeois-zoon wil
een galerie met ekspressionistiese ‘gewrochten’ omdat de vader impressionistiese
dingen bezit. Oidipous-groteske. De bourgeois moet daarbij iets hebben dat blijft.
(Het op-het-blijven-berekende blijft nooit, want zonder vizie, zonder het primordiale).
- Misschien blijft het kubisme niet. Wie weet - de kritiek zegt het reeds - was het
kubisme slechts een overgang (een machtig woord: wat is overgang?). De bourgeois
wil blijvende rezultaten voor zijn senten. Onnodig te zeggen dat hij gelijk heeft: Wie
werpt het geld door deuren en vensters? Zo dwingt een kompromis tussen naturalisme
en ekspressionisme zich sociaal op. Vervormde natuur is de voor de hand liggende
vorm voor dit kompromis; naturalisme plus een ekspressionisties of kubisties kleedje.
Dit is hoofdzaak, want het kleed maakt de monnik, om op een gemene plaats met
een gemeenplaats te spreken. De heren die het geluk hebben, zulke schilderijen te
bezitten, tonen deze werken hun bezoek met de verklaring dat dit nu weer opbouwende
kunst is over het kubisme heen. Daar heb je het. Iedereen is tevreden. En de vrouwen
zeggen: ‘Bizonder deze appel vind ik zeer schoon van kleur.’ De gastheer antwoordt:
‘Ik bemerk dat mevrouw competent is.’ - Geluk is waan, en daarom: een gelukkige
waan.
Daartegen is niets, niets te doen. In onze samenleving moeten twee richtingen
tegenover elkaar staan. De scherpe antithese - het sokratiese weten dat men niets
weet en zijn gevolg verscherpen van de subjektieve vizie; anderzijds een
havanna-roken en de roerende dadelik geschonken goed- of afkeuring, - staan estheties
en sociaal als parallellen. In dit verband wordt het dan ook duidelik dat wij nieuwe
kunst en toekomstsamenleving in betrekking brengen. Ten minste een postulaat.
Feitelik helemaal niet zo paradoks als sommigen vooruitzetten. Reeds zuiver negatief:
hoe de nieuwe kunst met de moderne samenleving in éenklank brengen, dit vraagstuk
voert van geen premisse uit tot een konkluzie. In onze samenleving moet elk
architekturaal streven en elke architekturale ekspressie binnen de grenzen van het
spekulatieve blijven en parallel daarmee, de manifestatie van buiten gezien een
schablone. Tot de slotsom: een nieuwe kunst is als algemene manifestatie in onze
samenleving niet denkbaar. Zoals wij er tans voorstaan moet het bij vereenzaamde
manifestaties blijven. Deze vereenzaamde manifestaties zullen wel niet verdorren zij zijn gesloten werelden - maar zonder onderlinge betrekkingen zullen zij verdord
schijnen. Niemand vindt zijn weg in biblioteken en mu-
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sea. Is dit een atmosfeer? wat is het Lam Gods, bewonderd door hereboeren en
hoereheren? en welke zin heeft dit volproppen van musea en biblioteken? - Wij staan
aldus voor een dubbele konkluzie, namelik: het dekoratieve streven in de kunst blijft
- hoe paradoksaal dit ook klinke - een vereenzaamde manifestatie. Deze manifestatie
in zichzelf wel besloten, blijft onbegrijpelik. Abstrakt onbegrijpelik omdat zij zich
niet ontplooit in hare noodwendige verhoudingen; slechts hier of daar vegetatief
bestaat; conkreet onbegrijpelik omdat de mensen de weg naar de essentiële waarde
in deze kunst niet kunnen vinden, de weg naar het spiritualistiese-vizioenaire in de
éenheid inhouduitdrakking; als verder gevolg niet doordringen tot de dekoratieve
waarde van het kunstwerk. Zij blijven bij de periferie, dit is het illustratieve karakter,
- of in de dichtkunst het vertellende, het beschrijvende, en het psychologiese. - Daaruit
volgt het ten tweede van de konkluzie: zó vervalt ook de superioriteit van het
dekoratieve kunstwerk tegenover het produkt zonder spiritualistiese inhoud en van
louter illustratieve uitdrukking. Het verschil tussen kernkunst en periferiese kunst is
bijgevolg de meesten onzichtbaar. En verder: de tweede uitdrukking voldoet
illustratief meer, want de eerste wil niet illustratief zijn. Zo: triomf van de illustratieve,
omdat de dekoratieve kunst van het kriterium der illustratieve uit wordt gezien.
- Bijbemerking: met wat vooraf is natuurlik niet bedoeld het opnemen van om het
even welk gemeenschapsideaal als thema van het kunstwerk. Pas-op voor omgekeerde
romantiek en omgekeerd naturalisme. Niet zo doen: streep over het woordje ‘ik’ en
‘gemeenschap’ in de plaats. Dit is te naïef. Het spreekt van zelf dat hiermee niet
wordt bedoeld beelding van abstrakte gemeenschapsbegrippen of conkrete reproduktie
van feiten die met een gemeenschapsideaal in betrekking staan. Principiëel staat
voorop dat de kunst niet kan afhankelik zijn van buiten-esthetiese kriteriën.
Schilderkunst, woordkunst: natuurlik. Maar juist het realizeren van deze kunst binnen
de moderne verhoudingen is denkbeeldig. Een nieuwe - kommunistiese - samenleving
zou kunnen bieden: een veranderd standpunt van toeschouwer tegenover kunstwerk,
in de zin van een verhouding van de toeschouwer tot het dekoratieve van het
kunstwerk. Verder: omvattende mogelikheden naar een geheel te werken. (Belangrijk:
ook de gehuichelde belangstelling voor kunst vervalt, omdat doelloos). Kortom het
is van het standpunt van de kunst uit dat ik snak naar deze verlossing, zuiver
noodgedwongen; een andere uitweg is niet denkbaar. Fizies zo te zeggen als een vis
naar water. De individualisties-anarchistiese warboel in de kunst is een kreng. De
anarchistiese samenleving de oorzaak tot dit verkrengen. Ik bedank voor deze
pestilens. Niet idealisme, veel meer een amalgaam van ontevredenheid en verlangen
wijst deze weg. Het eerste impliceert een nihilisties verhouden tegenover het
bestaande. Het bestaande? wat is kunst? iets wat in musea en biblioteken wordt
gekollektioneerd. Wat zijn boeken? zoveel vel druk om in biblioteken te klasseren.
Ook een ideaal: ik leef om in een biblioteek te worden geklasseerd. In elk geval de
gezondheid niet zozeer nadelig. Ware feitelik een partijtje zevenzot met b.v. Toussaint
van Boelaere als partner niet te verkiezen?
Romantiese bohèmes roepen niet te vroegtijdig hoera bij dit vertoog. Om het
evenwicht te herstellen, zeg ik alras: de rol van de bourgeois is niet volledig
waardeloos. De posi-
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tieve waarde van de bourgeois ligt in zijn negatief verhouden tegenover kunst. En
wel zo: de bourgeois is een magneet, die alle dilettanten aantrekt. Kompromis. Dank
de bourgeois kan men een preciese kloof trekken tussen dilettanten en kunstenaars.
Degenen die, door romantisme gedreven, in welke richting ook radikaal-revolutionair
doen, worden door de bourgeoise normaliteit terug op de goede weg gevoerd. De
aanmoedigende houding van de bourgeois tegenover de dilettanten, het aantrekken
naar een ‘gezondere norm’ is te vergelijken met de rol van de vos, die het rachitiese
wild, dat zich niet kan verdedigen of niet kan vluchten, sistematies doodt en - negatief
- daartoe bijdraagt het ras te zuiveren. De bourgeois vervult onwetend de rol van
veiligheidspolitie in de kunst. Zij voor wie het nieuwe slechts een puberteitskrizis
was - in de psychoanalyse een fatale révolte tegenover de ouderen - hebben geen
pozitief weerstandsvermogen tegenover de magneet-bourgeois. De magneet trekt
alle puberteitsidealisten, na de krizis, terug aan. De kroon van het sukses is de beloning
voor diegenen die vroegtijdig tot de goede orde terugkeren. De doellozen doen dit
gaarne, doen dit fataal. Zij afficheerden slechts een geloof waarin zij zelf niet
geloofden. Zo is de ruilhandel van zelf sprekend. Deze aktie van de bourgeois heeft
dan toch dit éne voordeel: de preciese scheiding tussen dilettanten en kunstenaars.
De dilettanten belemmeren niet langer de weg van de kunst. Volstrekt kunnen zij
weliswaar deze weg niet belemmeren; toch blijft het een voordeel dat de dilettanten,
- misschien onbewust, - zich daarbij houden kunstwaren te leveren. Zij kunnen niet
meer. Vizie hebben zij niet; enkel een, bijgevolg dode, vakkennis. Deze laatste ook
weeral zeer relatief omdat stiel feitelik van vizie niet is te scheiden. Hun relatieve
vakkennis werken zij uit binnen de grenzen van een kompromiskunst.
Dit zijde aan zijde leven van kunst en dilettantisme kan tans als een fataliteit
worden beschouwd. Op zich-zelf is dit feit niet eens belangwekkend. Door een
lapidaries gebrek aan kunstzin dat zich manifesteerde door een verkeerde rolverdeling
heeft de kunstkritiek principiëel groteske verwarringen gesticht.
Wat is kunstkritiek? door de balans van de moderne kunstkritiek, voornamelik in
België en in Duitsland, te maken, komt men tot de volgende formuul: de
gemakkelikste literaire bedrijvigheid. Je schrijft over een kunstwerk alles wat je
daarbij in het hoofd komt. Voornamelik je gevoel: let op je gevoel a.u.b. En verder
ook natuurlik: geschiedenis en historietjes, ontwikkelingsteorie niet te vergeten. Over
kunst schrijven is, op de keper beschouwd, geen gemakkelike taak. Want:
onkontroleerbaar. De kritiek zegt: hoofdzaak zich niet in esthetiese teorieën te
verwarren. Dat spreekt van zelf. Teorieën zijn naar de konsekwens der teorie op
zich-zelf en naar de verhouding tussen teorie en kritiek te kontroleren. De slimste
echter is hij, wiens opstellen onkontroleerbaar zijn. Hij heeft het ver gebracht. De
kunstkritiek houdt zich schuil achter anarchistiese prinsiepen; ten slotte mijn ‘neen’
is zo goed als uw ‘ja’, ten minste voor zover de kunstkritiek de vormen van haar
oordeel niet teoreties heeft bepaald. Dit is de reden waarom de kunstkritiek zo
superieur - de bangen schijnen steeds de moedigsten; denk aan de clown - alle
geteoretizeer van de hand wijst. Onnodig zich vast te praten. Een deurtje moet geopend
blijven. - De moderne kunstkritiek berust op het anarchistiese prin-
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siep van de individuële smaak. Daarbij grote gebaren voor de gaanderij. Het
bizonderste probleem voor de kunstkritiek: hoe word ik taboe?
Ten tweede kan gerust worden gezegd: het is de moderne kunstkritiek helemaal
niet te doen een kunstrichting door te zetten - dan zijn de kunsthistoriekers met
bepaalde teorieën, hoe on-estheties ook, toch heel wat duideliker - ook is het de
kunstkritiek niet te doen objektief te kritizeren in de zin van de kunst - een objektiviteit
overigens die kennisteoreties niet bestaat - maar wel daarom zich-zelf in reliëf te
stellen. Hoofddoel van de kunstkritiek is gelijk halen. Een merkwaardig doel: gelijk
halen, zonder voorafgaande prinsipiële vooruitzettingen, zonder... teorieën. Begrijpelik
zou het zijn de juistheid van een door zich-zelf niet meer individuële teorie de andere
duidelik te maken. Daarom gaat het natuurlik niet. Zulke precision kan men van de
kunstkritiek waarachtig niet verwachten. Het gaat er bij de kunstkritieker om de
boeken te kunnen sluiten met: dat heb ik steeds gezegd en zie je wel dat ik gelijk
had. - Daarbij is het aksent op ‘ik’ te leggen. Het persoonlik gelijk hebben van de
kunstkritieker wordt het doel van de kunstkritiek. Zo: hier weer een anarchisties
prinsiep. Wij nemen natuurlik gaarne aan dat alle kunstkritiekers barsten van goede
smaak, deze goede smaak te bewijzen kan echter geen reden zijn kunstkritiek te
schrijven.
Dit doel ‘gelijk-halen’ vooropgezet, zo is het niet zeer moeilik de houding van de
kunstkritiek verder te verduideliken. Voor de kunstkritieker stelt zich onmiddellik
de primordiale vraag: hoe haal ik gelijk? een verschrikkelike vraag. Iemand die er
op uittrekt gelijk te halen, brengt het natuurlik niet zover. Op gelijk jagen gaat niet.
Je hebt gelijk of niet. Een derde maakt de balans. En daarbij brengt deze jacht de
kritiek in een misselike toestand. Enerzijds de vrees nieuwe kunstenaars of nog erger
een nieuwe richting - opgepast voor teorieën - te erkennen. De kritiek wil zijn de
slimmere die men niet vangt. Tegenover een nieuwe richting staat de kritiek zo als
de man die zich niet waagt op een erf, waar het schild: ‘Hier liggen wolfijzers en
schietgeweren’. De wildstroper valt niet in de wolfijzers. De bange wel, juist omdat
hij bang is en daarom doet hij beter het erf niet te betreden. De wildstroper kent de
zaak, de brave man niet. De wildstroper gaat zijn gang; de andere niet. De andere
wordt belachelik wanneer hij wil doen alsof hij de zaak kent. Op zijn gezicht staat
de vrees voor wolfijzers en schietgeweren. Zo was de houding van de kunstkritiek
tegenover het kubisme. Omdat zij geen verhouding tot de kunst heeft. Geen menselike
verhouding. Zij gelijken de romancier die verklaart dat hij nu al éen jaar naar ‘stof’
voor een roman zoekt. Kunst is stof: zoveel bladzijden. Na tien jaar blijkt het dat de
kunstkritiek, in zake kubisme, te laat komt. Daar is, jammer genoeg, niets meer aan
te verhelpen. Het kubisme was zijn gang gegaan, zonder ondersteuning van de
kunstkritiek. Zo iets valt de kunstkritiek erg tegen, want: hoe kan een beweging haar
gang gaan zonder de kunstkritiek? of zou deze laatste de vlieg uit de fabel zijn? Daaruit volgt van het standpunt der kunstkritiek uit de noodzaak het kubisme te
begeven. Zo niet wordt lapidaries het vijfde-wiel-aan-de-wagen-zijn van deze
beschouwende kunstkritiek bewezen, die waant au dessus de la mêlée te zijn. Ofwel
begrafenis van het kubisme ofwel begrafenis van de kunstkritiek. Begrijpelik is het
dat de kunstkritiek de eerste alternatieve koos. Zij zou bewijzen dat zij niet
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uit gemis aan inzicht, wel uit noodzakelike reserve tegenover een richting, die niets
meer was dan een eksperimentele overgang en slechts een eenzijdige reaktie tegen
een andere eenzijdigheid, afwijzend had gestaan. De kunstkritiek zou bewijzen dat
‘zij het steeds had voorzien.’ Zo was de argumentatie met van het kubisme afgeweken
schilders uiterst welkom. Welk prachtig bewijs. En weer dachten zij niet aan het
bizonderste: dat in het eerste kubisme zelfs - hetwelk zich ondertussen naar bepaalde
wetten zoekend had ontwikkeld - de kiem lag tot deze noodwendige splitsing. Wat
overigens voor het ekspressionisme langzamerhand het geval wordt. Slechts
revolutionair hoorden al deze schilders bij elkaar. Bij het organisatoriese gekomen,
moest de splitsing aanzetten. En deze splitsing moest juist dan gebeuren waar de
strijd tegen het impressionisme overbodig werd en bijgevolg het
gemeenzaam-revolutionaire wegviel. De kubistehaat van de kunstkritiek ligt
psychologies voor de hand. Eveneens de stereotiepiese argumentering. Eénmaal dus
is de kunstkritiek te laat gekomen. Een tweede maal zou zij zulke ramp weten te
verhinderen. Terwijl het kubisme zich moeilik heeft doorgezet, geniet het dadaïsme
nu van een grote inschikkelikheid van de zijde van de kunstkritiek. Het dadaïsme
plukt in zover de vruchten van de verhouding tussen de kubistiese richting en de
kritiek. Zo hopeloos dom wil de kritiek zich niet meer aanstellen.
Aldus het chaotiese karakter van de kunstkritiek: enerzijds vrees te laat te komen,
d.w.z. zonder inzicht te zijn geweest; anderzijds vrees een eksperimentele overgang
als een definitief resultaat te erkennen. Zonder innerlik kriterium, zonder het streven
naar een kritiek binnen bepaalde grenzen, naar een teoreties-klare en konsekwente
kritiek, kortom zonder een teoreties standpunt - toetssteen voor alle konkrete gevallen
- moet deze toestand van de kritiek hopeloos chaoties blijven. Een angstig zoeken
naar de essens van het nieuwe, naar het revolutionaire en daarover naar het
organisatoriese. Als essens brengt de kritiek niets naar voor dan de algemeenste
vooruitzettingen. ‘Nieuwe uitdrukkingsmiddelen verlangt onze “nieuwe” ziel’ ofwel:
‘onze eigen tijd belijden’ en zo voort - schrijven kost niets - wat is daar meer dan de
allerbanaalste gemeenplaatsen?
Zo gebeurt het dat men, onder voorwendsel of met het doel een over alle
geteoretizeer heengegroeide kunst van morgen vóórvoelend te willen aanduiden,
slechts algemeenheden vooropstelt. Men schept iets als een verder onbepaalbare ∞,
die niets meer inhoudt, omdat zij alles inhoudt. Evenmin iets spezifies voor de kunst
van morgen uitzegt. Alles wat wordt verklaard is op alles toepasselik. Op de man af
gezegd: zulke vooruitzettingen zijn La-Palissaden en gevecht tegen windmolens.
Een conkreet bewijs brengt ons een niet zo ongemeen gemeen opstel als dat waaruit
hogergeciteerde dooddoeners (André de Ridder: Kanttekeningen bij het letterkundig
manifest van ‘De Stijl’). Bedoeld opstel - het relatief betere - is van Johan Meylander
en heet De klucht der vergissingen. Deze tietel een mooie grap. Een der eerste
prinsipiële vergissingen en daarom een dooddoener is het verschil dat wordt gelegd
tussen vorm en inhoud als iets in het kunstwerk gescheiden. Prinsipiëel vals is de
dualistiese opvatting van vorm en inhoud zoals deze opvatting door de kunstkritiek,
vooral in Vlaanderen, wordt toegelicht. Daarbij een La-Palissade, want wat is dit
betonen dat ‘vorm om de vorm al even holle bluf
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is als kunst om de kunst’ meer dan het betonen van iets wat niet moet worden betoond?
- Op het opsommen meer nog dan op het bewijzen van zulke vanzelfsprekende
vooruitzettingen wordt het ganse opstel gebaseerd. Er wordt o.m. verklaard dat het
nieuwe in de dichtkunst niet kan worden bereikt door de nomenklatuur van
nieuwigheden uit het domein der laatste techniese ontdekkingen, ook niet door... het
vrije vers, niet door... nieuwgespelde woorden - (van ons standpunt uit volgt
Meylander ook een nieuwe spelling op grondslag van een snobistiese willekeur) en verder dat het nieuwe toch feitelik ligt in het nieuw-zijn en niet in het nieuw-doen.
Voilà. Ware dit alles nog eens gezeid in de zin van een noodzakelike, laatste
opheldering en daarom duidelik formeel uitgedrukt, b.v. zo: dat het spekulatieve
uitbouwen van het uitsluitend thema der jongste fenomenen - zonder vizie, daarom
banaliteit - nooit kunst kan zijn, omdat het spekulatieve de vizie uitsluit; vizie die is
de evenwichtige verhouding tussen uiterlikheid en innerlikheid, tussen subjekt en
objekt, tussen de essentia die steeds abstrakt en haar lokalizering die steeds conkreet
is. - Dit is niet het geval; duidelikheid wordt ons niet geboden. Wel zegt de kritiek
misschien duidelik wat zij meent, maar wat zij meent is onduidelik. Vrijbuiterij aan
de periferie van het probleem. Meningen die naar willekeur te interpreteren zijn;
geen volstrekt houvast bieden. Meningen die enkel als sofismen zijn te begrijpen.
Zo begrijp ik niet wat een ‘revolutionerende architektuur’ is, evenmin als de volgende
uitspraak, dat ‘stijl slechts training is’. Dat is misschien heel geleerd, wie weet is het
ook heel slim, maar ik begrijp het niet. Een architektuur is op zich-zelf nooit
revolutionerend. Wat de auteur heeft bedoeld, gis ik wel: een architektuur die
kontrastaal tegenover haar voorlopige omgeving staat. Maar daarmee is de burleske
uitdrukking, revolutionerende architektuur - contradictio in adjecto - nog niet
gemotiveerd. Men kan niet het relatief aspekt van een fenomeen als generaalnoemer
gebruiken. En wat wil zeggen: stijl is slechts training? gaat het om een boksmatsj?
Training tot wat? Gotiese stijl is training tot wat... tot Biedermeier? - Een polemiek
tegen het kubisme? ziehier:
‘Synthese in vereenvoudigden, geometrischen stijl uitgedrukt, wordt herleid tot
gegeven, verlaagd tot droog en dor schema, want alle gebeelde leven, hoe
geconcentreerd de visie ervan ook weze, kan slechts zijn som vinden in deformatie,
aanzetting of decompositie van het karakter en niet in afwijkende en misvormde
herleiding van den blooten vorm tot rekenkunde.’ Wat wordt bedoeld met ‘blote
vorm’? de empiriese verschijning of de geabstraheerde (ideële) vorm? en wordt deze
laatste vorm in het kubisme dan nogmaals herleid tot rekenkunde! Verlangt niemand
een duidelikere omschrijving van het verschil tussen ‘deformatie van het karakter’
en ‘misvormde herleiding van de blote vorm’? - of snapt eenieder het verschil? dan
verzoek ik om mededeling van deze kennis. In elk geval duidelik is: enkel deformatie
(geen misvorming -?) en decompositie worden geduld. De klemtoon ligt op ‘karakter’
jawel; de klemtoon ligt steeds op grote woorden. Karakter? och kom; metafiziek als
redder van de kunstkritiek. Dus het duits-ekspressionisties resept der vervormde
natuur. Lang zal hij leven...
‘Het binnenste geheel streeft naar een soort geestelijke en zedelijke vrijbuiterij’
zegt
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Meylander. Kapers letten eerst en vooral op de stevigheid van hun schip. Zij maken
hun standpunt stevig. Op zee wat zouden kapers zijn zonder standpunt. Een kaper
is een held. Iemand die in een mosselschuit zit en kaper wil spelen een nar.
Tragikomiek: de kaper die wordt gekaapt. Kapen is hele kunst, biezonder als de kaper
niet in dienst is van éen beschermer. Het publiek denkt: ‘in het wilde kapen is
gemakkelik, je moet niet eens op de vlag van de schepen letten.’ - In het wilde kapen
is het moeilikst. Zo iets moet de eigenaar van een mosselschuit niet proberen. Hij
wordt gekaapt. Omdat hij op een onvast standpunt staat.
Halt a.u.b. De kunstkritiek ontdekt en verdedigt wat schoon is, zonder zich om
een standpunt, om een isme te bekommeren. Deze formuul dat de kunstkritiek het
‘schone’ verdedigt in alle scholen en alle ‘ismen’ bestrijdt is een goedkoop stereotiep
geworden. Vooral de ismen moeten het ontgelden. Slim. De kunstkritiek kan zich
steeds redden. B.v. van een kunstenaar kan men in het gevaarlikste geval zeggen:
‘hij is niet alleen een kubist, maar ook een kunstenaar.’ - Stroop. De kunstkritiek
verdedigt het schone. Wat is dat? - ‘O Madame voilà ce qu'il faudrait comprendre.
Vous dites que vous aimez le beau. Le beau qui ça? le beau Léandre?’ Een
modelrepliek van Cocteau op de goedkope esthete-esthetiek. Zoveel als iemand die
naar de bookmaker gaat en wil zetten ‘op het paard dat wint.’ De bookmaker is een
ernstig man. Hij zegt: ‘op Lysistrata of op Fox-trot II?’ De bangen zitten in de klem,
want zij zien de waarde der paarden niet.
De strijd tegen de ismen. Een slagwoord en daarbij een verkeerde opvatting van
deze woorden. Isme drukt een algemeen verschijnsel uit. Ik sta met een kunstkritieker
op het platform van een elektriese. De kunstkritieker zegt: ‘ik bestrijd alle ismen.’
Een derde mengt zich in het gesprek: ‘U is mijn redder, Mijnheer. Ik lijd aan
daltonisme. Tot hiertoe was ik pessimist. Maar nu ik hoor dat U alle ismen bestrijdt,
word ik optimist.’ - De kritieker antwoordde: ‘ik ben voor het schone.’ En de vreemde
man is, spijts de kritieker, niets geholpen, nog steeds daltonisme.
De kunstkritiek wil een standpunt innemen ‘au dessus de la mêlée’. Dit moet voor
haar objektiviteit getuigen. De vergissingen gaan hun gang, want de kunstkritiek
stelt het omvatten van de grootste kwantitatieve inhoud als een standpunt boven de
mêlée voor. Wel een kokasse vergissing: ‘Leve iedereen’ als magiërster boven lokale
twisten. In een zak verdwijnen: Degouve de Nuncques, Signac, Picasso, Toorop, al
wat je wil, want: au dessus de la mêlée. En klassieke verrechtvaardiging van deze
kunstkritiek - die juist daardoor bewijst slechts autopsychologie te zijn -: de gustibus.
Dit standpunt is niet objektief. Het is een masker en een zeer slecht masker. Er zijn
zo mensen die, spijts maskarade, steeds zijn te herkennen. ‘Hoe komt het dat je me
zo dadelik hebt herkend’ vraagt de slecht gemaskerde. Dat hoor je bij elk karnaval.
Omdat zij niet weten met maskers om te gaan. Dat is weeral een kunst. Een
benaderend objektief oordeel heeft slechts waarde wanneer het is van iemand die
zijn standpunt heeft dans la mêlée. Dan zeggen: ‘dit kunstwerk breekt hier met mijn
opvatting, maar welke kwaliteit’, zulks kan klank hebben.
Ten slotte: de laatste bloem in de compositie zal de schoonste zijn. Een beroemd
mo-
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dern kunstkritieker in een tentoonstellingrecensie: ‘Enfin il y avait encore un tableau,
... X, que ma maîtresse a trouvé très joli.’ En nu vooruit over Le Fauconnier en De
Smet!
Verder dan deze eerste kanttekeningen, die slechts op het grofste vergrijp der
kunstkritiek wijzen, blijft het nodig op de verkeerde dualistiese opvatting van vorm
en inhoud als scheidbare substansen in het kunstwerk in te gaan. Dit verlangt een
vrij lange... teoretiese uiteenzetting, nauweliks is daartoe een afzonderlik opstel
voldoende.
Het voordeel uit en spijts deze vergissingen ontstaan, is: het wordt duidelik dat
hetgeen tans onder etiket ‘ekspressionisme’ in één zak wordt gestoken, slechts een
verschrikkelik mengsel is. Dat er inderdaad een klucht der vergissingen bestaat. Van
daaruit de noodzaak voor elke beduidende richting (of zij dan traditie zegt of
neo-klassiek, - soms ook wel vergissingen: enkelen zeggen ‘terug naar de traditie’,
maar gaan terug naar de klassiek) zich te isoleren van andere richtingen, want niet
overbrugbare kloven daartussen. De terugkeer van sommige kubisten naar een meer
klassicistiese uitdrukking - en niet zoals wordt gezegd een meer traditionele - is de
eerste stap naar een noodwendige scheiding. Scheiding die diepere oorzaken heeft
dan formale differensen laten herkennen. Individuële en ontindividualiseerde kunst.
Ook hier moet nog op een vergissing worden gewezen. Gemeend wordt dat wij reeds
in het teken van volledige esthetiese reaktie staan. Deze reaktie zou dan het
hypermoderne zijn. Dat is mis. Wij staan in het teken van scherpere kontoering van
het doel en van dààr: noodzakelike scheiding. Dit is reeds een grote stap.
En de dichtkunst? - ja, vele gedichten worden geschreven. Dit is juist geen
vooruitgang. Een preciese afbakening van het doel en zo mede ook een zifting van
dit amalgaam van ekspressionistiese dichtkunst is nodig.
De schilderkunst is ver vooruit. Waarom? omdat het doel zich preciseert. Teoretiese
klaarheid: een paradoks, mijnheren? - Om de essentia te benaderen zijn teorieën geen
tijdverlies. Wij staan nu eenmaal zó: de lokalizering van het essentiële in het éne
kunstwerk kan wel blijven in het domein van het onderbewuste. Om de essentiële
prinsiepen moet de kunstenaar bewust weten. Bij het scheppen van het kunstwerk
doorleeft de kunstenaar nogmaals dit bewuste in het onderbewuste, in het vizioenaire:
het zinnelikconkreet-worden van het geestelik abstrakte. Het bewuste weten voedt
de onderbewuste vizie.
Desember '20.
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Heinrich Campendonk
Das Pferd elastisch und stabil. Die schmale Straße umklammert das Pferd, den Wagen.
Der Wagen verhält sich zum Pferde wie ein Kinderspielzeug zu seinem natürlichen
Modell. Benachbarte Valeurs erst kaum sichtbar das graue Schild zum weißen Pferde.
Die schwarzen Buchstaben wachsen, ein Unterschied zu den schwarzen Flecken des
Pferdes: das Visionäre verengert sich spiralförmig und die Klammern greifen fester.
ES BEISST. Die Buchstaben vergrößern sich, werden schmal und lang, oder ganz
kurz und breit: mathematisch-sicherer Rhythmus des Laufens. Der Gegensatz wächst
oder verschwindet: das Groteske der kleinen Schildbuchstaben und ihr Versuch, den
mathematisch-ruhigen Rhythmus des Pferdes zu bestimmen. Die großen Räder
komplementär: ein Schlußzeichen.
Man sagt: ein Seh-Erlebnis. Überhaupt ganz eigentlich etwas jener wörtlichen
Periphrase Entgegengesetztes: unmittelbar und simultan. Seh-Erlebnis nicht als etwas
Getrenntes, als eine gewollte Substraktion. Konzentration des Subjekts in einer
optischen Veräußerlichung. Nur optisch. Das Subjekt löst sich auf in dieser Vision
eines gewöhnlichen Phänomens, welches dadurch seine begrenzte und isolierte, d.h.
notwendige Form bekommt. Nicht Subjekt oder Objekt als Antithesen, sondern als
Bedingung und Bedingtes. Die Ursache der Vision liegt in der Begegnung des
Innerlichen und Äußerlichen oder besser im sinnlichen Erfassen, daß dieses nur als
Ausdruck Getrenntes ist. Keine vereinzelten Flachaspekte, sondern stereoskopisch
zusammengefaßt.
Die Bilder Campendonks sind unmittelbar und so rein einseitig-sinnlich, wie das
Erlebnis: das weiße Pferd in den Klammern der Straße. Die Gegensätze isolieren ein
bestimmtes Phänomen von seiner Umwelt. Durch das unerwartete Hinzufügen eines
Kontrastes verwandelt sich eine alltägliche Erscheinung in Vision. Die Gegensätze
isolieren das Phänomen, und einmal diese Isolation vollzogen, werden die Gegensätze
positive Beziehungen innerhalb des Isolierten. Durch die Trennung von der
Exteriorität, d.h. durch die Konzentration von der Peripherie zum Kern, bestimmt
der Gegensatz das Bild. Das Schild ‘es beißt’ auf dem weißen Pferde trennt diesen
Gegensatz, - das Pferd und sich selbst, - als Totalität von dem Benachbarten, bestimmt
und begrenzt die Aseität dieser Vision. So ist dieses Schild nichts anderes als der
notwendige Gegensatz zum Pferde; beide der differenzierte Ausdruck einer Synthese.
Das Pferd braucht diesen Gegensatz sich selbst auszudrücken: eine durch ihre eigene
Prägnanz isolierte und gesteigerte Wirklichkeit. Diathetischer Ausdruck des Einen.
Die Gegensätze trennen unmittelbar und präzise, so daß keine Spur vom Prozessus
übrig bleibt. So sind die letzten Bilder Campendonks. Unmittelbare und präzise
Trennung. Die Aseität ist zwingend und läßt den Zuschauer gegenüber dem
geschichtlosen Bild. Der Mechanismus von Vision zu Ausdruck ist vollkommen
ausgewischt. Nur bleibt das Resultat: das fürsich-seiende Bild. Das fertige Haus.
Das Kunstwerk ist Entindividualisation und zu gleicher Zeit individuell.
Entindividuali-
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siert vom Subjekt aus, nichts Psychologisches und folglich individuell an sich als
Kunstwerk, als Mikrokosmos. In der Kritik ist es notwendig, sich durch Gegensätze
auszudrücken, die im Kunstwerk nur als Mechanismus des Ausdrucks anwesend
sind. Die geschaffene Einheit ist wieder nur durch Differenzen auszudrücken, welche
dann nicht mehr diese Einheit, sondern subjektiv ihre Elemente oder Folge sind.
Sein, Erscheinung; Einheit, Pole. Anadyomene. Als Individualität ist das Kunstwerk
ein primäres, undifferenziertes Ganzes. Im Mechanismus seines Ausdrucks muß
diese Individualität sich durch Differenzen, Gegensätze, Pole manifestieren. Differenz
als sinnliche Veräußerlichung des Indifferenten. Das mystische Quid, die Ursache
und die Folge der Beziehungen zwischen den Gegensätzen ist indifferent. Diese
‘schöpferische Indifferenz’ manifestiert sich in den Arbeiten Campendonks durch
eine phantasmatisch-beruhigende Polarisation. Phantasmatisch, weil die banalen
Objekte in ihren abstrakten Beziehungen gegeben sind, sozusagen ohne ihren Platz
in einer biologischen Umwelt zu haben. Malerisch: ohne Atmosphäre, was nur einen
Aspekt, die Einheit aber der Bilder nicht erschöpfend ausdrückt. Man könnte sagen,
ohne subjektive Affektation. Was falsch ist, insofern die subjektive Affektation
gerade diese Pietät ist, die Dinge in ihren Beziehungen, in ihrer Beziehungslosigkeit,
in ihrer Aseität und ihrem Ohne-Umwelt-Sein zu lassen. Die subjektive Affektation
ist diese ursprüngliche Überraschung gegenüber einer unbekannten Wirklichkeit.
Die Objekte auf den Bildern Campendonks sind zum ersten Male existierend, ohne
daß man um ihre Bestimmung weiß. Ihre Anwesenheit allein ist das Erlebnis. Vor
allem ist es die Aseität, das Für-sich-konzentriertsein der Objekte, ohne Beziehungen
zueinander, welche die Bilder Campendonks in ihre ideale Einheit setzen.
Andererseits: beruhigend, weil diese überraschung gegenüber einer unbekannten
Realität durch ein anderes Element ausgeglichen wird. Platonisch: intuitive Erinnerung
der Idee und ihrer reinen Form. Die Objekte zeigen eine unbekannte Realität und zu
gleicher Zeit diesem Unbekannten gegenüber die Intuition als beruhigendes Element.
Durch die Überraschung des Unbekannten, Aktivierung der intuitiven Erinnerung.
Nichts ist so überraschend als der wieder neu-erkannte Gegenstand. Und wieder
intuitiv nichts so selbstverständlich als die Überraschung.
Diese Überraschung gegenüber der unbekannten Realität gewährt den
verschiedenen und zufälligen Aspekten dieser Realität keinen Platz. Diese
Überraschung muß sich durch das Elementare und Primitive ausdrücken. Diese
Eigenschaften im Expressiven sind der Überraschung im Visionären parallel. In den
neuesten Arbeiten Campendonks scheint der Ausdruck mühelos gewonnen, weil der
Ausdruck etwas in der Vision Fertiges ist, ohne substrahierende Synthesis. D.h. daß,
um zu dem spiritualistischen Inhalt zu gelangen, der Zuschauer nicht versucht wird
einem induktiven Weg zu folgen. Bei Campendonk scheint die ausschaltende und
gruppierende Synthesis überflüssig, weil die Überraschung die empirischen Aspekte
gar nicht kennt. Diese Aspekte sind nicht entfernt worden, sondern sie haben nie
existiert. Ähnliches bei den bayrischen Bauernmalern, bei Rousseau. Keine
empirisch-metaphysische Antithese und keine Substraktion; die Erscheinungen so
wie sie sind, sind das ganze Erlebnis. Aber die daraus - intuitiv-gewachsene Erfahrung
kann auch nie Veranlassung zu naturalistischer Darstel-
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lung sein. Und folglich kein Ausscheiden des Vielfältigen und Zufälligen. - Für die
bayerischen Bauernmaler gibt es nichts, was nicht mysteriös sei. Aber auch: nicht
weniger ist alles real. Surrealismus. Mythos. Sie kennen keinen Zweifel. Alles was
sich manifestiert, kommt von Gott und ist real. Alles ist mysteriös und real, denn
alles kommt von Gott her und Er ist die inintelligible Realität. In ihrer Erfahrung hat
das Zufällige keinen Platz. Ihre Erfahrung ist visionär. Und die ganze banale
Erscheinung wird Vision. Ihre Vision ist immer synthetisch und stets umfaßt sie den
ganzen Ausdruck. Ihr Ausdruck ist keine Folge; sie übersetzen ihre Vision, die
gleichzeitig Ausdruck ist. Aber sie werden nur die primitive Mechanik der Dinge
sehen und kennen nur den schematischen Ausdruck. Nur die Oberfläche der Körper;
die dritte Dimension belästigt sie wenig. Der Zuschauer sieht die Konstruktion als
Gesamtes. Diese bayrischen Bauernmaler scheinen mit der Schwierigkeit zu spielen.
Alles erscheint mühelos erworben. - Sie sind die nächsten Verwandten Campendonks.
Die einzige malerische Tradition in Deutschland. Sein Bild zeigt keine
Schwierigkeiten in der Übersetzung der Vision. Mancher möchte es anders haben.
‘Wie ist um die Form gerungen.’ Und entdeckt man dieses Ringen nicht, so folgt
keine Hochschätzung. Von Campendonk könnte man sagen, daß sein Bild eine exakte
Kopie der Vision scheint und daß diese Vision sich in nichts von einer anderen
Realität unterscheidet. Und in bezug auf der substrahierende Ausschaltung des
Zufälligen, wäre zu sagen: Campendonk kennt keine empirische Exteriorität; alle
Dinge zeigen sich ihm in ihren platonischen Beziehungen. Ohne um das
Metaphysische zu wissen. Oder: gibt es etwas Realistisch-konkreteres als die
mystischen nicht lokalisierbaren Beziehungen zwischen den Objekten und den
Flächen? Und etwas Mysteriöseres als die Seins-Erscheinungsbeziehung der
alltäglichen Objekte? ein Tier, eine Pfeife, ein Mensch. Es wird ganz realistisch eine
Einheit von solchen Faktoren, welche wir nur spekulativ vereinigen, gegeben. Mit
Goethe: Man suche nur nichts hinter den Phänomenen: sie selbst sind die Lehre.
Bei dieser Charakteristik handelt es sich hauptsächlich um die neuen Bilder
Campendonks. 1920 bedeutet einen außerordentlich belangvollen Schritt in der
Entwicklung dieses Malers. Vielleicht meint mancher: eine gewagte Stellung. Die
Sache ist so, daß man sich an drastische Gegensätze als Markierung einer Evolution
gewöhnt hat. Das neue Resultat müsse etwas dem früheren Werk diametral
Entgegengesetztes sein. Besonders seitdem man die Begriffe abstrakte und
ungegenständliche Malerei koinzidieren ließ, hat man eine Quelle fabelhafter
Entwicklungsstereotypen entdeckt. ‘Picasso kehrt zum Klassizismus zurück’, ‘neue
neo-klassische Periode’ sind einfache Rubrizierungen, welche sich schon als
zukunftreich erwiesen haben. Ähnlich lassen sich die neuen Bilder Campendonks
von den früheren nicht unterscheiden. Natürliche Objekte bleiben Medium in
demselben Maße wie sie das früher waren. Der Unterschied ist nicht so
drastisch-rubrizierend auszudrücken; denn, eigentlich Steigerung der früheren schon
vorhandenen Qualitäten. Lückenlosere Identifizierung der malerischen Gestaltung
und der Vision. Die Anatomie steigert sich ins Primitive und ins Schematische. Leiber
einfach zusammengesetzt aus Kegeln und Zylindern. Die früher noch verzwickte
und lyrische Primitivität wird ersetzt durch eine rein konstruktive; mehr malerisch-ly-
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risch und mehr notwendig. Zugleich überwindet Campendonk die starke Farbigkeit,
die, hauptsächlich Rot und Grün, seine Werke von 1917-1918 beherrschte. Vorerst
kehrt er in Übergangsbildern wie Der Kuhstall zu einer seiner früh-kubistischen
Periode (1912) ähnlichen Grisaille zurück. Auch dieses nur ein Übergang. Das Bild
Der Wanderer ist wieder farbiger; nur nicht lyrisch-verschwenderisch, sondern
sparsam, mit mehr ‘empâtement’ und mehr modelliert - selbständig modelé nicht als
koloristische Ersetzung des Dreidimensionalen. Erlebnis der Fläche: man vergleiche
nur in dieser Hinsicht das Übergangsbild Der Kuhstall mit einem in dieser Beziehung
endgültigen Bild, z.B. Zwei Männer.
Die Konstruktion ist einfacher und wahrer geworden. Oft zeigten seine früheren
Bilder noch, neben dem Resultat, das Zustandekommen des Bildes; die Mechanik,
das Wie und das Weshalb der Konstruktion. Irgendwie noch eine Trennung zwischen
Vision-Ursache und Bild-Folge. Sein neues Werk ist einfacher, weil, einmal gebaut,
die Ursache und die Folge verschwinden, die Teile unmittelbar zum Ganzen gehören
und nicht mittelbar durch ein zu deutliches konstruktives Deshalb. Die Konstruktion
war früher zerstreuter und komplizierter; bisweilen war der Lyrismus der Vision
nicht durch eine entsprechende malerische Konstruktion begrenzt; bisweilen war
dieser entsprechende Aufbau eine zu wissenschaftlich bewußte Interpretierung der
Vision. Das Übergangsbild Der Kuhstall zeigt die zwei Formen des Ausdrucks
nebeneinander: nämlich die prismatische Form, welche den unteren Teil des Bildes
beherrscht, zu intellektuell gebaut im Gegensatz zu der visionären Einfachheit und
suggestiven Objektivität des Ganzen.
Sein neues Werk ist geschlossener. Im Kuhstall wirkt das modelé noch als Mittel
zum Ausdruck der Gegenstände; in Zwei Männer und Badende Frauen ist es wieder
selbständige Farbigkeit. Modelé als Ziel dann, nicht als Mittel. Das Licht im Sinne
der Fläche, ohne Quelle von außen und folglich auf der Fläche harmonischer verteilt.
- Zwei Männer, Badende Frauen. - Der schematische Ausdruck der primitiven Vision
beantwortet evidenten malerischen Notwendigkeiten. So der Parallelenbau in den
Badende Frauen, Zylinder und Kegel; die Konstruktion im Gegensätzlichen von
Wagrechte und Senkrechte in Zwei Männer und in dem Wanderer, zugleich in dem
letzten Bild der Kontrast der organischen Bewegung. Die Mannigfaltigkeit und die
Kompliziertheit der Formen, somit die Anhäufung primitiver Details, die durch ihre
Mannigfaltigkeit kompliziert werden und dem organisch-deutlichen Aufbau im Wege
stehen, werden nun auf einige Hauptformen reduziert; zurückgebracht auf die
einfachste Ausdrucksformel. Die Objekte sind realer durch die Identität des
elementaren Ausdrucks und der phantasmatischen Vision. Das Wichtigste im
Ausdruck ist die Begrenzung der Objekte und ihre Aseität. Die elementare Anatomie
reduziert stets mehr die Mannigfaltigkeit der Formen im Sinne des Flächlichen, Zwei Männer. - Die lyrischen, nur individuell motivierten Formen weichen dem
malerischen Aufbau gegenüber, sowie die starke lyrische Farbigkeit vor Valeurs von
Braun, Ocker und Grau verschwindet. Die Tendenz nach einer persönlichen Grisaille,
die überwiegend ist in Kuhstall und Langes Bild, ist schon überwunden in Zwei
Männer, Hohes Bild und Wanderer. Die im Kuhstall ver-
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nachlässigten Farben erscheinen jetzt wieder, sparsamer und mit mehr ‘empâtement’.
Kurz: die Behandlung der Objekte, die Subjekt der Komposition werden, somit die
Folge der Einheit zwischen Vision und Ausdruck, die suggestive Dinglichkeit und
die Aseität des Exteriorisierten; das gesteigerte sinnliche Wissen um die Flächlichkeit
des Bildes und ihre Bedingungen, die Verteilung des Lichtes nach der Notwendigkeit
dieses inhaerenten Charakters; die Entwicklung zu einer Koloristik, die nur mehr
malerisch, vielleicht auch mehr traditionell zu nennen ist, dies sind die Qualitäten,
die aus dem neuen Werk Campendonks hervorragen und die Wichtigkeit seiner
Entwicklung kennzeichnen.
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Open brief aan Jos. Léonard
In Uw recensie - Getij, desember-nummer 1921 - drukt gij ook Uw verwondering
daarover uit, dat ik spijts teoretiese verklaring: elke kunst reinhouden, het boek
Bezette stad ritmies-typografies bezorgde.
Dit exposé van Uw mening is feitelik reeds mijn antwoord. Het boek Bezette stad.
Bezette stad is niet enkel poëzie; het is ook een boek. Het boek staat in verhouding
tot de poëzie als de geschreven partituur tot de instrumentale uitvoering.
Aldus: dubbel paradoks? - Misschien teken ik mijn poëzie opdat deze tekening
naar het voorbeeld van muziekale tekst partituur weze!
Inderdaad. Een boek is als poëzie niet primair. Wel als boek. Als boekdrukkunst,
wat men toegepaste kunst noemt (met het lofwaardig doel te onderscheiden; er zijn
ook edel-kunsten, zoals er edel-stenen en edel-likeuren, - in Duitsland zowaar
edel-bieren - bestaan). Als poëzie is het boek middel.
Poëzie is enkel het gesproken woord. Een gedicht is slechts denkbaar in zijn
realisering: te worden gezegd. Of beter: zich te zeggen.
(Ik laat in het midden hoe moet worden gezegd: psalmodie of bewogen. Dit is ook
niet kategories te beslissen, meen ik. Beide waarschijnlik slechts graadverscheiden;
als dusdanig eenvoudig aan te nemen: voldongen feit. Water. Damp.)
Gij zegt zelf zeer juist: ‘Ritmiese typografie werkt aanschouwelik, is een bij-vorm,
een bij-karakter geven aan woorden, daar het woord reeds voor zichzelf spreekt.’
Mal du siècle? Uw woorden hebben ook voor U hun onmiddelbaarheid ingeboet.
Zo niet moest gij bemerkt hebben, dat juist dit weerleggen mijn verrechtvaardiging
impliceert.
Gij zegt inderdaad, dat het woord voor zich-zelf spreekt. Gij zegt niet, dat het
woord voor zich-zelf schrijft. Of is dit bij wijze van spreken,... pardon van schrijven?
- Of het woord ook voor zich-zelf schrijft? Zo ja, moet ik aannemen, dat gij bij het
doorlezen van Uw artiekel ‘folgerichtig’ spreken in schrijven zoudt hebben veranderd.
Het boek is een reproduktie-middel van het gesproken woord. Tegenover het
woord is de waarde van het boek relatief. Het gedrukte woord is niet meer eenvoudig
woord, maar juist gedrukte woord. Niet te ontwijken, dat het gedrukte woord een
vertaling van het muziekale in het grafiese is.
Aangenomen: druk, grafiek is middel, blijft er ‘Steigerung der Möglichkeiten’.
Dit streven is dan weer de zelfstandigheid van het boek, zoals een schone band
zelfstandig wordt naast zijn utilitair doel: boekbinden. Druk is zelfstandig als druk;
tegenover de poëzie middel, sekundair.
In den beginne was het Woord. (Logos, identiteit van Zin en Woord.) - Hiermede
meende de dichter wel niet, dat in den beginne het gedrukte woord was. Zo niet, had
hij duideliker kunnen zeggen: in den beginne waren de boeken en de boeken zijn
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Vlees geworden en de boeken hebben onder ons gewoond. - Met iets zin voor
duidelikheid, had hij kunnen bepalen welke boeken, b.v.: in den beginne waren de
psycho-analytiese boeken en de psycho-analytiese boeken zijn Vlees geworden, enz.
- Een nette variante.
Opgepast! nu neemt mijn vertoog (pro-domo; - ach, waarom niet, waar ik ook goed
lijden mag, dat men het domootje neerhaalt) een sentimenteel aspekt. Maar het is
helemaal niet zo gevaarlik als het wel aanvankelik schijnen moet. Daarom deze
waarschuwing.
De dichter is trouvère. - Niets anders. Hofnar! wel prettig aan de mogelikheid te
denken, maar ten slotte te gekompliceerd (als het kostuum): trouvère en - liefst
evangeliese - hofpastoor. Dit van het standpunt der poëzie uit. Menselik: hofnar
buitengewone prestatie. Zinnelik evenwicht in de sfeer van het cerebrale. Het kan
de dichter ook al niet schaden als revanche op burgerlike preferenties de poëties
sekundaire rol van hofnar te spelen en bij vergissing, b.v. terwijl hij zegt: ‘Ma Dame,
vos beaux yeux’, de sluizen open te zetten, de feestgenoten te verzuipen.
Trouvère! belachelike idee tans? misschien. Maar teoreties niet betwistbaar. De
dichter is trouvère. Het kan niet minder dan een aksioom zijn. En waarom niet tans?
Zijn er geen cabarets en music-halls? Hoofdzaak: het publiek niet te vervelen. Aldus:
Aesthetentum, literarisches Cabaret, u.s.w.? - Het cabaret is in décadence, zoals de
universiteit, de kerk, de beurs, het bordeel. Hoe paradoks het sommigen ook klinke:
een dichter is nu eenmaal een estheet. Een bewuste dichtende (alzo niet de ekstatiese)
een bewuste estheet. Waarom doet hij alsof hij het niet weet. Van waar deze valse
schaamte? - De esthetiek van de ekstatiese dichter is niet minder existent; enkel haar
sfeer is een andere. Onderbewust.
Profetisme: puberteitskrizis van een misschien poëties begaafde jeugd. Drift uit
de determinerende sellen te groeien. Maar dat lukt niet. Lofwaardig schijnt mij het
streven deze krizis zo spoedig mogelik te overwinnen. Rotatie-versnelling steeds
lofwaardig. Profetiese drift niet kwader dan welk andere drift. Bizonder wanneer
overwonnen. Snel, snel. Wij streven naar records.
Ik weet wel: men gaat dit weer dadaïsties interpreteren. Denken is geworden: ‘kast
openen en hier heb ik het etiket’. Klijster het op de fles. Een kritieker is net zo
onschadelik als een postzegelcollectionneur.
Het gesproken woord. Onbelangrijk of dit woord innerlik of uiterlik wordt gesproken.
Maar minstens wordt het woord innerlik gezegd. Het woord is par définition
gesproken. Het geschreven woord is topografie. Ritmiese typografie nu: het beste
topografiese sisteem, gevormd naar de noodzakelikheid van het land: woordklank.
De hoogste vorm van kunst, - daarom niet- of niet-meer-kunst, - is de ekstaze.
Ekstaze weer is: teruggrijpen naar het elementare. In den beginne was het lallen.
Les extrêmes se touchent. Scherpste bewustzijn glijdt over in ekstaze. Alle werk,
dat op de scherpe kant staat tussen bewustzijn en ekstaze wijst weer onweerlegbaar
op het ge-
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sproken woord. Daarom moeilik bloot te lezen en slechts-wetenschappeliken een
gesloten boek. Misschien is het zo, dat het geschreven woord slechts een simbool is,
hetwelk de fizis van het gesprokene voorstelt. Maar reeds zeker gaan de intervallen
verloren. En juist de intervallen zijn het gewichtigste element. De wet, die de spil
vormt, waarheen de woord-atomen streven. Intervallen = ruggegraat. Zoals in de
schilderkunst het derde-monistiese boven de zijn-worden-verhouding der
naast-elkaar-gestelde kleuren. Wel zijn de kleuren rein (individueel existent), maar
elke voor ons perceptiebele reinheid is relatief. Elke ons gegeven reinheid is bevlekt.
(Er zijn geen maagden). Enkel de wet is absoluut. Maar de wet is slechts
transcendentaal existent, ons slechts vatbaar door de verscheidenheid der
manifestaties, dewelke wel manifest de wet be-wijzen, maar nooit deze zijn, tenminste
voor zover zij aanschouwelik blijven. Men kan wel zuiver ideëel een absoluut blauw
in de kring der beschouwing begrijpen (daargelaten de chemiese bepaling), menselik
existeert blauw slechts in verhouding tot andere kleuren. En deze verhouding weer
is de manifestatie van de ritmies-kosmiese wet. Het laatste voor ons bereikbare is de
verhouding. Daar zijn wij de wet, - tot dewelke wij ook transient besluiten - het meest
nabij. (Opmerkenswaard: aldáár houden halt filosofie en mistiek).
Het is zeer goed denkbaar, dat Platoon's leerlingen tussen de regels wisten te lezen.
Kennis, die verloren ging bij te geweldige oefening. Verslappen van hersenen-rubber.
Niet enkel de zin voor de intervallen ging verloren. Ook de zin voor het affekt van
het woord. Woorden worden abstrakte dingen, zwervende atomen, zonder drift naar
kern, anarchisties en onaanschouwelik, zonder klank- noch zinaffekt. In het algemeen:
wie ‘boom’ leest, reconstrueert niet deze boom: noch konkreet-naturalisties, noch
abstrakt enkel zijn energie na. - Dit is mangel aan reinheid. Ik weet wel: kunst ontstaat
steeds uit een gebrek aan reinheid. Menselike reinheid - eenzijdigheid - is relatief.
Zo niet zou het poëties volstaan te zeggen: ‘boom, vis, water’; - het is het schoonste
gedicht. Maar het schoonste gedicht is on-menselik. Heeft men eenmaal dit affekt
van het woord doorleefd, - zeg ‘vis’, - dan wordt veel ‘dichtkunst’ gestotter. Doelloos.
Kunst is een wanhopig streven de leegte te vullen, de reinheid te herwinnen. De
onderbewuste vooruitzetting van elk kunstenaar is het weten om het - zonder hoop
op kompletisering - ontbrekende. Zonder deze fundamentele kennis is poëzie slechts:
tristitia post. Lieve De Musset.
Nomenclatuur van het gesproken woord: Platoon's dialogen; de dialogen uit de
gnostiese wijsheid der scholen van Alexandrië; de vertogende ekstaze van Simeon
de nieuwe Thaumaturg; de gedichten van Fransiskus (gebed = gesprek met God); de
sermonen van Meister Eckehardt; het godsgesprek van Madame Jeanne Marie Bouvier
de la Mothe Guyon; het Ignitum cum Deo soliloquium van onze grootste Nederlandse
dichter Gerlach Peters; de dialogen uit de perziese wijsheid; de brieven (in plaats
van mondelinge mededeling) van Catharina da Siena (spijts dit werk oneindig veel
zwakker als de hoger geciteerde); het werk van Giordano Bruno; het werk van Lao-Tse
en Dsuang-Tse, - dialoog met narratieve inleiding; - de middeleeuwse poëzie in
extenso, trouvère- en volkslied, misteriespelen.
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Het als-kunst-bedoelde woord, - gedichten, - liet ik buiten de opsomming om de
thesis zelve buiten het gedrang te houden, behalve dan voor de middeleeuwse
literatuur, om een periode aan te duiden. Toneelwerk blijft als afgesloten genre buiten
debat, omdat het, bepaald als genre, noch pro noch contra bewijst.
Ik weet wel: bij Gerlach Peters, bij de Nieuwe Thaumaturg, bij Fransiskus - hier
reeds minder - is de poëzie een aksident en voor bewust-gewilde poëzie niet
maatgevend. (Men zegge niet: bijgevolg niet maatgevend; de gewilde poëzie is ten
slotte ook slechts bewust in zover zij handwerk is). - Alleen de samenhang is van
deze ekstatiese poëzie uit beter te benaderen. De niet-gewilde poëzie dewelke
Logos-de zin zoekt en poëzie vindt, grijpt naar het gesproken woord.
Kunst: verlangen naar kompletisering van de kennis, dewelke eindigde in het
weten om het niet-weten. In het aktieve verplaatst: driftwil: spontaan. Spontaniteit:
gesproken woord. Het gesproken woord is open blik, aanschouwing, dimensieloos.
Matematiese punt. Het geschreven woord is tijd, denken. Het beproeft de durée pure
te summeren. Deze is niet te summeren. Slechts simbolies uit te drukken, simbolies,
d.w.z. ongeveer. Paradoks misschien: het onderbewuste wordt inderdaad gezegd.
Het geschreven woord is - in zover geschreven - gedacht. Hoofdzaak is: het bewuste
een vorm geven, dewelke het onderbewuste in trilling brengen kan. Streven het
ogenblik zó rein mogelik - eenzijdig en zelfstandig, niet met andere gesummeerd in de tijd te bewaren. Mogelik maken het doorleven van een nieuw ogenblik, weze
het dan ook met het vroegere niet identies, maar parallel. Wat voor de dichter reeds
dood is, want bewust, kan de lezer nog treffen in het onderbewuste, - aantreffen. Het
gaat er om een vorm te vinden, dewelke de qualiteit van het subconsciente affekt
van het gesproken woord in het bewust geschrevene enigermate redt. Ik zeg natuurlik
enigermate. Trouwens is de dichter een verloren mens. De dichter is verloren, omdat
hij weet om de noodzakelike alteratie van het gesproken woord. Probleem blijft
slechts de lezer. De ritmiese typografie beproeft te zijn deze reddende vorm. Beproeft,
- wellicht met barbaarse middelen, - de lezer aan het affekt van het woord te
herinneren. Boven de knieschijf slaan, opdat de patiënt refleks-bewege. Nochtans
komt in het boek Bezette stad ook ritmiese typografie voor uit zuivere subconsciente
ritmiese noodzakelikheid. Training en bewustzijn zijn weer stof, waardoor het
onderbewuste zich herschept. In de meeste gevallen komen wij dan weer op het
zuivere poëtiese terug, het handwerk wordt één met de poëzie zelf: de bewuste
verklaringen zijn goddank slechts epifenomeen.
De lezer attent maken op de meer dan journalistiese betekenis van het woord. Op
de stam. De klinker. De medeklinker. Het interval. Het zwijgen. Het ademhalen. Het
spilwoord - aantrekkingskern, waar rond de atomen zich groeperen. Kristallisatie.
De spanning van het oppervlakkige woord tot het dimensieloze. Kontrapunt. Frère
Jacques. - En ook wanneer de lezer onaandachtig is, - dit is zijn goed recht, - hem
malgré lui herinnering, affekt, reine elementen, die reakties uitlokken, toewerpen
zodat zich een résidu vormt.
B.v.: ik schrijf VIngers. Zeer grote VI en gewone ‘ngers’. Schreef ik VIN groot,
ging
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reeds veel verloren door de simmetrie. Hier is de klinker waardedrager. I groot bedoelt
uitdrukken de scherpte van het begeren in grijpende vingers. De V werkt gedeeltelik
in de richting van de klinker mede, maar anderzijds ook contrair. De F van het duitse
Finger is volledig in de richting van de scherpe I. De Nederlandse V, naast beweging
in de I-richting, neutraliseert quiëties het dinamiese karakter van de klinker. Men
lette op: ‘vinger’, aldus geaffekteerd, is in het frans niet door het woord ‘doigt’, slechts de materie na identies, - te vertalen. Het franse woord heeft door een ditmaal
verkeerde volkse assimilering van de latijnse stam de waarde verloren van het
fonetiese, dat in de klank de construktie van de materie en de verhouding materie-geest
vertaalt. Italiaans is ‘vingers’ woordelik te vertalen. Frans moet men het woord
‘ongles’ als vertaling gebruiken. Wel is dit woord ook de klank na niet met ‘vingers’
identies. Maar het is daarvan een aanneembare vertolking in mol.
Sommige recensenten, - dit geldt niet voor U en is enkel terloops aan te stippen,
- hebben gemeend: ik zou in de meeste gevallen het grafiese aspekt van het ding
hebben nagebootst. Juist daartegen heb ik mij steeds geweerd en slechts is de
opmerking voor enkele woorden als ‘harmonika’ begrijpelik, maar dan moet men
veronderstellen, dat de recensenten vergeten: de klank harmonika is juist een vertaling
van het ding in het fonetiese. De klank harmonika is net zo gerokken-pijnlik als het
objekt, dat hij in het fonetiese vertaalt. Een taal is mythos.
Waarde Léonard, denk eens na over deze cabaret-idee. Welke economie! geen boeken
meer. De dichters dragen hun oeuvre voor in het cabaret. Luisteren is natuurlik
vrijheid. Niet noodzakelik het gedicht in ekstenso te genieten. Roken niet verboden.
Vervelende dichter, publiek stropijlt lemonsquash. Of lezen dagblad: Landru
belangwekkender. Boeken: een libretto-brosjuurtje voor de mensen die het per se
willen hebben. (Extra voor de dichter als fotoverkoop voor akrobaten en couplets
goedkope druk voor zangers). Kost enkele senten; geen enkele reden wanneer het
niet meer bevalt, het ding te bewaren om spaarzaamheidsgronden. Zoals nu gebeurt:
het boek rangschikken als - weliswaar renteloos - maar toch immer kapitaal.
Misschien ligt hier het begin van de economies gepostuleerde spaarzaamheid.
Zendt Gij dit mijn prodomo-plaidoyer als antwoord op Uw recensie aan Het Getij,
dan is het zeer waarschijnlik dat, in geval het verschijnt, de doktoren mij voor een
on-serieuze jongen houden. Hoogstens cocktail van ‘luim en ernst’. Glad mis
natuurlik. Het kon mij zowaar ‘bloedige ernst’ zijn. Jawel. Mij is het niet recht
duidelik waarom dichters niet eenvoudig de miskenning kunnen accepteren zonder
daarom goedig te worden. Altruïstiese ethiek (dewelke dan met ernst eenvoudig
wordt geïdentificeerd): te veel stroop. Potpourri van evangelie, Tolstoï en sentimentele
wals. Wat de profeet pretentieus ‘altruïsme’ noemt, is de gestileerde egoïst slechts
levenshouding. De russiese vorst die de miljoenen - laatste rest der voorvaderlike
erfenis - onder de meiden werpt, is streng egoïsties. De altruïstiese dichter op zoek
naar de slachtoffer-meceen even streng altruïsties. En ernstig. Het dient tweemaal
geschreven: hij is zonder
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twijfel ernstig, want: hij meent het. Hij meent het zelfs goed. Immers de mens is
goed. En de altruïstiese dichter is ook een mens. Warum auch sollte man es nicht gut
meinen?
Zum bewussten Verbrechertum hört Genie.
Nog dit en marge van Bezette stad: de enige idee die wij kunnen uitdrukken - is deze
van het neergaan. De débacle is slechts de empiriese vorm van de - ons - metafiziese
kracht neergaan. Buiten dit hebben wij niets te zeggen. Zonneprotuberansen?
Hansworsten van Sideriusperioden? - Alle wetenschappelike monismen lijden
filosofies schipbreuk. Energetiek. Atoomleer. Monisme is - voor ons - begeren.
Poëties te doorleven: de gelijkwaardigheid van neergaan en opgaan. Verwerpen van
alle waarde-identiteit: opgaan-goed, neergaan-kwaad. Trouwens natuurlik: Jenseits
von Gut und Böse. Naar objektiviteit streven.
Ten slotte niet om mij te verdedigen tegen de repliek, ik zou inkonsekwent zijn,
schrijf ik dit. Dit verwijt neem ik dankbaar op, postulerend de moed tot de
inkonsekwens. Voor de dichter, is konsekwens invasie van het denken in het gebied
van de aanschouwing.
Ik hoop dat Gij nochtans niet zult overtuigd zijn,
uw dwe.,
Paul v. Ostaijen
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Modernistiese dichters1
Er zijn in Vlaanderen modernistiese dichters, maar het zou moeilik zijn éen enkele
programmazin te stellen door al deze dichters aanvaard. Op een enkel punt bestaat
er een relatieve solidariteit; dit punt ligt buiten de esthetiek; het is gans lokaal en
heet Vlaamse Beweging. Het is ook het enige argument dat ons in groep van de
negentigers verwijdert. Met esthetiek heeft het niets te doen; met dichterschap in
zover wel dat de dichter resulteert uit al zijn determinanten. Daaruit volgt tussen
negentig en nu niet een pregnante tegenstelling, maar enkel een malaise. Dit zou niet
zo erg grotesk zijn, wanneer de modernistiese dichters slechts daarom wisten dat hun
‘trait d'union’ buitenestheties is en zich beslist bij deze kennis hielden. Er wordt
evenwel getracht een solidaire nieuwe generatie voor te stellen. Dat is onzin. Zij
bestaat niet. Zij die oordelen dat zij wel bestaat zijn maniak; ofwel bezeten door het
‘moderne’ woord ‘side-car’, ofwel door het laatste postulaat: gemeenschap. Twee
vergissingen. Side-car is niet moderner dan vis; meent iemand het tegendeel dan zou
hij op sterkwater gezet in een anthropologies museum als representant van de periode
1920-22 goed figuur maken. En daarbij is het woord ‘vis’ heel wat pregnanter dan
het woord ‘side-car’. Gemeenschap? - Welke? Rome, Marx, Popper-Lynkeus of
Monroe? Een kunstenaar is tans kunstenaar eenvoudig omdat hij het niet laten kan.
Zijn standpunt in de fenomenaliteit is estheties. Het is niet nodig en anderzijds is het
gevaarlik de mensen een metafysies zand in de ogen te strooien.
Wou men zich daarbij houden niet spekulatief de conceptie, - het standpunt in de
fenomenaliteit, - van de verschillende lyriekers te betrachten, daarnaast hun zeer
diverse techniek die duidelik deze conceptie illustreert, dan zou men niet tot deze
vergissing komen in Vlaanderen van een solidaire jonge generatie te spreken. Dan
zou men ook niet daartoe komen de modernistiese dichters in Vlaanderen ‘La
Montagne’ te heten, zoals de heer Van de Voorde dit doet. Saint-Just, Robespierre,
Couthon, Fouquier! - Waar en wie, a.u.b.? De heer Moens van de ‘Montagne’ te
heten geeft blijk van een gering psychologies differentiatie-vermogen en is
lyries-krities niet houdbaar; waar blijven we dan met de anderen? Of anders is de
heer Moens wel van de ‘Montagne’, maar dan horen noch Brunclair noch ik hier
thuis, wat anders gezeid betekent dat er geen ‘Montagne’ bestaat.
Indien de jongeren nu om hun individuëel zeer verscheidene opvatting tijdig hadden
geweten, dan ware het mogelik geweest, op grond van een admitteren van deze ver-

1

Dit zijn aanteekeningen op den rand eener polemiek die in Maart-Mei 1923 werd gevoerd
in het noord-nederlandsch tijdschrift De Stem. De meeningen die er in worden vooruitgezet
zijn niet deze van V[laamsche]. A[rbeid]. en blijven uitsluitend voor rekening van den
schrijver.
V.A.
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scheidenheid en op zuiver estheties terrein, - immers ethies is er niet de geringste
gemeenschap - een eenheidsfront te maken: verdediging tegenover zulke aanvallen
die in de zin dat wij ‘in den banaalsten zin van het woord, het verstand hebben
verloren’ kulmineren. De modernistiese dichters in Vlaanderen kunnen het dus niet
zover brengen als de ‘Six’-musici in Frankrijk of deze groep dichters die een tijdje
‘Dada’ hebben geheten: Soupault, Ribemont-Dessaignes, Aragon, Breton. Natuurlik
is dit grotendeels hiervan het gevolg dat deze vlaamse dichters met z'n achten een
hele skala representeren van in het buitenland zeer gescheiden bewegingen. Geen
mens denkt daaraan Vildrac met Aragon te solidariseren, maar Moens en ik wij
gelden in Vlaanderen als solidair-modernistiese dichters. En nochtans! reeds het
eerste postulaat van Moens moet ik verwerpen: het primeren van het ethiese op het
esthetiese in de kunst. Voor mij is het een afwijking, hoogstens een parenthese.
Bewust gecreëerde kunst, - en zo is toch ook deze van Moens? - is een esthetiese
aangelegenheid. Ethicisme in kunst is hybris. Meer kan ik daarover niet zeggen. Het
argument dat in geen ‘ars poetica’ spraak is van ethiek kan ik inderdaad niet gebruiken
omdat ik weet dat elke ars poetica niet meer is dan ‘alles Vergängliche ist nur ein
Gleichnis’. Natuurlik is hiermee slechts de a-priori gewilde lyriek in de dichtkunst
bedoeld. Ethiek is, van de lyriek uit, slechts een fenomeen onder andere fenomenen
en op de koop toe nog wel een lyries zeer moeilik te aanvoelen. Dat een dichter zelfs
zijn dichtkunst ten dienste ener propaganda kan stellen is theoreties onaanvechtbaar.
Mij treft dit fenomeen; hem deze idee. Heel goed. Maar een postulaat der poezie kan
dit ethicisme nooit worden. (Hier ben ik het merkwaardiger wijze eens met de heer
Van de Voorde; - geen vrees het wordt wel anders.) Wat echter de ethicistiese
dichtkunst in Frankrijk en Duitsland heeft gegeven, kan worden genoemd: geen
roosje zonder doornen. Geen ethicisme zonder rederijkerij. En daarbij kan het nog
wel gebeuren dat het roosje verwelkt is, waar de doornen nog fris zijn.
Op grond van deze bij de dichters verscheiden-genuanceerde eigenschappen:
aperceptie, conceptie en techniek zou men tot de rubricering van enkele strekkingen
kunnen komen. B.v.: bij Moens en bij Mussche konstateer ik: een mateloos uitbuiten
van het élan, een voorkeur voor zulke gebeurtenissen uit het dagelikse leven die,
omdat zij gewoon zijn, nederig worden gewaand; een voorliefde voor het souvenir
niet als fenomeen, maar om zijn pathetiese nederigheid; technies, gebruik van woorden
in hun overdrachtelike betekenis en gebruik van een beeldspraak die, onprecies,
nochtans als een verduideliking is bedoeld (immers de ‘vernietiging Dada’2, het
a-priori alogiese zullen beide dichters wel verwerpen); de keus der kwalificatieven
tot een specifies vocabularium toe deze beide dichters eigen; in de ontplooiing van
het gedicht een hang naar het magnificisme van de lange volzin met achteraan de
magnifieke ontplooiing van het beeld - foei, een pauwestaart! - waarbij de bijbel als
model wordt gesteld. Hoe verscheiden deze dichters in hun lyriese opvatting ook
mogen zijn, de lyriese ontroe-

2

Term van Urbain van de Voorde in Rythme en beeld, De Stem, jg. 3, februari 1923, blz. 119
(noot van de tekstverzorger).
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ring en de techniek van de ene is vrij identies met de ontroering en de techniek van
de andere. Dit als voorbeeld. Niemand echter, - noch zij die afwijzend tegenover de
moderne dichters staan, noch zij die deze dichters verdedigen, - heeft op de zeer
verscheidene voorstelling, noch op de nog meer verscheiden techniek dezer dichters
willen of kunnen wijzen. Wanneer men antwoordt: techniek mooi zo, wat hebben
jullie van de techniek gemaakt: ‘vrijvers’, zo getuigt dit, naast een verkeerd inzicht:
immers niet alle ‘moderne’ dichters gebruiken het vrijvers, daarvan dat de kriticus
het met de volkswijsheid ‘liever lui dan moe’ heeft gehouden; b.v. er bestaat wel
degelik een technies verschil waar sommige dichters bij een zware beeldspraak
blijven, andere de associatie verkiezen. Neen, of bewonderend of afbrekend: steeds
heeft men naar mogelikheid gedaan om de Homunculus ener solidair moderne poëzie
in het leven te roepen. Maar de argumenten die men daartoe heeft gebruikt, hadden
nooit de positieve waarde van een krities onderzoek naar standpunt en techniek. Men
heeft gesproken over het ‘nerveuze leven’ of over ‘de nieuwe tijd’. Het gebruik van
deze woorden kon niet anders dan deze mensen aangenaam verrassen die gauw-gauw
voor elk nieuw fenomeen dat ze treft een leksikonverklaring bij de hand wensen.
(Het leksikon is het oorkussen van de luiaard). En nochtans: elke kritiek die niet in
het midden zal rukken de vraag naar de conceptie (la manière de penser les choses,
zegt Cocteau) en naar de techniek, - wat voor 9/10 reeds een pleonasme, - zulke
kritiek is nu meer dan ooit inhoudloos. Nu meer dan ooit: omdat zij ons dieper stoot
in het straatje zonder einde ener gewaande solidariteit, daar waar zij zich zeer
verdienstelik zou kunnen maken ons een handje toe te steken opdat wij er uit geraken.
De mogelikheid in deze richting nog een stap te wagen komt mij tans te gunstig
voor dan dat ik ze met alléén deze verklaring - de negatie der esthetiese solidariteit
- reeds zou prijsgeven. Laat ons even het standpunt van de dichter tegenover het
publiek als uitgangspunt aannemen. Moens zegt: ethiese roeping. Waarop ik antwoord:
een dichter is als een goochelaar een attractienommer. Moens zegt nog: het publiek
is niet vermoeid of waar de dichter spreekt mag het publiek niet vermoeid zijn; of
nog: de dichter mag zich om dit vermoeid zijn niet bekommeren. Ik zeg: het publiek
is vermoeid. Met recht en reden. Wanneer gemeld wordt: nr. 7, dichter Zoënzo zal
gedichten voordragen, geeuwt het publiek. Dat is onfatsoenlik, maar begrijpelik. Aan
deze dichter Zoënzo nù zijn best te doen het publiek weer te interesseren. Net zoals
het publiek reeds vele goochelaars heeft gezien. Maar de goeie goochelaar heeft
liefde voor zijn vak; hij wil het diskrediet dat er op drukt wegnemen. Hij vindt nieuwe
goocheltoeren, - niet dat eeuwige hoen onder een cylinder - zodat het publiek, weer
geïnteresseerd, roept: hei je van je leven! - De goochelaar-dichter maakt een buiging
en verdwijnt. Door zijn wijze de fenomenen te zien onder een - wellicht slechts
schijnbaar - veranderde belichting van het begrijpen, d.w.z. door het publiek een
nieuw aspekt te tonen van tot beuwordens toe geziene en gewaand door-en-door
gekende fenomenen, volvoert de dichter de creatie: de nieuwe goocheltoer. Het
publiek komt in de music-hall om uit de musichall in een andere sfeer te worden
gebracht. (De smartaria van Paillasse is de enige roman die velen hebben geleefd).
Dit weet de goochelaar: hij doet alsof hij magiër was
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en, ze tegemoetkomend in verlangen, voert hij de mensen in een gewaande sfeer van
het okkulte. De dichter doet niet alsof; hij doet. In eerste instans verrast hij de mensen;
dan schaakt hij ze. Poëzie is eeuwig, maar een gedicht wordt uit momentele spanning:
het verlangen de dingen voor de eerste maal te zien. De dichter zet steeds het ei van
Columbus recht (dat is poëzie). Zijn boniment verandert (dat is het gedicht). Het
boniment is daar om het publiek opnieuw te prikkelen, opdat zijn belangstelling voor
dit ei van Columbus nooit verzwakke. - ‘Maar het publiek interesseert zich helemaal
niet aan uw goocheltoeren!’ - Antwoord: wanneer in het Lunapark te New-York een
nieuwe goochelarij wordt gecreëerd, dan is men te Brussel nog bij het hoen en te
Mechelen niet verder dan het zijden zakdoekje. Nochtans houdt het mechels publiek
van deze goochelarij met het zakdoekje. Binnen twintig jaar zal dan die New-Yorkse
goochelarij te Mechelen worden voorgevoerd; - erg verzwakt echter: de createur is
overleden, maar zijn zoon noemt zich nog steeds: de enig authentiese Matador. La
garçonne is een goocheltoer voor Mechelen; daaraan kan eventueel de mening der
Mechelaars dat het een hoogstaktueel boek is niets veranderen. Wil zeggen: er zijn
tegelijktijdig verscheidene literaturen en ieder auteur kan bijna bij voorbaat zijn
suksesmogelikheid uitrekenen. De populaire literatuur is gedeeltelik enkel daarop
berekend de luxusnostalgie van de arbeiders (vooral -sters) in het boek te realiseren.
Een gauwdief is geen goochelaar. Nochtans is hij handiger. In de sfeer van de
goochelaar echter kan je nooit handiger zijn dan een goochelaar.
Men repliceert met de vraag of ik dan in dichtkunst niets anders zie dan een wijze
het publiek aangenaam te verrassen. - Van aangenaam verrassen is niet eens spraak.
Men zou veel meer van het tegendeel kunnen spreken, maar ook dit als absoluut
criterium stellen zou verkeerd zijn. De toreador verrast de stier niet aangenaam; hij
houdt de stier bezig. Hoofdzaak dat de stier niet doe: stik. (Doet de stier dit wel, dan
zoekt de bij de partij betrokken stierevechter andere middelen de stier bezig te
houden). Nu antwoordt men: dat is vervlakken van de dichtkunst; trouwens wijzen
de vergelijkingen, - goochelaar en toreador, - op het onernstige van die opvatting.
Repliek: Er is geen vervlakken; immers wat de goochelaar en de toreador doel, is de
dichter middel. Wat niet wegneemt dat de techniek van de dichter met deze van de
goochelaar identies. Samenvattend zeg ik: het gedicht, net zoals goochelarij, is
zich-zelf doel. Een rubriceerbaar verschil bestaat dus tussen beide niet. Alleen het
gedicht is de goochelarij van een dichter. Er is dus een verschil van niveau. Terwijl
de goochelarij geen verklaring met zich meedraagt, behelst het gedicht-goochelarij
a-priori over het goochelen heen een standpunt: de wijze de dingen, ja de wijze de
fenomenen te denken. De dichtkunst is steeds nederig. Zij noemt zich goochelaar.
In werkelikheid is zij Pythia.
Bij de eerste poging dus te ervaren wat feitelik modernistiese dichtkunst is, valt
het op dat reeds de antwoorden op de vraag ‘Wat is dichtkunst?’ zeer verscheiden
zijn. Moens kan niet daarom heen een bespreking van Bezette stad met de hoop te
besluiten: de dichter moge zijn ethiese dichterroeping van Het sienjaal weervinden.
Daarop zou ik willen antwoorden met de voorafgaandelike vraag: is de dichter
verplicht in zake determinisme een standpunt te kiezen en wel een anti-deterministies?
- Is Gilles de
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Rais a-priori niet een dichter? - Wies Moens is een shimmy het simbool geworden
der razende nedervaart, maar nedervaart zonder grootheid van ons geslacht. Piet
Mondriaan noemt de shimmy het begin van de melodieloze muziek van het gerucht.
Ik teken daarbij aan: wat Moens daar zegt over shimmy mag waar zijn, alleen het
heeft estheties niets te betekenen. Dichters zijn geen sociologen. Hun sociale funktie
is een akcident: gunstige koïncidens, een tijdsverschijning. Doch nooit impliceert
dichterschap a-priori een sociale funktie. Wat Mondriaan zegt blijft integendeel bij
een louter esthetiese beschouwing. Wat wij zijn in de ebbe en vloed van het
wereldgebeuren blijft transcendent en ons onervaarbaar.
Ik zie best in: de ethiekers zullen hierop repliceren dat mijn standpunt ten slotte
een verdediging van de Ivoren-Toren-kunst is: impressionisme en l'art pour l'art. Niet
zo haastig. Verwar niet ethos met ethiek, een soort wetenschap van het ethos. De
ethiekers repliceren: dit doen wij ook niet. - Jawel, uw ‘hautain’ neerzien op
nedervaart en dekadens is van dit verwarren een bewijs. De Saduceërs was de
Nazarener dekadens der Joodse theologie. Van het ethos uit bestaat er geen dekadens.
Er zijn enkel getijden. Zijn de ethiekers tegen de winter of tegen de zomer en alleen
voor deze of gene? - Hoe wordt poëties de kracht ‘opgaan’ ons ervaarbaar, zonder
haar tegenstelling de kracht ‘neergaan’? Wat, indien wij slechts zijn de bloemen die,
in de winter, de sneeuw tekent op de ruit? - Neen, ik verdedig niet het
impressionistiese l'art pour l'art; alleen dat brengt mij niet tot het verwarren van ethos
met melos: Hamlet die verschijnt in de to-be-groteske van Lagardère: als gij niet
komt tot Lagardère, enz. - De heer A.J. Mussche kruipt 's avonds naar bed op de
zolder bij de muizen die hem kennen en spelen met hem (De twee vaderlanden van
mijn hart). En de goede gemeente heeft niet enkel dit blote feit te geloven, maar moet
bovendien in dit blote feit nog een ethies aanvoelen der omwereld zien. Hopeloos
melos van een banale film. Ethos, vervlakt tot goedkope bazarwaar. Niet ‘Bizarrisme’
zoals de heer Just Havelaar over een hém bizar voorkomende kunst spreekt, maar
Bazarrisme. De 95-centimes-week der ethiek.
Erger valt het verschil op waar Moens en ik theoreties tot dezelfde konkluzie
komen, doch anderzijds tot een bijna antitheties ‘Verwerten’ daarvan. Zo b.v. gaan
wij daarover akkoord dat kunst spel is. (Moens: Pogen, nr. 3). Bij Moens krijgt dit
spel al dadelik veel lood om de benen: de ethiese roeping. (Giotto weet geen iota om
zijn ethiese roeping: hij is schilder en gelooft in God). Moens komt mij zó voor: een
jongen die wel graag wou spelen, maar ook zijn huistaak wil maken en nou maar
met de overtuiging ‘mijn huistaak is mijn spel’ voor lief neemt. Daarbij meent Moens
dat hij de eenvoudigste is. (Zijn omwereld is eenvoudig, niet hij). Met de houtblokjes
van mijn bouwkast maak ik nu een kerk, dan een huis, soms ook iets dat geen kerk
is of geen huis: alleen de lust de blokjes op mekaar te zetten. Iemand zegt dat dit niet
is spelen volgens de regels der kunst: je moet je steeds bij het model houen. En mijn
makker die meent dat zijn schooltaak spel is, noemt mijn spel dekadens.
Ik kan dus niet anders dan daarom lachen wanneer de heer Van de Voorde in zijn
opstellen doet alsof er zoiets als een solidaire groep moderne kunstenaars zou bestaan:
een cenacle, een kliekje, een kapelleke. Hij vreze niets. Hoogstens twee of drie dich-
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ters passen naar de tendens bij mekaar - Moens, Mussche, Van den Wijngaert - en
waarschijnlik avoueren deze dichters niet eens deze toestand. Er bestaat op dit
ogenblik slechts éen cenacle in Vlaanderen, namelik deze van Het Fonteintje. Dat
de individualistiese dichters groep vormen, de anti-individualistiese echter zeer scherp
gescheiden staan, dit wordt de heer Van de Voorde misschien tot een paradoks. Dat
de individualistiese mens zich met de eenzaamheid zou verzoenen schijnt de struktuur
onzer maatschappij niet te bewijzen. In de huidige toestand blijft de
anti-individualistiese dichter aangewezen op persoonlike discipline. Je karwei het je
zelf te karweien. Gemeenschap is waan nog, tans. Gemeenschap voorbereiden is je
persoonlik disciplineren. Solidariteit? een reformisties-vervlakte uitdrukking van
gemeenschap; een narcoticum dat verplaatst in het gedroomde vaderland der
gemeenschap. Je moet nu echter eens trachten het zonder narcoticum te stellen.
Besluit: laat ons enkel van dichters of auteurs spreken; de denkbeeldige identiteit
van strekking in de lommerd zetten en enkel van parallel-verschijningen dan spreken
wanneer de resultaten, de gedichten dáár naar conceptie en techniek toe nopen.

Sensualisme
Niet op de zaak af gesteld, was dit nochtans vertrekpunt der polemiek. Moens3 had
de poëzie van Van de Voorde als ‘20 jaar te laat’ verworpen. Dirk Coster beweerde
‘dat kunst, mits tot schoonheid uitgerijpt, nimmer enkel door het onderwerp te laat
kon komen of verouderen.’ - Kanttekening: door het onderwerp alleen, theoreties
gezien, neen. (In werkelikheid bestaat er wel een afkeer van het verouderde). Wat
echter in de poëzie van Van de Voorde deze kwalificatie van 20-jaar-te-laat motiveert
is niet het onderwerp, maar de interpretatie van dit onderwerp, de wijze de dingen
te denken. Wanneer D.C. doet opmerken dat deze mentaliteit die door Van de Voorde
uitgesproken wordt (die van de mens die strijdt met zijn zinnen, zijn twijfel en zijn
angst) niet eenmaal verouderd mag heten, omdat zij in ieder van ons aanwezig en
slechts door zelfforcering uit te schakelen is, dan mag hij daarin gelijk hebben, maar,
ik antwoord, alles wat in ons aanwezig, is niet door deze aanwezigheid alleen poëties
interessant. Poëties geldt het ook: er zijn waarheden die je beter verzwijgt. Zo
persoonlik voorgesteld als bij Van de Voorde interesseert me de mens die strijdt met
zijn zinnen niet in het minst. Waarom niet? - Omdat het werk niet genoeg van de
schepper werd geïsoleerd. De heer Van de Voorde stelt de vraag of er dan voor goed
geen spraak meer mag zijn van zinnelikheid in de kunst4. Natuurlik dat, namelik er
kan spraak zijn van zinnelikheid in de kunst. Men mag echter niet bij monde van de
zinnelikheid spreken; anders

3
4

Niet Moens, maar A.J. Mussche had dit geschreven in Ter Waarheid, jg. 1, nr. 7, juli 1921,
blz. 367 (noot van de tekstverzorger).
Tekstueel: in het leven en de kunst. Wat het leven daarbij moet is mij niet duidelik. Of leeft
de dichter Van de Voorde een dubbel leven?
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gezegd de conceptie van de dichter mag niet te reduceren zijn tot een lyries equivalent
van sensualistiese levensbeschouwing. De dichter mag spreken over koetjes en kalfjes
en ook over zinnelikheid. Hij zal dus spreken over zinnelikheid als over een boom,
een vis. Sommige dichters mag deze zinnelikheid zelfs een heel merkwaardig
fenomeen zijn (Amaroe), fenomeen d.w.z. verschijnsel, naast het weten dat het mij
enkel als verschijnsel is gegeven. Of objekt van de zogezeide buitenwereld of
psychiese ervaring: wat weet ik van de dingen zelf? Het weten om het niet-weten:
oorzaak tot de fantastiese spanning van mij tot de fenomenen. Zinnelikheid mag de
dichter nooit zijn een wijze de dingen te zien. Een dichter is dus nooit zinnelik. Hij
ziet de zinnelikheid, een boom, de vissen, enz. Uit zinnelikheid mag alzo geenszins
een standpunt als deze ‘smart-te-leven’ resulteren; zinnelikheid mag niet de praemisse
zijn die het kiezen van een standpunt bepaalt. De erotiese gedichten van Amaroe en
van de perziese dichters zijn nooit zinnelik in de zin van een resultante ener
sensualistiese filosofie. Deze dichters zijn laat-me-zeggen specialisten van het eroties
fenomeen binnen een fatalistiese wereldaanschouwing. Voor Amaroe bestaat niet
die gekke alternatieve van God-of-de-vrouw. (Terloops opgemerkt: de voor mij meest
belangwekkende repliek hieromtrent blijft deze van K.v.d. Oever: ‘God is de
katolieken een realiteit’; - deze realiteit mag zo maar niet dilettanties als tegenpool
aan een bloot fenomeen worden gesteld). Zinnelikheid als fenomeen zou ongeveer
zijn een thema als hier volgt: ‘ginds liggen mijn ogen. Zij trachten naar de kersen.
Mijn ogen willen deze kers. Zij treffen deze kers.’ Zinnelikheid als een wijze de
dingen te denken: ‘laat slaat een nachtegaal verliefd. Het is mij goed een stem te
horen die als de mijne is, enz.’ - Daarenboven sensualisme herleidt alle voorstelling
tot een kompleks van waarnemingen; zij ontkent de geestelik scheppende
spontaneïteit. Maar wat, wanneer men ophoudt deze spontaneïteit voor de dichtkunst
op te eisen! - Er bestaat geen sensualistiese wijsheid. En wat is poëzie anders dan
een schijnbaar toevallige vonk van de gloed wijsheid? Volgens de sensualistiese
opvatting zou een gedicht tot stand komen na 1e) waarneming van al de eigenschappen
van een objekt, b.v. een boom; 2e) de voorstelling van deze boom alleen op grond
van deze waarneming. Daaraan ontbreekt nog steeds - en de brede opzet van de lyriek
verandert dit niet - wat in het gedicht deze boom moet zijn. Er hoort dit bij wat ik
zou willen noemen: een lyriesintuïtieve omzetting van het kennis-theoretiese weten:
dat ik naast de ervaring van het fenomeen boom ook mijn voorstelling van deze boom
als fenomeen ervare. De sensualisties-voorstellende dichter zou schrijven: ik zie
gaarne kersen; in de zin ‘mijn ogen willen kersen’ is echter reeds, - hoe onpregnant
ook, het geldt slechts als toevallig voorbeeld, - dit uitgedrukt dat ik mijn voorstelling
insgelijks als fenomeen ervaar. Nu laat ik nog wellicht het biezonderste buiten
bespreking, namelik dat sensualisme eenvoudig vals is, dat het tenminste ontoereikend
en vaag op de replieken een antwoord biedt en dat de dichtkunst streeft naar juistheid,
waarheid en getrouwheid, - ideeën die men, van het sensualisme uit, niet kan nabij
komen.
Volgens de heer v.d.V. zouden de moderne dichters het volgende bijna postulatief
vooropstellen - ik geef het weer zoals het krities wordt voorgesteld: ‘Stemmingen,
die het leven van elken mensch m.i. alleen momenteel opleveren kan’ (kurs. V.O.)
worden
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hier (bij de moderne dichters) ‘opgeschroefd tot den omvang van onverstoorbare
wereldbeschouwingen.’ (De Stem, De eeuwige lyriek). Eerst en vooral zou ik willen
opmerken dat de heer v.d.V. wat vlug gaat in het toeschrijven van postulaten aan de
moderne dichters, ten tweede zou ik in plaats van ‘opleveren kan’ liever ‘oplevert’
zien, daar ik niet goed inzie waarom een menseleven in grote lijnen a-priori niet
optimisties zijn kan. De heer v.d.V. zegt dus, gewoon geformuleerd, dit: de dichter
X. wenst enkel de vreugde- of de geluk-stemming uit te drukken. Maar een mens
kent niet alleen vreugde en geluk. Hij kent ook leed en twijfel. Ik nu wil
achtereenvolgens, - naarmate ik zelf deze stemmingen doorleef - deze tot uitdrukking
brengen. - De heer v.d.V. zal dus zorgvuldig noteren wat de eigenschappen zijn van
deze stemmingen. Sensualisties noteren, sensualisties uitdrukken wellicht van een
sensuele toestand. - Ik teken hierbij aan: wat mij betreft, ik meen dat de vraag rond
de voorkeur van sommige stemmingen boven andere niet mag worden gesteld; een
optimistiese stemming is niet boven een pessimistiese te verkiezen; - een pessimistiese
‘stemming’, trouwens wat is dat? - (het is de kinemasentimentele vertaling van
pessimistiese wereldaanschouwing - Boeddhisme of Platonisme ad usum populi).
De stemming-lyriek is te verwerpen als empirisme van de geest; een gevolg van het
verwarren van gemoed met geest (het ‘gemoed’ heeft met poëzie niet veel te maken).
Alles is mij fenomeen en enkel als fenomeen gegeven: de objekten van de zogezeide
buitenwereld niet meer dan ervaringen met een psychies-subjektief karakter. Een
sensualistiese waarneming wordt mij slechts motief tot een gedicht wanneer ik tot
haar deze distans heb verkregen die ligt in het kritiese weten dat deze waarneming
mij precies zo als een pennedoos verschijnsel is. In het praktiese verlegd zou ik
kunnen zeggen dat het wenselik is dat de dichter dán niet zinnelikheid tot thema van
een gedicht make wanneer hij sensualisties is gestemd. Zich zo verhouden geeft reeds
een kleine garantie.
Daarbij is het van groot belang dat hetgeen mij lyries een thema wordt dát
representeert wat voor mij een fenomenereeks is. ‘Het gezonde lichaam van deze
boer’ is een blote konstatering. ‘De gezonde lijven van onderofficieren’ duidt aan
dat uit verscheidene ervaringen mij een fenomeen werd, dat hier schijnbaar objektief
wordt geformuleerd, in werkelikheid echter door het bepaalde van juist de reeks alzo
te denken, reeds uitkomst over mijzelf geeft.
Bij blote fenomeenkonstateringen naast elkaar bestaat de mogelikheid, schijnbaar
met de geringste inspanning, en juist daardoor dat de dichter schijnbaar over het
subjektieve heen stapt, door de scherpte van het interval dit subjektieve (het weten
om de fenomenaliteit der dingen) uit te spreken: ‘zon brandt rozelaar, / zon brandt
glasscherve / kind, geef acht, hier liggen glasscherven’.
Dus, wij zeiden: of er van zinnelikheid geen spraak meer mag zijn in de kunst?
Spraak mag er wel van zijn. Ware de dichtkunst met een volzin te vergelijken, ik
zou zeggen zinnelikheid mag nooit dan als voorwerp worden gebruikt. Nooit subjekt
of predikaat. Altans in deze richting zou, naar mijn mening, de dichter naar vermogen
moeten gehoorzamen.
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Intermezzo. Het tegenstrijdig criterium
De heer v.d.V. maakt de heer Brunclair de opmerking dat hij, Brunclair, een
tegenstrijdig criterium gebruikt. Dit valt de heer Brunclair erg mee, immers een
‘tegenstrijdig criterium’ bestaat niet. Wel kan iemand zich op een standpunt plaatsen
waarvan de criteria onderling tegenstrijdig. Wanneer ik b.v. een lichte kleur als
criterium (kenmerk) voor vrouweschoonheid aanneem, dan is dit criterium nooit op
zich-zelf tegenstrijdig. Tegenstrijdig wordt mijn standpunt wanneer ik naast dit
criterium er een ander - donkere kleur - aanvaard. 't Spreekt vanzelf: deze opmerking
is niet zeer belangrijk. Klassicisten als de heer Van de Voorde mogen er eenvoudig
een dadaïstiese scherts in vinden.

Individualisme in de kunst
Wat de heer v.d.V. hieromtrent schrijft is vooral door hetgeen werkelik geschreven
werd belangwekkend, meer altans dan door datgene wat door dit geschrevene is
bedoeld. Klinkt dit naïef of als een paradoks? - Ik bedoel: de heer Van de Voorde
vergist zich in de terminologie en juist deze vergissingen werpen op zijn mentaliteit
een scherp licht. Vooral de logica staat bij hem zeer goed aangeschreven, zodanig
zelfs dat deze nederige dienstmaagd van het denken plots vrouw des huizes is
geworden. De heer Van de Voorde schrijft: ‘alle intuïtie is persoonlijk, en daarbij
uiterst moeilijk te bepalen; haar intensiteit verschilt van individu tot individu; bij
zeer velen zal ze misschien geheel uitgeschakeld worden ten bate van de Rede, die
misschien zelf niets anders is dan een tot het uiterste logisch geworden intuïtie om
zich eindelijk weer bij haar te gaan aansluiten in den eeuwigen kringloop der
menschelijke zielestroomingen.’ (De Stem, blz. 438, opstel: Godsvrede; cursivering
V.O.). - ‘Het symbolisme is alleen leefbaar gebleken daar waar het logisch of ten
minste eenigermate volgbaar was.’ (De Stem, 438-439). En nog verder spreekt hij
achtereenvolgens en net alsof deze termen identies waren van ‘hooger Logos’ en
‘soevereine logiciteit’. Uit deze laatste zin kan reeds blijken waarop ik aanstuur: de
heer v.d.V. verwart hier, - stellig niet te kwader trouw, wat overigens niet in zijn
voordeel spreekt, - het begrip verstand met het begrip Rede (Vernunft). Voor een
classicus die op de koop toe nog zo erg met de logica is begaan is het waarachtig
niet schitterend. Immers de logica - de heer v.d.V. sla er gerust een
volksbibliotheek-handboekje op na - staat met de Rede niet in verband; de logica is
de formele uitdrukking van het verstand; zij is, om met de encyclopedie te spreken:
de wetenschap der wetten, die het verstand bij het denken volgt. Draait men de
verhouding pragmaties om dan is de logica de baan langs dewelke het verstand dient
geleid. Maar het verstandelike denken moge logies - d.w.z. naar een wetenschap
waarvan de beginselen door het verstand zelve moesten gesteld worden - nog zo
sluiten als een bus, deze superlatief van het verstand mag met Rede, Logos niet
worden verward. De ideeën die de Rede vormt zijn volgens Kant vol tegen-
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strijdigheid, van het verstand uit gezien onlogies; de Rede zelve is verblinding. De
heer v.d.V. is echter niet alleen zich te vergissen en het verstand over de logica heen
met de rede te verwarren. Van oudsher wordt dit vergissen pseudo-rationalisme
geheten. Al de brave leerlingen van Mijnheer Homais - de doorslagluidjes, om met
een woord van de heer v.d.V. te spreken - zijn zulke pseudorationalisten:
kalfaanbidders van het verstand dat zij - o superbia! - Rede noemen. Vraag is mij:
maar door welke eigenschap onderscheidt zich dan deze heer v.d.V. van deze
‘doorslagluidjes’?
Wat nu het individualisme in de kunst betreft, de heer v.d.V. stelt de volgende
alternatieve: ofwel een gemeenschapskunst die ‘moet gesteund zijn op een
kerkelijk-godsdienstige of politisch-maatschappelijke samenleving’, (zo een
onmaatschappelike samenleving is ook lang niet kwaad), ‘op een geordende, algemeen
aangenomen positieve grondstelling die een volk, een staat, de menschheid
beheerscht’; ofwel een intuitieve kunst dewelke noodzakelik individualisties moet
zijn. De heer v.d.V. zegt: ‘in zoover de intuïtie individueel is, alsook het Godsbeleven,
is een kunst die zich daarop steunt noodzakelijk individualistisch, dus heelemaal in
strijd met de gemeenschapskunst die de heer Brunclair nastreeft.’ (De Stem,
Godsvrede, blz. 438). Beproef ik nu bij een voorbeeld te blijven dan zou ik, naar dit
schema van de heer v.d.V. alle kunst voor deze alternatieve plaatsend, moeten zeggen:
Bij Giotto en Fra Angelico, kunstenaars van een gemeenschap dus, en gelet op het
ja dan neen van elke alternatieve, kan er van intuïtie, van persoonlik Godsbeleven
geen spraak zijn. Dit resultaat noopt mij daartoe reeds bij het eerste voorbeeld de
alternatieve prijs te geven. Giotto is wel degelik een kunstenaar van een gemeenschap
(terloops bemerkt: de gemeenschap bestaat steeds uit drie mensen maximum en vier
mensen minimum; al de anderen zijn de statisten uit een opéra-bouffe), zijn
in-het-gebeuren-vloeien (das Erlebnis) dat wij een resultaat van de intuïtie noemen
is er niet geringer om. ‘Gemeenschapskunst is bijna anoniem’, zegt de heer v.d.V.
Inderdaad. Maar juist deze anonimiteit is de intuïtie in haar hoogste macht. De
imperatief van de intuïtie (de imperatief, d.i. de onbereikbare grens, die nochtans als
verschiet moet worden gesteld) zou kunnen luiden: dat uw individuëel beleven van
het gebeuren zo weze dat deze uwe intuïtieve voorstelling van het gebeuren met het
wereldgebeuren kortaf koïncidere. De heer v.d.V. schrijft enkel dat
gemeenschapskunst anoniem is, zonder een ogenblik zich dialekties om de mogelike
samenhang van anonimiteit en intuïtie te interesseren (iets minder logies, iets meer
dialekties kan niet schaden, M. Van de Voorde). De heer v.d.V. ziet niet in dat zijn
zin ‘gemeenschapskunst is bijna anoniem’ slechts een praemisse is; ik vind dat alles
wel wat erg gemakkelik voor een classicus, zodat, na verscheidene ervaringen, ik de
mogelikheid begin te denken dat, spijts nog zo goede bedoelingen, de heer v.d.V.,
werkelik niet zo zeer als hij het graag mocht een classicus is. - Nu verder over
anonimiteit: in de 19de eeuw is Gogol het meest schitterende voorbeeld van een
anonieme kunst. Hij is ongeveer Epinal. Met dit verschil dat Epinal anoniem is van
huize uit. Bij Gogol echter is de anonimiteit hoogste ideaal; zij is bewust: op alle
fenomenen wordt deze specifiese voorstelling van het onpersoonlike toegepast. Het
bewustzijn heeft reeds daarvoor gezorgd de elementen te zuiveren die én in het
bewustzijn én in het onderbewustzijn de perso-
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naliteit vormen; het bewustzijn bepaalt mede de baan der intuïtie. Verder dient
opgemerkt: enkel de massaal-conceptie van een kunstwerk is visioenair, intuïtief.
Een intuïtieve uitwerking bestaat niet (terloops: in de uitwerking bestaan er enkel
trouvailles; geef acht: het zijn wolfijzers en schietgeweren). Men zou bijna - natuurlik
als elk aforisme verscherpt - kunnen zeggen dat de conceptie van een wetenschappelik
sisteem, vóór het uitbouwen daarvan, intuïtie is, d.i. niet-wetenschappelik
gedemonstreerde waarheid, en dat daarnaast alle kunst, na het visioenaire beleven
van het geheel, in haar uitwerking wetenschappelik-methodies is. Van een schilderij
van Gleizes, van een gedicht van August Stramm kan ik zeggen dat het visioenaire
gans uitdrukking werd, dat het visioenaire in dezelfde zin werd gemechaniseerd als
dit bij Gogol het geval is. Dat de heer v.d.V. aan het eenvoudig naast elkaar stellen
van kleurvlakken niets heeft en dat hij wellicht dit spel van vlakken op de koop toe
nog gecompliceerd noemt, omdat het atavistiese koetje of koewachtertje er ontbreekt,
biedt een diskussie natuurlik weinig houvast. Gogol maakt van een persoon een pop;
een pop is natuurlik nog steeds een pop en - hoe grof ook - draagt zij nog het signet
van de snijder; maar voor ons, mensen, is het reeds vrij goed een pop te kunnen
maken. Er blijft steeds individuële voorkeur bestaan, hoe gering ook en hoe sterk de
tendens ook was deze te weren. Ook bij Gleizes blijft er een persoonlike voorkeur
bestaan, maar wat niet blijft is een individualistiese neiging, d.w.z. een neiging die
van het verscherpen van het persoonlike alle heil verwacht; voor wat de fenomenen
betreft blijft er niet een neiging tot individualiseren der dingen. Zinnen of woorden
bij August Stramm hebben uitsluitend deze funktie het thema woordelik uit te denken;
het thema is subjekt in grammatikale zin; zinnen en woorden bij Stramm zijn van
dit subjekt de predikaten. B.v. het gedicht Krieggrab: ‘Stäbe flehen kreuze Arme /
Schrift zagt blasses Unbekannt / Blumen frechen / Staube schüchtern / Flimmer /
Tränet / Glast / Vergessen /’. Hoe zou de lezer het hier moeilik hebben zich in de
noodzakelik individuële visie (niet individualistiese) in te denken waar de uitdrukking
zo tot het uiterste werd gemechaniseerd. De moeilikheid resulteert alleen hieruit dat
hij naar het geschiedenisje - of lyries vertelsel of vertellen van een stemming om het
even - zocht. Het gedicht van Stramm is niet meer dan dit: de muur is hoog - hij is
wit - van bakstenen - met mos - links wilde wijngaard. ‘Nou!’ zegt wellicht de heer
v.d.V., ‘zoiets is begrijpelik, maar dat Stramm'se gedicht, dank u.’ - Zo heb je die
jongen die, waar de meester het voorbeeld ‘de vader is goed’ had gegeven, op de
vraag een ander predikaat voor ‘goed’ te zoeken, niet kon antwoorden. Bij de heer
v.d.V. krijgt die jongen 20 op 20 voor vlijt. Nog eens in overzicht: intuïtie is steeds
noodzakelik persoonlik, dit wil niet zeggen individualisties; hoe strammer de
uitdrukking dezer visie is, hoe meer gemechaniseerd des te onpersoonliker wordt
zij, des te abstrakter: abstrakt nu is theoreties en a-priori meer gemeenschappelik
dan individualisties-conkreet. (Bijbemerking: is het zeer logies van een kunstwerk
te zeggen dat het én individualisties én abstrakt is? - individualisties toch betekent
de bewuste wil het individuële van het algemene primerend te scheiden. Maar wat
dan betekent abstraheren?)
Wanneer de lezer mij nu nog de gunst wil bewijzen even dat te herlezen wat van
de
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heer v.d.V. hoger in puncto individualisme is geciteerd, kan ik verder daarop wijzen
dat m.i. veel foutiefs zou zijn vermeden indien de termen niet zo ‘klinkt het niet zo
botse 't’ waren gebruikt. Ik wijs er op 1e) dat elke intuïtie noodzakelik persoonlik is
zoals elke voorstelling subjektief; 2e) dat individualisme betekent de strekking het
individuele tot primerende grondslag van het betrachte (kunst, samenleving) te maken,
waaruit volgt 3e) dat een individuële intuïtie niet te verwarren is met een
individualistiese en dat het eenvoudige feit dat een kunstwerk zou resulteren uit
individuële intuïtie - wat steeds het geval, daar dit factum natuurnoodzakelik is - niet
bewijst dat deze kunst individualisties is en 4e) dat er van een individualistiese intuïtie
bezwaarlik spraak kan zijn, tenzij over een omweg, daar a) individualisties betekent
een oriëntering van de bewuste wil, intuïtie echter tot de zone van het onderbewustzijn
hoort en daar b) intuïtie betekent het onderbewuste uitleven van dit menselik verlangen
dat van het individuële terug naar het algemene wil, d.w.z. dat de strekking van de
intuïtie noodzakelik anti-individualisties is. Eindelik valt nog te worden vermeld dat
de heer v.d.V. in de egyptiese kunst en in de Gotiek dat gerealiseerd ziet wat hij
gemeenschapskunst noemt; naar zijn alternatieve zou hier dus het intuïtieve moment
ontbreken.5

Nota bezijde
Er zijn twee soorten poëzie. De eerste wordt lyriek genoemd. Haar ideaal is het
schone en het ware (beide tot een kwaliteit verbonden als in kalokagathos). De tweede
soort noemt men literatuur. De literatuur streeft naar het ware en het schone.

Intermezzo
‘Wanneer zal men er nu eindelijk eens toe komen, overheen alle verschil van
levensopvatting en kunsttheorie, en alleen gehoorzamend aan de voorschriften van
een zekere geesteseerlijkheid, de Schoonheid (de hoofdletter is van v.d.V.) te
aanvaarden overal waar zij zich voordoet? De poëzie van een kunstenaar als Karel
van de Woestijne verdedigt zichzelf.’ Aldus de heer v.d.V.; een poëzie die zich-zelf
verdedigt is buitengewoon prakties - het is bijna een patent; - zij spaart de heer v.d.V.
de moeite haar te verdedigen, zonder dat hij het argument dat ‘die modernen’ zo erg
argumentloos redeneren moet opgeven. Zo een poëzie die zich-zelf verdedigt zou ik
aldus een profijtige poëzie kunnen noemen. Maar wat nu indien ik schrijf: de poëzie
van Stramm verdedigt zich-zelf. (Geroep: neen niet Stramm, dat is wartaal). En de
heer v.d.V. antwoordt kategories: aan Stramm heb ik helemaal niks (De Stem, nr. 4,

5

De heer v.d.V. noemt op blz. 434 van De Stem de ‘harmonie van klaarheid en orde’ een
‘apanage van den Latijnschen geest’. Indien de heer v.d.V. meent dat hij voor de germaanse
geest representatief is, kan ik deze verklaring zeer goed begrijpen.
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1923) en zie voor de rest zijn rubricering: cenacle, sekte, kapelleke. De door de heer
v.d.V. bedoelde geesteseerlikheid zou ongeveer tot dit dialoog kunnen voeren: de
heer v.d.V.: neem me niet kwalik maar... trouwens geesteskranken in de allerbanaalste
zin van het woord; - de modernen: O bitte schön, mijnheer v.d.V. ga uw gang; - na
afloop van het massacre moeten wij dan onze dank en onze erkentelikheid uitdrukken.
‘Dat de heer W. Moens overigens niet vreeze: niet één ernstig mensch heeft hem
ooit voor een profeet of een Messias (heus - het staat er!) genomen. Dat zulks in
sommige onbenullige kringen (zulke kringen die zich zelf niet verdedigen als de
poëzie van Karel van de Woestijne en niet de geesteseerlikheid bezitten van de heer
v.d.V.) misschien het geval is geweest heeft geen beteekenis.’ Aldus spreekt de heer
v.d.V. pretentieloos - immers pretentie is exklusief het apanage der modernen - in
naam van alle ernstige lieden en zift hij wat betekenis heeft van het betekenisloze,
het koren van het kaf.

Gemeenschapskunst
Op de man af en replicerend op de heer Brunclair die, in zijn opstel Avondlanders
(De Stem, Maart '23) voor de moderne kunstrichting de term gemeenschapskunst
zou hebben opgeëist, stelt de heer v.d.V. de vraag waarin de gedichten van een reeks
bij name genoemde modernen meer verband zouden hebben met de vlaamse
gemeenschap dan de gedichten van Van de Woestijne of Roelants. Ik vraag: met de
bestaande vlaamse gemeenschap? waarop ik antwoord: er bestaat op dit ogenblik
geen vlaamse gemeenschap. Van een hechter verband kan dus a-posteriori geen
spraak zijn omdat er geen verband bestaat. Wat de heer Brunclair vermoedelik met
gemeenschapskunst bedoelt, altans wat ik daaronder versta, is een estheties-formeel
postulaat. Laat ons b.v. het resultaat van een volksreferendum over kunst - een beperkt
histories factum - niet verwarren met dit formeel postulaat. Het is zelfs zeer goed
mogelik dat de gedichten van Van de Woestijne een groter aantal individuën
toegankelik zijn dan dit voor het werk der ‘modernen’ het geval is. Dit is zaak van
niveau. Hoeveel mensen staan kultureel op hetzelfde niveau als Van de Woestijne?
Zulk verband blijft echter par définition même individueel of het nu gaat om vijf of
om vijfhonderd individuën. Verkeerd is het m.i. insgelijks het postulaat
gemeenschapskunst (een term dewelke ik niet gebruik om vergissingen te ontwijken)
met een kultuurtoestand als ‘de massa begrijpelik’ te verwarren. Begrijpelik heeft
daar niets te zoeken. Ik weet niet wat er zoal begrijpelik aan de pyramieden is. Zelfs
de heer v.d.V. noemt de egyptiese kunst gemeenschapskunst (de pyramieden zijn
toch egyptiese kunst?); nochtans is zij het werk van één tyran of van een hiërarchie.
Wij noemen gemeenschapskunst een kunst die bedoelt te lokaliseren een streven
naar ontindividualisering. Ik persoonlik verkies dan ook deze term - het psychies
equivalent - boven de term die de nadruk legt op de materiële lokalisering daarvan;
zodanig spreek ik over iets reëels en breng ik de mensen niet op een
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dwaalspoor doordat ik over nog denkbeeldige dingen als over realiter existente zou
spreken. Dit streven naar ontindividualisering is het gewichtigste kenmerk van wat
ik moderne kunst zou willen noemen. Moest men hierop antwoorden dat in het werk
der modernen van dit streven weinig is te merken, dan zou ik reeds voldoende daarop
antwoorden met er op te wijzen dat deze moderne kunst nog haar precisering toestreeft
en dat bijgevolg het uitspreken van een definitief oordeel voorbarig is en dat wanneer
wij dit streven ook slechts gebrekkig lokaliseren zodat het gepresteerde slechts
experiment mocht blijken te zijn, daarmee niet is gezegd dat wij dit doel niet hebben
nagestreefd en dat deze ontindividualisering ons niet doel was, hoe verkeerd gekozen
de wegen daarheen ook waren. Of zulke geontindividualiseerde kunst de massa meer
toegankelik zal zijn, moet in het midden blijven. (Naar mijn mening kan alleen de
vraag gesteld worden naar het bestaan van een werkelike élite en haar verhouding
tot de massa; de élite van de Gotiek was een werkelike élite; de onze is er een van
arrivisten en dus rasmatig niet existent). Nochtans zij met betrekking tot deze
toegankelikheid opgemerkt dat om een kunstwerk te genieten hetzelfde orgaan hoort
als tot het scheppen daarvan, tussen beide een graadverschil. Ik voor mij weet geen
antwoord op de vraag of ooit deze idylliese wereld in dewelke al de mensen over dit
zesde zintuig zullen beschikken werkelikheid zal worden. In elk geval de massa van
vandaag is zulke geontindividualiseerde kunst veel minder toegankelik dan hare
doorsneeliteratuur. Is daarom nu deze doorsneeliteratuur meer gemeenschapskunst?
Ja, inderdaad is zulks het geval voor een gemeenschap die, gelijke tred houdend met
de kunstenaars van tans, op gemeenschap niet het geringste aksent legt. Een artistiek
werk wordt niet meer gemeenschappelik doordat een groter aantal personen de
gemeenschapszin hebben verloren en nu met zijn velen van zeer onschuldige, steeds
individualistiese ‘circenses’ houen. Ik wijs er echter nogmaals op dat ik de term
‘gemeenschapskunst’ ongelukkig vind: er kan alleen van een persoonlike poging
spraak zijn, ook van de zijde van het publiek. Daarbij vestig ik er de aandacht op dat
ik, zelfs voor zulke zuivere resultaten als de pyramieden, slechts spreek van een
streven naar ontindividualisering. Want ‘ten slotte blijft het als alle mensewerk een
streven. Het kan niet volledig worden gerealiseerd omdat het gaat boven de kracht
van de mens. Daar ligt ook niet de vraag. Maatstaf is het streven naar
ontindividualisering. Hoe groter dit streven, des te groter het werk. Het door de mens
bereikbare resultaat is niet dit resultaat voor zich, maar het streven in dit resultaat.’
(Wat is er met Picasso, Ruimte, 1920). De kunst zelve is slechts een mythos. Hiermede
meen ik over dit debatpunt genoeg te hebben uitgeweid om ten minste een rectificering
der vergelijking Van de Woestijne-Roelants enerzijds, moderne dichters anderzijds,
beide groepen in verband gesteld met de vlaamse gemeenschap te mogen wagen. Ik
zeg: het is mogelik dat de gedichten van Van de Woestijne de massa toegankeliker
zijn, voeg er echter aanstonds bij dat deze voorkeur van de massa individualisties is
gedetermineerd. Van de Woestijne is dus hoogstens gemeenschapskunst a-posteriori.
Wat ik bedoel is gemeenschapskunst a-priori: een kunst wier conceptie een streven
is naar ontindividualisering, streven dat door een formeel-abstrakte vorm wordt
geëxterioriseerd. Of de gemeenschap daaraan iets zal hebben? Daar ligt de vraag
niet. Het ge-
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wichtige is dat het begrip van zulke kunst een estheties-formele omzetting is van de
idee gemeenschap. Om van zulke kunst realiter een gemeenschapskunst te maken
was vroeger de genialiteit van een Pharao (o verre koningschap!) voldoende. Nog
dit ter illustratie daarvan dat men deze formele gemeenschapskunst niet mag verwarren
met het resulteren uit de ambiance, het gedetermineerd-zijn van de kunstenaar door
de specifiese ideeën, gewoonten en verlangens van zijn tijd: de hoog-renaissance
aanvoelt direkter Rubens dan wel Giotto; dit beter aanvoelen geeft echter betrekkelik
de vraag naar gemeenschapskunst niet de geringste uitkomst.

In een schrijn zetten a.u.b.
Deze zin als ik verzoeken mag: ‘Maar als een niet christelijk dichter - of althans niet
christelijk zooals de kritikus - het ook eens over dood en leven heeft (net wat, zo een
dichter die het ook eens over dood en leven heeft) en ze nu ook precies in niet al te
lachende kleuren schildert, dan is hij een hoogmoedige pessimist, die alles ontkent
en wanhoopt aan Gods genade.’ (Urb. van de Voorde - Godsvrede). Ja, zo kan het
gebeuren, ziet u, wanneer een dichter het nou ook eens - pour donner du varié - over
dood en leven heeft en deze dingen in niet al te lachende kleuren, - natuurlik wel
lachend, begrijpt u, alleen niet al te lachend, - konterfeit. Neem u in acht voor deze
niet al te lachende kleuren. Het is heus een goede raad. Biezonder de kristelike
kriticus, echter niet kristelik in de zin van de dichter met de niet al te lachende kleuren,
is, om het gebruik dezer kleuren, niet tot lachen geneigd. Zoiets is bepaald erg
sektaries. Waarom nou ook niet eens lachen al zijn dan de kleuren door de dichter
gebruikt om dood en leven ook eens te schilderen niet al te lachend. Je moet zelfs
niet eens al te zeer lachen. Als de kriticus in het tempo van deze dichter-schilder wil
blijven, mag hij zelfs niet al te lachend lachen.

Over expressionistiese techniek
In Duitsland is er ‘een nieuwe litteraire school ontstaan, die thans expressionisme
genoemd wordt, waarschijnlijk naar analogie van een gelijknamige strooming in de
beeldende kunst, maar die er echter absoluut niets mede heeft te zien. Wat, voorzoover
ik oordeelen kan, dit litterair expressionisme het meest algemeen kenmerkt, is het
overvloedig gebruik van het beeld dat expressief wil zijn en meestal onlogisch is.’
(U.v.d.V. - Rythme en beeld - De Stem - Februarie). Ik moet de aan argumenten zo
gehechte heer v.d.V. nogmaals beleefd doen opmerken dat ik, ook hier weer, in
puncto dit absolute niets met elkaar te maken hebben van expressionistiese dichtkunst
en schilderkunst tevergeefs naar een argument zocht. (Indien argumentloze kritiek
inderdaad een kenmerk van expressionistiese auteurs is, zoals de heer v.d.V. het
hebben wil, dan heeft hij daarmee ruimschoots gelijk de naam ‘expressionist’ voor
zich op te ei-
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sen, zoals hij dit in zijn opstel Godsvrede doet). Dus: expressionistiese schilderkunst
en dichtkunst hebben niets met elkaar te zien. (Te zien, nou dat kan ik best begrijpen,
maar te maken?) De vraag is: wat bedoelt de heer v.d.V. met expressionistiese
woordkunst? Wat is, naar zijn oordeel, expressionistiese schilderkunst? - Moet ik de
hierboven geciteerde zin zo interpreteren - er is trouwens geen andere interpretering
denkbaar - dat de expressionistiese dichtkunst van Picabia, Schwitters, Kassak niets
te maken heeft met de expressionistiese beeldende uitdrukking van Picabia, Schwitters
en Kassak? Of b.v. dat de dichter August Stramm geen expressionistische
verwantschap heeft met de schilder Stuckenberg? Is het werkelik zo bedoeld, of kent
hij eenvoudig dit alles niet, zodat hij bij gevolg niet weet wat expressionisme is en,
toch daarover schrijvend, bijgevolg niet weet wat hij vertelt. Die brave Stemlezers
zullen 't wel verteren. Maar ook wanneer ik de schilders en de dichters van de
rechterzijde van het expressionisme vergelijk, zo tref ik enerzijds Tappert,
Schmidt-Rottluff, Felix Müller, Gleichmann; anderzijds Becher, Leonhard, Rubiner,
Wolfenstein: van schilders tot dichters wel degelik een grote verwantschap naar de
geest en naar de formele uitdrukking. Ik noem als kenmerken: in de psychiese oorzaak
een hang naar het pathetiese (leidenschaftliche) waarvan de vertaling in het formele
is barok van de tekening. Deze ‘pathetisch-verzerrte’ tekening is in een gedicht van
Becher aanwezig zoals zij aanwezig is in een schilderij van Felix Müller. Verder
manifesteert zich deze pathetiese menselikheid daardoor barok dat op de formele
samenhang niet een aksent wordt gelegd; oude en nieuwe versvorm, proza lokaalkleur, tonaliteit en pointillé verbroederen fauvisties naast mekaar, niet tegen
een beter weten in, maar omdat de pathetiek de alleen heersende energie is. Tegenover
de fenomenen staan deze schilders en dichters zó dat hun de sympathie - (in
oorspronkelike betekenis) - met de fenomenen hoofdzaak is; deze fenomenen echter
zijn reeds - noodzakelik subjektieve visie - in de stroom aller dingen der deze
kunstenaars eigen pathetiek gevat: zo treft gij op het schilderij deze
krampachtig-vertekende bomen en deze dolledanshuizen; in het gedicht deze
patheties-barokke handelingslawiene van velerlei dingen. Wat bij deze kunstenaars
het meest door zijn afwezigheid opvalt is deze distans die, zelf, nooit de dolledans
der dingen meedanst. Het pathetiese is maatstaf geworden aller dingen; niet enkel
als motoriese kracht, maar ook als formele uitdrukkingswijze. Ook de film Het cabinet
van Dr. Caligari hoort bij dit expressionisme. De perspektieve wordt wel verschoven;
in de dichtkunst worden wel fenomenen van diverse ervaringszonen naast elkaar
gesteld; het verschuiven blijft echter steeds bij lokaalfeiten. Bij de
links-expressionisten (men noemt sommigen Dada; dada heeft nooit bestaan) gaat
het tegen de kategorie zelve. De hoogste wens: zich zovér mogelik van de drukkende
schaduw der kategorieën, voornamelik van deze der kausaliteit, te verwijderen.
Natuurlik is ook dit een onbereikbare grens. Elke generatie heeft haar
wandelende-jood-probleem.
Wat echter de tweede van de twee hierboven geciteerde volzinnen van de heer
v.d.V. betreft, deze toont zijn steller nog minder georiënteerd dan de eerste. ‘Wat dit
litterair expressionisme kenmerkt, is het overvloedig gebruik van het beeld.’
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Mag ik nu, in puncto expressionisme, net als die sukkel van een ‘Waarheid’ in
Teirlinck's Vertraagde ook eens een woordeken meespreken? Nu dan, naar mijn
oordeel, kan er van een expressief gewild maar in werkelikheid onlogies beeld reeds
daarom weinig spraak zijn omdat het beeld helemaal niet gewild is. ‘Weer het beeld’
is zo ongeveer een strijdkreet van de expressionistiese dichters. Waarheid, waarheid!
waar is nou de waarheid? (iemand meent entre les deux; - poëzie is echter geen
galanteriewinkel). Natuurlik: ik zie best in dat de heer v.d.V. zich sterk zal voelen
met bewijzen uit de auteurs in de stijl van Caligari. Uitstekende dichters wie weet,
maar voor het expressionisme lang niet maatgevend: zij zijn met het expressionisme
slechts over de bezem getrouwd. Expressionisten zijn (parfaitement: des purs):
Cendrars, Soupault, Aragon, Breton, August Stramm, Cocteau (Poésies 1918-20),
Runge, Franz-Richard Behrens, Tzara, Picabia, Kassak. Bij al deze dichters is het
gebruik van het beeld uiterst gering. Bij Stramm, Soupault, Behrens, Picabia, Kassak
bijna gans uitgeschakeld. Cendrars, wellicht de meest op en top lyrieker, vergist zich
soms, wat trouwens als lyrieker zijn goed recht. Het beeld ontsnapt hem malgré lui.
Theorie is ten slotte buitengewoon gekondenseerde essens. Niemand gebruikt haar
in deze gekondenseerde toestand. Daarenboven: Wij komen allen uit de Simboliek;
het weten om een poëtiese eis is niet voldoende om zo maar met de traditie die zich
in het onderbewuste heeft gevestigd mij niks - jou niks te breken. Trouwens wij eisen
geenszins uiterste konsekwens. Stellig er komen af en toe bij deze dichters nog
beelden voor, zij horen bij de lyriese emotie en zijn dus theoreties gezien défauts défauts die wie weet het en om met Ensor te spreken - de nog steeds jong-onrustige
Ensor - de meest interessante eigenschappen van de artiest vormen.
Theoreties dus is de eis van deze expressionisten: weer het beeld. Prakties zijn zij
reeds zover dat de beelden schaars zijn in hun werk, het tegendeel dus van
overvloedig, - van dit kwalificatief zelfs een juister tegendeel dan helemaal niet
aanwezig. Waar de beelden voorkomen zijn zij in die zin niet gewild dat wij ze
zouden geweerd hebben, indien wij van meetaf hard, zonder op het verwerken van
een bewuste theorie in de onderbewuste visie acht te geven, de theorie primerend op
het noodzakelike assimileringsproces zouden hebben doorgevoerd6.
In de plaats van het beeld stellen wij de associatie. Het gebeurt dat gans het gedicht
slechts één ketting is van associatief verbonden werkelikheden, b.v. dit gedicht van
Soupault: ‘Une enveloppe déchirée agrandit ma chambre - je bouscule mes souvenirs
- on part - j'avais oublié ma valise’.
Bij het metafoor hoort het zo dat de voorstellingen uit het tweede gebied te
vergelijken wezen met de voorstellingen uit het eerste gebied, vertrekpunt. Alle
vergelijkende tendens blijft echter de associatie vreemd. Waarom verkiezen wij deze
associatie? Omdat zij positiever is: het geassociëerde heeft daar niet de funktie het
eerste lid te verklaren

6

Het is wellicht geraadzaam het antwoord te voorzien: Maar, beste jongen, uw vertoog ziet
van beelden zwart. - Een vertoog is geen gedicht. Een vertoog legt uit; vandaar de beelden.
Een gedicht is en legt niet uit. Zoals een plant.
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of duideliker te maken. Feitelik verkiezen wij de associatie dus niet boven het beeld;
wij gebruiken ze; het beeld is ons een intrigant. Wanneer ik in het gedicht Marcel
Schwob zeg: ‘gij zijt de stem van de Doper’, zo is dit geen beeld, maar positieve
realiteit. Moest iemand mij de vraag stellen: Maar hoe kan een mens, tenzij door de
beeldspraak verklaarbaar, een stem zijn, zo antwoord ik: de stem is mijn
ervaringswijze van het fenomeen Schwob, net zoals ik mijn ervaring uitspreek
wanneer ik zeg: dit huis is hoog. Evenwel geef ik toe dat zulke positivering nog tot
misverstand kan lijden, misverstand dat ik gans zocht te ontwijken in Bezette stad behalve in het als tegengewicht bedoelde gedicht Sous les ponts de Paris - en dat ik
stellig in gedichten als Nachtelike optocht, Land en Land-avond gans heb vermeden.
Associaties worden gebruikt om tot het versterken van het ritme bij te dragen, - zie
b.v. La prose du Transsibérien van Cendrars, - zodanig vervangen associaties alle
stemmingsomschrijving doordat zij de dinamies-lyriese vertaling van deze stemming
zijn. In de moderne dichtkunst gebeurt alles in de tegenwoordige tijd. In het algemeen
wordt de associatie slechts gunstig gebruikt waar een ritme moet worden vertraagd
of versneld. Hinderlik wordt de associatie waar zij eenvoudig kan worden vervangen
door de toestand. Als voorbeeld van wat ik toestand noem, dit van Cendrars: ‘Sous
la robe elle a un corps’. Zo is in de grond ook de werkwijze van Lasker-Schüler. Met een beeld als het door de heer v.d.V. van Wies Moens geciteerde: ‘hun gelaat
als een Japans landschap’ kan ik me natuurlik niet verzoenen, veel meer het staat
aan de antipode van wat mijn bedoeling is: de positieve uitdrukking. Ik zeg: ‘Wat
ben je een prachtig weenautomaat.’

Het woord: eeuwig
Alvorens te besluiten moet ik nog even op het misbruik van het woord ‘eeuwig’
attent maken. - Het woord eeuwig is het meest courante woord geworden van het
vocabularium van sommige dichters en critici. Het wordt vooral gebruikt om de
continueerlike samenhang der lyriese traditie te bewijzen, ongeveer zo: de Bijbel,
de Upanishads, Shakespeare: eeuwige lyriek. - Wat over een gedicht binnen een
halve eeuw zal worden gedacht is als voor de dichter mogelike probleem-stelling
bijzaak. Indien wij het woordje eeuwig een ogenblik konden laten rusten, dan zou
ons dit in elk geval reeds de winst bijbrengen van de waarlik ‘eeuwige’
eeuwigheidsofistiek der epigonen te zijn verlost. Angstvallig daarop letten of
gedichten aan het criterium ‘eeuwigheidswaarde’ kunnen worden getoetst betekent,
waar de dichter zelf aldus handelt, niet eerbied voor de traditie, - de traditie betekent
in de europese kunst nooit getrouwheid aan de traditie, - maar eenvoudig arme
individuële angst tegenover het onbekende, toestand die zal worden gered door de
eeuwigheidswaan in het gedicht conkreet geworden; de individualistiese continuïteit
van de dichter door het gedicht: een materialistiese metafysis. - Alleen wanneer de
kunstenaars er weer toe komen een werk te scheppen enkel gemotiveerd door hetgeen
naar hun mening noodzakelik is om hun verrast-zijn om de spanning Ik-omwereld
uit te drukken, alleen wanneer de dichters er
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weer toe komen gans buiten het slameur van deze eeuwigheidswaan deze spanning
dichterlik uit te zeggen zó alsof morgen het gedicht kon zijn vergeten, alleen zo
worden ‘eeuwige’ gedichten geschreven. Zulk dichter zou - hoe gekompliceerd de
spanning ook weze - weer eenvoudig zijn. De eenvoud wordt niet door het niveau
bepaald. Platoon is eenvoudig.

Besluit
Het is mij slechts mogelik geweest op enkele punten te insisteren; rectificeringen
verlangen nu eenmaal breedvoerigheid. Veel - daarom niet minder belangrijk dan
hetgeen wel in deze bespreking plaats vond - moest daarom ongezegd blijven: zo
had ik graag naar het al dan niet houdbare willen zoeken in de bewering van de heer
v.d.V. - ook hier blijft het bij een bloot beweren - dat de poëzie van Lasker-Schüler
cerebraal zou zijn; niet minder graag had ik de evolutionistiese lyriektheorie
aangevallen die in het slagwoord ‘Excelsior’ culmineert en door de heer v.d.V., spijts zijn overtuiging om de eeuwige lyriek - insgelijks wordt verdedigd, - wat
trouwens niet anders kon, ‘de vooruitgang’ doet elk doorslag-Europeër het hart van
fierheid feller kloppen. Ik moet dit alles echter links laten om snel nog te besluiten:
1) Voor wat het eerste punt betreft, dit werd reeds op zich-zelf besloten in zover
ik de solidariteit uitgedrukt door het kollektieve ‘vlaamse modernen’ verwierp, verder
de wens uitdrukkend eindelik bij een meer techniese dan gevoelskritiek te belanden,
daar m.i. alleen zulke kritiek bij machte zou zijn reële parallellen van denkbeeldige
te scheiden.
2) Al de andere punten raken de dichter-kriticus Van de Voorde. Ik kom tot deze
besluiten:
a) dat de opstellen van de heer v.d.V. daarvan het bewijs leveren dat hun steller
juist niet de rechte man is om over de argumentloosheid en het sektarisme van
anderen te spreken; dat zijn opstellen trouwens het bewijs niet brengen van de
aanwezigheid van deze argumentloosheid en dit sektarisme bij de aangevallen
auteurs, waaruit volgt dat wij hier met blote onkontroleerbare beweringen te
doen hebben, wat, met het oog op het publiek, minstens een merkwaardig
procédé;
b) dat de heer v.d.V. niet zo een classicus is als hij, door een fel-geaksentueerde
voorkeur voor alle klassiek, daarvan de schijn wekt; het beheersen der klassieke
prosodie heeft weinig te betekenen waar de klassieke précision van het denken
wordt vervangen door een reeks slagwoorden betreffende de superioriteit van
de klassiek;
c) dat de traditie geenszins wordt gediend door het oeuvre van de voorzitter der
rederijkerskamer ‘Eikels worden bomen’;
d) dat de slagwoorden waarbij dit van de paranoïa natuurlik niet wordt vergeten,
die de heer v.d.V. gebruikt tegen deze dichters die elk voor zich een nieuwere
richting uitgaan identies zijn met de slagwoorden die van oudsher tegen elke
nieuwe richting worden gebruikt; dat de heer v.d.V. voor wat zulke kritiek
betreft, inderdaad zeer ge-
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e)

f)
g)

h)

i)
j)

slaagd de traditie voortzet;
dat banale begripsverwarringen - waarvan deze van Logos met logica als
voorbeeld mag gesteld - daarop wijzen dat de heer v.d.V., snel tevreden, een
goedkoop standpunt inneemt aan de oppervlakte der dingen;
dat zijn uit een grove vergissing resulterende tegenstelling van
gemeenschapskunst en intuïtieve kunst onhoudbaar is;
dat hij, spijts het aksent dat hij op de techniese vaardigheid legt, niet bij machte
is een onderzoek te doen naar de lyriese techniek van ‘moderne’ gedichten; dat
hij dan ook zo zeer verscheidene uitdrukkingswijzen als deze van Lasker-Schüler
en Wies Moens verwart;
dat hij tegenover vreemde kulturen als deze welke in de kunst van zeer
verscheiden negervolken hare zeer diverse uitdrukkingen vonden - daarbij
spreekt de heer v.d.V. over negerfetisjen net alsof er één negerkunst zou bestaan
- en op een andere plaats tegenover het quiëties ethos van het boeddhistiese
Indië (hij noemt dit: ‘het navelkijken van een fakir, die immers ook een inzicht
heeft verworven’, waarachter hij kranig een roepteken plaatst) een oordeel
uitspreekt dat elk commis-voyageur graag als het zijne zou accepteren: het
gemoedelike standpunt der europese superioriteit en deze superioriteit zelve
bevestigd naar het paradigma der Renaissance; een standpunt dat slechts uit een
flauwe nomenclatuur van schoolse wijsheden wordt samengesteld: ‘sublieme
gewrochten’, ‘beschaving’ en ‘hoogte-tijdperk’ en dat voor het overige niet
eens enthoesiast wordt verdedigd. (Niet dat hij het Renaissance-standpunt
verkiest bespreken wij, maar wel hoe hij dit doet);
dat het met zijn veelbesproken twijfel en met zijn angst bijgevolg ook niet zo'n
vaart zal nemen; - heb geen angst: es kommt schon in Ordnung;
dat de heer v.d.V. in werkelikheid niet beproeft te onderzoeken of deze moderne
dichters wel degelik met de traditie hebben gebroken en zo ja, of zij daartoe
geen plausiebele redenen hadden; ten slotte of het wel aangaat reeds nu naar de
verhouding met de traditie van deze ten slotte toch debuterende dichters te
vragen: is niet het ganse werk van een uiteenzetting met de traditie.

Uit deze enkele punten resumeer ik voor mij deze hoofdkonkluzie: tussen de heer
v.d.V. en mij gaat het inderdaad niet alleen om formele differensen; het gaat in
werkelikheid om een verscheiden denken om het denken van de dichter. Ik tref bij
de heer Van de Voorde aan deze eigenschap die aan de antipode van het dichterschap
ligt en bon sens heet; niet enkel deze eigenschap tref ik aan, maar ook het korrelaat
waaronder de bon sens al diegenen die wanen hem te bezitten neerbukt: de
gouden-kalf-aanbidding van de bon sens.
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Heinrich Campendonk
Que le public allemand ait cru pouvoir constater dans l'oeuvre de Campendonk la
représentation d'un monde mystérieux et féerique, la représentation du
‘Märchenhaftes’ qu'il aimait déjà chez Novalis et Hoffmann et dont il continue à
rechercher la présence dans chaque oeuvre d'art, pareil fait nous offre la première
occasion de préciser un aspect général de l'oeuvre de ce peintre. L'oeuvre de
Campendonk n'est nullement mystérieux, si on prête à ce qualificatif cette portée
littéraire qui est un résultat de l'attitude du public vis-à-vis du romantisme allemand.
Cet oeuvre ne raconte rien d'un voyage lointain, pas même d'un lointain voyage
imaginaire. Mais si, au contraire, le public allemand entendait signifier par ce
qualificatif que l'oeuvre de Campendonk révèle l'aspect fantasmatique des choses et
la relation fantasmatique entre les phénomènes et le moi apercepteur, si donc il
prétendait affirmer que seul le mot mystère convient à la relation qui existe entre les
phénomènes, l'aperception et la conception, dans ce cas-là le public allemand aurait
entièrement raison. L'aventure du moi en face des phénomènes est infiniment plus
mystérieuse que l'aventure d'Aladdin - de qui, pour le surplus, nous sont étrangers
non les désirs, mais l'audace qu'il y a à vouloir les exprimer. Le mystère que peint
Campendonk est immanent au moi, et non transcendant. Si nous avions à transposer
au théâtre un tableau de Campendonk, nous trouverions parmi les personnages: la
chaise, la table, un tournesol, une pipe; le régisseur serait ce moi que l'on devrait
déterminer négativement et positivement par la parenthèse: non pas le moi
individualiste, mais bien le moi biologique, le moi kantien.
Il se peut que ce qui précède, cette antithèse entre le mystère de l'aventure d'Aladdin
et le mystère de l'aventure du moi, paraisse trop évident pour devoir être encore
énoncé. Ce serait vrai, s'il ne s'agissait ici du fait concret que Campendonk exprime
la connaissance du mystère de la connaissance. Faire entrer, même à titre d'indication,
la critique de la connaissance kantienne dans un essai sur l'oeuvre d'un peintre, ne
présenterait qu'une vague utilité s'il ne s'agissait précisément de ce fait concret: une
conception de peintre se développant parallèlement à la pensée de Kant. J'aimerais
écrire: Campendonk voit comme Kant a pensé1. Le peintre naturaliste ou
impressionniste n'aperçoit pas son imagination sur le même plan que les phénomènes
du monde extérieur; pour lui, son imagination ne rentre pas dans la catégorie des
phénomènes. Lorsqu'un peintre naturaliste peint un objet, il le fait avec la conviction
que le phénomène est identique à l'objet en soi. Le peintre impressionniste, lui, conclut
un compromis: il recrée

1

Il n'est pas inutile de faire remarquer que Kant lui-même n'a pas toujours vu comme Kant
a pensé. Devant les problèmes d'esthétique, problèmes concrets, le philosophe Kant redevient
le professeur de philosophie de Königsberg. (Über das Gefühl des Schönen und Erhabenen).
On pourrait, pour expliquer cette incompatibilité, citer Boileau ou Wilde, suivant ses
préférences personnelles.
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l'objet d'après un subjectivisme individuel. La réalisation de l'objet ne lui important
qu'à titre secondaire, il en sacrifie aisément les qualités essentielles: la solidité et
l'aséité; il le dissout aisément dans l'atmosphère qui doit exprimer son subjectivisme
individuel. D'ailleurs, la solidité des corps est toujours nuisible à la signature
individuelle telle que l'entend la formule impressionniste. Le peintre pour qui le
criticisme constitue une façon de voir, aperçoit, en même temps que le soi-disant
phénomène objectif, l'acte de recréer que son imagination vient d'accomplir. Il voit
l'objet multiplié par un autre objet de même espèce et qu'il crée lui-même; il se voit
phénomène dans le phénomène. Pour lui, le sujet est objectif au même titre que les
phénomènes du monde extérieur; en même temps, il ne peut, d'autre part, oublier
que ceux-ci sont, au sens kantien, subjectifs. Le sujet est dans les objets comme
l'objet dans le sujet; ou plutôt les objets sont pour le sujet une façon de s'apercevoir.
Plotin déjà a dit: l'âme n'est pas dans le monde, mais le monde est dans l'âme. Le
peintre naturaliste négligeant l'essentiel - sa propre imagination considérée comme
phénomène - peint une réalité diminuée de ce qui en fait une totalité, c'est-à-dire
qu'en vérité il ne représente aucune réalité. Le peintre impressionniste diminue
également la réalité, puisqu'il représente un moi accidentel et non le moi qui dans
chaque localisation doit être total. En ajoutant au simple phénomène sa conception
individuelle, ce peintre représente une réalité tronquée: de sorte que le phénomène
même reste incomplet; l'addition du phénomène et du moi ne saurait y obvier, parce
qu'il est impossible d'additionner ou de soustraire ces deux valeurs. (Un garçon
possédait une grappe de raisins Frankental. Or, naïf et aimant probablement le nombre,
il se dit: ‘J'ai deux grappes: une grappe de raisins et une autre de Frankental’). Il n'est
pas nécessaire de voir les phénomènes à travers un tempérament. Ils n'existent, pour
moi, que par moi. Ils sont moi. Seulement, il faut s'en rendre compte.
Le peintre, chez qui, au contraire, le criticisme est une façon de voir, représente
de façon exacte la réalité nécessairement subjective. Sans le sujet considéré comme
objet dans les objets, il n'y a pas de totalité. Mais comme cette totalité est pour nous,
catégoriquement, une qualité essentielle de la réalité, il n'existe pas de réalité sans
ce sujet qui se considère comme: objet dans les objets. Le rôle des objets est d'être
le miroir du moi. La conscience de cette localisation du moi dans une pipe, dans une
fleur (plus exactement: autour) est, malgré, ou par la connaissance, le seul mystère
des objets ‘extérieurs’. Le seul aspect mystérieux que présente ‘l'extérieur’ est une
conséquence du fait qu'il n'est pas autre chose qu'extériorisation. Représenter
l'extérieur sans l'extériorisation équivaut à la représentation d'une fausse réalité:
imprimer des billets de banque sur du papier de journal. Peindre cet extérieur multiplié
avec la conscience qu'il n'est pas autre chose qu'extériorisation, c'est peindre vrai et
représenter un mystère exact. Situer l'extérieur dans la conscience de l'extériorisation,
c'est spiritualiser cet extérieur empirique, la matière. Aussitôt qu'on aura vu selon
cette vision, ne fût-ce qu'une seule fois, on ne cherchera pas d'autres merveilles que
la réalité même: le merveilleux objet qu'est le moi enfermant en soi une table, une
bouteille. Au lieu de niveler la vision et la pensée et bien loin d'exclure le merveilleux,
la connaissance nous le révèle. Il n'est plus nécessaire d'être mage ou spirite. L'aspect
fantasmatique des objets est une consé-
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quence de l'état réel de notre connaissance. Quiconque a conscience de cet état de
notre connaissance, n'est plus capable d'apercevoir les choses séparées de leur aspect
fantasmatique, c'est-à-dire qu'en voyant une table, il apercevra en même temps le
phénomène de son extériorisation. ‘Apprenez à connaître’, nous dit Friedlaender, le
néokantien d'après Marcus, ‘qu'il n'existe pas autre chose que des merveilles. Mais
l'ordre régulier par lequel l'éternelle merveille créatrice se manifeste objectivement,
la fait paraître non-merveilleuse.’ C'est un géranium laque de garance, encadré d'une
croisée émeraude, que j'ai aperçu lorsque pour la première fois j'ai vu selon cette
vision, conscient de ce qui m'advenait. N'ai-je pas eu la sensation d'être comme une
lanterne magique dont les rayons se briseraient sur les objets en soi: géranium et
croisée? Mais ce que j'apercevais, c'était bien, à l'extrémité des rayons de la ‘lanterne’,
l'image qu'elle projetait sur l'écran. Chaque objet peint par Campendonk me rappelle
ce géranium: une vision aussi réelle que merveilleuse et, parce que merveilleuse
et-réelle: totale. Je cite cet exemple personnel pour établir que ce qui précède ne
désire nullement déterminer une connaissance scientifique, mais bien cet état de
cohésion entre l'esprit et la réalité d'où naissent, selon la définition de Carrà, les
fantasmes de l'art durable.
Ce n'est donc pas en premier lieu par la façon de peindre les objets que se distingue
l'oeuvre de Campendonk, mais par cette façon de penser les choses que postule, pour
le poète, Cocteau dans son Secret professionnel. Penser les choses, c'est introduire
subjectivement une nécessité dans la nature. Penser les choses, c'est les styliser; c'est
réaliser, avant la lettre, le style qui, selon Max Jacob, est l'extériorisation par des
moyens choisis. Introduire une nécessité subjective, la seule qui nous appartienne,
dans la nature, c'est l'enrichir. Styliser c'est simplifier; simplifier c'est enrichir. C'est
seulement dans la ligne simplifiée que se révèle la richesse de la nature. Styliser une
feuille, signifie simplifier avec discernement à l'aide de moyens choisis, c'est-à-dire
rendre la nature formellement plus riche. Par sa façon de penser les choses, en mettant
dans la nature cette nécessité subjective, corrélative de sa conception critique,
Campendonk stylise, avant la lettre, son tableau. Nous voilà bien à l'antipode du goût
allemand tel que le définit Félicien des Ormeaux: ‘le goût allemand équivaut à une
idée de la nature considérée avec ses défauts et non comme elle pourrait être dans
sa pureté.’
On appelle mythe l'acte de sublimer la relation existant entre l'inconnu, qui est la
réalité dite objective, et le facteur connu, le moi. L'oeuvre artistique pour laquelle
on pourrait revendiquer ce terme, doit fixer la vision fantasmatique de cette relation.
C'est précisément ce que je voudrais faire pour l'oeuvre de Campendonk: l'appeler
une expression mythique. Une pipe peinte par Campendonk est à l'objet pipe ce que
le Minotaure est au fils de Minos. Elle n'est pas un symbole, mais, selon le sujet,
l'expression réelle de la relation entre l'objet et le moi.
On pourrait dire également que ce n'est pas le phénomène qui importe, mais bien
la possibilité de l'aperception du phénomène.
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Dans une rue étroite: un cheval blanc, une voiture. Le cheval souple et stable. Voici
la voiture qui est au cheval comme un jouet-camelote à un objet naturel. La rue est
remplie par la tache blanche du cheval. La tache blanche pèse sur la rue. A peine
perceptible, à cause des valeurs voisines, une surface grise s'isole de la masse blanche.
Ensuite, les caractères noirs sur la plaque se distinguent des taches noires du cheval.
Les caractères croissent. ‘Il mord.’ Qui mord? Les caractères grandissent, puis se
resserrent selon le rythme mathématique de la marche. Le contraste augmente et
disparaît. Le rythme va de l'hallucinant, qui n'est autre chose que ce léger contraste
du cheval blanc et de la surface grise, au grotesque: les petits caractères noirs qui
s'efforcent de déterminer cette masse blanche. Les roues d'arrière posent - il faudrait
pouvoir dire: carrément - un grand point final.
Cette vision est au delà des possibilités verbales. Une émotion optique directe. Le
sujet s'est concentré dans une extériorisation optique. Il se résoud dans cette vision
d'un phénomène ordinaire, qui, de ce fait, se crée sa forme limitée et isolée, c'est-à-dire
nécessaire. La cause de la vision n'est ni dans le sujet, ni dans l'objet, aussi longtemps
qu'on s'efforce de voir en ces termes une antithèse. La cause est dans la rencontre
d'intériorité et d'extériorité.
Les tableaux de Campendonk sont directs comme le cheval blanc pris dans les
tenailles de la rue. Des contrastes isolent un phénomène déterminé de l'extériorité
environnante. Par l'addition imprévue d'un contraste, une banale apparition se
transforme en vision. Les contrastes isolent le phénomène et dès lors les contrastes
deviennent les rapports positifs du phénomène isolé. Le contraste détermine le tableau
en le séparant de l'extériorité, c'est-à-dire en le repliant sur lui-même. La petite plaque
‘il mord’, sur le cheval, sépare ce contraste comme phénomène total du reste de
l'extériorité et détermine l'aséité de cette vision. Ainsi cette surface n'est pas autre
chose que l'antithèse nécessaire au cheval, l'expression différentielle d'une synthèse.
Le cheval a besoin de cette antithèse pour s'affirmer comme une réalité isolée dans
l'extériorité. L'unité s'exprime par l'antithétique. Les contrastes séparent d'une manière
directe et précise, de sorte qu'il ne reste aucune trace du processus. Les tableaux de
Campendonk possèdent cette qualité de l'isolement direct et précis. L'aséité est nette
et laisse le spectateur en face du tableau sans histoire. Le mécanisme de la vision
s'efforçant vers l'expression ne laisse pas de traces sur le tableau. Comme une maison
achevée. De même que se trouve devant nous le cheval tranquille et sa détermination
grotesque, s'isolant en synthèse par l'antithèse.
L'oeuvre d'art est désindividualisée et en même temps individuelle, c'est-à-dire
désindividualisée par rapport au sujet, et phénomène en soi, donc individuelle - ce
qui ne peut être divisé - comme oeuvre d'art, comme microcosme. En matière critique,
il faut préciser par des contrastes qui n'existent dans l'oeuvre d'art qu'à l'état de
mécanisme de l'expression. On ne peut exprimer l'unité que par des différences, qui
ne constituent que par abstraction les éléments ou effets épars de cette unité. En tant
qu'individualité spirituelle - avant la lettre donc - l'oeuvre d'art est un tout
indifférentiel. Pour prendre corps, pour se manifester, cette individualité a besoin
d'une expression différentielle.
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Dans l'oeuvre de Campendonk cette individualité spirituellement indifférentielle se
manifeste par sa polarisation en éléments fantasmatiques et en éléments tranquillisés.
Fantasmatique, parce que, dans les tableaux de Campendonk, les simples objets sont
maintenus à l'état de relation entre eux, pour ainsi dire sans qu'ils aient leur place
dans un milieu biologique. Sans affectation subjective, pourrait-on dire. Ce qui serait
faux, car l'affectation subjective réside précisément dans cette piété qui laisse les
choses dans leurs relations, dans leur aséité, leur isolement de tout milieu. L'affectation
subjective, c'est cette surprise primordiale devant une réalité inconnue qui rend
l'aperception de cette réalité visionnaire. Les objets des tableaux de Campendonk
ont l'air d'être là pour la première fois, sans que le sujet connaisse leur destination.
Leur seule présence constitue le phénomène visionnaire: le mystère. En premier lieu,
c'est l'aséité des objets en soi et la concentration des objets en eux-mêmes, sans
rapports entre eux, qui situent les tableaux de Campendonk dans leur unité idéale.
D'autre part: tranquillisé, parce que cette surprise est équilibrée par un autre événement
que l'on pourrait appeler, selon la formule platonicienne, le souvenir de l'idée. Les
objets, en même temps qu'ils étalent leur réalité inconnue, présentent un élément
tranquiilisant en face de ce monde mystérieux. On ne saurait préciser cet élément
d'une façon positive. Cette réalité inconnue déclanche, par la surprise qu'elle provoque,
le souvenir intuitif.
La surprise devant la réalité inconnue ne laisse aucune place aux aspects multiples
de la réalité passagère. Elle doit s'exprimer par l'élémentaire et ce primitivisme qui
est l'équivalent de l'aperception première. Ces qualités sont parallèles, dans le plan
expressif, à la surprise dans le plan visionnaire. L'expression dans l'oeuvre de
Campendonk semble être toute préparée dans la vision, sans synthèse éliminante.
Ayant devant lui le fait concret de l'expression - le tableau - le spectateur n'est pas
tenté de suivre une voie inductive pour arriver au contenu spiritualiste. Le schématique
dans l'expression s'identifie avec le surprenant dans la vision. Chez Campendonk la
synthèse éliminante apparaît superflue, parce que la surprise semble ne pas connaître
les aspects empiriques. Ces aspects ne paraissent pas être éloignés: bien plutôt, ils
n'ont jamais existé. Tels les peintres paysans bavarois, tel le douanier Rousseau: il
n'y a pas d'antithèse empirique-métaphysique dans les phénomènes. Les phénomènes
eux-mêmes sont tout. Par conséquent, nulle élimination des aspects multiples et
changeants. Pour les peintres bavarois il n'y a rien qui ne soit mystérieux. Mais aussi:
tout ce qui se manifeste est réel. Ils ignorent le doute. Tout ce qui se manifeste dérive
de Dieu et est réel; tout est mystérieux et réel parce que tout dérive de Dieu et Dieu
est la réalité inintelligible. L'accidentel ne trouve pas de place dans leur vision. Leur
vision est toujours synthétique et comprend toujours toute l'expression. Leur
expression n'est pas un effet: ils traduisent simplement leur vision qui est en même
temps expression. Mais ils ne voient que le mécanisme primitif des choses et ne
connaissent que l'expression schématique. Ils ne voient que des surfaces et se gardent
bien d'aller, scientifiquement, au delà de l'aperception première. Le spectateur voit
le résultat de la construction en tant que totalité; jamais il ne risque de se perdre dans
une trace du processus parcouru. Ces peintres paysans semblent se jouer de la
difficulté. Tout paraît avoir été fait sans effort. - Ils sont les plus proches
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parents de Campendonk. Son tableau n'expose pas les difficultés de l'interprétation
de la vision. On pourrait dire que son tableau semble être une copie exacte de la
vision et que celle-ci ne se distingue en rien d'une autre réalité. Et par rapport à
l'élimination, on pourrait dire que Campendonk ne connaît pas d'extériorité empirique;
que toutes les choses se trouvent devant lui dans leurs relations platoniques. Son
tableau c'est la maison achevée: on ne se perd dans aucune trace ni dans aucune
difficulté de la construction. Concentration intérieure qui, de l'extérieur, a l'air d'un
jeu.
Non seulement la surprise devant la réalité inconnue qui est un résultat intuitif de
la connaissance consciente, mais aussi le mystère de cette réalité qui est la possibilité
de la connaissance du monde extérieur, élimine les aspects multiples. Comme le
mystère de la possibilité importe, il ne permet plus au sujet de dévier dans une
aperception des éléments secondaires; cette connaissance de la possibilité fait se
concentrer le sujet dans une aperception de la totalité. D'ailleurs: apercevoir dans un
objet la possibilité de la connaissance subjective c'est le spiritualiser; or on ne saurait
spiritualiser ce qui n'est qu'un détail, ce qui n'est qu'une qualité de l'objet, ou alors
cette qualité, ce détail se concentre en lui-même, devient indépendant: une totalité.
Nous remarquons donc dans l'oeuvre de Campendonk comme première qualité: la
totalité des corps qui, par eux-mêmes ainsi que par leurs relations picturales et
architectoniques - les relations extérieures étant à peu près entièrement exclues de
par la nature de l'aperception première - forment le tableau.
Par cette totalité Campendonk veut réaliser la solidité et la densité - picturalement
naturelles - de ses corps. On appelle modelé la manière de suggérer la solidité et la
densité des corps par le moyen d'un affaiblissement graduel de la couleur. Tous les
efforts de Campendonk se concentrent pour parvenir à l'aide de couleurs locales,
sans introduire une source de lumière extérieure et sans nuire à la surface plane du
tableau, à une solidité réelle plus grande que celle que permet le modelé. Si on
n'emploie pas le terme ‘tradition’ uniquement pour désigner la façon de peindre
introduite par la Renaissance - ce qui est d'ailleurs arbitraire - Campendonk se trouve,
par cette recherche de la solidité, fortement lié à la tradition, notamment celle des
primitifs italiens, des primitifs allemands du XIVme et du XVme siècles (Bertram,
Francke et aussi en partie le beau Maître de la Vie de Marie) et du Breugel qui peignit
le Pays de Cocagne. Certes, les néo-impressionnistes avaient déjà tenté de réhabiliter
la surface plane. Ils y réussirent d'ailleurs, mais seulement en sacrifiant la totalité et
la solidité des objets. Or ce qui importe à Campendonk, c'est de réaliser cette surface,
tout en maintenant l'aspect total et solide des corps. C'est dans le même but que
Campendonk place l'un à côté de l'autre des plans et des objets à échelles diverses,
sans indiquer la transition, soit par la perspective, soit par l'atmosphère; des objets
à échelles différentes se coupent comme s'ils étaient sur le même plan. De cette façon,
malgré la multiplicité des plans, tout se passe a priori sur le tableau; les plans ne sont
qu'un jeu de la surface. Ils sont uniquement représentatifs de la connaissance d'un
monde extérieur. On pourrait dire aussi, en préférant une expression sagement relative,
que Campendonk veut avec ce minimum de concessions que nous retrouvons chez
les primitifs de même que chez Breugel - qui,
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seul et isolé, avait triomphé de la conception classiciste de son temps - réaliser un
maximum de distance représentée et que, d'autre part, il veut remplacer l'unité d'espace
par une distance, chaque fois autrement relative, des objets entre eux. Cependant,
cette distance-là est plus absolue que celle qui résulte des lois de la perspective
linéaire, cette dernière pouvant être évaluée approximativement à autant de mètres.
En effet, si Campendonk situe sur un fond bleu de Prusse, à côté d'un nu de
dimensions exagérées par rapport aux dimensions du carré, un autre corps de
dimensions restreintes, un cheval p.ex., dans une demi-circonférence, et si d'autre
part il accentue cette disproportion à l'aide du coloris, en choisissant pour le nu une
légère gradation de tons, pour le cheval et la circonférence au contraire des couleurs
décoratives au delà de la réalité locale, il atteindra à cette ‘grande distance’, sans
possibilité de mesure, qu'on trouve chez les miniaturistes et les primitifs. Il est superflu
de dire que cette grande distance n'existe qu'en tant que résultat de l'état de la
connaissance du spectateur. En plus de ces moyens, Campendonk se sert parfois de
l'avant-plan incliné des gothiques (voir les tableaux Le paysan et sa femme et Village,
berger et animaux), ou bien il s'exprime quelquefois à la manière des orientaux, en
se servant de ce mode de représentation qui situe, sur les kakemonos, les objets de
haut en bas et sur les makemonos, de gauche à droite. (Pour la première manière voir
la Nature morte; pour la deuxième le Cavalier, le Village et l'Homme au perroquet,
dans ce numéro2. S'il est vrai que l'avant-plan avance quelque peu les choses, il ne
recule cependant pas, de façon à percer la surface, les objets qui ne se trouvent pas
sur cet avant-plan.
La matière aidant, c'est dans ses peintures sur verre que Campendonk a réalisé le
plus parfaitement cette surface, tout en conservant la représentation des objets dans
leur totalité et l'aspect solide des corps. L'épaisseur du verre détermine déjà par
elle-même la sensation de l'espace que l'image créera sur le verso du verre. La matière
du verre anime l'espace qui se trouve à quelques millimètres de distance; elle permet
au ton quasiuni qui, chez Campendonk, figure l'espace, d'exprimer quelque chose de
transcendant à sa matière. L'épaisseur du verre joue à peu prés le même rôle que la
matière-eau dans l'aquarelle. L'espace séparant les corps, et qu'exprime p.ex. un bleu
de Prusse uni, se trouve multiplié par ces quelques millimètres d'espace réel. Lorsque
Campendonk peint sur verre cathédrale, les sinuosités du verre renforcent encore
cette coopération de la matière. Sur des surfaces de tons neutres, le dessin sévère
déterminera les différents plans des corps: ornement, la ligne brisera l'uniformité des
rouges anglais unis ou rayés de blanc, des ors ocrés et rouges, des bronzes et des
gris. Discrètement, mais des deux côtés du contour, ornement de la surface dominante
- un nu, une tête - légèrement des violets de cobalt, des émeraudes éclaircis. A côté,
à échelle différente et d'un coloris plus accentué - jaune cadmium, vert cinabre, vert
Véronèse bleui, vermillon - quelques ornements solides: remplir la page et concentrer
vers la dominante. Aussi est-ce dans ses peintures sur verre que Campendonk est le
plus prés du but qu'il s'est proposé:

2

Gedoeld wordt op het decembernummer uit 1923 van het tijdschrift Sélection (noot van de
tekstverzorger).
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créer une réalité sans rapports avec la réalité extérieure; un organisme aussi réel
qu'une fleur et qui, n'ayant pas d'équivalent dans la nature, n'est subordonné à aucune
comparaison avec celle-ci. Réalité faite d'une association de qualités qui semblent
divergentes: malgré la concentration des objets en eux-mêmes, ceux-ci ne sont
cependant, de par leur caractère impersonnel, que des éléments. Ils n'existent que
par les rapports du tableau; tout en étant la cause, ils sont déterminés par l'effet.
Nous voici arrivés au dessin. Dans les meilleures oeuvres de Campendonk il est
d'une solidité consciemment accentuée: sévère. Il n'est pas nerveux comme celui de
Klee, ni manifestement expressif à la manière de Delacroix et de Daumier.
Campendonk ne se proposerait-il pas d'atteindre à ce dessin idéal qui, tout en gardant
intérieurement le pathétique de Delacroix, participerait de la tranquillité extérieure
de Chardin? - Avoir la force expressive du dessin romantique, sans passer par une
manifestation ouvertement ardente et personnelle. A l'aide d'un dessin de signature
passionnée et personelle, le peintre ne peut atteindre que le maximum individuel et
non le maximum qui, du point de vue théorique, doit être picturalement possible. Le
pathétique doit être au dessin ce que le sens secret est à la légende. D'ailleurs un
dessin d'une signature manifestement personnelle ne permettrait pas à Campendonk
d'extérioriser ce qui lui est essentiel: représenter, désindividualisée, la vision du
fantasmatique. Le mystère est une réalité dont le sens caché échappe cependant à
notre conscience. Le dessin qui aidera à exprimer ce mystère doit être solide comme
les choses perçues selon l'aperception première et avoir, à peine perceptibles, les
modulations du surprenant. Il doit être un état d'équilibre entre la réalité solide et les
vibrations du fantasmatique. Par ses modulations cachées, le dessin confère le souffle
à la matière comme il donne, par sa solidité, un corps à l'esprit. Or, un sévère état
d'équilibre nous préserve de courir rapidement aux extrêmes vers lesquels nous
pousse notre tempérament, c'est une discipline. Le dessin de Campendonk est sévère,
discipliné.
Enfin l'atmosphère. Au cours d'un article sur la ‘peinture japonaise’ Ardengo
Soffici écrit: ‘il est superflu d'affirmer que la composition est la résultante d'une
inspiration et d'un calcul parfait, d'une harmonie des espaces qui se trouvent entre
les corps et de l'atmosphère, espaces pleins ou vides, clairs ou obscurs selon qu'il
convient à chaque cas particulier ou que l'exigent les lois régissant la matière, lois
intuitives il est vrai, mais tout aussi rigoureuses que celles de la géométrie et de la
logique.’ Pour moi cette affirmation n'est nullement superflue, car je ne vois aucune
raison pour admettre comme démontrée la nécessité d'une polarisation picturale entre
les corps et l'atmosphère.
Les corps des tableaux de Campendonk sont situés dans un espace pictural; en
dehors du tableau, ils n'ont pas d'existence. Par conséquent les lois naturelles régissant
les corps ne sont pas valables pour les corps picturaux que crée Campendonk. Son
espace est fiction; il ne prétend à aucune analogie avec l'espace scientifique.
Picturalement, son espace c'est la page; les formes ont pour fonction de remplir la
page. Il s'ensuit pour le spectateur la sensation que les corps se trouvent
immédiatement dans un espace vide dont la fonction n'est nullement de coordonner
les éléments. Aucune atmosphère spécifique n'enveloppe ces corps; d'autre part,
ceux-ci ne sont pas situés dans une atmos-
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phère totale. S'il y avait une atmosphère dans les tableaux de Campendonk, elle se
manifesterait par sa façon de réagir sur les corps; or l'espace n'y exprime aucune
réaction. Selon les primitifs, qui expriment la surprise en face de la sensation première,
l'aperception de l'atmosphère n'est pas un problème important pour le peintre. L'espace
dans la Flagellation du Christ d'Ugolino da Siena, ne témoigne d'aucune réaction
atmosphérique, ce qui se trouve surtout indiqué par la position du fouet et de la verge;
les corps sont individuellement réalistes; chacun possède, considéré du point de vue
naturel, son existence propre, sans facteur commun. Dans le Miracle de la légende
de Saint François de Taddeo Gaddi, toute l'expression réside dans les gestes et
mouvements contradictoires, mais ces gestes et mouvements sont strictement limités
au corps; l'espace n'est expressif que parce qu'il représente, en face des mouvements,
un vide, sans réaction. Et quoique tous les personnages de la Plainte autour de la
mort de Saint François de Fra Angelico soient animés du même pathos, dans l'espace
ce ne sont que des corps placés l'un à côté de l'autre: une série presque monotone
d'individus. L'espace serait devenu atmosphère si, par les lignes de ses intervalles,
il eût traduit une sympathie avec le geste pathétique des personnages. Il n'en est rien:
l'espace est neutre et c'est dans cette neutralité que réside toute sa force. Quant à
l'atmosphère impressionniste, où les objets ne relèvent que d'une force secondaire,
voilà bien le contraire de ce que veut réaliser Campendonk. Mais de toute façon:
l'expression de l'atmosphère n'est-elle pas aux corps ce que la tonalité est à la couleur
locale; en refoulant l'expression de l'aperception première en faveur d'une méthode
soi-disant scientifique, le peintre ne renonce-t-il pas à la possibilité de l'expression
du surprenant?
Cette piété devant la totalité de l'objet est tellement grande chez Campendonk que
- et ici il se rapproche une nouvelle fois de la tradition - là où des corps se joignent,
par exemple, un homme tenant une fleur, l'acte matériel de tenir, la jonction se trouve
à peine exprimée. L'homme ne tient pas la fleur; la fleur est dans sa main. Je pourrais
comparer, d'une façon assez libre, les corps qui composent le tableau de Campendonk
à ces joueurs de football qui, chaque dimanche à deux heures précises, s'alignent et
jouent leur rencontre strictement, selon les règles du jeu. La partie terminée, ils se
quittent pour se revoir le dimanche suivant. De toute façon ils sont à l'antipode de
ces joueurs qui, bien que hantés du triomphe de leur association, jouent un jeu
individuel et ce, malgré leur grande camaraderie.
Enfin, pour terminer, j'aimerais me permettre une comparaison que me suggère le
bel essai de Maurice Raynal sur Georges Braque. Raynal, retirant les objets hors du
cadre du tableau, nous raconte l'amour malheureux d'un sept de carreau pour une
dame de coeur ainsi que les péripéties qui s'ensuivent, de telle sorte cependant que
l'histoire finit à merveille, puisque nous retrouvons le sept de carreau en bonne place
sur le tableau. Je ne sais si tout cela peut advenir à un sept de carreau peint par Braque.
Ce qui est certain, c'est qu'aucun objet peint par Campendonk ne saurait servir de
prétexte à une évasion poétique. Ils sont en place, ils y restent. Surtout pour le
spectateur. Dans le monde extérieur ils se tromperaient de route. Les objets de
Campendonk sont pareils à des hommes que quelqu'un aurait par erreur placés dans
un aquarium. S'y trouvant
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bien, ils ont désappris les usages du monde qui leur était propre. Puisque l'on ne sait
donc qu'en faire, il faut qu'ils restent dans l'aquarium. C'est pourquoi les objets de
Campendonk sont toujours à leur place, de même que le sept de carreau de Georges
Braque après l'aventure que Raynal lui attribue peut-être par erreur.
Voici quelques dates marquant l'évolution de Campendonk, avec l'indication de ses
principales oeuvres:
Il passe par l'Ecole d'Art Décoratif de Crefeld, sa ville natale. Son professeur, le
Hollandais Thorn Prikker, propose comme exemple, cas exceptionnel, Cézanne et
Van Gogh et parle déjà - c'était en 1908-09 - de surface plane et de construction.
Premières oeuvres de Campendonk: des natures mortes qui relèvent de Cézanne ou
de Van Gogh, puis des natures mortes pointillées. En 1911, des aquarelles d'un coloris
très matériel. En 1912, quelques dessins nerveux. Ensuite, ayant quitté le Bas-Rhin
pour la Haute-Bavière et ayant appris à connaître Marc, Kandinsky et August Macke,
Campendonk peint une série d'aquarelles de formes serrées et de coloris barbare. Peu
après, par réaction peut-être, il abandonne ce coloris pour des expérimentations en
grisaille à la manière des cubistes français. Thèmes (nature morte - violon) cubistes.
Enfin, en 1914, Campendonk débute, pour ce qui concerne la conception, dans la
voie qu'il n'abandonnera plus: l'expression de la vision fantasmatique. De 1914 à
1916, quelques peintures sur verre. En 1917, la préoccupation d'une construction
élémentaire et simplifiée devient prépondérante. OEuvres principales: Les pêcheurs,
Deux nus dans une forêt et Fleurs; oeuvres de tendance divergente, considérées du
point de vue de l'état actuel de la peinture de Campendonk: la peintare sur verre
Jeune homme à une table et le tableau Devant l'étable, tous deux d'un dessin baroque,
et en ce qui concerne le dernier: sacrifice de la solidité des corps en faveur d'une
atmosphère plutôt impressionniste. - 1918-19: expression lyrique (individuelle) de
la vision du fantasmatique, coloris trop pur (tube); tableaux: Le cheval rouge, éléments
lyriques dispersés, pointillé par endroits, dualité entre la vision serrée et sévère et
l'expression lyrique; dans la même manière: La forêt, coloris lyrique - vert, rouge,
bleu - peu mélangé et d'origine chimique. Ensuite, toujours en 1918, des oeuvres
d'une expression plus serrée: le premier Penzberg, un Intérieur et en 1919 les belles
toiles Le berger, Le jardin et Forêt, jeune fille, chèvre, oeuvres définitives où
Campendonk réunit pour la première fois les qualités que nous avons situées plus
haut. De 1919 encore: un Nu dans un intérieur d'une vision surprenante et d'une
signature trop personnelle. En 1920, année capitale pour l'évolution de Campendonk,
recherche d'une construction évidente. Tableau de transition, e.a.: La vacherie, avec
des éléments contradictoires: partie inférieure atmosphérique et lumière issue d'une
source extérieure non stabilisée; partie supérieure: solidité des corps. (Remarque
générale: le problème de l'atmosphère reparaît chez Campendonk à chaque période
de transition; il exprime chez lui un état d'incertitude). Pour triompher de son coloris
lyrique, Campendonk revient à la grisaille, abandonnée depuis 1912. Il y renonce
déjà partiellement dans Les baigneuses et totalement dans Deux hommes. OEuvres
définitives: Les baigneuses (construction manifeste en parallèles),
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Le voyageur, Les deux hommes, Le paysan et sa femme: dans ces trois dernières
peintures les grandes surfaces planes font leur réapparition, mais de coloris plus
mélangé et d'origine naturelle (ocres, rouges anglais); en passant par l'empâtement,
il revient à la surface lisse. De 1920 encore, ce beau petit tableau qu'est le Nu avec
un Pierrot et un voilier (reproduit dans la brochure de Biermann, No 17 de la série
Die junge Kunst). Des bruns, des ocres, des rouges anglais, une petite feuille vert
Véronèse, une ligne de violet de cobalt, quelques accessoires en noir. Manifestement,
les corps n'y sont, malgré la concentration en eux-mêmes, qu'éléments, dépourvus
de vie individuelle, n'existant que par l'entité du tableau. En 1921: Le cavalier, légère accentuation lyrique - puis des natures mortes, L'Homme au perroquet et un
bel Intérieur, dont certains corps trop modelés paraissent cependant quelque peu
étrangers à l'ensemble. De 1921 à 1923, des peintures sur verre.
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Franse literatuur1
Jean Cocteau: Le grand écart. - Paris, Librairie Stock, 1923.
Wie is Jean Cocteau? is hij de eigenaar van deze bar waarvan de inrichting enkele
weken geleden in het wereldblad De Haagsche Post met lof werd vermeld onder de
tietel: Cocteau's bar ‘Le boeuf sur le toit’? - Of is hij zoals anderen het willen de
jaarmarktimpressario van dit panopticum waar hij naast de merkwaardige Potomak,
het zonderlinge bruidspaar, gezegd de la Tour Eiffel toont?
Cocteau is een frans dichter. Hij is schitterend en verrassend, doch tot nu ken ik
van hem slechts een enkele wijze waardoor hij te verrassen weet, namelik de rationele
uitdrukking van een buitengewoon scherpe en uitsluitend lyriese ervaring. Cocteau
is dus niet een jaarmarktimpressario of niet een bareigenaar. Wel integendeel; hij is
goeden huizes en weet als dichter steeds precies te meten ‘jusqu'où on peut aller trop
loin’. (Le coq et l'arlequin). Maar hij kent ook het korrelaat hiervan. ‘Il y a’ - zo
schrijft hij in hetzelfde boek - ‘une soupe (de soliede franse burgerlikheid) derrière
chaque oeuvre importante de chez nous.’ Sint-Jan-Cocteau kent zijn volk. De wijze
waardoor Cocteau aan de algemene franse traditie gebonden schijnt, komt ons,
niet-fransen, noodzakelik bevreemdend voor. En wij menen een akrobaat te zien die
op een stoel staat, de handen in de hoogte steekt, van de stoel springt en, groetend,
wacht op een applausje. Een ietsje trop parisien. Waarom vergat Cocteau niet één
enkel maal de grens tot waar een dichter mag te ver gaan. Het is soms hopeloos met
volmaakte mensen te doen te hebben.
Le grand écart is een schitterend en verrassend boek. Bijna echter was het ook zo
volmaakt een roman dat het als blijvend voorbeeld voor wat een eerste prijs van de
academie hoort te zijn, zou kunnen gelden. Juist doordat Jacques Forestier zo goed
een synthese van de franse burgerjongen representeert, blijft hij als typus voor
vreemdelingen oninteressant. En inderdaad: veel gemakkeliker zouden wij de
vreemdelingen van dit boek, Stopwell en Osiris nabij komen, indien de Fransman
Cocteau niet zo onmogelik een karikatuur van deze vreemdelingen had gemaakt. Net
zoals de auteur de jongen van Oxford niet nabij komt, zo blijven wij betrekkelik ver
van vele eigenschappen, niet zo zeer van Forestier, dan wel van de traditionele
ambiance die mede hem determineert. Schitterend en verrassend is het deduktieve
systeem dat dient bij het gedachtelik construeren van de held; de architektuur dus is
verrassend. Maar het materiaal zelf - wel verder gezien weer de verwending daarvan
- is dit niet. Meer zelfs dan de om hun lyrisme beroemde Cocteau-beelden is de
deduktieve opbouw lyries, ja juist van een goed begrepen roman-lyriek.

1

Kroniektitel (noot van de tekstverzorger).
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Ik weet wel dat de auteur heeft gewild: een banale geschiedenis kan even geschikt
zijn als een wonderbare; alles komt op de wijze de dingen te denken aan en daarom
is het een grotere verdienste poëzie in een onbeduidende geschiedenis te situeren
dan wel een Salambolijst te kiezen. Deze voorkeur op zich-zelf getuigt reeds van
lyries denken. Jawel, jawel. Doch niet dat de gekozen geschiedenis doodgewoon is,
maar wel iets zeer lokaals en het zich goed vinden in dit lokale, iets dat in de geestelike
sfeer parallel loopt met het tuintje te Charenton in de sociale, dit is wat mij stoort in
Le grand écart. In de wijze de dingen te denken, ten minste sporen van een mentaliteit
dewelke sociaal is bepaald door het opeenvolgen van verscheidene
renteniersgeneraties.
Voor de roman zelf volgt daaruit een enigermate gemakkelike toestand: inderdaad
is het gemakkeliker bij middel van een doodgewone geschiedenis het effekt van een
gedachtelik geconstrueerde roman te bereiken dan wel bij middel van een wonderbare;
het is gemakkeliker een kaarten- dan wel een stenen huis te bouwen. Nogmaals: de
architektuur en het systeem zijn schitterend, doch het materiaal betrouw ik minder.
Zelfs heeft het goedkope materiaal - de Egyptenaar Osiris is spotgoedkope
contrabande - de architektuur vergemakkelikt. Een maquette in gips is gemakkeliker
dan de uitvoering in steen. Met figuren als Lebedeff, Mitri Karamasoff is het, meen
ik, moeiliker het effekt van een geconstrueerde roman te bereiken dan met gedweeë
helden als Osiris, Stopwell en Germaine.
Ik vermeldde reeds als biezonderste verdienste van deze roman de duidelikheid
van de deduktieve construktie. Het schijnt alsof de auteur even snel als hij ze
konstateert, zijn ervaringen vergeet, om dan van een systeem uit te gaan en de
ervaringen slechts als voorbeelden, uit de herinnering en ter illustrering te gebruiken.
Daarmee is dan ook het aksent verlegd, de ervaringen zijn voorbeelden, van het
systeem afhankelik en geordend naar het systeem. Zo wordt er een kunstmatige
samenhang gecreëerd, - samenstelling dewelke ik hier gebruik in tegenstelling met
een experimentele samenhang. De verhoudingen van de onderdelen tot het geheel,
van het biezondere tot het algemene zijn gededuceerd.
Natuurlik is het niet onmogelik het tegenovergestelde te beweren. In dit geval zou
men moeten zeggen dat het van deze roman een eigenschap is te beginnen met het
situeren van éen onder duizend kleine feiten en van daaruit verder te gaan, een nieuw
factum bijvoegend daar waar dit in de induktie kan worden opgenomen. Inderdaad
ziet de roman van Cocteau er oppervlakkig zo uit als door deze repliek is gezegd.
Dat het mogelik is Le grand écart aldus te zien resulteert daaruit dat dit boek een
roman - een goede roman - is, d.w.z. de lokalisatie van een systeem en dat het in
zover tot het systeem, dat alles omvat, staat als deel II tot een werk in twee delen. In
het eerste deel staat het systeem. Daar dit systeem theoreties te kennen echter alleen
voor de romanauteur van betekenis is, werd het niet gepubliceerd. Wel het tweede
dat aldus in schijn induktief, in werkelikheid deduktief, als roman de systematiese
wijze de dingen te beschouwen van de auteur uitdrukt. En juist dit, meer dan het
lyries verbeelden van sommige biezonderheden, maakt de poëzie van dit boek uit:
de anonieme deduktieve opbouw. Psychologie is in de moderne roman niet hinderlik
op voorwaarde dat de roman-
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auteur zo snel hare conclusies vergete als hij ze heeft gemaakt. Plaats voor de jeugd
ook voor wat de psychologiese conclusies betreft: in een roman is conclusie A
gewoonlik zoveel waard als conclusie B.
Wat ik daarmee wil zeggen? eenvoudig dit: dat Cocteau, wiens induktief
psychologiese scherpte niet onderdoet voor deze van de meest beroemde auteurs der
psychologiese richting, de psychologie, voor zover zij tot een roman in betrekking
staat, tot haar werkelike waarde terugvoert, d.i. dat hij haar niet gebruikt als de
construktie van zijn roman zelve, doch slechts als éen onder meerdere materialen.
Dit gezegd, moet ik er echter bijvoegen dat de psychologiese voorbeelden zo talrijk
zijn en dat zij er vaak zozeer als ‘pointes’ uit zien dat daaruit een gemakkelike
bewondering van ‘wat een finesse, mijn God’ volgen kan, zodanig dat ik in dit verband
op Cocteau zelf, het woord van Cocteau betrekkelik Proust kan toepassen: ‘hij schiet
duizendmaal roos binnen éen minuut.’ Met dien verstande dat deze opmerking niet
terugslaat op de constructie, doch enkel op het ornament.
Stylisties? eindelik weer een roman waarvan de schrijfwijze gehandtekend is. Een
innig verband tussen vorm en inhoud: de zinnen zijn direkte afdrukken van de
denkwijze van de auteur, zij drukken niet alleen deze uit. Er bestaat b.v. geen tweede
mogelikheid om tevens even ritmies en even sober deze indirekte rede uit te drukken:
‘Il trouva Champagne déconfite. Il ne plaisait pas à Germaine. Elle lui trouvait du
charme. Il n'était pas son genre.’ - Af en toe nog een cliché, dewelke dan juist in dit
stylisties zo persoonlike boek opvalt. ‘Il vivait dans un nuage de pipe et de théière.
Son grand corps jonchait la chambre. Après diner, il passait un costume de foulard
et s'endormait comme une masse, intoxiqué de tabac.’ Na het beeldende werkwoord
‘jonchait’ moet het clichématige van dit ‘comme une masse’ erg opvallen, biezonder
waar het eenvoudig weglaten daarvan: ‘et s'endormait, intoxiqué de tabac’ in zijn
doodgewoonheid juist een goed repoussoir zou zijn geweest voor de lyriese zin die
voorafgaat. - Zulke cliché's zijn echter schaars.
Summa summarum? een roman, niet geringer poëties in de construktie zelve dan
in de lyriese biezonderheden, een evenzeer door de wijze de dingen te denken als
door de onmiddelbare uitdrukking daarvan gehandtekende roman. M.i. een défaut:
de lezer kan de auteur sociaal te gemakkelik situeren, omdat - en hier ligt het défaut
- de auteur zich-zelf situeert. De idioot permitteert geen gevolgtrekking betrekkelik
Dostoievski. Na Le grand écart kan ik deze zin van Cocteau niet vergeten dat er is
‘une soupe derrière chaque oeuvre importante de chez nous’.
Pierre Mac Orlan: La Vénus internationale. - La Nouvelle Revue Française,
1923.
Zoals dit andere werk van Pierre Mac Orlan dat voorafging en Malice heet, kon La
Venus internationale een abstrakte tietel voeren, b.v. Angst.
In het pêle-mêle-décor van het ‘heruntergewirtschaftete’ Duitsland van 1920 is
Ma-
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lice uitsluitend de verbeelding van de débâcle der oude waarden. Wat zijn geestelike
waarden nog waard? Wat betaalt de smous die Fortunatus' beurs zou kunnen verkopen
nog voor de ziel van Mijnheer Jerôme K. Jerôme? een eindje touw. En niet eens een
paar Groschen het te kopen, maar positief in de uiterste negering: alleen een eindje
touw, juist de maat voor het doel, geen centimeter te veel. Op de verbeelding van
deze débâcle besluit Malice: ‘Car, les uns et les autres, nous ne marchons plus dans
la lumière claire des anciens jours. Une lueur trouble de crépuscule baigne nos actions
les plus banales et chacun bâtit son avenir sur le sable mouvant... Le monde accepte
sa fin sous diverses formes commentées dans les journaux. Et la chair ici et là devient
chaque jour plus habile à se satisfaire. L'intelligence humaine bourdonne ainsi que
l'électricité dans un compteur. Avons-nous dépassé les limites permises? Avons-nous
atteint les derniers buts qui nous furent désignés? O élégante pourriture! Notre
humanité se décompose comme la fleur penchée dans le décor civilisé des grands
vases.’
Malice is van La Vénus internationale het voorspel. In het eerste werk wordt enkel
dit gegeven: de débâcle, d.i. het verdwijnen der oude waarden zonder dat de geest
in het verschiet nieuwe waarden ontdekt de oude te vervangen. Ook in La Vénus
internationale is het verbeelden van de débâcle van het verstandelike Europa waaronder de steden in tegenstelling met het land worden begrepen - een belangrijk
motief, ondergeschikt echter aan de leidende gedachte: wat zal komen? - Het
verbeelden van de spanning van de débâcle tot de onzekerheid van het antwoord op
de vraag wat komen moet, is m.i. eenzijdig georiënteerd. Daaruit volgt dat deze
verbeelding sterk is en verleidend. Ik wil zelfs niet daarover oordelen of zij vals is
of waar. Doch stellig is zij wilkeurig. Duidelik is alleen de sociale malaise; het
transcendentale werd er slechts bij de haren bijgehaald. Wel wordt er over een nieuw
geloof gesproken - Steels-and-Iron-kultus -, doch dit nieuwe geloof zal moeten
gepropageerd worden onder de eenvoudigen bij middel van simpele similisentimentele
liedjes, waar de machine de rol van de zorgzame moeder zal houden. En juist dit,
dat de auteur bij de voorstelling godsdienst in eerste instans aan het sociale aspekt
daarvan denkt, ondersteunt mijn mening.
Dat ik niet akkoord ga met de probleemstelling van de auteur, slaat niet terug op
het verbeelden van deze bepaalde wijze het probleem te denken, verbeelden dat,
eenzijdig georiënteerd, de verleidende kracht van alle eenzijdigheid heeft.
De traditionele wetten opgesteld door de mensen ‘voorbeschikt in de stad te wonen’
houden de landeliken niet meer op afstand vóór de werken der stedelike intelligens.
De ingenieur, goedsbezitter en ridder van de Légion, imponeert ze niet meer. ‘Les
titres et les honneurs décernés par des hommes à d'autres hommes très sincèrement,
ne pouvaient plus les émouvoir. La noblesse paysanne s'emparait des terres avec une
intelligence sociale assez rusée, complètement dépouillée de toute sentimentalité’
(blz. 47). De boeren veroveren de beurs tot zelfs de gewoonten van apéro en meiden,
zonder hun landse schranderheid af te leggen. ‘Et dans toute l'Europe, des hommes
semblables nés de la terre, immobiles, cramponnés à leurs fermes et à des traditions
plus profondes que décoratives, comme autant de taches d'huile sur la carte de
l'Europe, agrandissaient leur influence irrésistible, taraudant comme des termites un
vieux meu-
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ble’ (51). Te zwak een aktief antwoord te geven op de vraag: wat zal het worden,
slaapt het verstandelike Europa. De wereld gelijkt, zegt de auteur, op een snijkamer
- daargelaten de wanorde - waar de patiënten door onbekende goede zorgen
gechloroformeerd de tussenkomst van een monsterachtige heelmeesterij verwachten.
Stad en land dit is de wezenlike tegenstelling. ‘Si l'on persiste à réunir le paysan,
même aisé, et le parisien, même misérable, dans un même genre d'histoire naturelle
de notre globe, on ne peut plus s'entendre’ (63). Want alleen de stedelingen maken
de dolle vaart om de ontwikkeling van de intelligens mee. ‘Tout homme qui ne
participe pas, même de mauvaise volonté, à cette course vers le gouffre situé au delà
des limites de l'imagination, n'est qu'un végétal’ (65). De dam werd doorgebroken,
de verhouding verstoord. In sterke benden zwerven de intellektuelen over het land,
gedesoriënteerd, en de boeren nemen hetgeen deze poètes maudits nu in plaats van
hun verstandelike erfenis ten beste geven, onnozele cirkusakrobatieën, niet meer
ernstig op. Vond in het oosten niet een dictator een kompromis: daar ze niet meer te
negeren was, moest de macht der landeliken geneutraliseerd worden; men moest ze
maken tot toeschouwers van de meest uitzonderlike gebeurtenissen, ze de zekerheid
gevend dat hun belangen nooit zouden worden geschonden.
Wie is de Vénus internationale? - De draagster van al de onzekerheden die liggen
tussen de ondergang der oude waarden en de probleemstelling om nieuwe, tussen
het voldongen feit en de onbeantwoorde vraag. Tussen débâcle en uitsluitend probleem
is haar evenwicht moeilik. Meer dan internationale Venus is zij internationale ploeg;
iets als propagandiste ener politieke partij, die in het oosten de staatsmacht aan zich
heeft gerukt. Colporteuse met auto - duitse valuta - verkoopt zij tekeningen van Grosz
en verboden artsenij. Van vele tegenstrijdige elementen de draagster en als voorstelling
steeds verscheiden, naar gelang waar de verscheiden nationaal-genuanceerde
intelligensen het aksent leggen. Internationale Venus, draagster van verlangens die
nog niet idee werden, en besluiteloos tegenover de keus der richting. Halfgod, niet
als het kind van een god en een mens, maar halfgod vóór het bestaan van de Olympos.
Als haar offer zal volbracht zijn, - zij die de liedjes van de moederlik zorgzame
machine zong, voor de eenvoudigen als begrijpelike conkreetwording van een nieuwe
orde, - dan zal men haar vinden in een letlands dorp gekruisigd, verenigend met haar
offer de symbolen van de ondergegane beschaving: nog draagt zij hare geverniste
schoentjes en een strooien klokhoed naar het parijzer model van negentien honderd
twintig en zoveel.
Want zonderling is ons gaan, als wij zijn bepaald naar de gewoonten van het oude
Europa en nochtans op zoek naar een nieuwe leidster dewelke de weg kan wijzen
aan allen ‘die leven van electriciteit en van de apparaten die haar zo goed of kwaad
het gaat bemeesteren’. Zo zijn wij geplaatst ‘op een rollend trottoir dat ons meerukt
naar een doel hetwelk wij niet hebben gekozen en, daartoe gedwongen door een oude
gewoonte, bewegen wij steeds de benen net alsof wij zouden gaan op een
onbeweegbaar voetpad, het oude voetpad van onze jeugd’ (173).
Ziedaar het motief, de probleemstelling, dewelke m.i. te zeer uit de sociale hoek
werd gezien. Wat zijn voordelen heeft, o.m. het verdringen van het erotiese naar het
tweede
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plan. Natuurlik gebeurt elk vizioenair verbeelden van uit éen hoek. Dan echter is,
van het standpunt kunst uit, de sociale hoek de zwakste. Zoals bij de knappe tekenaar
Georg Grosz, gepreoccupeerd door buiten-esthetiese doeleinden, spijts de
ambachtelike knapheid, het algemene resultaat lijdt onder een journalistiese
verbeelding, zodanig dat men in werkelikheid kan spreken met de gemeenplaats
‘jammer om het talent’, zo is bij P.M.O. de eenzijdige verbeelding inderdaad eveneens
ambachtelik knap en artistiek krachtig, maar het niveau laat het bereiken van een
hogere volmaaktheid niet toe. ‘Ik heb geen zin voor mysticisme’ bekende P.M.O.
Kon men de verhouding niet omdraaien en zeggen dat P.M.O. een sterke neiging
heeft tot journalistiek?
Ten slotte: Pierre Mac Orlan is een van de weinige franse auteurs, die de grap van
de ‘renaissance d'occident’ (occident = Frankrijk) niet mee maken. Procedeert dit
ook meer uit een journalistiese dan wel uit een wijsgerige scherpte, het blijft te
waarderen. Rara avis.
Max Jacob: Filibuth ou la montre en or. - La Nouvelle Revue Française,
1923.
‘Moest uw Ernest Staas’, waarde Tony, niet geestdriftig ontvangen worden, dan
beklaag ik de smaak van mijn tijdgenoten’, zo schreef - het citaat is uit het hoofd de auteur van de Camera aan Tony Bergman, de auteur van het meest genuanceerde
prozaboek dat wij tot op heden in de vlaamse literatuur bezitten. Iemand met een
even grote autoriteit als deze van Beets, kon met toepassing op Max Jacob deze
voorwaardelike stelling, als een zachte vermaning, tans à-propos herhalen.
Over de boeken van Jacob is niet veel te zeggen: zij zijn een schat van
dichterlikheid en geest, ja, spijts de ouderwetse uitdrukking, van fijne opmerkingsgave.
(Wat niet betekent dat de resultaten van deze begaafdheid door Max Jacob ooit
zelfstandig zouden worden gebruikt).
Men zou de vergelijking met Tony misschien verder kunnen optrekken: een even
schrandere als bescheidene distans tot de mensen en de gebeurtenissen. Doch Jacob
is van een andere tijd: zo goed als P.M. Orlan weet hij om onze geestelike malaise,
maar Jacob is van een buitengewone dichterlikheid en mild, ontzaggelik mild. Wat
bij P.M. Orlan aanleiding gaf tot dit fantasties verbeelden, het weten om de malaise
van onze tijd wordt bij Jacob zó eenvoudig verdicht: ‘Ah! quoi qu'on en dise, univers,
ton coeur ne bat jamais à l'unisson du coeur des hommes. L'homme est bien seul au
monde s'il n'a pas la familiarité des Esprits Célestes et, pourquoi n'oserais-je pas le
dire, moi qui sais ce que je sais, la Familiarité Royale de Notre Emouvant et Cher
Seigneur Jésus-Christ!’
Het boek draagt niet als ondertietel: roman. Het is ook alles behalve dat. Het is
een verhaal bestaande uit zoveel verhalen als er hoofdstukken zijn en dan toch weer
éen verhaal waar het snoer van de dichterlike mildheid van Jacob doorheen is
gevlochten. Nietwaar, dit klopt: er bestaat geen verhouding tussen onze sociale
toestand en ons ka-
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rakter? - Mijnheer Odon-Cygne-Dur, letterkundige, heeft een zeker criterium sedert
de auteur hem de weg naar de H. Kerk wees. Voor het overige is hij wat zijn concierge
is, Mme Lafleur. Zo is hij zo te zeggen van haar de gesublimeerde uitdrukking en
zij van hem de slechte keerzijde. Zo leidt ook een hoofdstuk betrekkelik Mme Lafleur
zeer geslaagd een biecht van Mijnheer Dur in. En omgekeerd introduceert een brief
van Mr. Dur betrekkelik een kast de wanhopige inspanning van Mme Lafleur om
een gouden uurwerk, een familiestuk. Middenin het allegretto om de avonturen van
en met het uurwerk. Signor Cecco Baldi tekent zich boven de andere personen uit
als, in 18de- eeuwse muziek, een fluit boven snaren. Is de dief Lhiaubet niet net zo
goed de rechercheur Lhiaubet?
Elke bladzijde is een genot op zich-zelf, waarbij de lezer geredelik zal toegeven
dat niet elk prozaboek in de zin van een roman continueerlik moet zijn. Noem het
een origineel dagboek als u wil. Maar het is ook geen dagboek. Altans geen dagboek
van Jacob. Wel komt er een fragment van een dagboek van Mme Burckhardt in voor.
Mme Burckhardt en Jacob dat is twee. Natuurlik ligt er ook in dit fragment veel van
Jacob. Geen roman, geen dagboek, geen poëzie-album. Wat is Filibuth? Filibuth is
Filibuth. Soevereine identiteit. Een boek in proza. Poëzie? Ja, zoals de denkwijze
van een dichter poëties is. Literatuur dan? maar natuurlik, waarom niet: literatuur.
Doch literatuur van een rasdichter. (Mevrouw X. mag zich een groene hoed
veroorloven, niet mevrouw Z.) Literatuur van iemand die om de ondergeschiktheid
van het woord (parole) aan het woord (verbe) weet. Daarnaar en daarna dan prachtige
literatuur.
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Brussel ontdekt Marc Chagall
Valeureux Bruxellois! in 1924 organiseert de groep ‘Ceux de demain’ (ik zou wel
eens die van vandaag willen kennen) een tentoonstelling van de werken van Marc
Chagall, een russies schilder wiens kreatief hoogtepunt in zijn periode van 1909 tot
1914 ligt. Ik zeg maar: wanneer je het toupet hebt in 1924 zulk schilder voor iemand
van morgen te lanceren, dan ben je niet van gisteren. Wie niet van gisteren is, is van
morgen. De organisatoren van deze tentoonstelling zijn niet van gisteren, dus zijn
ze van morgen: syllogisme met negatieve basis.
In januarie 1923 exposeerde Chagall deze werken met vele andere uit de periode
1914-1919 en met ongeveer honderd tekeningen bij Lutz te Berlijn. Na deze
tentoonstelling, dewelke een beter overzicht over deze periode bood dan wel de
tentoonstelling in Le Centaure, drong zich eenieder die het meesterlike Chagall-oeuvre
van 1909-1914 kent het gevoel op dat de schilder veel had verloren door zijn
geraffineerde primitiviteit te verruilen tegen een primitief-nabootsend raffinement.
Want een vergelijking tussen De geboortedag (1915) en De veehandelaar (± 1912)
valt oneindig ten schade van het eerstgenoemde doek uit. De funktie schept het
orgaan. De wil tot schilderen van deze primitieve russiese jodejongen was zo geweldig
dat uit zijn penseel zijn vormen bloeiden volmaakt en af en ‘einmalig’. Na Parijs en
na de estheterij van Moscou is waarschijnlik zijn bewustzijn om zijn artisticiteit hem
te sterk en derhalve nadelig geworden: mestiesliefde van de primitieve mens tot
atelierraffinementen van kobaldviolet. Sedertdien schildert hij veel, nog op
half-barbaarse wijze, met kobaldviolet. Nochtans vindt hij, zoals Klein Duimpje
nadat hij brood strooide in de plaats van kiezel zijn weg niet meer vond, de verloren
lichtkracht van de kleuren niet meer terug. Zo treft het verschil tussen De heilige
huurkoetsier (vóór 1914), formeel eenvoudig en van een buitengewone lichtsterkte,
en de Muziekant, hetwelk met een grote inspanning om formele eenvoud en
lichtsterkte, slechts een slecht vergroot akwarel blijft met grote levenloze vlakken.
Zeer gehavend, d.w.z. nog minder representatief voor Chagall, kwam de
tentoonstelling van het barbaarse Berlijn naar het geciviliseerde Parijs en vandaar
naar het nog meer geciviliseerde Brussel, dank zij de zorgen van een mecenegroep,
die ‘Ceux de demain’ heet. Zodat brusselse joernalisten nu over het werk van Chagall
kunnen schrijven, net of nou hebben ze de ware Jacob beet. (Intussen hebben zij nog
niet één voor Chagall representatief werk gezien). De brusselse kunstkorrespondent
van de N.R.C. schrijft dat in deze tentoonstelling inderdaad de representatieve
schilderijen van Chagall op één na, namelik Ik en het dorp, verenigd zijn. Een reisbiljet
Berlijn a.u.b. Want de beste werken van Chagall zijn ook nu nog deze in duits
privaatbezit: De soldaat drinkt, Parijs door het venster, Ik en het dorp, De
veehandelaar (alle privaatkollektie Walden); De heilige huurkoetsier, De geboorte
(kunsthandel Der Sturm), het meesterlike werk van 1910; Het gele interieur (vroeger
kollektie Muche) en Apollinaire-Canudo-Cendrars-Walden (vroeger Kluxen, tans
vermoedelik kollektie Lange, Krefeld). Bij de-
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ze werken vergeleken zijn De geboortedag, De dorpsmuziekant en De Jood in
gebedskledij niets anders dan het wanhopig zoeken van Duimpje terug op de goede
weg te geraken.
Er zijn twee goede Jodeportretten. Verder akwarellen van de schilderijen De
soldaat drinkt, Parijs door het venster e.a., akwarellen waarvan gezegd wordt dat
het voorstudies voor de schilderijen zijn; alleszins dan als voorstudies zeer netjes en
trouw een overdragen in akwarel van de olieverfschilderij, dewelke dan toch eerst
ná het akwarel ontstond. Een kunsthistories probleem reeds.
Buitendien hangt er in het buro van de heer directeur nog een mooi landschap van
1915, Landschap met de horizontale man. Waarom kwam het niet op de
tentoonstelling? Wou de heer directeur het genot daarvan voor zich alleen houden
of meende hij dat het schilderij te lalatjes was om ten toon gesteld te worden? Jammer,
het behoort tot de twee beste schilderijen van heel deze zending.
Zo heeft Bruxelles artistique weer eens een slag gedaan. De ontdekking van de
Chagall van de Verjaardag nadat in het buitenland de Chagall van 1909-1914 reeds
door de Musea wordt gezocht.
Daarom is het nodig het verdrag van Versailles te herzien en er een klause aan toe
te voegen, houdende dat de belgiese groep ‘die van morgen omdat zij niet van gisteren
zijn’ in 1924 Chagall ontdekte. De kosten die voortspruiten uit deze herziening van
het verdrag moeten betaald worden door de berlijnse kollektioneurs Walden, Kluxen
& Co.
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Hollandse dichters of de zichtbare wegen van de genitief
Hendrik de Vries: Lofzangen; - Willem de Mérode; Kwattrijnen; - Martin
Permys: Zomerland; - Ernst
Groenevelt: Intermezzo's; - Jos. van Wely O.P.: Vader, onze Vader; Johan Theunisz: Het klare dagen; - alle dichtbundels bij de uitgeverij De
Gulden Ster te Amsterdam in 1923.
Om te beginnen: de ondertietel treft alleen de vier eerstgenoemde dichters, in de
volgorde zoals hierboven aangegeven, wat betekent dat Ernst Groenevelt lang niet
even positief deze zichtbare wegen betreedt als De Vries. En dan nog is deze genitief
een parsprototo. Dit wil zeggen dat met genitief hier niet alleen en zelfs niet zo zeer
deze niet-omschreven koninklijke verbuigingsvorm is bedoeld dan wel de houding
waaruit zijn gebruik resulteert.
In tegenstelling met ‘de onzichtbare wegen van de Voorzienigheid’ noem ik de
wegen van de genitief zichtbaar. Inderdaad is het niet moeilik te ervaren uit welke
taalvoorstelling tans het gebruik van deze niet-omschreven genitief resulteert en wat
met dit gebruik werd bedoeld. Oorsprong en einde van de genitief zijn aldus zichtbaar.
Zij zijn zelfs doorzichtbaar zoals een slechte mom. (‘Daar gaat Piet’ roepen de
straatbengels; Piet echter is verkleed als marquis en draagt een mom).
Op de vraag van Mr. Jourdain wat dan, van proza of poëzie, als het hoogste goed
te verkiezen zij, antwoordt zijn filosofie-professor - en in dit antwoord beeft niet een
ogenblik de aarzeling om het niet weten -: ‘Mr. Jourdain, poëzie is het hoogste goed.’
Op de vraag van een hedendaagse, nederlandse Mr. Jourdain welke dan van beide,
de niet-omschreven genitief of de andere - de schoonste zij, zal de filosofieprofessor
eveneens met de meest vaste stem verzekeren: ‘Mr. Jourdain de niet-omschreven
genitief is de schoonste, derhalve wordt hij ook door alle geniale dichters gebruikt.’
Van de eerste lokalisering uit is reeds de opvatting van de filosofie-professor
gemakkelik te doorzien: zichtbare wegen dus. Hij gelooft in de a-prioriese superioriteit
van de prosodiese volzin. Hij gelooft dus dat er in de woordkunst een a-prioriese
hiërarchie bestaat. Terwijl hij in de waan verkeert dat hij over de alternatieve scherp
beslist, doet hij, op grond van zijn geloof in een uitwendige hiërarchie, niet anders
dan het zich gemakkelik maken. Ten overstaan van deze hiërarchiese superioriteit
van de prosodie dewelke hij grif en dankbaar aanneemt, wordt het vrije oordeel
uitgeschakeld. Dit is trouwens iets naar zijn hartewens: in deze een norm te weten
even objektief als deze welke bestaat vals van echt porselein te onderscheiden. In
zulke norm geloven echter alleen de filosofieprofessoren van Le bourgeois
gentilhomme...
...en de vier eerstgenoemde hollandse dichters: De Vries, De Mérode, Permys en
Groenevelt en dit geloof dan in deze orde naar de sterkte genuanceerd. Niet meer
dan
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als voorbeeld koos ik het gebruik van de niet-omschreven genitief. Uit welke
geestesgesteldheid resulteert dit gebruik? Uit een gemakkelik oplossen van een klein
onderdeel van het vraagstuk ‘woordkunst’ op grond van het erkennen ener
exterieur-bestaande hiërarchie. De niet-omschreven genitief is plechtiger,
majestatieser, dus, meent men, in één woord dichterliker dan de omschrijving met
van. Deze genitief nu is slechts een voorbeeld van dit algemene, dat deze dichters,
op grond van een denkbeeldige en buiten hun scheppingsdrang gelegen hiërarchie,
door een valse plechtigheid het dichterlike trachten te bereiken. Hier echter komen
we tot een verderstrekkend gevolg dan dit bij de raadgever van Mr. Jourdain het
geval is, namelik dat niet bij het genieten, doch wel bij het scheppen het vrije oordeel
wordt uitgeschakeld ten gunste van - laat ons toegeven beproefde schoonheidsstereotypen. Wat, indien we eens probeerden de rubriek ‘toegepaste
dichtkunst’ de wereld in te sturen?
Dit betrouwen in een buiten-af existerende norm van het fraaie woord is armoede
net zoals het verzekeren van de filosofieprofessor armoede is waar het getuigt dat
hij, als genieter, niet eigenmachtig de poëtiese schoonheid van proza weet te vinden,
doch dat hij zich houdt bij de scherpe en gemakkelike grenzen van een denkbeeldige
hiërarchie. Het is armoede zoals de man, die bezitter van een auto, de beweging van
het gaan zou verleren, arm is. Omdat plechtigheid op zichzelf reeds ‘plechtig’ genoeg
is hoort bij haar, opdat zij schoon weze, bescheidenheid. Bereikte plechtigheid mag
nooit en kan ook bezwaarlik uit opzettelike plechtigheid resulteren. Zulke plechtigheid
echter die op een a-prioriese hiërarchie van het fraaie woord is gebaseerd, is een
exterieure, dus een opzettelike plechtigheid. Het schone van zulke plechtigheid is
vermoeiend door zijn gehoorzaamheid tegenover een exterieure hiërarchie dewelke
de innerlike wetmatigheid vervangt. Zoals bij elke nieuwe ontmoeting zelfs de eerste
prijs op een bal travesti vermoeiender wordt. Je zegt: daar is die eerste prijs weer.
Zelfs is het niet onmogelik dat ik hiermee een essentiëel verschil tussen de
dichtkunst van Noord en deze van Zuid beroer: dat Holland nooit een dichter
voortbracht met Gezelle verwant is mogelik eng met de moeilikheid verbonden de
fraaie uitdrukking te overwinnen. De noodzakelikheid van deze overwinning sprak
echter de noord-nederlandse dichter P.C. Boutens uit aan het slot van zijn Beatrijs:
‘ik schreef haar (de geschiedenis van Beatrijs) uit in simple wijs als kinderen verstaan’.
Het spreekt vanzelf dat hetgeen ik hier voor opzettelike plechtigheid hou niet als
zodanig door deze dichters wordt ondervonden. Er blijft dus nog over zo niet te
bewijzen - het gaat niet om gepositiveerde dingen - dan ten minste duidelik te maken
wat mij in deze gedichten als opzettelike plechtigheid treft.
Een gedicht is opzet. Opzet is de wil tot affirmeren van de scheppingsdrang.
Opzettelikheid noem ik hier, om me duidelik te maken, de intentie schoonheidskanons
opnieuw toe te passen en verder de intentie zich te bepalen bij de keuze onder die
schoonheidskanons tot deze welke als plechtige, schone uitdrukking inderdaad
‘erprobt’ zijn. Natuurlik wil dit niet betekenen dat deze dichters nu eenvoudig hun
zinnen pasklaar uit een poëzie-magazijn halen en dat zij deze zinnen nu slechts
zouden verwenden (spijts hier en daar wel zulke magazijn-zin voorkomt). Neen,
alleen komt het
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mij voor dat deze dichters de uitdrukkingen die in dit magazijn voorradig zijn zeer
schoon menen en dat zij van deze mening uit op zoek gaan naar zulke wijze van
uitdrukking die aldaar, in dat poëzie-magazijn dus, niet zou misplaatst zijn. Daaruit
volgt dan dat hun wijze zich de dingen te denken - hun voorstelling - eerst bewust,
daarna onbewust wordt gedetermineerd door dit zoeken naar de schone uitdrukking.
‘Waarom niet droomen, tot wij als een schat, in doods fluweel foudraal zijn
weggeborgen?’ dicht De Mérode, waarbij ik wijs op de noodlottige, d.i. van deze
plechtigheidsmentaliteit uit onafwendbare associatie van zulke drievoudige staatsie:
dood (hier kwam op de koop toe de niet-omschreven genitief niet te onpas), fluweel,
foudraal en dan nog de noodlottige koppeling van foudraal met fluweel en deze
koppeling weer in overdrachtelike betekenis met dood verbonden. Bij Hendrik de
Vries wordt de variatie van de plechtige uitdrukking - of gewaand plechtige uitsluitend thema, zeer ten nadele van het feitelik thema dat voor de lezer verloren
gaat; de plechtige uitdrukking groeit zwamsoortig alleen in de breedte. Bij Permys
schijnt mij de inspanning daarop geconcentreerd het thema meer door een maximum
van geslaagde uitdrukkingen uit te beelden dan wel door uitsluitend ware
verbeeldingen; de drang gaat meer naar het vele, dan wel naar het pregnante of wel
meent de dichter dat uit het vele het pregnante moet resulteren. (Een citaat van Permys
uit Verhaeren bewijst zijn liefde tot een dichter die dikwels dezelfde neiging had).
Zover echter dat hij de louter formele uitdrukking voor het thema zelve zou houden,
zoals De Vries dit doet, zover wijkt Permys niet af.
Hiermee hebben wij reeds geanticipeerd op hetgeen over deze dichters in het
biezonder is te zeggen. Wij beginnen opnieuw met De Mérode.
Op een klavier liggen links van de speler de basnoten, rechts de hoge noten. In de
taal is het niet anders; alleen het klavier is geen meubel, doch het gesproken woord.
Links ligt b.v. het woord ‘donkerte’ en rechts ligt ‘licht’. ‘Gloed’ ligt links, maar
‘vlam’ weer iets meer naar rechts dan de mediumnoten. Hieromtrent is het woord
van Goethe treffend van toepassing: ‘Man suche nur nichts hinter den Phaenomenen,
sie selbst sind die Lehre.’ Men zoeke niets achter woorden; hem die aandachtig
luistert naar hetgeen zij ons uitsluitend bieden: de mythiese verhouding tussen de
betekenis en de klank - schenken zij de volledigst denkbare uitkomst.
Willem de Mérode blijft in het linkerklaviergebied van de taal. Deze voorkeur is
reeds kausaal te verbinden met de hang naar plechtigheid waarover hoger is spraak
geweest. In gezongen muziek wordt de noblesse van de vader door de bas uitgedrukt.
Dit verblijven in het linkergebied nu wordt konsekwent doorgezet, zodanig dat ik,
mij steunend op deze kwattrijnen, zeer goed een anthologie zou kunnen maken van
woorden die tot dit linkergebied horen: gloed, bonzen, donker, dronken, ingeschonken,
weggeborgen, geschonden, toe, moe, hoe, blode, rode, node, enz. Daarbij komt dan
dat de struktuur van de zinnen, verder van de kwattrijnen deze voorkeur accentueert.
Waar echter noten van het rechter taalklaviergebied voorkomen blijft hun slechts
een funktie voorbehouden te vergelijken met deze van het licht op de
heldonker-schilderij van een schilder die zichtbaar meer genoegen heeft aan de
variaties van het donker naar
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gelang hun toestand tegenover de lichtbron dan wel aan de stijging van de donkerte
naar het licht. Als voorbeeld hiervan: ik ben zoo moede van uw wilde wijs. Deze
laatste koppeling behoort van de taal uit beschouwd tot het rechtergebied; in de zin
echter, de laatste regel van een kwattrijn, wordt deze koppeling gedrukt door de
toonaard der ganse frase, toonaard dewelke door ‘ik ben zoo moede’ wordt bepaald.
Om bij het kwattrijn waaruit deze zin stamt te blijven - kwattrijn dat niet gans op het
linkergebied is opgebouwd, maar dat wel een typies voorbeeld mag zijn voor deze
verhouding tegenover licht en donker waarover ik zoëven uitweidde - om dus bij dit
kwattrijn te blijven, zal ik het eerst aanhalen, daarna even bespreken.
‘Gij gaaft mijn naam en faam der wereld prijs.
Mijn hart verviel den speelman met de zeis.
O donkre roover, die elk hart komt lokken,
Ik ben zoo moede van uw wilde wijs.’

De eerste twee regels met de lange en korte a's behoren tot het middengebied. Het
is echter eerst met de derde zin, die buiten de rijmtrits staat en op het zinken van een
vrouwelike uitgang eindigt, dat de richting wordt uitgesproken. De eerste twee regels
gaan neutraal de richting vooraf. Tot het einde van de tweede regel is het kwattrijn
wat de richting betreft nog onbepaald, een neutraliteit waartoe de omstandigheid dat
beide voorafgaande regels een zelfstandige zin zijn het zijne bijdraagt. Met ‘O donkre
roover’ (twee lange o's en een o gevolgd door nasaalmedeklinker) wordt de richting
kordaat naar links uitgesproken. ‘Van uw wilde wijs’ is dan van het geheel uit een
korte terugkeer van de inzet, nadat alles echter reeds is gefixeerd, zo te zeggen nog
een weerkaatsen van het licht op een zeer bescheiden voorwerp vèr in de
donkerte-groep.
Andere kwattrijnen zijn veel meer uitgesproken donker. Nochtans blijven deze te
verkiezen boven zulke die m.i. aan elk taalkontrool ontsnappen, als b.v. deze zin:
‘glimlachend leg uw handen op harts bonzen’, waarbij ik opmerk dat ik van de taal
uit, van op het standpunt der woordkunst dus, niet bemerk welk verband er kan
bestaan tussen dit hulpeloos part. praes. en deze verwaande afgekorte genitief. Ik
begrijp als woordkunst de funktie van dit ‘glimlachend’ niet; of dit woord er niet zou
staan ofwel er zouden er meer van dezelfde kracht staan, beide alternatieven zouden
deze regel noch beter noch slechter maken.
Van deze kwattrijnen werd herhaaldelik de pregnans, de geslotenheid van
uitdrukking geroemd. In zijn Bank der Spötter zegt Mynona van sommige duitse
auteurs: ‘Wie solche Autoren überhaupt nur in Zitaten zu denken pflegen.’ Wel te
verstaan zij denken louter zulke zinnen die door anderen dan als citaten worden
gebruikt. De Kwattrijnen van De Mérode hebben veel eer iets van een a-priori gedacht
citaat dan dat zij steeds pregnant zouden zijn.
‘Uw oogen glinsteren verheugd en bloode.
Uw schoone wangen zich van schaamte rooden.
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Ik hunker naar de roos van uwen mond.
Gij geeft ze gaarne, maar gij reikt ze noode.’

De tweede regel is slechts een formele variante op de eerste; de laatste zin een pointe
die misschien wel iets hoger staat dan de tekst onder humoristiese tekeningen, maar
dan toch niet veel hoger. Goed en eenvoudig is drie: ‘ik hunker naar de roos van
uwen mond’, doch dit nummer drie alleen is nog niet een pregnant kwattrijn.
Ten slotte: het prospekt van de uitgever roemt ons deze uitgaven als werk van
moderne dichters. Modern, jawel, in de zin dat alle dichters van de laatste generatie
van af de Salvation-Army-dichter tot de advertentie-dichter van Onoto modern zijn.
In die zin is De Mérode ook moderner dan b.v. Verwey, Boutens of Van Ameide.
Hopelik heeft de uitgever niet meer bedoeld dan een konstateren van het
geboortedatum.
Met Hendrik de Vries echter komen wij tot een dichter die inderdaad de
tachtigersgeneratie negeert. Negeren ten gunste van Ten Kate, Tollens en Bellamy.
Representeren dezen de traditie?
De Vries groeit bijna nooit boven het verstandelike, zijn vertrekpunt, uit. Spijts
het gebruik van talrijke hoofdletters om de kracht van goddelike woorden als de
‘Som’ te verhogen, spijts de inspanning het mysterie nabij te komen tot op de hoogste
trap van het intelligibele, spijts de spatiëring van woorden naar hun logos-betekenis
met het doel de aandacht naar de oerbetekenis van deze woorden te wijzen, spijts
ook in deze gedichten - maar nuchter dan - de tegenstelling van weten en verstand
wordt beklemtoond, spijts dit alles komen wij nooit tot een lyries inleven in de
rationele geloofsfeer van de dichter, sfeer die, naar de berijmde prozaïese verklaringen,
koïncideert met deze die Plotin het begrijpbaar hoogste noemt. (Dat De Vries
vertrouwd is met gnostiese auteurs blijkt meer uit de verstandelike konstrukties dan
wel uit de lyriese; een enkel maal slechts treft een vizioenair verbeelden als bij
Montanus: ‘o vuur, o wereldnacht, o heete sneeuw’).
De uitsluitende konklusie van dit gedicht dat minder stout dan retories Het Weten
heet is dat God ‘de trots van het weten voortbrengt’. Daarbij wordt ‘weten’
gespatiëerd. In plaats van dit spatiëren en van dit konstateren, hadden wij meer aan
een lyries equivalent gehad, maar dit equivalent ontbreekt. Het gedicht blijft bij blote
waarneming.
Over het formele in deze Lofzangen van De Vries hebben wij dit te zeggen: wij
zijn het met Roel Houwink eens te konstateren dat ‘meer en meer een nijpende drang
tot geestesbelijdenis het poëtiese uit dit werk van de Vries verdrijft’ en dat ‘de
intensiteit van deze drang de enige emotieonele faktor in deze bundel is’. Daar komt
echter dit bij: dat deze emotieonele faktor te ontwikkelen is ofwel de idee na ofwel
louter formeel. Wanneer nu H. de Vries dicht:
‘Roept niet gansch de schepping 't uit:
Een moet al wat is besturen!-?
Zonder Hem geen bloem geen spruit
Noch 't gedrang der sterrenvuren,
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Geen gedachte, geen gevoel
Zelfs geen vraag naar 't eeuwig Doel.’
(Gods arbeid, blz. 17.)

dan hebben wij te doen met de ontwikkeling van het thema dat zonder God niets is,
thema dat besloten wordt door de zwakke, bijna humoristiese pointe van het laatste
vers. Deze ontwikkeling nu is formeel daar zij zich bepaalt tot louter nomenclaturele
variaties van dezelfde hoofdgedachte. Niet de hoofdgedachte wordt ontwikkeld, maar
wel de uitdrukking van de hoofdgedachte: deze uitdrukking wordt in verschillende
kleinere bevestigingen verdeeld. Dat b.v. ‘geen spruit’ gebruikt na ‘geen bloem’ een
zuiver formele funktie heeft, zal wel ieder duidelik zijn. Nu is het aangehaalde
voorbeeld, voor wat het formalistiese betreft, lang niet boven de andere gedichten
van de bundel uitmuntend, doch enkel typies. Het meest karakteristieke van deze
bundel is dat hij, spijts het schijnbaar opeenhopen van gedachten, in werkelikheid
slechts een formele variatie, geen ideële ontwikkeling biedt. De gedichten groeien
m.i. onbeperkt in de breedte.
Wanneer de auteur schrijft: ‘Wij tasten weer met volste zekerheid, wanneer de
golven der ontroering rijzen’ zo moeten wij hem om het verzekerde doorleven van
deze ontroering geloven. Verbeeld werd deze ontroering niet. Misschien juist daarom
heeft De Vries haar bestaan ergens in deze Lofzangen verzekerd.
Martin Permys is niet een Verhaeren-epigoon, maar een Verhaeren-leerling, - en
onder de leerlingen van Verhaeren een van de besten. Zoals sommige glorierijke
Rubens-leerlingen de formele karakteristieken van de meester nog versterkten, d.w.z.
dat zij de barokopbouw nog klaarblijkeliker maakten dan de meester dit had gedaan,
zo wordt bij Permys de epiese opzettelikheid duideliker geaccentueerd dan bij
Verhaeren, en ook de techniek dit opzet te realiseren: het op-elkaar-hopen van
beeldende faktoren.
Van alle literaire ateliers is dit van Verhaeren het minst aan te bevelen, omdat deze
dichter zulke eigenschappen tot deugden tracht te maken die in jonge dichters veeleer
moeten gestikt dan aangewakkerd worden. Tegenover het atelier van Verhaeren staat
b.v. dat van Francis Jammes. Bij Jammes kunnen jonge dichters leren dat
eigenschappen, waarnaar zij tot dan niet hebben getracht, werkelik deugden zijn:
eenvoud en soberheid, samen het verlangen met een minimum volledig waar te zijn.
Jammes is rijk zoals een klaproos rijk is. Onder de dichters is Verhaeren de o-weeër:
ook hij laat niet af voortdurend zijn rijkdom, - de uitdrukking bij middel van een
faktorenmaximum - ten toon te spreiden.
Zoals zijn meester Verhaeren, houdt Permys van de veelheid, zo niet van de
uitdrukking, dan toch van de faktoren die de voorstelling beelden. Het recept luidt:
zoveel faktoren als mogelik; daarbij plasties-krachtige epitheten. Nu menen wij
integendeel dat de veelheid van - daarenboven plasticerend-bedoelde - faktoren de
pregnans uitschakelt: de lezer komt niet meer tot een onmiddelbaar opnemen van
het geheel. Trouwens plasties-bedoelde faktoren zijn naar ons standpunt een
vergissing: een gedicht immers is slechts onmiddelbaar in de tijd en middelbaar dan
in de ruimte. Een gedicht is intensi-
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vering van de tijd. Het tracht de lezer durée pure te zijn. Daartoe hoort voor alles
eenvoud en, tot wij deze zeer innerlik weer hebben veroverd, de discipline van een
versimpeling der uitdrukking, alvast een simpele syntaxis. Van deze eenvoud zijn
wij met de inleiding van De kimmen ver verwijderd.
‘De mensch, gesteund door eigen lied,
Die bukkend, maar met stoeren adem
En met een bloed dat ziedt
En oogen wien geen berg te stout
Opspringt; - de mensch die bukkend zons breed goud
Op 't voorhoofd vangt, en opwaarts trekt, en immer
Immer, verweerde pelgrim, vrome klimmer
Over het pad (dat zoeklicht van de bergpunt) reist
En immer verder wint; de mensch die...

Om mij met een tegenstelling te verklaren, tegenover dit middelbare gedicht een
kindergedicht, organies busgesloten en onmiddelbare ontwikkeling in de tijd:
‘Rommelen, rommelen in de pot
Waar is Klaas en waar is Zot
Zot is in het stalleke...’

Wij zegden reeds dat bij Ernst Groenevelt in veel geringere mate dan bij De Vries
en De Mérode het plechtigheidsopzet aanwezig is. Inderdaad, terwijl van De Vries
elk vers als bewijs zou te citeren zijn, is een vers als dit van Groenevelt ‘Wij hebben
langs de zoom der stad het leven even lief gehad’ van zulke neiging reeds ver
verwijderd.
Doch niet steeds drukt Groenevelt zijn ontroering even eenvoudig uit. Zo gebeurt
het hem b.v. het vers ‘wat is er dat uw hart mijn hart niet heeft verteld?’ verder in
vier zinnen, louter formalisties, te variëren. Zo zijn deze Intermezzo's een niet zeer
homogene bundel; bundel waarvan wij de gedichten die uitzondering zijn, zoals
Rouw (blz. 14) verkiezen. Maar stellig is het dat de verscheidenheid van de
ontroeringszonen van al deze jonge dichters tot de onze een kontrool moeilik maakt.
En voornamelik bij Ernst Groenevelt is mij alles te flou, te genuanceerd. Wij verlangen
naar een lyries positivisme en van dit verlangen uit, voelen wij een zin als ‘hier
herstelt men schoenen’ als lyrieser aan dan ‘o Liefde houdt aandachtig u gebogen
over mijns harten lief’.
Een scherp kontrast tot het formalisme van De Vries bieden de gedichten van Jos.
van Wely O.P. Bij Pater van Wely primeert - vaak met kinderlike zekerheid - de
ontwikkeling van de lyriese idee, een eenvoudige en heldere ontwikkeling; hier en
daar impressionisties door het met een verwaasd kausaal verband naast mekaar stellen
van twee of meer voorstellingsonderdelen. Helder en eenvoudig op de man af gaan
is een ontwikkeling als deze:
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‘Heeft niet mijn aandacht U benauwd
Of nooit mijn mondigheid begint?
Blijf ik dan altijd onvertrouwd,
Een zwak en moeilijk zorgenkind?
‘Ik voel het weerloos als een pijn,
Te wreeder naar mijn leeftijd klom
Na al uw goedheid niets te zijn
Dan kwelling voor uw ouderdom.’

In zijn verslibristiese gedichten waarvan de strofe het kwatrijn overschrijdt treft men
in mindere mate deze helderheid. De kwatrijnen met drie achtsyllabiese verzen en
een viersyllabies behoren tot het schoonste van deze bundel, die in zijn geheel om
de vanzelfsprekende organiese opbouw van de meeste gedichten te bewonderen is.
Het klare dagen, een sonate in verzen; - de ondertietel duidt reeds aan dat de jonge
dichter Johan Theunisz voor geen moeilikheden terugdeinst. Dat Theunisz een jong
dichter is meen ik te mogen afleiden uit twee gegevens namelik, ten eerste de neiging
een reeks feitelik zeer afzonderlike gedichten tot een geheel te rubriceren en ten
tweede de knapheid van sommige détails, zoals b.v. dit over het rijm heen gelegen
stafrijm: ‘de wind verwoei de bladerfranje / der kastanjerij / En in uw hand een witte
anjer’. Handigheid die vrees motiveert. Daarbij komen de verklaringen ‘naar een
dans van’ getuigen hoe moeilik het deze jonge dichter is primair tegenover de dingen
te staan. De onbeholpenheid sluit de corruptie niet uit. Johan Theunisz schrijft een
gedicht naar een dans, dans dewelke op zijn beurt door zijn barokke tietel Stervende
vogel verwarring stichtte. Wij krijgen dus een stervende vogel die eerst wordt gedanst
daarna wordt bedicht. Daarmee zijn we van een lyries ‘Erlebnis’ zeer verwijderd.
Zonder aan de mogelikheid van een lyries equivalent voor een dans-vorm te denken,
zijn alle dansen beschrijvend; d.i. het zijn geen lyriese dansen; - als voorbeeld dit
Pizzikato:
‘Op een punt van muziek
tript ze luchtig-lucht...
Met een lach aan de mond
en de hand ter vlucht.
Op een punt
op een punt van muziek.
Plots: ze staat, - ploem! ploem! bij een schok van muziek.’

Theunisz is zeer sensitief; misschien motiveert dit de bekoring van deze dansen en
de verkeerde konklusie die de dichter daaruit haalde. Een verblijf van een jaar onder
analfabeten zou hem zeer ten goede kunnen zijn.
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De wijze van uitgeven van De Gulden Ster kunnen we, jammer genoeg, niet zonder
voorbehoud loven. De omslag van het boek van Jos. van Wely O.P. met de purperen
letter op wit papier doet te ‘kunstgewerblich’ aan. Ook betreuren wij het dat de
uitgever het nodig oordeelde de bundels van De Mérode, Permys en Van Wely
fotografiese portretten bij te leggen, te meer daar deze portretten werden gedrukt op
krijtwit couchépapier, hetwelk sterk afsteekt op het ivoorgetint opdikkend papier
van de bundels. En toch, fotografiese portretten bij de bundel zelve: wat hebben wij
er aan te weten dat de dichter Permys - steeds gewapend - zijn vulpen draagt iets
hoger dan zijn hart?
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Dichters
Paul Verbruggen: De voorhof (Gedichten). Met tekeningen van Jos.
Léonard. - De Spar, Brasschaat.
Van een moderniteit die de meeste modernen nauweliks vermoeden of durven
vermoeden, zo is Paul Verbruggen modern waar zijn voorstellingswereld opnieuw
wordt bepaald door verlangens naar de primairste geestelike goederen. In negen van
de tien hier door Verbruggen gebundelde gedichten, stapt de dichter zeer direkt op
de verovering van deze moderniteit toe.
Van zijn vroegere gedichten tot deze Voorhof is de evolutie tevens gering en groot.
Gering omdat in zijn vroegere gedichten niet minder dan in deze het verlangen voorzat
naar de uitsluitende mededeling van een gedisciplineerde voorstellingswereld, het
verlangen uit de veelvuldigheid van onze belangstellingen met zekere hand deze
primairste geestelike goederen weer op te delven; gering dus is de evolutie omdat in
zijn eerste gedichten niet minder dan in deze het verlangen naar een als een sfeer
formeel-eenvoudige en geestelik onporeuse kern leidster was. Groot is de evolutie
waar wij bemerken dat enerzijds in zijn eerste gedichten de sterkte van het verlangen
naarmate der tegenstelling met het chaotiese karakter ener reeds geestelik verworpen
maar fysies nog existente veelvuldige belangstelling werd uitgedrukt, terwijl
anderzijds nu in deze bundel het verlangen de dichterlike drang te steunen op de
primairste geestelike goederen in zich een a-prioriese orde heeft gevonden. Men zou
dus bij wijze van vergelijking kunnen zeggen dat in de eerste gedichten van
Verbruggen dit verlangen als materiaal bestond en dat in deze Voorhof nu dit materiaal
tot één construktie werd gevoegd, dat bijgevolg - vermits de stof architektuur werd
- een strakke vergeesteliking is te konstateren. Dat het vrije oordeel zo prachtig mede
aanzat deze a-prioriese orde rationeel naar het geloof op te trekken is van de geestelike
ambiance van deze bundel de meest kenmerkende eigenschap en voert de lezer in
een hoge, steeds zeer begrijpelike feestelikheid op. Er is niet daaraan te twijfelen dat
de winst aan konstruktiviteit die, ten gunste van de laatste, het verschil tussen de
vroegere en deze gedichten van Verbruggen kenmerkt, groteliks aan de ordenende
werkzaamheid van een door en over het vrije oordeel heen gewonnen geloof is toe
te schrijven.
Van de voorstelling naar de techniek overgaande is er te zeggen dat Verbruggen
zijn gedisciplineerde voorstelling lyries-logies, of anders en beter gezegd, in de lyriek
van de aanvang tot het einde organies ontwikkelt. Dat hij in deze eerste negen
gedichten van de Voorhof nooit afdwaalt en slechts - doch dan nog niet zeer merkbaar
- een paar maal een uitdrukking herhaalt in een variante, dewelke van de voorafgaande
stamuitdrukking niet genoeg is afgelegen opdat van de ene tot de andere de lyriese
afstand groot genoeg zij, dit aldus: dat Verbruggen zo hardnekkig blijft bij zijn lyriese
vermenigvuldigingstabel is een eigenschap die in de gedichten van de Voorhof in
een zeldene
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maat van vanzelfsprekendheid tot uiting komt. Met daar op te wijzen dat hij slechts
een paar maal en niet zeer merkbaar op de uitdrukking variëert heb ik dan ook reeds
gezegd dat de organiese ontwikkeling van het gedicht bij Verbruggen uitbouwen van
de idee is, niet van de formele uitdrukking. Daarvan ter bewijsvoering de aanhef van
het zesde gedicht:
‘Komt, kindren laat ons weer
gaan bidden naar het veld.
Laat ons die heet gestookte hoofden weer
gaan koelen in Gods dauw.
Laat ons weer blij zijn als
de dagen opengaan,
en dankbaar om de zon.
Laat ons de vreugd
weer langs de wolken rapen,
en elke smart
weer strelen tot ze bloeit.’

De ideële ontwikkeling is zo gaaf dat de lezer bij de aanhef van het gedicht is als
iemand die het ene eindje van een draad in handen zou krijgen; bij het slot van het
gedicht houdt hij het andere einde van de draad in handen, zonder dat hij onderweg
door lussen moest of knopen had te ontwarren.
Samenvattend mag ik dus zeggen dat de gedichten van Verbruggen geconstrueerd
zijn. Nu echter is het zo dat, - alle detaillering buiten beschouwing gelaten construktie kan zijn het resultaat van twee verscheiden oorzaken. Een construktie
kan hare architektoniek uitsluitend de innerlike logiciteit van het élan te danken
hebben. Ten tweede kan zij, zonder uitschakeling van het élan, worden gerealiseerd
door het hardnekkige doorzetten van deze lyriese wil zich uitsluitend bij middel van
bepaalde lyries-architektoniese middelen manifest te maken. De construktie van P.
Verbruggen is veeleer intuïtief dan opzettelik. Het élan in zijn meest geremde
manifestatie, doch steeds uitsluitend het élan is tevens de techniek, de uitvoerende
ambachtsman van deze gedichten. Van mijn standpunt uit kan ik Verbruggen een
expressionist naar de geest en met het hart noemen, maar niet met de handen.
Hieruit volgt dat deze nieuwe gedichten van Paul Verbruggen geen oplossing
willen zijn van techniese problemen en dat zij dit ook niet zijn. Techniese problemen
worden niet gesteld. Het aanvoelen en het doordenken van het thema gaat in één élan
door. Zulke werkwijze schakelt bij voorbaat de naar mijn mening kapitale waarde
van techniese problemen, ja zelfs de kapitale waarde van techniese experimenten
uit. Geestelik is er bij Verbruggen geen spoor, technies zijn er vele van een
verslibristiese opvatting der lyriek.
Hoger heb ik geschreven dat een gedicht van Verbruggen van het begin naar het
einde toe zich zeer organies ontwikkelt. Daarbij heb ik nog deze reserve te maken.
P. Ver-
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bruggen procedeert uit de technies-impressionistiese richting van De Beweging. Van
dit lyries impressionisme is een der kenmerken het dempen, slechts het dempen van
het kausaal verband tussen de verschillende volzinnen of volzinonderdelen van het
gedicht of meer bepaaldelik van een strofe. Zij doen met deze fragmenten wat
impressionistiese schilders doen wanneer zij een lokaalkleur vervangen door een
reeks schakeringen van deze lokaalkleur. Men zou dit dus lyries pointillé mogen
noemen. Dit procédé dat in vroegere gedichten van Verbruggen bij herhaling werd
gebruikt, tref ik nu alleen terug in het eerste gedicht, waar het als volgt wordt
toegepast:
‘Uw beide handen reikt gij strak omhoog,
doch pralerig klapt de vogel voor u uit
die even goud en purper om uw schouders hing
stoof niet het leven raaklings langs u heen?’

De acht volgende gedichten zijn gaaf. Het tiende gedicht is zwak, zeer zwak, omdat
het uitsluitend biedt een naturalisties opsommen van emotionele faktoren:
‘Uren in de stilte van mijn kamer
er glommen regenbogen van duin tot duin.
Geliefden schrijden langs de horizon.
Het vlamhout van mijn cello buikig aan de muur.
O mijn vingren struiklend in verrukking.’

Alleen dit gedicht is zeer onevenwichtig en valt gans buiten de lijst van deze bundel.
Zoals uit mijn uiteenzetting blijkt ben ik van mening dat de negen andere gedichten
lyries-organies, d.i. lyries schoon zijn te noemen.
J. Slauerhoff: Archipel. - Amsterdam, P.N. van Kampen en zoon, 1923.
Nog sliert over de Heerengracht de geest van Schaukal, Salus en Rudolf-Alexander
Schröder. Ook spijts de Amsterdammer Slauerhoff zeer in tegenstelling met de geest
van deze heren dichters en heredichters zijn voorliefde avoueert voor Rilke door een
nederlandse omwerking van enkele gedichten uit diens werk en zijn voorliefde voor
Corbière door het verbeelden van gedachte-episodes uit het leven van deze hier,
tussen Schaukal en Schröder, inderdaad zonderlinge gast.
In werkelikheid is het ook een moeilike opdracht te procederen én uit de
stadsgedichten van Schröder en het wener hellenisme van Schaukal en Salus enerzijds
én uit Corbière en Rilke anderzijds. Het is moeilik zulke uiteenlopende neigingen
zo te assimileren of ze zo te bedwingen dat de lezer, geplaatst tegenover de uiting
van deze die zulke neigingen bedwingen moet, tot de overtuiging komt, te staan
tegenover de grenzen
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van één scherp bepaald ding. Hierbij komt dat niet enkel de neigingen na deze dichters
zeer verscheiden zijn; van de techniek van de ene tot de techniek van de andere ligt
een grote afstand. De geestelike houding na is er bij Corbière niets, in de
stadsgedichten van R.A. Schröder alles blote oppervlakte. Deze tegenstelling vinden
wij bij Slauerhoff terug; het gedicht Het boegbeeld: de ziel vertegenwoordigt een
houding enigermate parallel aan deze van Corbière, terwijl gedichten als Ochtend,
Provinciale en Pastorale integendeel het niveau houden van Schaukal en Schröder.
En al bieden, het thema na, sommige gedichten van Rilke toevallig een zekere
overeenkomst met de dominerende neiging bij Schaukal, men vergisse zich niet
daaromtrent: het is slechts boerebedrog. De wijze zich het thema te denken is zeer
verscheiden bij beide dichters, waaruit volgt dat beide dichters essentieel zeer
verscheiden zijn, want een thema is lyries nooit meer dan bloot phenomenologies
een verschijning, terwijl de wijze zich het thema te denken de methode in de
voorstelling is. (Es lebe der grosze Immanuel). Men vergete niet dat er noodzakelik
een grote afstand liggen moet tussen het sensitivisme van Rilke en dit van Schaukal.
De eerste schreef ook Die Weise von Liebe und Tod; Schaukal bezorgde hellenisme
ten behoeve van het wener café Cosmopolite of Universel, maar schreef nooit Die
Weise. Wanneer nu Slauerhoff twee gedichten van Rilke omwerkt dan kan het niet
anders dan dat deze gedichten in Archipel zeer zelfstandig blijven. (Iemand zegt: ‘de
bundel heet Archipel, bijgevolg: eilanden.’ Mag ik witte vellen papier bieden, wanneer
ik een bundel De IJszee heet?)
Corbière schrijft moeilik verzen. Schröder schrijft er à la minute. Gecompliceerde
en dan weer één ogenblik eenvoudige verlangens uit te drukken, zo is de techniek
van Corbière moeilik en hard, zo is hij, van uit Parijs gezien, de minst franse onder
de franse dichters. Piet-daar-gaat-ie, zo lopen de stadgedichten van R.A. Schröder
gesmeerd van een in werkelikheid zeer primitieve montagne-russe. Corbière heeft
nooit recht kunnen snappen wat kadans is; ook is hij te weinig ‘dichterisch’ om in
een wener cabaret gedichten op ‘Brust’ en ‘Lust’ te improviseren. De kadans drukt
bij Schaukal en Schröder op simpele wijze zeer simpele neigingen naar het complexe
uit. Schröder en Schaukal lossen de moeilikste problemen van de ars poetica en de
eenvoudigste van de ars amandi op. Corbière vindt op finir geen ander rijm dan
réussir. Schröder rijmt op de eigenaam Henry Clayes met een rijk rijm van de volle
drie lettergrepen. Van kadans heeft Corbière nooit gehoord. Schröder van rythme
niet.
Wat moet dit alles bij Slauerhoff? Een ogenblik, wij komen nu daardoor wel sneller
voorwaarts. Wanneer ik zou willen beproeven over Archipel überhaupt iets uit te
zeggen dan zou ik de zwakke individualiteit van de bundel moeten voorstellen als
een voor een wener Czardascabaret door een Schaukal-Salus-leerling versimpelde
Tristan Corbière. Het is echter Slauerhoff een geluk dat hij deze wenselike
homogeniteit, het kenmerk van een persoonlik verwerken van diverse invloeden niet
bereikt. Hier is hij dichter bij Corbière, daar is hij zeer dicht bij de Weners. In
sommige gedichten heeft hij technies van beiden. Soms is zijn vers moeilik en hard
en mist het inderdaad kadans, doch dit gemis aan kadans is dan niet, zo als bij Corbière
het geval is, door scherpte gemotiveerd. Het boegbeeld: de ziel staat het dichtst bij
de Fransman. In éénzelfde ge-

Paul van Ostaijen, Verzameld werk. Deel 4: proza

214
dicht, Pastorale tref ik deze gerythmeerde en gedisciplineerde zin: ‘door de dunne
gewaden schendt haar wind’, doch op deze zin volgt bijna onmiddellik deze prozaïese
‘Neue freie Presse’-dichtkunst:
‘'s Middags geen uitweg dan een wandeling
Door de weiden. Zij moet ontmoeten
Zwermende boeren, die haar groeten.’

Aldus verscheiden en de wil na ongeordend gaat het de ganse bundel door. Zoals
Schröder vindt hij moeilike rijmpjes op sirenes en op Ile d'Yeu rijmt hij, - ook
Schröder gebruikt deze Donato-truc - in 't frans: faites votre jeu. (Hiermee wil ik niet
op invloed, maar wel op de parallelle barokke neiging wijzen). Ook op Corbière is
er een rijm. Ziehier trouwens in twee kwatrijnen de twee werkwijzen
vertegenwoordigd, die wij hierboven tegenover elkaar stelden.
1) Techniek wiener cabaret:
‘Bemint elkander! Ik bemin de zee,
Beminnelijker dan iedre aardsche vrouw
En onstuimiger, vooral hier: Baie de Guarnenez.
(Dit beteekent niets. Evenals ware trouw.)’
(Sentimental journey)

2) Moeilike, harde versvorming, parallel Corbière:
‘Dit is mijn lot: gebeeldhouwd voor den boeg,
Den scheepsromp achter mij te moeten volgen;
Mijn zegetocht over knielende golven
Aan 't schip te moeten danken dat mij droeg.’
(Het boegbeeld: de ziel)

Over 't algemeen zijn de gedichten van Archipel te weinig lyries. Er zijn gedichten
die lyries zo onnederlands zijn dat ge ze met de grootste inspanning nauweliks in het
geheugen zou kunnen houden:
‘Blanke rust in 't golvend blauwe
En de stilte zingende,
Met de macht van verre vrouwen
't Schip onzichtbaar omringende;
Voor den boeg en hoog door de touwen
Woei hun bekoring, ons tot vertrouwen,
Vergeten en liefde dwingende.’
(Sirenen)
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Alleen regels vijf en zes hebben een lyriese allure. Op een andere plaats weer is
Slauerhoff in de denkwijze aldus onlyries dat hij het thema ‘Chinese dans’ niet tot
een lyries dansen maakt, maar dat het hem wordt gelegenheid tot nabootsend, d.i.
onvermijdelik onlyries, vertellen. Men kan zich bij de barokke literatuurkritiek ‘hoe
knap weet deze dichter een dans te schilderen’ aansluiten.
Zodat ik konkludeer: Pas op voor de zijdewaren van de Kanariese eilanden. Talrijk
zijn de lapjes die als handwerk gelden, in werkelikheid fabriekwaar zijn. Een heer,
met om landelike papaver de meest volslagen onkennis, verklaart zonder blozen dat
orchideeën de schoonste bloemen zijn. Catlea, voegt hij er aan toe. Het zij zo.
H. Marsman: Verzen. - J. Ploegsma, Zeist, 1923
Onhomogeen is ook de bundel van Marsman. Hier echter is deze eigenschap slechts
accident. De onhomogeniteit raakt niet de dichter. Marsman heeft in de drie gedeelten
van deze bundel de meest konkrete resultaten van zijn lyriese evolutie - over een
tijdspanne van een drietal jaren, naar ik vermoed - bij elkaar gebracht. De bundel
mag dus als accident wel onhomogeen zijn, de indruk daarvan wekt hij evenmin als
drie treden van één trap de indruk van onderlinge verhoudingloosheid wekken.
Twee derden van de bundel vallen buiten hetgeen expressionistiese woordkunst
is te noemen. Nochtans: Marsman deed niet verkeerd deze eerste twee gedeelten te
publiceren, omdat zij op een zeer gesloten evolutie wijzen, omdat zij in zich de
noodzakelikheid van het derde dragen, kortom, omdat zij diegenen die nog erg vreemd
voor het derde gedeelte mochten staan, zo dan niet de schoonheid, dan toch de
noodzakelikheid van drie verklaren.
Want in de eerste twee gedeelten is reeds de drang naar zuivere woordkunst
aanwezig. Zelfs niet enkel de drang, maar ook de wijze dis Marsman later zeer bewust
om deze drang uit te drukken zal verwenden: keiharde ritmen. Alleen komt er voor
I en II bij dat aldaar dit doel woordkunst te zijn slechts rapsodies opduikt en dat er
naast dit doel dan nog andere worden geplaatst. In deze eerste twee gedeelten zijn
gedichten nog dikwels, naast een zuiver lyriese tendens, ‘Ablagerstelle’ voor
individuele dramatiek. Naast de voorstelling is dan de techniek evenmin verpuurd.
In de eerste twee gedeelten wordt de emotie, de dramatiese emotie dan, dikwels bij
middel van retories konsekwente beelden indirekt uitgedrukt, terwijl in drie het woord
zelve drager is van de ganse uitdrukkingsopdracht. Niet echter dat in drie alle
beeldspraak zou zijn geweerd (dit niet-weren is naar mijn mening de enige richtingfout
in drie), maar wel zo dat de beelden korter zijn en dat zij meer om hun woordkracht
dan om hun dramatiese allure worden gebruikt. Twee voorbeelden.
Uit I, aanhef van het gedicht Stroom:
‘Rondde zijn lichaam tot gespannen nacht.
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aan de gewelven der vervloeide leden
sloegen de schaduwen hun laat gebaar:
vergane eeuwen aan verwijde flank.’

Uit III, gedicht Scheveningen:
‘donder
de horizonnen
gaan onder
muren der sterren
gitzwarte vuren
kolen en tonder
en de toren
der zon.’

In gedichten als dit stoort daarom het beeld ook zeer weinig omdat het gans ‘en
fonction’ van de taalmuziek is.
Behalve Nachttrein dat sentimentele vragen als ‘waar mondt de nacht’ inhoudt,
vragen die zeer verwijderd zijn van het woordkunstpositivisme, hetwelk door het
expressionisme wordt gepostuleerd, behalve dit éne gedicht, behoren de gedichten
onder III in deze bundel bijeengebracht tot het beste wat wij in Noord- en
Zuid-Nederland aan expressionistiese dichtkunst bezitten, tot de technies meest
volmaakte en tot de om het doel meest bewuste.
Met betrekking tot de gedichten van Marsman moet ik nog even op de m.i.
verkeerde stelling van een hollands kriticus, de heer R. Houwink, wijzen, dewelke
lyriek als zelfdoel en individualistiese lyriek identificeert. Niet de lyricus, wel de
lyriek is zich-zelf doel.
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Oscar Jespers
Omwereld. Dat de stad waar Jespers woont van oudsher een kunststad is daarop
wijzen de naar het inwonersgetal vrij talrijke standbeelden. De toeristen die op een
wijze wijze hun Baedeker raadplegen (met de Baedeker in je hand, kom je door het
ganse land), dit zijn de toeristen die niet verkeerdelik Boduognat - een held uit Cesar's
commentaren - nemen voor Pieter Paul, zullen inderdaad spoedig tot de konklusie
komen dat deze stad die zij met hun vereerd bezoek vereren een kunststad is, waard
de eer van dit bezoek. Nochtans doen de toeristen best hun vrees om mogelike
vergissingen te onderdrukken, daar, bij de identificering van de standbeelden, een
scherp oog en een schrandere geest de requisieten als een perifrase van het beroep
zullen weten te begrijpen. (De helm en de gesneuvelde vijand perifraseren een
primitieve veldheer; een palet alleen een schilder; een palet en een aambeeld: een
schilder-smid - de requisieten helpen hem die z'n kunstgeschiedenis op zijn duimpje
kent). Wanneer bij middel van een gemoedelike taxirit van het Steen langs de katedraal
en de waterpoort naar het museum voor schone kunsten, de toeristen alzo lapidair
de hoge kunstmin van deze anderzijds nijvere bevolking hebben ervaren (en vooral
de wil deze kunstmin alzijdig te bewijzen), keren zij best naar het station terug. De
toeristen die bij hun aankomst zouden verwaarloosd hebben dit gebouw in ogeschouw
te nemen, mogen niet vergeten dit verzuim voor hun vertrek weer goed te maken.
Gezellig in de wagen geïnstalleerd, tekenen zij in hun Baedeker aan: naast het woord
‘station’ groots, naast het woord ‘Steen’, oudheidkundig belangwekkend en naast
‘katedraal’, masterpiece of medieval flemish architecture. Op de bladzijde voor nota's
gereserveerd dan: Antwerp, flemish poterie.
Blijkbaar kunnen de Antwerpenaars niet daarvoor dat hun stad aan een stroom
ligt. Droef en ellendig is de overzijde zonder de industrieële lyriek van kranen en
loodsen. Tussen de haven en de burgerlike stad ligt een afstand parallel aan deze
tussen schaaken gansjesspel. In de burgerlike stad zijn er straten van een roerend
provinciale rust. Er zijn in de buurt van het kleine, romanties-fraaie park, pleinen en
lanen waar de auto's hun bochten schrijven zo vreedzaam als het zwemmen van dikke
goudvissen in een aquarium. Aan de haven ruikt het lekker naar uitheemse produkten,
naar leder en wol, soms naar hongaarse eik en teakhout. Een geluk! want de
schouwburgen zijn onfris als motrotte-kleren met te late naftalin-voorzorg. Platonies
spreken de loodsen hun taal van noodzakelike verhoudingen. Maar in de stad is er
een meiske met erg piepende longen, wat daarvan het gevolg is dat zij te vroeg de
kunst diende - half naakte symbool-maagd der stad in een van de talrijke
kunstoptochten met praalwagen uit stuk, die om het jaar de - zeer zeker historiese artisticiteit der Signorestad verkonden. Dit ziek meiske nu is daarvan het bewijs dat
het zeer moeilik is de juiste verhouding te vinden tot een traditioneel
de-kunst-verplicht-zijn. Misschien menen de Antwerpenaars wel dat de artistieke
roem van hunne stad is verzekerd wanneer de pasteibakkers in
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fraaigevormde boterkrullen op taarten de vlaamse italjaniserende renaissance
herinneren. Iemand die van beeldrijke zegging houdt formuleert het zo: dat het slechts
enkele uitverkorenen is gegeven de schone mantel der traditie sierlik te dragen.
Wanneer een Antwerpenaar te diep in het glas heeft gekeken gebeurt het hem dat
hij, in onkennis om de samenhang van de gebeurtenis, met een schilderij of een
beeldje thuis belandt. Het op deze wijze aangeschafte schilderij is steeds een kopie
van een stilleven; alleen in de schilder van het oorspronkelike bestaat er een variante:
het staat de kopiisten vrij 1o) naar Snijders of 2o) naar Fijt te werken. Zo komt het
dat Antwerpen, als geen andere stad ter wereld, rijk is aan kopieën naar Fijt en
Snijders. Deze kopieën vormen wat de Antwerpenaars noemen: het aan hunne zorgen
toevertrouwde heilige kunstpand, het hoogste patrimonium1.
Tans is het psychologies ogenblik gekomen uit te roepen: ‘in deze stad werd Jespers
geboren, hij leeft en werkt er.’ Oscar Jespers nu is er zeer ver van verwijderd een
folkloristies kunstenaar te zijn. In de folklore-omwereld Antwerpen moet het des te
meer opvallen. Afgezien daarvan hoe de resultaten van zijn kunst zich tot zijn willen
verhouden, kan ik zeggen dat dit willen daarop is geconcentreerd
beeldhouwkunstig-algebraies te zijn, d.w.z. in een door zijn nauwkeurigheid
wond-scherp formalisme zijn voorstelling uit te drukken. Hiermee wordt in het licht
gesteld dat onder de beeldende kunstenaars een van hen die het meest wars staan van
anekdote en vertelling, Oscar Jespers, de nauwkeurig formalistiese beeldhouwer,
leeft in een omwereld die zelve bepaald is door de levenloze, steeds omscheppende
narratieve herhaling van het verleden, omwereld die het best haar neiging tot
onnauwkeurigheid uitdrukt in de haar aangename gemeenplaats: klinkt het niet, zo
botse het. Nochtans, ook hier geen generatio spontanea; - hoe is de verhouding
Jespers-omwereld?
Ontwikkeling. (Hoe men schilder wordt: door een subsidie van de regering net als
de dichters).
De wording van Oscar Jespers kan alleen hem geestdriftig stemmen die om de
superioriteit van de handelsreiziger op de dichter weet. Deze wording is onheroïes,
in die zin dat haar persoonlike neigingskontrasten, alsook de tegenstelling tussen de
jongeling en de omwereld ontbreken. Want indien ik zeg: het leven van Oscar Jespers
is een strijd tegen de Charlottalei (een reuzegemoedelike straat te Antwerpen) dan
is deze persoonlike tegenstelling in de grond slechts mijn neiging naar de konkrete
uitdrukking toe te schrijven. Immers men vecht wel tegen windmolens (en dit gevecht
is het denkbaar meest heroïese), doch niet tegen een gemoedelike straat. De
ontwikkeling van Oscar Jespers is een ontwikkeling van het bewustzijn van het
verschil dat er bestaat tussen gevoeligheid en kunstemotie. De opwaartse beweging
naar de kennis van de kunstemotie - die van ideeële aard is - en van haar specifies
beeldhouwkunstige uitdrukking, is schijnbaar onheroïes omdat de zelftucht die
innerlik de vooruitzetting en daarna ook

1

Antwerpen is een versterkte vesting. Er ligt een vrij sterk garnizoen. (Addendum bij het
overlezen der proeven).

Paul van Ostaijen, Verzameld werk. Deel 4: proza

219
het kenmerk van deze beweging is, omdat de zelftucht, zeg ik, ligt aan de overzijde
van een romantiese, d.w.z. ongeleidelike pathetiek. Stelt men het voorgaande op het
gebied der dagelikse realiteiten, dan valt er op te merken dat voor O. Jespers vroeg
reeds de tegenstelling oud-jong wegvalt, ten eerste omdat de ideeële vraagstukken
om de kunstemotie en de formalistiese om de uitdrukking daarvan van zulke aard
zijn dat zij slechts bij wijze van verduideliking en zeer momenteel deze tegenstelling
kunnen aanroeren, ten tweede omdat de tegenstelling oud-jong slechts dan de jongeren
een heroïese houding toelaat, wanneer hun kritiese zin niet onderscheidt hoe veel
van deze tegenstelling op een gewijzigde gevoeligheid, daarom nog niet op een
gewijzigde kunstontroering berust. Oscar Jespers kan, naar de oriëntering van zijn
willen, niet model staan bij Delacroix. Indien er in zijn wezen een on-circonstancieële
pathetiek schuilt, dan mogen de biografen ons deze tijdig meedelen. De stijlkriticus
zal haar, vermoed ik, niet vinden omdat de overdrijving, de O. Jespers eigene
eenzijdigheid (zonder eenzijdigheid kan geen kunst zich manifest maken) juist daarin
bestaat de gevoeligheidswaarden die een patheties moment zouden kunnen uitdrukken
uit te schakelen, om alle beklemtoning op de zuiver beeldhouwkunstige ontroering
te leggen.
Hier moeten wij even halt maken om te vermijden dat, als gevolg op hetgeen wij
hebben vooruitgezet, voorbarige geesten zouden konkluderen dat het er dus bij Jespers
zou opaankomen een kunstwerk te maken waarbij het gevoel, als oorsprong, geheel
zou zijn uitgeschakeld. Ten contrarie, mijnheers! Oscar Jespers heeft geleerd te
onderscheiden tussen de gevoeligheid en de kunstontroering die daarin bestaat bij
elke kunstvoorstelling zich haar architektoniese ontwikkeling te denken en juist in
dit voorstellen van de architektoniese ontwikkeling dit geluk te vinden dat, van hogere
oorsprong dan de gevoeligheid, de kunstenaar tot de daad dwingt. Dit gezegd, zo
hebben wij het ook gemakkelik hem van antwoord te dienen die ons de vraag naar
het verschil tussen gevoeligheid en kunstontroering zou stellen. Wij konstateren onze
gevoeligheid wanneer er van de buitenwereld een prikkel op onze zintuigen inwerkt.
Gevoeligheid is een antwoord op een concentriese prikkel. Een kunstontroering is
van het individu uit excentries. Zij is het geluk dat wij vinden in het
in-de-buitenwereld-opbouwen van een voorstelling die beantwoordt aan een
in-ons-meegedragen idee van wet en planmatigheid en van evenwicht. Een
kunstontroering is dan wanneer de schepper waarneemt hoe hij middels zijner
voorstelling geleidelik het abstrakte in de buitenwereld konkretiseert. Een
kunstontroering is slechts dan wanneer - om zo te zeggen - de schedelkap wordt
weggenomen en de hersenen zich naar buiten verplaatsen. Zij is er nooit wanneer
bij middel van de zintuigen de hersenen alleen koncentries worden getroffen.
Overbodig ware deze uiteenzetting indien wij inderdaad niet in deze
kunstdesoriëntering leefden, die de uitbuiting van het nerveus-gevoelige bevordert
en daardoor bewijst hoe wij, voor wat de oorsprong betreft, nog dicht zijn naast het
voorbij-gewaande tijdvak van het impressionisme. En nochtans hoe talrijk zijn de
vergissingen geweest uit deze verkeerde geestelike ekonomie gesproten! Zijn deze
kunstenaars niet talrijk die in hun vroeger werk hun weg niet meer terugvinden omdat
de fenomenen op hun zenuwen tans een van de vroegere verschillende koncentriese
prikkel uitoefenen? Ueber-

Paul van Ostaijen, Verzameld werk. Deel 4: proza

220
haupt: met zenuwen, naast andere elementen, maakt men een kunstenaar. Met zenuwen
maakt men geen kunst.
Zo zijn wij nu dicht bij het beantwoorden van de vraag of wij de gevoeligheid dan
willen uitschakelen gekomen. God verhoede het, nee! Integendeel: wanneer Oscar
Jespers van het terras van een koffiehuis uit, de fenomenen van de stad waarneemt,
dan rijden de auto's over zijn blote zenuwen. Wie spreekt er dieper ontroerd dan
Jespers over de staal-schittering van een auto, over de formele schoonheid van een
zeehoorn, over een veulen? Juist het scherpe bewustzijn om het verschil dat ligt
tussen gevoeligheid en kunstontroering, tussen koncentriek en excentriek, kenmerkt
de hoge geestelike kracht van deze kunstenaar en houdt deze kracht binnen het gebied
dat de kunst, specifies zijn kunst, voorbehouden blijft. Daarom mag ik zeggen dat
hij een denkend kunstenaar is, een mening waarop men niet voorbarig antwoorde:
‘maar een kunstenaar is geen denker’, want het tegendeel daarvan heb ik ook niet
beweerd. Om bij wijze van vergelijking te omschrijven: het verschil dat hij, als
kunstenaar, maakt tussen de gevoeligheid en de kunstontroering en dat hij, sedert hij
het gewonnen heeft, nooit meer uit het oog verloor, getuigt, binnen het gebied dat
dit der kunst is, van zulke dialektiese scherpte als deze, welke in de schitterende
Theaitetos werkzaam is de verscheidene wijzen van de kennis te bepalen. Hier echter
belanden wij terug bij het punt dat aan het begin van de paragraaf over de
persoonlikheid van Jespers stond: zijn schijnbaar onheroïese wording zonder
persoonlike neigingskontrasten. Wij kunnen bij onze vergelijking blijven met deze
vraag wie van de twee, Sokrates of Alkibiades, voor de wijsgeer de konkretisering
van de idee van het heroïese is. (Het pedante voorbeeld moge daardoor
verontschuldigd worden dat het hier gebruikt is om een lange omschrijving te
vermijden). ‘Zich stil kunnen houden in een kamer’ zegt Pascal; en Nietzsche: geruime
tijd, in dezelfde richting, gehoorzamen. Deze maximes stofferen, als ik het zo zeggen
mag, mijn voorstelling van de beeldhouwer Jespers. Ik zie bij hem hoe een stijgende
kennis om de theorie van de beeldhouwkunst gepaard gaat met de scherpe tucht de
gevoelswerkelikheid aan de kontrole van deze kennis te onderwerpen; of andersom
hoe deze kennis op zulke wijze persoonlik bezit is dat zij werd tot een element van
de onderbewuste werkelikheid, waaruit alle schepping - en waarneming zelve is een
dageliks scheppen - gebeurt2. Ik zie dus een zeer moderne, onpathetiese, onpersoonlik
heroïese houding. (Ik overdrijf geenszins. Dit zou dan slechts het geval zijn wanneer
‘heroïes’ niet in verband met beeldhouwkunst was gedacht. Slechts in dit verband
geldt het. Alleen dan zou ik overdrijven, wanneer ik O. Jespers een heldhaftig
koloniaalont-

2

Daarom mag worden gezegd dat een emmer fris water een de kunstenaar onmisbaar element
is. Niet minder dan het gevoel zelve is het bewustzijn dat dit gevoel slechts ongekontroleerde
stof is noodzakelik. Dit bewustzijn is de emmer fris water als reaktie op zenuwoverprikkeling.
Verkeerd echter is het hieruit af te leiden: ‘Wanneer ik niet prikkelbaar ben, dan heb ik ook
geen fris water nodig, zodus dan ben ik in de gunstigste toestand.’ De prikkelbaarheid is
sine qua non. Dus ook de emmer. Doch fris, fris, niet lauw als ik raadgeven mag.
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dekkingsreiziger zou noemen).
Hoe is de boog van zijne ontwikkeling? Al de gebeurtenissen zijn nogmaals, nu
als zelfstandige dingen beschouwd, van het pathetiese uit, onheroïes. Men mag
aannemen dat hij nooit Aimard las. Dat hij beeldhouwer werd was niet eens het
gevolg van een besluit, hard tegen hard, tegenover de wil des huizes. Zijn vader was
beeldhouwer en had - zelden geval dat het Oidipos-verzet uitschakelt - belangstelling
voor het werk van de zoon. O. Jespers bezocht te Antwerpen (voor de beschrijving
zie hoger) de K. Akademie van schone kunsten en het Hoger Instituut, zonder dat
het daar tot werkelike kontrasten kon komen, immers daartoe was het repoussoir te
gering. Niet tegenover de meesterwerken der helleense klassiek stond de jonge
impressionist, doch wel tegenover zeer vage gipsen afgietsels, een toestand in dewelke
elk verzet veeleer komies dan heroïes moest zijn. Reaktie op de gipsen Zeus, was
Jespers in de klas van het naakt model een vlijtig leerling. Lang nog na afloop der
akademiese studies tekende hij daarnaar van langs om meer in impressionistiese
richting. De kennis die uit deze oefening voortsproot komt hem nog steeds te goede.
Tot een vatbare verbinding van deze twee elementen, beeldhouwkunst en
impressionisme, komt hij na de invloed van Rik Wouters te hebben ondergaan. Van
dit enthousiasme voor de jonge meester Wouters legt het werk van 1913-1914
ondubbelzinnig getuigenis af. In 1915 maakt O. Jespers het eerste werk dat van hem
is: De man met de trui. Zijn vrienden vinden het een schitterend werk; de anderen
niet, de onbenulligheid van dit werk bewijzend aan de hand van diverse invloeden.
(‘Je bent beïnvloed’, zegt men in Vlaanderen tot de kunstenaar en dit is zoveel als
een executie zonder verhaal). Ik nu behoor tot zijn vrienden. Daarom zeg ik dat zijn
werk met deze Man begint.
Zijn werken. Zijn eerste werk is dus De man met de trui. De opvatting van de
kunstenaar is nog impressionisties bepaald met daarnaast een grote neiging tot
versimpeling van de formele uitdrukking. Reeds een impressionisme in rubrieken,
in plaats van in ‘Einzelerscheinungen’. Met de James Ensor van Rik Wouters, een
werk dat vroeger ontstond, is het verwant, maar het biedt een verder-ontwikkeling
van de Wouterse uitdrukkingswereld door een behandeling van grotere vlakken dan
deze van de James Ensor. In het torso vooral een konsolidatie van het
impressionistiese dat vertrekpunt was. Wanneer men alleen deze torso beschouwt
dan valt de versimpeling op en dat deze uitdrukking is volgehouden. Bij het hoofd
begint, samen met de impressionistiese bravoure van het gipskneden, het geknoei
met vormen die, in zich-zelf barok, tot de torso nogmaals in een barokke verhouding
staan. Een oog b.v. wordt als détail beschouwd en met grote liefde tot de
kneedbaarheid van het gips geboetseerd; zo blijkt het, als handige gipskneërij, détail.
Zodat dit eerste werk van Jespers twee kenmerken draagt: de wil een plastiek te
scheppen met vormen die dichtbij de primaire hoofdvormen blijven, daarnaast echter
een impressionisties brio in het behandelen van de stof3.

3

Dit werk, oorspronkelik als in brons uit te voeren gedacht, bestaat nog steeds alleen in gips.
Het wordt aan de tijd het in brons uit te voeren. Wie, Antwerpenaar, d.i. inwoner van de stad
der stoeten, der scholen, van de kunst en van de handel (en de wandel dan, is Antwerpen
niet ook de stad van de wandel, van de handel en wandel?) zal daarvoor zorg dragen?
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(Princiep nommer éen van een kubistiese akademie: Jonge beeldhouwers zullen
beginnen met het behandelen van een soliede stof: steen, hout, enz. Gipskneden,
loodplooien wordt slechts aan de zeer geoefenden, aan hen die door de soliede stof
een begrip van beeldhouwkunst hebben verkregen, toegelaten. Geen gips aan de
kinderen!)
Na dit geslaagd werk, verschijnt Jespers met de veel meer verwarde Fluwelen
mantel. Verward inderdaad: ten eerste de geest na, verwarring van gevoelighed met
kunstontroering; een toevalshouding van het model wordt - jawel, horresco - thema
van een skulptuur; - ten tweede de stof na, als gevolg van deze opvatting, een toegeven
aan het briljante van een impressionistiese vakkennis der gips-behandeling. Stel ik
mij als toeschouwer dan zeg ik: skulpturaal geeft dit beeld niets meer dan wat de
ervaring van het natuurlike model mij geeft, d.i. skulpturaal niets. Ik ervaar er niet
bij - weze dit dan ook onformuleerbare intuïtie - dit plus aan drie-dimensionaliteit
dat ik van elke plastiek verlang.
In 1918 hervat Jespers zich. De beelden Beweging en Konijn ontstaan. De
kunstontroering verdringt het uitbuiten van de gevoeligheid. Beweging is een koen
experiment naar een plastiek met stomme ruimte. (Het integreren van een stuk der
kategoriese ruimte in het beeld, zoals b.v. de oor van de urne een stuk ruimte
integreert). Het experiment gelukt, want de bijvormen die deze ruimte moeten
integreren voeren niet weg van het hoofdmoment. Het is een gewichtig resultaat
waaruit voor de beeldhouwer een grotere zelfstandigheid tegenover de stof volgt.
(In zijn latere werken bleef Jespers weer, misschien als gevolg van de eerste
uiteenzetting met steen en hout, bij de gesloten massa. Wellicht wordt deze Beweging,
samen met De soldaat (1921) uitgangspunt voor een reeks werken waar het integreren
dezer stomme ruimte weer een stuk van het probleem zal zijn). Merkwaardig aan dit
beeld is dat de moeilike delen van de plastiek werden opgelost, zij het dan ook slechts
door een schuchtere variante op de oor-urne-verhouding, terwijl het onderdeel,
hetwelk elementair mocht behandeld worden omdat het slechts een steunfunktie
moest uitdrukken tegenover het gekompliceerdere bovendeel, mislukte in zover de
loodrechten weer te veel naar een impressionistiese gipstechniek werden behandeld.
Ook in het Konijn verbeuren sommige vormen die vizioenair van grote scherpte
getuigen, deze kracht door een te stoffelike behandeling van de stof; ten slotte steeds
hetzelfde défaut dat O. Jespers tot in 1921 bijblijft: de charme van de lichtweerkaatsing
op ongave vlakken.
In 1921 wordt deze tegenstrijdigheid opgelost. Het tijdvak van 1918 tot begin
1921 wordt louter door experimenten gekenschetst. Tussen een reeks op een bepaald
plan gewonnen resultaten, waartoe De man met de trui, Beweging en Konijn horen
en de werken ener nieuwe op een ander plan gelegen reeks schakelen zich deze
experimenten harmonies in, d.w.z. dat zij tussen de twee reeksen in hunne
kunstnoodzakelikheid bewijzen, de kritici die niet van ‘atelier-theorieën’ houden ten
spijt. En nog: hoe be-
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langrijk elk van deze - tans meestal vernietigde - experimenten. Hoe moeilik het is
te komen tot een gladde, sobere en van-zelf-verstaanbare uitdrukking van de
verhouding wegen en dragen zien wij in het basreliëf De dode, dat zich het oplossen
van dit probleem tot doel stelt. In een ander werk treft ons dit probleem: hoe het
pathetiese aan een gesloten vorm binden, - maar de pathetiek doorbreekt nog de
geslotenheid en vervoert de aandacht van de toeschouwer met de zwenkende armen
van het model-thema in het ijle (De stervende soldaat). In Trage dans treffen wij
naast en door elkaar: impressionistiese en expressionistiese techniek, gevoeligheid
en kunstontroering. In het Kinderhoofd juist het tegendeel: wondscherp cerebraal,
stram, germaans het probleem of niet uitsluitend door het verstandelike uitbouwen
van een verstandelik-beinvloede vizie de kunstontroering zou zijn uit te drukken.
Zoals De man met de trui de periode van de plasticerende, in gips geknede, dus
niet gebeeldhouwde werken inluidt, zo besluit De soldaat, definitief resultaat, deze
reeks. De hoedanigheden van dit in het oeuvre van Jespers hoogbeduidend werk zijn
opvallend. Ik noem als eerste, algemene hoedanigheid deze: eerst het plasties thema
in grote vormen, daarna het in kleinere plastiese modulaties uit te drukken. Dit
betekent als resultaat, eerst en vooral de oplettendheid van de toeschouwer in beslag
nemen, ze daarna rond te leiden. Koen is het aandurven van het probleem hoe een
schuine dynamiese hoofdvorm in zijn vaart die buiten de geslotenheid van het geheel
schijnt te dringen, te stuiten door een rechte, statiese vorm, die als funktie heeft
zich-zelf en de dynamiese opgevangen vorm te doen aansluiten bij de rondingen van
het middengedeelte, rondingen die op hun beurt als funktie hebben en dus daardoor
plasties zijn gedetermineerd, naar de kleinere modulaties van het bovengedeelte over
te leiden. In deze modulaties een herhaling van het thema: de schuine dynamiese, de
steunvormen. Het ganse is dit: een elan staande houden. Wel zeker een plasties thema!
Dit probleem wordt opgelost door de saamvoeging van de massale vormen beneden,
onderling tegenstrijdig, maar tot eenheid gesolidifieerd door de op een rechthoek
gedragen ronding in het middengedeelte, zodanig dat de kleine-vormen-groep boven
de stelling als finale herhaalt met de glimlach van het quod erat demonstrandum.
Daarbij wordt vrijer dan bij de Beweging, stomme ruimte in het beeld geïntegreerd
en sprekend. Van al de werken van de plastieker Jespers is het het meest beduidende.
De dualiteit die er vroeger bestond en die wij, met reden, aan het gebruik van een
bij uitstek impressionisties materiaal toeschreven, is verdwenen. Alles is glad. Er
blijft geen spoor over van gipsmodulaties, daartoe dienstig om fraaie lichtaksidenten
en passant mee te nemen. Zodat - en op dit hier te situeren komt het aan - er niets
sporadies is in de evolutie van Jespers, wanneer hij, na deze Soldaat, van plastieker
een beeldhouwer wordt. Ik wil daarmee zeggen dat, in zoverre het mogelik is met
behulp van het materiaal gips beeldhouwer te zijn (in de realisering is beeldhouwen
het inverse proces van gipskneden), Oscar Jespers dit in zijn Soldaat is geweest.
Beeldhouwkunstig gedacht en plasties uitgevoerd zou men de Soldaat kunnen noemen,
met dien verstande dat de plastiese uitvoering de beeldhouwkunstige vizie in het
bloot stoffelike moest wijzigen, voornamelik in het spel der afstanden.
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Twee abstrakte steen-skulpturen leiden het beeldhouwwerk van Jespers in. (Ik gebruik
‘abstrakt’ als courante term. Wezenlik zie ik niet in wat er meer konkreet is aan een
stenen vruchteschaal dan wel aan vormen die aan de steen zulk een leven geven dat
men het geheel b.v. een steenplant zou kunnen noemen). Het probleem van
Kinderhoofd wordt hier herhaald: een verstandelike bouw als drager van de
kunstontroering. Met dit verschil dat het probleem nu beeldhouwkunstig wordt gesteld
en daarom juister. De beitel is het verstand meer ondergeschikt, dan de virtuose
gips-knee-handen. Zo ontstaan deze twee cerebraal-hartstochtelike skulpturen; twee
steenplanten, een recht de hoogte in, de andere moeiliker uit de breedte opschietend.
Parallel tot De man met de trui voor de gipsperiode staat De pottedraaier voor de
stenen. Men ga van de achterzijde over de linkerzijde (links-rechts van het beeld
uitgezien) naar de voorkant. Zwaar, ongedetailleerd, door nauweliks in de steen
gearticuleerde zinnen wordt het motief van het drukken en wegen aan de achterzijde
uitgedrukt. Van de linkerzijde uit gezien dan zet een boogvorm die uit het kubies
gehouden blok voortspruit, krachtig naar voren vallend, de eerste phrase van de
feitelike ontwikkeling in, phrase die door het akkoord onderlijnd wordt van twee
opeenvolgende schuin gesitueerde kubussen, waarvan de laatste, verder in het geheel
tandend, met een recht gesitueerde langwerpige kubus een stompe hoek vormt. Steeds
van de linkerzijde uit dit alles dan, - dit is de eerste beweging van het wegen in de
boogvorm, daarna de onderlijning daarvan door de schuine kubussen met stompe
hoek, - weer geïntegreerd in de kompakte massa van de steen door een milde, zacht
aanglooiende ronding; ronding die zelve - licht en onsymmetries - onderbroken wordt
om de betrekking geeststof, dewelke door de ronding ‘an sich’ naar de stofzijde werd
geaccentueerd door de onsymmetriese beeldtakt weer te vergeesteliken. De ronding
is er dus om de geest in de stof te integreren, de onsymmetriese onderbreking van
de ronding om de stof in de schoot van de geest te leggen. Door de achterzijde en
door de linkerzijde wordt het wegen zo te zeggen formeel uitgedrukt, trapsgewijze
uit de bestaande stof afgeleid, tot kunst gehouwen. De beitel graaft ons, nog op de
wijze van bijna oer-stoffelike verhoudingen, het transcendente bloot. De linkerzijde
leidt van de abstrakte stof naar de voorzijde dewelke nu, op haar beurt, het lasten en
wegen uitdrukt naar een meer in het detail-geritmeerde formalistiek: zeven ongelijke
loodrechten drukken over de ganse voorzijde de zwaarte van het wegen uit. Deze
lijnen omvatten en dragen - in loodrechte richting benedenwaarts - elf bijna volmaakte
kubussen. De ganse valbeweging wordt door het kontra-element van een horizontale
kubus (de arm) onderbroken, om ten slotte door een fragmentariese herhaling van
deze kontravorm, die in zijn funktie ondersteund wordt door twee op horizontale
platten rustende kogels, te worden opgevangen. Hartstochtelik drukt zich hier het
oeroude thema van het lasten en wegen uit; streng kubisties4, d.w.z. dat de kubus-vorm
hier à-peu-près maatstaf aller dingen is, zoals dit

4

Kubisties wordt hier gebruikt in de beeldhouwkunstige zin: wat tot de eigenschappen van
de kubus neigt. Alleen in deze zin heeft dit adjectief een werkelike waarde. Geen schilderij
is kubisties. Zij is mogelik quadraties.
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in een andere plastiek de eisfeer of de driehoek b.v. kan zijn. (Wanneer men mij
vraagt: maar waarom is het kubisties? dan, inderdaad, sta ik groggy. Waarom keltiese
krulstijl, gotiese spitsbogen, enz.? Ik heb eens een dame horen vragen: ‘Wozu braucht
man Philosophie, lieber Herr Mynona? - Daarop heeft deze wijze, naar ik vermeen,
geantwoord: Um mit den Damen zu philosophieren, gnädiges Fraülein.’)
Wanneer men van de stof - Euville-steen - vertrekt, schijnt het wel duidelik dat
alleen het oplossen van een uitsluitend formeel vraagstuk de kunstenaar leidde, dat
bijgevolg de vraag om het vizioenaire van zijn voorstelling buiten de belangstelling
van de kunstenaar viel. Hier nu stoten we op een van de belangrijkste kenmerken
van de kunst van Jespers: dat het uit zijn techniek blijkt hoe alleen formele
vraagstukken op zijn bewustzijn invloed hebben. Maar dan is het anderzijds zo dat
in zijn werken die formeel het gestelde vraagstuk op de goede wijze oplosten, het
fantasmatiese, het aanvoelen van het wonderbaar-goddelike ook dwingend aanwezig
is. De kunst van Jespers is daarvan een voorbeeld te meer dat datgene wat in de kunst
de indruk van het formeel volmaakt opgeloste wekt, tevens - zij het met of buiten de
bedoeling van de kunstenaar - het transcendente zichtbaar maakt. (Enkele schaarse
uitzonderingen die behoren tot de schitterende, uit het rein ambachtelike gegroeide
kunst - Jean Fouquet, bijgenaamd het gothies positivisme - verzetten zich tegen dit
Entweder-Oder). Maar bij Jespers is het wel degelik zo dat elk beeld dat formeel
opgelost blijkt fantasmatieser is dan zulke zijner werken die formalisties als te
gemakkelike oplossing verschijnen. Men vergelijke b.v. zijn Pottedraaier met De
dame met de hond. Het laatste is tevens formalisties zwak. Hiermee wil trouwens
niets meer gezegd zijn dan dat de kunst van Jespers, een kunstenaar wiens trachten
louter formeel is, een voorbeeld meer is tot de overigens onbewijsbare stelling der
koïncidens van het formeel-opgeloste met het ‘zichtbaar-maken van het
transcendente’, hetwelk naar een gelukkige uitdrukking van Däubler het wezen der
kunst is.
Van het harde tot het hardere, van Euville tot graniet, nu is het deze stof die Jespers
tot een voor hem nieuwe ontdekking leidt: de steen aan de oppervlakte te bewerken,
zonder verre verdiepingen, een werkwijze die hij ook later wanneer hij in zachter
materiaal zal houwen - Savonnière-steen of palissanderhout - zal behouden. Reeds
vroeger heb ik de volgende hypothese gedacht, die zich bij dit nauweliks bewerken
van de steen zoals dit Jespers doet, het best laat voordragen: is het wezen der
beeldhouwkunst niet dit dat het, door in de stoffelike drie-dimensionaliteit
verhoudingen te kerven die door onze geest zijn gedacht, in de geest van de
toeschouwer de zin voor verhoudingen zo wekt dat hij nu dit gebeeldhouwde
drie-dimensionale op een intuïtieve wijze ervaart, terwijl hij dit bij de bloot stoffelike
drie-dimensionaliteit alleen kategories doet. (Hieraan doet geen afbreuk het feit dat
het beeldhouwwerk als stof kennis-theoreties, voor wat de ruimtelike voorstelling
betreft, in niets van een ander objekt verschilt). Is de beeldhouwkunst niet het wezenlik
drie-dimensionaal maken van het als stof bloot kategories drie-dimensionale? Bij dit
granieten beeld heeft Jespers zich het probleem gesteld met een minimum van diepten
deze blote stof tot drie-dimensionaal leven te wekken.
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Misschien is het de hardheid van de stof toe te schrijven dat Jespers hier op gelukkige
wijze aan een gevaar ontkwam dat op een reeks van zijn latere werken drukt.
Inderdaad, tot op heden gezien kan men zijn werken gemakkelik in de twee groepen,
symmetriese en asymmetriese beeldhouwkunst, verdelen. Nu is het m.i. zo dat de
zuiver symmetriese werken (Pierrot, De dame met de mantel, De dame met de hond)
als de zwakste onder zijn werken te veroordelen zijn, omdat zij alle iets silhoeëtmatigs,
d.i. iets zeer onbeeldhouwkunstigs, hebben. Alleen dit granieten beeld en een Uil
maken, om zeer verscheidene redenen evenwel, op deze algemene regel een
uitzondering. Waarom ontsnapt dit granieten beeld aan deze regel? Bewijzend is
daarover niet te beslissen. Misschien is het zo dat Savonnière of in 't algemeen licht
te bewerken stof juist door de gemakkelikheid van de bearbeiding de symmetrie
relatief maakt. Wanneer ik tracht de proef hiervan te maken door me dit granieten
beeld van Jespers in Savonnière voor te stellen, dan onderstreept deze voorstelling
inderdaad de mening dat het wel gelukken van de symmetriese oplossing hier
inderdaad eng aan het gebruikte materiaal is verbonden. De eigenschap waardoor de
Uil lichtelik een uitzondering maakt op de reeks symmetriese werken waartoe dit
beeld behoort ligt in de scherpe afbakening der verschillende plannen, in het
overdrijven van het silhoeëtmatige evenwicht, een uitdrukking die de indruk van
cerebraal-methodiese industriekunst wekt. Door overdrijving van de gebreken die
deze symmetriese reeks kenmerken wordt deze Uil boven haar uit geprojiceerd. Maar
het blijft slechts een overdrijven van de gebreken: het symmetries-methodiese in een
sterkere macht overgezet door de pathetiese bekentenis om zuiver formalisme, bij
uitschakeling van het voorafgaandelik fantasme. In dit werk, evenmin als in de andere
symmetriese, kan men niet dit volmaakte huwelik van de geest en van de stof
bewonderen. Het gebeeldhouwde blijft de stof iets toegevoegds, zodanig dat de
verscheidene plannen naast elkaar blijven liggen, een toestand die voor gevolg heeft
dat de toeschouwer niet bij de arm wordt gevat en om het beeld gevoerd krachtens
de samenhang en de ineenschakeling die de plannen zouden moeten hebben, doch
die uit al deze werken afwezig zijn.
Neen, om Jespers goed voor te stellen moet men uitsluitend bij zijn asymmetriese
werken blijven. De drie betekenisvolle werken die telkens de tot steen geronnen
eerste geluiden zijn van een nieuwe wending in het scheppen van Jespers, deze
werken zijn alle drie asymmetries, ja zelfs is het eerste van de drie een hardnekkig
en beslist verzet van het asymmetries-willen tegenover een symmetries thema. Zoals
zij zich bij Jespers voordoen, ligt tussen deze beide uitdrukkingswijzen de afstand
van het geschapene tot het gemaakte; - afstand die even volstrekt blijft ook wanneer
de slagschaduwen der aksidenten onze optiek beproeven te verdwazen. De
onvolmaaktheden bij De man met de trui en de volmaaktheden bij de Uil kunnen dit
a-prioriese van de ‘Einstellung’ (zal ik scheppen of zal ik maken?) niet meer wijzigen5.

5

De vraag is te stellen in hoever sommige van de symmetriese werken van Oscar Jespers uit
een kompromis resulteren tussen de wil van de kunstenaar en de opvatting van het
contemporaine publiek. Wat er van zij, deze waarheid, dat ten minste sommige van zijn
tijdgenoten zich deze vraag stellen, is aan te tekenen. - Over andere zijner werken die louter
accepteren van de publieke kunstopvatting zijn, spreek ik hier niet. Vermeld moet alleen
worden dat op deze noodgedwongen arbeid, het signet van de kunstenaar niets betekent.
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Maar gans aan de antipode van deze plastiese verstarring in het formele ligt zijn beste
werk van de laatste drie jaren. In palissander-hout, een Moeder met het kind, een
Moeder met het kind en het speelgoed - samengevat onder de benaming Het speelgoed
- in Savonnière; een Leda in hetzelfde materiaal, evenzo Een evenwichtsklown en,
in Euville, een enig levendig bas-reliëf: Kind met de zwaan. Naar de plastiese
gevoeligheid, naar het plastiese aanvoelen en het
in-beeldhouwkunstige-waarden-omzetten van het ‘l'autre trop sensible’ (Cendrars),
van de verrukkelike buitenwereld die is het konstateren van onze eigen schrijdende
zijn, is dit bas-reliëf tot op heden het definitiefste werk van Oscar Jespers. Zó wordt
dit beeld gemaakt: een beeldhouwer die een vijver kent, dit is die weet hoe hem een
vijver is; een vijver is een beeldhouwer niet water, maar steen, gewelde steen,
regelmatig gewelde steen en regelmatig geweld naar de geest van de steen; zulk
beeldhouwer maakt dit werk. Niet anders is het met de lucht boven, het kind en de
zwaan middenin. Alle dingen zijn noodzakelik van dezelfde stof: daarin is er geen
verschil tussen de zwaan en het water; beide zijn voor de beeldhouwkunst slechts
plastiese elementen en uitsluitend vorm, waarbij de stoffelikheid van de vorm zonder
belang is. Geestelik plan is het weten dat er een wereld is van steen. Stylisties het
doorzetten van een bas-reliëf-princiep dat uitschakelt de mogelikheid verscheidene
plannen weer te geven. Kan het bas-reliëf iets anders betekenen dan het vervlakken
van de optiese ruimte; is dit niet de enige mogelikheid van het bas-reliëf? Het
beeldhouwkunstig in de steen schrijven van stylisties tot hetzelfde plan gereduceerde
elementen ener in de sensibele wereld diepere doch onnauwkeurigere voorstelling.
Tegen de ruimtelike veelvuldige waarden, gedraagt zich het bas-reliëf als een echte
bolsjeviek: alle elementen zijn gelijk voor het bas-reliëf. Tegenover de diepte der
dingen is het bas-reliëf als een landkaart, vlak en vervlakt, zonder bekommernis om
de hypsometrie. Denk aan de landkaart van Europa en u houdt voor de geest het
wezen van het bas-reliëf. Meteen ook het bas-reliëf van Jespers, een model van het
genre. Is aan dit wezen het bas-reliëf niet getrouw - en deze ontrouw is herhaaldelik
in de kunstgeschiedenis te konstateren - dan is zijn verschijning verbonden aan het
tijdelik sukses ener maniëristiese methode, daarop berekend iets uit te drukken door
middelen die het in werkelikheid niet kunnen uitdrukken. Als beschavingsfenomeen
kan zulke manière wel, als kunst nooit interessant zijn.
‘All art constantly aspires towards the condition of music... because in its ideal,
consummate moments, the end is not distinct from the means, the form from the
matter, the subject from the expression; and to it, therefore, to the condition of its
perfect moments, all the arts may be supposed constantly to tend and to aspire.’ Zo
Walt Pater. In het bas-reliëf Kind met de zwaan is deze opvatting weer tot een tastbaar
bewijs verdicht. De steen zelve is alle vorm en de steen zelve is het die van de grote
elementen -
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het water onder en de lucht boven - tot de kleine vormen, nauweliks kerven zich
ontwikkelt. Wie zou hier met Benda6, de scherpe aanvoeler van muziek, doch niet
van plastiek, durven zeggen dat alleen muziek het ‘Unbedingte’ uitdrukt? Waar mag
het zijn dat wanneer slechte plastiek en slechte muziek aan elkaar worden afgewogen,
er in de slechte muziek nog iets ongepositiveerds overblijft, dat het ‘Unbedingte’
camoufleert. Zoals muziek, ontroert de muziekaliteit van ware plastiek in de geest
de herinnering aan de Vaderstad van het ‘Unbedingte’ waar geen tweespalt is. Het
is iets de steen transcendent, iets dat als een aura om de steen is, iets onwezenliks
als de tonen der muziek waarin het hoogste der plastiek wordt bewaard. En hier nu
heeft Jespers zich zelf gevonden, d.i. hier realiseert zich zijn ideaal van de beheersing
van het zenuwgevoelige door het geest-gevoelige dat mathematies-muziekaal is. Hij,
die geen fantasma wenste uit te drukken, die alle zichtbaar-maken van transcendens
verwierp, hij wordt slechts uitvoerder van de muziekale wet die inhoudt dat geen
esthetiese vorm schepbaar is, die niet tevens de toeschouwer zou doen aankloppen
aan de poort van de uiteindelike vaderstad, waar alles geruisloze muziek is. Nergens
is er minder een vizioenaire opzettelikheid dan in de beelden van Jespers: Het
speelgoed, Leda, Kind met de zwaan, Moeder en kind, De evenwichtsklown. Toch
streven b.v. in dit eerste werk alle vormen met de muziekale ontwikkeling van de
grootste waterpasrechten tot de kleinste het openen toe van het rijk waar het schouwen
van het transcendente de geest aktieve rust is.
Inderdaad dezelfde geestelike en stylistiese kwaliteiten als de Pottedraaier heeft
dit Speelgoed, maar minder patheties, daarom in waarheid hartstochteliker. Het
overtreft de Pottedraaier door de finesse van een beter gekanaliseerde inspanning,
door de ekonomie van de inspanning. Maar naar het plastiese schema heeft het veel
gelijkenis met de Pottedraaier, eenmaal gezegd dat de waterpasrechten in het jongste
beeld de funktie hebben overgenomen van de loodrechten in het oudere. Weer is het
van de achterzijde tot de linkerzijde een boogvorm die van de primairste verhoudingen
van het nauweliks gearticuleerde naar het eerste aanslaan van het thema voert. Weer
is het een rechthoek die van het eerste aanslaan tot de ontwikkeling van het
middengedeelte (voorzijde) leidt, doch met een doel andersom dan bij de Pottedraaier;
de voorzijde zal zich ontwikkelen uit de waterpasrechte vorm van de rechthoek,
terwijl bij de Pottedraaier de voorzijde zich uit de vertikale ontwikkelt. Van links
naar rechts, van het grotere naar het kleinere wordt de waterpasrechte zeventienmaal
herhaald; gans bovenaan dragen twee schuine lijnen en een schuine vorm (neus) de
graat van de boogvorm. En zie op twee rechtopgestelde cylinders antwoorden twee
halve sferen, - ei, niet symmetries! - want op de grote cylinder die naast de twee
rechtopstaande cylinders is gelegen antwoordt het aardige cylindertje gans rechts
met een geestig: ‘hier ben ik en netjes op m'n plaats’, - boven alle andere vormen
uit: fagotklank. In tegenstelling met dit fagot punctueert de lange vallende vorm van
de kinderarm het slot, dragend het laatste uitklinken van het hoofdmotief, nu in zes
waterpasrechten. Dit alles met meer ge-

6

Julien Benda: Les dialogues d'Eleuthère.
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makkelikheid dan de Pottedraaier vertoont; een uiting van een zeer beschaafde kunst,
naar deze eigenschap verwant met de chinese kunstwil. (Veel meer dan met de hier
zeer te onpas door de kritiek bijgesleurde negerkunst).
Op boerekermissen hebben kopers lange tijd het zware dansen naar polkamaat een plant die aanvankelik wel in zand, niet in kleiaarde gedijen kon - begeleid.
Daardoor geraakte de polka en - wat nog zieliger - die arme kopers in diskrediet. Tot
er op zekere dag een landjonker kwam, die fraaie wijsjes voor kopers schreef: Poulenc.
Je had kunnen menen dat meteen de brede kopers veel smaller waren geworden.
Met stenen vormen die, anders gebruikt, boerepolka mochten zijn, doch nu het op
hun wijze halen bij de fraaie kopers van Poulenc, met zulke vormen maakt Jespers
een Evenwichtsklown. Twee zware cylinders zijn lang niet zwaar waar zij voeren
naar de fijne zig-zag van de arm en het krulletjesboordje. Van de andere zijde dan
weer: het evenwichtig verbinden van de cylinders onderaan met de onvolmaakte
rechthoek boven, en hier dan: hoe fijn deze rechthoek van het zware tot het lichtere
in drie treden zich ontwikkelt. Het is een aardig kunststuk rakelings naast boerepolka
de raspolka te dansen. Dat is deze Evenwichtsklown.
Slot. Een algemene konklusie heb ik reeds derhalve niet te trekken omdat elk werk
van een kunstenaar slechts als een phase van het ganse oeuvre is te beschouwen,
waaruit volgt dat een konkluderende samenvatting slechts dan mogelik is wanneer
al de factoren gekend zijn, nadat het oeuvre is afgesloten en ook nadat men tot dit
de nodige distans heeft gewonnen. Moest ik nu toch konkluderen, zo zou een nieuw
werk van Jespers gemakkelik deze konklusie kunnen beschamen. Daarom liet ik veel
in de toestand van hypothese. Een waarschijnlike hypothese blijft boven een slechts
lyries te verdedigen stelling te verkiezen. Heb ik, uitgaande van de mij eigen
voorstellingen van kunst en spijts mijn wil slechts een voorlopig schema op te stellen,
mij nochtans vergist, dan kan ik mij, waar een nieuw verrassend werk van Jespers
mij daarvan het bewijs brengt, slechts om dit bewijzen verheugen. Want zolang wij
medeacteurs zijn bij het spektakel waar ook de kunstenaar zijn deel in heeft, kunnen
wij niet anders dan ofwel in het tempo van dit spel denken, levend en blootgesteld
dan aan alle verrassingen, ofwel het tempo niet accepteren, slechts daarop bedacht
te gepasten tijde in te vallen, zich niet te vergissen, d.i. te verstarren in een a-prioriese
opdracht.
Zoveel mogelik momenten vasthouden die dichtbij de schepping nog duidelik zijn,
maar die zich later vertroebelen, behoort vooreerst de taak te zijn van de
contemporaine kunstkritiek. Deze kritiek staat het vrij zich aforisties uit te drukken,
een wijze die het voordeel heeft zeer op de voet na de energetiek van het van dichtbij
gevolgde scheppen te kunnen optekenen.
Bij Oscar Jespers blijft er te onthouden:
o dat, waar de moderne kunst in twee hoofdgroepen is in te delen, de konstruktieve
1)
en de lyriese, hij kordaat tot de eerste behoort;
o dat het zijn wil is niet enkel het lyrisme aan banden te leggen, maar ook het
2)
zoeken naar transcendente waarden, het vizioenaire, kortom de ‘Pittura
metafisica’ de-
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o

3)
4o)
5o)

6o)
7o)
8o)
9o)
10o)

11o)
12o)

welke Chirico en Carrà voorstaan, uit te schakelen;
dat hij meent dat beeldhouwkunstige waarden abstrakt van het vizioenaire zijn
te beschouwen;
dat daaruit een kunst resulteert die de indruk wekt van zuiver gedachtelike
oorsprong te zijn;
dat zijn kunst in haar meest gelukte uitingen asymmetries is; dat, waar hij naar
beide mogelikheden, de symmetriese en de asymmetriese heeft gewerkt en waar,
bij hem, alleen de tweede gelukt blijkt, zijn werk een bewijs te meer is voor de
asymmetriese oriëntering van de hedendaagse kunst; dat, waar dit wel gelukken
van de tweede wijze tegenover de eerste uitsluitend terug te voeren is niet op
het willen, maar op de in het onderbewuste gesitueerde krachten die mede de
kunstontroering scheppen, het werk van Jespers daarop wijst dat, ook deze
kunstenaar, de asymmetrie direkter aanvoelt;
dat waar dit aanvoelen van het asymmetriese bij herhaling bij de meest
vooraanstaande kunstenaars is te konstateren, een nieuwe stijl slechts met een
asymmetriese grondslag is te denken;
dat zijn beste werken over zijn intentie heengroeien, het zichtbaar-maken van
het transcendente toewaarts;
dat zijn werk zich onderscheidt door het weer oprapen van het door het
impressionisme vergeten princiep van het ritmiese proces van het grotere tot
het kleinere;
dat het materiaal voor zich bij hem weer een medeleidende rol wordt toegedacht,
waaruit volgt een versterken van het ambachtelike moment;
dat de houding van de kunstenaar tegenover het accepteren van de funktie van
het materiaal voor zich, bepaald wordt door de intentie aan ruimte en tijd te
ekonomiseren en dat daardoor een oeroude traditie zich hernieuwt; deze
ekonomie is een vergeesteliking van het ambachtelike moment;
dat het dus bij O. Jespers daarop aankomt - dit volgt uit de samenvoeging van
negen en tien - met een minimum het gewilde uit te drukken op een ambachtelike
wijze die dicht is bij de oudste traditiën;
en ten slotte dat, waar het verschil dat ligt tussen hem en deze oudste traditiën
(behalve de griekse) procedeert uit een verscheiden stijlwil, maar niet uit het
ambachtelike of uit het geestelike moment der beeldhouwkunst zelve - het
geestelike moment dat is het evenwicht tussen de inspanning en hare ekonomie
- de kunst van O. Jespers veel minder van de traditie afwijkt dan zij daarbij
aansluit en dat het afwijkende moment zelve, bepaald door een nieuwe stijlwil,
niet minder traditioneel is.

Wanneer de lezer nu nog welwillend in acht neemt dat hetgeen hierboven werd
gezegd, beantwoordt aan de voorstelling van iemand die meent niet buiten de
beweging te staan waar Oscar Jespers zijn deel in heeft, kan ik met gerust geweten
sluiten.
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Notes sur Floris Jespers
Milieu. - La Belgique a-t-elle les peintres qu'elle mérite? - Les peintres de Belgique
- je veux dire les peintres wallons (s'il y en a) et flamands - ont-ils un état selon leur
mérite? Seul le bon Dieu le sait et ceux qui jugent d'après la méthode de Taine pensent
le savoir. Les autres pourront se tirer d'affaire à la manière de Schelling en disant
que l'effet ne détermine pas moins la cause que celle-ci celui-là.
Les Flamands aiment la liberté. Amants de la liberté à la troisième puissance, plus
que leur amour concret, ils aiment cette abstraction un peu niaise qui consiste à se
proclamer constamment les amants de la liberté. ‘Nous sommes un peuple libre.’
D'ailleurs dans l'esprit des Flamands cette assertion est fondée: les étrangers, voire
les boches, n'aiment-ils pas passionnément notre pays (‘notre petit pays’ disons-nous
avec une grimace de diseuse de café-concert), précisément à cause de cette liberté?
- Pissez en rue, l'oeil du flic se fermera, non qu'il soit très prude, mais parce qu'il est
bonhomme. Evidemment les étrangers aiment notre pays pour leurs quinze jours de
vacances; chaque homme a besoin de quinze jours de liberté par an.
Seulement notre désir de liberté commence à se trouver devant une tâche difficile
dès qu'il cherche à se rendre concret. Nous ne savons que faire de notre liberté, ayant
désappris, depuis notre séparation d'avec la Hollande, le jeu des révoltes, de même
que d'autre part nous n'avons pas la nostalgie du lointain, ni cet esprit cérébral qui
nourrit les débauches spéculatives. - Un jour que Van Ostade eut l'idée de faire une
eau-forte destinée, de par son thème, à se vendre sous le manteau, il ne trouva dans
le domaine de la liberté que ce ‘Pisseur’ qui, depuis, est devenu la proie des
collectionneurs flamands. Van Ostade et ses collectionneurs pensent être très à l'aise
dans le genre scabreux.
Nous sommes les forçats de la liberté. Quand Dieu créa le monde, il donna aux
hommes le libre arbitre, aux Wallons et aux Flamands la liberté. Cette formule
purement négative est la seule chose qui nous unisse, c'est le noyau belge. En rapport
inverse avec notre désir de liberté, tout ce qui est spéculatif nous est étranger. S'il
faut s'en rapporter au récit d'Aristophane où il est dit que l'homme, après avoir été
coupé en deux, est déterminé par le désir de trouver son autre moitié, nous pouvons
y ajouter, pour ce qui nous concerne, que c'est avec joie que nous renonçons à cette
béatitude métaphysique. Au contraire, nous nous plaisons beaucoup à nous déterminer
par le désir d'échapper à toute détermination, mais sans faire aucun cas de
l'indéterminé lui-même; nous nous sentons très à l'aise dans cet état bâtard qui nous
a fait perdre la conscience de l'existence de notre autre moitié. Exception faite pour
Hadewych et Gerlach Peters, notre catholicisme n'a jamais été une religion de
l'immanence. Adveniat regnum tuum est devenu en flamand une phrase nettement
transcendante.
Forçats de la liberté, sans esprit cérébral constructeur, notre intuition est-elle restée
vive, nous reste-t-il ce moyen de la connaissance du monde? Nous n'avons aucune
raison
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pour nous fier fortement à notre intuition. Deux peintres néerlandais connaissent les
phantasmes de l'aperception du monde dans un élan intuitif: Breughel et Rembrandt.
Mais à côté de cela nous pouvons avouer franchement à quel point nous aimons la
manière, le métier. L'histoire de la manière c'est à peu près toute l'histoire de l'art
flamand et hollandais. Nulle part métier et académie n'ont causé autant de désastres
que dans les Pays-Bas. Depuis Rembrandt, plus aucune lueur dans l'abîme; ni Poussin,
ni Chardin, ni Géricault, ni Delacroix. La manière a remplacé la tradition, la liberté
la personnalité; plus aucun conflit entre tradition et individu1.
Nous sommes incapables de réduire un problème à son schème abstrait. Toutes nos
natures mortes, depuis bientôt quatre siècles, ne sont que melons et oranges à la
térébenthine. Notre peinture ne relève ni de l'effort, ni du délassement, mais bien
d'une chose qui se trouve entre les deux, l'effort conventionnel. Mais même les
conventions ne nous appartiennent pas, puisque l'esprit d'abstraction et l'effort vers
l'abstraction nous font défaut pour les créer. Aussi nous nous jetons avec avidité sur
les derniers numéros des revues d'avant-garde. Nous espérons y trouver les dernières
recettes de la peinture: du Lefranc préparé qu'on n'aura plus qu'à mettre sur la toile.
Pourtant la routine nous a appris quelque chose. Il y a quatre siècles, nos peintres
entreprenaient d'assez difficiles voyages pour aller en Italië, mère des arts, chercher
les recettes. Depuis les chemins de fer nous ne nous dérangeons plus pour si peu et
la Rotonde suffit aux plus hardis.
‘Nous n'aimons pas les écoles artistiques’; vous trouverez couramment cette
assertion dans les écrits de nos critiques. Nous disons volontiers, nous plaisant au
jeu des contrastes frappants: ‘ce n'est pas l'isme qui importe, mais l'art.’ (Un monsieur
veut-il passer son chapeau à l'arlequin de Port-Royal?) L'école c'est l'effort; l'art, bien
au contraire, est le délicieux moment entre la soupe et la pipe. Nous ne créons pas
d'écoles. Nous n'essayons pas de mettre la chimère en cage; puisque la chimère
n'existe pas, pourquoi faire des cages? Mais notre liberté nous crée des lupanars,
d'ailleurs modestes et d'une solide organisation de petits bourgeois. Nulle part mieux
que chez nous la ceinture des petites conventions n'encercle plus parfaitement
l'instinct. Malgré les belles descriptions de nos romans naturalistes des années
1900-1910, les couteaux de nos costauds sentent moins le sang que la bière.
Tout le mal vient de ce que l'on ne veut pas avouer une situation simple comme
‘deux fois deux’. ‘Nous sommes une nation artificielle’, a dit l'historien de la Belgique,
Pirenne, ‘et’, ajouta-t-il, ‘en cela est notre plus grand titre de gloire.’ Admettons un
instant cette hypothèse et passons aux corollaires. On pourrait se figurer que l'état
belge, conscient de son organisation artificielle, dirigerait ses efforts dans le sens
que cette

1

Encore pour le premier de ces deux peintres nos esthètes, notre arlequin national Félix
Timmermans en tête, rabaissent-ils son problème au niveau d'une petite drôlerie de kermesse.
Breughel: de la chair grasse et de la bonne bière. Quand retrouveronsnous Hadewych au
bordel?
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conscience devrait logiquement lui indiquer. Déjà on pourrait se figurer un état
positivement anti-racique combattre, par les forces qui sont à sa disposition, tout ce
qui déborde les limites de l'artificiel; un état qui d'une part ne se soucierait guère des
manifestations instinctives de la race, manifestations au nombre desquelles il faut
compter l'art, et qui d'autre part n'encouragerait que les efforts qui ne sortent pas des
limites des sciences positives. Nenni, seigneur! Un des premiers soucis de cette nation
artificielle fut la création d'une littérature et d'une peinture nationales. Cet homunculus
qui serait très intéressant avec la devise: ‘l'art, je m'en fiche’ veut prouver à tort ou
à raison son bon coeur. Mais le voilà pris entre l'enclume et le marteau. Dans sa
construction sociale l'état belge doit tendre à niveler les instincts divergents de ses
deux races. Aussi longtemps que l'état belge se doit d'avoir peur de l'instinct,
c'est-à-dire aussi longtemps que tous les habitants de la Belgique ne seront pas des
Belges tout court, aussi longtemps sa mission politique ne peut être qu'une mission
de nivellement. Voilà donc l'état belge acculé au nivellement, faisant cependant des
révérences à l'instinct; il faudrait qu'il en reste suffisamment pour le gala des arts et
métiers. L'état belge aimerait bien disposer, pour les journées artistiques, d'une bonne
petite spontanéité en conserves. Spontanéité bien conservée trouveras chez Amieux
Frères. Vouloir détruire le chemin qui mène du conscient au subconscient, vouloir
niveler les instincts raciques sans toucher au chemin qui mène du subconscient au
conscient, de la source à la localisation artistique, c'est vouloir rechercher une fois
de plus la quadrature du cercle. L'art est - on peut choisir cette formule entre mille
autres qui se valent - la spiritualisation de la race. Ou encore: la tendance de la race
à sortir de sa peau, à s'universaliser. Mais même en admettant cette dernière formule,
on ne peut concevoir cette polarisation sans ses éléments. Pour sortir de sa peau, il
faut commencer par en avoir une.
Tout ceci nous importe à cause de l'ambiance qui en résulte. Notre instinct hésite.
Il ressemble à ce prestidigitateur qui, en fin de compte, sort la pochette alors qu'il
voulait nous émerveiller par le bocal à gros poissons rouges. Si on me répond que
tout ceci n'a aucun rapport avec la création de l'artiste, parce que cette création procède
du subconscient, je demanderai par quelle magie ce subconscient reste en vie, privé
comme il est de la nourriture du conscient. Evidemment, il y a les exceptions. Mais
il faut commencer par le commencement; par cheval qui fait chevaux. Si je
commençais par dire: le peintre Floris Jespers fait exception, son ambiance n'a aucune
influence sur lui, d'abord ce serait faux, parce que cet artiste souffre avec son ambiance
comme pas un, et ce serait en second lieu une affirmation assez gratuite. Echapper
à son ambiance est le cas exceptionnel que le grammairien met en petit texte après
avoir épuisé toutes les possibilités de généralisation.
Jespers. - Jespers est, bien au contraire, un cas typique de l'influence du milieu et je
pourrais à peu près finir ici mon article en invitant le lecteur à opérer lui-même les
applications. Le lecteur n'a qu'à reprendre point par point les vices de cette ambiance.
L'assimilation de ces vices est le point cardinal du problème Jespers.
N'y a-t-il pas autre chose à dire à son sujet? Certes, et nous y arrivons. Floris
Jespers
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est un peintre né. La part de Dieu est indéniablement présente en cet artiste. Mais
l'organisation consciente en est lamentable. (Il faut le dire même au risque d'entendre
les surréalistes applaudir). Ce peintre a atteint sa trente-cinquième année sans avoir
le souci d'une représentation personelle. Un don technique, appuyé sur une
connaissance approfondie du métier, laisse toutes les forces à la débandade. Serait-ce
un malaise, le malaise de l'embarras du choix, de la difficulté à se définir, quelque
chose comme le Potomak en peinture? Non. S'il y avait chez Jespers un malaise,
nous serions heureux de constater au moins l'aspect négatif d'un noyau spirituel. Cet
homme est trop flamand d'aujourd'hui pour ne pas éclater de rire en face de la simple
possibilité spéculative d'un malaise métaphysique. Il n'y a aucune résistance à
l'atmosphère viciée, à cette atmosphère dans laquelle on retrouvera comme éléments
une trop grande conscience d'une trop petite liberté et ce rapport entre le conscient
et le subconscient qui, par la recherche d'une émotion à froid, est identique à la
quadrature du cercle. Chez Jespers, on trouve au-dessus de sa porte une belle assiette
flamande portant la sentence: ‘en fumant, on est content’. Mais Jespers ne fume
jamais. Cependant il lui faut cette assiette2.
Il n'est pas nécessaire que nous fassions l'autruche par amitié. Voici donc un peintre
dont on peut malheureusement dire qu'il est moderne. C'est un peu le but de ses
efforts constants. Chaque expérimentation n'a de valeur pour lui que par son aspect
moderne, ce qui veut dire que cette grande joie neuve, cette joie de l'instinct qui veut
prendre conscience de soi, se localiser, se palper elle-même, que cette grande joie
lui échappe pour cette petite chimère dérisoire du modernisme. Voilà pourquoi chaque
expérimentation qu'il tente n'est que l'application de deux ou trois autres - mais de
deux au moins - vues ailleurs, chez des peintres modernes évidemment, l'art ne
commençant qu'avec Van Gogh. Par l'ambivalence la plus simpliste, il réagit sur les
conventions locales: il connaît soixante aspects de Van Gogh, mais il n'en connaît
aucun de Rembrandt. Pour ce qui est de l'expérimental, je répète que l'atmosphère
de la Flandre, pays des arts, est écrasante pour Jespers. Nous confondons l'art avec
la peinture à l'huile, et sur toile. On nous reconnaît souvent à grande distance grâce
à notre bonne pâte flamande. Combien de temps n'a-t-il pas fallu à Jespers avant de
pouvoir penser un problème coloristique in-

2

Il est évident que si j'étais engagé dans la propagande constante pour l'art nouveau d'une
façon plus journalistique, par exemple par la nécessité de publier dans un but de propagande
une série d'articles sur toutes les manifestations du modernisme, il ne me serait pas permis
d'occuper un point de vue aussi sévère envers Jespers. Sans vouloir faire la critique de la
critique moderne, il faut cependant constater que, animée des meilleurs sentiments, cette
critique perd assez facilement le sens des réalités, ce qui veut dire qu'elle ne s'occupe pas
trop de la place que pourraient occuper ses protégés dans l'histoire de l'art. Il ne faudrait
pas un critérium spécifique à l'usage de l'art d'aujourd'-hui. Il faudrait en venir à n'user que
d'une seule mesure: celle de l'histoire de l'art. Toutes les réserves ici faites ne valent que
par rapport à elle. Floris Jespers est un de nos peintres les plus intéressants et ce qualificatif
n'a rien d'échappatoire.
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dépendamment de la térébenthine et de la toile? Encore fallait-il un accident, la
peinture sur verre de Campendonk, pour dissocier les données.
Je ne parle pas d'influence. Un chapeau, un verre, le monde formel d'un autre
peintre constituent pour l'artiste des phénomènes équivalents. Mais alors il faut aussi
que ces phénomènes soient équivalents dans son esprit. Dans ce cas on n'est pas plus
influencé par un chapeau que par Matisse. Non, il ne s'agit pas d'influence, mais
plutôt de la façon dont Jespers l'accueille et surtout de son action immédiate sur la
représentation de Jespers. Seule l'homogénéité du résultat importe. S'il est permis
d'être peu rigoureux en ce qui concerne les sources, il convient d'être d'autant plus
sévère à l'égard de l'aspect homogène du résultat. Or, voici la chose essentielle: il
n'y a pas de représentation homogène chez Jespers. Son oeuvre ne révèle aucune
contemplation spécifique; il est évident qu'elle n'en montre pas plusieurs. Il y a un
mot allemand qui résume la situation: ‘Nachempfinder’ est celui dont la sensibilité
s'éveille au contact d'une autre sensibilité. Le défaut qui persiste chez Jespers est le
suivant: Jespers multiplie la représentation d'un objet par la représentation d'autrui
du même objet. Il opère d'ailleurs parmi ces représentations extérieures un choix
judicieux, ce qui prouve sa sensibilité. Mais la totalité de l'oeuvre reste hybride; un
monde où nous trouvons des intérieurs cubistes - qui pour ce qui concerne le coloris
sont cependant traités d'une façon très personnelle - des paysages dont des détails de
composition relèvent de Campendonk, des portraits avec des détails (des mains, par
exemple) de Léger, tout cela à côté d'une sensibilité très personnelle, qu'il a
malheureusement reléguée au second plan.
Floris Jespers donne l'impression d'être prodigue de sa sensibilité. Il ne l'est que
d'une façon très rapsodique. Certes, encore plus que la sensibilité, c'est l'émotion
d'art qui souffre de ce que, dans le conscient comme dans le subconscient, le sentiment
de la coordination de la représentation soit si peu vif. Mais la tournure viciée qui
identifie les phénomènes du monde sensible avec leurs expressions selon certaines
manières picturales, se manifeste déjà dans la sensibilité même. A quoi Floris Jespers
peut répondre que le fait d'utiliser un schéma existant pour y introduire les problèmes
qui lui sont propres, démontre son affranchissement d'une conception romantique
de la personnalité. Cette réplique contient une double pauvreté. La première est la
pauvreté du compliqué en face de la richesse du simple; c'est surtout en ce moment-ci
de l'histoire de l'art où tous les canons ont été mis en doute, qu'il faut tâcher de voir
les objets comme s'ils étaient là pour la première fois. Il faut penser ‘dé’ et non ‘dé
de Braque’. Pour ce qui est de la réplique de Jespers disant que l'interprétation d'une
représentation ne lui importe guère, que le fait d'avoir une représentation individuelle
en peinture lui semble pour le moins une question absolument accessoire, elle présente
le second aspect de la pauvreté en question. Jespers me dit: ‘Comme sujet je ne sais
pas quoi choisir. Peutêtre emploierai-je un schéma que d'autres peintres ont déjà
présenté. Ou bien j'écraserai de la couleur sur ma toile pour avoir un point de départ.’
Pourtant Jespers n'est pas dadaïste, - comment le serait-il, lui qui est toujours si à la
page? - et dans ses dernières oeuvres il y a une uniformité assez grande. D'autre part
Jespers ne peint pas, d'une manière qu'on appelle abstraite, des cercles et des carrés,
mais bien des paysages avec des
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vaches et des dindons, des intérieurs avec des Olympia et des négresses. Il y a donc,
si éclectique soit-elle, une représentation. Poussant plus loin, la réplique revient à
dire: ‘Je fais avec des éléments du monde extérieur un tableau constructif. Les
éléments ne m'intéressent pas.’ Mais alors d'où viendra la totalité constructive? Et
Jespers de répliquer: ‘Je pose un bonhomme habillé de bleu, là où j'aurai besoin
d'une tache bleue.’ Entendu, mais d'où vient alors le choix du bonhomme? Cette
réponse n'explique que le mécanisme de l'expression, la réalisation de la totalité,
mais nullement la source dont cette totalité procède. Il n'est pas possible d'épuiser la
vie d'un tableau par la construction seule. La construction est tout ce qui est
rationnellement explicable, mais elle n'est pas tout. Cet impondérable de l'art qu'est
le sentiment du rythme ne peut pas exclure d'une participation au mouvement
rythmique la représentation même. Ce que Jespers prend pour un accident est en
réalité l'aspect d'une totalité: l'harmonie formelle de la représentation dans le
subconscient. Quand Jespers peint à très bref délai un intérieur à surface plane et un
nu très modelé, on n'aperçoit pas bien le lien qui les unirait. Et quand Jespers
coordonne cette objection avec la nécessité de se démettre de l'élément personnel
pour arriver au style, je ne vois pas davantage le rapport entre ces deux termes. Encore
faut-il ajouter que, pour ce qui concerne la peinture européenne, Jespers se trompe
avec sa coordination de l'impersonnalité et du style. C'est une erreur assez fréquente
chez ceux qui citent les musées sans les visiter. Tous les primitifs italiens et tous les
gothiques se distinguent l'un de l'autre. C'est seulement avec la manière que
l'impersonnalité fait son apparition. La manière, est-ce le style? La variante formelle
du modèle suffit-elle? Devons-nous préférer Masaccio à Giotto?
Lié à ce qui précède comme la cause à l'effet, nous constaterons qu'il n'y a pas
chez Jespers une grande nostalgie vers la schématisation. Il espère qu'en groupant
diverses localisations de sa sensibilité comme les lois de l'instinct le lui dictent, les
objets se schématiseront nécessairement, c'est-à-dire qu'ils se dirigeront de la matière
vers l'esprit, en quittant pour parler comme Saint-Augustin ‘leur robe charnelle’.
Jespers ne fait pas passer sa sensibilité sous les Fourches Caudines. Encore une fois,
cela tient à ce que Jespers estime que tout se fait sur la toile. Evidemment le tableau
s'y fait entièrement et aucune forme ne doit être préconçue. Mais le peintre se fait
nulle part et partout.
Coloris. - Malgré toutes ces réserves, j'ai hâte de passer outre et déjà, quand je pense
au coloris de Jespers, je me reproche de m'être trop longtemps attardé à leur sujet.
C'est dans son coloris que nous devons chercher la part de Dieu, le don de ce peintre.
La part de Dieu en effet, parce que, une fois un résultat acquis, tous les tableaux qu'il
s'est soucié de mener jusqu'à leur terme extrême, relèvent de la même force
coloristique, qu'ils appartiennent à ses périodes impressionniste ou expressionniste.
Et l'on ne songe plus ici à formuler un reproche d'éclectisme, bien que le coloris de
ce peintre soit plus abondamment varié que son monde formel. Le jour où l'on
disposera du recul nécessaire pour mesurer son oeuvre entier, cette égalité et cette
constance de la force coloristique apparaîtront plus clairement encore, dégagées du
souci des progrès à constater. Cette constance est une pierre de touche pour la qualité
de l'oeuvre. Dans la
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grammaire picturale, elle est la règle des talents, règle qui n'est pas sans exception.
- De la Folle Marguerite au Pays de Cocagne il n'y a chez Breughel qu'une
stabilisation et une simplification des formes, mais les deux oeuvres témoignent dans
la même mesure d'une égale puissance. Il y a une force toute aussi grande dans les
premiers Van Gogh de la période hollandaise que dans les Van Gogh de Provence la période parisienne seule offre ici une lacune - et le Don Quichotte de Cézanne
n'est que différent, mais nullement inférieur à ses plus jeunes natures mortes.
Lorsqu'on se sera délivré de la tentation de s'émerveiller uniquement devant la dernière
oeuvre, on retrouvera avec plaisir le rythme et la plénitude coloristique dans des
oeuvres comme Le miroir vert, Fille, Atelier lumineux et on les mettra, comme la
chose la plus naturelle, à côté des oeuvres plus hardies du même peintre. Les thèmes
coloristiques reviennent d'ailleurs à des intervalles plus ou moins rapprochés: le
Ruban véronèse (1916) se retrouve dans Jeune fille juive (1921), mais la succession
de valeurs de la première peinture a fait place dans la seconde à une surface en trois
couleurs avec un très léger modelé; mais le thème est resté identique; le vert de la
robe de 1921 reprend le vert du ruban de 1916 avec les mêmes compléments de
rouges. En 1924 il reprendra une nouvelle fois le même thème; mais cette fois-ci en
poussant plus loin la solidification coloristique, par la distribution de certains ocres.
Comme raffinement de coloris, ces toiles se valent à peu près; le Ruban véronèse est
à une peinture en valeurs ce qu'est à une peinture plus moelleuse le Petit poney juif.
Ou bien voici des valeurs de bleus, de rouges, de jaunes, partant des quatre coins du
monde, de la toile, à la recherche de leur Dimanche chestertonien; elles le trouveront
dans une surface verticale du plus raffiné gris-bleu. Si vous faites la preuve par neuf,
vous verrez ce gris-bleu se résoudre, procédant du plus grand au plus petit et de la
dominante aux compléments, dans les valeurs bleues, rouges, jaunes, dont la fonction
est purement musicale (Atelier lumineux). Vous verrez à quel haut degré Jespers fut
un impressionniste de la surface plane et dès lors, passant à son oeuvre constructif,
vous constaterez qu'il n'a dû exécuter aucun saut périlleux pour arriver à sa manière
actuelle. Le naturel dans la façon de traiter la surface plane marque son apport nouveau
dans notre néo-impressionnisme germanique. Rik Wouters, se rattachant à Cézanne,
est beaucoup plus que Jespers épris d'une certaine métaphysique de la toile; il nous
montre par des découpés osés à quel point l'espace le tente. De plus, son coloris
brabançon accentue sa personnalité. L'impressionnisme de Jespers est plus nettement
peinture pure, impressionnisme de la palette et de la toile seulement, et surtout de la
toile. Par là il se rattache à Matisse, comme Wouters à Cézanne.
Sa période cubiste solidifie l'expression coloristique dont on retrouve le point de
départ dans le fauvisme du Violoncelliste et de la Fille. Il reste de cette période
quelques natures mortes qui appartiennent à ce que son oeuvre contient de plus achevé
et qui, par leurs surfaces lisses et leurs plans sans modelés, constituent le point de
départ de sa peinture sur verre de 1924. Verts émeraude, ocre clair et foncé, la gamme
des cadmiums, or rouge et jaune, argent pur et argent mêlé de rouge, des violets de
cobalt parcimonieux, un bleu de cobalt, voilà les préférences qui relient ses natures
mortes de
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1920-21 à ses peintures sur verre de 1924; elles le séparent à la fois, d'un côté, de la
peinture française, de l'autre de la peinture flamande telle qu'elle est représentée par
Permeke, De Smet et Van den Berghe. Bien que travaillant par surfaces planes il se
sépare des français par une gamme dont l'origine terreuse est plus évidente que chez
ceux-ci; mais elle est également d'un éclat barbare, une gamme qui pourrait être le
canon d'une barbarie de civilisation ésotérique extrême. Travaillant à un niveau plus
clair, loin des contrastes violents que se permet Permeke - jet de lumière vert-clair
dans un tableau de valeurs grises -, également éloigné des variations d'ocres et de
bruns de De Smet, il se sépare nettement des Flamands de Laethem. D'autre part, sa
clarté relevant davantage de la palette que des tubes à couleurs métalliques, il se
distingue de Hentze. Mais à eux deux - en dehors des peintres purement constructifs
- ils défendent dans notre peinture un éloignement de la pâte flamande. Les
controverses nous montrent, chez certains critiques, une tendance à identifier, en ce
qui concerne la technique, notre peinture flamande avec cet empâtement de gris et
d'ocres qui n'a rien de spécifiquement flamand. On commet une erreur semblable à
celle qui identifie la reproduction du folklore flamand avec une représentation qui
exprimerait, en peinture, nos éléments raciques. Si l'on se place au seul point de vue
de la peinture, aucun Flamand n'a comme Jespers une tendance à se rapprocher de
Breughel. C'est le seul qui ait au moins quelque chose du maître, notamment des
objets traités avec un très léger modelé dans des jaunes, des verts, des rouges francs.
Floris Jespers se sert des couleurs locales les plus hardies jusqu'à la limite de cette
tradition. Bien plus que les peintres des empâtements ocreux et bien plus que ceux
qui considèrent l'aspect folklorique pour autre chose qu'un accident, pour la
construction et la représentation breugheliennes, bien plus que ceux-là Jespers pourrait,
par sa construction nette et claire, par son coloris franc avec un minimum de modelé,
se rattacher à cette seule tradition purement néerlandaise, cette grande lueur dans
l'abîme de nos opiniâtres réalismes.
Conclusions provisoires. - La réussite ou la non-réussite d'un tableau de Jespers ne
dépend pas du degré de la concentration, mais bien d'un état permanent du
fragmentaire. Il y a chez Jespers trop de liberté et trop peu d'indépendance. Son
manque de discipline lui fait prendre l'artisticité pour l'esthétique et lui permet d'user
de sa sensibilité comme si elle était à-priori une émotion d'art. En conséquence de
cette erreur, Floris Jespers prend pour la construction du tableau à-priori ce qui n'est
que la construction directe, il prend le processus pour le moteur du processus, les
mouvements lithurgiques pour la transsubstantiation même; c'est un naturaliste de
la construction. Il estime, bien par erreur, qu'en partant de cette construction directe
il touchera à l'impersonnalité de l'art ou - ce qui pour lui est identique - au style.
Certes nous devons à Jespers déjà certains apports nouveaux, dans ses toiles
impressionistes aussi bien que dans ses natures mortes cubistes et ses peintures sur
verre. Pour la peinture sur verre nous lui sommes redevables de certaines innovations
techniques, par exemple le procédé consistant à frapper la surface colorée à l'aide de
petits points. Mais ces apports nouveaux ne se marient pas à un nouveau monde
formel. Il n'y a rien de
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décidé dans l'attitude qui précède l'oeuvre. Il convient d'appeler Jespers
momentanément un homme, plutôt qu'un peintre fragmentaire.
Jespers a été trop occupé par les récentes évolutions pour pouvoir se poser des
problèmes picturaux d'une façon libérée du déterminé temporaire et local. Il a regardé
la tradition trop exclusivement par le côté métier et encore ce métier n'était-il qu'une
interprétation arbitraire du métier de peindre, interprétation qui résumait une évolution
du néo-impressionnisme à l'expressionnisme. Déjà il est possible d'apercevoir dans
ses toiles récentes et surtout dans ses peintures sur verre des recherches dirigées par
de plus grands soucis en ce qui concerne les conditions absolues de la peinture. Pour
qu'il représente pour l'art européen un apport nouveau définitif, il est nécessaire que
Jespers réalise la conformité à ces conditions d'une façon qui exprime qu'il s'est
construit personnellement, sans apport extérieur, la dialectique de ces conditions.
Momentanément, il faut l'attendre là, bien que l'on puisse encore souhaiter que,
pendant deux semaines, Jespers cesse de peindre pour écrire toujours à la suite le
mot ‘peindre’; de temps à autre il devrait s'arrêter un moment sur ce mot.
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Paul-Gustave van Hecke
Paul-Gustave van Hecke: Poèmes, 1920-1923. Ed. Sélection, 1924.
Rond de jaren 1910 scheen het zo dat de vlaamse dichter Gust. van Hecke zich onder
de jongeren van het tijdschrift De Boomgaard als de meest begaafde zou
onderscheiden. Maar toen reeds, vóór de oorlog, leden die jongeren aan een soort
oorlogsneurose. Zonder iets te presteren ging deze generatie, eerstens voor
Vlaanderen, verloren. Waren de gedichten die Gust. van Hecke in De Boomgaard
publiceerde geniaal en gingen zij enkel verloren omdat zij, als nederlandse gedichten,
een te klein taalgebied bereikten? Neen, deze overtuiging is wel niet de reden waarom
de heer Van Hecke tans franse Poèmes dicht. Dat hij tans in 't frans dicht zal hij door
de ambiance motiveren. Juist deze motivering perifraseert de heer Van Hecke en zijn
generatie. Zij zijn loom. Zolang een dichter niet is spanning tegenover de atmosfeer,
zolang hij niet is het levend, zich steeds meer koncentrerende verzet, zolang hij niet
al de anderen voor ezels houdt en alleen zijn eigen mening, in een hardnekkige strijd
tegenover zijn eigen menselike neigingen tot eclectisme, ze disciplinerend, staande
houdt, zolang een dichter deze spanning niet verpersoonlikt, zolang is de ruimte
waarin gedichten kunnen ademen, niet geschapen.
Daarmee wil gezegd zijn dat de ruimte die deze Poèmes van Van Hecke omgeeft,
er een is van kleine verhoudingen. Maar kleine verhoudingen zijn nog niet dekadens;
- met het praten over dekadens wordt ook de heer Opdebeek, die in een epistel de
idealistiese zijde der dekadens van de heer Van Hecke belichtte, geen Lautréamont.
Neergang en opgang zijn gelijkwaardige krachten. Het futloze is niet bekentenis tot
dekadens. Van het criterium der dekadens zijn de gedichten van Van Hecke niet te
benaderen. Zij staan buiten de bekentenis tot neergang of opgang en daarom zijn ze
ten slotte zonder lyriese energie.
Tussen zijn voorstelling en zijn skepse om zijn voorstelling is het zoeken naar
evenwicht slechts zelden passionant; het wekt niet tot een hoge lyriese vlucht. Maar
het is geestig, af en toe op een lyriese wijze geestig. Om te vergelijken: het biedt veel
détailverrassingen, zoals wij deze b.v. in een roman van Mac Orlan eveneens vinden;
doch de voorstelling van de samenhang die, in het onderbewustzijn bij deze romancier
zo sterk is, ontbreekt bij Van Hecke bijna volkomen. Over de voorstelling van de
dichter Van Hecke kan ik derhalve moeilik inlichten: een gevoel van chaos,
onzekerheid of débâcle kan men evenmin als de dominante betrachten. Neen, daartoe
bleef dan toch te veel vette Laethemse aarde aan de schoenen van de heer Van Hecke
kleven. Ik geloof dat hij zelf om zijn voorstelling zeer erg in moeilikheid is. Van
daar dit tasten, deze loomheid in het afbakenen der voorstellingsfeer, deze hybris.
De uitdrukking wisselt af tussen naturalistiese aantekening en een meer naar
a-prioriese
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wetten der lyriek geordende beweging. Harmonica behoort tot de eerste, de
Enfantines, maar dan toch niet volledig, tot de tweede; daarin komen enkele zeer
zuivere associaties voor, louter op de ritme van het gedicht.
De gemakkelikheid van het vers-librisme wreekt zich in de moeilikheid
voorstellingen lyries aan elkaar te verbinden. Neem b.v. het gedicht Harmonica; de
dichter vindt er geen andere lyriese weg dan de blote nomenclatuur van verscheidene
harmonica-episoden: haven, kermis, volkswijk. Een opeenvolging is in zulke
voorwaarden nooit suggestief; zij is te veel à l'enfance de l'art en lijkt wel op een
schoolopstel, waarvoor de steller geen andere steun vond dan de ontwikkeling in de
tijd.
De techniek van Van Hecke is over het algemeen het ‘vers-libre’; in Fraîcheur de
Paris zelfs het losse vers-librisme van Verhaeren. Hier moeten wij even halt maken
ter wille ener algemene precisering. Op ene algemeen-geldige wijze uit te drukken
waarom wij gedichten van Cocteau (Poésies, 1920) niet vers-librisme noemen en
deze gedichten van Van Hecke wel is een moeilike, vooralsnog onmogelike taak.
Toch moet het, duidelikheidshalve, worden beproefd. De kriticus van vroeger had
het op punt prosodie vrij gemakkelik. Hij kon zeggen: ‘elf sylben in dit alexandrijn,
pas op, Jantje, dat het niet meer gebeure.’ Het vers-librisme daarna had het nog
gemakkeliker. Het zei ongeveer zo: ‘Dicht maar zoals je gebekt bent (A midi - le
sacristain de Loochristi - vide douze verres de bière); as je goed gebekt bent, dan zal
het natuurlik ook wel goed gedicht zijn. Ben je integendeel slecht gebekt, dan helpt
ook geen prosodie. Toe, Janmaat, vooruit, probeer je talent maar.’ De schijn na
behoort de moderne dichtkunst tot het vers-librisme. Nochtans valt het te betwijfelen
dat de afstand tussen Verhaeren en Cocteau, ook prosodies, geringer zij dan deze
tussen Verhaeren en Bellay of tussen Bellay en Cocteau. Het standpunt der moderne
poëzie in zake prosodie kan misschien als volgt worden voorgedragen: geen wetten
der prosodie kunnen de wetmatigheid van het lyriese ritme uitdrukken. Nochtans is
er een wetmatigheid. Het is ons niet gegeven de wet van deze wetmatigheid anders
dan bij empiriese benadering te geven; wij kunnen ze niet ‘herausschälen’. (Op
transcendente wijze: God, die achter de koelissen van de wereld staat weet alleen
door welke lichtwerpers het licht en de duisternis op het toneel worden verdeeld).
Wat wij wel kunnen - en dit is gave, ‘la part de Dieu’, een der imponderabilia der
kunst - is de manifestatie van het wetmatige van deze van het onwetmatige
onderscheiden; empirisme na het vooropstellen ener niet-empiristiese hypothese.
(‘Anfangsgründe der Metaphysik ad usum poetarum’, een onuitgegeven werk van
Kant-Immanuel). De jongere dichtkunst verkiest het dus de wetmatigheid tastend te
benaderen dan wel een wet te accepteren waarvan zij weet dat zij het vraagstuk
onopgelost laat; een wet dus die, waar zij nochtans de voorstelling wil wekken dat
de wetmatigheid door haar wordt uitgedrukt, niets anders is dan een jammerlik
boerebedrog. (Wat natuurlik niet belet dat deze, die volgens de wet dicht, tevens de
zin voor de wetmatigheid kan bezitten, - b.v. Ronsard, Hooft, Poot (Mingedichten);
- alleen: door de identiteit met de wet wordt geen identiteit met de wetmatigheid
bewezen). De jongere dichters nu verwerpen het te dichten op de wijze van klinkt
het niet zo botse het, zoals Verhaeren en - opmerkenswaard - de rastaquouères der
franse symbolistiese litera-
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tuur dit deden. ‘Integendeel’, oordelen zij, ‘span u in deze wetmatigheid te vinden
waartoe wij, evenmin als welke ars poetica, u de formule kunnen geven. Ge kunt het
vergelijken met de begrippen recht en gerecht die zich evenmin schitterend dekken.
Maar het vers-librisme is slechts wat daarna komt: het nagerecht.’
Wanneer moderne dichters als Soupault, Aragon, Cocteau het typografies verband
onderbreken, hetzij door aan de regel te gaan, hetzij door wit binnen een lijn, meer
dan naar gewoonte, te plaatsen dan is dit onderbreken ver verwijderd van het
vers-librisme van Verhaeren met de onderbreking na het rijm. De spanning tussen
de twee gedeelten, gescheiden door het wit, is maatstaf van het scheiden. Deze
spanning is assonans of dissonans, als assonans is zij versterken of verdoven van het
voorafgaande. Deze spanning nu ontbreekt meestedeels bij Van Hecke. Ziehier de
tegenstelling.
1. Cocteau:
‘Un dahlia c'est lourd penché
après la pluie
le téléphone
raccroché
laisse l'aventure détruite.
Ma tête éponge lourde
au bord du corridor.’

2. Van Hecke:
Belle est ma race
Et son passé tenace
Un jour que ciné
S'égarera à opérer
En Flandre
A quels beaux films inviteront... enz.

Ik geloof dat het werkelik niet oneerbiedig is te zeggen: ‘hou op, in Godsnaam, - op
die wijze kan je een tunnel leggen onder het Kanaal.’ Zo is het bijna in al deze
gedichten, behalve in de Enfantines. Zelden is er spanning, zelden staat een regel tot
de voorgaande hetzij een trede hoger, hetzij een trede lager. Gewoonlik blijft het
ritme loom en vlak, b.v.:
‘De discuter à coups de gueule
Cubisme
Contre
Immédiatisme.’

Naast een slap gevoel voor ritme, treft bij Van Hecke een sterk-ontwikkeld gevoel
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voor kadans. (De kadans is de apache der lyriek). Bizonder treffend is de manifestatie
van dit gevoel bij het afsluiten van een gedicht:
‘...Qui est aussi de découvrir l'harmonica
Poussant le lamento de la Tosca
La destinée de Puccini
Ci-gît.’

Voor de Enfantines maakte ik reeds een uitzondering. Daarin treft ge: scherpe situering
der voorstelling soms, en dit veel minder op de wijze van vondsten of quasi-vondsten.
(Want de vondst is feitelik nooit gevonden. Met de vondst is het als met de sneeuwbal
die je op zak steekt. Sic transit...) Jean le peintre hou ik voor het beste gedicht uit
deze bundel. Elke zin is gesloten en gaaf, en van zin tot zin is er een spanning die in
dit geval stijgt, met zeer juiste flitsen, b.v. ‘Je tire au sort pour les couleurs’ en het
afsluiten is dieper en ritmies-gracievoller dan in de Miousic-stukken:
‘Mais le soleil sera vert uniquement
Pour le plaisir de mes yeux.’

Ook is het alleen in deze Enfantines dat de dichter Van Hecke het niet nodig vond
al de interpretaties die hem door het hoofd gingen bij het denken om een bepaald
thema op te tekenen. Hier treft men uitgedunde gevoeligheid. In de andere gedichten
integendeel is het weer de toestand die op zich-zelve als voldoende lyries wordt
beschouwd:
‘Après les boudoirs en gris-versailles
Redécouvrir la rue canaille
Et y revivre une crapuleuse jeunesse.’

Een toestand is op zich-zelve nooit voldoende lyries. Het blijft bloot noteren.
Over het algemeen: gemakkelikheid is de grote ondeugd van deze dichter... et ce
n'est pas un vice suprême. Ondeugd die in het praktiese leven hoedanigheid mag
worden, doch zulke dubbelzin wreekt zich in het scheppende. Het scheppende leven
is oernaïef. Met dezelfde gemakkelikheid waarmee agioteerders van het ene standpunt
tot het andere overgaan, gaat de heer Van Hecke van het ene lyriese taalgebied tot
het andere over. Doch een taal is geen belgiese frank, zelfs niet een dollar. Haar
pregnans winnen nooit literatuuragioteerders.
A bas le modernisme métèque.
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Vlaamse dichtkunst I1
R.V. Mortier: Grafrijmpjes voor onze gesneuvelde jongens, 4e uitgaaf,
herzien en merkelijk uitgebreid. Brussel, De Standaard, 1924.
Geert Pijnenburg: Apostel, verzen aan en over Dr. August Borms.
Antwerpen, eigen beheer, 1924.
In zover dat zij beide het-zich-uitspreken van een vlaams geweten zijn, horen deze
beide dichtbundels bij elkaar. Doch deze saamhorigheid stelt dan ook anderzijds in
het licht welke grote differensen de oorlog legde in het vlaamse bewustzijn.
Hoe jammer dat de bundel van Pater Mortier niet bloot lyriek is, zonder nationale
tendens. Hoe zou ik, zonder op het andere te wijzen, zijn lyriek bijna onvoorwaardelik
kunnen loven en daarop de aandacht kunnen vestigen dat deze gelegenheidsdichter
een rasdichter is met een ongerepte ontvankelikheid voor de klank en de metafisiek
van de klank van het woord; logos dus. Dichters als Pater Mortier die deemoedig
luisteren naar de ontplooiing van de oneindig schone muziek der ruimten in de
ruishoorntaal ontmoet men in Vlaanderen en - ik schreef bijna a fortiori - in Nederland
zelden. De kennis die bij Pater Mortier uit dit beluisteren resulteert is groot; op
sommige schaarse plaatsen zou men zelfs kunnen menen dat de woordkunst alleen
uit de kennis voortspruit, alle instinkt bijzijde latend. Het neemt niet weg dat het
woordkunst blijft. Men mag zelfs aannemen dat tegenover dit bereikte resultaat
geplaatst, het niet gemakkelik is steeds juist de processus tot de oorsprong - deze zij
óf kennis óf elan, ofwel nog een evenwicht tussen kennis en elan - te vervolgen. Van
de lyriek uit is Pater Mortier een zeldzaam begaafd artiest.
Grafrijmpjes zijn gelegenheidsgedichten, geen maakwerk echter. Deze
Vlaandernaar - als alle Vlaandernaars fris en verfrist nog door het woord-tempeest
Gezelle - voelt te zeer de metafisiek van de taal aan dan dat hij zich niet met gemak
uit de moeilike toestand zou redden het opgelegde tot innerlike groei te dwingen.
Natuurlik zijn er onder deze Grafrijmpjes al te zeer haastige. Haast manifesteert zich
bij deze Vlaandernaars, waartoe ook Pater Mortier hoort, door een te gemakkelik
gebruik maken van jammer genoeg meer prozaïese dan poëtiese vrijheden. Zo treft
mij op blz. 57 dit: ‘de vrij- en onafhankelikheid’, op blz. 40: ‘die priesterkleed en
-kruis mocht dragen en oorlogsleed en -lasten schragen’; deze opeenvolgende
afkorting lijkt wel een beetje op een inventaris. Dat sommige rijmpjes snel gemaakt
werden is eveneens aan sommige, onevenwichtige, op een te gemaakte wijze
gewaagde vergelijkingen en metaforen merkbaar, b.v.:

1
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‘Maar, wonder Gods, Hem voerde een tram
in 't troostvol groot verlof.’

(Deze metafoor doet te veel aan gewaagde gouw-dagen-lyriek denken). Een tweede
voorbeeld van deze onevenwichtige beeldspraak is de laatste regel van dit voor het
overige zeer organiese gedicht:
‘Gij die zware vrachten
Voerman, volle nachten,
voerdet naar de voorste lijn
zaagt U plots meer zwoegen sparen,
zijt om zegeloon gevaren
Treinman, met den snelsten trein.’

En ten slotte - maar dan heus om met de gebreken te sluiten - een te gemakkelik
gebruik-maken van het inverteren van de nederlandse zin, b.v.: ‘de zon in haar gloed
zich spiegelde in 't bloed...’
Zulke hiaten zijn bij een taak als deze Grafrijmpjes bijna onvermijdelik. Wij
kunnen vermoeden dat Gezelle wellicht van alle opgelegde rijmpjes nog gave poëzie
zou hebben gemaakt, maar de grootste dichter van de 19de eeuw kan niet op die
wijze maatstaf zijn dat wij om hem dit werk dat niet op alle plaatsen gelukt mag
heten zouden terzijde schuiven. Men moet dit boek naar zijn vijf beste rijmpjes
beoordelen. Indien er werkelik vijf goede grafrijmpjes in voorkomen, indien alzo dit
genre met vijf voortreffelike stukken wordt verrijkt, dan is dit reeds voor onze letteren
een zeer ruime aanwinst. Tot dit getal van vijf geraak ik niet, maar toch ongeveer.
Het voortreffelikste stuk, dat niet alleen boven de andere grafrijmpjes uitsteekt, doch
ook alleszins gaaf is, is De rouwtrom, een volgehouden construktie op zuivere en
gemengde o-klanken. Daarna komen het steeds geciteerde gedicht op De voerman
en het zeer fijne op Het boodschappertje.
Bij de 4de druk werd een reeks grafschriften naar de Zeven hoofdzonden gevoegd.
Onder deze gedichten, die tot het beste van deze bundel horen, zijn voornamelik die
op de Nijdigaard en op de Luiaard naar voor te brengen. Dit op de Nijdigaard is een
naar de woordkunst gelukt gecontrapuncteerd gedicht op o-klanken ener-, op i's en
ij's anderzijds:
‘Een giftstraal vonkte uit 't vinnig oog
en norschheid neep zijn lippen dicht
van spijt gespannen als een boog
tot schieten van een boozen schicht.’

In de Luiaard een geslaagd, spijts iets gemakkelik spel met lange ee's.
Hiermee kan ik de bespreking over de lyriek van deze Grafrijmpjes sluiten. Zoals
uit de
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diverse inleidingen blijkt hebben zij echter niet enkel een lyriese bedoeling. Zij
hebben er ook een vaderlandse, d.w.z. en indien ik goed begrepen heb een vlaamse.
Het blijkt me nodig er bij te voegen: indien ik goed heb begrepen. Zoveel is er dan
sedert de oorlog gebeurd dat vlaamsgezinden tot andere vlaamsgezinden kunnen
spreken zonder dat zij elkaar verstaan. Want het kost mij inderdaad een reuzemoeite
in de gedichten van Pater Mortier een andere vaderlandse strekking dan de staatse
te ontdekken. Soms vraag ik me af: ‘is dit nu geen boekje dat op last van de belgiese
regering werd gepubliceerd?’ Neen, het blijkt dat het een antwoord op daden van
vijandschap van deze regering moet zijn, als b.v. het verbod voortaan nog grafschriften
op de kruisjes van de gesneuvelden te plaatsen. Het boek is daarop een zeer loyaal
antwoord; het staat gans in het teken der loyauteit. Tot 1918 kon men betreffende
loyauteit tegenover de belgiese staat van mening verschillen; de geschiedenis van
1918 tot heden heeft de deloyalen - Van Sante en Charpentier die deserteerden, - niet
de loyalen die sneuvelden gelijk gegeven. Zij die gevallen zijn starend naar de
chimera, beloning hunner loyauteit, brachten, Pater Mortier, een ledig en nutteloos
offer. De loyauteit is een voorbije mogelikheid; wie er tans nog mee rondloopt is
Arlequin op Aswoensdag.
Een der manifestaties dezer loyauteit ligt in de wil, gedurende de oorlog, bepaalde
punten onaangeroerd te laten. Dus men schrijft niet wat men wil. Doch de omgekeerde
gevolgtrekking dat men schrijft wat men niet wil, zal zeker Pater Mortier ver van
zich afwerpen. Wanneer wij nu hier, onder deze Grafrijmpjes er zulke treffen voor
generaal Leman (en dit dan nog wel van 1920!) en voor opperbevelhebber Wielemans,
dan staan wij, spijts wij reeds zonderlinge dingen van de loyalen hebben gezien, toch
erg verbijsterd. Leman, in dit vlaamse grafschriften-boekje? Is Leman soms te Eekloo
geboren? Of was hij misschien als zijn uitzonderlike landgenoot, de Waal Jottrand,
een heetgebakerd vlaamsgezinde? Neen, niet daarom staat zijn rijmpje hier. De waalse
generaal Leman verdedigde heldhaftig de belgiese vesting Luik. Jawel, jawel.
Bulgaarse generaals wonnen schitterend de slagen van Loeloe-Boergas en
Kirk-Kilisse. Is het werkelik reeds voldoende een dapper belgies generaal te zijn om
in dit ‘vlaamse kerkhof’ zoals men deze Grafrijmpjes noemt, een plaats, een ereplaats,
te vinden?
Dit boek getuigt van een boven alle andere uit tragies volkenoodlot. Zal men dit
samengestelde, dat is de houding van de vlaamse Ijzersoldaten, wel eens tot zijn
elementen kunnen terugvoeren? - Een volk wordt door een staat verdrukt. Deze staat
wordt aangevallen. Verscheidene redenen waaronder deze dat het volk het bewustzijn
zijner entiteit heeft verloren, dat het, van daaruit zich éen voelt, als aangevallene,
met de verdrukkende staat, dat het, in zover het het onrecht als een interne
aangelegenheid aanvoelt, te zwak is van dit ogenblik gebruik te maken een ultimatum
te stellen, dat het koninklike woorden in de zin van een onmiddellik rechtsherstel na
de vrede interpreteert, bepalen dit volk de zijde van de verdrukker tegenover de
overweldiger te kiezen. Gedurende de oorlog woedt er een latente strijd tussen de
soldaten uit dit volk en de verdrukkende regering. Maar voortdurend ook houden zij
die de leiders van deze soldaten zijn hen de plicht tegenover de staat voor ogen, niet
uit boosaardige berekening, maar wellicht omdat zij tot geen groepering van de
elementen komen. Zo ontstaan de-
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ze tragiese grafrijmpjes. Op zeker moment verbiedt de regering voortaan nog
grafschriften op de sjofele houten kruisjes te plaatsen. Men reageert daarop met de
eerlikheid die de Vlamingen kenmerkt: wij zullen grafrijmpjes drukken en elk vlaams
huisgezin een vlaams kerkhof geven. Doch dan weer in deze rijmpjes voortdurend
de lof op de volbrachte plicht jegens de verdrukkende staat.
Pater Mortier schrijft: ‘in éen graf Waal en Vlaming rusten, die streden, broeders,
zij aan zij’. - Ons blijft steeds de uitspraak van de dichter Verwey in de oren over
het tragiese noodlot van Vlaanderen, dat gedwongen werd zijde aan zijde met
Frankrijk te strijden.
Uitsluitender dan deze van Pater Mortier procedeert de bundel Apostel van Geert
Pijnenburg uit een subjectivering van de vlaamse beweging, m.a.w. ‘vlaamse
beweging’ van het ‘Erlebnis’ uit beschouwd, een poëties verschijnsel dat, met andere
politieke gegevens, in de politieke lyriek van Rubiner, Becher, Toller e.a. zijn
hedendaagse, in de franse revolutionaire lyriek en revolutionaire toneel-lyriek zijn
oudere gelijkwaarde vindt. Wat zowel gene oudere als deze jongere politieke
dichtkunst met haar geavoueerd subjectivistiese ontroering kenmerkt is de moeilikheid
het politieke in de zone van het onderbewust-dichterlike een toon te verlenen naar
de gamma van dit onderbewuste. Het blijft ongeveer steeds zo, dat beelden die door
dit onderbewuste leven worden ingegeven, nu al te zichtbaar worden toegepast op
het bewust politieke, waaruit volgt dat men van de zijde der ontroering de indruk
van een zeer eerlike bedoeling, van de zijde der dichtkunst deze van maakwerk
ontvangt. Symptomaties voor deze toestand is b.v. het gebruik van de vergelijking
uit de zone van het subjectief-onderbewuste naast het vergelijkende uit de zone van
het bewuste; op een ander gebied nog de gewaand versterkte, doch in werkelikheid
geforceerde vergelijking, vaak door de dichter naar haar kracht overschat, b.v.: ‘Wie
zich niet verkopen wil als 'n slet’. Och kom, laat ons de sletten er nu eens buiten
houen; het is waarachtig reeds voldoende wanneer de manuit-de-straat naar zulke
drastiese, maar goedkope - inderdaad goedkope - vergelijkingen grijpt.
De gedichten van Pijnenburg zijn zwak omdat de dichter meent dat hij het politieke
thema als subjectief gebeuren heeft doorleefd, d.i. dat hij meent dat dit politieke
behoort tot zijn emotioneel-onderbewuste, een toestand die door de gedichten in
zover wordt gelogenstraft dat niet een in-mekaar, maar wel een naast-mekaar van
het bewust-emotionele en van het onderbewuste wordt geboden. Ten tweede zijn zij
zwak omdat zelfs in de hypothese dat het politieke nu werkelik emotioneel zou zijn
doorleefd, het blote uitzeggen, het blote annoteren van dit psychiese niet lyriek is.
Zowel het bewuste weten om de betekenis der lyriek, als het onderbewuste meetrillen
op het transcendente ver-klaren door het woordklinken zijn zo zeer gering hier, dat
lyriek niet van verre wordt benaderd. De heer Pijnenburg heeft ergens over een jong
dichter oordelend geschreven dat er in de hedendaagse lyriek te weinig ‘hart’ zit.
Met het hart is het als met de slet van hierboven; laat beide buiten het debat. Het hart
heeft andere zorgen. Een hartsverbreding is een noodlottige ziekte.
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De waan, zegde ik reeds, dat het uitzeggen van het bloot emotionele volstaat, maakt
het boek lyries zwak. Maar ook wordt het daardoor politiek zwak, een gebrek dat
verder de kongruens van beide treft. Een politieke lyriek moet zich onderscheiden
door klip-en-klaar uitgesproken formules en lyries elan. Niet een socioloog, wel een
lyricus vindt een slagwoord als de drie achten. In zulke klaarheid ligt de buitengewone
verdienste van René de Clercq. Zinnen als ‘Wij zijn Germanen, geen Latijnen’, ofwel
‘staat in een staat nu stout genoeg’ horen tot dit lyriese positivisme, zonder flou,
zonder impressionisme, zonder hartsaandoening, reëel en niet uitspattend, dat wij,
expressionisten, steeds hebben gepostuleerd en nagestreefd. Bij Pijnenburg integendeel
nooit een formule, doch steeds uitspatting, lyries-nutteloos geweld.
Apostel werd uitgegeven voor 'n deel ten voordele van het martelaarsfonds en van
de amnestiewerking; aldus de verklaring achteraan het boek. Ook dit is weer even
lofwaardig als het onkrities is. Deze beide eigenschappen, lofwaardig en onkrities,
blijven bij Pijnenburg onafscheidbare ‘sorores geminae’. De heer Pijnenburg bedenke
toch eens even dat sedert de herleving onzer letterkunde na 1830, ongeveer negentig
op honderd vlaamse dichters steeds voor een amnestie-comité hebben gewerkt. Een
verklaring als deze van Pijnenburg heeft dan alleen volle klank wanneer de auteur
van zijn boek verwachten kan dat het om zijn persoonlike waarde, afgezien dus van
de mensen die het om politieke sympathie zullen kopen, een grote afzet vinden zal.
Doch niet de helft van éen enkel ogenblikje twijfel ik er aan dat Pijnenburg deze
werkelikheid zou hebben gezien.
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Vlaamse dichtkunst II1
A.W. Grauls: Het roode raam. Antwerpen, Ruquoy, Delagarde & Van
Uffelen, 1925.
Door verscheidene bundels dichter, bloemlezer door zijn Jonge Vlaanderen en door
zijn Oostersche lyriek vertaler, aldus is de heer A.W. Grauls binnen het gebied der
vlaamse lyriek op veelzijdige wijze werkzaam geweest. Daarbij is te voegen niet
alleen de verscheidenheid van de bundels onderling, - immers een gewone evolutie
verklaarde dit, - maar veeleer de verscheidenheid van de gedichten binnen éen bundel,
zoals ook nu weer in dit laatste werk Het roode raam het geval is. Ik meen dat deze
veelzijdigheid niet in geringe mate uitkomst geeft over de innerlike A.W. Grauls.
Maar onmiddellik voeg ik er aan toe dat de logiciteit van deze redenering wel zeer
persoonlik zal zijn.
Azië, Oost-Azië: hoe meer ge ermee vertrouwd geraakt, des te meer het u
bevreemdt. Iemand die drie jaar zich met chinese literatuur bezig hield, zal niet zo
gemakkelik er toe besluiten chinese lyriek te vertalen als de heer Grauls dit deed, na
zijn kennismaking met de om te huilen slechte vertalingen van Klabund en de geheel
geëuropaïseerde van Bethge. Ik weet wel: elk up-to-date cocotte spreekt courant over
nephriet en jade, over netzuke, lak en zwaardsieraden en zelfs de meer provinciale
demi-monde heeft dan toch nog een gipsen Boeddhaatje, uit dezelfde fabriek als de
vroeger-geapprecieerde Dante-buste, op haar mechels empire-kommodeke. Maar
iemand die Li-tai-pe wil vertalen, dichter en kenner in éen persoon, is niet een
up-to-date cocotte. Of is een dichter dit wel en zijn werk de neerslag van de laatste
veroveringen van halfgare kunsthandelaars, genre parfumeriezaak? - Van zulk vertaler
mocht men ten minste verwachten dat hij, wanneer hij reeds het euvel niet uit het
oorspronkelike te vertalen aanneemt, de bronnen van de door hem gebruikte
vertalingen op hun geloofwaardigheid zou kontroleren. Mocht deze dichter-vertaler
dan een zeer getrouwe, doch niet lyriese vertaling als basis tot lyriese omwerking
nemen dan ware dit, bij de afstand, te aanvaarden. Maar vertalen uit een vertaling
die zelve slechts een bewerking van een andere vertaling is, zulke handelwijze biedt
veel overeenkomst met de liefde tot de aziatiese kunst van het provinciedametje met
het gipsen Boeddhaatje uit Milaan. Ik weet dat men hierop het altruïstiese antwoord
‘alles voor Vlaanderen’ klaar heeft, d.w.z. de auteur verklaart: ‘in Vlaanderen was
er nog geen vertaling van deze gedichten; om in deze leemte te voorzien heb ik ze
vertaald naar een poëtiese bewerking van, laat ons het beste hopen, een vertaling uit
het oorspronkelike.’ Keert men deze altruïstiesgetoonde verdediging om, dan luidt
ze, minder altruïsties, als volgt: ‘Vlaanderen is een negerij en de kaffers die er wonen
hebben geen ju besef van aziatiese lyriek. Met
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de vertaling van Klabund in de hand kom ik door het ganse land.’ - Onze literatuur
blijft provinciaals, zolang men zich als excuus op hetgeen ons ontbreekt beroept.
Mits een beetje flair, maakt men het zich in de provincie gemakkeliker dan in de
grootstad. De provincieschoenmaker hoeft slechts te weten waar ongeveer het station
ligt opdat hij, af en toe naar de grootstad reizend, de meest elegante schoenen make,
geïnspireerd op de modellen der grootstad. Niets is zo gemakkelik; zelfs een niet te
dom dichter kan zich deze methode tot eigen maken. Hier raken zich lyriek en
industrie.
Het-zich-gemakkelik-maken is kenmerk der provincie. En vaak onderbewust, het
wezen der provincie, vanaf de schoenen tot het bijna modernste gedicht.
Niet alleen in zijn vertaling tref ik bij Grauls dit het-zich-gemakkelik-maken, maar
ook in zijn ander werk, in het lyriese en in het anthologiese. En deze eigenschap tref
ik dan ook in zijn anthologies werk naar haar uiterlike verschijning, in zijn lyriek
naar haar innerlike.
De heer Grauls is de uitgever van een bloemlezing, Het jonge Vlaanderen. Goed
zo. Nu primo, de bloemlezing heet Het jonge Vlaanderen, alvast met het aksent op
jong; immers dat het om Vlaanderen gaat blijkt duidelik en het lidwoord ‘het’ zal
ook hier wel niet drager van het aksent zijn. Dus: jong. Nu is ‘jong’ stellig een
merkwaardig eigenschapwoord. Het valt steeds moeilik te bewijzen dat iemand zich
bij het gebruik daarvan vergist. Alleen zouden wij mogen verwachten dat een
bloemlezer, die onder dit gemeenschappelike een aantal dichters groepeert, bijaldien
hij wenst dat wij hem niet willekeur toeschrijven, zijn zienswijze zou exponeren. Dit
voor het afsteken der bedoelde periode van het verleden. Voor het kwalitatieve bij
de keus, kan hetzelfde gelden, tenzij de kiezer ons én het koren én het kaf zou willen
bieden, om maar zeker te zijn dat geen koren verloren gaat, waarbij hij ons dan echter
verplicht het kaf mee in koop te nemen. Deze laatste alternatieve, de gemakkelikste,
koos de heer Grauls, bloemlezer. Op dit punt dus, een gemakkelik aanvaarden van
een gemakkelike onpersoonlike houding. Zo komen wij aan nommer twee, een
konsekwente voortzetting van deze behagelikheid. (‘Hollands Binnenhuisje’, vooral
‘boekenrek laat ik liefst met vrede’). Men zou kunnen veronderstellen dat de
bloemlezer nu ten minste een beetje orde in die bommelgeschiedenis van de
duizend-en-éen dichters zou gaan brengen: een indeling naar strekking en een
vertegenwoordiging niet naar demokratiese gelijkheid, maar wel volgens lyriese
hiërarchie, zelfs al blijft het bepalen daarvan noodzakelik persoonlik. ‘God beware’,
meent de heer Grauls, ‘ik hou van mijn lieve rust en ik wil niet dat Roelants of Moens
of gij, Van Ostaijen, de grootste ruziemaker die ik ooit heb ontmoet, de geringste
reden tot ontevredenheid zoudt kunnen hebben, daarom hou ik mij bij het princiep
“Alle dichters zijn gelijk in rechte en in feite” en daarom wens ik elk van u met drie
gedichten wel geteld op te nemen.’ En tournant la rue, je tourne la difficulté et je
salue les passants. Nu echter gaat de bloemlezer dan toch eindelik verschijnen, meent
wellicht de lezer. Nadat hij heeft vooropgesteld dat hij van elk dichter drie gedichten
wil, gaat de heer Grauls dit biezonder moeilik vraagstuk oplossen van elk dichter
juist de drie beste gedichten te kiezen. Helemaal niet, de dichters zelf kiezen hun
gedichten. Ten einde raad zet u aan met de laatste uitkomst: het werk van Grauls zal
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vooreerst bibliografies gemeend zijn, opgave niet enkel van de weinige dichtbundels
dier dichters, maar ook van hunne medewerking aan tijdschriften, vermelden van
het theoretiese standpunt, in welke opstellen en in welk tijdschrift deze te vinden
zijn, daarnaast een histories overzicht. Eilaas! hiermee heeft de lezer zijn laatste kans
verkeken; bibliografiese nota's vindt hij nauweliks een paar; anderzijds is het
waarderende, maar niet historiese voorwoord van de heer Muls. Natuurlik nu wordt
u boos en u vraagt: ‘Wat is in dat boek dan om de duivel nog toe wel het werk van
de heer Grauls geweest? Dit schijnt zich wel bij een eenvoudige drukformaliteit te
houden.’ Neen, geachte lezer, nu loopt u weer een heel klein eindje te ver. De heer
Grauls schreef een inleidend woord, een tiental regels groot. Hij zegt dat hij een
bloemlezing heeft willen geven van het werk der jonge vlaamse dichters na 1914.
(Waarbij hij dan elementair zijn gemis aan literair-historiese kennis bewijst; immers
Karel van den Oever en Aug. van Cauwelaert zijn geen jongeren van na 1914).
Daarna zegt de heer Grauls als inleider: ‘Verschillende medewerkers en evenveel
(kurs. V.O.) stromingen zijn hier bijeengebracht.’ Evenveel, ziet u, dat is kort en
bondig; juist zal het misschien, - laat ons het hopen, vermits het zo gemakkelik uit
de pen vloeit, - ook wel zijn. Elk vlaams dichter krijgt dus zijn eigen stroming; zoiets
zal de vlaamse neiging tot kommando-voeren plezier doen. Toch blijf ik stijfhoofdig
de juistheid van dit ‘evenveel’ betwijfelen en zelfs geloof ik niet dat de heer Grauls
het zo heeft bedoeld. Maar stellig, BIJNA zoals hij het meende, heeft hij het gezegd.
Verder zegt dan de heer Grauls: ‘de lezer besluite zelf (s.v.p. lezer, aan u de eer) wat,
volgens zijne meening binnen of buiten de grenzen der Kunst (hoofdletter) ligt. Het
weze mij alleen toegelaten te verklaren dat m.i. strooming (richting) [dubbel gebruik
van de heer Grauls] bijzaak is, hoofdzaak echter Dichtkunst-Poëzie. (Hoofdletter
voor Dichtkunst; hoofdletter Poëzie).’ Ach wat, maar dat is toch erg jammer voor
die evenveel stromingen en de heer Grauls die, als dichter, onder de medewerkers
werd opgenomen, bijgevolg naar het princiep evenveel stromingen ook zijn eigen
stroming representeert, wordt hier door de bloemlezer Grauls effetjes op de vingers
getikt dat zijn stroming maar bijzaak is, waaruit de lezer allicht konkludeert dat de
dichter Grauls best deze bijzakelike stroming kon opgeven om met de hoofdzakelike
bloemlezing in orde te zijn, biezonder daar Vlaanderen toch reeds zoveel stromingen
heeft als er medewerkers zijn aan Het jonge Vlaanderen. En de heer Grauls besluit:
‘hoe het ook zij’ (ah, hoe het ook zij, - jawel reeds Kant zegde dat het beter was een
probleem open te laten, dan een niet langs alle zijden zekere oplossing te geven; alleen de heer Grauls gaat vlugger en permitteert zich na zes regels, het concessieve:
‘hoe het ook zij’) - ‘hoe het ook zij de jonge bent van tijdens en na den oorlog is
talrijker dan nooit te voren in Vlaanderen.’ U zult, beste lezer, met uw ondichterlik
lekeverstand deze zin niet best begrijpen, vermoed ik. U zegt misschien: dat de bent
van tijdens en na de oorlog (1914-1918) talrijker is dan ooit te voren in Vlaanderen
(de heer Grauls schrijft nooit te voren; maar daarop, op een letter min of meer komt
het werkelik niet aan, maar wel op de Dichtkunst-Poëzie die hoofdzaak is) is
begrijpelik, vermits de auteur zelf bepaalt dat het de bent van tijdens en na de oorlog
is, waaruit volgt dat deze bent bezwaarlik talrijker kon zijn ooit te voren, tenzij men
zou veronder-
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stellen dat diezelfde bent van tijdens en na de oorlog, maar niet zo talrijk dan, zou
zijn opgetreden in de tijd van de Skalden, ten tijde van Marnix of in de periode van
Ogier; een soort zielsverhuizing binnen het gebied der lyriek dus. Hiermee sluit het
inleidend woord van de heer Grauls en meteen zijn prestatie als bloemlezer. Zijn
oeuvre is daarmee om een boek rijker geworden. Dit laatste, vermoed ik, is inderdaad
‘der Zweck der Uebung’.
Ik schreef hoger dat men deze provinciale eigenschap, het-zich-gemakkelik-maken,
in het anthologiese werk van de heer Grauls naar haar uiterlike verschijning vindt.
Ik meen dit te hebben aangetoond. In zijn lyries werk vindt men haar meer intiem
terug. In dit werk is na te gaan tot welke resultaten het gemakkelikheidstandpunt
voert, dat ‘richtingen bijzaak zijn, hoofdzaak echter is de Dichtkunst-Poëzie’; een
standpunt waarvan misschien wordt gewaand dat het ‘au-dessus de la mêlée’ is
gelegen, doch dat in werkelikheid, in de zone van gemakkelike afweer, beneden het
konflikt ligt.
De voorlaatste dichtbundel van Grauls verscheen in 1922. De gedichten die in de
laatste bundel, Het roode raam, voorkomen meen ik dus binnen de afstand 22-24 te
mogen situeren. Deze gedichten zouden dus in hun geheel kunnen representeren: 1)
ofwel het resultaat van een vrij homogene zielsituatie van de dichter binnen deze
afstand; 2) ofwel een trapsgewijze evolutie, d.i. een evolutie met hier en daar een
stilstand of zelfs hier en daar een teruggrijpen; 3) ofwel een lijnrechte evolutie,
doelwaarts. - Geen van de drie mogelikheden is op de bundel van Grauls van
toepassing. Van een homogene zielsituatie kan moeilik spraak zijn; slaat men het
boek open op de gedichten Angelus en De lamp, dan kan men daaruit afleiden dat
de dichter Grauls naar een expressionistiese uitdrukking grijpt, waarbij ik dan toch
onmiddellik op de hybris van deze techniek bij Grauls moet wijzen, waar zij enerzijds
het woord-expressionisme van de germaanse dichters, anderzijds het
beeld-expressionisme der oudere groep opvolgt. Hetgeen ik bewijs met een dubbel
voorbeeld uit hetzelfde gedicht De lamp:
1) Woordexpressionisme:
‘Boschzon op handen en aangezicht.
Oranje. Licht. Lichtoranje. Oranjelicht licht.’

2) Beeldexpressionisme:
‘De hamer wordt een speeldoos in de handpalm van God.’

en verder:
‘Laat de droomentrein - binnen
in de veilige spoorhal
van je hunkerend hart.’

Twee modellen staan hier naast mekaar zonder innerlik-verwerken, d.w.z. zij staan
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bloot als model, waaruit volgt dat het gedicht wegens zijn hybris in zijn elementen
uiteenvalt.
Slaat men verder het boek op het gedicht Nocturne open dan treft het visioenaire
expressionisme à la Caligari, met het op elkaar hopen van bloot fantasmagoriese
fenomenen. Grijp ik terug naar het gedicht Hoeve, dan ben ik, min de vlotheid die
deze auteur kenmerkt, bij Van Droogenbroeck, wat, van de uiterste linkerzijde tot
deze, een fraaie afstand mag heten.
‘De hond rukt blaffend aan zijn keten
In den stal zijn de koeien nog altijd aan 't eten.
De boer loopt over en weer uit de schuren, Ziet dingen en dieren dwars door de muren.
De noteboom hangt in de zonne te waaien.
De meid staat mekanisch boter te draaien.
Een kloek vindt 'n wormpje en roept op haar jongen
De kat is meteen van den zolder gesprongen.
Daar nadert de karre vol gras en kersouwen
Op 't erf schijnt het paard als uit marmer gehouwen.’

Hadden wij met Het roode raam de eerste bundel van een zeer jong dichter voor ons,
dan zou, in geringe mate toch, deze hybris te verklaren zijn. Nochtans moest deze
jonge dichter geheel naar de Grauls'se methode procederen, dan zou zelfs zijn
onervarenheid zijn wankelmoed niet zeer excuseren. De twintigjarige dichter die
gister een gedicht maakte dat als twee droppels water op elkaar op een gedicht van
Baudelaire gelijkt, vandaag een ander dat alles van Rimbaud en morgen een derde
dat alles van Apollinaire heeft, deze dichter is totaal excuseerbaar, niet alleen omdat
hij zijn modellen met goede smaak heeft gekozen, maar vooral omdat de optelling
van deze dichters mogelik is en omdat deze optelling wellicht zeer juist de vooralsnog
uitsluitend retrospectieve uitdrukking ener nieuwe zielsituatie is; van daaruit dat wij
in de toekomst een persoonlikere uitdrukking daarvan mogen verwachten. Maar
Coppée en Rimbaud addeert men niet. Met recht zullen zulke gymnasiasten die,
zonder het te weten, dan eens Boutens dan weer Ameide nadichten, van uit de hoogte
neerzien op hun kameraden dichtende van af De Génestet tot Bonset. Grauls is een
dichter midden de dertig en nochtans maakt hij, als de onzelfstandigste gymnasiasten,
gedichten van af Génestet tot Bonset à peu près. Een op deze wijze gevariëerde
lyriese ontroerbaarheid kan ik enkel door een zeer gemakkelike ‘Nachempfinderei’
verklaren. Daarbij moet echter worden gevoegd dat hij van modernistiese gedichten
weinig meer dan een paar uiterlikheden heeft onthouden en dat hij dit weinige in een
verband gebruikt dat als pastiche aandoet. Als
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voorbeeld daarvan: ‘de sneltrein Tokio-Parijs rijdt op dit uur de wereld rond’
(Fantasia). Zulke verhouding is trouwens m.i. niet denkbaar: er is geen zielsituatie
mogelik in dewelke zich vandaag de dingen à la Droogenbroeck weerspiegelen, een
andermaal expressionisties; - tenzij dit expressionisme er een à la Droogenbroeck
zou zijn, wat dan ook het geval is.
Welke is nu feitelik de zielsituatie Grauls? Hoe ze is weet ik natuurlik niet, maar
ik stel ze me zo voor dat Grauls als lyrieker in de grond verwant is met de lyrici van
vóór de nederlandse renaissance met Gezelle en Kloos als inluiders. In gedichten als
Hoeve is Grauls waarschijnlik het dichtst bij zich-zelf, wat ik daardoor meen bewezen
dat zijn expressionistiese gedichten ten slotte ook dezelfde klein-burgerlike allure
hebben die de lyriek van Tollens tot Van Droogenbroeck kenmerkt, alleen met dit
verschil dat deze expressionistiese gedichten met een paar gepasticheerde requisieten
opereren. Dat deze klein-burgerlike lyriek hem het meest nabij is meen ik ook uit
het zeem-zoete zijner kadans en de afwezigheid van ritmiese bewogenheid te mogen
afleiden. Doch dan moet toch nog op deze vraag worden geantwoord: ‘hoe komt
deze dichter er toe zulke verscheidene gedichten - ten minste in zijn geest moeten
zij toch wel verscheiden zijn - in éen bundel te verenigen? Hier valt mij zijn mening
over de richtingen in de poëzie te binnen en wel zo dat ik vermoed: Grauls heeft
waarschijnlik een staalboek van zijn kunnen willen samenstellen; een provinciale
sluwheid als volgt gemotiveerd: ‘Geachte lezer, hier in Het roode raam zijn gedichten
samengebracht naar eenieders gading. Die van de gemakkelike lyriek naar monster
Jan Ferguut houden, lezen mijn gedichten in deze manier. Expressionisten vinden
er naar woord en beeld het hunne. Over God sprak ik ook bij gelegenheid. Vrijdenkers
en katholieken, rederijkers en modernen onthouden mij dus hun goedkeuring niet.’
De grootsteedse mens worstelt tegen zijn door zijn omwereld zeer gemotiveerde
eklektiek in naar een standpunt. De provinciaal, alle geestelike eklektiek vreemd,
neemt eklektiese houdingen voor verruiming; van daar de liberale allure van de
provincie.
Ten slotte wil ik het prozaïese en rethorikale nog bij middel van enkele voorbeelden
voorstellen. Rethorikale invertering:
‘In 't bosch veelvuldig schieten knalt.’ (blz. 9).

Blote konstatering met een lelike opeenvolging van bijwoorden:
‘Toen ik met mijn hond
door de velden liep
stond het koren reeds
haast een meter hoog.’ (blz. 11).

blote konstatering:
‘Ik had reeds zoo dikwijls de Lente gezien.’ (blz. 11).
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blote konstatering en slecht nederlands:
‘Als de lage zonnestralen
goudgedreven lijnen
schijnen
op het effen behangselpapier.’ (blz. 14).

Tingeltangelsentiment:
‘Ik voel mij als de lelietjes van dalen.’ (blz. 15).

Verkeerd verband van adjectief en substantief:
‘Op de fijn geurende koffietafel.’ (blz. 27).

Modernistiese pastiche:
‘O de zang van den moor
en het Moessorgskilied van den kleinen kanarievogel.’ (blz. 27).

En eindelik dit akrobatestukje, een handeling waar ik had willen bij zijn:
‘Ik sneed een vers uit de avondluchten
en vlocht de onrust van mijn hart er door.’ (blz. 37).

Organiese groepering van woorden tot zinnen en van zinnen de te vormen kern van
het gedicht toewaarts is er slechts in éen gedicht: Sterrenlied. Er is dan ook slechts
éen gedicht in deze bundel.
Gerard Walschap: Liederen van leed. Kortrijk, Vermant, 1923.
De inleider - inleiden is een schone zaak en een edele taak -, de heer Jan
Hammenecker zegt van deze gedichten: ‘Het leed dat hier wordt uitgezongen, heb
ik bijna traan vóór traan meegeschreid: niemand zal dan zoo goed als ik ervan kunnen
getuigen of het ja dan neen oprecht was. Dat was het, eilaas, dat was het!’
Daarmee bewijst de inleider dat de auteur van deze gedichten een brave jongen
is, die ons geen appelen voor citroenen zal verkopen. Maar buiten zijn wil om,
wanneer de dichter, die gedichten, uitsluitend gedichten moet bieden, ons zijn
eerlikheid brengt in de plaats van lyriek, dan verkoopt hij ons toch, zonder dat hij
het wil, appelen voor citroenen. In de tijd toen Duhamel nog geestig kon zijn, schreef
hij eens in de hem toe-
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vertrouwde poëzie-kroniek van de Mercure over die dichters die zich excuseren met:
‘Misschien betekenen mijn gedichten niets; doch dit ene, mijnheer Duhamel, mag u
geloven, zij zijn eerlik.’ - ‘Wat wilt u’, zei Duhamel toen, ‘dat ik met die eerlikheid
beginne?’
Indien het denkbaar is dat een lyrieker dát zou kunnen verdichten wat buiten hem
ligt, indien het mogelik zou zijn dat hij met goed resultaat ons op eerlike wijze een
hem vreemde zielsituatie zou belijden, indien dit lyries mogelik is, dan kan het mij
voor het overige niet schelen hoe het met zijn eerlikheid staat. Is het echter onmogelik
een vreemde zielsituatie lyries te verwoorden, dan hoeft de eerlikheid niet extra
betoond. In het ene zowel als in het andere geval blijft zij quantité négligeable.
Met deze bekentenis legt de inleider echter het aksent daarop dat wij deze gedichten
als inhoudspoëzie niet als vormpoëzie moeten betrachten. Nu dan: er bestaat geen
inhoudspoëzie, tenzij bij Ter Haar, Bellamy en nog zo wat. De zielsituatie van de
dichter lost zich in zijn ritme op. Het ritme wijst er op of het gedicht allegro of scherzo
is en dan alleen kan deze scherzo of deze allegro lukken wanneer de auteur de
gelijkwaardige zielsituatie doorleefd heeft. Dat is zijn eerlikheid. De lezer geboden
is alleen dit formele; alleen van dit formele uit kan hij konkluderen. Naast het formele
bestaat er in poëzie evenmin als in muziek een inhoud. Inhoudspoëten vervangen
gaarne het enkelvoudige ritme dat tevens vorm en inhoud is door de inhoud en het
huppelkadansje. Aldus de rederijkersgilde ‘Eikels worden bomen’.
Goddank zijn de gedichten van Walschap meer poëzie dan zijn ongelukkige inleider
het ons wil doen geloven. Noordnederlandse invloed is er merkbaar in, maar niet
zoals de inleider het hebben wil Boutens, doch wel de tralarie van mindere goden
als b.v. de op-en-af-Salomons.
‘Dat kon ik niet verwachten...
ach, in de ontstelde nachten
die slapelooze pijn!
Ik wacht geen dageraden
Ik ijl langs de oude paden
om weer bij U te zijn!’

Naar de kadans kon het van een meisje-studentje zijn! Maar niet dit, van Boutens
dan, die volgens Hammenecker bij Walschap peter stond:
‘Zij bond den engen gordel los
Met kruis en kralensnoer;
De volle blanke sleutelbos
Sloeg aan den luiden vloer.’

De kennis om het subtiele van de tonaliteit in plaats van de volle lokaalkleur, in de
lyriek omgezet: het verduisteren van de kausaliteit, verwordt te vaak bij Walschap
tot re-
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den talent te bewijzen. Zijn kennis van lyriese grisaille is zeker niet gering, doch zij
voert in deze gedichten alleen tot zeer gekadanseerde en weinig geritmeerde gedichten.
Grisaille is trouwens bij jonge dichters een gevaarlike voorliefde.
Met deze bundel heeft Walschap enkel bewezen dat hij het de dichtkunst
voorafgaandelike beheerst. Deze kennis bij een Vlaming te konstateren is, om de
zeldenheid, verheugend. Wellicht leert Walschap spoedig onderscheiden dát wat
hem, spijts alle knapheid, op de lijn van Boutens, toch de mindere van deze maakt.
Hij verwissele dan de drie-dubbele rij valse paarlen zijner kadans tegen de éne parel
die ritme is.
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Gaston Burssens1
Om met een persoonlike verklaring te beginnen: wanneer ik in deze kroniek sommige
dichters heb geloofd - buiten Verbruggen en Marsman dan - zo was dit niet de
resultante van persoonlik enthousiasme, maar wel van het bewustzijn dat ik de funktie
van recensent hield en dat ik bijgevolg, naar het wezen van dit zonderlinge beroep,
verplicht ben de anderen te begrijpen zoals ze zijn en niet zoals ik ze hebben wil en
dus, dat ik aan Cesar had te geven wat des Cesars. Also, in diesem Sinne... Maar
eens en voor allemaal, wanneer ik zeg: dit zijn de hoedanigheden van dat boek, zo
betekent dit geenszins dat die hoedanigheden mij interesseren. Wanneer ik nu Burssens
loof dan is het eerst en vooral uit persoonlik enthousiasme. Dat een boek iemand tot
‘Erlebnis’ groeit is zeldzaam; zo echter ging het mij bij Piano. Ook eindelik in de
vlaamse literatuur een boek dat ik, om het zonder nuancen uit te drukken, met evenveel
vreugde lees als werk van Salmon, van Aragon, van Derème.
Ik begon met een persoonlike verklaring, doch met de vergelijking ben ik reeds
bij het motiveren, d.i. bij het objectiveren van mijn voorkeur beland. Wanneer ik
zeg: ik lees Burssens zoals ik b.v. een goed frans dichter lees, dan wil dit van korrelaat
tot korrelaat zeggen dat ik slechts zeer weinige nederlandse auteurs kan lezen, zonder
- meestendeels grote - inspanning. Van Strindberg of van Bang kan ik via Rilke of
Kafka naar Papini of Toulet zonder dat deze beweging mij de geringste inspanning
kost. Jammer blijf ik met een nederlandse roman niet meer in deze gelukkige situatie.
Ik moet voortdurend mij daaraan herinneren: ‘O jawel, wij zijn te Zutphen, te Gouda,
te Alkmaar’, niet omdat de handeling daar toevallig plaats heeft, maar wel omdat de
voorstelling van de auteur niet buiten Zutphen, Alkmaar of Gouda reikt. Anderzijds
weer blijven de vlaamse jongeren en ondanks hun goede wil kosmies te zijn, (wat,
indien zij de kosmos er eens aan offerden en eerst eens probeerden west-europeërs
te zijn?) hopeloos rhetorikaal-epigonies, met de vergissinkjes die aan dit bewegen
zijn verbonden. Ik denk hierbij hoe Anton Wildgans, die in zijn vaderland, en met
Schönherr, voor de meest versleten ‘Leierkasten’ doorgaat, hier, in Vlaanderen, als
‘expressionistiese dramaturg’ wordt gevierd en - goddank - met het spreekwoord
gezegd, ook wordt versleten. Loontje komt om zijn boontje, al is het slechts met een
gemeenplaats.
Wanneer hetzij een Duitser, hetzij een Fransman of een Italjaan, mits hij nederlands
kent, Piano leest, dan kan daarin niets zijn dat hem, meer dan een Vlaming, wegens
lokale voorstellingen zou hinderen. Het boek resulteert uit een algemeen-europese
zielsituatie en is daarvan de weerspiegeling, vandaar elk Europeër begrijpelik, zonder
de moeilikheden van de kennismaking met zutphense casuïstiek. Wanneer men hierop
antwoordt dat een nederlands dichter in eerste instans niet voor vreemdelingen schrijft,

1

Het artikel is niet onder deze titel, maar onder de kroniektitel Vlaamse dichtkunst gepubliceerd
(noot van de tekstverzorger).
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dan is dit reeds deze nationale differentiëring a-priori waar, omdat een dichter
überhaupt voor niemand schrijft. De dichterschap behoort tot de biologie van sommige
geesten en iemand schrijft enkel omdat hij het niet laten kan. (Zij die net zo goed
niet dan wel kunnen schrijven, zij die buiten het ‘ananke’ staan, deden ook best het
te laten). Een vlaams dichter schrijft feitelik evenmin voor Vlamingen als voor
Zweden. Hij schrijft. Doch de hypothese aangenomen dat hij in eerste instans voor
Nederlanders schrijft, (hoe staat het met de Koloniaalnederlanders met een gans
andere wereldvoorstelling dan?) in dit geval nog mogen wij hopen dat een
algemeen-europese problematiek bij de Nederlanders meer interesse zal ontmoeten
dan de provinciale casuïstiek der hedendaagse nederlandse romanciers. Niet nodig
dat men spitsvondig de verhouding omkere en dat men mij beschuldige de nationale
bepaaldheid te willen uitschakelen ten gunste van een soort europese
esperanto-psyche. Binnen de artistieke psyche, bestaat er niet de geringste antinomie,
die nationale met algemeen-europese karakteristieken onverzoenbaar maakt; ten
bewijze daarvan de zo op-en-top-Fransen als Toulet en Derème. Alleen is het jammer
te menen dat het nationale - met het oog op Nederland - zich enkel konstateert aan
alkmaarse teetafelgewoonten en lierse vlaaien. De provinciale geest is de versleten
keerzijde van het nationaal-scheppende.
Kan ik dus van een nederlands boek zeggen dat het aan een algemeen-europese
zielsituatie beantwoordt, dan is dit, gelet op de schaarse precedenten, geen geringe
lof. Dan hebben wij daaraan niet een boek dat wij lezen om toch maar op de hoogte
van onze eigen literaire produktie te blijven, (immers hoe beschamend te moeten
ontkennen, wanneer u gevraagd wordt: ‘heeft u De salon-Salomé van Karel Wasch
gelezen?’) maar wel een dat wij lezen zonder ons te forceren, omdat het, voor onze
generatie altans, de resultante is ener in West- en Middeneuropa geldende
problematiek. Zulk boek is Piano.
Nadat ik nu met deze ‘europese zielsituatie’ heb geopereerd, voldoende om
Burssens midden de nederlandse produktie betrekkelik - natuurlik geldt het niet voor
hem alleen - te isoleren, nadat ik dus deze vage bepaling heb gebruikt waar ze goed
toe was, kan ik haar gerust over boord werpen met de bekentenis dat er geen europese
zielsituatie bestaat, evenmin als er een europese ziel bestaat. Maar het spreekt van
zelf dat ik niemand heb voor de gek gehouden. Zij die begrijpend toestemmen wanneer
ik een factum als resultaat van deze europese zielsituatie vernoem, gaan gewis ook
akkoord met mijn verklaring dat zulke zielsituatie niet bestaat, tenzij zij zo erg jong
zijn dat zij beelden voor werkelikheid houden. Immers zij weten dat in het eerste
geval deze bepaling slechts krachtens mijn goed recht op het beeld, als beeld bestaat,
terwijl het in het tweede geval om de reële existens gaat. Europese zielsituatie heeft
à peu près dezelfde waarde als de metafoor ‘stokoud’. Kortheidshalve. Er bestaan
mensen die enkele van deze eigenschappen bezitten, dewelke wij met een
generaliserend beeld ‘europese zielsituatie’ noemen; doch over deze zelve is niets
te zeggen. Zodat na de generaliserende konstatatie, alles weer tot het aparte geval
wordt. Welke problematiek verschijnt er bij Burssens die toelaat voor hem dit
generaliserend beeld te gebruiken?
De konstatering van het uitkomstloze (‘Findest du es so angenehm, wie Maden
unter
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einer Käseglocke herum zu spazieren?’, zo stelt iemand kordaat de vraag in Paul
Scheerbart's Nilpferderoman2) beweegt zich niet vrij van alle ressentiments tegen
haar, zoals Dada dit gaarne had gehad, zonder dan weer de konsekwensen daarvan
te aanvaarden. Deze konstatering van het uitkomstloze wordt op de voet begeleid
door het bewustzijn dat tegen haar, als konstatering, niets is in te brengen, doch dat
zij anderzijds slechts als blote konstatering is te aanvaarden, die de innerlike drang
niet wijzigt. Het weten om de hopeloosheid van het willen wordt niet begeleid door
het verleggen in het geloof van de korrektuur van dit bewustzijn, maar wel door het
bewustzijn dat, éenmaal deze kennis gekonstateerd, zij verder op het imperatieve
zonder invloed blijft. Wel wordt door deze kennis van het uitkomstloze het
gevoelsmilieu van dit imperatieve beinvloed en gewijzigd, doch niet het imperatieve
zelf. Daardoor wordt vooreerst het theatrale gebaar, dat gewoonlik het imperatieve
begeleidt, geweerd. (Wat reeds een zeldzaamheid in de nederlandse literatuur. Uit
de produktie der jongste lyriekers blijkt dat, spijts Perk, Gorter, de jonge Kloos3 en
Henriette Roland Holst, ‘de overwintering’ nog niet is overwinterd). En daarbij kan
men niet blind zijn voor de komiek van dit feit: dat het bewustzijn om het uitkomstloze
en de drang van het imperatieve zich blijven begeleiden als de schaduw het ding.
Misschien een bloot nominalistiese antithese: de stem van de regisseur in de
heelal-koelissen die nu eens een mannestem, dan weer een vrouwestem nabootst.
Maar wij weten niets van deze regisseur en weinig van zonneprotuberansen. Ten
slotte: Alea jacta est. Wij varen met de ‘Majestic’, doch kennen zijne mechaniek
niet. Daarvoor echter schrijven wij orthografies juist ‘Majestic’ en doen dit zo
overtuigd alsof daarmee alles was gezegd.
Maar gekomen aan de ‘i’ van het woord ‘Majestic’ begint de dichter te twijfelen.
En bij de ‘c’ zegt hij: ‘Wat, indien ik nu eens “Majestid” schreef?’ En bloot om zijn
vergenoegen, misschien om het rijm, zeker ook daarom dat de boot net zo goed
‘Majestid’ als ‘Majestic’ kon heten, probeert hij het eens zo. Maar wat ‘Majestic’
het schip is, is elk woord ten overstaan van het ding dat het omschrijft. Zo heeft ‘de
boot’, zelfstandig naamwoord, lyries niets te betekenen. Ofwel staat het daar
eenvoudig als silbe ofwel gaat het om het objekt en dan is dit objekt lyries suggestief
te herscheppen. Doch naar de een of andere richting heeft het woord een zeer relatieve
betekenis; alleen het affekt geeft deze betekenis absolute waarde door isolering of
door groepering. Naast vele andere zusters nog, stappen de etymologiese, de
overdrachtelike, de bastaard-betekenis. Een vrouw ken ik die bij het woord ‘vis’ zich
alleen een sjokolade aprilvis denkt. Nikkel is pasmunt, al is die pasmunt ook van
zink. ‘Roncevaux, Roncevaux’, deze herhaling geschreeuwd midden het verzinken
van jachthoornklanken het onderbewuste toewaarts, vertelt meer dan een lang verhaal.
Doch anderzijds de kracht van

2
3

Uit het hoofd geciteerd, het citaat luidt: ‘es ist kein erhebendes Gefühl, in dieser leeren
Käseglocke wie eine Made dazusitzen’ (noot van de tekstverzorger).
Dat Kloos, Theseus die Nederland bevrijdde van de meest provinciale literatuur der 19de
eeuw, nu weer deze provinciale literatuur in de 20ste eeuw looft, is bijna evenzeer te betreuren
als het onvermijdelik is. Theseus immers is maar een halfgod.
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wijst. Men denkt minstens zo sterk een reuk als men hem ruikt, enz. Van waar anders
het ‘dépit’ der zintuigen?) Elk objekt wordt herschapen door woorden, beladen het
woord. Zijn wij in de bergen, plots zegt de innerlike stem ‘boot’, alleen dát en nog
dezelfde dag betalen wij de hotelrekening en volgen dit éne woord, mijn schone
geliefde. Belanden wij dan in de haven, zo is er geen reuk van leder zo sterk als deze,
die wij ons hebben gedacht. (Wat nog eens op het valse van een sensualistiese
beschouwing met het subjektieve affekt dat het woord in ons begeleidt. Geen onzer
denkt nog een luit, zonder Picasso of Braque daarbij.
Hiermee heb ik het nominalistiese standpunt en de formele uitdrukking daarvan,
beide in de poëzie van Burssens aanwezig, aangeduid. Ook de lyriese drang wordt
hierdoor als een ‘spijts alles’ gemotiveerd. Een realistieser standpunt dan Dada.
Immers Dada heeft ons betrekkelik de verhouding van het bewustzijn om het
uitkomstloze en de lyriese drang, die daarvan een negatie is, nooit een verklaring
gegeven.
Van het oudere ‘incertitude, o mes délices’ zijn wij tot de misschien geringe
variante ‘inquiétude, enz.’ gekomen. Piano is een van de meest bewuste uitdrukkingen
van deze onrust. Juist deze beheerste, gedistantieerde uitdrukking, die iets van lyriese
berichtgeving heeft, brengt mij er toe deze dichter te vernoemen, die met Burssens
mij zeer verwant schijnt: André Salmon (Prikaz; l'Age de l'humanité). Maar
onmiddellik: ik verkies Piano aan Prikaz, omdat het nominalisatie-standpunt in het
formele woordspel in het eerste boek konsekwenter is doorgevoerd dan in het tweede;
omdat, bij Burssens, de tegenstelling van het uitkomstloze en de drang dieper in het
onderbewustzijn schijnt te liggen; altans de uitdrukking bij Salmon laat enkel toe tot
het bewustzijn te konkluderen, doch niet tot een sterk ‘aanslibben’ (lelik maar juist)
van het bewustzijn om deze tegenstelling in het onderbewuste. Bij Burssens belaadt
zich elk woord als van zelf met het affekt van deze tegenstelling; bij Salmon schijnt
het veeleer gedachtelik gekonstrueerd. Natuurlik is de persoonlike faktuur van beiden
niet aan elkaar af te wegen en door het taalverschil ook reeds anderzijdig bepaald.
Het germaanse spel met het woord wordt de Fransman noodzakelik spelen met de
frase.
Deze parallel kan verder worden doorgetrokken. Salmon is niet, zoals zijn vriend
Apollinaire, een veelzijdig experimenterend dichter. Ook Burssens is dit niet. Veeleer
sluit hij zich aan bij een experiment, maar de spontaneïteit van het erkennen neemt
het epigoniese weg. De lyriese probleemstelling tot de laatste elementen te vervolgen,
ligt buiten zijn natuur. Doch zodra een enkel gegeven van deze probleemstelling naar
buiten verklinkt, verklaart zich voor hem, pro of contra, de verhouding en hij vindt,
alvast zonder direkte lyriese voorbeelden, zijn weg. Van de vroegere gedichten van
Burssens, van de Liederen uit de stad en uit de sel tot deze van Piano is de evolutie
niet bloot esoteries te vervolgen. In de tijd die ligt tussen geen en dit moet hij een
vroeger hem vreemd lyries axioom hebben aanvaard. Maar dit aanvaarden, deze
konstatering van: ‘Verduiveld nog toe, dat is de waarheid’ getuigt alleen, in
tegenstelling met het in-zich-zelf-verstarren, van een grote souplesse. Het verschil
tussen een epigoon en Burssens is dit, dat de epigoon niet de geest van het experiment
meedraagt, doch minstens ook het formele schema, vaak zelfs de soort van de
requisieten (b.v. binnen welk ge-
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bied de beeldspraak zich zal bewegen) zich noteert. Aan Burssens volstaat de geest
van het experiment. De epigoon vraagt: ‘Op welke wijze heeft Columbus Amerika
ontdekt?’ - Burssens zegt: ‘Vermits Amerika door Columbus werd ontdekt, zal ik er
ook wel geraken.’ Alleen stelt hij zich, als eerste, niet het probleem.
Zijn lyriek inhaerent is deze techniek, die ik vroeger dynamisme noemde en die
voor eigen heeft gaandeweg de inhoud van het gedicht te beïnvloeden door het
formele; een techniek nog waardoor de lyriese emotie het feitelike thema wordt, waar
anderzijds het historiese thema tot een accident wordt gereduceerd. Dat deze techniek
er een is die zich biezonder leent tot het uitdrukken van onze universele onrust mag
reeds duidelik zijn. Lyries-konstruktief is zij zeker niet minder dan een - zij het
histories, zij het psychologies - narratieve, waar zij als eerste eis stelt de organiese
samenhang van woord tot woord, van zin tot zin, samenhang die meer in de ‘oerewout’
(Hadewijch) is te zoeken dan in - naar onze mening, waanwijze - kausaliteiten. De
noodzakelikheid schept het orgaan. Het nieuwe factum van de universele onrust
schept een lyriek die, technies, zich zelve thema is.
Het optrekken van het gedicht, dat juist door zijn lyries esoterisme bekwaam wordt
de meest verscheidene esoterismen te dragen, is over het algemeen en spijts de
diversiteit van de gesensitiveerde dingen, in deze gedichten van Piano gesloten
organies. Op een paar plaatsen gebeurt het dat men de indruk ontvangt dat het voor
het overige gelukte gedicht ergens een gaping toont. Gaat men dan echter op zoek
deze gaping weer te vinden, zo treft men ze niet meer op de plaats waar men ze
veronderstelde. Geen gaping dus; alleen de hartslag van het gedicht wordt op die
plaats zwakker. Daarvoor bestaan waarschijnlik twee redenen: ten eerste, bij de
dichter de mening dat hij de kausaliteit niet duidelik genoeg heeft verklaard en vandaar
een nauwkeurigere bepaling, die lyries afwijkt, of ten tweede een te afwijkende
zinspeling, meer journalisties dan lyries, meer zinspelen dan spel. Dit verzwakken
tref ik in het overigens schone gedicht La passante rond ‘alleen de bioskoop
garandeert’ en vooral in Rosa Luxemburg waar, na de organiese ontwikkeling die
met
‘de gedachte streelt de moord
de moord zit op het wapen
het mes ploft in de borst
men grijpt ze bij de haren
en verzuipt ze in de gracht’

eindigt, het veel zwakker als volgt wordt voortgezet:
‘'t is nacht
ei sneeuw bedekt het veld
je hoort geen stappen vriend
besneeuwde hut en duimpjeslicht
met zwarte lijst om 't schilderij van Servaes...’
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Nu moet ik bij Burssens de beheerste handigheid vermelden, die bijna naast een zo
meesterlike als deze van Derème is te stellen, en ten slotte het besluiten van het
gedicht in resumé waard, naast Apollinaire, als voorbeeld te worden geciteerd:
‘de kellner gaat
en luistert naar de vlugge maat
van de kapel
en gaat niet vlugger’

Na Piano liggen twee mogelikheden van verdere ontwikkeling het direktst voor de
hand: ofwel het lyries-journalisties noteren van het sensibele ener ziel, die draagster
is van onze universele onrust: reis rond de wereld en dagboek, - ofwel een grote
concentratie tot woordkunst, het konstrueren van het sensibele, waarbij het volledig
of het kausaal-juiste annoteren bijzaak wordt. Maar, meen ik, Burssens is reeds te
ver verwijderd van het eerste lid der alternatieve, opdat een terugkeer, zelfs met
verruimde inzichten, mogelik zij. Natuurlik dit is slechts mening en heeft niet de
waarde van een briefje van Mevr. de Thèbes.
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Proeve van parallellen tussen moderne beeldende kunst en moderne
dichtkunst
Het is mij duidelik dat ik, door het gebruik van het bijvoeglik naamwoord ‘modern’
in deze proeve van parallellen tussen moderne beeldende kunst en moderne dichtkunst,
een pis-aller der uitdrukking aanvaardde. Noch de wil, noch de werkelikheid na heeft
het een inhoud die weerstand zou kunnen bieden aan het geringste betwijfelen. De
wil na is het zoals Cocteau ergens zegt ongeveer hetzelfde: dat iemand van zijn
moderniteit getuigt dan wel dat hij zou verklaren een mens der middeleeuwen te zijn.
De werkelikheid na is een schilder die nog steeds goties schildert precies zo modern
als de meest linkse avant-garde-man; hoogstens kan het te betreuren zijn dat ook dit
moderne werkelikheid is. Toch moest ik dit woord gebruiken, met de hoop dan dat
er alleen de zeer oppervlakkige betekenis zou aan gegeven worden van wat in de
kunstontwikkeling het jongste is. Het andere adjectief dat ik aan de plaats had kunnen
stellen, expressionisties, kon al te gemakkelik aanleiding tot misverstand geven.
Immers men gebruikt ‘expressionisme’ in een samenvattende en in een biezondere
betekenis. Samenvattend noemt men expressionisme zo ongeveer alles wat na het
fauvisme is gekomen, - en zelfs niet eens nà het fauvisme, immers de
parallel-verschijning in Duitsland tot de franse fauves ‘die Brücke’ wordt reeds als
expressionisme beschouwd. Deze samenvattende en misschien zeer weinig
conkreets-inhoudende betekenis nu komt in het gedrang door deze andere, die van
een specifies duits expressionisme dat van Pechstein tot een meer abstraherende
Pechstein, onder diverse namen dan, voert en dat, sedert de film Caligari, binnen de
grenzen die zich uitstrekken vanaf het misvormen tot een geometriese fantasie,
populair is geworden.
Dus wat ons bezighoudt is alles wat im grossen Ganzen expressionisme genoemd
wordt en niet het specifiese expressionisme der berlijnse Skala. Geredelik geef ik
toe dat, aldus gebruikt, deze uitdrukking meer symboliese dan werkelike betekenis
heeft. Een vlag is het en dan nog wel een vlag die zeer onvolkomen de lading dekt,
niet een afgegrensde werkelikheid. Straks zal ik mij dan ook gedwongen zien dit
samengevatte expressionisme weer in twee groepen in te delen. Maar als negatieve
scheiding kan het voorlopig gelden.
Daar het gaat om een kunst wier ontwikkeling zij die er aktief middenin staan
menen verder te kunnen beïnvloeden, ontbreekt deze geïnteresseerden de distans die
nodig is om blote mening van een meer objektieve konstatering van het feitemateriaal
te onderscheiden. Doch anderzijds is de hartstocht zo zeer de natuurlike ambiance
van een wordende kunstuitdrukking, dat zij die zich besloten op afstand zouden
houden, toch erg het gevaar lopen het kontakt niet te vinden. In het ene geval verleidt
het hartstochtelike middenin, doch in het andere niet minder de wens naar afstand
op een ogenblik waarop deze afstand niet denkbaar is, de wens naar objektiviteit
waar alles, als samenhang beschouwd, nog labiel is en bijgevolg slechts hypotheties
als samenhang is te beschouwen. In dit laatste geval gaat men inderdaad bestaande
myopie met een verkeerde bril
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verbeteren in plaats de myopie te aanvaarden zoals ze is en een bril voor kortzicht
te gebruiken. Spijts het theoreties mogelik is een worden als verschillende schakels
van een zijn te betrachten en dit worden dan bijgevolg op een punt X te onderbreken,
leert de ervaring - ik denk hier aan de resumerende boeken van Küppers Der
Kubismus, van Max Raphael Von Monet zu Picasso, van Burger Cézanne und Hodler
- dat zulk onderbreken, op arbitraire premissen gebaseerd, niet reikt over een
spekulatieve amalgamering van voorkeur en wetenschap, waarbij de voorkeur te
onpas bij de wetenschap en deze weer te onpas bij de andere wordt gesleurd; het
ongelukkigste daarbij is dat experimenten niet als zodanig worden gefixeerd.
Weliswaar is er ook weeral niets tegen in te brengen dat een schilderij, onmiddellik
na haar voltooiing, juist zou worden gesitueerd; - hierbij kon echter worden opgemerkt
dat dit waarschijnlik met meer sukses van een standpunt middenin profeties zal
gebeuren dan op afstand, - maar in ons geval gaat het niet om het situeren van éen
werk, maar wel om parallellen binnen in hare richtingen niet gestabiliseerde
bewegingen. Afstand is niet gegeven. Wij aanvaarden dus de myopie met de
vooruitzetting haar zoveel mogelik, naar vermogen dus, maar ook enkel naar
vermogen te korrigeren: vooralsnog slechts streven naar een optimum. Bovendien
kan het belangrijker zijn de momenten die het dichtst bij de intentie liggen in al hun
voorlopigheid vast te houden.
Wij kiezen dus voorlopig een persoonlike houding middenin met al de gevaren
daaraan verbonden als van twee euvels het geringste. Zeker, alzijds liggen
voetklemmen: een zwakke overeenkomst wordt meer toevertrouwd dan zij dragen
kan; de overeenkomst harer details wordt speculatief geforceerd en ten slotte blijft
alles blote bevestiging. Anderzijds zal men geneigd zijn zuiver psychiese
overeenkomsten daaroverheen waarde toe te kennen, terwijl men, steeds in de hitte
der kunstpolemiek, onwezenlike verschillen tot diskrepanzen zou willen verscherpen.
Dit illustrerend in het onmiddellike verleden b.v. het naturalisme van J.-K. Huysmans.
Buiten zijn ultra-naturalistiese beambtestijl, psychies bepaald en aksident, blijkt uit
zijn eerste romans, b.v. Les soeurs Vatard hoe, met moeite en nood, naturalisme in
zijn voorstelling als uiterlike stilistiek werd gedwongen. Welke afstand vandaar tot
de vanzelfsprekende verhouding van voorstelling en veruiterliking bij Maupassant.
Les soeurs Vatard verschijnen tans als het werk van een zeer vlijtige, maar
naturalisties weinig begaafde leerling: wat er aan naturalisme in is blijkt bijna pastiche.
Doch uit de eenheid van optreden der naturalisten is te lezen hoe op dit divergeren,
middenin de beweging, weinig werd gelet. En nog: Zola zag in Cézanne een naturalist
naar de recepten van Medan.
Ik sprak zoëven over in hare richtingen ongestabiliseerde bewegingen. Van buiten
gezien, van de toeschouwer uit dus, is deze zienswijze te aanvaarden. Van de bron
uit is het nog te veel gezegd: nog steeds zijn er slechts simultane verschijningen.
Daar is bij te bemerken dat juist op het gebied waar het het duidelikst gaat niet om
een enigermate willekeurig begrensde beweging maar wel om simultane
verschijningen, de eenheid van intentie juist dáár het grootst is; op het gebied der
plastiek namelik met Brancusi, Archipenko, Oscar Jespers, Zadkine. Voorlopig is
stijl slechts als persoonlike discipline gegeven. Stilistiek? - Men zou kunnen zeggen:
God beware juist voor expressionistiese
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stilistiek. Trouwens men bouwt reeds af. De realiseringen dezer stilistiek treft men
hoofdzakelik in Duitsland met verklinken in Holland en bij Vlamingen als b.v. Frans
Masereel. Het zijn de schuine straatlantaarns van een duitse provinciestad, een
binnenarchitektuur zonder verband met het doel als in de berlijnse ‘Skala’, brave
huisvlijt als Lunapark. Trouwens: bij Campendonk, bij Feininger, bij Klee minder
expressionistiese stilistiek dan bij Fokko Mees of Masereel. Om met Däubler te
spreken: Stijl is lot: wij kunnen onze stijl niet zelf kiezen.
In dit verband heeft men van gemeenschapskunst gesproken. Bij Gropius, de
architekt en leider van het Bauhaus voorheen te Weimar tans te Dessau, was het iets
conkreets: dat alle kunst zich naar de bouw had te richten, dat deze bouw was
richtsnoer en bekroning. Van daaruit geldend voor zijn school dat bij de leerlingen
deze geest moest worden gewekt, de voorwaarden en de voorbepaaldheden daartoe
moesten worden gecreëerd. In deze samenhang niets willekeurigs, afgezien daarvan
hoe het er aan het Bauhaus toeging. Ook niets bevreemdend daarbij dat een architekt,
die over een school disponeert, kunstenaars en ambachtslui naar zijn
noodwendigheden uit de grond wil stampen. Willekeurig werd het eerst toen schilders
hun konstruktieve schilderijen voorstelden als eo ipso gemeenschapskunst. Dat was
zeer zeker wel: gemeenschapskunst avant toute lettre. Natuurlik hadden zij net zo
goed het tegenovergestelde kunnen zeggen: immers zij, de schilders, bepaalden als
resultaat, wat voor hen geenzijds blijft. Niet op het sociale resultaat hadden zij zo
maar mij niks - jou niks het aksent moeten leggen - overigens is het merkwaardig te
konstateren hoe gaarne kunstenaars buiten hun gebied deborderen - maar wel hadden
zij moeten wijzen op het enig-estheties werkelike, op hetgeen van de abstrakte
esthetiek uit gemeenschapskunst kan zijn, het streven naar psychiese en formele
ontindividualisering. Van meet af had men dus de scheidslijn moeten trekken tussen
gemeenschapskunst a priori en gemeenschapskunst a posteriori, waarbij aan te merken
zou zijn dat deze laatste niet aan een drang zijn uiteindelike uitdrukking geeft, doch
dat zij slechts is de konstatering van een niveau. Deze kunstenaars hadden moeten
zeggen dat zij gemeenschapskunst zuiver estheties bedoelden: de grootst mogelike
gemeenschappelikheid van het materiaal. Deze stelling zou zuiver estheties te
verdedigen zijn geweest; daarbij had men ten gepasten tijde kunnen doen opmerken
dat de als tegenargument geldende identificering van gemeenschap en demokratiese
samenleving en van gemeenschapskunst met begrijpbaarheid theoreties geen inhoud
heeft.
Met deze voorafgaande reserves wenste ik zoveel mogelik de voorstellingen om
het stijl-gemeenschappelike te beperken om alleen plaats te laten aan de simultane
verschijningen.
Het verband tussen expressionistiese beeldende kunst en expressionistiese lyriek is
in twijfel gesteld. Duidelik heeft zich de kriticus Urbain van de Voorde hierover
uitgesproken. ‘In Duitsland’, zegt hij, ‘is er een nieuwe litteraire school ontstaan, die
tans expressionisme wordt genoemd, waarschijnlik naar analogie met een gelijknamige
stroming in de beeldende kunsten, maar er echter absoluut niets mede heeft te zien.’
Dat
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hierbij niet werd geargumenteerd mag door de volstrekte negatie verontschuldigd
zijn. Deze stelling geeft dus toe dat er enerzijds binnen het gebied der expressionistiese
dichtkunst een zekere homogeniteit zou zijn, anderzijds ook zulke binnen het gebied
der expressionistiese schilderkunst, doch dat verder dan deze beide uitdrukkingen
scherp van elkander zouden gescheiden zijn, ja, zonder verband, naast elkaar zouden
existeren. Nu zeg ik dáártegenover dat er wel degelik een verband bestaat en wel
zo: de expressionistiese schilderkunst en de expressionistiese dichtkunst zijn elk voor
zich geen homogeen geheel; beide bestaan uit verschillende schakels en deze twee
kettingen, schakel aan schakel naast elkaar gelegd, vertonen binnen zulke gradatie
parallelle aspekten. Waaruit volgt dat er in de plaats van een homogene schilderkunst
en een homogene lyriek, veeleer dichtere verwantschappen zijn van een schilder tot
een dichter, van een groep schilders tot een groep lyriekers.
Dit verwante moet natuurlik gezocht worden geenzijds de specifiese vooruitzettingen
van de beide uitdrukkingen ofwel daaruit verdicht. En juist hierin, denk ik, bestaat
voor een kriticus als de heer V.d. Voorde, die bijna uitsluitend literair is bepaald, de
grote moeilikheid: het objekt tweemaal te denken, eenmaal naar zijn schilderkunstige
mogelikheid, een tweede maal naar zijn lyriese. Een uiterlike en door de keuze van
de uit de wereld gesneden direkte omwereld goed zichtbare parallel komt binnen het
gebied der kristelik-europese kunst slechts eenmaal voor: namelik in het klassicisme
der 17de eeuw. Daar gaat het echter juist om een hernieuwende beweging: de
esthetiese grenzen en de voorkeur van een bepaalde omwereld worden theoreties
medegebracht. Nu meen ik dat men zich enigszins verstart in de wens naar zulke
heldere, doch uiterlike parallel. Zeker ook in de romantiek zijn er uiterlikheden die
zich beroeren, doch juist de werken die het meest deze uiterlikheden dragen schijnen
door de band reeds veroordeeld en een parallel tussen De Vigny en Géricault, gemaakt
met een nomenclatuur van deze romantiese requisieten, zou het wezenlike onberoerd
laten.
Schilderkunst en dichtkunst zijn op verscheidene vlakten gelegen en bijgevolg
niet onmiddellik meetbaar. Men moet de ene en de andere tot haar meest in vraag te
stellen eigenschap reduceren en deze, uit beider gebied gekristalliseerd, dan
vergelijken. Daarbij komt dat in haar ontwikkeling de schilderkunst veel meer
esoteries is bepaald dan de dichtkunst. De histories-esthetiese voorbepaaldheden
dwingen tot graad-verscheiden reakties, dit voor zover psychologies de dichters en
de schilders door reaktie zijn bepaald. Het voorafgaan van Manet-Cézanne
determineert anders dan dit van Zola-Mallarmé.
Het expressionisme wil uitschakelen elke kausaliteit die niet door het gedicht of het
schilderij zelve is ingegeven. Het wil dus alleen een schilderkunstige kausaliteit voor
de schilderkunst, een lyriese voor de lyriek. Uit deze stelling klinkt geenszins een
revolutionair-negeren van het voorafgaande. Ook kompositioneel a-priories bepaalde
werken mogen anderzijds de wetten van schilderkunstig of lyries evenwicht binnen
hunne perken gerealiseerd hebben. Alleen nu wordt dit louter esoteriese steunpunt
der beschou-
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wing en nadien de techniek zelve. Expressionistiese schilders en expressionistiese
dichters menen dat tegenover de daemonie van het schilderen of tegenover de
daemonie van het dichten geen plaats open blijft voor iets a-priories kompositioneels.
‘Wir wollen kein durch die Zeichnung aufgerichtetes Theater mehr dulden’ zegt,
voor de schilders, Däubler in zijn Der neue Standpunkt. Tien jaar later zullen franse
surrealistiese auteurs met een zekere charge hetzelfde voor de dichtkunst herhalen:
niets dan het subconsciente laten spreken. En op een andere plaats zegt Däubler in
dezelfde orde: ‘der Rahmen des Gemäldes wird die Grenze seiner Begreifbarkeit’;
hij had over het expressionistiese gedicht, beperkt tussen aanvang en slot, hetzelfde
kunnen verklaren. Doch wat associatief schilderkunstig interessant is, is het niet meer
lyries en omgekeerd. Lyriese associaties schilderkunstig gebruikt voerden reeds
herhaaldelik in het symboliese. De schilder associeert, mede- of tegen-trillend van
vorm tot vorm, de dichter van woord tot woord. De vormen enerzijds en de woorden
anderzijds zijn gedetermineerd en determinerend. ‘Die Dinge, die wir schöpfen,
sollen ichbegabt sein: nicht für unsern Standpunkt perspektivisch entfaltet, sondern
aus sich selbst hervorkristallisiert.’ (Däubler). De dimensionale samenhang van het
vlak wordt bepaald door hetgeen geschilderd wordt; niet wordt het geschilderde in
een kompositioneel a-prioriese ruimte ingelijfd. Het gevulde vlak is het schilderij.
(Als bijbemerking voeg ik er aan toe: men antwoorde niet met de vraag: aldus louter
vlakvulling? - Schilderkunstig-formeel: ja. De geestelike inhoud resulteert uit een
andere bron die hier niet in vraag is gesteld). - De tijd anderzijds is er niet om de
ontwikkeling van een kompositie lyries mogelik te maken. Met de tijd wordt uit
zich-zelve het gedicht. De tijd is het gedicht. (Indien de moderne physici in zake
literatuur niet zo altertümlich waren zouden zij de expressionistiese dichters met
deze opvatting, die met de hunne voortreffelik uitkomt, kunnen gelukwensen).
Men zal misschien antwoorden dat het associatieve vermogen, hetwelk in het
expressionisme grotedeels de kompositie bepaalt, wel een zeer psychies-individuele
aangelegenheid is en dat bijgevolg het in zich gedetermineerd zijn van het
expressionistiese kunstwerk reeds in het gedrang komt. Zulks is alleen waar voor de
toepassing, maar niet principieel. Bij voorbeeld: een schilder heeft in de
rechterbenedenhoek een vorm gebruikt die, naar zijn esthetiese begrippen van
evenwicht, in de linkerbovenhoek de aanwezigheid van een cylinder-vorm vergt. De
rechterbenedenhoek determineert, de linkerbovenhoek is gedetermineerd.
(Bijbemerking: voor de toeschouwer vervalt het tijdsmoment dezer kausaliteit, beide
vormen zijn dus gedetermineerd en determinerend). Principieel moet er dus, als
antwoord op hetgeen in de rechterbenedenhoek bestaat, links boven een cylinder
komen en dit principiële slaat op niets psychies - daargelaten het psychiese van de
esthetiek zelve - terug. Wordt deze cylinder nu gerealiseerd bij middel van b.v. een
vaatwerk of een bloemstengel, hierin kan de associatieve voorkeur eventueel zuiver
psychologies zijn te verklaren. Evenwel: hiermee raakt men een ander moment, dat
der sensibiliteit. Daar het associatieve woorde- en beeldegebied blijkbaar uitgestrekter
is dan het formele gebied der beeldende kunstenaars, kan de toeschouwer menen dat
de lyriek meer nog dan de schilderkunst en veel meer dan de beeldhouw-
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kunst in het onderbewuste afwijkt. Het mag dus zijn dat men bij het ontdekken van
het associatieve als lyriese mogelikheid, de grenzen der mogelike associaties niet
overtuigend heeft kunnen afsteken. Anderzijds echter mag de lezer zich niet
moedwillig op het verkeerde pad begeven: dit is, bij het lezen van het gedicht zal hij
niet trachten de onderdelen naar een buiten de dynamiek van het gedicht zelve gelegen
kausaliteit te ordenen, maar trachten ze te begrijpen uit deze dynamiek zelve. Als
voorbeeld van deze organiese esoteriek van het expressionistiese kunstwerk1 een
houtsnede van Campendonk: de wordende ontwikkeling is er duideliker dan elders
bij beelding het geval is in vastgehouden; gewoonlik versmelten oorzaak en gevolg
in de ruimtelike voorstelling. Toevallig is in deze houtsnede het formele worden nog
zeer duidelik: lijn, cylinder van de kachelbuis, cylinder van de kachel, vrije cylinder
van het lichaam, halve cylinder van de hals, halve cylinder van het hoofd, kettinglijn
van het haar als schakel tussen ronde en rechte vormen en dan: vierkant van de tafel,
zwarte driehoek van het bed, witte driehoek van het bed, tezamen rechthoek van het
bed, kleine cylinders aan het witte lijf, zwarte lijn: verklinken. Zo is het bijna reeds
een gedicht, 't spreekt van zelf een expressionisties.
Fraîche comme une rosé.
Sage comme une image.
Votre coeur
en forme de coeur:
c'est bien rare.
Franc comme l'or.
Rosa la rose.
Toutes les roses perdent leurs joues
sur le tapis; combien de masques?
Je suis pâle comme la mort.

Dit uitschakelen van elk exoteries a-priorisme ten gunste van een esoteriese opbouw
treft men niet overal daar waar men gewoon is de moderne kunst expressionisties te
heten. Doch zoals wij het zagen treft men het evenzeer in de lyriek als in de
schilderkunst. Hier komen wij op een vroegere verklaring terug dat over het
expressionisme als ‘Sammelbegriff’ feitelik slechts negatief iets te zeggen is. Positief
is over het expressionisme iets te zeggen van het ogenblik dat men een scheiding
treft tussen twee richtingen die elk voor zich de term expressionisme hebben gebruikt.
Ik zal deze richtingen noemen:

1

In het handschrift staat hierachter, doorgestreept: ‘toon ik’ (noot van de tekstverzorger).
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het romantiese expressionisme, naar de vibrante toon die daarin overheerst, en het
organiese expressionisme - binnen twintig jaar zal men misschien het klassieke
expressionisme kunnen zeggen - naar de in zich bepalende-bepaalde funktie van de
elementen in een kunstwerk van deze richting. Ook deze scheiding koïncideert weer
geenszins met een scheiding tussen beeldende kunsten en lyriek, maar wel drukken
zich op beider gebied de beide richtingen uit.
‘Unsere Fähigkeit zur ästhetischen Sensibilität wurde bis an das Ende des 19.
Jahrhunderts erstickt. In dem Bereich der Architektur, der Malerei, der Skulptur, der
Poesie und der Musik haben wir den Gefühlen alle die höheren und vergeistigteren
Empfindungen geopfert, mit denen uns die Sensibilität zu erfreuen vermag. Die
Menschheit, die den Genuss an ästhetischer Empfindsamkeit höher stellen wird als
den Genuss der Gefühlsempfindungen, wird imstande sein, ein Kunstideal zu erfassen,
das Verwandtschaft mit dem griechischen Ideal verspricht.’ Aldus Henry v.d. Velde
in de Vorrede van zijn werk Vom neuen Stil. Dit citaat laat mij toe onmiddellik de
essentiële differens tussen het romanties expressionisme en het organiese te situeren.
Het eerste expressionisme is patheties; een uit het gevoel gekristalliseerde esthetiek.
Het tweede berust, in de uiteenzetting van de kunstenaar met de omwereld, op
sensibiliteit. Zo zie ik het romanties expressionisme dan ook niet zozeer als het
verklinken van de kunst der 19de eeuw dan wel als de psychiese konsekwentie van
de esthetiese ambiance gener eeuw. Door de woordvoerders van dit expressionisme
wordt over esthetiese sensibiliteit vrij misprijzend geschreven; aan haar plaats treedt
een pathetiese bekentenis tot pathos, ook bij schrijvende schilders als Meidner. De
inhoud, door het gevoel bepaald, wordt niet in het formele opgelost. Men voelt in
dit expressionisme de inhoud als een lichaam waar men zo goed of kwaad het gaat
de vorm overheen trekt. De inhoud doet het formele springen. Uit deze gevoelsmatige
hypertrofie van het gevoel groeit weldra een stilistiek: de pathetiese deformatie der
objekten. Bij de meest verregaanden worden deze gedeformeerde objekten in een
omlijsting van prismen en scherp-geometriese vormen geplaatst, die voor funktie
hebben het pathetiese in het ornamentale over te dragen. De film Caligari is klaar.
Men voelt deze pathetiese deformatie der objekten, liefst in een schuinse ruimte
geplaatst, als kosmies aan. De schilder Ludwig Meidner, een van de hoofdfiguren
van het pathetiese expressionisme, schrijft een boek met de niet onduidelike titel: Im
Nacken das Sternemeer. Niet enkel dus motoriese kracht, maar ook formele
uitdrukkingswijze, zo is de pathetiek ongeveer het factotum dezer kunst. Bij
verwending van het ornamentale, zoals in het decouperen van geometriese
achtergronden, blijft dit ornamentale een bijzakelik vreemdwezen in het schilderij;
een uiterlik gestiliseerd verband redt soms deze dualistiese situatie van hoofdmoment
en bloot ornamentaal vulsel. Dit dualisme illustrerend verwijs ik naar de hierbij
gevoegde houtsnede De zuigeling van Pechstein.
Zulk dualisme tussen het hoofdmoment en het ornamentale bestaat er, de wil na,
in het organiese expressionisme niet. Integendeel: volkomen gelijkwaarde der
momenten. Aansluitend als verdere konsekwentie bij de kunst der Fauves, geldt voor
het romanties expressionisme als technies interessante partie slechts het hoofdmoment.
Dit is met
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overgave te schilderen; het andere wordt slechts bravourematig aangeduid. De schilder
Campendonk zegt hierover: ‘de romantiese expressionisten maken halt waar het
schilderij feitelik begint.’ Deze mening van iemand die ik onder de schilders van het
organiese expressionisme rangschik illustreert de differens. Voor deze laatsten bestaat
er geen hoofdmoment, geen vlak kan hoe ook bijzakelik zijn, zoals dit met de vier
hoeken op het portret van de jonge Pechstein het geval is. Als voorbeeld voor deze
gelijkwaardigheid het schilderij Zwei Männer van Campendonk, waar men de
gelijkwaarde van de beide boompartieën links en rechts enerzijds en van de
mensegroep kan konstateren. In een romanties-expressionisties schilderij zouden de
boompartieën waarschijnlik veel losser dan de mensegroep behandeld zijn geweest.
(Stellig ook in het organies-expressionistiese schilderij is er een kern: een vlak dat
het eerst de aandacht van de toeschouwer vat - in Breugel's Val van Icarus is het het
rood van het wambuis van de boer -. Van dit punt uit kan het oog de wandeling op
het schilderij ondernemen. Bij alle simultaneïteit van het schilderij is er een aanslaan,
doch dit aanslaan is in waarde van het verder ontwikkelde niet verscheiden, zoals
het hoofdmoment van het bijkomstige bij de romantiese expressionisten).
Hoe komt het dat zelfs bij een weergave van niet talrijke objekten het
romanties-expressionistiese schilderij meer de indruk maakt van een opeenhopen
van velerlei voorwerpen dan het expressionistiese schilderij van de andere richting,
zelfs indien daarin formeel-objektieve elementen talrijker zijn? In het eerste geval
worden de objekten als van een midden uitgestoten, zijn ze centrifugaal. Zij zetten
de lijst naar alle zijden uit. In het andere geval zijn ze centripetaal, naar de eis van
een louter schilderkunstige vlakvulling gebonden en bepaald. De geest die voorzit
is in beide gevallen een andere. In het eerste geval moet het schilderij zich opdringen,
de toeschouwer overmannen en daartoe kan ook een tot stilistiek geworden
losbandigheid, mits zij temperamentvol zij, in hoge mate bijdragen. In het tweede
geval verhoudt zich het schilderij veel passiever: slechts een bijna niet op te merken
opzuigen van de aandacht van de toeschouwer.
Door de hevigheid zijner pathetiek wil ook de romanties-expressionistiese lyriek
de hoorder overmannen. Het begint reeds met de tietels. Wir sind, Der Weltfreund,
Der Mensch schreit, Verbrüderung, Das himmlische Licht, Prière, Votts êtes des
hommes, De boodschap, Wijding-Muziek der sferen, en - mea culpa - Het sienjaal
zijn tietels die poëties niet de geringste inhoud bieden; bij deze tietels begint reeds
het zich opdringen der pathetiek. De hoorder moet in stormpas worden veroverd.
Tijd blijft er niet te over de voorstelling en de veruiterliking dezer voorstelling te
sensibiliseren. Trouwens - en misschien vergissen de romanties-expressionistiese
dichters zich desbetreffende _ zij menen: het gevoel, deze duivel doe 't al, zal wel
de plaats van de sensibiliteit houden. (‘In dem Bereich... der Poesie haben wir den
Gefühlen alle die höheren und vergeistigteren Empfindungen geopfert, mit denen
uns die Sensibilität zu erfreuen vermag.’) De prozazin - van lyries standpunt uit vaak
ook een prozaïese zin - voldoet, mits hij maar gevoelig geaffekteerd is. De pathetiese
vaart bij het uitzeggen van het gevoel telt blijkbaar alleen. Dit hoofdmoment tegenover
is al het andere bijzakelik; het gevoelig maken van een detail, van een woord door
oppositie, door groepering of
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isolering blijkt toch wel de laatste der zorgen van deze dichters te zijn. Als voorbeeld
van deze atrofie van de sensibiliteit en van deze hypertrofie van het gevoel deze
regels uit De twee vaderlanden van mijn Hart van de vlaamse dichter A.J. Mussche:
Ik ben maar een straatkind van een dag en nacht ronkende fabrieksstad
en ik heb als kind gesjouwd in 't orkaan van donderende dokken
ik heb gespeeld met het stof en de modder van greppels zoo teer als met witte
bloemen
en de vuile schotels van mijn moederken gewasschen als blinkende sieraden
's avonds kroop ik naar bed op de zolder bij de muizen die mij kenden en speelden
met mij.

Het is duidelik dat wij hier met vijf zinnen hebben te doen die alleen blote
bevestigingen zijn van het gevoel van de dichter. Aan het eind van de tweede regel
wordt voor het eerst beproefd een stuk volzin te sensibiliseren met het beeld van het
orkaan der donderende dokken en met de koppeling van dit adjektief en substantief.
Het blijkt alras dat spijts de drie d's van het tegenwoordige deelwoord, de hoorder
geen vergezicht wordt geopend. 't Orkaan der donderende dokken is te weinig gevoelig
dan dat daarmee de platoniese herinnering aan de idee zou kunnen gewekt worden.
Dit beeld moet zijn sensibiliteitsuitdrukking van een begeleidend moment; zoals het
ornamentale in de romanties-expressionistiese schilderkunst, wordt deze uitdrukking
behandeld en afgehandeld op de wijze van: zo is 't goed genoeg. De drie volgende
regels stijgen de humanitaire deemoedige oriëntering van het gevoel na. Ik wijs erop
dat steeds het kwantitatieve van het gevoel wordt verhoogd en dat de dichter meent
daarmee een lyriese stijging te bereiken. Zo komt het spel met de greppels aan de
beurt, waarbij de dichter zo teer is geweest alsof het witte bloemen waren, een
antithetiese vergelijking die, zuiver lyries gezien, van Ten Kate of Ter Haar had
kunnen zijn. Ook deze vergelijking is op zich-zelf zorgeloos, maar in de stroom aller
dingen van des dichters pathetiek zal deze zorgeloosheid wel onopgemerkt
voorbijgaan. Eveneens onpregnant is de tweede antithetiese vergelijking van de vuile
schotels met de blinkende sieraden. De algemene struktuur van deze vijf regels is
dus alleen gerechtvaardigd door de pathetiese uitdrukking van het gevoel, niet door
een lyries-stijgende ontwikkeling van de idee of van de uitdrukking; verder is er
nergens in dit vrijvers een aan elkaar afwegen der gedeelten, noch een sensibiliseren
daarvan. De konstruktie van het gedicht is de pathetiek zelve. Niets esoteries-lyries
is bindend aanwezig. Alle zinnen zijn centrifugaal en dit op een wijze die leeg is van
lyriese orde, stijgend of dalend. Het temperament is bij het uitstoten van het gevoel,
net als in het romanties-expressionistiese schilderij, de kwaliteitsbeslissende faktor.
Omdat niets esoteries-lyries aanwezig is zijn al de zinnen op zich-zelf en onderling
inverteerbaar: de zin met de vuile schotels kon gerust vóór die met de bemodderde
greppels geplaatst worden. Alleen naar het gevoel, nooit naar een inwendiglyriese
orde is de opeenvolging bepaald. Op zijn scherpst: wat blijft er van dit gedicht over
indien de moeder van de dichter komt verklaren dat het er precies niet zo is toe-
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gegaan als de dichter het hebben wil?
Een gedicht van de organies-expressionistiese richting draagt, eenmaal de premissen
gesteld, zijn oorzakelikheid in zich. Het ontwikkelt zich uit zich-zelf; bij dit dynamies
kausaal-gedetermineerd zijn is geen stuk verplaatsbaar. Wat er onbegrijpeliks aan
deze gedichten mag zijn roert niet het lyries-techniese, maar wel het psychiese. De
techniek na zijn deze gedichten in niets onklaar; alleen kan in vraag worden gesteld
waarom nu juist die bepaalde elementen uit het onderbewuste worden opgediept,
waarop echter in de meeste gevallen is te antwoorden dat de bepaling daarvan in het
reeds geschrevene van het wordende gedicht ligt, zoals de vormen, in schilderijen
van dezelfde richting, ook wordend uit elkaar procederen. Trouwens poëzie is
subjektieve ervaringswijze van objektieve wetmatigheid. Eenmaal dit aanvaard dat
elk woord een subjektieve resonans heeft - resonans die men bij de dichter zeer sterk
moet veronderstellen - en dat het uitzeggen van deze resonans poëties thema kan
zijn, eenmaal dit aanvaard, is de ontwikkeling van het organies-expressionistiese
gedicht logies en wijkt dit gedicht minder van de traditie af dan het
romanties-expressionistiese. Trouwens kan bij alle dichters die het subjektiefste
doorleven in hun gedichten willen uitzeggen begrijpbaarheid slechts een optimum
zijn. Zo is het met Hadewych, zo met Mechtild von Magdeburg, zo met Angelus
Silesius. En voor deze dichters is de begrijpbaarheid ten zeerste epifenomeen. Treffend
is het anderzijds dat in deze jongste lyriek, naast een improviseren uit het
onderbewuste dat insgelijks met Mechtild v. Magdeburg, met Hadewych, met Silesius
is verwant, gestreefd wordt naar scherpste objektiviteit der uitdrukking, eveneens
zoals bij deze mystiekers. Het verwijt van het breken met de traditie dat aan de jongste
lyriekers gemaakt wordt houdt derhalve slechts steek bij een vernauwing van wat
men onder traditie verstaat. Het is de eerste maal dat het uitdrukken van het
subjektiefste doorleven en het streven naar de grootste objektieve gebaldheid van de
vorm tezamen als doel, simultaan, van verscheidene dichters verschijnen. Mallarmé
verlangde slechts het eerste: het subjektiefste doorleven, daarnaast echter wenste hij,
als kind van zijn tijd, de vage suggestie daarvan, niet de grootst mogelike
nauwkeurigheid, bij de grootst mogelike gebaldheid.
Misschien staat de onbegrijpbaarheid ook daarmee in verband dat, dicht bij de
ontdekking van de mogelikheden van het subjektiefste beleven, de moderne lyriek
dit ontdekte nog geen ordenend princiep van aanvaarden en afwijzen weet tegenover
te stellen. Zeker is het dat het gedicht dat het diepste verband der herinnering aan de
oppervlakte stoot en dit verband in de lyries-objektiefste vorm uitdrukt, het meest
aan de kollektieve verlangens dezer lyriek moet voldoen. En zeker is het dat schilders
en dichters van het tweede expressionisme aanvankelik weinig hebben gedifferentieerd
in de zone van het subjektiefste gebeuren tussen het aanvaarden van het
subjektief-individuele en het streven naar een beschouwing van het subjektiefste als
fenomeen, naar het subjektief-formele. Doch de ontwikkeling van de expressionistiese
kunst - dit kleine eind ontwikkeling dan - wijst reeds op een afslijten van het
subjektief-individuele ten gunste van het subjektief-formele.
In de beeldende kunsten meet men naar het individualiseren van het formele de
indivi-

Paul van Ostaijen, Verzameld werk. Deel 4: proza

274
dualistiese beschouwing van de kunstenaar. Over het subjektieve geeft niet het
formele, doch alleen de a-prioriese samenhang, de voorstelling, tot dewelke men bij
terugwerking kan besluiten, een uitkomst.
Een schilderij van Campendonk, een plastiek van Zadkine zijn subjektief omdat
zij het oorzakelike verband van hun uitdrukking in zich dragen, d.i. bij terugwerking,
omdat zij in de geavoueerd-subjektieve kunstontroering van de schepper zijn
gegrondvest. Eenmaal het uitdrukken van deze subjektiefste ontroering aanvaard,
wordt het schilderij door de uitdrukking zelf bepaald en deze uitdrukking dan weer
door een drang van het speciale naar het specifieke, van het biezondere naar het
algemene. Wanneer Campendonk het loof van een boom, dat op verscheidene wijzen
reeds aanleiding gaf tot vergedreven detaillering, herleidt tot éen enkele vorm, dan
is deze herleiding niet méér gemotiveerd dan elk andere premisse. Eerst de konklusie
motiveert de premisse; de stilistiese herleiding die in een fragment als willekeur zou
zijn te begrijpen, wordt van deze willekeur ontheven door de herhalingen van deze
herleiding, die dan de ene op de andere gesteund noodzakelik moeten zijn, en door
de totaliteit. De organies-expressionistiese schilders willen uitdrukken een
kunstontroering waarvan de visie in het diepste van de subjektieve voorstelling kan
zijn gelegen, doch waarvan de uitdrukking, eenmaal het streven naar het veralgemenen
als premisse gesteld, zich langs een schilderkunstig - en bij de dichters langs een
lyries-logiese weg wil verwezenliken. Als voorbeelden: op het gebied der
beeldhouwkunst de Pottedraaier van Oscar Jespers, met de formeel-logiese opbouw
van kubussen rond de kern van een cylinder; op het gebied der schilderkunst, zonder
op het onderscheid tussen abstrakte en representerende kunst in te gaan: een
Konstruktie van Stuckenberg, met de voortdurende herhaling van de cylinder, waarbij
komt dat deze hoofdvorm streng naar het midden toe wordt gebald juist door contraire
fantasie-elementen voor de vier hoeken. Eindelik op het gebied der lyriek dit gedicht
van Burssens dat een visie naar het aanstijgen van klankwaarden lyries-logies
ontwikkelt binnen een streven naar de grootste gebaldheid van de uitdrukking d.i.
de kortst mogelike afstand tussen visie en uitdrukking:

Terras
op het terras van het café
speelt de kellner zijn rol
en bedient de militaire kapel
het publiek
niet dat de militaire kapel
het kiosk als kabaret gebruikt
plicht is plicht
die ook de kellner niet ontduikt
als met de avond de regen valt
in vrolik tempo
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ontstaat in deze avenduren
een feuilleton van aventuren
en sluipen delikate schimmen
langs de broze muren
van de ruisende stad
de kellner gaat
en luistert naar de vlugge maat
van de kapel
en gaat niet vlugger

Kon men er toe komen één ogenblik de cylindervormen van Campendonk met hun
konsoliderende begeleidingsvormen, de driehoeken met de als haken gebruikte
kringen van Stuckenberg, de op de cylinder gecontrapunkteerde kubussen van Jespers
te verplaatsen van het ruimtelike simultane in het zich in de tijd opvolgende, dan
ware bijna een superpositie met het gedicht naar de ontwikkeling mogelik, zo dicht
raken zich de bestrevingen naar een elementair samendringen van de visie, van de
periferie naar de kern op de kortst mogelike afstand, d.i. met naar vermogen de
geringste formele afwijkingen. Bij behoud van alle bewogenheid der ontroering is
er in de kunst waartoe deze vier voorbeelden behoren een streven om de uitdrukking
van de ontroering te standaardiseren. Plastiese en literaire syntaxis blijven hier bij
de grondregels.
Bij het romantiese expressionisme is er een streven om het gevoel zich in de breedte
te laten uitzeggen, om het elan van het gebied der ontroering in dat van de techniek
over te voeren en vooral ook om dààr het vibrante van het elan te behouden. Deze
vibrante toon verbindt expressionistiese schilders als Pechstein, Meidner, Heckel,
Eberz, Baumberger enz. en graveurs als Masereel, Fokko Mees, Cantré met de lyriek
van Jouve, Moens, Kuyle, Werfel e.a. Dit bloot uitstromen van het elan door het
vibrante geaccentueerd, laat geen scherpe omgrenzing van het formele toe. Kontouren
worden aangeduid en dan weer naar de bravoure van het temperament in de
penseeltoets terug in het vlak opgenomen. Meer dan door impressionistiese optiek
wordt hier de belichting een spel van artistieke bravoure. Het objekt wordt de
toevallige vorm van vlakken en kontouring die fauvisties in elkaar overgaan en
waarvan het naast elkaar stellen en dit overgaan door twee zeer persoonlike
ervaringswijzen worden ingegeven: de optiek en de goede smaak. Het vervangen
van ofwel de a-prioriese voorstelling van het objekt zoals deze voorkomt in de
vroeg-kristelike kunst, ofwel van het a-posterioriese na-konstrueren van het objekt
uit ten minste twee verscheidene zintuigelike ervaringen, zoals b.v. bij de hollandse
kleinmeesters, het vervangen van deze optiese gebondenheid aan een kennis a-priori
of a-posteriori door een voorstelling die zich louter uit de optiek verklaart, verbindt
het romantiese expressionisme aan het impressionisme. In beide is, hoezeer langs de
zijde van het temperament ook gescheiden, een vervlieden van juist het dingmatige
van het ding: van het standpunt dus van aseïteit van het ding is de afstand tussen een
Renoir en een Vlaminck en een Pechstein gering. Ook het elan, de vi-
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brante toon van het elan van daaruit, opgenomen in deze algemene vibrans, een losse
afwisseling van de hoofdgedachte met naar het goeddunken van het temperament
ingelaste beelden, zoals in de romanties-expressionistiese schilderkunst vlakken en
kontouren naar een besluit van de smaak, zijn de momenten der
romanties-expressionistiese lyriek, technies gegrondvest op een gekadanseerd vrijvers
dat zich weinig om de noodzakelikheid van het contrapunkteren bekommert,
momenten die deze lyriek het sterkst binden aan hare direkte voorgangers: de franse
Symbolisten, en voor wat het vrijvers betreft aan Verhaeren, Dehmel en Whitman.
Dit gebrek aan formele aseïteit der dingen, naast een overdragen van de bindende
funktie op het atmosferiese, bewijst hoezeer naar de geestelike beschouwing dit
expressionisme in het impressionisme is gegrondvest. Het geheel resulteert niet uit
het afgewogen zijn der formele aseïteiten, de muziekale ontwikkeling van het grotere
naar het kleinere, van het algemene naar het meer komplekse; het geheel resulteert
uit een a-priorisme dat niet dat is van de compositie, maar wel van het elan. Het
verschil tussen Renoir en Pechstein, Verhaeren en Dop Bles is dat de jongsten het
a-priories éne der optiek of het bindende van het gevoel in een groter detailleren met
een bredere ruimte voor kontrasten gaan realiseren. Hier verwijs ik naar het Portret
van de jonge Pechstein, waarnaast ik dit fragment, het slot van Souvenir apathique
van Dop Bles plaats:
De straat
die eerste nacht,
je lach, brutaal gebaar
als van een slet
het gloeiend vuur
der cigaret.
De boulevard
bij 't donker doodsch plantsoen,
je blauwe heliotropen-volle hoed
en in een groene gloed
't felijnen lijf dat zwichtte
en op je mond,
jouw mond
als droeve klacht die zacht verzwond,
Verlaine's lichte
poëzie
‘Voici’

Twee momenten dekken zich hier: het lyries- en het schilderkunstig-gesakkadeerde
in de onvaste overgangen van kontour tot vlak enerzijds, anderzijds de
voortvarendheid van het elan, spontaneïteit van de pen of van het penseel.
Daartegenover citeer ik onmiddellik voor het streven naar formele aseïteit in het
andere expressionisme het gedicht Delft van Marsman, terwijl ik voor de schilderkunst
nog naar de vroegere Chagall verwijs:
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Delft
Sluimer dood
zacht
verdronken
donker
nacht
groene dood
in de gracht
verzonken
blinde non
waanzin
spon
zacht
geflonker
in de oogen
donker
pracht

Wat ik met deze tegenstelling wil verduideliken is dat er èn in de
organies-expressionistiese dichtkunst èn in de organies-expressionistiese schilderkunst
gestreefd wordt naar een formele aseïteit, naar een konstruktie uit het afwegen
tegenover elkaar van in zichzelf reeds gave gedeelten, een aseïteit, die in haar wezen
dicht blijft bij de eerste psychiese of voorstellende ervaring van het gebeuren en in
haar uitdrukking door het samenvoegen van deze omgrensdheden daarnaar streeft
dit elementair psychiese suggestief - niet door flou, doch krachtens de macht der
tekening - weer te geven. Niet virtuositeit van het oog en het oor, maar hunne mystiek.
Voortgaande op Däubler's ‘kunst is het zichtbaar-maken van het transcendente’,
konstateer ik dat in de richting van het vasthouden der ontroerende fantasmen het
organies expressionisme zich van de isolering der vormen - lichamen of woorden bedient om met het trillen van deze isoleringen tegenover elkaar dit fantasma zichtbaar
of hoorbaar te maken. Organies-expressionistiese atmosfeer is ten slotte dit trillen
dat ligt tussen twee geïsoleerde groepen. Reeds in de optiek is er een verschil tussen
beide expressionismen. De romanties-expressionistiese optiek is wat de
impressionistiese was, een som van ervaringen, nu echter verhoogd door een
kompositioneel-bindende pathetiek der uitdrukking. De organies-expressionistiese
optiek is deze van het eerste zien, van het eerste bewustzijn van
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de buitenwereld, van de eerste platoniese herinnering. In de voorstelling die uit deze
optiek resulteert is er geen plaats voor het adderen van verscheidene door lange
ervaring bepaalde waarnemingen; er is geen plaats voor impressionistiese atmosfeer
of voor het in scherpe optiese ervaring gegrondveste overgaan van het kontourmatige
in het vlak. Nauweliks blijft er binnen dit eerste zien plaats voor een snijden der
voorwerpen. Geen snijden in De dronken edelman van Carrà, alles berust er op de
strengste aseïteit. Bij Campendonk wordt elk snijden elementair uitgedrukt. Het
wonder van het eerste zien dringt naar aseïteit: het tekenen van een vis, de
mogelikheid het fantasma uit te drukken, wordt aanvoeld als niet te dromen maximum.
Het elementaire van de aseïteit is door de wens het fantasmatiese vast te houden
bepaald. Zo ook is het zeggen van woorden ‘vis, boom, water, lucht’ de dichter een
maximum: de allerpositiefste droom. Vóór ik het woord zeg is er een haken naar het
uitdrukken van het onbekende, zeg ik het woord zo is mijn oor in de ban van dit
fantasma dat ik van mij, de dichter, tot de buitenwereld met mijn allersubjektiefste
middelen een brug kan werpen en zo hoort mijn oor dit woord als ware het voor de
eerste maal. Van de wens naar het uitdrukken van dit elementaire fantasma uit is het
stellen van een a-priories kompositioneel doel weerom moeilik; immers het
wonderbaarlik-geschouwde wordt onmiddellik overgedragen in het wonderbaarlike
der mogelikheid dit fantasma vast te houden. Waarschijnlik is er een
syntheties-visioenair moment dat voorafgaat, nodig is het niet en elementair, is het
stellig naar de zijde der kompositie onuitgediept. Telkens wordt de uitdrukking
gewijzigd door haar eigen verrassingen. Staat dit niet in kontradiktie met wat ik
voorheen de kortst mogelike afstand noemde? Neen, want feitelik thema is het wonder
der uitdrukking zelve. Het schilderij wordt op het doek; het worden van een gedicht
bepaalt mede zijn inhoud. Aldus meer Rembrandt dan Rubens; meer Gezelle (denk
om ‘timpe tompe terelink’) dan Whitman. In dit verband wijs ik op de moeilikheid
voor sommige schilders, zelfs voor sommige dichters hun werken te betietelen.
Vergelijkt men dus de in reproduktie getoonde schilderij van Pechstein met deze
van Campendonk, dan valt de scheidingslijn als volgt: in het eerste geval een
betrekkelik a-prioriese kompositie, die resulteert uit een voorstelling samengesteld
uit de grootst mogelike som der optiese ervaringsfeiten en die anderzijds ook door
een lichtbron van buiten betrekkelik a-priories is bepaald; deze kompositie wordt
gerealiseerd met de grootst mogelike vrijheid der middelen, alleen in toom gehouden
door de goede smaak; in het tweede geval is de kompositie weinig voorafgaandelik
bepaald, evenmin stelt een lichtbron van buiten de noodzakelikheden der belichting
vast, doch anderzijds wordt door de drang naar het weergeven van het zich in de
aseïteit der objekten weerspiegelende fantasma een stramme kontourering noodzakelik
en een systematiese ontwikkeling van dit lineaire van het grotere naar het kleinere,
daarnaast wordt lokaalkleur of een rein schilderkunstig gedachte kleur vereist. Daaruit
resulteert voor de eerste richting een betrekkelike a-prioriese bepaaldheid van het
thema uitgedrukt door een technies meest onbepaalde veelvuldigheid; voor de tweede
het oplossen van het vooropgesteld thema in de visioenaire uitbeelding die echter
zelve door de drang naar formele bepaling gedragen wordt. Dezelfde alternatieve
geldt voor de beide richtingen in de dichtkunst.
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Van een a-priories thema uit hebben ook de romantiese expressionisten meer mede
te delen dan de anderen. Er is meer narratieve inhoud in een gedicht van Jouve of
van Martinet, van Werfel of van Rubiner, van Moens of van Van Schagen dan in een
gedicht van Apollinaire of Birot, van Lasker-Schüler of Stramm, van Marsman of
van Burssens. Zelfs kan men er voor vijf en negentig procent van de gevallen
bijvoegen dat buiten-lyriese verschijnselen deze romanties-expressionistiese inhoud
meer ethicisties dan ethies bepalen. De spanning van de ervaring tot de voorstelling,
het wonder een boom te ervaren en hem uit het diepst-subjektieve met alle affekten
beladen weer te projekteren, schijnt alleen de organiese expressionisten voldoende
thema. Daarvoor verwijs ik naar het geciteerde gedicht van Marsman. Moens, Van
Schagen, Werfel, Jouve weten dus a-priories volkomener wat zij zullen vertellen dan
de anderen. Doch ook bij hen breekt, onmiddellik bij de uitvoering, net zoals bij de
romanties-expressionistiese schilders, de techniek zich vrije baan tot een patheties
uitstromen van het temperament. Anderzijds verbinden het weinig konsekwente der
techniek, de opeenhoping van situaties en van beelden, meest in een barok verband,
de romanties-expressionistiese lyriek met de romanties-expressionistiese schilderkunst,
die zich van hare organiese zuster op dit gebied door het opeenhopen van
patheties-kausaal verbonden objekten onderscheidt. Daarmee is een verdere
grensbepaling tussen Tappert, Eberz, Burchartz, Gleichmann enerzijds en Carrà,
Chagall, Campendonk anderzijds gegeven; bij deze laatsten is het uitbeelden van het
objekt gebonden aan een door de drang naar aseïteit innerlik bepaalde formalistiek.
Of in de romanties-expressionistiese lyriek het beeld er al dan niet met de haren is
bijgesleurd, kunnen we buiten bespreking laten, waar het volstaat te konstateren dat
bij een bloot nomenclaturen van toestanden, soms door beelden begeleid, geen plaats
meer blijft voor het sensibiliseren, het binnen zijn kern begrenzen van het woord.
Van het woord uit is er in deze dichtkunst een ongemotiveerde verbreding en daar
deze patheties is, een gevaarlike hartsverbreding. In het gedicht Delft worden de
woorden, door isolering en tegenwegen, naar de diepte hunner betekenis toe
geaffekteerd. Neem ik b.v. dit fragment van Marnix Gijsen daartegenover:
‘Wij gingen samen naar de bank.
De stemmen der trams waren lief gezang
voor mij
want ik was verliefd en blij
als een jong vrouwtje in een heel nieuw huis’

dan is er in de plaats van het affekteren van het woord een verbreding van dit
wezenlike aanwezig: een affekteren van het objekt en dit wel zo dat het vergelekene
eerst na, het vergelijkende kan beginnen te trillen. Het wordt dus zeer weinig
onmiddelbaar gebruikt en kan niet door zijn in-zich-gesloten kracht ageren.
Het veelvuldig gebruik van het beeld, dat juist door deze veelvuldigheid en door
de vaak verre verwantschap van langs om meer als vreemdlichaam aandoet, is lyries
gezien
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en spijts de algemene pathetiese bewogenheid, ornamentaal; trouwens valt het beeld
dikwels buiten deze bewogenheid. Door beide momenten, namelik door zijn
ornamentaal karakter en door het vreemdlichamelike van deze ornamentiek binnen
het gedicht, door deze beide momenten ligt, in brede zin, het gebruik van het beeld
parallel tot de romanties-expressionistiese ornamentiek in de schilderkunst en in de
grafiek met haar geometriese vrije vulling der tussenruimten. Het gebruik van beide
is vrij romanties arbitrair. In hun onverpoosd weerkeren, worden èn het beeld èn het
geometries-vrije ornament tot goedkoop schema.
In de organies-expressionistiese lyriek, evenzeer als in de organies-expressionistiese
schilderkunst, zijn alle momenten gelijkwaardig; vandaar dat in deze lyriek de beelden
binnen één gedicht nooit talrijk zijn en dat er verderstrekkend bij haar een tendens
bestaat het beeld geheel uit te schakelen. Het herhaaldelike gebruik van het beeld
verdeelt het gedicht in twee vlakten, deze van het vergelekene en deze van het
vergelijkende. Het stoort door de existens van deze twee klassen, die ongeveer
noodzakelik tweeërlei waarden worden, de ritmies-organiese samenhang; anderzijds
stoort het door het voortdurend apelleren op het verstand het groeien van het gedicht
uit eigen kracht uit het onderbewuste. Een beeldereeks is in de ontwikkeling van het
gedicht een opening op een perspektivistiese achtergrond.
Bij de eerste blik kan datgene wat de organies-expressionistiese lyriekers in de
plaats stellen, de associatie, van het beeld niet zeer gescheiden lijken. Genoeg echter
om deze hoofdzaak te bereiken: het in dezelfde vlakte houden van al de gedeelten
van het gedicht. In het onderbewustzijn liggen alle ervaringen gelijkwaardig naast
elkaar. Uit deze ervaringen worden door de dichter deze gekozen die, rond een lyries
centraalpunt, naar lyriese ontwikkeling en met de verdunde band die de associatie
is, zich in de vlakte van het gedicht laten plaatsen. In tegenstelling met het beeld
differentieert de associatie noch naar geestelike, noch naar techniese waarden. De
verscheidene associatief verbonden werkelikheden liggen naast elkaar. Het thema
van het gedicht is hier zo te zeggen onderverstaan subjekt; al de associaties zijn de
verscheidene predikaten, in waarde naast elkaar gelegen, die dit subjekt gaandeweg
uit zich, als elementen, opbouwen. Het vlak van het schilderij is eveneens subjekt,
de opeenvolging der vormen is de opbouw gaandeweg van het subjekt uit zijn
predikaten gelijk. In beide gevallen bestaat het subjekt alleen krachtens zijn
predikaten. In beide gevallen ook wordt hiermee gestreefd naar het vermijden van
een totaal diepte. De diepten die van vorm tot vorm, van woord tot woord ontstaan,
moeten resulteren uit deze tegenstelling zelve. Een natuurlike diepte is er een die
krachtens de kleur zelve ontstaat; in dichtkunst zulke die ligt tussen het samenstoten
van kontraire affekten.
Langzamerhand verdwijnt nu ook het beklemtonen van het associatieve verband
in de lyriek om plaats te maken voor het zuiver naast elkaar stellen van toestanden,
die van zeer diverse oorsprong kunnen zijn, net zoals in de schilderkunst derzelfde
richting de vormwereld uit de meest uiteenlopende objekten kan zijn samengesteld.
(Betrekkelik de diversiteit van deze objekten en van deze toestanden, maken
buitenstaanders dan ook vaak dezelfde opmerkingen, ongeveer zo: ‘wist ik maar wat
die
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koe in dat interieur doet!’2
Ten slotte wou ik hier nog twee voorbeelden van zuiver formeel-thematiese
ontwikkeling tonen: het schilderij Architectuur van Stuckenberg en het gedicht
Melopee; in beide gevallen is dit karakter vrij duidelik:

Melopee
Onder de maan schuift de lange rivier
Over de lange rivier schuift moede de maan
Onder de maan op de lange rivier schuift de kano naar zee
Langs het hoogriet
langs de laagwei
schuift de kano naar zee
schuift met de schuivende maan de kano naar zee
Zo zijn ze gezellen naar zee de kano de maan en de man
Waarom schuiven de maan en de man getweeën gedwee naar de zee

Alvorens te sluiten moet ik mij excuseren dat ik bij voorkeur naar grove differensen
greep. Het gebeurde duidelikheidshalve. Bovendien moesten voorlopig vele momenten
buiten betrachting blijven, als b.v. het deborderen van individualiteiten buiten het
theoretiese, en verder überhaupt alle problemen die het talent raken. Met het verzoek
daarmede rekening te willen houden, kan ik eindigen.3

2
3

Deze alinea is in het handschrift doorgestreept (noot van de tekstverzorger).
Deze alinea komt op de laatste bladzijde van het handschrift niet voor en is mogelijk door
Burssens hij de eerste publikatie in Self-defense toegevoegd (noot van de tekstverzorger).
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August van Cauwelaert
Liederen voor Maria. Leuven, De Vlaamsche Boekenhalle, z.j. (1925).
Neem ik, nu ik ze reeds ten derde maal herbegin, niet het besluit er eindelik mee
gedaan te maken, dan wordt mijn recensie over het jongste boek van Aug. van
Cauwelaert nooit klaar. Inderdaad: over deze gedichten die mij weinig meedeelden
heb ik, bij terugwerking, ook niet veel te vertellen. Deze persoonlike bekentenis lijkt
me verkiesliker, omdat daarmee de mogelikheid nog steeds blijft bestaan dat deze
gedichten voortreffelik zouden zijn, maar dat ik alleen dan dezer hoedanigheden
overzie. Voor éen keer had ik wel gaarne de laatste waar: zoveel mensen houden
immers de gedichten van Van Cauwelaert voor de hoogste finesse binnen de vlaamse
lyriek, dat ik, met het verlies langs mijne zijde, mij gaarne voor deze schare
fijnproevers (‘zijn gedichten zijn iets voor fijnproevers’ leest men van fijnproevende
recensenten in vlaamse kranten) zou terugtrekken. Wat mij betreft is het geval niet
zo hopeloos daar ik toch steeds naar vermogen heb gedaan om niet een fijnproever
te zijn; het woord zelve kwam mij steeds als een barre smakeloosheid voor. Zover
zijn wij dus: de gedichten van Van Cauwelaert zijn lyriek voor fijnproevers; - hoe
jammer ook, al deze fijnheden moeten mij derhalve ontsnappen. Men beklage mij
echter niet des bozen willens. Nadat de onmiddelbare ontroering mij bij deze lektuur
vreemd bleef, heb ik het plichtsgetrouw ook anders beproefd: volgens een
geobjektiveerd kriterium trachten te oordelen, zoals ik b.v. nog onlangs de gedichten
van Pater Mortier heb kunnen nabijkomen en onpersoonlik genieten (jawel). Doch
ook deze methode heeft mij bij Aug. van Cauwelaert niet geholpen. Ik ben steeds
tot hetzelfde resultaat gekomen: een woestijn van versregels; vlak, zonder hoog of
laag, zonder bewogenheid. Een lyriek zonder lyrisme. Het doet me spijt. Maar nog
eens: ik ben geen fijnproever.
Van waar deze diskrepans? - De heer Van de Woestijne heeft er deze gemeenplaats
- puisque'il faut l'appeler par son nom - op gevonden: dat hij begrijpt dat jongere
mensen aan deze gedichten, die hij zelve hoogschat, in onbegrijpen zouden
voorbijgaan. Kritiek-gemeenplaatsen zijn als de spuit grootste kalieber bij de
brandweer: met haar opereert men slechts in gevallen van hoge nood. Wat de heer
Van de Woestijne over de invloed van de leeftijd op het smaken van kunstwerken
zegt is natuurlik niet te weerleggen en het is ook allerminst mijn doel dit te doen.
Alleen is het op deze gedichten van Van Cauwelaert niet van toepassing. Van
toepassing is deze waarheid vooral dààr waar de vormspraak tussen de scheppende
en de genietende ontroering als een slechts door indenken in de scheppende ontroering
te overwinnen moeilikheid ligt. Het gebied harer toepassing ligt hoofdzakelik in
voorbije periodes. Zo heeft Derain in dit verband op Raphaël gewezen, ‘een meester
die men, eerst wanneer men de veertig heeft bereikt, naar waarde leert schatten’.
Persoonlik zou ik op een dergelike verhouding tot de
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minnegedichten van Poot kunnen wijzen. Maar dat deze waarheid tot enig tijdgenoot
zou zijn te betrekken, hetzij schilder of dichter, tijdgenoot wiens vormspraak nooit,
naar het verleden toe, derwijze bevreemdend kan zijn, deze toepassing houd ik voor
buitengesloten. Natuurlik evolueert ook met de leeftijd een tegenover kunstenaars
ingenomen standpunt. Doch met deze evolutie is het toch wel zo gesteld dat de indruk
- de optiese indruk zou ik haast zeggen om met een kennisteoretiese tegenstelling te
opereren - onveranderlik blijft, maar dat de verstandelike konklusies op grond van
dit materiaal der impressie verandert. Bijvoorbeeld: een achttienjarige houdt van het
werk van Streuvels zuiver impressionisties, ontroerd door de pikturale eigenschappen;
op vijf-en-twintig voelt hij deze eigenschappen als vreemdlichaam in de taalkunst
aan, doch op dertig staat hij er weer zó tegenover dat, naar zijn mening, deze pikturale
eigenschappen in het werk van Streuvels wezenlik niet van het zuiver taalkunstige
afwijken en dat zij, voor zover zij in de woordkunst geen vreemdlichaam vormen,
als resulterende uit een pikturale beschouwing eenvoudig zijn te aanvaarden. Men
ziet: alleen het standpunt tegenover het materiaal wijzigt zich; het materiaal blijft
hetzelfde. Hierbij is het niet eenmaal nodig dat de man uit het voorbeeld Streuvels
herleest. En inderdaad herleest men dikwels dan wanneer eerst in de konklusies ons
standpunt zich heeft gewijzigd en wanneer wij daarna wensen de proef door negen
te maken. In de drie aangehaalde variaties op een standpunt is er in geen enkel
wezenlik onbegrijpen geweest: het proza van Streuvels heeft wel degelik steeds
dezelfde indruk gemaakt. Het telkens hernieuwde konflikt ontstaat door het
samenstoten van steeds dezelfde indruk met diverse esthetiese interpreteringen bij
dezelfde persoon.
Waarom nu toch, vraag ik me af, meent de heer Van de Woestijne dat jongere
mensen wellicht moeilik de gedichten van Aug. v. Cauwelaert kunnen nabijkomen?
- Ik vermoed dat de heer Van de Woestijne in deze verzen een vredevolle
afgewogenheid heeft ontdekt en dat hij meent dat de schoonheid van zulke eigenschap
jongeren moet ontgaan. Nog zou deze kriticus gelijk hebben wanneer zijn stelling
nu op alle gevallen dezer eigenschap zou toepasselik zijn, en niet zo apodikties en
ongemotiveerd eenzaam op dit éne geval van Van Cauwelaert. Doch juist, meen ik,
hapert het hier, want in dit geval zouden de gedichten van deze dichter ons ontsnappen
om dezelfde eigenschap (dewelke wij trouwens bij hem niet aanwezig zien) die ons
ten zeerste bij andere dichters, bij Francis Jammes b.v., heeft geboeid; ja, zelfs de
afwezigheid van juist deze eigenschap heeft ons, jongeren, van Verhaeren vervreemd,
meer een dichter voor duitse kommentatoren dan een dichter tout court.
Neen, ten eerste omdat de gedichten van Aug. van Cauwelaert helemaal niet de
geringste indruk opdringen, zodat een veranderen van mijn standpunt tegenover deze
indruk bezwaarlik is te voorzien, ten tweede omdat ik deze eigenschap die jongeren
zou moeten bevreemden primo bij Van Cauwelaert niet vinden kan en secundo omdat
ik anderzijds bij andere auteurs deze eigenschap niet als bevreemdend heb
ondervonden, om deze redenen samen, kan ik de mening van Van de Woestijne in
deze niet aanvaarden.
Noch aan verbeelding, noch aan woordkunst bieden de gedichten van Aug. van
Cauwelaert iets dat mij overtuigen kon. De verbeelding van de verschillende episodes
uit
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het Maria-leven is op geen enkele plaats door geen enkele eigenschap, en zeker
geenszins deze ener vredevolle, ver-klaarde voorstelling, verrassend. En de woorden
bij Van Cauwelaert hebben nooit enige frisheid. Het is allemaal: draaiorgel der fraaie
letteren naar de recepten 1890-1900, - net alsof een heuse draaiorgel op straat nu de
Paimpolaise zou spelen. - Delfien van Haute, Pater Mortier en nog wel een dozijn
west-vlaamse dichters van de ‘Koppen’ zijn honderdmaal meer dichter dan deze
Aug. van Cauwelaert, rond dewelke de fijnproevers bij vergissing de trom roeren.
Van Cauwelaert luistert niet naar de metafisiek van het woord, niet naar wat de
westvlaamse realist P.R. Mortier ‘het gebaar van het woord’ noemt; hij luistert alleen
naar dit: hoe fraai de woorden doen naar de geest der nederlandse taalprecieuses van
rond 1890-1900. (Laat ons nu niet denken aan Albert Vogel. Deze 7de oktober is te
verrukkelik; het ware zeer jammer). Toevallig open ik het boek op blz. 41 en ik vind
er:
‘En wijl ze 't korlend koren maalde
of rijst bereidde voor den disch
wist ze dat 't luisterde en verhaalde
van de'Engel en zijn groetenis,...’

Begrijpelik is het dat een dichter als Van Cauwelaert veel voelt voor de edelere broer
van ‘tafel’, namelik ‘dis’, en daar deze broer dan, spijts zijn ietwat vervelende staatsie
en zijn versleten hoge hoed, toch een schoon nederlands woord is, ontmoet men hem
wel graag, zij het dan ook iets verlegen omdat men zelf een doodgewone vilt draagt.
Doch diezelfde mijnheer ‘dis’ wordt bepaald vervelend wanneer hij, vanwege de
symmetrie der staatsie, een van die perkamenten dames, die op ‘is’ sissen, meebrengt,
b.v. groetenis. Je hebt ook bitternis. En zelfs ‘lijdenis’ heb je; doch deze laatste sisser
wordt enkel door zeer grote dichters gebruikt.
Parallel met dit te zwak verwoorden en met deze slechts aan de oppervlakte
verzorgde taalkunst staat een verbeelding die, overigens slecht door de woorden
geholpen, nooit voert naar gene diepten die wij, daar wij ze in ons dragen, reeds
hadden moeten kennen, doch die in werkelikheid steeds daarop wachten dat een
dichter ons de weg naar haar tone. Hoe moeilik toch kan Van Cauwelaert zich uit
het lood van het recitatieve losmaken tot lyriese vlucht of tot een lyries doordringen
van de dingen. Van zulke mislukking is Maria Maagd het duidelikste voorbeeld.
Hoe handig de verzen van dit gedicht ook mochten zijn, (doch handig zijn ze ook
alleen binnen het gebied der vlaamse dichtkunst) hun allure is zo dat zij, lyries, niet
boven een berijmde chronicke uitgaan. Alleen aan het slot breekt een besluit, dat
meer zijn waarde uit het gevoel dan uit de tot kunstontroering geronnen sensibiliteit
haalt, de monotonie, niet echter de psalmodies-monotone gang van dit gedicht. Aanhef
en slot mogen als bewijs volgen:
‘Maar Anna bleef dien avond dralen
en drentelde in den schaapstal rond
Maria zou 't geheim verhalen
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dat Haar in eeuwigheid verbond.’
...‘...Tot plots Maria die, gebogen
in 't duister lag, heel zacht begon
te snikken. Jozef sloot zijn oogen
en wist dat hij niet scheiden kon.’

Het geciteerde aanhefskwatrijn bewijze hier de zwakte van Van Cauwelaert's
verhalende lyriek; het slotkwatrijn anderzijds de zwakte der vizioenaire verbeelding
van het Marialeven. Daarmee in tegenstelling zet ik dit slotkwatrijn uit de Geburt
Mariae van Rainer Maria Rilke: hoe hier verwoorden voert naar de mystiese diepte
der dingen:
‘Denn die beiden waren schon so ausser sich vor Getue.
Eine Nachbarin kam und klugte und wusste nicht wie,
und der Alte, vorsichtig, ging und verhielt das Gemuhe
einer dunkelen Kuh. Denn so war es noch nie.’

Gaarne stel ik buiten deze negatieve kritiek het Meilied dat zich lyries, wanneer ook
niet verbazend overtuigend, dan toch zonder hinder ontwikkelt. Alleen is ook van
dit gedicht niet te zeggen dat het ons de oogkleppen wegneemt, ons gans onverwacht
een onbekende samenhang te tonen.
‘Want geen die kwam tot Haar, belaân
is ongetroost weer heengegaan.’

Zulke rijmpjes zijn reeds heel wat lyrieser dan de hoger gesiteerde kwatrijnen, maar
zij brengen ons toch niets, noch in de gezindheid, noch in het verwoorden en zijn
ritme, dat ons, tot vóór deze lokalisering bij Van Cauwelaert, vreemd zou geweest
zijn. Nadat Boutens de definitieve uitdrukking van deze gezindheid heeft gebracht,
die ook de stemmingsbron is van de Cauwelaert'se lyriek, blijft er over dit einde geen
mogelikheid ener nieuwe bijdrage tot onze nederlandse lyriek. Begaafde dichters,
als b.v. Van Wely, gaan zeer gedrukt onder deze al te vrijwillig aanvaarde erfenis.
Het boek van Van Cauwelaert brengt ons elf gedichten, waarvan twee gedichten
tot de opdracht horen, wat, meen ik, ééntje te veel. Anderzijds werden twee gedichten
uit een vroegere bundel overgenomen. En verder dan weer: drie gedichten uit de
Mariaverbeelding van de dichter en vijf uit het Marialeven. Hoe moeilik toch dit
alles bij mekaar wordt gebracht.
Of dichten werkelik zo moeilik is?
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Le renouveau lyrique en Belgique
Mesdames, Messieurs, Camarades,
A la question: ‘Qu'est-ce que l'Art?’ plusieurs réponses semblent possibles. A l'analyse
de ces réponses, Tolstoï a consacré un livre, que j'ai lu à treize ans, c'est-à-dire assez
tôt pour n'en pas comprendre le contenu, mais bien l'atmosphère. Cette compréhension
m'a d'ailleurs aidé plus tard, par un mécanisme de souvenir tout subjectif, à connaître
la distance qu'il faut mettre entre l'adjectif ‘ennuyeux’ et le substantif ‘ennui’. Des
personnes qui aiment la critique dite objective prétendent que la riposte du Sar n'est
guère supérieure à l'attaque de Tolstoï. Aussi conclut-on aisément: ‘Tout reste à dire
à ce sujet.’
Mais non, mais non! Un directeur d'académie de province a déjà formulé à l'usage
de ses élèves: ‘Chers amis, l'art est une chose difficile, et, par conséquent, dès ce
moment, l'art n'est plus un art.’
En ce qui concerne la littérature, M. Lepic n'a pas sans sagesse résolu le difficile
problème que pose le vice de la lecture. Vous vous rappellerez ce passage oò Poil
de Carotte souhaite comme cadeau ‘l'Emile, dit-il, par ]ean-]acques Rousseau et le
Dictionnaire philosophique par Arouet de Voltaire’ et vous vous rappellerez
également le refus de M. Lepic, disant: ‘Poil de Carotte, Rousseau et Voltaire étaient
des hommes comme toi et moi, Ecris le Dictionnaire philosophique, après tu le liras.’
Voici que nous descendons, par la littérature générale, de l'art à la poésie. On
pourrait y être aussi péremptoire que M. Lepic: ‘Si vous voulez des poèmes, faites-les
vous mêmes.’ Ne dites pas: cela est ridicule; en effet, il doit être évident qu'ainsi
procèdé le vrai poète: C'est un Monsieur qui écrit lui-même des poésies à sa mesure.
Il joue à la fois client et tailleur, étant tailleur précisément parce qu'il est également
client. En peutil au surplus si la coupe plaît encore à d'autres personnes? C'est un
accident. D'ailleurs ni le tailleur, ni le poète ne relèvent d'une vocation, mais celui-ci
a sur celui-là l'avantage - si avantage il y a - d'une nécessité biologique. Le poème
est au poète ce que la ruche est aux abeilles. Mais ne l'oublions pas: il y a des ruches
artificielles.
Si donc, voulant lire des poèmes, - et évidemment vous les lirez à haute voix,
puisqu'il s'agit de sons et de sonorités, - vous vous êtes mis à en composer et si même
cet exercice est, supposons-le, resté sans résultat positif, vous en emporterez cependant
cette connaissance-ci que les poèmes les plus difficiles sont ceux que tout le monde
pourrait faire. On réussit assez rarement une poésie comme celle d'Apollinaire qui
commence par: ‘Toc, toc, elle est venue frapper à ma porte...’1 Il n'y a qu'une chose
difficile en poésie: trouver et garder l'équilibre dans le facile. Et si je conclus: seul
difficile est le facile, j'ai la satisfaction non pas de créer un paradoxe mais bien celle
de me retrouver

1

Het citaat luidt: ‘Toc toc Il a fermé sa porte’ (noot van de tekstverzorger).
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une fois de plus en face de cette vérité que les mots sont des signes.
Ici, je dois cependant faire halte pour dire qu'il n'y a que des demi-vérités. Si les
mots sont des signes, il est également vrai que les signes, les phénomènes, sont des
mots. Certes: voilà encore une assertion gratuite, direz-vous, mais alors vous oubliez
une fois de plus que le mot est le milieu biologique du poète.
Précisons. Si je vous dis que le mot ne vaut que par le son, je fais erreur, mais
erreur louable, dans l'intention de corriger par l'acceptation de l'axiome que les
phénomènes sont des mots, cette autre erreur que les mots sont seulement des signes.
Et me voici arrivé par un petit détour à énoncer un premier aspect théorique: la poésie,
comme tout autre art, est de la matière sensibilisée. Et sa matière est le mot avec
toutes les possibilités de son affectation au subconscient. En ce système tout autre
souci que celui de la sensibilisation de la matière est à rejeter, parce qu'il doit être
ressenti comme un corps étranger à la poésie. Le souci métaphysique du poète ne
peut lui permettre d'employer les mots seulement comme les images des phénomènes;
ce souci métaphysique doit entièrement se résoudre dans le mot par l'exactitude du
choix de la place, par le choix de ses actions et de ses réactions, par l'assimilation de
ses amitiés et le choc de ses inimitiés. C'est le mot et non la phrase dans sa
composition intellectuelle qui doit nous révéler le transcendant. Dans son oeuvre le
poète ordonne les mots de telle façon qu'ils révèlent la somme subconsciente
spécifique qui s'est formée en lui autour d'eux. C'est par la nouveauté, par le surprenant
de cette somme que le poète nous touche. Ce n'est point l'intelligence qu'il doit
frapper, mais bien, en forçant l'intelligence, le subconscient. Qu'il capte le mot dans
sa profondeur! Le mot est une pierre que l'on jette dans un abîme et malgré notre
amour exalté pour la vitesse, prenons le temps qui permette à notre oreille intérieure
de percevoir ses dernières résonnances sur les parois lointaines. Par la communication
de ces résonnances, qui diffèrent de sujet à sujet, les mots s'édifient devant nous:
choses scintillantes de nouveauté. D'ailleurs - et j'en parle ici incidemment pour
combattre une certaine tendance de la poésie moderne que j'appelle idolâtre - d'ailleurs
la vitesse, participant du temps, touche peu à la méditation métaphysique; il y aurait
même lieu de lui préférer son inverse, le ralenti, qui tente une action vers le
réintégrement des choses dans l'ordre de l'immuable.
Tout ce que je viens de développer ne revient-il pas à un système d'exploitation
consciente du subconscient? - Entendons-nous: il y a deux tendances poétiques: la
poésie subconsciemment inspirée et la poésie consciemment construite, avec cette
réserve qu'entre les deux extrêmes glissent tous les degrés intermédiaires. La poésie
subconsciemment inspirée résulte d'un état extatique. Une des plus grandes erreurs
des historiens de la littérature a été de séparer les productions de l'extase de la
littérature proprement dite. Bien au contraire, je considère la poésie extatique comme
un aboutissement. La littérature, la parole transmise, forme un pays, je ne dirai pas
inexploré, mais exploré d'après des méthodes fausses. Se trompe-t-on encore sur la
valeur de Giotto en peinture? Par exagération de la fonction de l'intelligence en
poésie, le XVIIe siècle est cependant présenté encore comme le paradigme de la
littérature française, - exception faite pour quelques esthètes qui préfèrent la
Renaissance. Par
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réaction les Dadas, sans doute peu au courant de la littérature mystique, ont fait
commencer la littérature à Lautréamont. Je veux exagérer également pour me faire
comprendre: la littérature française commence avec Jeanne-Marie Bouvier de la
Mothe-Guyon. Tous les manuels seraient à recomposer d'après une valorisation de
cet ordre: oui, celui-là est le plus grand qui retient le plus de transcendance dans son
oeuvre. Voici que Saint Jean de la Croix devient la figure centrale de la littérature
espagnole; les Allemands se mettent à relire enfin leur véritable littérature: Mechtild
de Magdebourg, Meister Eckehardt, Jacob Böhme, Tauler et Angelus Silesius. En
reprenant maintenant ce que j'ai dit il y a quelques instants au sujet de la double
possibilité de la poésie, il est clair qu'aucun poète littérateur ne peut se réclamer de
cette poésie subconsciemment inspirée et que, par conséquent, celle-ci doit être
considérée comme aboutissement idéal. Il ne nous reste que la poésie consciemment
construite, mais cette construction participera du subconscient par la récupération
complète de la matière première. Il ne s'agit donc pas de noter les successions de
mots que notre subconscience pousse à la surface, comme si à priori le bon Dieu
parlait par notre intermédiaire, mais bien de cet acte conscient qui consiste à
rechercher les affinités électives des mots; le son et les rapports sensibles et
métaphysiques entre le son et le sens constitueront dans cette recherche les guides
les meilleurs. Autour du terme ‘étoile’ peuvent tourner cent mille aspects; il s'agit
d'en choisir les cinq qui se demandent mutuellement. Comment ne pas appeler cet
acte construction consciente au moyen d'éléments que nous devons au subconscient?
Peut-on créer volontairement une école mystique? Non certes, mais on peut, sans
se proposer cette fin et cependant sans mystification, assez loyalement si j'ose dire,
se servir de ses moyens d'extériorisation. Il ne faut pas oublier que dans notre intention
un mysticisme dans les phénomènes remplace le mysticisme en Dieu et que, d'autre
part, ce dernier s'exprime, chez les auteurs mystiques, surtout par un mysticisme
réaliste, haussant les phénomènes par lesquels il se manifeste, à une ambiance
visionnaire. Il y a une rencontre dans la mysticité des phénomènes qui nous permet,
sans employer ce divin, d'user des moyens d'application subjective dans les rapports
des phénomènes et des mots comme seuls l'ont fait les mystiques. D'ailleurs je pourrais
être plus bref et vous dire qu'on n'apprend bien les langues germaniques que chez
les auteurs mystiques. Pour conclure sur ce point, voici: bien que ne participant pas
de l'extase, mais bien au contraire relevant toujours de la littérature volontaire - une
fois cette différence située - l'émerveillement devant les possibilités de l'expression
comme préoccupation centrale, nous fait rejoindre les mystiques. Parce qu'il supprime
l'extase, cet émerveillement porte sa fin en soi. C'est donc de cet état d'émerveillement
que partiront nos recherches.
Emerveillement: je m'étonne de mon pouvoir de suivre par mon utilisation du mot
les phénomènes dans leurs valeurs les plus imperceptibles à la seule intelligence. Par
l'émerveillement devant le mot je sauve au cours de son extériorisation mon
émerveillement devant le phénomène. Devant la nécessité de l'extériorisation, je
revis dans le processus du verbe les aspects actifs du phénomène. Et ce produit se
résolvant dans l'évolution du verbe, j'entre rationnellement dans le surréel. C'est une
situation saine et cette épithète n'a, cette fois, vraiment rien de péjoratif.
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Reprenons encore pour obvier à quelques mal-entendus éventuels: si je parle de
recréer le développement du verbe, on pourrait peut-être en conclure que je tente de
traduire un acte précis. Rien de plus faux. Je resterais ainsi dans le domaine d'une
poésie à sujet. Or, ce que je réclame est un lyrisme à thème, sans sujet. Les apparitions
phénoménales disparaissent dans le subconscient, elles s'y pénètrent et s'y modifient.
De ce résidu naît mon émotion lyrique, mon thème bien plus que mon sujet lyrique,
encore que dans la crainte de devenir spéculatif, je n'ose entièrement désavouer ce
dernier.
Je tends vers ce lyrisme que j'appelle pur, qui, ayant posé une phrase prémisse et
rien que cela, se développe d'une façon dynamique par les répercussions des mots
dans le subconscient; celui-ci livrera à la conscience la matière nécessaire à la
continuation et à l'achèvement de l'édifice, tandis qu'en retour il sera du devoir de la
conscience, de veiller à ce que cette matière reste dans les limites posées par la phrase
prémisse. Cette introduction terminée, je vous lirai une Mêlopée dont voici les
données: 1o allure générale déterminée par l'intention d'écrire une mélopée; 2o la
première phrase - la phrase prémisse - devra, cette fois-ci, être la plus positive de
toutes; 3o les phrases suivantes s'en iront de plus en plus dans le vague et j'essaierai
d'y atteindre en tirant la phrase prémisse en longueur par l'addition d'un nouveau
sujet ou d'un complément indirect; 4o il sera probablement nécessaire de syncoper
quelque part pour donner plus de distance, plus de lointain à ce qui suivra. - Voilà
donc, rapidement montré dans les détails du point de départ, un exemple de ce que
j'appelle une poésie à thème. Nous ne sommes pas loin de l'axiome de Verlaine: ‘De
la musique avant toute chose.’ Mais il se peut que je le défende avec une rigueur
trop sévère.
Maintenant vous comprendrez aisément que, n'ayant aucun sujet à mettre en rage,
nul lien ne me rattache à la vieille prosodie: je ne peux pas bien m'imaginer l'emploi
que pourrait faire de la prosodie une poésie à thème. Mais bien plus encore que la
prosodie, une technique vers-libriste m'embarrasserait dans ce qui m'importe le plus.
Pour aimer le vers libre, il faut aimer la liberté; la génération de Verhaeren fut la
dernière qui, sur les traces de ceux de 89, eut cet amour. La cadence continue du vers
libre me gêne, parce qu'elle ne permet pas aux mots de se déployer en profondeur,
de ressortir en durée pure. Le vers libre ne concentre pas les mots vers leur noyau.
Si on me dit qu'il faut bien choisir entre les deux hypothèses, prosodie ou vers libre,
je répondrai que, évidemment, ma technique appartient au vers libre, mais avec cette
différence que le vers libre symboliste existe par sa fuite de la prosodie et que le
mien est à la recherche d'une prosodie. En admettant même que le vers libre
symboliste soit organique, avouons cependant que des organes ne sont pas dessinés
avec fermeté et qu'ils disparaissent sous une idée d'ensemble. Les différentes parties
du vers libre symboliste ne vivent pas en eiles-mêmes, n'étant point déterminées
d'une façon concentrique. Le vers libre est le divisionisme en poésie.
Bien au contraire, je recherche d'abord une indépendance formelle des organes
qui, par après, constitueront l'ensemble organique du poème.
Que les éléments soient par rapport au tout comme par exemple sont les mains ou
les doigts par rapport au corps: complets, mobiles en eux-mêmes et je ressens cette
autono-
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mie des organes comme le meilleur moyen de sauver dans le conscient la première
conquête subconsciente de la vision. Seule me satisfait une construction lyrique
formée de parties d'un contour précis et qui ne doivent pas emprunter leur force et
leur beauté à l'ensemble. Repoussons une instrumentation dont les parties doivent
attendre la fin pour épanouir leur motif, au profit d'une instrumentation progressant
logiquement des organes vers l'organisme.
Et l'image? Une intruse. Que vient-elle faire avec ses appels à l'intelligence et ses
méthodes de sous-offs, divisant la phrase poétique en terme comparé et terme
comparatif; que vient-elle faire dans mon vers que je désire organique et s'édifiant
par parties égales? L'image est un apport ornemental et je n'ai aucun usage de
l'ornement, toutes les parties constructives étant des valeurs égales. Les images me
paraissent des microbes qui viennent vicier le sang du poème. Enfin leur emploi ne
relève-t-il trop de l'arbitraire individuel?
Pour terminer faut-il que je vous avoue mon contentement d'avoir pu parler pour
moi seul? Devant moi, qui suis parti du postulat de la communion des efforts, après
douze ans, se dessine de plus en plus la nécessité de proposer d'autres expériences
si nous voulons créer des aspirations collectives. Aussi je me retire dans une discipline
personelle dont le but est de trouver les moyens qui pourraient devenir collectifs.
Après Wittenberg, il y a Elseneur. Il y fait bon vivre, un livre ou un crâne à la main.
On ne lit plus le livre et on ne regarde plus le crâne, mais on y parle de telle façon
que les auditeurs peuvent croire à des paradoxes. De temps à autre on appelle les
comédiens du monde extérieur; encore faut-il qu'on leur écrive la pièce qu'ils devront
monter.
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Maurice Gilliams
De dichter en zijn schaduw. Gevolgd van Een jong reiziger. Z.p.n.j. (Te
Antwerpen, bij de auteur, in het jaar 1925).
Spijts de vreselike onvolkomenheden van zijn gedichten, nooit heeft mij bij het lezen
en - twee maanden later - bij het herlezen, het gevoel losgelaten dat ik tegenover een
noodzakelikheid stond: deze moest dichten. Laat mij al maar dadelik voorwaarts
gaan: zulke sensibele waarneming van de buitenwereld, zulke eerlike verhouding tot
de natuur, zulke intuïtie bij het kompositionele groeperen van de fenomenen naar
lyriese orde en dan vooral dit wat uit deze bundel zich opdringt: het besef bij de lezer
dat deze dichter het maar voor 't grijpen heeft, de lyriese beleving van om het even
welk fenomeen wanneer de lyriese drang maar daar is, deze drang die zich bevestigt
in de diversiteit van weer aangedurfde themata als Joannes op Patmos, het lofgedicht
Aan een boom, het verwoorden van een wandeling, een onder duizend, doch dan
plots zegt ge van deze éne uw weten uit en zie: daar worden wonderen op de plaats
waar uw mond uw ogen vindt, - dit alles maakt dat het eerste opwelt een blijde
verplichting deze dichter geluk te wensen; en men stelt het zich zo voor dat men hem
de hand drukt, gelijk men dit niet vaak doet, want gij voelt hoe in de zijne uw hand
plotseling te bloeien begint.
Nochtans: Gilliams is geen expressionisties of zuiver-lyries dichter. In deze bundel
staan drie gedichten die, de techniek en het verlangen na, onder wat ik woordkunst
noem zouden te begrijpen zijn: Wandelaar, Morgenstond, St. Joannes op Patmos.
Nu zijn blijkbaar deze gedichten wel de laatste, zodanig dat men tot een natuurlike,
duidelike en lang niet overhaaste evolutie mag besluiten. Wat ik het meest bij hem
schat is zijn zeer innerlike verhouding tot de natuur en dan: hoe van langs om meer
deze verhouding van empiries noteren tot een meer ordelike, literaire kompositie
zich ontwikkelt. Overigens een zeer weinig theoreties beïnvloede ontwikkeling. De
sensibiliteit is beslissend.
Deze dichter heeft te veel en te weinig gelezen. Zijn belangstelling is te weinig
buitenliterair geweest; zijn literaire belangstelling integendeel, weinig in evenwicht
met enig andere, werd overdreven. Wat heeft hij te weinig gelezen? filosofie, boeken
over theorie en praktijk van het schaken, werken over biologie, schaken, filosofie
(en hiermee meen ik meer Kant dan Lucien Brulez), Van Dale's woordenboek,
filosofie nogmaals en het alfabeties register der parijse straatnamen. Wie of wat heeft
hij veel gelezen? Kloos, Perk, Gorter, Gorter, Perk, Kloos en hunne plaatsvervangers
sedert Dirk Coster: Tagore, Whitman. (Dop Bles evenwel heeft hij niet gelezen). Dat
zijn gedichten van deze lektuur over het algemeen het kenmerk dragen is weinig
belangrijk, omdat Gilliams zijn invloeden met smaak weet te kiezen - ook dit moment
zag ik gaarne

Paul van Ostaijen, Verzameld werk. Deel 4: proza

292
door de jonge heren kritici in Vlaanderen geschat - en omdat hij spijts alles een
dichter is. Wel zijn er in zijn bundel, vooral in Een jong reiziger gedichten die
onmiddellik na het sluiten van een boek zijn geschreven. Zij tonen dat hij zijn lektuur
heeft begrepen. Zo iets gebeurt niet alle dagen. En daarom zijn deze hiaten weinig
belangrijk. Ook omdat Gilliams een dichter is.
Dit nu is een vlaams noodlot: Ziehier een geboren dichter die, door de diskrepans
zijner beschavingselementen - een specifies vlaams verschijnsel -, tot een te grote
en een te geringe kennis komt, zodat in zijn geestelik leven, dat op lyriese intuïtie
niet los is gegrondvest, de elementen zich nochtans moeilik in evenwicht houden:
vandaar een vertroebeling van de gedachten en een loomheid in het
distinktie-vermogen der lyriese uitdrukking. Vandaar fouten die een frans
collegejongen van dertien jaar nooit zou doen, hoe onbegaafd hij ook zou zijn. Zo
sta ik bij de lektuur van deze gedichten van Gilliams tegenover twee konstateringen:
de innerlike noodzakelikheid enerzijds en de loomheid bij het uitdrukken dezer
noodzakelikheid anderzijds. Want een dichter die, bij alle ontroering, over de
‘Godheid’ spreekt in plaats van over ‘God’ is er een die, in de manège nog, slecht
met zijn Pegasus weet om te gaan. (‘Vriend, laat de teugels los’, roept de stalmeester).
De onkennis van dit lyries aksioom dat alle abstracta in poëzie de allures van het
allerkonkreetste moeten aannemen, deze onkennis weegt zwaar op de poëzie van
Gilliams en moest men niet voortdurend, maar werkelik voortdurend dan, door nieuwe
konstateringen daaraan herinnerd worden, hoe in de grond fris de ontroering van
Gilliams is, hoe volstrekt eerlik, hoe eroties de dichterlike drang bij hem is, men zou
hem, ten gevolge van sommige ongelukkige abstraherende beelden (‘Natuur! o
voedster van dorstige bloemen’) en van sommige vreselik pedant klinkende konklusies
voor rhetorikaal gaan houden. Zo blijft er vaak iets potsierliks in het heerlikste gebaar
van deze dichter. Het is jammer. En het is vervelend, wanneer men bedenkt dat dit
potsierlike grotedeels door de moeilikheden van het milieu is bepaald. Tegenover
de lyriese drang is er bij Gilliams - en ook dit is weer Vlaanderen op zijn best - geen
korrektief. Gelukkig dat wij nu met een werkelike drang hebben te doen. Maar
ongelukkig moet deze drang zich tegen het ongunstigste milieu in - het gebrek aan
geestelike evenwichtigheid bij Gilliams tussen elan en kennis - manifest maken. De
hel is geplaveid met goede bedoelingen. En Vlaanderen dan, en Vlaanderen?
Weinige gedichten zijn zo zonder evenwicht als deze van Gilliams. Reeds deed
ik opmerken het gebrek aan juiste verhouding tussen het abstrakte en het konkrete.
Hetzelfde geldt voor de andere tegenstellingen, alvast voor de verhouding tussen het
verhevene en het nederige. Wel ziet Gilliams, die een dichter is, intuïtief juist hoe
de uitersten ook hier elkaar raken en dat er een wisselwerking moet zijn tussen beide,
maar voor de uitdrukking zinkt deze juistheid in het potsierlike weg, b.v.: ‘o stem
van de schorre zandleurder, gij, die de huisvrouw wenkt aan hare haastige bezigheid.’
En deze machteloosheid der uitdrukking houdt het gehele gedicht door aan, op een
zeer arbitraire afwisseling gebaseerd. Een ontwikkelde zin voor verhoudingen geeft
hem, die, waar hij zich gewoon bij de kompositie van natuurverschijnselen houdt,
zo ontroerd en zo ont-
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roerend is, oppervlakkigheden als deze in het hoofd:
‘Het hoofd voor-over, werelden zwaar,
wij moeten doorgronden waar 't leven staakt,
en waar Gij schuilt trachten wij te weten.’

Het gebrek aan evenwicht strekt zich over het gedachtelike in het zuiver taalkunstige
uit. Wij zagen reeds hoe iets dat als ‘abel’ werd bedoeld aan de krachteloosheid der
uitdrukking mislukte. Soms zet de dichter een hoge borst om ten minste zich zelf in
de kracht zijner uitdrukking te doen geloven. Hij zegt dan:
‘en, gansch alleen, gelijk een hond,
na de andren in een poel van donkerte gebleven
roep ik u aan uit al de kracht van mijn leven.’

Zo zijn er een hele reeks gedichten, die eenvoudig vernietigd worden doordat de
uitdrukking kunstmatig moet worden versterkt om de hoogte te bereiken van de
blijkbaar al te verhevene gedachte.
Men zegge niet dat Gilliams slecht nederlands kent. Zijn woordeschat is vrij groot.
Doch wanneer ge in de derde persoon van de ind. praes. ‘wilt’ treft, geloof dan niet
met een zetfout te doen te hebben: ik vond deze vorm driemaal terug, wat tegen de
‘zetfout’ gewoonlik als bewijs pleegt te gelden. Trouwens te Antwerpen zegt men:
hij wilt. Men zegt er ook ‘honing’ in plaats van ‘honig’, en de heer Gilliams houdt
het, zonder dat hij om dit besluiten weet, met het dialekt. Onduidelik blijft me ook
het lyriese voordeel dat moet resulteren uit het gebruik van ‘subtijl’ in plaats van
‘subtiel’. Zeker, daaraan is niet te twijfelen, heeft dit gebruik zijn reden: Vlamingen
hebben redenen voor alles en nog wat. (‘Waarom de Nederlanders naäpen’, zei er
eens een ‘en “groen” zeggen in plaats van “gruun”: kijk eens: de Duitsers zeggen
toch ook: grün.’) Verder treft ge: starren, ontfarmen, onnozelheid (in de zin van
onschuld), verveerlikheid (voor angst), ‘bloemen welken in een glas met water’ en
dan nog verscheidene ongelukkige genitieven: wel een potpourri van diverse
dialektvormen, van archaïsmen en onbeholpenheden.
Een taalfout hier of daar, het is zo erg niet, meent deze heer Boulenger, die niet
de generaal is. Wat echter werkelik spijtig is bij Gilliams is deze algemene toestand
van onbeholpenheid der uitdrukking, van verwarring in het gedachtelike en van het
gedachtelike tot de uitdrukking; tweemaal betreurenswaard omdat wij hier met een
werkelike begaafdheid hebben te doen. Het is te vermoeden dat deze onbeholpenheid
vele lezers zal afschrikken. Ten onrechte, maar de slordigheid bij de behandeling
van het materiaal is daardoor niet excuseerbaar.
Dat Gilliams lyries begaafd is, daaraan is niet te twijfelen wanneer men naar de
fiziese drang luistert, die gedichten als deze op blz. 21 en blz. 23 bepaalt. Deze
gedichten zijn ordeloos; de fiziese drang is er niet in aanwezig gelouterd en
vergeestelikt, maar wel
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jong en zonder differentiëren tussen de psychiese waarden die éen na éen om de
voorrang dingen. Noch meer noch minder dan dit dus: bloot fiziese drang.
Ik zegde reeds dat zijn sensibiliteit tegenover de natuur zijn schoonste eigenschap
is, en voegt men deze bij de fiziese drang dan komt men reeds tot een samenhang
van eigenschappen die alleen op een goed regelaar wacht. (Ik weet: dit alles is vreselik
pedant; maar waarom is er in Vlaanderen zoveel begaafdheid en zo weinig kennis?)
Als bewijs van deze sensibiliteit tegenover de natuur, is het behoud van het spontane
bij de kompositie van de fenomenen die het gedicht zullen opbouwen, te bewonderen.
Voor deze houding zijn In het gras, het goede Zonnebloemen rond het blokhuis,
Avondstuk en Vaarwel in de stad bewijsvoerend. Daarbij blijkt ook uit deze stukken
hoe Gilliams er dicht bij is die gebeurtenissen uit het persoonlike te lezen, die vatbaar
zijn voor het dragen van een algemeen beleven. Zoals bij Gezelle is zijn vertrekpunt
gewoonlik een zeer individuële gebeurtenis, maar zijn gedichten zijn spijts de
opsomming van de elementen dezer gebeurtenis, nooit persoonlik exclusief.
Buiten de tachtigers en de negentigers heeft hij ook de jongeren gelezen. Dat hij
ze gelezen heeft en zelfs dat hij door enkelen mag beïnvloed zijn geweest is niet
wezenlik: prettiger vind ik het te konstateren dat hij binnen deze beïnvloeding een
zekere maat houdt.
De tendens van sommige zijner beelden b.v. stamt uit de vlaamse poëzie, die rond
1916 ontstond en die nu, met Wies Moens en Marnix Gijsen aan het hoofd, een
maatgevende beweging (vooral voor Holland maatgevend!) is geworden. Maar
Gilliams gaat nooit tot het uiterste, de vaak gewraakte ‘banaan van zoete vergiffenis’
van Marnix Gijsen; zijn gewaagdste beeld is geloof ik: ‘uwe liefde. O meir tussen
Gods stralende bergen’, een metafoor die niet dichtbij is misschien, doch ook niet
invers-pedant.1 Dit wordt hij alleen wanneer hij er begint om te denken dat ook hij
een dichter is en dat hij bijgevolg algemene konklusies heeft te trekken en
citaat-wijsheden voor de druk-inkt moet klaar maken, zoals b.v. het geval is met het
slot van het gedicht op blz. 53. 't Spreekt van zelf dat ook een gedicht als dit Op het
sterven van Margaretha Hols t' Amsterdam mislukt is. Het verwoorden daarvan ligt
buiten de kracht van een natuurlik doch te weinig ervaren dichter.
Voor het beste uit deze bundel hou ik het gedicht: Ik zag u werken op het veld,
Zonnebloemen rond het blokhuis - behalve het slot met de zwakke bepaling:
‘blauwgroenig snelde de trein door de landouw’, - Morgenstond - een beetje te zeer
systematies - en vooral dit, H. Joannes op Patmos:

1

Invers-pedant slaat niet speciaal terug op 't beeld van Marnix Gijsen. Ik had net zo goed
metaforen en beelden van mezelf uit Het sienjaal kunnen citeren daartoe. - Er zijn twee
kategorieën dichters: zij die zich wel en zij die zich nooit vergissen. Ik behoor tot de eerste
kategorie. Urbain van de Voorde b.v. bepaald tot de tweede.
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Schepper met de trompet.
Het tafereel der engelen
en de kolk van licht
met de mystieke Adelaar
staan in 't getij voltrokken.
Het menschdom danst
in stilte.
Zacht rolt de donder
De verte in bliksem-blauw verraden,
met torensteden op gebergte en
slingerpaden.

De dichter en zijn schaduw vooraf gaan gedichten uit 1918-1920, onder de titel Een
jong reiziger bij elkaar gebracht. Deze gedichten zijn gaver doch onpersoonliker dan
de latere, hetgeen begrijpelik is wanneer men bedenkt dat de dichter het literaire
model dezer gedichten getrouwer nabij bleef. Zij zijn ook minder slordig; het doet
mij hoopvol vermoeden dat de slordigheid van Gilliams misschien een bijverschijning
van zijn evolutie is en bijgevolg niet onuitschakelbaar.
Summa Summarum: Gilliams moet dichten. Met Mr. La Palisse: indien hij meer
zorg aan zijn gedichten besteedt, worden zij allicht beter.
Doch aan zijne begaafdheid is niet een ogenblik te twijfelen.
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Richtingen in de moderne Vlaamse poezie
Mevrouwen, Mijnheren,
Vermeldt uw invitatiekaart dat ik deze avond zou spreken, ja nog wel een
voordracht zou geven over richtingen in de moderne poëzie, zo is dit een vergissing
die in een al te snel gemaakte afspraak haar oorzaak vindt. Uw sekretaris, de heer
Toussaint van Boelaere heeft me in 't voorbijgaan dit thema voorgesteld en ik heb
het aangenomen omdat deze titel ten minste even goed onvolledig is als welk andere
en anderzijds even onvolledig mijn eigen onvolledigheid, d.i. mijn skepse in zake
de mogelikheid ener bepaling van het lyriese, nabij komt. Derhalve vond ik het niet
nodig te korrigeren. Maar nu ben ik wel verplicht u te bidden niet zulke hoge
verwachtingen in mijn voordracht te stellen. Overigens, meen ik, is het steeds iets
verkeerd hoge verwachtingen te hebben. Ik zal enkel trachten mijn standpunt
enigermate te verduideliken en daarna, als illustratie, enige gedichten voordragen.
Dit betekent natuurlik niet dat er geen richtingen in de moderne vlaamse poëzie
zouden zijn. Wel integendeel. Er zijn altijd richtingen, namelik de goede en de slechte,
maar tot ons aller geluk is geen enkel dichter volledig met zijn eigen richting identies,
zodat we dit over de twee richtingen gerust mogen verklaren zonder iemand te
kwetsen. Ook de stroming is tweeërlei: de koude en de warme. Blijkbaar is de warme
stroming identies met de goede richting. Het overige heeft geen belang. Hiermee is
dus het feitelik thema van mijn voordracht uitgeput.
Wat ik daar zeg heeft natuurlik niets meer te betekenen dan dit: dat ik vroeger zeer
veel over richtingen heb gesproken en geschreven en dat ik nu deze boel feitelik zat
ben. Het doet me steeds een waar genoegen te mogen konstateren dat ik ongelijk heb
gehad. Gelijk en ongelijk zijn geen volstrekte waarden. Op souplesse komt het ten
slotte aan. En iemand die gelijk heeft is zeer zeker een gelukkig man, maar dan toch
gelukkig op de wijze van een lamme. De heren objektieve kritici die mijn verklaring
betreffende het bijzakelike karakter van de richting goedkeurend mochten onthalen,
zeg ik nochtans: hoedt u, wat ik daar zoéven zei betekent geen evolutie naar een
minder sektair inzicht. Sektair zal ik steeds blijven omdat ik een zekere liefde heb
mij als boeman te verkleden en de mensen van het zogenaamde objektieve oordeel
te verschrikken. Want natuurlik, wanneer ik zeg dat ik niet meer zoveel waarde leg
op het situeren der richtingen, dan spruit deze mening alleen voort uit mijn overtuiging
dat mijn richting inderdaad de goede is. Dat in verhouding tot dit herkennen het
zwijgen mij tot gewoonte wordt, mag de gezworen kameraden der lieve logika niet
bevreemden.
A propos en tussen haakjes over de heren der logika gesproken, hoort nu eens
even dit: deze heren bezitten de logika als hun eigenste eigen, als vlees van hun bloed
pleegt men te zeggen, en nog zoeken zij in de poëzie, deze arme duts, naar deze hun
allereigenste logika! Het is alsof een rijke heer - want een mens met logika en gezond
verstand is wat een rijke heer - het is alsof zulke rijkaard dus, die de portefeuille vol
ban-
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kies heeft, een landloper zou aftasten naar een gouden horloge! Het is toch werkelik
niet logies zó te handelen, heren van de logika. En de poëzie, deze arme duts, zegt:
‘hooggeachte heren met de zijden hoeden gaat, bid ik u, aan mij voorbij, want wat
jullie zoeken, heb ik niet en wat ik heb zoeken jullie niet, ergo.’ En de arme duts
lacht, want hij is geestig en hij zegt: quod erat demonstrandum. En logieserwijze,
want geen mens ter wereld trekt gaarne aan het kortste eindje van de koord, worden
de logiekers woedend om dit evenwel zeer logies vertoog. Daarmee is deze parenthese
gesloten.
Ik zal u dus niet spreken over de richtingen, na deze kleine lezing zult u
desaangaande nog zo wijs zijn als vroeger. Vooraleer ik mijn gedichten voordraag,
zal ik trachten rapsodies een standpunt duidelik te maken vanwaar men met éen
sprong midden in deze gedichten kan vallen, natuurlik voor zover een elk zijn sprong
goed berekent.
Rapsodies, zei ik en dat was, al zeg ik het zelf, goed gezegd. En toch ik zou het
nog beter kunnen zeggen: ik zal trachten mijn opvatting van de dichtkunst gaandeweg
te omsingelen, telkens met een nieuwe formule weer van een andere zijde naderbij
te komen, in de kennis dat slechts door een bij intuïtie gemaakte som van deze
verscheidene, ja soms bijna kontradiktories schijnende bepalingen, mijn begrip van
poëzie vastere vorm kan krijgen.
Overigens ik zei daar zoéven dat ik niet over de richtingen zou spreken. Dat is
natuurlijk vals. Ik zal er wel over spreken en wel zo dat ik naar vermogen zal doen
om gene richtingen, die niet de mijne zijn, af te maken.
Indien deze inleiding u al te fantaisisties mocht voorkomen, zo roep ik u toe: ‘hoedt
u, hoedt u!’ Ik ben een sociabele jongeman en daarom ben ik, om half negen 's avonds,
nooit droefgeestig. Overigens u weet er is nog een kategorie mensen aan wie het
verboden is 's avonds droefgeestig te zijn. Gelukkig vinden zij vaak wat men op de
kunstmarkt haar afnemer noemt. Ik nu wel integendeel ben niet optimist omdat het
mijn beroep is optimist te zijn, maar wel uit pure beleefdheid. Diepzinnige lui gaan
misschien achter deze verklaring tragiek zoeken. Houdt op! Mijn geval is niet dat
van Pagliaccio en evenmin dat van Don Quichotte. Nogmaals integendeel, mijn geval
is veel leuker: het is dat van ex-koning Nikita van Montenegro, een wijs koning die
oorlog voerde omdat hij zeker niets te verliezen en bijna niets te winnen had. Men
kan het vernuftig inzicht bewonderen dat hem toeliet het pessimisme te aanvaarden
precies alsof het allerbeste hem was weggeleid. In dit verband heeft het mij genoegen
gedaan in de krant te lezen hoe de heer Toussaint de heer Joh. de Meester heeft
bedankt, de voorzienigheid voor de Vlamingen, net alsof er voor ons nog zulk een
voorzienigheid is. Maar de heer Toussaint is een dichter uit de mij voorafgaande
generatie, dit is dus iemand die lyries overdrijft. Mijn generatie kent of beter ik gans
persoonlik ken zulke ruiterlikheid niet meer. Ik loof slechts mezelf en trouwens doe
ik ook dát nog zeer slecht. Maar het doet mij genoegen te konstateren dat de
dankbaarheid niet uit de wereld is, waar ik persoonlik weinig het vooruitzicht heb
mij langs deze zijde des harten biezonder aktief te gedragen. Ik meen: het is maar
jammer dat de fraaie letteren niet een wedren zijn, want, nietwaar, wint bij een rennen
de out-sider, dan haalt hij het gewoonlik ook met een zeer gunstige kwotering, stelt
u eens voor: vijftig tegen een! In dit paarderennen nu, zou ik,
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het spreekt van zelf, mijn vermogen op mezelf spelen en dan wel, daar ik de outsider
ben, aan gene gelukkige kwotering! Aan de tegenspelers zeg ik maar: past op, indien
ik het haal. Jullie spelen niet op mij, à la bonheur, doch verliezen jullie, dan krijgen
jullie ook geen dag krediet. Nu dan, deze idealistiese perspektieve eenmaal met de
schuldbekentenis te kunnen komen aanzetten verklaart voldoende mijn optimisme
à la koning Nikita. Niet alleen van brood leeft de mens en anderzijds: hoop doet
leven.
Diegene die men bij het paarderennen een outsider noemt, wordt elders - in de
geschriften die over de wijsheid handelen - een eenzame geheten. Literatuur nu is
een middending tussen paarderennen en wijsheid. Binnen het gebied der literatuur
vertrekt men als outsider om, mits men volhardt, als eenzame te besluiten. (Tussen
haakjes zij bemerkt dat Rimbaud alleen het gegeven was als eenzame én te vertrekken
én te besluiten). Trouwens heb ik ook bij een paarderennen steeds de grootste
sympathie gehad voor gene jockey die zijn rit reed zonder deze zwaai die de galerij
bevalt en zo alsof hij dit rennen geheel voor zich alleen volbracht,
(beginfragment)
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Karel van den Oever I1
Schaduw der Vleugelen, Antwerpen, Neerlandia, 1923.
Misschien is mij het toeval gunstig dat, eerst nu in '26, dit in '23 verschenen boek
van Karel v.d. Oever mij doet geworden. Ik wil hiermee alleen zeggen dat dit in 1923
reeds verouderde boek deze eigenschap in 1926 nog klaarblijkeliker vertoont en dat,
alleen reeds daardoor, de feiten mij op een afstand plaatsen die ik - misschien - in
1923 niet zou hebben bereikt. Ik zeg trouwens uitdrukkelik ‘misschien’, want
inderdaad, voor zover ik mijn eigen retrospectie mag betrouwen, geloof ik niet dat
het opgezweepte expressionisme dezer lyriek, zelfs in '23, mij zou hebben verward.
Maar in elk geval: nu is de verhouding klaarder en het boek van Van den Oever doet
reeds nu zo aan als het slechtste futurisme van de volgelingen. Niets is zo oud als
systematiese kunst tien jaar na de toepassing van het systeem. Godvruchtige
maanrijmen van dezelfde dichter zijn honderdmaal meer genietbaar dan de lyriek
van de expressionistiese Van den Oever. Het is voldoende, van deze laatste, regels
als deze onder ogen te krijgen:
‘Fluit-stooten hard tegen de zerk der lucht
als stoel die veel schuift’

om de - tans reeds archaïes resonerende - onbeholpenheid in de voorstelling en in
de techniek te toetsen; - een techniek die niet kort en pregnant realiseerde, maar wel
een die staat met de kinderlikste ellipsen, hiaten en gekunsteld-abstrakte
taalwendingen.
Politieke gedichten, die aan het slot van deze bundel voorkomen, laten mij toe van
bezijde mijn voorstelling van de personaliteit van Van den Oever, zoals zij uit de
kennis van zijn lyriek resulteert, te benaderen. Men vindt in Schaduw der vleugelen
het vlaamsnationalisties Vlaanderen, gedicht dat in 1919 ontstond en een ander tegen
Brussel dat scherp bedoeld is, maar juist door deze volontaire scherpte, dit
dik-er-boven-op-liggen zijn mogelikheid tot diepgang verliest. Deze scherpte wekt
anderzijds de herinnering op van een andere Van den Oever, die, minder
expressionisties en minder anti-belgies, doch niet minder oprecht, waarachtig niet
minder oprecht, de koning der Belgen bij gelegenheid zijner blijde intrede te Brugge,
in dicht en rijm s.v. pl.!, begroette. (Gene blijde intocht, die werd ‘opgeluisterd’ door
het in-hechtenis-nemen van de oude Van Oye). Het is nodig er de nadruk op te leggen:
twijfel in geen van beide gevallen aan de oprechtheid van deze dichter. Maar dan
ook: deze oprechtheid, die zulke divergerende manifestaties mogelik maakt is enkel,
meen ik, door een sentimentele impressioneerbaarheid verklaarbaar. In verband met
haar in het gemoedsleven staat een zekere flapuit brutaliteit in de uitdrukking. De
pauken van de militairkapel maken diepe indruk op

1

Nummering in de titel door de tekstverzorger.
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kinderen, grijsaards, middenstanders en Karel van den Oever. Doch waar de kleine
luidjes in vrede met deze - anderzijds als kracht onbekende - impressioneerbaarheid
kunnen leven, is gene houding voor iemand als Van den Oever niet denkbaar. Op
die ogenblikken, wanneer hij zich betrapt te gapen naar de serjant-majoor van de
paukeslagerij, moet hij voor zich-zelf niet mals zijn. En men verklaart zich, uit de
gansheid der verschijning, de toon van opstand en jeremiade die de lyriek van Van
den Oever bindt. Deze auteur die, als kriticus, soms zeer volgehouden kritieken levert,
is, als persoonlikheid genomen, weinig krities. De volharding die zijne kritieken
kenmerkt is geenszins masker, doch flagellante-dwangbuis. Verder ook als dichter:
hij meent door een zekere brutaliteit van de uitdrukking het gemis aan reaktieve,
korrigerende persoonlikheid tegenover de verschijnselen weg te nemen.
In welke fatale kringloop stond het geschreven dat deze dichter, die in 1914 niet
enkel orthografies archaïseerde, men denke aan Jufvrouw Roemers, in 1919 ineens,
zonder reveilje-blazen, naar het expressionisme zou overlopen? (Overlopen: het
woord is van Karel van de Woestijne. Wies Moens en, geloof ik, Marnix Gijsen, zijn
over dit woord gevallen. Ik kan er niets verkeerds in vinden. Of is Van den Oever
soms een voorloper te noemen?) De expressionistiese gedichten van deze dichter
getuigen inderdaad dat de verandering in de keus van het emotieve en in de
uitdrukking veeleer op een eenvoudig wilsbesluit berust dan wel op de organiese
ontwikkeling van een lyriese voorstelling. K.v.d. Oever staat ineens middenin het
expressionisme: met de arrogantste en meest overdreven beelden, de meest
uitsluitend-systematiese onder de vlaamse expressionisten, ook de uiterlikste
expressionist, bij wie een volledige diskrepans is te konstateren tussen de vorm en
de inhoud, een dichter ten slotte die zich de techniek zijner keuze niet in het geringste
heeft tot eigen gemaakt, maar die, wel integendeel en wellicht in het onderbewuste
besef dezer leemte, die techniek bloot uiterlik in hare derde macht omzet, om zich
door deze krachttoer op het niveau der anderen te stellen. Iemand die onverpoosd
fortissimo speelt en het luide der klanken reeds voor een teken van kracht neemt.
Het is de typiese houding der volgelingen. Zij menen alleen reeds door overdrijving
over de prestatie van het oorspronkelike model heen te gaan.
De lyriese opgezweeptheid van Van den Oever belet de mededeling van de
ontroering, want deze opgezweeptheid laat geen ogenblik toe te geloven aan de
oprechtheid van het uitgedrukte, omdat de uitdrukking zelve reeds onoprecht is.
Natuurlik kan over de oprechtheid in lyriek lang over en weer worden gediscussieerd.
Het verband, in Costerlike zin, tussen de eerlikheid van de dichter en lyriek ontsnapt
mij volkomen. Onmiddellik gegeven en rationeel is alleen het onderzoek naar de
eerlikheid van de uitdrukking. Marnix Gijsen, in zijn inleiding tot de Godvruchtige
maanrijmen van Van den Oever, heeft gerepliceerd op De Ridder en diens twijfel
betrekkelik de katolieke eerlikheid van de dichter der Maanrijmen; deze repliek
bracht echter geen enkel argument naar voren. Ik zeg nu: over de katolieke eerlikheid,
over de inhoud van het uitgedrukte kan ik niet oordelen; ik wil het ook niet, want,
meen ik, het is, als kriticus, niet mijn taak. Maar ik neem stelling tegenover de
eerlikheid van Van den Oever voor zover ik, op grond van zijn formele wereld, het
volstrekte recht en een reële grondslag
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heb daaraan te twijfelen. Zijn uitdrukking is onoprecht. K.v.d. Oever is geen
expressionist. En wanneer hij zich van deze uitdrukkingswijze nochtans bedient,
liegt hij, liegt hij dat hij zwart ziet en wellicht ook, zoals men anderzijds pleegt te
zeggen, dat hij zelf het gelooft. Want slechts door opgeschroefdheid bereikt hij een
- het spreekt van zelf: gans kunstmatige - expressionistiese atmosfeer. Hij is een
dichter die voortdurend de dosis expressionistiese middelen moet verhogen om te
vermijden dat zijn uitputting manifest zou worden. Deze expressionistiese middelen,
dit aandikken van de emotie, deze ellipsen en telegrammen, deze barokke
konkretisering van het absolute zijn K.v.d.O. wat morfium de morfinomaan is. Neem
de priknaald weg en vóór de inzinking valt het masker van het gelaat. Zo is het lyriese
aspekt van deze gedichten. En van dit lyries aspekt van oneerlikheid uit kan de lezer
niet meer aan het eerlike van de inhoud geloven. Deze eerlikheid mag er al dan niet
zijn, de lezer toegankelik is zij geenszins. Daarbij komt nog dit partikulier moment
dat het godsbegrip van K.v.d.O. scherp transcendent is en dat hij dit gevoel van
transcendente religiositeit (deze a-mystiese ervaring van het goddelike) wil
verduideliken met allerkonkreetste beelden, zoals b.v. deze: ‘de zilvermond des
Vaders lacht lustig achter de nachtruit’; zulk amalgaam van ervaring der transcendens
van God en van hare realistiese konkretisering maakt weinig de indruk van een
organiese groei uit de ontroering, dit amalgaam blijft als ‘Mache’ aandoen: een
expressionistiese overdrijving, op de rand van het potsierlike.
De werkelike ontdekkingen van het expressionisme heeft Van den Oever zich niet
tot eigen kunnen maken. Hij heeft zich blind gestaard op de grofste uiterlikheden,
namelik op de mogelikheden van het beeld, het elliptiese en de nomenclatuur van
roep-volzinnen. De toepassing dezer middelen vindt men voortdurend terug, b.v.
hier waar ik de charge van het beeld en de nomenclatuur te gelijk vast heb:
‘Maar het wazig fresco der boomen
bijzonder stil onder de avondster
het blauw bosch-gobelijn.’

De grootste ontdekking van het expressionisme, deze van Aug. Stramm, de hernieuwer
van de germaanse poëzie, moest aan Van den Oever als ‘Spielerei’ (waarachtig dit
noemen de ethicisten ‘Spielerei’: de grondeloze diepte van het woord: ‘vis’!!)
voorbijgaan omdat hij ten slotte technies te zwak is, een zeer arm kunstenaar van het
woord. Zijn meest evocatieve woordkoppelingen zijn er van deze graad: ‘zilveren
visch-schilfers’, ‘de gansche kim wit-tin’; deze laatste koppeling reeds verraadt
veeleer inspanning dan kracht. Doch daarnaast hoeveel hulpeloosheid:
‘De aarde is een witte meel-bol
de maan is van wit meel vol;
Wit bloed.’
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Inderdaad dit is geen ‘Spielerei’, al wordt hier een hopeloze poging gedaan met de
woorden te spelen.
Daarbij komt de cerebraliteit van zijn beelden, en wel zodanig dat zij, niet
onbegrijpelik, lyries te ver liggen:
‘heete randen
mijn ogen omspanden
o, die glaslooze vuurbril.’

De hete randen om de ogen worden hier bij een vuurbril vergeleken. Goed. Maar
plots herinnert zich V.d.O. dat de vergelijking in werkelikheid niet op een vuurbril
kan terugslaan, doch enkel op het geraamte van dit objekt en, korrigerend, voegt hij
bij zijn vergelijkende term het epitheet ‘glasloos’. Dit negatief hoedanigheidswoord
nu zegt niets biezonders uit, het is lyries volstrekt zonder kracht en het heeft alleen
een funktie als prozaïese korrektuur van een op zich-zelf onjuist beeld. Stoffelik
gezien is deze koppeling ‘glaslooze vuurbril’ te ver om suggestief te zijn en geestelik
is zij, als associatie, te dicht en zonder diepte.
Karel v.d. Oever situeer ik als volgt: ‘hij is niet een dichter. Wel heeft hij biezondere
ervaringen mee te delen. Indien hij zich niet vergiste bij de keuze der middelen, zou
hij bijgevolg een beduidend schrijver kunnen zijn, hetgeen hij trouwens in Het
inwendig leven van Paul ook is. Van den Oever is literaat en hiermee meen ik niets
pejoratiefs. Integendeel ik denk aan zeer uitzonderlike mensen, als R. de Gourmont
b.v., die niets anders waren dan juist literaat. Een strofe als deze hieronder geciteerd
is lyries nul, maar wie weet, had de ervaring die daarin is uitgedrukt, op een andere
manier belangwekkend kunnen zijn:
‘Dit is de strijd mij beloofd
uit den mond van God den Vader,
Zoodat ik gonzen hoor elke ader
om de angst voor een onbepaalden tijd,
midden den donder van mijn zwaren strijd.’

Zoals zijn lyriek zelve, is ook de expressionistiese uitdrukking daarin een vergissing.
Zijn toestand in de literatuur wordt daardoor enigszins barok. Hij heeft zich nu
mateloos ingespannen om het expressionisme te bereiken, het expressionisme: de
halt voor de autobus. Op het ogenblik dat Van den Oever er aan kwam, zei de autobus
goeie middag en liet de expressionistiese dichter op het asfalt. Helpt het nog dat hij
wanhopige gebaren maakt met zijn parapluutje? En dat hij een vuist zet naar die op
de platvorm staan? Niemand kan het helpen dat Van den Oever te laat arriveerde.
En waarachtig een autobus kan niet stilhouden, telkens er een burger met een paraplu
wenkt. Heus, dat gaat niet.
Waarom gaat Van den Oever niet te voet? Niemand is verplicht met de autobus
te rijden. En ook te voet kom je op bestemming. Indien je maar niet op plaats blijft,
in de mening dat het voldoende is je paraplu in de hoogte te steken.
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Auguste Mambour
Wij kennen sommige schilders die, van ontdekking tot ontdekking voorwaarts
schrijdend, zich niet de tijd nemen hunne ontdekking formeel te ordenen.
Gans anders is Auguste Mambour. Men mag van hem zeggen dat hij vrij vroeg
daaraan is gegaan zijn voorstelling, van de sfeer van het pas-ontdekte uit, tot formele
standvastigheid te ontwikkelen; dat hij vroeg het ontdekken voor het ordenen heeft
verlaten, dat hij vroeg voor zijn oorspronkelikheid naar een formeel definitief kenmerk
zocht. Wat men ook moge denken over de orde die Mambour schept, wanneer men
een reeks schilderijen van hem bij elkaar ziet, zal men zich de indruk niet kunnen
verweren dat hier een schilder aan het werk is die de grootste nadruk daarop legt
geruime tijd in dezelfde richting te gehoorzamen.
Omdat hij vroeg heeft ingezien de noodzakelikheid van het ordenen ener
sensibiliteit tot een kunstontroering, waarvan een elk kunstenaar naar persoonlike
intuïtie het besef der wetmatigheid in zich draagt, is hij ook vroeg tot een resultaat
gekomen, dat benijdenswaard mag heten: een voorstelling die van hem is, een
amalgamering van ‘waarheid en dromen’ - om met Jonathan te spreken - die ge
derwijze bij geen ander kunstenaar vindt: deze versmelting deed hem niemand voor.
Bij alle schilderkunstige zuiverheid is er in zijn schilderijen even toch een vertellend
gebaar dat de toeschouwer in beslag neemt. Maar ook: het blijft bij het gebaar.
Sommige zijner schilderijen noemt hij vertellingen. Het is goed dat hij zich bij deze
aanduiding houdt: Mambour zou bezwaarlik kunnen zeggen welke vertelling. Het
is een beetje zo alsof de mensen op het schilderij plaats nemen en bij vergissing in
de mening verkeren dat zij moeten luisteren. Men weet niet wie verhalen zal. Doch
de poëtiese allure van dit gebaar vol onzekerheid, - allure die geen afbreuk doet aan
het zuiver-schilderkunstige - verhoogt zeer de stemming van het schilderij naar de
uitbeeldende zijde en naar de suggestie die van de mensegroepen uitgaat. Dit poëtiese
gebaar is nooit overdreven en het neemt nooit de bovenhand op het wezenlike: het
bewijst dan ook dat Mambour vroeg reeds tot een inzicht in de verhouding van de
abstrakte elementen die, in de processus, een schilderij bepalen, is doorgedrongen
en dat hij, door dit inzicht geleid, van de poëtiese ontroering alleen zoveel meeneemt
dat zij de schilderkunstig-formele niet stoort.
Zijn vormwereld is gaaf, bepaald door de gansheid ener persoonlikheid. Zijn
gebogen lijnen ontstaan uit de meest dingvaste materie en ontwikkelen zich, door
een persoonlike melodiek van het modelé ondersteund, naar een samenhang van
immateriële orde. Zo blijft zijn vergeesteliking toch steeds zeer vast aan de aarde
nog.
Zijn formele differentiëring is eenvoudig; zij ligt op hetzelfde niveau als zijn
voorstelling die gaaf is, doch elementair. Op de gespannenheid der menselike lichamen
antwoorden de rechte lijnen der artificiële voorwerpen. De booglijnen zijn meestal
gespannen, de rechte los: daardoor voltrekt zich zeer melodieus beider versmelting.
Zijn donker koloriet is goed gekozen. Het draagt gelukkig het eenvoudige
versmelten
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van stof en vergeesteliking zoals dit bij Mambour gebeurt. Het is niet geheel aarde
en slechts van verre heeft het de schijn van metalen. Zijn palet is voornamelik blauw,
afgewisseld met grijs en rose. Het draagt goed deze donkere idylle en dit idylliese
duister, beide de schilder Mambour lief.
Zijn polychrome tekeningen brengen meer licht in zijn gamma. Het rose komt
vaker voor en de groenen, die hij maar zelden in zijn schilderijen toeliet, mogen hier
het groffe wit van het papier helder doen trillen. Zijn polychrome tekeningen hangen
tussen zijn schilderijen telkens als een lichtere verpozing.
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Enquête sur la jeune peinture française1
Evidemment - nous en resterons toujours là - je ne comprends pas du tout les
prémisses de votre questionnaire sur la jeune peinture française. Il y a là, dans vos
prémisses et à peu près en antithèse, les qualificatifs: cosmopolite et belge. Mais,
enfin, soyons sérieux: belge, ce n'est là qu'un cosmopolitisme provincial, un
cosmopolitisme arbitraire, sans nécessité intellectuelle, un hasard. Le cosmopolitisme
parisien est une réalité intellectuelle. C'est une tendance de l'esprit qui se manifeste
assez fréquemment que d'évoluer de la race vers une situation cosmopolite. (Exemple:
le 18e siècle allemand). Mais jamais l'esprit ne tend à la bâtardise.
On peut défendre deux points de vue: d'abord celui de l'esprit nouveau, de l'esprit
européen, de l'interpénétration, de la tradition commune, point de vue qui, dans l'objet
qui nous occupe, ne connaît plus que des peintres et qui considère que si, demain,
un peintre russe vient habiter Paris, il fera partie, avec son apport nouveau, de la
jeune peinture française par le fait même de son milieu et du choix de celui-ci. Il
importe peu de savoir si les ‘étoiles’ de la jeune peinture française sont des Français
ou des étrangers. On pourrait l'appeler: l'école de Paris, sans engagement racique. Je
tiens à cette façon de voir, en ajoutant que Breughel est bien moins flamand que
Quentin Matsys ou que van Roymerswael et que Hals est plus hollandais que
Rembrandt. Et pour les contemporains, je demande: Brancusi est-il Roumain? Oscar
Jespers est-il Flamand ou Belge peut-être? Feininger est-il vraiment Américain?
Campendonk est-il Allemand? Certes, Van Wijngaerdt est un peintre hollandais. Il
l'est par l'anecdote, par tout ce qui n'est pas pictural. La mauvaise peinture, celle-là
est toujours nationale.
Ou bien: on considère la peinture comme une extériorisation de la race, en mettant
l'accent non sur la volonté de connaissance qui s'exprime dans la peinture, mais sur
la façon de connaissance et en soulignant les éléments spécifiques qu'on rencontre
en elle. Cependant j'estime qu'ici on donne assez facilement dans la spéculation et
que l'histoire

1

Antwoord van Van Ostaijen op een enquête van het tijdschrift Sélection, waarin de volgende
vragen gesteld waren:
1. Est-il exact de prétendre que la Jeune Peinture Française exerce en ce moment une
influence prédominante sur les écoles étrangères?
Exerce-t-elle en particulier une influence sur notre nouvelle peinture belge?
2. La qualité de la production picturale française, prise dans son ensemble, est-elle
effectivement supérieure à celle des oeuvres étrangères et en particulier à celle de la peinture
belge?
3. Quelles sont selon vous, les tendances les plus caractéristiques, les marques distinctives
de la Jeune Peinture Française?
Citez les peintres français qui vous paraissent être les plus représentatifs et qui justifient
votre appréciation au sujet de la Jeune Peinture Française.
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de Hamlet, fils des pays brumeux du Nord, me paraît un conte assez gratuit. Mais
comme il est impossible d'épuiser ici le pour et le contre de la proposition racique,
admettons, comme hypothèse, contre un Hamlet à nous, un Polyeucte latin.
Je suivrai donc encore celui qui met en doute l'esprit européen pour adhérer à un
point de vue racique. Mais alors, pour que cette façon de voir tienne à quelque chose,
il faut mettre l'accent sur l'adjectif. Rejeter cet esprit européen, le remplacer par une
conception racique et illustrer cette conception par l'exemple belge, cela ne touche
plus à aucune réalité. D'ailleurs, si vous ne le croyez pas, cherchez donc le commun
dénominateur racique pour quelques artistes belges p. ex.: Van den Berghe, Oscar
Jespers, Creten, Maes, Mambour.
Surtout prenez garde de ne pas trouver ceci: ‘la Belgique, un pays ouvert à toutes
les influences, aussi bien celles du Nord et de l'Est, que celles du Midi.’ En effet, il
faudrait vous répondre que vous montrez un élément purement négatif et que la
civilisation plastique qui en serait le résultat, s'appellerait dans l'histoire de l'art:
provincialisme à influence mixte.
Et je réponds à vos questions:
1. - Influence? oui. Prédominante? oui, pour la peinture allemande, hollandaise et
belge. Non, pour la peinture italienne (Carrà, Morandi).
Influence prédominante sur la peinture belge? - Mais enfin, cela crève les yeux.
2. - La qualité de la peinture française prise dans son ensemble est-elle supérieure
à celle des oeuvres étrangères? oui.
A la peinture belge? - Mais oui, n'est-ce pas, ce compte est assez net.
3 a). Comparées à la peinture étrangère, il n'y a pas de tendances caractéristiques
françaises. Pour les marques caractéristiques, tout tient à la qualité.
Les Français sont meilleurs peintres. La belle matière alors? - Mais non, mais non:
Frans Hals est, du côté de la matière, un bien meilleur peintre que Rembrandt.
Cependant je dirai: Rembrandt est plus peintre, à cause du problème pictural qu'il
ose aborder. La peinture est un moyen de connaissance du monde et les tableaux de
Rembrandt marquent les étapes d'une lutte constante pour la conquête de cette
connaissance. Evidemment la peinture expressionniste allemande d'abord et la peinture
expressionniste belge après - surtout, ne l'oubliez pas, après - considèrent également
cette connaissance comme le point essentiel. Mais les tableaux de l'expressionnisme
n'expriment pas la lutte pour la conquête de cette connaissance, mais bien au contraire
ils se bornent à constater notre impuissance à la conquérir. C'est toute la différence
entre le mélodrame et la tragédie. Purement instinctive, cette peinture ne tient, par
là, qu'à la matière.
Quant à la jeune peinture belge, elle n'a posé les éléments d'aucun problème
nouveau. Picasso et Braque en France, Kandinsky en Allemagne, Carrà et Chirico
en Italie l'ont fait.
3 b) Matisse. - Picasso, Braque, Gris, Léger, Gleizes, Lurçat. - Modigliani. - Max
Ernst, Miró.
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Quelques notes sur la situation artistique en Flandre
L'opinion publique flamande? Le Flamand vit heureux dans la persuasion qu'on ne
l'aura pas. Cette ténacité à ne pas être dupe montre assez la solidité de nos liens ruraux
et prouve que nous restons encore, pour notre génération du moins, plus aptes à juger
de la qualité du bétail que de celle d'une chose artistique, cette dernière n'existant
que pour autant que celui qui en jouit veut bien en être la dupe. D'ailleurs, nous
aimons le bétail. Il suffit qu'un peintre en reproduise les concours, pour entendre nos
critiques découvrir la tradition flamande et, plus loin, la civilisation nordique, laquelle
se manifeste d'autre part par l'absence de toute compréhension des valeurs et de toute
tendance vers ce qui est clair et lucide.
Constatant son sérieux, le Flamand vit en heureux homme, joignant, quand il veut
marquer le plus haut degré de satisfaction, les deux mains sur le dos, un peu au-dessus
des deux boutons de sa redingote. Car, ne vous y trompez pas, même le Flamand qui
parle Rolls Roys est un homme-redingote. Et même s'il porte une salopette, il a
toujours la redingote en-dessous. Le Flamand est un homme qu'on n'appellera pas
Jacques et qui, avantage doublement sérieux, le sait.
Momentanément, il n'y a rien à faire et l'avenir appartient à la clairvoyante Madame
Louise seulement: les poésies d'Apollinaire ont la vie dure en Flandre et je n'ai pas
grand espoir à voir changer cette situation. Surtout pas de jeu! Si vous croyez,
messieurs les Artistes, que l'art est un jeu, détrompez-vous: le Flamand est un
gendarme sans pitié. Mais, volontiers, il laissera passer les Antons Wildgans,
maraudeurs sentimentaux, munis de recettes vaguement expressionnistes et de ces
quelques grands mots faciles, qui permettent au Flamand de reconnaître un esprit
synthétique et humanitaire. Et si Cocteau parvient à passer la frontière, cela ne sera
possible que grâce à certains commentateurs, qui l'auront muni de quelques pensées
solides, acceptables par nos amateurs de sérieux.
La Flandre, c'est le carnaval inverse: non point les docteurs et les clercs habillés
en fous, mais bien au contraire les fous mettant les attributs du docteur et du clerc.
Ou encore: la Flandre, c'est la maison du docteur Goudron et du professeur Plume.
Mais les manifestations d'art en souffrent, si tant est qu'il existe une relation de
l'art à l'opinion publique, le concert des badauds. (Il m'est assez ennuyeux de devoir
abandonner à peu près toutes les idées de la communauté, qui ont constitué notre
bagage initial, mais pour l'art - qu'on me pardonne ce sentimentalisme - il faut s'y
résigner: ‘Dieu le veut’). Allez donc raconter aux Flamands que l'art est facile! Ceux
qui tentent cette expérience, plus grave qu'elle ne paraît, en reviennent assez déçus,
n'est-ce pas, Gaston Burssens et Duco Perkens, vous les deux seuls écrivains de
Flandre qui avez essayé de jouer, vous Burssens, avec les mots et la souplesse de
leurs mouvements, vous Perkens, avec certains lieux-communs de la pensée et du
sentiment.
Cette constatation faite que la Flandre, et à plus forte raison les Pays-Bas, ne sont
guè-
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re propices à l'éclosion de certains talents, qu'on appelle dionysiaques, me voici
ramené à mon sujet qui est un résumé des manifestations d'avant-garde pendant
l'année 1925. Wies Moens, Marnix Gijsen, A.-J. Mussche, Frank van den Wijngaert
et autres poètes du groupe ‘sérieux’ - le groupe des cosmiques, si vous trouvez ma
première épithète trop peu sérieuse - n'ayant rien publié cette année-ci, force m'est
de parler du groupe ‘pas sérieux’, de Gaston Burssens et de Duco Perkens, ce que je
fais avec d'autant plus de plaisir que j'ai le vague espoir d'être admis parmi eux.
Le grand événement de l'année a été l'apparition de Piano, le recueil de poésies
du Malinois Gaston Burssens. Aussi bien, les critiques, mon cher ami Jan Boon
notamment, ont-ils proclamé M. Burssens le poète le plus insignifiant du mouvement
d'avant-garde. Une telle assertion n'a d'ailleurs rien d'étonnant pour celui qui connaît
le manque absolu de sérieux chez ce poète, encore qu'il porte doctoralement des
lunettes à monture d'écaille.
La poésie de Burssens est toute en souplesse: saut d'un mot à l'autre, que le
subconscient nous fait effleurer, ponts réussis entre les phrases, balancement au bout
des phrases-branches ou bien encore échafaudage périlleux au sommet duquel
Burssens plante le drapeau au lion noir (il vous dira que c'est une réclame de crème
pour bottines), mais en vain il attend les applaudissements d'un public qui ne veut
se dérider. Cependant ses surprises, pour multiples qu'elles soient, tiennent par une
mesure qui n'use pas la possibilité de l'émerveillement et l'imprévu est toujours amené
à propos. Et de quelle vision aiguë, de quelle netteté de dessin une poésie comme
cette Terrasse ne témoigne-t-elle pas? Burssens est un poète-félin; cela suffit pour
que nos amateurs de la poésie ne l'aiment pas. Les peuples du Nord détestent le chat.
Ils ont d'autres bêtes domestiques, parmi lesquels ils affectionnent surtout le
clergyman.
Sacre. Musique des sphères (‘Wijding. Muziek der sferen’), parfaitement: c'est le
titre d'un autre recueil de poésies qui lui, de par son exaltation cosmique, est tout fait
pour plaire à notre public. D'ailleurs, l'auteur ne détruit pas, mais, dit-on, acceptant
ce qu'il y a de bon dans ce qui a été et dans ce qui est, il construit une beauté nouvelle,
il aide à créer le style de notre temps. Nous voilà rassurés du sérieux de ce jeune
poète. On applaudit M. Pol de Mont, qui, de son propre aveu, est un critique ‘ouvert
à tout effort sérieux’, s'est trouvé, une fois de plus, dans l'obligation de lancer ce
jeune poète. A chacun de prendre sa responsabilité.
J'avoue que la poésie de M. van den Aker ne me révèle aucun talent personnel.
Par trois plaquettes qui se sont succédé rapidement, nous apportant pêle-mêle des
poèmes français et néerlandais. M. Seuphor a fait une tentative louable vers un apport
nouveau, mais je crains fort que, sa grande indépendance de l'orthographe et de la
grammaire mise à part, il n'y ait réussi. M. Seuphor, qui est assez sensible pour se
méfier du sérieux de notre Flandre apathique, n'a eu que ce seul tort de se prendre
lui-même trop au sérieux.
Les jeunes poètes de tradition qu'on nomme, d'après leur défunte revue, les poètes
du groupe ‘'t Fonteintje’, ont publié une anthologie, préfacée par M. Jan van Nijlen,
qui a profité de cette occasion pour écraser un peu les poètes que, d'un terme
archaïque,
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il nomme futuristes. Je n'irai pas, dans le sens opposé, si loin que M. Jan van Nijlen:
M. Richard Minne est un poète dont j'aime trop les trouvailles souvent subtiles, bien
que je regrette qu'il en fasse la quintessence de son art. Je suppose M. Richard Minne
un athée trop intelligent pour ne pas comprendre que le poète qui joue avec Dieu
dans son jeu, n'a pas seulement un atout de plus, mais qu'il joue avec un jeu qui, par
définition même, doit être supérieur au nôtre. Je peux louer le Minne artisan, non
point le Minne artiste.
Enfin, je dois attirer l'attention sur celui que l'on pourrait appeler la révélation de
l'année, M. Maurice Gilliams, l'auteur du recueil Le poète et son ombre, titre
symboliste qui ne doit cependant pas vous effrayer. Partageant l'admiration que lui
porte M. Karel van de Woestijne, je suis heureux de constater que nulle barrière n'est
infranchissable.
MM. A.-W. Grauls, Geert Pijnenburg et Aug. van Cauwelaert ont également publié
des recueils de poésies.
Duco Perkens est, à l'heure actuelle, le seul romancier d'avant-garde. Il a publié
successivement Bien mobile, un roman essentiel, Claudia, et Une entre cinq, deux
nouvelles. Bien mobile me paraît le meilleur livre des trois. Le romanesque mène
lestement l'action et, malgré la tendance cérébrale, ne se laisse à aucun moment
reléguer au deuxième plan par une analyse usurpatrice. On admire sa façon de mener
l'action et sa conscience à ne jamais prendre l'analyse de l'action pour l'action même.
Une entre cinq est une nouvelle remarquable par le groupement des éléments, par
sa mise en page. Cependant, j'y regrette la présence d'une certaine réaction contre le
genre sérieux, des boutades déplacées en somme et qui, intercalées dans une oeuvre
d'imagination, font prendre trop de place à cette polémique.
Finalement, il faudrait que je présente un résumé de l'action de notre théâtre, en
premier lieu, en ce qui concerne la valeur intrinsèque des pièces de son répertoire,
en second lieu, en ce qui concerne la régie. Qu'on me pardonne mon ignorance
presque complète à ce sujet. Ce qui m'intéresse au théâtre, ce sont, pour être bref,
des sonorités verbales et plastiques et non point ce dialogue qui fait dire à un des
acteurs précisément ces quelques mots qui permettent à son copain de continuer dans
la voie tracée. Ne vous y trompez pas: le dialogue est une entente entre les acteurs,
ils se moquent de nous. Alors c'est bien simple: je ne me laisse plus faire et je ne vais
plus au théâtre. Je sais bien que cette décision n'engage que moi et cela ne signifie
nullement que les pièces de MM. Teirlinck, Van de Velde, Putman ne soient pas
réussies.
Cependant, restant dans le domaine de la stricte vérité objective, je puis constater
que le théâtre flamand actuel en connaît qu'une direction, celle-ci très sérieuse
d'ailleurs, puisqu'elle procède d'un côté du théâtre expressionniste allemand et surtout
d'une connaissance absolument suffisante de celui-ci et d'un autre côté du théâtre de
Henri Ghéon. Une direction parallèle aux spectacles Beaumont en France n'existe
pas en Flandre. Par conséquent, la situation du côté régie se présente à peu près de
la façon suivante: l'acteur étant toujours un acteur, il n'est, pour une moitié du public,
qu'un beau gar-
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çon et pour l'autre un poète. Nous ne connaissons pas encore en Flandre le pître qui
est pître, c'est-à-dire acteur. Mais, évidemment, cela viendra. Le change français
présentant des avantages, nous pouvons envisager sous peu l'entrée du surréalisme
- un surréalisme sérieux - dans notre théâtre.
Tout cela ne m'empêche pas de préférer dans le genre expressionniste sérieux M.
Anton van de Velde à ses rivaux MM. Teirlinck et Putman. Pourquoi? Mais c'est
bien simple: les pièces de M. van de Velde me paraissent ordonner d'après une
préoccupation centrale, tandis que le théâtre des deux autres me semble absolument
factice. D'ailleurs - et cela en prouve la facture artificielle - le théâtre de Teirlinck
empire de pièce en pièce, ce qui fait que son Film au ralenti reste la meilleure partie
de ce que nos critiques appellent sa trilogie. Mais Je sers et L'Homme sans corps
sont des pièces franchement impossibles. Je comprends que des catholiques aient
protesté contre l'inutile impudeur du deuxième acte de Je sers. Mais je regrette qu'on
n'ait pas ressenti ce vice de l'inutile impudeur comme permanent, l'inutilité de cet
effort, l'illogisme absolu de cet agencement.
Du côté régie, il faut louer de M. de Meester la mise en scène de Marieke van
Nijmegen. Par après, De Meester s'est jeté sur quelques malheureux représentants
du sousexpressionnisme allemand. Je ne parle pas ici de la pièce de M. de Mont, qui
fait partie du répertoire de la saison 1925-1926.
Depuis peu, nous avons également une société des ‘Ballets flamands’. Comme de
juste, les ballets flamands sont en mains russes et le directeur en est M. Jean
Börlinnowski. On vient de créer la Forêt virginale, un scénario français du peintre
Van der Borght. La musique sous-russe est néanmoins d'un Russe authentique: M.
Iliachenko. On n'attend plus que des Mécènes de Galicie.
Et les arts plastiques?
Gustave de Smet et Frits van den Berghe se sont mis aux gouaches. Encore toujours,
Floris Jespers s'occupe principalement de peinture sur verre. Il emploie maintenant
une glace épaisse, ce qui lui permet de traiter également la matière même, la glace,
en y taillant certains contours, une technique de relief renversé qu'on pourrait opposer
à l'empâtement de la couleur sur la toile, un relief positif. Il essaie également
d'atteindre à une plus grande profondeur des sonorités picturales par l'introduction
préalable d'une couche d'émail. Prosper de Troyer est fortement en progrès. Il a
abandonné ses portraits décoratifs et clos sa série de Maternités pour s'attaquer à la
composition. Il se pourrait bien que ses compositions constituent la révélation de
l'année et que ce peintre courageux entre tous et dont l'émotivité paraît de plus en
plus concentrique, ait trouvé, dans la mise en page hardie de sa nouvelle manière,
l'entier épanouissement de sa personnalité.
Mais, en dehors de mon emballement personnel, je puis, de façon objective,
constater, dans les limites de son oeuvre même, le grand progrès qu'il vient de réaliser.
Permeke fait des marines. Il y a différentes façons de brosser des marines, et Permeke
le sait. Enfin, il faut constater chez Peeters une évolution heureuse qui se manifeste
par l'inté-
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rêt qu'il porte à l'introduction d'une peinture à valeurs dans la plastique pure.
Oscar Jespers a quelques pierres, de taille directe, qui accentuent surtout dans la
ligne un essai vers une plus forte sensibilisation de la matière.
Et Peeters a fait quelques beaux tapis.
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Alice Nahon
Keurgedichten uit ‘Vondelingskens’ en ‘Op zachte vooizekens’. Met
karakterschets van Dr. C. Tazelaar, Antw., De Nederlandsche Boekhandel,
1926.
‘Deze keurgedichten zijn verzameld uit de bundeltjes Vondelingskens, 9e uitg., en
Op zachte vooizekens, 7e uitg.’ Aldus leiden zij die als ‘de uitgevers’ tekenen deze
keurgedichten in, waarmee zij blijkbaar willen bewezen hebben dat Mej. Alice Nahon
wel degelik een publieke dichteres is. Noblesse oblige en het publiek stelt zijn
voorwaarden aan het intiem leven van een publiek dichter met evenveel recht als het
verlangt dat de tranen van Mevrouw Henny Porten moeten beantwoorden aan een
serie oorzaken, dewelke men ‘gevoel’ pleegt te noemen. Een publiek dichter moet
beantwoorden aan bepaalde wetten van het intieme, van het gevoelsmatige zoals het
publiek zich behaagt deze te denken. Voor het overige zijn de uitgevers van dit
keurboekje niet zonder geest, waar zij verklaren: ‘in vorm, taal en gedachten zijn de
versjes zo keurig en eenvoudig dat ook het minder koopkrachtige en zelfs het minder
ontwikkelde publiek ze met genoegen leest’, waaruit blijkt dat de keurigheid in vorm,
taal en gedachten een eigenschap is die voornamelik door het minder ontwikkeld
publiek kan geappreciëerd worden. Het is, voor uitgevers, een alleszins merkwaardig
standpunt.
De heer Dr. Tazelaar (Goddank vergat de uitgever niet het ‘Dr.’ voor de naam te
plaatsen) werd gelast - en belast - met het schrijven ener uitvoerige ‘chronique
scandaleuse’, euphemisties karakterschets geheten. De heer Dr. Tazelaar heeft zich
schitterend van zijn taak gekweten: in de nederlandse kritiek is zijn ‘karakterschets’
geworden tot de sentimenteelste klim-bim en tot een model van de gemeenste
exploitatie van prikkelbare zenuwsystemen. Als zodanig is deze karakterschets een
merkwaardig stuk, dat ver achter zich laat het propaganda-opstel van Dr. Pannekoek
(of is het Dr. Cannegieter?), dewelke nochtans reeds allergevoeligst wist te opereren
met het verlangen van de dichteres naar een, op z'n vlaams gezeid, Pallieterhofken.
(Inderdaad is het nog zo dwaas niet). Nooit, voor zover ik weet, werd, in onze
literatuur, de burgerlike toestand van een dichter op zulke kommerciële wijze voor
reklame-doeleinden uitgebuit. Wellicht is Mej. Nahon hier minder schuldig dan haar
al te ijverige uitgevers; nochtans had haar goede smaak haar hier moeten gebieden
zich formeel te verzetten tegen een dergelike publikatie. Men kan vermoeden dat er
nog andere auteurs in Vlaanderen en Nederland in een dergelike toestand, als deze
waarover Dr. Tazelaar het heeft, zich bevinden. Na al deze roerigheid leert men het
appreciëren dat alleen en hoogstens hun intieme vrienden daarvan kennis hebben.
Want al is het zo dat deze toestand wel een determinerende invloed op hun gedichten
zal uitoefenen, een causerie-onderwerp dient hij geenszins te worden, wil men zich
niet aan de ergste wansmaak blootstellen. En wanneer de uitgevers dan nog klakkeloos
avoueren dat zij ‘hierbij in de gelegenheid
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zijn te voldoen aan de honderden aanvragen om enige levensbiezonderheden van
Alice Nahon te geven’, dan schijnt er mij, om deze agitatie te kwalificeren, geen
ander woord dan ‘schaamteloosheid’ over te blijven. Schaamteloos, doch vanwege
Dr. Tazelaar naïef schaamteloos, want, inderdaad, men moet wel een zeer simplisties
inzicht in de menselike bepaaldheid hebben om zulke eenzijdige figuren te
konstrueren. Dr. Tazelaar zou moeten weten dat tegenover dergelike eenzijdige
‘chronique scandaleuse’ men steeds met groot gemak een even eenzijdige kan
opbouwen, maar dat de reëel psychologiese karakterschets buiten de goed-en-kwaad
atmosfeer van het melodrama ligt. Hij heeft Mej. Nahon een zeer slechte dienst
bewezen.
Dat is jammer. Want al horen de gediditen van Nahon, door hun klein-burgerlike
allure met het gekadanseerde op-en-neer schommelen van sentimentele stereotiepen,
tot de ‘Gartenlaube’-literatuur, zij zijn ten minste in dit genre zo goed als perfekt en
overtreffen alles wat daarin in onze literatuur werd gepresteerd. Als
‘Gartenlaube’-gedichten hebben zij een gemakkelikheid en een beweeglikheid die
niet licht te bereiken zijn. De gedichten Guido Gezelle en Drie blommen uitgezonderd,
wordt de klein-burgerlike ‘Gartenlaube’-lezer nooit gestoord door enig ritme dat, de
op-en-neer-kadans doorbrekend, zich zelfheerlik zou weten door te zetten. Daar het
gevoel niet verrassend is, evenmin als het weergeven van de indruk der fenomenen,
zou de kleinburger, zonder dat hij de tekst kent, rein improviserend dus, deze
gedichtjes kunnen meezeggen, of ‘meevooizen’ om ook eens literair te spreken.
Slechts éen enkele pregnante uitdrukking vond ik in de gedichten van deze
bloemlezing, namelik daar waar Alice Nahon het zaaien noemt het ‘zaaigebeuren’,
maar jammer wordt ook dit bedorven door de allersimpelste fout ener afkorting: ‘het
zaai- en maaigebeuren’ (waarom niet het zaaien maaien?) Maar op zich zelf steekt
dit ‘zaaigebeuren’ boven de atmosfeer uit, zodat ik vermoed dat juist dit éne, wat
naar mijn mening te waarderen is, wel aan Dr. Tazelaar en aan de lezers van de vele
uitgaven zal ontsnappen.
Er is gevoel en dat wat men in bredere kring gevoel pleegt te noemen. Vroeg reeds
moest ik het ondervinden, toen ik, omdat ik geweigerd had te wenen bij het verhaal
van de dood van Louis XVI en van Marie-Antoinette, mij een gerechte straf niet kon
onttrekken. Overigens is het voor zulke personen, die aan dit gevoel voor bredere
kringen niet deelachtig zijn, niet moeilik daarvan, als ik het zo zeggen mag, proviand
op te doen. Daar de zetel van het gevoel het hart is en daar, zoals bekend, het hart
nauwgezet op cafeïne reageert, zo is het aanbevelenswaard, wanneer men zich moet
tonen in een gezelschap waar het gevoel voor bredere kringen tot de usantiën hoort,
zich bij middel van sterke koffie de participatie daarin mogelik te maken. De
hoogvlakte van dit gewaardeerde gevoel voor bredere kringen is allergemakkelikst
bereikbaar.
Voor wat het gevoel van Alice Nahon betreft, hoeft men niets te vrezen. Zelfs
zonder toevoer van cafeïne zal zij bittere tranen wenen over het lot van Louis XVI
en Marie-Antoinette. Zoals de bewonderaars van de melodrama's leeft zij van
voorafaan in een atmosfeer van onoprechtheid, maar zij is bij het uitdrukken van
deze onoprechtheid volkomen oprecht. (‘Ik heb me kostelik geamuseerd’, zegt de
volksvrouw na de opvoering van De twee verstotelingen, ‘ik heb zo godsallemachtig
lekker gegriend’). Het
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magistraalst gelukt Nahon deze oprechte onoprechtheid bij het slot van het gedicht
Vondelingskens, waarin zij met een zinspeling op de tegenstelling ‘rijke kinderen’
en ‘vondeling’ - deze zo dankbare figuur uit de vijf-stuivers-roman - het publiek met
een aanminnige nederigheid voor zich weet te winnen. Minder magistraal echter is
de eerste strofe van dit gedicht waar Nahon blijkbaar iets moeilik nog met de
stereotiepen omgaat. Sie wächst in ihre Stereotypenwelt hinein.
‘'k Vond z'in Vlaandren, waar geen hand
Zegent d'idealen...;
Waar men als een vreemde, bant
D'eigen zoete tale.’
Zoudt ge weelde vragen toch
Van die schaam'le dingskens...?
't Zijn geen rijke kinderen..., och
't Zijn maar vondelingskens...

In het gedicht Aan een kindeken is het evenwel dat deze dichteres bewijs levert alle
andere dichters van de oprechte onoprechtheid te overtreffen. Het is haar gelukt in
dit gedicht dat, tietel inbegrepen, drie-en-dertig regels telt, niet minder dan negentien
verkleinwoorden binnen te loodsen. Wanneer men bedenkt dat, vanwege de prosodiese
afwisseling van staande en vallende uitgang, de helft der verzen niet op een diminutief
kan uitgaan, wordt het eerst duidelik hoezeer negentien reeds een prestatie is. Maar
in Dopheide, een gedicht dat als principale tietel Erica Tetralix draagt en daardoor
meer voor botanisten dan voor gewone mensen bedoeld schijnt, overtreft Nahon haar
eigen prestatie nog met zeventien verkleinwoorden op twintig verzen. Dat maakt
bijna een verkleinwoord per vers. Men begrijpt dan ook dat de uitgevers, zoals uit
hun inleiding blijkt, zoveel waarde daarop leggen dit boekje voor het schoolgebruik
aanvaard te zien: wellicht moet het gelden als een oefenboekje op de vorming van
diminutieven.
Haar oprechte onoprechtheid vind ik dus gekonstateerd ten eerste aan een
voorstelling die nooit boven gevoelsstereotiepen uitgaat en die steeds aksent legt op
de plaats waar een elk het verwacht en het dus ook met vreugde ontmoet. Ten tweede
konstateer ik haar aan het perfekte gemis aan ritme en aan een in 't algemeen feilloze
kadans: een tredmolen die ‘dichterlike zielen’ blijkt te behagen. Haar hang naar de
eenvoud en het pretentieloze is ten slotte, in verband hiermee, niets meer dan de
waan dat de eenvoud door gekadanseerde en ritmies-arme stereotiepen zou te bereiken
zijn. Eindelik konstateer ik deze oprechte onoprechtheid - ik herhaal dat ik daarmee
zeggen wil de volledige overgave van de dichteres aan van oudsher meegebracht
melos - aan de taal van Nahon en wel daar waar zij, toch een brabantse, voortdurend
de west-vlaamse variante van het woord boven de haar van nature meegegeven
brabantse verkiest; ook hier twijfel ik niet aan haar naïeve oprechtheid, maar de
konklusie dringt zich onafwijsbaar op, dat, ook op het gebied van de taal, zich in
Nahon een voorstelling heeft ge-

Paul van Ostaijen, Verzameld werk. Deel 4: proza

315
vormd dat specifiese dialektvormen meer dichterlik dan andere zouden zijn. Het is
een verkeerd begrijpen van het voorbeeld van de grote meester Gezelle. Het applaus
van de hollandse engelebak die, als in het geval Timmermans, zich kostelik vermaakt
bij dat ‘leuke’ vlaams, verandert niets daaraan dat dit, in werkelikheid, alles slechts
gesimuleerd is. Wellicht ontdekken de Hollanders ook nog in de alleszins merkwaardig
vereenvoudigde orthografie van ‘Ydille’ in plaats van ‘Idylle’ (eidullion) een vlaamse,
ergo lieve, eigenaardigheid.
Een enkele maal gebeurt het dat Alice Nahon een zwakke poging doet haar
gestereotypeerde wereldvoorstelling te doorbreken. Zwak wel, maar als bewijs voor
deze neiging voldoende, is de derde strofe van het gedicht Mijn jeugd. Doch men
merkt hoe onzeker zij is hier en hoe hulpeloos haar verskunst wordt, wanneer haar
kadansroutine minder van pas komt:
‘Mijn jeugd is muziek van verlangen,
Die wild over 't heideland zwerft...
Maar nimmer voldaan
In wat glimlach of traan
Ter venstren mijns herten versterft,’

Een poging het op-en-neer van hare kadans te doorbreken doet zij in het gedicht Aan
Guido Gezelle. Maar het opvangen der zeven jambiese verzen door het slotvers uit
een trochaeus en twee anapesten is ritmies veeleer ongelukkig. Het is jammer dat
Alice Nahon ter school is gegaan bij Pol de Mont, de meester die, door zijn liefde
tot de kadans (hetgeen hem de Hegenscheidt'se parodie op de hals haalde) het minst
gekwalificeerd was haar te helpen.
Dat deze dichteres de hoogste onderscheiding voor de jonge letterkunde in
Vlaanderen van staatswege bestemd, mocht weghalen, blijft een grove vergissing.
De vier dichters die verleden jaar daarvoor in aanmerking hadden moeten komen,
heten: Gaston Burssens, Wies Moens, Marnix Gijsen en Richard Minne. Deze namen
representeren uiteenlopende richtingen genoeg dan dat men mij niet zal beschuldigen
voor mijn vrienden op te komen. Ik stel mij in de plaats van de beoordelaar, op zoek
naar literaire kwaliteit. Deze heeft echter ditmaal zozeer gefaald dat hij de Gartenlaube
boven poëzie verkoos.
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Henri Bruning en Albert Kuyle
Henri Bruning: De sirkel. Verzen. (Nijmegen, in eigen beheer, 1924). Albert Kuyle: Seinen. Een bundel verzen. (Utrecht, Dekker & v.d. Vegt,
1924).
Indien ik de algemeenste eigenschap van deze twee boeken meen te kunnen
omschrijven door beide dichters, én Bruning én Kuyle, tijdvakdichters te noemen,
antwoorde men mij niet dat elk dichter noodzakelik tot een tijdvak hoort.
Tijdvakdichters noem ik die dichters, wier zien, wier voorstelling en stijl bijna
uitsluitend door het tijdvak bepaald worden, waaruit volgt dat hunne werking
noodzakelik moet nalaten met het verdwijnen van de geest van hun tijdvak. Niet
zelden wordt de tijdvakdichter door zijn tijdgenoten hoger geschat dan zijn
contemporaine maat die minder sterk de tijdelike idealen van zijn tijdgenoten
reflekteert. Ik denk hier aan het snelle sukses en het even snelle einde van de franse
revolutiedichters en aan hun peroratie rond de ‘Déesse Raison’ en ‘l'Être Suprême’.
In de romantiek hoort een groot gedeelte van het oeuvre van Lamartine en geheel
Barbier tot het tijdvak, in tegenstelling met De Vigny, die maar weinig de stereotypen
van zijn tijd reflekteert. Voor wat de franse symbolisten betreft1, zijn de namen van
die dichters die alleen tijdvak waren, reeds op weg, in de vergetelheid, de dichters
van de godin Rede te vervoegen. Voor die van de Parnasse is het reeds gebeurd.
De tijdvakdichter is bijna uitsluitend reaktie. Niet het esoteries lyriese verlangen,
maar wel uitsluitelik het ‘aanbidden van hetgeen gij hebt verbrand’, d.i. de waarden
huldigen, die liggen aan de antipode van de tot dan geldende waarden, alleen omdat
zij van deze antipode zijn, dit wilsbesluit bepaalt de lyriek van de tijdvakdichter.
Indien hij zich niet uitsluitend houdt bij het negeren der oude waarden, maar ook
wanneer hij tegenover deze oude nieuwe waarden plaatst, zo gelden deze nieuwe
slechts ‘en fonction’ van hun oppositie tot de oude, maar niet om haar eigen
mogelikheid. Omdat hij alleen bij machte is te oordelen naar deze maatstaf, is de
tijdvakdichter niet een uitdrukking van het verlangen van zijn tijd, maar wel van zijn
tijdvak. Hij is romantieker zoals een meubel empire is en hierin ligt zijn
onvolkomenheid als dichter. Of hij romantieker, parnassien of symbolist of zelfs
klassicisties dichter is, in wezen blijft zijn poëzie romanties, omdat zij niet wordt uit
het zoeken naar een evenwicht tussen het verlangen en het a-priories ware - hoe ook,
is dit, geestelik, een klassieke houding -, maar omdat zij bloot enthousiasties, meestal
ook patheties het verlangen bevestigt dat, axiomaties, als het ideëel ware van vooraf
wordt aanvaard. En deze verhouding tussen het verlangen en het ideëel-gegevene,
deze gewaande identiteit van beide wordt bij alle tijdvakdichters

1

Waarom ik bij de franse literatuur-geschiedenis blijf? - Ja, ziet u, Tollens, Bellamy en Bogaers,
dààr is helemaal niets mee te bewijzen.

Paul van Ostaijen, Verzameld werk. Deel 4: proza

317
op de spekulatiefste wijze geschraagd.
Op éen enkel punt raakt de wereldvoorstelling van Kuyle die van Guido Gezelle.
Men kent de voorstelling van deze meester: zij is eenvoudig en gaaf. De natuur is
een kontinueerlik bewijs voor het bestaan van God. De natuur is wonderlik-schoon
omdat God haar Schepper is en omgekeerd is God haar Schepper, want zij is
wonderlik-schoon, dus noodzakelik van de hand van de uit alle eeuwigheid
Volmaakte. De boom aan het water, het kabbelen van de beek en het zoeven der
insekten, heel de fenomenewereld is gespannen op de boog van de goddelike aanvang
en naar dit schema stijgt de subjektieve ontroering van het zien der dingen tot het
wetmatige, tot hare formele konsolidering: de samenhang in het geloof. Ook bij
Kuyle konkluderen alle gedichten in God. Maar - en hier bespreken wij enkel de
organies-lyriese samenhang en niet de geloofsbelijdenis an sich - deze konkluzie
wordt er als konkluzie bijgesleurd, zonder dat de praemissen een verband daarmee
houden. Men antwoorde niet dat het geloof, door bepaling zelve, van axiomatiese
natuur is. Dat is waar in het verstandelike, niet in het emotionele. Indien het ‘credo’
in het gedidit wordt aanvaard, dan moet het organies, en niet axiomaties worden
opgenomen. Zoniet staat het, organies beschouwd, als een vreemd lichaam tot de
overige elementen. Bij Kuyle echter, in de meeste van de in Seinen gebundelde
gedichten, is er niet het geringste verband tussen de gegeven fenomenereeks en haar
subjektieve eenheid enerzijds, de geloofskonkluzie anderzijds. Het credo is een
bijvoeging. Het is een axiomatiese konkluzie, zoals bij de franse revolutiedichters
de bevestiging van het bestaan van het opperwezen een kosteloze, axiomatiese
verklaring bleef. Zo komt de dichter, met hulp van een angstwekkend bewuste
beeldtechniek, tot het toppunt dezer spekulatieve aberratie, in het gedicht In de ring,
waar wij bijwonen het ‘knocked-out slaan van het vlees’ onder het oog van ‘God,
die veraf de prijs uitreikt’, waarna - excusez du peu -:
‘Laaiend applaus
psalmodieeren de overwinnaars
breed Te Deum uit millioenen harten.’

Indien iemand een pastiche van de expressionisties-katholieke dichtkunst had willen
maken, bezwaarlik zou hij daarin beter geslaagd zijn dan, onbewust, Kuyle met dit
konsekwent spekulatieve gedicht.
‘De ware kunstenaar weet tot waar hij mag te ver gaan’, zegt Cocteau. Ik waag
het niet deze zin, die streng is spijts zijn lichte allure, als axioom te aanvaarden. Ook
hier bedenke men: ‘Wie zonder schuld is...’.
De tijdvakdichter is een man, die, zonder nadenken te ver gaat en voor wie dit
te-vergaan alleen, bij het dichten, ‘Zweck der Übung’ is. Die van de franse revolutie
maken je ziek door hun kunstmatig enthousiasme rond de redegodin. De hollandse
expressionistiese dichters, die slecht Wies Moens en Marnix Gijsen hebben verwerkt,
roepen nu boven deze dichters hun eigen expressionisties opbod uit, dat, nolens
volens, de specifieke eigenschappen der voorstelling en der techniek van de modellen
in een hogere
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macht moet inhouden. En dat is, na de duits-vlaamse overdrijving van de
mogelikheden van het beeld in het vrij-vers, waarachtig geen gemakkelike arbeid.
Een tijdvakdichter is niet een dichter. De dichter is, niettegenstaande het tijdvak.
Een expressionisties dichter geldt in zover hij is, niettegenstaande zijn
expressionisme.2 Een dichter is belangwekkend juist door de elementen die aan het
tijdvak ontsnappen. Want het tijdvak is een kunstmatige en arbitraire isolering van
een stuk van het geheel. Omdat dit stuk niet in verband met het geheel wordt gezien,
ontbreekt aan de voorstelling van het tijdvak het algemene. Wie uitsluitend tijdvak
is, diens schouwen reikt niet tot het vizioenaire en tot het kosmiese. Want het
vizioenaire, aan de antipode van de isolering van het gedeelte van het geheel, is het
zichtbaar-maken van de verhouding van geen tot dit.
De tijdvakdichter is op angstvallige wijze daarop attent het tijdvak in zijn gedichten
te realiseren en door deze angstvalligheid stelt hij zich buiten de voorwaarde van de
lyriek, die overgave aan de genade is. Een gedicht geldt door de vonk uit het
samenstoten der woorden en van deze vonk blijft geen spoor in het boek achter, tenzij
men daarvoor zou nemen het wit tussen de woorden: alle inkt is te zwaar haar perifrase
te verbeelden. Het betrekkelike ontsluiert in het gedicht het volstrekte. Door dit
samenstoten van de woorden in het gedicht, door deze vonk wordt zichtbaar gemaakt
een waarheid, geenzijds de verstandelike samenhang van het woord. Over deze
ontsluierende kracht van het woord geeft geen redelike reden ons uitkomst. Al ligt
hierin wel een graadverschil tussen germaanse en latijnse poëzie, ook het vermoeden
van een samenhang tussen het objekt en zijn uitdrukking, d.i. het woord, geeft geen
uitkomst. Evenzeer in vrij kunstmatige talen als in deze, die dicht nog zijn bij de drift
van de vorming, is die ontsluierende kracht aanwezig: men denke even aan het
aanzwellen in het Magnificat, deze dolle Pegasus-vlucht, of aan de doffe tamboerijnen
van het Dies irae. Als korrelaat daarvan dat het gedicht niet geldt door zijn
verstandelike samenhang, maar wel door een relatie, die alleen door de intuïtie als
waarste waarheid begrepen wordt, moet het gedicht verschijnen, omspoeld door de
genade, niet door de bewuste wil. Zo is alle dichtkunst, zoals ik reeds van andere
gezichtshoeken uit betoogde, mystiek. Mystiek op een nederigere trap dan deze die
het dualistiese aanvoelen van God en de kreatuur schorst, maar mystiek toch omdat
zij is een vervloeien van het individueel-omlijnde in de ether van de genade.
Wat men ook moge vertellen over kosmies aanvoelen enzovoort, de poëzie der
hollandse expressionisties-katholieke dichters staat in scherpste tegenstelling tot deze
overgave. De verstandelike struktuur van de zinnen en de beelden laat niet toe te
twijfelen aan het verdringen van de genade door de wil. Om het verschil aan te voelen
is het goed b.v. een gedicht van Whitman op te roepen: hoe bij deze het beeld alle
extravagans ver-

2

Hier treedt de heer Urb. van de Voorde op en zegt dat, na deze verklaring, het geval Van
Ostaijen misschien niet zo hopeloos is als het er voorheen de schijn van had. De heer Van
de Voorde vergeet dat wij over dichtkunst spreken en zijn interventie bijgevolg overbodig
is. Hij moge genoeg hebben aan ‘de strijd tegen zijn zinnen’.
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liest doordat het opgeslorpt wordt door het ritme van het gedicht; - het ritme dat
steeds is, alle andere excluderend, maatstaf voor de eerlikheid in de overgave van
de dichter (wist u dàt zelfs niet, Dirk Coster?). Wat men ook zegge over de
extravagans van de beelden bij Henri Bruning, nemen wij b.v. het herhaaldelik
geciteerde ‘de maansikkel in een pover lichtsirkeltje als een schommelende
mallenmolenschuit, een leeggegeten banaanschil, of een afgebeten nagel’ (niet een
afgeknipte, dus), hoe de mensen, die zich met het verstand exclusievelik getrouwd
menen daarover zich ook mogen ergeren, zulk beeld bewijst ten overvloede hoe groot
de emotionele rol van het verstand is bij het uitdenken van deze gedichten. Integendeel
is de organiese funktie van een beeldereeks als de hierboven geciteerde ongeveer
nul. Deze beelden bereiken de waarheid in het verstand, niet echter de ware waarheid
in het onderbewust-zijn, de schone slaapster in het woud. Zij zijn sleutel, maar niet
het magiese ‘Sesam’. Afgezien daarvan dat het gewaagd is een algemeenheid als de
volgende voorop te stellen, doch met het oog op de helderheid die een ook te scherpe
veralgemening schept, zeg ik dat, lyries, de overgave nooit bij machte is een krachttoer
door een andere krachttoer van dezelfde soort maar van een hogere macht te boven
te gaan, dat zij alleen bij machte is van zichzelve uit haar wezen, haar prestatie naast
een ander wezen te plaatsen en dat alleen het verstand troef boven troef speelt,
Bruningbeelden boven Whitmanbeelden. Om met een troef een andere te boven te
gaan hoort de ganse spekulatieve eenzijdigheid van de tijdvakdichter. Deze tendens
tot overtroeven is kenschetsend voor de expressionistieskatholieke dichtkunst in
Nederland. Zij is m.i. niet oorspronkelik, niet omdat zij door oudere dichters zou
beïnvloed zijn - immers dat heeft niet het geringste belang - maar omdat haar vlucht,
zoals deze van het winterkoninkje, in de vertelling van het Winterkoninkje en de
adelaar, van meet-af onprimair is. Primair is de vlucht van de andere, van de adelaar;
de vlucht van gene dichtkunst echter, zoals deze van de kleine sluwerd uit de
vertelling, bestaat alleen daarin een weinigje uit te vliegen boven de reuzevlucht van
de zonnevogel. Het ware beter te vliegen zoals de specht, de nachtegaal en de andere
vogels, van de grond uit, maar ook uit eigen kracht en naar eigen vermogen zich te
bewegen in het raadsel van de vlucht. De poëzie van Wies Moens, Marnix Gijsen
en hun hollandse volgelingen biedt, na Whitman, geen werkelik nieuwe
probleemstelling. Zij zijn van zijn dichtkunst alleen maar de uiterste konsekwens in
de volgorde Moens, Gijsen, Kuyle, Bruning. Omdat de verstandelike samenhang van
de versregels hun begrijpeliker voorkomt bij deze dichters, menen critici als Dirk
Coster dat deze gedichten minder extravagant zijn als de woord-expressionistiese
lyriek van Marsman in de gedichten zijner Verzen, 1923.3 Natuurlik is dit een arbitraire
konkluzie. De gedichten van Marsman, men moge ze begrijpen of niet, overdrijven
niets, men leze dit woordelik, zij staan tot geen objekt in betrekking dat zij zouden
kunnen overdrijven. De gedichten

3

Ik schrijf uitdrukkelik welke Marsman ik bedoel. Na zijn Verzen is de dichter Marsman gaan
inzien dat het beter was gedichten voor de critici te schrijven dan wel ter wille van de
daemonie van het dichten. Penthesileia is uitdrukkelik voor Carel Scharten en Israël Querido
geschreven.
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van de genoemde dichters overdrijven de gedichten van het model. En zij weten niet
tot waar men mag te ver gaan.
Schiet er dan niets over uit deze bundels De sirkel en Seinen?. Jawel, er schiet uit
De sirkel zelfs zeer veel over, alleen vrees ik dat juist datgene wat mij goed voorkomt,
tot de mindere bekommernis van de dichter hoort. Een expressionisties dichter geldt,
schreef ik hoger, in zover hij niet expressionisties is, elk dichter in zover hij
beduidender is dan zijn eigen systeem. Wat Kuyle betreft, het is mij niet mogelik,
een paar uitzonderingen daar gelaten, iets anders te vinden dan het systeem. Maar
bij Bruning is er veel, laat ons niet overdrijven, dat ontroerend is, hetgeen inkludeert
dat het buiten en boven het systeem uitgeschreven is. In het algemeen: de Bruning'se
vizie is scherp. Alleen zit bij hem een boos noodlot voor dat hem, waar hij goed
vertrekt, telkens opnieuw zijn systeem tussen de verzen slingert en dit systeem van
Bruning is pijnliker verstandelik nog dan het systeem van Kuyle door de koppeling
van abstrakte begrippen aan ervaringen uit het alledaagse en door de daaruitvolgende
on-lyriek van zijn abstrakte woordeschat en abstrakte zinswendingen (b.v. het part.
praes.). Meer dan Kuyle nog is Bruning een liefhebber van excessen. Doch
daartegenover staat dat, waar deze systematiek van het excessieve achterwege blijft,
de emotie van Bruning zuiverder, groter, werkelik kosmieser is dan die van Kuyle.
Deze tegenstelling in de lyriek van Bruning ten bewijze, het gedicht Kermis; de
aanhef:
‘Des morgens:
Orgels dwalen klagend uit over de wrakke stad
in alle wijken hun pijn
hulpeloos kermt
naast de bebloemde vensters
de starre maatslag op de simbels
breekt de muziek stuk
tot onvruchtbare snikken.’ (10)

Hier is de vizie zuiver, de subjektieve gevoelssamenhang van de verscheidene
fenomenen is zonder gaping tot de laatste regel, waar het bijvoeglik naamwoord
‘onvruchtbaar’ de eerste, nog zwakke poging bepaalt tot het binnensmokkelen van
een logiesgedacht, niet intuïtief-gegeven element. Doch gans in het verstandelike
gaat het slot over, alsof het Bruning eindelik zou zijn ingevallen dat hij zijn systeem
vergat. Zijn vers besluit met een zwakke, geforceerde, ethies-oppervlakkige en
lyries-ondiepe tegenstelling:
‘Op de droge doodsreutel der orgels
worstelt de feestvreugd een shimmy.’

Trouwens is dit gedicht voorbeeldig voor het goed en kwaad in de techniek van
Bruning. Zolang hij zich vertrouwt op de preciesheid van zijn subjektiefste ervaring,
zolang
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deze de samenhang konstrueert, zolang gaat het goed, men zie daarvoor de geciteerde
aanhef. Maar waar Bruning deze samenhang een abstraktere expressie wil verlenen,
daar valt het lyries-onmiddellike weg en men voelt te veel de techniek boven de
emotie uit:
‘Des avends:
Kleurige lichtbogen feeërie van guirlanden over de pleinen - zo men zegt;
sterren zijn gedoofd:
boven het schorre licht duisternis meedogenloos...’

In dezelfde richting bewegen zich verscheidene gedichten, o.a. het prozagedicht De
sirkel. Het is voortreffelik van notering, doch zwak in zijn oppervlakkige stylering.
Hier is de stijl bloot bijdrage, naast de notering; er is tussen beide geen wisselwerkend
bepalend-bepaald-zijn. En nogmaals voortreffelik is het noteren van dagelikse
gebeurtenissen in het gedicht Avend: zij worden voor de toekomst tot mythos geheven,
alleen door hare onderlinge nabuurschap, een techniek die dicht bij deze van
Apollinaire is in sommige Rhénanes. Het gedicht Parijs is hybridies door een
ongeordend door-elkaar van sensiebele en abstrakte elementen. Men vraagt zich af
wat de lyries-ritmiese betekenis mag zijn van de latijnse inlassing bij:
‘Van dit wit kindje de treurnis door de straten
(dit gezichtje een noli me tangere)...’

en of hetzelfde niet beter met een nederlandse dan met een latijnse gemeenplaats zou
te bereiken geweest zijn, ik denk b.v.:... dit gezichtje een kruidje-roer-mij-niet. En
dan weer duikt ook hier het systeem in zijn scherptevorm op met:
‘Mannen kruisigen Christus aan het lichaam van een publieke vrouw.’

Men zou deze dichter een ietsje jansenistieser wensen.
Zoals hierboven aangetoond, gaat het met vele gedichten van Bruning: het
raisonneurelement breekt het gedicht in zeer ongelijke elementen. In Maannacht b.v.
bereikt Bruning met deze vier regels:
‘de zware trek van ons hart
naar de glinsterende maannacht-gletschers der Alpen,
naar de maannacht-meren daartussen verspreid,
bedelt over de heuvelen van ons land...’ (45)

een hoogte, die in de moderne lyriek, om het even waar, zelden werd bereikt. Zo
scherp werd zelden, geloof ik, het noodlot van de mensen der lage landen aan de zee
gekonkretiseerd en zelden was, tegenover dit gebeuren, een schouwen dieper en voor
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alle eeuwigheid. (Is niet Breugel de enige van alle nederlandse schilders die dit
heimwee van de nederlands-noordelike ziel zo kosmies heeft aangevoeld?) Maar na
deze vier regels houdt onmiddellik de betovering op doordat het raisonneur-element
in zijn volle armoede verschijnt:
‘Maar het uitzicht is ons niet wijd, niet hoog genoeg.’

In het algemeen geldt dus voor deze bundel: fragmentaries goed, maar zelden een
gaaf gedicht. Zonden evenwel is, m.i., daarvoor te houden.
Eindelik wou ik nog wijzen op de verschijning van het begrip der transcendens
van God (hoe weinig hebben deze katholieke expressionisten geërfd van Hadewijch
en Mechtild, van Gerlach Peters en Jacob Böhme), een verschijning die, met haar
schablonematige toepassing van het deemoedsverlangen, te dicht blijft bij het model,
Wies Moens:
‘dat ik worde als de kranen aan de kaden:
het eentonige zingen hunner katrollen rustig omhoog tot U
en onder de mensen een deemoedig mekaniek.’ (9)

En nochtans! De voorstelling van Henri Bruning is in werkelikheid dieper dan deze
die men voor hem geneigd zou zijn te aanvaarden, wanneer men te uitsluitend luistert
naar deze hypertroferingen, die uit de ambiance van het tijdvak resulteren. Zwak of
sterk, is dit besef Bruning leidster: de volstrekte onmondigheid van de mensen en
daartegenover de helderheid, de eeuwigheid van het buiten-menselike, van de ruimte
en van het zijn der dingen in de ruimte.
Indien Bruning vergeet dat hij een modern dichter is, kan men, na deze fragmenten
die gene voorstelling bewijzen, uit een uitdiepen van dit schouwen een gave lyriek
verwachten.
Ik heb maar weinig toe te voegen aan hetgeen ik, in verband met de
tijdvakeigenschappen, van Kuyle zei. Kuyle is konsekwenter tijdvakman dan Bruning
en hierin zie ik, naar de maatstaf dat een dichter geldt in zover hij aan zijn tijdvak
ontsnapt, niet de geringste verdienste. Hij heeft regels gecreëerd die, als
expressionistiese mode, naast het romantiese: ‘des cheveux blonds sur un cou de
cygne’ mogen vermeld worden, b.v.:
‘(Ik) een harpspeler van uw vette berg, Heer God.’ (14)

of elders:
‘de vloek van Adam in ons jonge vlees.’ (19)

of het vals-intieme met het opzettelik amalgaam van het grootste en het nederigste:
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‘Als de paus zich buigt over de schrijftafel
(hij is een kleine, witte man, in Rome,
waar de muren bruin zijn van genade)...’ (17)

of deze opgeschroefdheid uit Lof van Holland:
‘Wij heersen over het water,
we zijn de tirannen der zee.’ (32)

Men zou haast zeggen: ‘heus, de tirannen?’.
Daarbij komt dat bij Kuyle de subjektieve voorstellingssamenhang zwakker is dan
bij Bruning, waaruit volgt dat de fenomenen al te vaak als bloot fotografiese
opeenvolging verschijnen: slechts annoteren. Dat de voorstelling niet diep ligt, wordt
ten andere ook af en toe daardoor bewezen dat de moderne oppervlakkige formalistiek
door reminiscensen der poëzie van negentig doorgestoten wordt:
‘Het allermooist? Wij hoorden het:
onder een brug, was een luie breede boot
en langs de peilers naar de kaden schoot
de tinteling van een zuivere occarino...’, enz. (13)

Uit dit alles zou men kunnen afleiden dat Kuyle in een steeg is versukkeld. Maar
ook zulk geval is niet hopeloos. Men denke even dat, naast deze scherpe aantekening:
‘Maar die het gezicht van zijn Moeder,
Zij was een heilige, en droeg de hemel in haar hart
nooit van zijn netvlies kwijt kon raken,...’ (48)

Kuyle toch ook de dichter is van deze vijf regels die, een lichte overdrijving naar de
zijde der kadans daargelaten, absoluut ‘einwandlos’ zijn:
‘Dit is een wijsje van voorbij plezier:
een negermeisje en een neger boy
een liedje uit de mast: een ship ahoy
een liedje van de honey-moon
een kinderzoen.’ (53)

Konkluzies? Natuurlik, die zijn er nooit. De dichter vindt zich niet spoedig en, vindt
hij zich, zo moet hij zijn kennis al dadelik weer weggooien, een niet meer gangbare
munt.
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Self-defence
Aantekeningen
I
De dichter zegt steeds de waarheid. Men weet dat hij dit doet een ietsje vroeger dan
het de mensen aangenaam.
Nog niet zolang geleden stoorden de mensen zich daaraan dat sommige
industrielyriekers zo mij niks jou niks spraken over: het hart van de masjine. Zo'n
beeld trok naar niets, dat spreekt vanzelf. En men pasticheerde, wat niet moeilik is,
ongeveer: de maag van de elevator, de longen der lokomotief. Met deze pastiches
was de nieuwe lyriek bepaald buiten krediet gesteld.
De slimme autofabrikant of zijn reklamechef - indien zij tant soit peu zich met
literatuur bezighouden (o naïef vermoeden), hoorden zij tot voor kort wellicht onder
de lachers met de industrielyriek - de slimme autofabrikant dus heeft tans eindelik
ingezien niet wat een motor is - dat wist hij lang reeds - maar wat hij de mensen zijn
kan, hoe men hem ervaart, de voorstelling die de mens (het publiek, zegt hij) zich
van een motor maakt. Hij heeft gezien hoe een motor wordt in de geest van de mens.
Bijgevolg zet hij niet op zijn reklamebordje: dit is de motor van de Hermesauto, maar
wel: ziehier het hart van de Hermesauto.
Elders werd het binnentuig van een stofzuiger tentoongesteld met op het bordje
dezelfde verklaring: ziehier het hart van de Electrolux. En verder stond er nog bij
dat dit hart de laatste perfektie was op dit gebied, het gebied dus van het
stofzuigershart. Waarachtig een stoute lyriese vlucht.
Beste reklamechef! indien u nog eens lacht met moderne lyriek, bedenk dan dat
een dichter niet dommer is dan een reklamechef. Gewoonlik is hij werkelik iets op
de reklamechef vooruit, juist in het zien van de reële samenhang der dingen. De
dichter heeft het oog van een businessman. Hij is een zakeman die geen zaken doet.
De reden tot deze dualiteit op te sporen behoort tot een ander onderzoek.

II
Nu meer dan drie duizend jaar geleden vond een dichter het beroemde vat der
Danaiden uit, men weet met welk inzicht. De mensen hebben het overigens gesnapt
en met de tijd heeft het een plaats gekregen onder de gemeenplaatsen die je, in goed
gezelschap, gebruikt. Reeds de taal heeft het vat der Danaïden tot een werkelikheid
gemaakt.
Omgekeerd nu, heeft een pasteibakker, ergens in de buurt van de brusselse beurs,
gemeend dat een voorstelling van het vat der Danaïden, met toepassing op zijn bedrijf,
de
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aandacht van de voorbijgangers zeker biezonder zou bezighouden. Hij is van het
woord tot de lokalisering gekomen. Daarom is hij pasteibakker.
Boven een kop, heeft hij op een kleine afstand bijna waterpas een koffiekan
aangebracht, die al maar door koffie in de kop doet lopen. De kop is halfvol en blijft
zo, spijts de ononderbroken koffiestroom. Balen koffie moeten binnen korte tijd
gebruikt worden, wanneer men bedenkt hoe krachtig dat ding stroomt. En dan spreek
ik niet eens van de suikerij. Het verstand staat er stil bij, zegt de brusselse
zonneklopper die, tegenover dit wonder, zich in dezelfde positie bevindt als het
publiek bij een hernieuwing in de lyriese uitdrukking.
Wat doet het er toe dat er wezenlik geen koffie wordt geschonken? De pasteibakker
heeft het vat der Danaïden gerealiseerd zo goed het gaat met de middelen waarover
hij beschikt, de objekten, het woord te realiseren. Omgekeerd realiseert de dichter
de objekten zo goed het gaat in de wereld van het woord.

III
Indien in 1920 een onzer zou geschreven hebben: exotiese vogels zitten in een
aquarium, zou hij, bijaldien men hem, als schrijver van zulke dwaasheden, niet zou
zijn voorbijgegaan, als bewijs daarvoor dat de moderne dichters van alle gezond
verstand, van alle logiek ontbloot zijn, zijn vers, misschien herhaaldelik, geciteerd
hebben gezien. Dit aquarium nu kon een elk, enkele tijd geleden, in een
handschoenwinkel te Brussel bewonderen. En het deed het daar zelfs uitstekend:
deze fantasmagorie midden de nieuwe handschoenen die nog gans buiten hun funktie
daar zijn. Het aquarium hief dit kijkraam in het irreële.1
De vogels zaten met zijn vieren op rij op hun stokje dat in het aquarium stond.
Rond de vogels zwommen de vissen.
Was er een glaswand binnenin in het aquarium, zodat het water aan de vogels niet
aankwam? Hebt u die tweede glaswand gezien? Neen. Maar u weet het. Juist dat
wordt u niet gevraagd.
Heeft de dichter dan minder het recht de voorstelling van de mensen te prikkelen
dan een bekwaam etalagist? - Is het absoluut noodzakelik dat de dichter een sufferd
zij?
De dichter heeft van een aquarium met vogels gesproken. In plaats van hem
daarvoor dankbaar te zijn dat hij hun lamme fantasie beproefde te prikkelen, hebben
de dichters-kritici, zijn lieve kollega's, hem het dwangbuis van de gevaarlik
krankzinnigen aangetrokken.
Nu zit de dichter van het aquarium in een cel en de heren kritici, met vrouw en
kinderen op avondwandel, genieten van het schouwspel der vogels in het aquarium,
zoals zij

1

Hierop volgt in het handschrift de zin: Daarvoor zijn de voorbijgangers die kinderen hebben
op geschreven [?] van 9 tot 3 of zo in die stijl plus minus en meer plus dan minus, uiterst
dankbaar. (tekstverzorger).
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dat nu, zonder biezondere inspanning, kunnen genieten voor het kijkraam van een
brusselse handschoenwinkel.
Hieruit blijkt trouwens alleen dit, dat de kriticus een man is die de dingen uit
mekaar weet te houden, dat hij zich niet laat in de doeken leggen en dat men hem
nooit het dwangbuis zal moeten aantrekken, daar hij zijn hersenen met de nodige
ekonomie gebruikt.

IV2
Vanwege de ‘nationalen’, de mannen van-eigen-bodem hebben wij het nog al eens
te verduren. Zoals de broer van de verloren zoon het maar niet in zijn eng hoofdeken
kon gedacht krijgen dat de vader vreugde had over de heimkeer van de ‘andere’, zo
kunnen de nationalen onze ironie niet begrijpen wanneer zij met hun antithese
ras-universum komen opzetten.
Allons donc! en dat is nochtans zo gemakkelik.
Het ras? - Iedereen heeft een hem eigene manier aan de poort van de uit-eindelike
vaderstad aan te kloppen. De Chinees doet het met zijn pink en de Vlaming klopt
met zijn twee vuisten. Dat heeft natuurlik voor gevolg dat men binnen de Chinees
beter hoort, maar dat doet er voorlopig niet toe. Iedereen klopt zoals hij kan.
Maar op het kloppen aan de poort van het eeuwige komt het aan. Alleen dit heeft
waarde. De rest is bijzaak. En als toevallig de Vlaming klopt zoals de Chinees, dan
is dat nog zo erg niet.
Wie klopt er bij vergissing aan de poort van het ras?

V2
De folkloristen, de anekdotiekers, de partikularisten of hoe zij ook mogen heten
hebben de gewoonte ons voor komplete domoren te houden. Daaruit dat zij door dik
en dun het dialekt zijn toegedaan, leiden zij af dat wij geen oor voor dialekt zouden
hebben. Dat is goed gemeend, maar het is vlak. Wij luisteren met zoveel aandacht
als zij naar de oostendse vissersvrouw, naar de boer uit de limburgse hei. En beter
dan zij weten wij dat het niet op de schoolmeester en niet op de kanselrede aankomt,
maar op gene vissersvrouw en deze limburgse heiboer.
Morgen wellicht wordt de zoon van de heiboer pastoor en brengt hij in de officiële
taal van zijn kanselrede de frisheid van zijn limburgse melodie. En uit al de
vissersgezinnen is er, laat ons het hopen, ten minste één zoon, die, als volkstribuun
van de vissers in de nederlandse eerste of zoveelste kamer weer eens een gezonde,
nederlandse taal zal laten horen.

2
2

Verdere nummering ontbreekt in het handschrift (tekstverzorger).
Verdere nummering ontbreekt in het handschrift (tekstverzorger).
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Daarop komt het aan, heren van de folklore en het partikuliere. Maar niet, neemt het
mij niet kwalik, op de heiboer en de vissersvrouw.

VI2
Iedereen die met publiek in mindere of meerdere mate heeft te doen is blootgesteld,
tegen zijn wil in, een rol te spelen in de klucht der vergissingen. Dat is wat ik noem:
Kotzebue malgré lui.
De heer Prof. Colenbrander heeft een rede afgestoken ter ere van de traditie. Hij
heeft er de jongste literatuur in van langs gegeven en dat, zoals later blijkt, met
vervalste dokumenten. Natuurlik is dit geen traditie, maar wel traditie naar de heer
Prof. Colenbrander. Dat is natuurlik niet identies.
Daarop antwoordt een jong schrijver, de heer Jean Demets. Traditie dat is het dode,
zegt hij. Het is natuurlik zijn goed recht dat te zeggen.
En omdat de heer Jean Demets, die uitgever is van een tijdschrift, waarin hij, de
traditie aldus geklassificeerd, bondgenoten zoekt, ontvang ik ook een invitatie.
Hiermee weet ik dus dat ik thuishoor, laat me zeggen, in de bond van anti-traditionele
kunstenaars. De literatuur voert tot alles.
De heer Prof. Colenbrander is voor de traditie. De heer Jean Demets is er tegen.
Wat mij betreft ik ben nooit tegen de lucht geweest die ik inadem. Ik adem. Dat is
nu eenmaal zo. Gesteld ik zou tegen de lucht zijn, het zou mij weinig helpen. De
traditie is en wellicht stamt de zinbouw: ‘geef mij een pint bier en een broodje met
ham’ uit een toneelstuk van Bredero.
Ik kan bezwaarlik een ander standpunt voor de dichter uitdenken dan dit ene: alles
van voorafaan te beginnen. Het gehele probleem opnieuw te stellen. Ik kan mij
moeilik de dichter voorstellen aan zijn schrijftafel, aldus de toestand bepeinzend:
‘nu gaan we een gedichtje schrijven. Dat gedichtje moet in de geest van de nederlandse
traditie zijn. De nederlandse traditie dat is... (hier volgen zeer vele namen). Aldus
het moet in deze geest zijn. Laat ons beginnen.’
Zo gaat het toch werkelik niet en de traditie kan het, vermoed ik, zonder het
protektoraat van de heer Colenbrander stellen, voor zover zij niet Tollens of Ten
Kate heet; deze traditie inderdaad heeft de bescherming van Colenbrander zeer van
node.
De dichter stelt de lyriese problemen van meet af. Wat er in zijn oplossing van de
traditie zal overblijven is irrelevant en een nutteloze vraag, van dezelfde soort als
b.v.: is de mens goed of slecht. Wat de heren Colenbrander en Demets in hun
a-prioriese stelling ook mogen denken, er is nog steeds dit: Multatuli en de pastorij
van Mastland.
De franse dichter ontsnapt bijna nooit aan de traditie en de duitse dichter
voortdurend. Waarom? Vanwege de zin voor orde van de Fransman? larie. Er is geen
duitse lyriese traditie, en er is wel een franse.
Ik hoop nu maar dat de heer Demets, die tegen de traditie is zoals Prof.
Colenbrander er voor is, mij, als een in moderne staten niet meer gangbare munt, zal
deklasseren.
2

Verdere nummering ontbreekt in het handschrift (tekstverzorger).
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Wies Moens en ik
Een van de aspekten van het verschil tussen Moens en mij is dit, dat Wies Moens,
bewust of onbewust - en ik denk in zijn verschijnen onbewust - als mens op zijn
milieu weldadig ageert en dat ik, voor zover ik zonder het te willen ageer, meer een
malaise verwek en anderzijds bewust elke aktie van mens tot mens tracht uit te
schakelen en enkel wil hebben dat mijn gedicht, vanwege zijn sonore diepte, agere.
Buiten zijn dichterschap overtuigt Moens door zijn verschijning, ik meen dit zowel
van de kant der fysiek als van de kant der gebeurtenissen. Ik overtuig zelfs niet eens
als dichter, dit is als een aan zijn gedichten gekoppelde mens; ik wil dat de gedichten
verschijnen als vrije organismen, zonder verband tot de schepper.
Het toeval, beter het gesternte heeft voor de volledige konsekwens in de
verscheidene aspekten van dit verschil gezorgd. Het optreden van de dichter Wies
Moens, was tevens het optreden van de mens, van de wedernatuurlik beklaagde. Als
gevangene werd hij groot in de ogen der mensen om zijn jonge dichterschap en als
jong dichter verheven als martelaar voor de zaak van het vlaamse recht. Het sukses
dat Wies Moens onmiddellik tegemoet kwam is naar zijn criteria niet meer te
benaderen, zeker is het dat niet alleen naar het literaire criterium, dat ook ik verwerp,
doch naar het zuiver lyriese bij het prijzen van deze lyriek niet de doorslag werd
gegeven. Ik bewijs: geen van de enthousiasten dezer lyriek zou nog met hetzelfde
enthousiasme kunnen herlezen het gedicht van de barrikaden. Moens verscheen met
een reeks komponenten die menselik de mensen veroveren: een overmoedige
puberteitslyriek, een gebroken jeugd, een voor het vlaamse volksrecht gebroken
jeugd, een hernieuwer der vlaamse poëzie (over de geldigheid dezer opvatting later)
en een kongruens van dichter en held. Ik schreef dat Moens werkt door zijn persoon
en dit is, geloof ik, langs deze zijde beschouwd, niet verkeerd.
Naar de gebeurtenissen en naar de fysiek bestaat dit verschil, schreef ik en
inderdaad ik zou bijna geneigd zijn mij op het gevaarlike pad van het psycho-fyzies
parallellisme te begeven. Moens verschijnt open en, indien onrustig, alleen omdat
hij in twijfelloosrechtvaardige opstand is, innerlik, vermoed ik, moet hij rustig zijn,
zijn onrust is slechts het antwoord van de rustige, van de gerechte op het onrecht:
zulke verschijning werkt weldadig. Ik ben in-onrustig en deze onrust werkt
kommunikatief: er ontstaat een malaise. Hoe het ook zij, juist of verkeerd, men
interpreteert Moens ‘grade aus’ en er geldt, meent men, voor hem slechts één
interpretering. De malaise van de onbekende tot mij, wanneer hij bij mij aanzit, laat
hem niet toe tot een interpretering te komen en hij vermoedt de schuld in mijne onrust
en in mij de schuld mijner onrust. Te midden Vlamingen werkt Moens vlaams. Moens
en ik te midden vlaamse studenten: ik ben bij voorbaat geslagen. Het gebeurde mij
eens dat op een vlaamse meeting een flamingant mij in 't frans aansprak omdat hij
meende dat ik een vreemdeling was. Of soms noteer ik bij Vlamingen een
bloot-fyziese antipathie, zoals deze Antwerpenaar die, in Duitsland over enkele
Vlamingen ondervraagd, betrekkelik mij het antwoord gaf: ‘o, die is verloren.’ Ik
heb de brave man nooit gesproken, maar ik ga volkomen akkoord met
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het fyzies ressentiment dat hij tegen mij heeft. Moens, meen ik, spreekt vrij
gemakkelik; ik spreek moeilik zoals al de mensen die lijden om het vervloekte rennen
van de woorden achter het denken. Nadat wij elkaar gedurende zeven jaar niet hadden
gezien, was een der eerste bemerkingen van mijn broer: gij hebt iets van moeite rond
de mond, alsof gij een spraakgebrek hebt. (Dit, beste Stan, is voor mij een der meest
geruststellende verklaringen geweest die ik ooit heb gehoord: de dichter spreekt alsof
het er niet uit wil). Rond Moens heeft zich met de tijd een legende van goedheid,
van tegemoetkomen zijnerzijds enz. verdicht; rond mij een legende van doctrinairisme
en ongenaakbaarheid. Toen wij ons voor de eerste maal troffen, Moens en ik, die
eerste keer toen wij beiden nog de illusie hadden dat ‘het kon’, dat er voor ons een
snijpunt der lijnen zou kunnen bestaan, waar wij beiden zouden kunnen verwijlen,
toen zegde Moens mij: ‘Ik ben erg blij dat het zo vlot. Ik had gedacht het zou niet
gaan. Men had mij gezegd dat ge erg ongenaakbaar waart.’ Maar Moens zelve noemde
mij, met een kleine variante op mijn naam, en lang voordat hij mij kende, ‘Paus van
Ostaijen’: het is zo dat hij mij aan Mesens heeft voorgesteld.
De aspekten van dit verschil weerspiegelen zich in onze lyriek. Buiten alle
subjektiviteit van de emotie die wij met elkaar gemeen hebben, is Moens romanties,
ik klassicisties georiënteerd, omdat voor Moens geldt de persoonlike getuigenis der
dichters, waar voor mij enkel de volmaaktheid van het gedicht criterium is. Wat het
gedicht van Wies Moens bindt is de persoonlik-pathetiese uitdrukking, ik streef bij
alle subjektivisme der ervaring naar het uitschakelen van het persoonlike pathos.
Moens biecht voortdurend, ik schakel het ‘confession’-element uit en het persoonlike
‘ik’ verdwijnt ook tekstueel uit mijn gedichten. Buiten de subjektieve ervaring der
fenomenen die hem toelaat zijn sensibiliteit te registreren, geldt voor Moens de
persoonlik-pathetiese toestand, niet ervaringen maar gebeurtenissen uit zijn leven
en hierdoor registreert hij zijn sentiment. Voor mij geldt alleen de sensibiliteit van
de subjektieve ervaring, niet an sich, maar als oerstof voor het te vormen gedicht.
De gedichten van Moens hebben ten slotte een inhoud - en dat alleen is om het
verschil van standpunt en om de verscheiden ageerkrachten te situeren, reeds
voldoende -, de mijne integendeel slechts een thema: ik schrijf niets dan een largo,
een grave, een allegretto enz. Het is gemakkelik de levensbeschouwing van Moens
in zijn gedichten te volgen: hij avoueert haar allerduidelikst. Mijn ideaal is dat de
levensbeschouwing (voor mij een pessimistiese) in het gedicht trilt, zonder dat zij
nomineel zij uitgesproken en deze gedichten zijn mij het liefst die, zelfs in de allure
van een allegretto, mijn pessimisties berusten besluiten. Hiermee is reeds geantwoord
op de vaak gestelde vraag of ik dan louter op het formele belang leg, een ambachtelik,
formalisties standpunt. Neen, de vorm heeft an sich geen belang, d.w.z. de vorm
heiligt niet het gedicht. Maar de vorm hoort alleen de drager te zijn, de expressie van
het ethos. Voor mij is het lyries vals dat het gedachtelike addendum in het gedicht
het ethos uitdrukke; en verkeerd is het ook het uit te drukken door een persoonlike
pathetiek, die wel de toehoorders overrompelt maar juist daardoor de gaafheid, het
inzich-geslotene van het gedicht doorbreekt, gelijk een barst op een schone keramiek.
Het gedicht hoort te zijn als een schone keramiek: zijn de dichters van al de
ongekontroleer-
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de humaniteitsverzen - deze humaniteit waarop ge best geen wissel trekt - zo zeker
van de superioriteit hunner ethiek op deze van de chinese keramieker uit de Sungtijd?
- Ik houd het met deze opvatting die de gedichten als een objekt opstelt, met van
Dale: ‘een dichter is iemand die (goede) gedichten schrijft.’
Niet de lyricus, wel de lyriek is zich zelf doel. Ik wil geen gedichten waarin de
menselike zijde open en geavoueerd daar zij. Ik wil een gedicht dat gedicht is en dat
slechts in zijn bijna onervaarbare trillingen uitkomst geeft, dan nog niet over de
humane betrachtingen met hun al te lokale data, maar over het ethos, zoals het
ongewild en onderbewust zich door al onze handelingen door manifesteert. Dat het
ethos daar zij als de blauwe ader onder de gladde, gave huid. Hiermee ben ik, van
zelf reeds, buiten de verwarring van het ethos met gene soort leer van het ethos die
men ethiek noemt.
Eindelik nog een laatste woord over de door Moens e.a. humanitairen verspreide
mening dat het beste gedeelte van mijn werk in Het sienjaal staat en dat, na een korte
spanne tijds van geloof in de mensheid, ik weer in sensualistiese Spielerei zou zijn
vervallen en dat deze dekadentie met Bezette stad begint. Voor wat de sérieux van
deze aanklacht betreft, antwoord ik: ‘U hebt volkomen gelijk, mijnheren. Ik amuseer
mij maar en jullie, kosmiese dichters, verandert het wezen der wereld. Ik sta 's
morgens op met het probleem: “Wat kan ik nou wel doen wat nog niet gedaan is.”
Ik maak mij interessant door onbescheidenheid wat in elk geval eerliker is dan zich
interessant te maken door bescheidenheid.’ Voor wat de inhoud van dit beklagen
betreft, zeg ik dit: ‘Bezette stad was een vergif, als tegengif gebruikt. Het nihilisme
van Bezette stad kureerde mij van een oneerlikheid, die ik eerlikheid waande, en van
buiten-lyriese hogeborst-zetterij. Daarna werd ik een doodgewoon dichter, dit is
iemand die gedichtjes maakt voor zijn plezier, zoals een duivemelker duiven houdt.
Ik maak geen aanspraak op de medalje van burgerdeugd.’

Klare wijn
Wat is een moderne schilderij?
Een moderne schilderij is een schilderij die niet naar het atelier stinkt.

Het vouwbeen
Indien gij een criterium wenst om slagzeker de goede dichters, de goede kunstenaars
in de literatuur van de slechte te onderscheiden - en zulke wens spreekt men inderdaad
gemakkelik uit omdat hij omgekeerd de wandeling in de literatuur zo verdomd
gemakkelik maakt - doe dan eenvoudig dit: let op het vouwbeen. Wat? - Ik zeg u
met dezelfde zekerheid als deze die opklinkt uit de bevestiging ‘Axa vervangt
natuurboter’, ik zeg u: let op het vouwbeen. Het is zeer gemakkelik te onthouden: u
hoeft zich werkelik niet biezonder in te spannen. Alleen eenvoudige lessen helpen.
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Ligt er op de lessenaar van de kunstenaar een vouwbeen, dan is hij een slechte
kunstenaar; is er geen vouwbeen, dan behoort hij tot de goede.
De goede kunstenaar is toevallig in de poëzie gekomen. Hij heeft het geval niet
voorzien, evenmin als de strandwandelaar voorzien heeft dat hij in zee zou moeten
springen om de onvoorzichtige bader te redden. De strandwandelaar is niet in
badkostuum. De goede kunstenaar, die het geval niet voorzien heeft, is zonder
vouwbeen, zonder kladpapier en zonder gomelastiek. Het is hem zo over de rug
gevallen en de tafel waaraan hij zit - aangenomen deze zij voorhanden - is een resultaat
‘à la guerre comme à la guerre’. Hij heeft geen vouwbeen. In deze dienst voorziet
de goede kunstenaar door hetgeen hem onder de hand komt, b.v. briefkaart. Maar
heus een vouwbeen heeft hij niet.
Een vouwbeen vindt u in deze twee gevallen: ofwel bij de beroepsliteraten, d.i.
bij de slechte kunstenaars in de literatuur, ofwel bij demi-mondaines, d.i. bij
literatuurdilettanten.
De beroepsliteraat leest alle boeken die hij ter recensie ontvangt met het vouwbeen
en uitsluitend met het vouwbeen. Zoals men hyperbolies van sommige sommiteiten
zegt dat hun hersenen nooit rusten, zo mag men van de beroepsliteraat zeggen dat
zijn vouwbeen nooit rust. Het snijdt het ene boek na het andere open en telkens
wanneer het vouwbeen aan het laatste cahier is, ligt de recensie in het hoofd van de
beroepsliteraat reeds gereed. Zo stevig is de literaire optiek van het vouwbeen van
de beroepsliteraat. Inderdaad: hij leest met zijn vouwbeen. En de oefening maakt de
meester.
Ook op de lessenaar van de demi-mondaine vindt gij een vouwbeen. Niet dat zij
zoveel leest en dat dit voorwerp haar alzo onontbeerlik zij. Neen. Alleen zij heeft
een zeer welomlijnde voorstelling van wat lektuurusantiën horen te zijn. Bij
lektuurusantiën past het vouwbeen, meent zij. En bij de lektuur gaat alles
programmaties toe: het boek links, het vouwbeen rechts. Meer dan de burgersvrouw
heeft de demi-mondaine zin voor orde. Het is een gerateerde burgersvrouw.
Driemaal op het jaar heeft zij de hulp van het vouwbeen nodig.
Jaarliks verschijnt er één nieuw boek van Bourget, één van Bordeaux en één van
Benoit.

Anekdote of Sint Jan kent zijn volk
Een bekende ontmoet Gaston Burssens en zegt hem:
- Ik trof zo juist Maurits Sabbe; ik heb hem gesproken.
- Zo. En wat vertelde hij?
- Hij informeerde ook naar u.
- Merci.
- Ik heb gezegd dat ge nog steeds aan literatuur deed. (Een fraaie/uitdrukking).
- Nogmaals merci.
- Niets te danken. Sabbe wist het trouwens. Hij houdt niet biezonder van hetgeen
gij
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-

maakt. Maar hij kent het toch, ziet ge. Hij is op de hoogte. Weet ge wat?
Neen.
Hij citeerde een gedicht van u.
Dat is sterk. Doch troef boven troef. Ik weet welk gedicht hij citeerde.
Dat is gek. Hoe zoudt gij dat weten?
Het is het gedicht Zonnebrand. - Burssens citeert een stuk van het gedicht.
Inderdaad. Dat is merkwaardig.
Daar is niets merkwaardigs bij.

Burssens heeft gelijk en zijn gevolgtrekking bewijst - indien zulks nog moet bewezen
worden - hoeveel gezond verstand, hoeveel realiteitszin die dichters hebben, die,
voor de lyriek, de kausaliteit van het gezond verstand, die aldaar niet op haar plaats
is, hebben afgezworen. Gezond verstand is als een winterjas: die draagt ge niet in
augustus.
Burssens schakelt: Wanneer Sabbe een oordeel velt, dan wil dit nog niet zeggen
dat hij daarom het materiaal kent. Wat wij doen is hem vreemd, interesseert hem niet
en daartegenover is de konstante grootheid in zijn houding een geestelike luiheid,
die zonder praemisse of met een onbeduidende vooraf konkludeert. Ik wil het er op
wagen te veronderstellen dat hij mijn boek niet heeft gelezen. Hetgeen hij weet moet
hij, deze hypothese aanvaard, uit tweede hand hebben. Niet lang geleden verscheen
er een boekbespreking over Piano in de Vlaamsche Gids en in deze bespreking werd
een gedicht geciteerd. Dit gedicht is Zonnebrand.
Burssens heeft gelijk gehaald. Echter niet in die mate dat hij de indruk van
op-de-hoogte-te-zijn kon uitwissen, die Sabbe - objektief beoordelaar, zelfs van de
moderne uitspattingen - had willen maken en ook gemaakt had.

De literatuurkenner verder aan het woord
- Marnix Gijsen is de beste onder deze nieuwe dichters. Wat uw vriend Van Ostaijen
betreft, Sabbe zei: hij heeft enkele goede gedichten geschreven, maar veel talrijker
zijn de slechte. En dan de hoofdzaak: nieuws is daar niks aan of omtrent. Dat deden
de Duitsers allemaal tien jaar geleden en daar heeft hij het gehaald.
En de bekende van Burssens voegde er aan toe: ‘En daarin heeft Sabbe gelijk. Het
komt allemaal van de Duitsers.’
Wat de zegsman en zijn kommentaar betreft daarover kan men kort zijn: hij is
iemand die niet biezonder veel leest en die, in elk geval, van de moderne duitse
literatuur niets heeft gelezen. Vandaar de preciesheid van zijn kommentaar. Bij dit
publiek haalt de literatuurkenner Sabbe zijn slag thuis. De goedkope mening van de
ene dekt het goedkope denken van de andere.
Maurits Delphi-Sabbe heeft dus gesproken en wel over mijn beïnvloed-zijn: ik
hou dit voor een dankbaar thema, des te meer daar ik, de invloed als een gelukkig
verschijnsel aanvaardend, met de franse schilder Henri Matisse denk dat slechts
zwakke kunste-
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naars zich door dik en dun tegen invloed scherp opstellen. De invloed komt en gaat.
Geen werkelik dichter gaat aan een invloed ten gronde. En het is mij steeds biezondere
aandacht waard geweest aan mijzelf de kurve van de verscheiden invloeden en hun
amalgamering te konstateren. Hun amalgamering, schrijf ik opzettelik, want dat is
weer iets wat de literatuurkenner zo gemakkelik vergeet dat er reeds een
persoonlikheid kan aanwezig zijn juist in het specifiese van de amalgamering van
twee dichters. Men hoeft niet te vrezen dat mijn oordeel hier meer persoonlik zal
zijn dan dat van Maurits Sabbe. Inderdaad, Maurits Sabbe spreekt van invloed van
de duitse dichters op mij. Hij kent dus de duitse dichters en hij kent mij. Hij kent
dus, om uit verschillende richtingen te citeren: Werfel, Lasker-Schüler, August
Stramm. Onder dezen moeten wij dus de dichters vinden die ‘dat allemaal reeds 10
jaar geleden deden’ en wier poëzie mij model is geweest. Meer model dan enig andere
poëzie. Meer dan de franse met Apollinaire en Cocteau, want daarover sprak Sabbe
niet.
Beste Maurits Sabbe, u heeft me misschien nog niet begrepen? Nu dan ziehier: u
kent noch het ene, noch het andere. De hedendaagse dichter met wie ik de meeste
overeenkomst heb en die u dus, met enige kans op sukses, als mijn model zou kunnen
voorstellen, is: Cocteau.
Wanneer wij terugkeren tot het vroegere werk, zo verdeelt zich de invloed, voor
wat de buitenlandse dichters betreft (indien u oren aan uw hoofd had, Sabbe, dan
zou u in mijn eerste gedichten een sterk naklinken der Gorter'se kadans horen),
hoofdzakelik onder Else Lasker-Schüler en Apollinaire. Maar de invloed van
Apollinaire gaat dieper. Waarom? Ook dit gaat u weer paradoks vinden: omdat het
een formele invloed is. Van Apollinaire leer ik niet hoe je het stuur moet houden,
maar ik leer van hem wat een motor is. Kunt u volgen, Sabbe?
Nu dan gaan we verder. Indien u enkele gedichten van deze die ik tussen 1921 en
1926 publiceerde, gelezen hebt - en ik wil hopen ja, daar u zo kordaat er over spreekt
- dan hadt u het volgende hebben moeten bemerken (ik gebruik uitdrukkelik deze
reserve, omdat ik weet dat u het niet zult opgemerkt hebben, zelfs indien u die dingen
las), dat bijna al deze gedichten geschreven zijn naar en niets meer inhouden dan de
thematiese ontwikkeling van een vooropgestelde zin, zo b.v. voor Melopee is deze
zin ‘Onder de maan schuift de lange rivier’. Ik spreek hier over een vorm die voor
mij het innigst mijn aspiraties uitdrukt; het gaat dus om het formele en dit is
slagzekerder dan de voorstelling bij de ene en bij de andere dichter aan elkaar af te
wegen. Stamt deze techniek, niet elk dichter kan er zich op beroepen formeel aan de
lyriek iets te hebben toegevoegd, van Franz Werfel, Sabbe? of wellicht van Else
Lasker? of van Stramm? of van enig andere die u zoudt kunnen noemen?
Weet u wie het nog gedaan heeft? Guido Gezelle, beste Sabbe. Lees eens: Timpe
tompe teerelink. Guido Gezelle nam soms de eerste zin van een volksliedeke en
begon daarop te broderen, zuiver formeel.
Ik denk: het is onnodig het onderzoek verder door te drijven. Vermoedelik voegt
in een volgend gesprek Sabbe de dichters die ik hier citeerde aan de lijst toe van de
Duitsers die ‘dat allemaal tien jaar geleden alzo deden.’
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Boerebedrog en realiteitzin
Men gaat wandelen, men dat is: de moeder, het kindje van twee jaar in het
kinderwagentje, de tante en Kareltje. Kareltje is vijf jaar oud.
Het toeval, dat toevallig steeds een malheur pleegt te zijn, wil dat ‘men’ de
dame-handelaarster in ballonnetjes ontmoet. Moeder wenkt. Het kindje in het
kinderwagentje krijgt een ballon. ‘O niet zo 'n grote’, zegt de moeder de
handelaarster-ad-rem die de grootste uit de hoop wil halen terechtwijzend, ‘neen,
maar zo'n kleine.’
Als alles nu in orde is, ontwaart moeder plots Kareltje. Deze blik brengt haar in
een onaangename positie, zodat zij verplicht is te vragen: ‘Wou jij er ook een
Kareltje?’
Hier begaat Kareltje een fout. Hij is met zijn woorden niet snel genoeg zijn wens
achterna, zodanig dat hij tante, die bevreesd is uit haar portemonnaie Kareltje de
ballon te moeten spenderen, de tijd laat te zeggen: ‘neen niet voor Kareltje.’ En met
een stem die een medelijden verraadt met die kleintjes die nog een plezier vinden in
het ballonnetje-houden, zegt tante: ‘hij is daarvoor reeds te groot.’
Kareltje is overwonnen, daartegen is niets in te brengen. De krop in de keel, de
tranen in de ogen en in het hart de wrok tegen tante blijven veroordeeld niet buiten
het gebied te treden van de eenzijdige kamp die kinderen tegen volwassenen leveren,
zonder ooit een antwoord te krijgen.
Indien de dichter niet oppast, gaat het hem precies zoals het Kareltje ging. Men
ziet reeds het verband. De tante dat zijn, het spreekt vanzelf, de kritici.
Na het verschijnen van Het sienjaal zeggen de heren kritici: ‘Kareltje is een goed
dichter, want hij heeft het geloof in de mensheid. Het geloof in de mensheid is het
kenteken van de goede dichter. Nu Kareltje tot deze trap der kennis is opgeklommen,
zal het hem wel niet meer invallen een ander verlangen te hebben dan dit verlangen
dat wij hem, als horend bij goede dichters, zullen aanprijzen.’
Zoals tante voor Kareltje beslist, zo menen de kritici voor de dichter te moeten
beslissen. Maar de eigenwijsheid van tante heeft voor gevolg dat Kareltje, schuchter
en bevreesd de twijfelachtige eer te verliezen, zich niet verzet tegen tantes eigenwijze
mening. De ware dichter, zoals een Kareltje dat reeds geleerd werd door menig
voorval van dezelfde soort, doorziet dit boerebedrog. De ware dichter is een Kareltje
dat voor de eer bedankt een grote jongen te zijn, maar integendeel tegen de
spreekwoordelike mening der kritiekers in, zegt: geef mij toch maar zo'n ballonnetje.
De kritiekers zijn boos. Alsof zij niet beter wisten wat Kareltje past.

Armoede
De armoede is een weelde die maar weinigen past zoals de weelde een armoede is
waarin velen, bij gebrek aan beter weten, zich goed thuis voelen.
Deze armoede binnen de kunst waarover ik het heb, beschouw ik niet in verband
met de, of als een modaliteit der franciscaner armoede. De franciscaner armoede is
er een
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die daar is als een medium, als een losprijs voor de eeuwige rijkdom. In haar middelen
is zij dicht bij wat ik meen, omdat het waar blijft dat in het tijdelike de Franciscaner
de daden der armoede zal doen alsof deze daden in zich gesloten waren. Maar het
blijft toch onvervreemdbaar dat bij hem het doel van de loutering bij het doen van
deze daden voorzit.
Ik meen een armoede ter wille van haar zelve. Zij is vrij van het religieus
pragmatiese dat de deemoed begeleidt. In de eindeloze spiraal is zij boven de uiterste
weelde uit een kurve.
Zij is ter wille van haar zelve daar omdat zij, zoals zij is en niet als middel, een
moederschoot van schoonheid is, van formele schoonheid. Zij is bijna dichter bij
Diogenes de Hondse dan bij de Franciscaner omdat men met haar leven moet zonder
enige hoop op uitkomst. Maar, in tegenstelling met de arrogans gener armoede die
antwoord zijn wil op de platoniese verheffing van het pessimistiese schouwen, is
deze armoede ideaal in zover zij, in haar eigen volmaking als armoede en dit alleen
ter wille van haar zelve, haar zin ziet. Zij aanvaardt het uitkomstloze en nochtans
streeft zij naar deze volmaking die, naar Franciscaner, de tol van de uitkomst betaalt.
In schijn loopt zij parallel met de franciscaner armoede, in zover zij beide naar hare
volmaking streven, doch voor de poort van het Loon, valt de schijn weg, want deze
armoede geloofde niet aan het Loon. Deze armoede loopt dezelfde weg als gene
franciscaner, doch zonder enigerlei hoop. Haar loon is alleen in hare volmaking zelve.
Wel zegt Franciskus ergens dat zijn liefde niet is met de hoop op enig loon, maar
enkel om te zijn naar het voorbeeld der goddelike liefde. (Sed sicut tu amasti me, sic
amo et amabo te). Ook dit is geen beweegreden dezer armoede. Zij zet hare volmaking
na alleen om de formele zijde van dit volmaken, omdat dit volmaken de weg is tot
het formele verpuren en dit formele verpuren uiteindelik doel.
Deze armoede is geen deemoed. Zij is het hoogste en laatste sieraad van hem die
ruiterlik en transcendent doelloos naar een volmaken streeft, omdat deze tucht hem
die deze armoede aanvaardt de hoogste weelde schijnt, het laatst bereikbare.
Wat de Franciscaner middel is, is deze doel. De middelen van de Franciscaner zijn
zijn doel. Maar deze middelen bekomen dan ook een andere glans juist door dit
pessimisties aanvaarden van de middelen als doel.
Voor hetgeen ik te zeggen heb ben ik wijd weggeraakt. Liefst ware ik bij het
zuivere lyriese - voorstelling en techniek - gebleven zonder mij op het voor een
lyricus gevaarlike pad van een veralgemenen van het probleem te begeven. En dat
is nu nochtans gebeurd. Dit veralgemenen van het probleem voel ik, als dichter, een
beetje aan als horende onder ‘tout le reste est littérature’, dat is het zijn ten slotte
spekulatieve bevestigingen, waarvan de mogelik gelukte bouw het spekulatieve niet
wegneemt.
Nochans ben ik daardoor verontschuldigd dat ik werkelik, schoon ik ver weg
geraakte, niet te ver ging, omdat de differens die ik hierboven aanduidde koïncideert
met de kloof die de twee kammen der lyriek in Vlaanderen scheidt. Aan de ene zijde
staan Moens, Gijsen, Mussche, V.d. Wijngaert, V.d. Oever; aan de andere zijde
Burssens en ik. (Brunclair staat middenin, dit is, om bij het beeld te blijven, hij zweeft
boven de
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kloof; of zijn koord die gene kam met deze verbindt sterk genoeg is?)
Moens heeft onlangs in een persgesprek voor een nederlands tijdschrift zijn
standpunt in betrekking tot het onze toegelicht: hij heeft gezegd dat wij, Burssens
en ik, tot die groep hoorden die, na een korte tijdspanne van geloof in de mensheid,
dit geloof weer hebben verloren en tot een blote (lyriese?) ‘Spielerei’ zijn overgegaan.
Onze evolutie heeft Moens niet begrepen en dat is begrijpelik omdat hij een mens
is die alleen naar de woorden van een gedicht luistert. Wij integendeel zeggen: niets
is goedkoop als het woord en wanneer iemand zegt: ‘ik ben deemoedig’, dan
impliceert dit voor ons niet de geringste overeenkomst met de waarheid. Onze eerste
gedichten stonden in het teken van een Oidipous-reaktie tegen het bij ons optreden
geldende individualistiese schoonheidsideaal, dat gerealiseerd werd in de sensuele
verzen van Karel van de Woestijne bij middel van een techniek die ons, voor ons, men permittere mij de uitdrukking, die hier slechts gebruikt wordt om de psychologie
van onze revolte te kenschetsen - te ‘schöngeistig’ voorkwam. Nog steeds haat ik
het woord ‘dis’ en hou ik van het woord ‘tafel’, al is dit laatste dan een verschrikkelike
korruptie. Wat wij wilden, wat wij, in ons verzet, humanisties hebben ingekleed,
vanwege de antithese met het individualisme, was: meer lyriese spontaneïteit. Zowel
in de voorstelling als in de techniek. (Zeker ons ‘spontaan vers’ zag er vaak
verschrikkelik weinig spontaan uit, doch dat was eenvoudig onbekwaamheid). Het
unanimisme dat wij van de Fransen overnamen betekende gewoonweg een voldoen
aan spontaneïteit in de voorstelling. Wij zegden toen dat een ouwe schoen precies
zo goed tot lyries thema kon gemaakt worden als gelijk welke zielesmart.
Dan is de springvloed van de spontane gedichten over ons gekomen en voor ons
werd het duidelik dat wij naar een andere verhouding tot de spontaneïteit moesten
zoeken. Dit hebben wij nooit gewild, ook niet in de tijd toen wij in de mensheid
geloofden, zoals Wies Moens zegt: een gedicht dat staat of valt met het geloof van
de lezer aan de eerlikheid van de dichter. Wij hebben nooit gewild de
gom-elastiek-stijl van de eerlikheid, dit opeenhopen van gevoelsdata die, zij alleen,
de inhoud en de factuur van het gedicht zijn. Dit zeg ik niet tegen de lyriek van
Moens, maar tegen deze van Dop Bles, een lyriek die niets anders is dan een
sentimenteel berijmd fait divers uit de persoonlike ervaring van de dichter. Ja dat
vooral verklaarde ons inzicht en deed ons naar andere wegen zoeken: dat een toestand
uit de persoonlike ervaring van de dichter, vanwege de gevoelsinhoud die alleen voor
de dichter zo groot kan zijn als hij het in zijn gedicht aanneemt, als lyries zwaartepunt
werd aanvaard. (‘Ik zie mij terug kozakkehoofdman’ zegt Wies Moens'en talrijke
gedichten van Marnix Gijsen baseren op deze amalgamering van persoonlike
toestanden: Met mijn nicht in de tuin met al deze data, die de lezer a priori niet
interesseren, omdat zij smokkelhandel drijven, omdat zij hun lyriek aan een
buiten-lyries moment ontlenen).
Wij zagen in dat wij met onze geloofsbelijdenissen, zoals Wies Moens onze eerste
produktie kenschetst, een verkeerd antwoord hadden gegeven op de ‘Schöngeisterei’
die wij bekampen wilden.
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Burssens, Du Perron en ik
Op een andere plaats1 heb ik Burssens en Du Perron reeds gerubriceerd en dat is, al
zeg ik het zelf, verdienstelik, want rubriceren is het halve werk van de recensent. De
recensent is een man die zegt dit is zus en dat is zo. Zo dan: Burssens en Du Perron
heb ik reeds op hun plaats gezet, men leze dit echter niet in de gemeenplaatselike
zin. Ik heb gezegd: van waar zij ook gekomen zijn, Burssens op verscheidene
huurpaarden misschien, Du Perron, meer moderato, met Barnabooth onder de arm,
nu ontmoeten zij elkaar in deze groep die ik reeds noemde: de on-serieuze escouade
van de vlaamse letterkunde. Dat is trouwens een aangename situatie, want men neemt
er de gewoonte voor onaannemelikheden de oren te stoppen. De derde van dit
on-serieuze driemanschap is de schrijver van deze recensie zelf. Wat men er ook
over vertelle, in de Rotterdammer en zo, dreigend treedt dit driemanschap weinig op
en een ‘antwerpse literaire tcheka’ is het allerminst. Dat wij echter de indruk maken
te Antwerpen een comité de salut public te hebben gevormd waar maandeliks de
ergste vonnissen worden uitgesproken, verheugt ons natuurlik zeer. Vreugde is er
weinig te rapen in de vlaamse letteren en quand on n'a pas ce qu'on aime, on aime
ce qu'on a. Men drome echter niet: dat comité, die literaire tcheka bestaat niet, waarde
heer Van de Voorde, en elke executie gebeurt alleen op verantwoordelikheid van de
executant. Waar is alleen dit: dat het ons, Burssens, Du Perron en mij, verdomd
moeilik valt een nederlands boek te lezen, vanwege de reusachtige ernst die in die
boeken voorkomt. Wat zouden de nederlandse boeken zijn zonder de mening van de
auteurs dat zij het ernstig menen? De ernst is een specifies nederlands artiekel. Langs
een zijweg zou dit aforisties te bewijzen zijn door de vertalingen uit vreemde literatuur
in het Nederlands. Bij voorbeeld de franse literatuur in het Nederlands, denk eens
aan: Tharaud, Mauriac, Fabre! Kan men serieuzere, maar ook legere boeken vinden
dan het oeuvre der beide laatstgenoemden? Er is een roman van Fabre die heet (u
moet niet lachen, Du Perron) Rabevel, ou le mal des ardents. De Fransen zijn geestige
mensen, maar hier en daar loopt er natuurlik ook een schoolmeester onder hen. In
de nederlandse vertaling, die werd uitgegeven onder toezicht van de heer Jan Greshoff,
de promotor der franse letteren in Nederland (arme franse letterkunde! in de tijd van
Rimbaud reciteert men in Holland Coppée, en in de tijd van Apollinaire die
reuzeraseur: Fabre), wordt de ondertietel van het ding aldus vertaald: ‘Rabevel, een
roman van hoogspanning’. Blijkbaar was de franse tietel de nederlandse vertaler niet
ernstig genoeg.
Ik wil zeggen: in het ernstige Nederland is er, 't spreekt van zelf, geen plaats meer
voor de ernst. Men zou bezwaarlik zich Cocteau of Apollinaire als nederlandse
verschijning kunnen voorstellen. Wat de ernst is, zeggen de nederlandse critici, dat
weten wij al lang. Je hebt Dostoiewski, Tagore, Romain Rolland, die de langste
literaire roman schreef, en Anna van Gogh-Kaulbach voor de Nederlanden. De ernst
heeft steeds een ernstig gelaat. In Nederland lacht men niet, Prof. Colenbrander ziet
ons.

1

La Nervie; no. 5, mai 1926 (zie blz. 308).
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Daarom, Du Perron en Burssens, is het goed te weten dat ons geval in de nederlandse
letteren hopeloos is. Dat wil niet zeggen troosteloos. En mocht het ons nochtans
nodig zijn ergens een troost te zoeken, laat ons dan niet vergeten dat deze stelling
aan een wetmatigheid in de nederlandse literatuur beantwoordt: de pastorij van
Mastland haalt het steeds bij ons op Woutertje Pieterse.
Daarom, Du Perron en Burssens, indien het ons welkom is onze lof zwart op wit
te lezen, laat ons elkaar loven, want het is nutteloos op andere lof te wachten. De
nederlandse ernst die krijgen wij nooit te pakken. (Deze nederlandse ernst die daaraan
schuld is dat Brussel, deze lichtere stad, voor Nederland verloren ging).

Nogmaals poëzie
Poëzie = woordkunst. Poëzie is niet: gedachte, geest, fraaie zinnen, is noch doctoraal,
noch dada. Zij is eenvoudig een in het metafysiese geankerde spel met woorden. Niet
alleen Wies Moens, Marnix Gijsen enz. houd ik voor poëties-ontwortelden, maar
ook b.v. Seuphor die eindeloos geestige of gewaand geestige zinnen aan mekaar
snoert, doch van taal of woord geen begrip heeft en geen gevoel voor de nuances
van het woord. Poëties erken ik alleen Burssens als mijn kameraad, omdat hij, als
ik, met woorden speelt als een jongleur met vuurfakkels.

Voorzichtigheidsmaatregel
Als bij wijze van verontschuldiging zegt August:
- Die dag, toen ik Johanna vroeg of ik harerzijds op tegemoetkomingen mocht
rekenen, bijaldien ik hare ouders om hare hand zou vragen, die dag dus, toen ik een
voor mijn ganse leven gewaagd besluit nam, kon ik inderdaad menen, dat mijn geluk
afhankelik moest zijn van Johanna's jawoord, want zij droeg een japon die haar
heerlik stond. Later heb ik haar nooit meer gezien in een voor haar derwijze gunstig
kleed. Integendeel, alle japonnen hebben tans, zo schijnt het mij, een
tegenovergestelde werking. Maar, zoals gezegd, die dag, toen ik Johanna om hare
hand bad, was zij waarachtig verrukkelik in haar japon.
August is om zijn vergissing minder te beklagen dan te laken. Maar men zal niet
streng zijn; zijn ongeluk is reeds groot genoeg.
De dichter heeft zich te hoeden voor de sensibiliteitsmomenten in zijn gedichten.
Zij zijn als de mooie japon van Johanna. Later gelukt het hem niet meer het gedicht
te herleven naar het sensibiliteitsmoment, dat bij de schepping volstond, altans zo
meende hij. Het sensibiliteitsmoment volstaat niet. Men valt er mee bedrogen uit
zoals August met Johanna.
Er zijn natuurlik zeer gemakkelike remedies, zelfs voor deze dichters die
gemakkelik hun sensibiliteit te woord stellen. Men mag veronderstellen dat het
voldoende is dat zij
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een jaar hun gedichten in de la van hun lessenaar laten rusten, opdat zij zich van
hunne vergissing rekenschap geven.
Een gedicht moet ten minste éen jaar kelder hebben.

De literatuur- en kunstbewonderaar
Zoals de samenstelling het aanduidt is de literatuurbewonderaar iemand die de
literatuur bewondert. Hiermede wordt nog eens in het licht gesteld de bijna magiese
kracht der woorden waardoor wij het tegendeel kunnen uitdrukken van hun inhoud.
Niemand bewondert minder de literatuur dan de literatuurbewonderaar.
Die bewondert, doet iets. De literatuurbewonderaar doet alsof hij iets deed. Hoe
langer hij in de waan verkeert dat hij de literatuur - hij zegt: de klassieke literatuur
- bewondert, des te groter wordt deze wan. Op de duur gelooft hij zelf dat hij Adam
in ballingschap heeft gelezen. Dat is niet waar. Hij heeft Jonckbloet gelezen. Vandaar
zijn bewondering. En dan nog voor de meeste literatuurbewonderaars: het is reeds
lang geleden dat zij Jonckbloet hebben gelezen. Daarom heeft het oordeel van de
literatuurbewonderaar weinig belang; men kan het inderdaad in Jonckbloet vinden.
Mijn vriend de advokaat, die over beeldende kunst discussieert, houdt niet van
onze moderne kunst. Ten bewijze daarvan ‘dat het allemaal bral is’, neemt hij uit
zijn bibliotheek een boek. Dit boek is, het spreekt van zelf, éen van de banden der
Musées d'Europe. Nu zal hij onder de algemeen aanvaarde grootheden de treffer
kiezen die deze moderne kunst eens en voor goed door een slagend kontrast gaat
vernietigen. Indien ik de kunstbewonderaar niet kende, zou ik mij nu niet erg
gemakkelik voelen. Inderdaad zijn daar niet: Greco, Tintoretto, Breugel, Rembrandt,
Velasquez, Titiaan, Poussin. Neen, het gevaar is voorbij, mijn vriend de advokaat,
de bewonderaar van wat hij klassieke kunst noemt, heeft de hand gelegd op een
reproductie van Murillo!
Mijn vriend de advokaat is, zoals gezegd, een kunstbewonderaar en wij,
zogenaamde ‘moderne’ kunstenaars, zijn de imbecielen die met een domme verwaande
tronie voorbij de ‘meesterwerken der klassiek’ gaan. ‘De meesterwerken der klassiek’.
Deze koppeling is, na door vele anderen te zijn gebruikt (hoe kan het anders?)
eigendom geworden van de heer Urbain van de Voorde, die er in zijn opstellen tegen
de modernen - hij wenst het ten minste zo - weet mee om te gaan. ‘De modernen’,
zegt hij, ‘die bij elk negerbeeld in een komiese bewondering vallen, gaan zo maar
mij niks jou niks aan de meesterwerken der klassiek voorbij.’
‘De meesterwerken der klassiek’! Het spreekt van zelf, het soort bewondering als
dit van Van de Voorde voor deze meesterwerken heb ik niet. Daarvoor ben ik nu
eenmaal te dom want ik ken de vragen en antwoorden van de esthetiese kathechismus
niet uit het geheugen. Alleen wanneer ik nu een ietsje bewondering voor een Greco
of een Poussin zou kunnen hebben en zou willen uitdrukken, dan zou ik toch proberen
er iets anders op te vinden dan ‘de meesterwerken der klassiek’. Want, zie je, ik zou
enigszins vrezen dat men anders daaruit zou afleiden dat ik, met de rug naar de schil-
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derijen gekeerd, mijn kennis uit Baedeker zou hebben gehaald.
Aan mijn vrienden heb ik dan maar de raad te geven: laat u niet intimideren door
de literatuur- of kunstbewonderaar. Wanneer zulk een exemplaar u over Racine
spreekt, antwoord dan gerust: ‘goed zo, nemen wij b.v. Britannicus.’ De
literatuurbewonderaar zal u zeggen: ‘neen, niet Britannicus, dat heb ik op dit ogenblik
niet meer in het hoofd.’
Zoiets begrijpt men dan, beleefdheidshalve.
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Breugel
Karl Tolnai: Die Zeichnungen Pieter Bruegels. Mit 104 Tafeln. München,
Piper, 1925.
‘Deze bemerkingen’ zegt de schrijver in zijn woord voor-af, ‘zijn bestemd noch voor
de “bredere kring van het publiek”, noch voor de “engere kring der vakgeleerden”,
maar wel uitsluitend en alleen voor diegenen, wie de Breugel'se kosmos tot
gebeurtenis, d.w.z. in eerste plaats tot raadsel is geworden.’ En de schrijver zet de
bredere en de engere kring elk tussen haakjes, daardoor aanduidend hoe zeer onder
voorbehoud men deze stereotypen moet aanvaarden, hoe uitsluitend formule deze
rubriceringen geworden zijn.
Wat men ook als bijzakelike bemerkingen in het midden moge brengen, naar het
geheel van deze rekonstruktie van Breugel uit de wereld van zijn tekeningen, heeft
Tolnai volbracht wat hij zich tot doel had gesteld. En dit doel is, men zie de verklaring
bovenaan, wel het hoogste dat hier kon worden gesteld. Noch voor de ‘engeren’ noch
voor de ‘brederen’, d.w.z. noch geestelik resultaatloos als de bloot historiese
katalogisering, noch goedkoop en literair-vervelend als gewoonlik vulgarisatiewerken
zijn, waarin het zorgvuldige onderzoek verdrongen wordt door - naar men zegt fraaie woorden, noch dit, noch dat, maar wel voor degenen, die aan Breugel
verschuldigd zijn dat hij hun een vlies voor de ogen wegnam, dat hij hun toonde wat
hun tot dan onzichtbaar was, voor dezen, wier innerlikste wezen uit zijn voegen werd
geschokt - noch minder noch meer - door het gebeuren van gene schilderijen Het
Luilekkerland en Ikarus, voor dezen, die, na het zien van het Luilekkerland,
heimkeerden met de bittere kennis van de leegheid van het menselike doen, ook voor
hen wier geest, met de gebeurtenis van de Ikarus, openging op een
platonies-pessimisties aanvaarden van het uitkomstloze, - want inderdaad deze lering
kwam van die schilderijen, omdat er zoiets niet te voren was of niet nadien - ook
misschien nog voor hen die met Breugel de hopeloosheid van het aktieve en de
chaos-scheppende menselike onrust ervaarden, zoals deze ervaring uitgedrukt is in
de Dulle Griet, voor allen, die, na het Breugel-gebeuren, de heimtocht aanvaarden,
gans vervuld met de maanroep van het eeuwige en besloten - besloten - en wellicht
even snel vergeten, doch dat doet er voorlopig niet toe, wanneer de vonk reeds hoog
sloeg toch - met deze maanroep voortdurend te leven, besloten daarna te streven de
dingen alleen te zien naar hun samenhang met het eeuwige, voor die allen is Tolnai's
boek.
Omgekeerd blijkt hieruit ten overmate dat dit boek niet bestemd is voor de inrichters
en de deelnemers (de kleine luidjes uit de Hoogstraat zijn van meetaf geexcuseerd)
aan gene idiote vastenavondparodie van 1924 die men de Breugelviering heeft
genoemd. In België deinst men voor niks achteruit. Het is evenmin bestemd voor de
vlaamse en frans-belgiese redenaars en schrijvelaars die met ongemene vlijt hun best
deden Breu-
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gel, niet alleen het nederlandse, neen ook ‘het noordse genie van het midden der
16de eeuw’, de meest objektief kosmiese schouwer onder alle noordse kunstenaars
(zoals Rembrandt de meest subjektief kosmiese is) te verlagen tot op hun niveau van
kleine staminet-Brusselaars door hem voor te stellen als de schilder van de vette
kermisleute, als de schilder die deelneemt in de sjofele en geestelik lege vreugde van
de kleine luidjes, die hij heeft voorgesteld. Men doorkruiste de straten van Brussel
in versleten plunjes uit de arme garderobe van een theater-kostumiertje en daarna is
er een banket geweest: daar ‘prijkte’ op elke langtafel ter ere van de gevierde en om
in zijn sfeer te blijven - waarachtig, het is geen fantasie van mij - een kalfskop! Tot
meerdere eer en glorie! Neen, dit is niet alles. De feestredenaars, die de hulderede
moesten afsteken, meenden niet voortreffeliker te kunnen handelen dan door in
brussels jargon, - geen dialekt, maar een afschuwelik verbalemonden van ons
nederlands - naast Rembrandt de meest vergeestelikte onder alle nederlandse schilders
voor te stellen.
Het kon niet anders want deze mensen zijn waarachtig van alle inzicht ontbloot.
Het is, voorzover men zich bij het groteske amuseert, inderdaad kostelik na te gaan
hoe de vlaamse schrijvelaars, zonder de geringste inspanning, klinkt het niet zo botse
het, over deze schilder disserteren. Hebt gij het reeds niet honderdmaal gehoord hoe
men over de mystiek van Gezelle en Ruusbroeck en over de zinnelikheid van Breugel
en Pallieter spreekt? Voor deze Vlamingen is het wel degelik ‘l'habit qui fait le
moine’. Gezelle, deze gelukkige levensaanvaarder, wiens kunst er een is van
diskontinueerlik geluk in de baaierd van de natuur, deze weinig quiëtiese dichter,
veeleer, binnen het gebied der kunst, deze daadmens: een mystieker! De verklaring
van zulk vergissen is niet moeilik te vinden. In Vlaanderen, wel het land van de
kosteloze verklaringen, worden alle religieuse kunstenaars ipso facto tot mystiekers
uitgeroepen, als of deze beide toestanden eens en voor allemaal koïncideerden. In
het andere lid van de alternatieve wordt elke voorstelling van om het even welke
toestand, die de beschouwer aan het zinsgenot herinnert, en afgezien daarvan of er
deelname is van de zijde van de kunstenaar al dan niet, als de bekentenis van een
zinnelike natuur opgeschreven!
Al deze skribenten, die zelve met de narrekap op de schedel verschijnen, of anders
zoals Breugel eens de ‘kunstkenner’ heeft voorgesteld met de bril op de
snuffelaarsneus, en die uitsluitend over het leuke, het boertige, het zinnelike bij
Breugel schrijven, d.w.z. over eigenschappen die steeds bij Breugel afwezig waren,
al deze skribenten hebben de schilderijen van Breugel gezien - indien zij ze gezien
hebben - zoals generaals de militairschilderijen van Meissonier en Neuville bekijken.
Precies zoals de generaals biezondere aandacht schenken aan de schimmel van de
bevelvoerder en aan de herkomst van de gebruikte geweren - of het Lebels of Mausers
zijn -, in dezelfde geest is het de vlaamse skribent onmogelik zijn blik van de
rijstevlaaien af te wenden naar elementen die vermoedelik van meer belang zijn. De
generaal zegt dat Neuville een goed schilder is want, inderdaad, heeft hij de strijdende
groepen de bij haar passende geweren gegeven. En de Vlaming zegt dat Breugel een
zinnelike boertemaker is, want hij schildert feestvierend volk en rijstevlaaien.
Zijn de schilderijen van Breugel deze mensen dan zonder lering gebleven? Angstig
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vraagt men zich af of het mogelik is b.v. een zwelgpartij-schilderij als Het
Luilekkerland zo inzichtloos voorbij te gaan, zonder op de samenhang van het geheel
te letten, zonder naar de formele beelding te zoeken, die ons in werkelikheid deze
zatgegeten boeren toont als blote ballast op de aarde, op de draaiende schijf, die
overigens in haar eeuwige rotatiebeweging deze belachelik-tijdelike ballast, al schijnt
hij nog zo zwaar, weldra zal hebben afgeschoven, zodat alleen nog zelfheerlik haar
eigen rotatie overblijft? Hoe kan men toch de schilder van de Val van Ikarus voor
een drol houden, of voor de schitterendste getuige van de zinnelike zijde (keerzijde?)
van het vlaamse gemoed? En zelfs in zijn Boerebruiloft of in zijn vroege Nederlandse
spreekwoorden, ziet men daar dan de distans niet, die de schilder van deze wereld
scheidt, ziet men dan niet met welke objektiviteit hij tegenover deze gebeurtenissen
staat, bijna alsof dit alles tot de doening van een hem vreemde soort hoorde! Voor
hen die Breugel en Pallieter - God betere 't - in éen adem noemen, moge toch eens
daarop gewezen worden dat zij twee volstrekt verscheiden werelden superposeren.
Breugel neemt geen deel aan de boerevreugde, aan de voorgestelde boertigheid,
Timmermans integendeel bestaat alleen door een steeds opnieuw betuigde deelname,
in het tempo van een climax in deze deelname. Breugel hoort zelf niet thuis in zijn
schilderijen. Timmermans staat midden in de handel van zijn Pallieter. Breugel eet
niet mee van de rijstevlaaien, maar Timmermans doet waarachtig zijn uiterste best
door overdreven meezwelgen zich populair te maken. Timmermans aanvaardt de
wereld van Pallieter. Breugel verwerpt zijn wereld niet, noch aanvaardt hij ze; hij
noteert ze. Hoogstens zou men van Breugel kunnen zeggen dat hij zich vermaakt om
het groteske van het objekt dezer notitie, maar hij verheugt er zich niet om, evenzeer
als Swift zich vermaakt bij het noteren van de verkeerdheden, die Gulliver van langs
om meer bij de mensen ontdekt, maar evenmin, ja meer nog dan Swift, die apostolieser
is, heeft Breugel enigerlei betrekking tot deze wereld van het verkeerde. Onder al de
vlaamse kunstenaars is juist de lukrake genieter Timmermans, degene die het allerverst
van Breugel is verwijderd.
Doch niet alleen deze groteske opvatting, waarbij Breugel zonder de geringste
oorzaak wordt geïdentificeerd met de mensen uit een gedeelte zijner voorstellingsfeer,
is te verwerpen, maar ook dit standpunt, dat alleszins veel dichter het wezenlike
nabijkomt en dat bijna als een wensvervulling verschijnt van de tans in de vlaamse
spanning staande mens, dit standpunt, waarbij Breugel tendensen worden
toegeschreven, die m.i. met de diepste waarheid zijner kunst niet overeenstemmen.
Om deze reden is het mij onmogelik Jozef Muls te volgen, waar hij in zijn
Breugelboek schrijft dat ‘in zijn verbeeldingen van vlaamse spreekwoorden en
vertelsels, in zijn moraliserende allegoriese stukken... bleef zijn doel steeds de studie
van de vlaamse boer’, omdat ik meen dat de studie van de vlaamse boer nooit
Breugel's doel is geweest, maar alleen een toevalligheid en omdat ik, een mening
die ik nu bij Tolnai ondersteund vind, maar weinig een moraliserende tendens bij
Breugel, vooral in hetgeen onvervreemdbaar van Breugel is, zonder een kompromis
met de uitgevers, kan vinden. Evenmin kan ik het inzicht van dezelfde auteur
aanvaarden - inzicht dat nochtans naast de opvatting van de boertige Breugel in
Vlaanderen weldadig werkt - dat ‘Breugel's onderzoek naar de vlaamse volkskracht
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en de vlaamse natuur een verliefde wandeling was tussen de duizend dagelikse dingen
die alle voor hem wonderen waren.’ Deze interpretatie, pragmaties afgestemd op
een verbinden van onze traditie met onze wil tot het bijdragen aan een vlaamse
herleving, raakt niet datgene waarop Breugel onder alle vlaamse schilders de grootste
is, ja zij overziet dit kosmies, buiten-menselik schouwen. Van een verliefde wandeling
kan m.i. bij de platoniese pessimist van De val van Ikarus, van de Storm, van de
Kreupelen geen spraak zijn en anderzijds waren de dingen geen wonderen hem, die
deze dingen had leren zien in de platoniese herinnering aan de idee; zij waren hem
a-priories bestaande eenheid. Integendeel volgen wij zonder voorbehoud, omdat in
dezelfde geest het oeuvre van Breugel tot gebeurtenis werd, Tolnai waar hij deze
verschillende interpreteringen situeert: ‘Nog meer dwalen zij, die menen dat Breugel
volstrekt geen vaste en konsekwente stelling tegenover de gegevene werkelikheid
koos, maar dat deze slechts goed was als voorstellingsapparaat voor zijn ambachtelike
doeleinden. Dat zijn laatste streven ongeveer de “zedeweergave” zou geweest zijn,
dat hij naïef en gedachteloos de tegenwoordige tijd in de bijbelvoorstellingen
overdroeg, om daardoor hetzij zijn vreugde aan het voorstellen der werkelikheid te
bevredigen of om de bijbelgebeurtenis een hogere werkelikheidsvalens te geven.
Maar ook de opvatting, dat hij niet naïef, maar met opmerkend bewustzijn het
volksleven ter wille van de “volksziel” zou geschilderd hebben, is vals. Het volk
betekende hem mensegeslacht.’
Schoon Tolnai, zoals wij hoger aanhaalden, zijn boek niet bestemt voor de
‘vakgeleerden’, leide men daaruit niet af hier te doen te hebben met een rein esthetiese
beschouwing, waarbij het brononderzoek terzijde zou gelaten zijn. Integendeel het
ganse materiaal wordt opnieuw geschouwd en daaruit volgt een op vele punten gans
nieuwe klassificering. Spijts het gevaar groot is van het spekulatieve
‘hineininterpretieren’ bij dit systematiese onderzoek van Breugel's tekeningen als
een stuk ‘Geistesgeschichte’, spijts wij op gans zelden plaatsen op zulk spekulatief
uitdenken hebben gestoten, gaat er van het totaal resultaat van deze rekonstruktie
van de Breugelevolutie een verbluffend suggestieve kracht uit.
Omdat hij van voorafaan zijn begrip der kunst meebracht, schrijft Tolnai, kon de
Italiëreis, die zoals bekend de loopbaan van Breugel inleidt, hem estheties, noch
pittoresk (in de zin van Heemskerck) verrijken. Het belangrijke moment is Breugel
het ‘Alpenerlebnis’, een schouwen der natuur dat niet aansluit bij enige vroegere
voorstelling. Aan dit gebeuren wordt Breugel de kreatieve eenheid der natuur
geopenbaard, ‘de als oerlichaam ondervonden natuur’ en wordt zijn eerste werk, de
eerste reeks zijner tekeningen, tot ‘beelding van de wereldziel die in de natuur woont’.
Al het objektief-gegevene groepeert zich en fonction dezer visie, zelfs het levenloze
in de natuur, dat is het klooster, de stad, de burcht gelden enkel in hun betrekking
tot het kosmies-levende natuurgeheel. Na deze konstatering van het organiese zijn
der natuur, ontwikkelt zich de grafiek van Breugel naar het aanvoelen van de groei
in het organiese. Bij dit schouwen van de natuur naar de noodzakelikheid van haar
groei wordt het rein menselike naar zijn relatieve standplaats verwezen: of de
bergstroom hier op deze tekening (nr. 8) de mensen vreugde of leed betekent, geldt
niet naast de noodzakelikheid van het organie-
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se natuurwezen: het barsten van de berg, het uitstromen van de bergbeek. Tolnai
noemt het: ‘eine Erweiterung und Entmenschlichung der Seele bis zur kosmischen
Allumfassenheit’. Door welke grafiese middelen realiseert Br. deze voorstelling?
Bij Dürer en Leonardo nog zonder mede-beeldende waarde, in de Donauschool en
bij sommige vlaamse maniëristen reeds een element, wordt bij Br. het papier, het
blote wit van het papier tot ‘de oerstof van de te scheppen wereld’, zijn papier is
zoveel als a-prioriese, onzichtbare synthese, die tot haar zichtbaarmaking even maar
het beroerd worden van de pen van node heeft. Kontour en schaduw vormen niet het
objekt, doch zij zijn slechts aksentuering en siersel van het in de oerstof pre-existente
objekt. Niet een pathos der tekening zoals dit later bij Rembrandt het geval zou zijn,
doch alleen het zichtbaar-maken van de wezenlikheid van dit pre-existente was Br's
doel. Daarom: ‘der Einzige (in de 16de eeuw), bei dem die reine Schöpferfreude am
Geschöpf die Gestalterfreude am blossen Schaffen überwiegt.’
Op deze uiteenzetting met de natuur, wier rijk als dit der ‘wereldrede’ wordt
voorgesteld, wendt Br. zich de andere sfeer der werkelikheid toe: de menselike
doening. Voor de platoniese pessimist Pieter Breugel liggen beide werkelikheden
scherp gescheiden, de natuur en het menseleven, d.i. de rede en de redeloosheid, de
kosmiese samenhang tegenover de anorganiek van het menselike poppespel. Niet
langer is de dwaasheid de lokalisering van het transcendent boze, zoals dit bij Bosch
het geval was, maar wel is zij nu de immanente kracht die het menselike leven regeert.
Tolnai wijst hier de samenhang met Erasmus na, met de Neurenberger literatuur,
namelik Sebastian Franck, met Rabelais en met de schrijver van de Lazarillo de
Tormes. Nog elders, vóór Breugel, had de schrijver in de spaanse literatuur
voorbeelden van deze tot schalksheid geworden verkeerde natuur kunnen vinden,
namelik in de Lozana Andaluza van Francisco Delicado, werk dat in 1528 verscheen.
Het dichtst bij Breugel staat, naar Tolnai, Seb. Franck, omdat ook hij de dwaasheid
als het innerlike wezen der menselike wereld herkent. Hiermee is het standpunt van
Bosch overwonnen. Maar van Bosch neemt Br. de vormspraak over, ook vanwege
haar archaïseren nu dat in zijn vorm, die van Br., past omdat het het anonyme in deze
tekeningen versterkt. Zo mag men de Ondeugdeserie van Br. als een antwoord op
de Lustgaerde van Bosch beschouwen. Wat bij deze nog naar de waardekategorie
van goed en kwaad wordt beschouwd, wordt bij Br. voorgesteld als de
vanzelfsprekende eigenschappen van de dwaasheid. Het landschap waarin deze
wereld der absolute verkeerdheid wordt gesitueerd, heeft niet zoals het landschap
der vroegere tekeningen de eenheid van een organisme, integendeel het vervalt in
zijn elementen, maar deze elementen dan worden saamgehouden door hun karakter,
hun wezenseenheid, die ordeloze janboel betekent.
Zoals hij in de tekeningen der natuurlike natuur het innerlike levensprinciep als
vormend princiep aanvaardde, zo gaat het ook hier. Doch was hij in gene natuur een
wereldschepper, hier is hij de inrichter van een Jan-Klaas-kast. De wereld van het
menselike leven is niet een oorspronkelike natuur, maar wel een afgeleide. Door het
heterogene heen, het éne zichtbaar maken, daar kwam het hier op aan. Een geserreerde
tekening voert de dingen naar hunne afzondering en anonymiteit. Zomee grijpt Br.
terug
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naar een procédé dat in zijn tijd volkomen verlaten was. Wel verschijnt hier het
algemeen geaccepteerde kruisruitenet, maar het betekent uitsluitend ruimtedonker,
niet een modellering der objekten, want zulke modellering zou de gelijkmatige
stoffelikheid - een ander uitdrukking der anonymiteit - doorbreken. Niet toevallige
silhouette is het kontour maar uitdrukkingswaarde van een verstarren binnen een
mythies gebaar, tot de figuur in het tijdeloze verstijft. De silhouette van Br. is huls
die het innerlikste uitdrukt: hij behuist de mensen binnen éen verstarring, eens en
voor altijd.
Terugkerend naar het rijk der levende natuur, plaatst Tolnai hier een der
biezonderste resultaten van zijn Br.-vorsing: De val van Ikarus wordt middenin het
Br. oeuvre, rond 1558 gesitueerd, dan wanneer het, voor zover men het als van Br.
aanvaardde, als zijn laatste werk gold (Friedländer). Hieruit trekt dan Tolnai voor
zijn gebied de konsekwenties. Van nu af wordt aan het planterijk, gevolg van de
oorzaak-zon, een belangrijke het landschap opbouwende rol toegewezen: schaduw
en licht, groei, bloei en adem zijn de tekenen van dit zon-bestraald-zijn. Met een
uiterst fijne differentiëring van de schaduw, die niet gebruikt wordt om het modelé
uit te drukken, maar die tot het wezen van dit tweede natuurrijk hoort, zijne substans
is, wordt de homogeniteit van het door-de-zon-bewerkte uitgedrukt.
Niet als tegenvoeter van de serie der Ondeugden, wel integendeel als haar
komplement is de serie der Deugden te beschouwen; ook dit inzicht, dat de
tegenstellende, moraliserende tendens terzijde schuift, draagt groteliks bij het door
Tolnai ontworpen portret van de wezenlike Breugel te volmaken. - De beschaving
heeft de instinkten ingedijkt, zodat de onnatuur, die het element der ondeugden was,
hier verandert tot een van haar instinkten ontdane, natuurloze wereld. Onder uiterlike
gestyleerdheid leeft de verkeerdheid voort. Niet meer een Jan-Klaas-kast, wel een
zinloze architektuur dient als koulisse. De deugden zijn Br., naar Tolnai, een reeks
beschavingsgewoonten der verkeerde mensen. Bij elke deugd ontbreekt haar
hoofdattribuut: zij is bloot de schijn ener deugd.
Het is eerst met de Triomf des doods dat Br. er toe komt de beide afgezonderde
rijken, dat der natuur en dat van het verkeerde leven, in een nieuwe eenheid te
verenigen. De mensen worden er voor het eerst als werkelike natuursoort, slanke
insekten, opgevat. Op de onverwoestbaarheid van het natuurlike toneel gaat hun
noodlot onmerkbaar voorbij. Schoon de grafiek van nu af zeldener wordt en meer
als nevengebied verschijnt, ook hier wordt diezelfde opvatting vastgehouden, b.v.
in het blad met de twee bedelaars en de landvrouw. De verschijningen der mensen
zijn slechts voorbijschuivende uitdrukkingswaarde der natuur, die zelve rust is. Tot
absolute kongruens der beide rijken komt het eerst met de Kruisdraging (1564) en
de schilderijen van de maanden. Het landschap wordt er van passief schouwtoneel
nu scheppende moederschoot, waaruit alle kreatuur. Zo verandert ook de verschijning
der mensen: tans zijn zij ronde uit leem gevormde wezens. Van nu af horen de figuren
onvoorwaardeliker tot hunne ruimte; om dit te bereiken schept de late Breugel dit
gans eigenaardige uitdrukkingsmiddel, waardoor de ruimte zich ontplooit uit de
diepte der schilderij of der tekening, naar voren toe aangroeiend, een omgekeerde
perspektivistiese optiek. Hiermee is gezegd dat de voorgestelde ruimte van Breugel
geen natuurlike ogeruimte wil benaderen: het
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wordt de toeschouwer niet toegelaten te besluiten tot een wezensidentiteit tussen de
ruimte waartoe hij zelf behoort en de voorgestelde. (Dit geldt natuurlik ook voor
andere schilderijen als b.v. Het Luilekkerland). Trouwens, dit wou ik tussenbij
bemerken, is de ganse gerenoveerde belangstelling voor Breugel, voor zover zij van
schilders uitgaat en niet van literaten, hoofdzakelik op dit element: bij Breugel het
begrip der dualiteit van beide ruimten terug te voeren.
Na aldus, aan de hand van een op verscheiden plaatsen omgewerkte klassificering
van Br's grafies oeuvre, ons de wezenlike samenhang in de evolutie van Br. te hebben
ontdekt, stelt Tolnai in zijn slotkapittel zijn waardeoordeel over de verschijning op,
oordeel dat wij met des te meer geestdrift geheel onderschrijven, omdat het zo te
gepasten tijde de verhouding van het rasmatige tot het wezenlike toont, juist op een
ogenblik waar desbetrekkelik de grootste verwarring bestaat. Dat Br. naar zekere
essentialia der nederlandse techniek teruggreep, dan wanneer de tijdgenoten zich in
het italjaniseren verloren, wordt door onze vlaamse tijdgenoten al te dikwels uitgebuit
om het nationale in direkte tegenstelling met het universele te plaatsen. Daarbij
vergeet men vooreerst hoe met dit teruggrijpen Br. zich plaatste tegenover zijn milieu
van brabantse kunstliefhebbers, dewelken het italjaniseren als een vooruitgang gold.
En men vergeet vooral het archaïseren van Br. in zijn formele samenhang te
beschouwen, hetgeen de volledigste uitkomst geeft over deze houding. Verder wordt
de aktuele verering voor Br. te veel geleid door een folkloristiese speurzin, waardoor
rein ornamentale momenten van het ras tot wezenlike worden verdicht. Het wordt
weldra een kultus van de nationale klederdracht. Niet dat heeft betekenis, maar wel
dit éne: dat elk ras op een hem specifiese wijze - wijze die trouwens niet verder in
zijn elementen kan uiteengelegd worden - naar het universele streeft. Dit specifiese
bewust te willen ontwikkelen is onbegonnen werk en de proef hierop wordt daardoor
geleverd dat men, bij zulk experiment, verzinkt in het ontwikkelen van het
folkloristiese en het lokaal-anekdotiese. Wat Tolnai schrijft is derhalve biezonder
gelukkig: ‘Br. is het noordse genie van het midden der 16de eeuw, zoals Tintoretto
dat van het Zuiden is. Hoe enig hij ook middenin de artistieke stromingen van het
Noorden in deze tijd staat, is hij nochtans en niet de anderen, degene die als
representant van dit wereld-ogenblik gelden kan. Niet daardoor is hij de noordse
representant van de tijd, omdat hij alleen “de noordse tradities trouw bleef” - terwijl
de anderen zich het Michelangelisme en het maniërisme van de Italjanen aansloten
-, niet aldus door een konservatisme of door rassige eigenzin, d.w.z. door de
beperktheid van de geestelike horizon, maar wel door de wereldgrootheid van het
kosmiese bewustzijn, die hij alleen op dit ogenblik in het Noorden bezat. En niet het
aansluiten zelf aan de italjaanse kunst maakt de anderen tot verraders en
onbeduidenden, maar wel de afwezigheid van dat wat de tijd eiste en wat de genieën
van het Zuiden juist zoals Br. bezaten en bezitten moesten: de eis van het kosmiese
bewustzijn.’
Wat het voorbehoud relatief een zekere spekulatieve interpretatie van sommige
details naar het uit het geheel gewonnen standpunt betreft, zo slaat dat hoofdzakelik
terug op een gedeelte van de interpretering van Het laatste oordeel. Dat de Leviathaan
links de gehele mensestroom uitspuwt komt mij onwaarschijnlik voor. Integendeel
wordt in het
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midden de mensestroom door een engel in twee groepen verdeeld, de ene de
Leviathaan toewaarts, de andere bergwaarts. Al de andere gevolgtrekkingen schijnen
mij derhalve insgelijks verkeerd: namelik dat er slechts éne stroombeweging zou
bestaan; er zijn er twee, en beide bestaan niet alleen passief, zij worden ook
geaktiveerd naar links door de daemonen, naar rechts door de engelen. Dat de boot
in de richting naar rechts wordt opgenomen schijnt mij derhalve ook verkeerd: de
daemonen schuiven hem wel degelik naar links. Spijts de interpretering van Tolnai
blijft voor mij de as van de tekening de onbeduidende engel in het midden. En juist
deze onbeduidendheid van de as schijnt mij gewichtig en daarmee komt men ten
slotte tot een resultaat dat parallel staat tot dat van Tolnai. Waar Tolnai zegt dat er
naar Breugel noch verdoemden, noch verklaarden zijn en dat dit de zin is van de éne
stroombeweging, zie ik integendeel twee stroombewegingen, doch deze gelijken dan
formeel zo op elkaar dat de éne de andere kan zijn, de as is daarbij zo toevallig dat
het waardeoordeel tot volledige neutraliteit wordt.
Nog valt op het verkeerd interpreteren van sommige spreekwoorden te wijzen. Bij
de boot op de achtergrond der Ira brengt Tolnai het spreekwoord ‘dat pronkt als een
vlag op een modderschuit’ te pas en stelt het verband met de toorn door het te vertalen:
‘in blinde toorn vernietigen zij elkaar’. Nu betekent dit spreekwoord eenvoudig dit,
dat een objekt niet bij een ander objekt hoort, omdat er een verschil van niveau tussen
beide is; het spreekwoord slaat dus op een onnatuurlik pronken terug en zou bij de
Superbia passen. Met de valse interpretatie, valt dus ook de aanwezigheid van het
spreekwoord aan deze plaats.
Maar dit blijven bijkomstigheden die aan de verdiensten van dit buitengewone
boek, een kreatieve daad, niets afdoen.
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Hubert Dubois
Pour atteindre à la mort. Un poème. Quatre dessins d'Aug. Mambour.
S.l.n.d. (Anvers), éd. Sélection (1926).
De bezwaren die men, uitgaande van de formele verschijning, tegenover de
zogenaamd zuivere lyriek opstelt, zijn in twee verscheidene hoofdkategorieën onder
te brengen. Tot de eerste kategorie horen deze bezwaren die de afwezigheid van elke
formuleerbare wetmatigheid in de moderne lyriek laken en van daaruit afleiden dat,
vermits de wetmatigheid dezer lyriek niet formuleerbaar is, zij derhalve ook niet
bestaat. De andere kategorie bezwaren integendeel staat op de mening dat de zuivere
lyriek meer nog dan een systeem een recept is, dat zij zuiver formalisties is en uitloopt
op een specialistedom, een lyriek die, daar zij alle andere elementen dan de zuivere
lyriese buitensluit, alleen nog daar is voor de vakmensen, de groep der zuivere lyrici
zelve.
Hoezeer ik ook heb getracht, naar het voorbeeld van de rhetoren en anderzijds van
de roomse duivelsadvokaten, deze bezwaren, met het oog op een dialektiese oefening,
tot de mijne te maken, het is mij tot op heden niet gelukt enigermate maar hun verband
met de werkelikheid te snappen. Wat het eerste bezwaar betreft zo moet men zich
toch de vraag stellen of bij gene aksentuering van het subjektieve die het klimaat van
de zuivere lyriek is, de prosodiese vorm, die uit gans andere lyriese vooruitzettingen
geboren werd, nog van belang kan zijn. Men kan de aksentuering van het subjektieve
tot dit laatste uiterste verwerpen. Haar aanvaarden echter, om haar korrelaat te
verwerpen, de breuk met de prosodie, die een regelen van de kadans en niet van het
subjektief ritmiese is, komt mij als een moeilik houdbare stelling voor. (Evenals de
dans wil de poëzie los komen van de hulp der muziek. De prosodie is de harp. Maar
wij doen het nu zonder harp). Men mag niet vergeten dat het ons doel is een vorm
van gedicht te bereiken die tevens allerwerkelikst ook de processus van deze wording
- van emotie tot gedicht - volledig vasthoudt. De processus is, voor ons, het gedicht.
Is het niet wezenlik verkeerd een zulk gedicht dat, omgekeerd, ook in de geest van
de toehoorder alleen werkelikheid is doordat het groeit, doordat het beweegt, te
onderwerpen aan een techniek van het zijnde, de prosodie, die de grenzen aan de
ritmiese bewogenheid heeft gesteld en die deze bewogenheid, wier mogelikheden
ons onuitputtelik voorkomen, tot enkele gevallen heeft begrensd. Ik weet zeer wel
dat men hierop het antwoord gereed heeft dat, de schijn van gelimiteerd-zijn ten spijt,
de mogelikheden van het prosodiese vers inderdaad onuitputtelik zijn. Wat mij betreft,
bezwijkt deze opwerping tegenover de eenvoudigste ervaring dat de voordracht van
een prosodies gedicht, of ik naar aanvaarde en beroemde (ik zou liever zeggen:
beruchte) deklamatoren luister of naar mijn eigen voordracht, niet over een dozijn
gevallen heen kan. Tegen dit prosodies vers is hiermee niets gezegd, alleen is er ook
niets gezegd tegen het andere: zij horen beide tot
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een verschillende orde. (Het vers-libristiese vers blijft buiten de bespreking: het is
ritmies proza). Het prosodiese vers staat in een zijnde, niet in een wordende wereld,
in een milieu van gekende elementen, van praktiese orde, van formuleerbare
wetmatigheid. De wetmatigheid die ons voorschemert kan alleen transcendentaal
existeren en de prosodie schijnt ons niet de brug te zijn die deze wetmatigheid in het
empiries-lyriese overleidt.
Hiermee is dan ook reeds wezenlik op de tweede kategorie der bezwaren
geantwoord, voor zover daarop beknopt te antwoorden is. Geen theoreticus onzer
zou een ‘ars poetica’ kunnen schrijven. Doch ik stel mij zeer goed voor dat het noteren
van een soort ‘handleiding tot het improviseren in lyriek’ voor die theoreticus een
dankbare taak zou zijn. Hiermee is gezegd in hoever de zuivere lyriek systeem is:
zij staat op het standpunt van het subjektiefste uitstromen dat wezen der improvisatie
en een kenmerk van het goed improviseren is; maar tevens staat zij op het ordenen
van deze improvisatie, zonder dat dit ordenen het subjektieve karakter van de
improvisatie op enige wijze mag schaden. Hiermee wordt het techniese éen met het
voorstellende: zij verschijnen zo te zeggen simultaan, zodat het eerste, het techniese,
geen korrektuur op het tweede element, het voorstellende, is. Het is een omstelling
van het lyriese denken: niet het geval wordt gedacht, doch, kortheidshalve, de
improvisatie op het geval. Deze zuivere lyriek, men mag haar ja dan neen een recept
noemen, is dan toch breed genoeg om binnen haar grenzen, zonder spekulatieve
verdraaiing, zowel de gedichten van de Duitser Stramm als deze van de Fransman
Hubert Dubois te omsluiten en anderzijds is haar spel zo wijd dat bij haar en door
haar, voor het eerst sedert de middeleeuwse lyriek, weer duidelik het verschil tussen
germaanse en romaanse poëzie kan worden afgetekend. ‘Vis’ is een woord en als
zodanig heeft het allerdiepste resonansen, daarvan het begrip er slechts éen is;
‘poisson’ is slechts begrip. Tegenover het germaanse woord staat de romaanse zin.
Natuurlik laat ik het hier op groffe verschillen aankomen, die onjuist zijn als alle
per-se veralgemenen. Voor ons blijft echter, zolang er een nederlands-germaanse
lyriek zal bestaan, niet te overhoren de lokstem der runen.
Met de vooruitzetting van de improvisatie op het subjektiefste uitstromen, zijn wij
in de buurt van het schijnbaar onoverwinnelike bezwaar gerukt: de begrijpbaarheid.
(Natuurlik hoort dit alles bij een recensie op de nieuwe bundel van Dubois. Al blijf
ik bij het algemene, beproef ik toch de bezwaren weg te nemen die men, ik twijfel
daar niet aan, in Nederland en Vlaanderen, waar men de zuivere lyriek maar weinig
appreciëert, tegen het poëma van Dubois zou kunnen opwerpen). Ik twijfel er aan
dat men het, eenmaal over een zeker punt heen, in zake begrijpbaarheid ooit eens
zal worden: die van het ‘menselike’ enerzijds, die van de ‘lyriek’ anderzijds, reeds
alleen daarom dat wanneer ik zeg: ‘mij kan het niet schelen of ik een gedicht ook
verstandelik begrijp, wanneer ik maar de ontroering kan meeleven en dat is, voor
mij, mogelik ook zonder een psychologies duidelik herkenbare kausale samenhang
tussen de verzen’, deze stelling door de ‘menseliken’ zal bestreden worden met het
argument dat, daar waar het verstand niet begrijpt, er van geen meeleven ener
ontroering spraak kan zijn. Voor mij is het probleem het volgende (hiermee zullen
wel niet alle zuivere lyrici, o.a. de franse
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surrealisten niet, akkoord gaan, hetgeen vanzelf spreekt bij de verscheidenheid der
reakties waaruit wij, deze hier, gene ginds, gegroeid zijn): hoofdzaak is het uitstromen
van het subjektiefste mogelik te maken. Hiermee staan wij niet buiten de traditie,
doch wel integendeel daar middenin, aansluitend bij Hadewych en bij Mechtild, bij
buiten-literaire literatuur als de schone biecht der Katharina Vetter, bij de volkspoëzie
en de kinderlyriek. In tweede instantie komt het op het ordenen van dit subjektieve
tot grotere algemeengeldigheid aan. De middelen die wij daartoe aanwenden zijn die
waarvan men vertelt dat zij op een recept gelijken; deze middelen zijn eenvoudig als
in de volkslyriek; de dynamiese verder-ontwikkeling van het eerst-gezegde, de
herhaling, de omstelling, de valeurs van negatieve en positieve zin, het klimax door
middel van het bijvoegen ener nieuwe bepaling en nog andere middelen, die uit
dezelfde geesteshouding stammen en samen te vatten zijn onder de leus: ‘hoe armer
des te beter’. Verder: gesteld voor de keus van ofwel het verzwakken van het
subjektieve ofwel het opofferen van de begrijpbaarheid, aarzelen wij niet ons bij het
tweede neer te leggen. Zeker wij leggen er waarde op begrepen te worden, doch wij
wensen dat het gewichtigste in ons, ons eigenste, datgene wat ten slotte de mededeling
waard is, in aanmerking komt voor dit mededelen en niet datgene in ons, wat eerst
genivelleerd werd en ontdaan van zijn vizioenaire waarde. Ik ben geen mordicus
voorstander van de ongrijpbare annotering van het subconsciente uitstromen, neen.
Integendeel hou ik het daarvoor dat talrijke zogezegde onbegrijpbare gedichten juist
door deze onbegrijpbaarheid aantonen hoe onzeker wij nog zijn bij dit improviseren
op het orgel van het onderbewustzijn. Het uiteindelike doel onzer pogingen stel ik
mij bereikt voor bij een vasthouden van het subjektiefste weten in een vorm die
lyries-kausaal duidelik is, een duidelikheid parallel dezer van de volkslyriek, b.v.:
‘rommelen in de pot - waar is Klaas en waar is Zot - Zot is in het stalleke -’; deze
volgorde heeft slechts een zeer toevallig fenomenaalkausaal verband, maar het
lyries-kausale integendeel is van een duidelikheid die niets te wensen over laat. Zoals
Cézanne zei dat men Poussin op de natuur moest herdoen, zo denk ik dat nu het
ogenblik gekomen is, altans voor de lyriek, deze zin omgekeerd te herhalen, namelik
zo dat men de natuur op Poussin moet herdoen, in ons geval dat men moet streven
naar een poëzie die zou zijn de volkslyriek (de natuur) gemaakt door dichters van
een trap hoger, dit zijn dichters wier bewustzijn om het esthetiese a-priori groter is
dan dit van de volkspoëet. Van de volkspoëzie moeten wij onthouden het
diskontinuëerlik scheppende van de lyriek, het op hetzelfde plan leggen van alle
gebeurtenissen en verder, in het expressieve, gene kracht die de subjektiefste stroom
stollen doet tot objektiefste gestalte en zo doende deze poëzie opposeert aan de
dichtkunst van de subjektieve uitdrukking ener subjektieve ontroering, een opvatting
waarvan Mallarmé de zuiverste representant bleef.
In gene wereld van het diskontinuëerlike en het eendere beweegt zich Dubois met
een buitengewone zekerheid en een kennis die de sporen toont van een grote reserve
tegenover het lyriese elan en van een vaste kontrole daarop. Het is verbazend hoe,
bij alle dynamiek, de verzen van dit poëma rond de kern gegroepeerd blijven: voor
mij een teken van inderdaad grote meesterschap. Er is hier geen enkele dissonans
noch in de
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voorstelling, noch in de sensibiliteit, noch in de sonoriteit: over dit gedicht ligt een
eenheid van toon, een gebondenheid die men slechts bij de gewetensvolste grote
lyrici treft. Er zullen maar weinig jonge dichters te noemen zijn die, mits zij deze
niet van anderen hebben overgenomen, tot zulke voorstellingsgaafheid gekomen zijn
als Hubert Dubois. Elk vers is een nieuw verbazen om het verband van reserve en
sensibiliteit, tucht en vrijheid, gebondenheid en elan, een verbazen ook om de
vanzelfsprekende zelfstandigheid waarmee deze dichter zich beweegt midden het
subjektieve affekt van zijn fenomenewereld. En verbazend ook om de zekerheid
waarmee deze dichter de ‘Ahnung’ naar een plus op deze wereld, een plus waarvan
wij verder niets weten, in de onweersklaarten van zijn boek samentrekt; een koen
antwoord op de Claudel'se vraag: ‘ce monde à lui tout seul tel qu'il est c'est difficile
de nous persuader qu'il est complet et suffisant. C'est difficile de nous persuader que
nous avons droit serieusement à pas autre chose.’ Hier bij Dubois is er voortdurend
deze dolle droom dat ‘andere’ te benaderen, het te geven, zij het dan ook in een
wereld, in een ruimte die niet met de optiese, de zintuiglike te identificeren is: een
reine ruimte, die van het zuiver lyriese.
Woorden en woorden? Vergeet niet u te herinneren de dubbelzin van de woorden
der Pythia, - en hiermee heb ik gelegenheid te zeggen dat zij, zowel als haar zuster
uit het germaanse woud, voor ons het oerbeeld van de dichter is, in zover door dichten
verstaan wordt het uitdrukken van de intuïtieve kennis van de wereld. Het is niet
waar dat de Pythia nevelachtig zich uitdrukt. Zij drukt zich geheimnisvol uit. Dat
niet iedereen de samenhang harer woorden vat, is niet haar schuld en het hoort zo
wellicht tot de wereldorde. U moet de gedichten van Dubois nemen als wat ze zijn:
zij horen thuis bij de Pythia en niet bij vader Homeros. Anders gezegd: de kennis
van de wereld wordt hier niet als bestaande eenheid aanvaard, maar wel beproeft de
dichter gaandeweg tot haar door te dringen. Indien het u stoort dat het kind, bij gebrek
aan veralgemening der ervaringsfeiten, de karaf omstoot, dan, vermoed ik, zullen
deze verzen van Dubois u eveneens een erger zijn. Intussen kan men ook het kind
dankbaar zijn dat het ons weer het verschil tussen optiese realiteit en ervaringsroutine
duidelik maakte.
En daarmee is ook gezegd hoe deze gedichten moeten gelezen worden. (Ik heb
het mij nu eenmaal tot taak gesteld aan te wijzen dat deze gedichten zeer begrijpelik
zijn; derhalve draait deze recensie zo rond dit gebied, dat wezenlik een bijzaak is.
De dichter excusere mij). Deze gedichten moeten zo gelezen worden, dat men zich
stelt op de plaats van het gedicht en dat men, indien het gaàt, zonder enigerlei
voorstelling mee te brengen, zich overgeeft aan de dynamiek van het gedicht. Het
eerste vers omvat de kiem van het tweede en dit tweede vers is alleen dan geen
nonsens, wanneer het in lyries verband staat tot het eerste, wanneer het het ritme en
de voorstelling van het eerste vers doet aanzwellen of het in de diepte legt.
Mevrouw! u weet dat het niet past in avondtoilet naar de markt te gaan, gesteld u
zou ter markt gaan. U meent dat dezelfde regels van verhouding en wat u in deze
goede smaak noemt ook in de poëzie gelden en u zult op het huweliksfeest van uw
vriendin Dolly, Henny of zo, niet het gedicht Het overspel van uw lievelingsdichter
Zoënzo voordragen, maar wel iets met sentiment als b.v.: ‘Vaar, mijn bootje’. De
gedichten
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van Dubois hebben dit voordeel dat zij zich alle gevallen aanpassen. De marktkramer
zegt: ‘ziehier het ideale hoofddeksel. U wilt naar buiten gaan, het is een pet; u gaat
naar uw werk, het is een slappe hoed, u gaat naar een trouwfeest, het is een zijden
hoed en thuis wordt het een slaapmuts.’
Deze gedichten wisselen van gedaante als een wolk en in deze wisseling ligt voor
ons lyries meeleven hun waarde. Hoe verrassender de wolk van kasteel tot
duivelsgedaante wordt, des te meer houdt zij uw aandacht vast. Amateurs van poëzie
hebben steeds veel gehouden van het trekken van de wolken, een bij uitstek
lyries-verwendbaar fenomeen. Waarom zouden wij nu niet houden van gedichten
die het hem de wolken zo goed nadoen? Ik wil zeggen: er is een lyriek van de
wordende voorstelling en van deze lyriek is Pour atteindre à la mort een der schoonste
exemplaren.
Deze gedichten passen zich alle gevallen aan, schreef ik. Dat is waar, doch alle
gevallen moeten in deze alleen geldende atmosfeer liggen, van waaruit deze gedichten
begrijpelik worden: het lyriese geluk. Deze subjektieve gedichten zijn dan zo
onpersoonlik dat zij, in kompleet mimetisme, naar uwe ontroering zich plooien. Zo
glijden, als een huid, over de volheid van deze zomeravond die verzen:
‘Je n'emporterai rien du ciel
que ce parfum, cet air et la brûlure
d'un souvenir invisible du coeur.
Adieu regards sans voix cendres sans yeux
si l'obstacle en mes mains à l'odeur de la terre
mon corps se plie sur lui comme un vainqueur très doux
que frappe cette eau vive où je mens à mourir’

Zoals men ziet is deze zuivere lyriek niet minder een zeer praktiese poëzie. Ik maak
daarop attent dat zij voor reklamedoeleinden zeer goed verwendbaar is.
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Karel van de Woestijne
Zon in den rug. Maastricht, Boosten & Stols, 1924. (Serie: De Schatkamer,
nr. 4.)
Een dichter die nochtans niet terugschroomt bij het systematiese doordenken van de
door hem voorgestelde oplossing van een lyries probleem, Paul Valéry, verwittigt
ons - en, vermoed ik, zich zelf - tegen de gevaren van de eenzijdigheid. ‘Il y a donc
deux écueils’, schrijft hij, ‘deux manières de s'égarer et de périr: l'adaptation trop
exacte au public; la fidélité trop étroite à son propre système.’ De topografie van
deze tweede klip stel ik als een noodzakelike reserve voorop, waar ik, in verband
met Karel v.d. Woestijne, een andere uitspraak van gene dichter wou aanhalen;
inderdaad als reserve, omdat, meen ik, deze andere uitspraak alleen geldt ofwel
binnen bepaalde vooruitzettingen van de poëzie en alleen dan voor die dichters die
zich binnen deze grenzen houden, ofwel anderzijds voor alle dichters, doch dan in
een minder volstrekte zin dan Valéry het hebben wil. Deze uitspraak luidt: ‘est poète
celui auquel la difficulté inhérente à son art donne des idées, - et ne l'est pas celui
auquel elle les retire.’ Deze definitie wijdt Van de Woestijne tot een groot dichter:
zeker, zijn gedicht groeit naar mate deze inhaerente moeilikheid aanzwelt. Ik schrijf
dit niet op goed geluk, omdat deze bepaling van Valéry oppervlakkig geïnterpreteerd
op alle dichters, die weinig verschil maken tussen métier en inspiratie, zou kunnen
toegepast worden, maar wel voor Woestijne nu gans in 't biezonder. Een poëma als
b.v. Mei van Gorter is lang niet zo sterk uit deze kamp met de inhaerente moeilikheid
der poëzie bepaald als dit wel het geval is met Het gelag bij Pholos van onze grote
vlaamse dichter. (Deze perifrase van de eigennaam heeft niet louter rhetorikale
betekenis; ik wenste dit uitdrukkelik en vooraf te konstateren, juist omdat het ons
spijt zoveel talent aan de andere zijde te weten.)1 Spijts de grenzen van zijn
konstruktief opzet, geldt Mei door zijn kracht, zijn bewegingssnelheid, als een storm.
Mei haalt zijn overtuigingswaarde uit zijn bijna ongekontroleerd aanzwellen, zijn
dynamiese impuls. En, ten bewijze van deze lyriese oriëntering, herhaalt zich deze
dynamiek ook in de faktuur van de Gorter'se lyriek, voor zover dit met de
vooruitzettingen van '80 verenigbaar is. Daardoor is hij van alle tach-

1

En voor een enkele keer is dit een inbreuk op onze gedragslijn alleen die dichters te loven
die, om hun revolutionaire waarde, ook bij ons horen. Indien men meent dat deze verklaring
op verbijsterende wijze de geldigheid van mijn oordeel kleiner maakt, dan doe ik
daartegenover opmerken dat elke idee, wil zij aanzien bekomen, hoort beschermd te worden
door een dierlike zelfverdedigingshartstocht. Tegenover de domheid der Van Nu en Straksers
zoals deze zich uitdrukt in de kritieken van Vermeylen en in de voorzichtige geheelonthouding
van Van de Woestijne zelf, stellen wij ons revolutionair a-priorisme. Wij spelen nogmaals
‘va-banque’.
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tigers, degene wiens lyrisme het meest ongeschonden, het primairst voorkomt en
daardoor ook blijft Mei het poëma dat het direktst bij zeer jonge mensen het lyriese
gevoel wekt. Het poëma van Gorter rent al maar door; het duldt noch stilstand, noch
terugkeer. Het is uit het bewogene dat het Gorter'se vers zijn pregnans haalt en zijn
suggestie. Daarvan ten bewijze, denke men even terug aan de suggestieve kracht van
deze schakels, een suggestie die juist door het voorwaarts schrijden ontstaat: ‘in huis
was 't donker, maar de stille straat vergaarde schemer, in de lucht blonk laat nog
licht’. De lezer of de hoorder maakt de groei van het gedicht mee, wezenlik de groei
en niet figuuriik. Natuurlik groeit bij andere dichters en namelik bij Van de Woestijne
het gedicht ook met de lyriese ontwikkeling mee, doch hier dan wordt deze groei
niet direkt, maar wel middelbaar gegeven: als op een scherm geprojekteerd. In zover
men dit mag zeggen van een ritme dat nochtans doorheen de tijd ons wordt gegeven,
is het Woestijne'se vers staties. En men kon een kleine proef door negen proberen,
doordat men voor hem naar een verwantschap in de plastiek van onze tijd zoekt.
Spijts alle geestelike differensen, die men hier dus niet in het midden moet brengen,
hoort hij, naar de mentaliteit die uit de keuze van zijn artistieke faktuur spreekt, het
dichtst bij Minne, de plastieker die tegenover de Rodin'se bewogenheid, het oude
statiese princiep stelde. En wel ver, niettegenstaande de achting die hij voor diens
oeuvre mag hebben, is Woestijne van Ensor, vooral van de Ensor van de Val der
engelen verwijderd.
Niet in de eerste plaats denk ik, om dit te funderen, aan het kompositioneel opzet
van hetgeen moet worden verteld, plus minus het verhaal. Ook bij Gorter treft ge dit
opzet. Nochtans valt ook hierin het verschil van deze tot gene op. Bij Van de
Woestijne gaat het wèl om een onderwerp, dat bovendien niet als subjekt, maar wel
als voorwerp mag geïnterpreteerd worden, bij Gorter integendeel gaat het om niet
veel meer dan om een thema, of, om met Claudel te spreken, om een argument, naar
de oude betekenis van dat woord. Het standpunt van Gorter hierin is dat een dichter
nu eenmaal, zo niet goedschiks dan kwaadschiks, gedwongen is naar zoiets als een
onderwerp uit te zien, dat naar buiten het innerlike thema vertegenwoordigt van de
uitgebreide lyriese symfonie, het poëma. Bij Van de Woestijne is het onderwerp van
het poëma wel degelik een symbool, een onuitwisbaar teken. Architektonies: een
element. Het narratieve is, niet alleen naar de subjektieve psychologie van de dichter,
maar ook naar de psychologie van het voorwerp gewichtig. Men kan zelfs verder
gaan en deze drie gedichten van Zon in den rug ordenen naar de belangstelling in de
narratieve psychologie: het zal dan blijken dat in Het gelag bij Pholos deze
belangstelling geringer is dan in de beide andere poëma's; vooral in Penthisileia wint
het narratieve element een groot belang, dat ge, met een gemeenplaats, haast
overwegend kunt heten. De uitkomstloze liefde van Penthisileia en Achilleus is geen
gegeven dat zo maar meegenomen wordt, als pis aller bijna, omdat de mensen nu
eenmaal zulke schering wensen. Hieruit volgt dan ook dat ik, uit deze bundel, Het
gelag bij Pholos, principieel verkies, afgezien dus van de lyriese schoonheid die uit
het elan komt en die, niettegenstaande principiële differensen, even goed in het ene
als in het andere kan aanwezig zijn. Maar ook nog: daar is in Het gelag bij Pholos

Paul van Ostaijen, Verzameld werk. Deel 4: proza

356
een geladenheid van de lijn die van een matigere, een meer bescheiden en minder
pathetiese Daumier zou kunnen zijn; het is vol verrassingen zoals een uitzonderlike
tekening dat is, wanneer over het witte papier de stift gevoerd wordt niet op Gods
genade maar op de genade Gods.
Dient echter de verhaalde psychologie in Het gelag bij Pholos minder het opzet
dan in de twee andere poëma's, dan blijft het anderzijds toch waar dat de
architektoniek ook van dit gedicht aan een staties princiep gehoorzaamt. Daar het
begrip statiek in de poëzie geen volstrekte maar alleen een betrekkelike waarde heeft,
daar het er daarom meer als symbool, als het teken ener esthetiek staat dan wel als
volgeldige werkelikheid, is het nodig een kompromis te sluiten tussen het
progressieve, dat de lyriek als kunst in de tijd eigen is, en de wil tot statiek, in de
esthetiek van de dichter gegrondvest. Dit gebeurt zo bij Van de Woestijne dat, waar
de dynamieker steeds voorwaarts schrijdt, hij op zijn ontwikkeling terugkomt om de
te snelle progressie te remmen, d.i. om een gevoel van statiese esthetiek. Indien ik,
om de dynamiese ontwikkeling grafies uit te drukken, de stijgende kurve: een, twee,
drie, vier, vijf enz. zou gebruiken, dan zou ik anderzijds voor de lyriek van Van de
Woestijne een gebroken kurve kiezen, ongeveer: een, twee, drie, vier, drie vier vijf
zes, vier vijf zes zeven enzovoort. Met het teken dezer kurve komen, meen ik, de
elementen van zijn lyriese architektoniek overeen, dit is ten eerste de ontwikkeling
van zijn poëma in zulke gedichten, waarbij het verdere gedicht niet alleen narratief,
- wat minder belangrijk zou zijn - maar ook de toon na op het voorgaande teruggrijpt,
b.v. zo dat een gedicht dan in zijn algemene beweging stijgend is, onmiddellik in het
statiese geheel wordt geïntegreerd door het volgende gedicht dat op een veel lagere
trede begint. Ten tweede is deze grafiek ook op de gedichten zelve van toepassing,
in zover het laatste vers of de laatste verzen dikwijls een stijging tot val voeren.
Deze opmerkingen betrekkelik de techniek en de oriëntering waarvan die techniek
een spiegel is werpen een brug naar een onderzoek van het zuiver psychologiese in
de lyriek van Van de Woestijne. In verband hiermee heb ik van Nijhoff de formule
onthouden, waarbij Van de Woestijne een dichter-dier werd genoemd, zijn poëzie
een kreet. Wat mij betreft, ik ken dichters die, in hogere mate, deze benaming
verdienen dan wel Van de Woestijne. (Ik zeg goed: verdienen, zonder vergissing in
de woordkeus, omdat ik deze dichters hoger stel dan de ‘Gedankenpoëten’.) De
dichters die ik bedoel horen grotedeels tot de ekstatiekers: Hadewych, Mechtild von
Magdeburg, Gerlach Peters. Zeker: èn Nijhoff en ik, wij hebben beiden gelijk. Het
gaat hem, bij deze uiteenlopende meningen, om een verschil van aksent. Bij Nijhoff
geldt voor zijn bepaling het objekt van de drang; voor mij de wijze van uitdrukking
van deze drang. De reden die de dichter Van de Woestijne tot het dichten dwingt,
brengt Nijhoff er toe gene formule voor hem uit te kiezen. Anders gezegd: het deze
dichter specifieke aanvoelen van de spanning tussen het ik en de omwereld, zijn
sensibiliteit dus is, naar Nijhoff, deze van, naar zijn formule, een dichter-dier. Hier
ligt naar mijn mening de vergissing: dichter-dier noem ik die dichter wiens elan het
meest aan een animale kracht, een ‘orewoet’ herinnert, een dichter bij wie gij het
gevoel van een bijna ongekontroleerd
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uitstromen krijgt, kortom een dichter die, - afgezien van zijn voorstelling: of deze
een metafyziese, een uitsluitend geestelike bekommernis uitdrukt, al dan niet - in de
uitdrukking zelve het dichtst een animale kracht nabij komt. Afgezien daarvan dat
het objekt van haar drang in een metafyziese bekommernis zijn oorsprong vindt, is
bij Hadewych de lyriek, de blote gebeurtenis van het uitstromen zo sterk, dat wij
naar gene vergelijking met een natuurkracht kunnen grijpen. Wat Van de Woestijne
betreft, de uitdrukking van Nijhoff kan, op hem toegepast, alleen terugslaan op de
specifiese toestand zijner gevoelswereld, niet op de drang op zich zelf en de
uitdrukkingswijze. Als gevolg daarvan is ook de opvatting, dat de dichtkunst van
K.v.d.W. een kreet is niet woordelik, wel alleen figuurlik te aanvaarden. Voor
sommige mystiekers, voor sommige expressionisten zoals b.v. Stramm, geldt deze
formulering echter ook woordelik.
De gevoelswereld van K.v.d.W. blijft hoofdzakelik sensualisties gedetermineerd
- al zijn reakties daartegen b.v. in Substrata en in Beginselen der chemie waar te
nemen - en dit bepaald-zijn motiveert de formule van Nijhoff. Indien men een utopies
volmaakte wereldvoorstelling, die met de wereldwaarheid op alle punten zou
koïncideren, zich als een cirkel voorstelt, dan zou elk individuële voorstelling tot
gene utopies volmaakte staan, als tot de cirkel een tussen twee stralen van die cirkel
uitgesneden sektor. De stralen die b.v. de sektor ‘Mechtild von Magdeburg’ bepalen
liggen ver van deze die ‘Karel v.d. Woestijne’ begrenzen. Hoever zijn stralen uit
elkaar liggen is niet juist te zeggen; in elk geval echter valt binnen hun gebied het
ganse fragment ener sensualistiese gemoedswereld. En wellicht nog iets meer. Doch
dit plus is, bij de wellust in het zinnelike - een wellust die niet zonder zijn polarisering
in lust en onlust, lief en leed is te denken - niet gemakkelik te onderscheiden. Er is,
in zijn poëzie, slechts éen toon, maar deze monotonie in de voorstelling is geen opzet,
wel echter lot. Dit noodlot en zijn gevolg van de éne, overheersende toon is dat wat
Nijhoff de kreet noemt. Overal is het de aarde die deze kreet tot oorzaak wordt, niet
echter de aarde, planeet onder de planeten, niet het kosmies onbekende, maar wel
de aardse aarde. Materialisties dus ? - Ja, maar met het mysterie van de stof, het
aardse onbekende, een zoeken naar het verband tussen de aarde en het instinkt, deze
onzekere koorddanser. Een dichter-dier? Een mol die al maar door in de aarde wroet,
omdat hij meent eens aan het einde van zijn tasten het hart van de aarde te vinden,
omdat hij meent dat de reden en het antwoord op de oude vraag, die onvergetelik
reeds door de Eleaten werd gesteld, diep van binnen liggen. En daardoor gans
vanzelfsprekend bepaald: met ontwikkelde tastzin en bijziende.
Of onder de bekoring of door de suggestieve kracht van de dichter, in beide gevallen
door zijn talent, gaat de lezer - ik zou zeggen: de hoorder - de oorzaak voorlopig
vergeten om enkel, enthousiast, naar het gevolg te luisteren: hij voelt de eenzijdigheid
als éénheid aan. Men ontsnapt niet gemakkelik aan de atmosferiese drukking van
deze lyriek. Maar op de duur, wanneer men de samenstelling van die atmosfeer beter
kent, ziet men de weg van eenheid naar de eenzijdigheid, of anders: van wanneer gij
deze gedichten analyties gaat beschouwen, ligt de weg van de eenheid naar de
eenzijdigheid
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vrij open voor u, wat trouwens weinig tegen de lyriese waarde van zijn gedichten
bewijst - geen kunst zonder eenzijdigheid -, maar ze alleen situeert. De atmosfeer
van een gedicht is alleen imponderabel in het waarom van de amalgamering der
verscheiden elementen. De elementen zelve ontsnappen niet de analyse. Zij horen
in twee kategorieën thuis: de voorstelling en het woord. In beide kategorieën is
V.d.W. een zeer eenzijdig dichter - wat weeral de uitdrukking van Nijhoff ondersteunt
- en in zijn eenzijdigheid, van een bijna kinderlike duidelikheid. Ook dit is blote
constatering, zonder waardeoordeel.
Dat geldt vooreerst voor zijn keuze onder de fenomenen. De fenomenen, door
V.d.W. gekozen, verwijzen alle naar de aardse aarde, zijn pijlen alle in hetzelfde
doel, in dezelfde roos. Zo vindt V.d.W. op de twee plaatsen waar hij de ontroering
van een zwangere vrouw wil uitdrukken, slechts dezelfde uitweg. Voor Leda, heet
het:
‘... Maar toen, toen voelde plots
ze een zachten stamp van 't kindje...’ (blz. 11)

en in de waarschuwende droom van Helena:
‘Hij woelt hier in mijn buik; zijn schouder beukt
de pijnelijke wanden van mijn buik,...’ (blz. 47)

De oriëntering die spreekt uit zulke, onderbewust zeker niet toevallige herhaling, d.i.
de belangstelling in de zwangerschap en de zeer gespecialiseerde uitdrukking daarvan,
laat weinig aan duidelikheid te wensen over. En voor dit ene geval zou ik er willen
bijvoegen dat de uitdrukking niet ver van het banale afligt; men weet hoe gretig dit
‘moment psychologique’ door auteurs van snikromans wordt gebruikt: ik herinner
mij eenzelfde situatie uit de Kaekebroeck's en dat is waarachtig geen keurig
gezelschap. Doch afgezien van haar kwaliteit past deze uitdrukking geheel in de
voorstellingssektor van V.d.W. Neemt men b.v. uit De vrouw Helena het derde
gedicht, waarin Helena's levensdroom, haar voorstelling van de man wordt verdicht,
zo treft het dat zo te zeggen niet werd beproefd het eroties imponderabele, de mystiek
der erotiek te benaderen, dat niet het erotiese noodlot van de soort in het midden
staat, maar wel een persoonlik noodlot. De aardse aarde is deze dichter reeds te zwaar,
haar fenomenen overmannen hem zo dat hij niet meer over hare atmosfeer uit kan.
Daarom ook is zijn melancholie bitter, in tegenstelling b.v. met deze van een Ronsard
die rustig en aanvaardend is: zij is het, omdat zij langs geen enkele zijde van de aarde
weg kan. Indien hij schilder was, hij zou schilderen met oker, bruin en donkerblauw
als pek. En zelfs waar hij enigermate daarop bedadit is dit imponderabele te vatten,
zelfs daar waar hij even tegen zich reageert, zelfs daar houdt toch de sensualistiese
ervaring de bovenhand; voor dit duel kan het vierde gedicht uit De vrouw Helena
als exempel gelden. Vast en zeker dus kiest het gevoel van de dichter uit de
fenomenewereld deze fenomenen die, langs alle zijden, zijn voorstelling ondersteunen.
Daar zijn zintuigen zeer be-
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proefde gidsen zijn, sluipt maar zelden een fenomeen, dat deze voorstelling zou
kunnen dwingen, binnen haar grenzen. In haar begrenzing, is deze voorstelling
krachtig en volledig; volledig d.w.z. dat anderzijds de zinnen goed afgerichte
speurhonden, geen fenomeen dat van de aardse orde is, buiten bereik laten. Een
gedicht van V.d.W. is langs alle zijden van de aarde, eenzijdig in het samenstellen
van zijn fenomenereeks als soms de natuur is: gene zware zomeravond die ik niet
vergeet, met het onophoudelike gehuil van kattinnen als linkerhand op het stijgende
gegil van een vrouw in kraambed en de lucht vol insekten: zo gespannen en zo
eenzijdig is een gedicht van Karel van de Woestijne.
Hieruit wou ik haast konkluderen dat de keus uit de fenomenen alleen reeds volledig
het psychiese in de sensibiliteit en in de ontroering van V.d.W. blootlegt. Dit is niet
waar, want in zijn woord en zijn woordeschat - twee dingen die men niet zal verwarren
- spreken kordater nog dan zijn keuze uit de fenomenen voor de aarde, voor deze
kleien aarde zich uit. Zoals de objekten hun kleur eerst krijgen van het licht, zoals
de kleuren zijn, naar het ontsluierende woord van Goethe, ‘de daden van het licht’
zo wachten de woorden op het affekt van de dichter om lyries tot verschijning te
worden. Ik wil daarmee niet zeggen dat de woorden op zich kleurloos zouden zijn,
alleen deze kleur wordt gewijzigd door het affekt van de dichter, zoals de zogenaamde
lokaalkleur - een fiktie trouwens - gewijzigd wordt door elke belichting. Komt het
affekt van de dichter niet uit de woorden zelve, d.w.z. wordt het niet gevormd door
de indruk die de woorden op de dichters maken? Zeker, maar niet uitsluitend, het
affekt is de resultante van een ontmoeting van de concentriese prikkel van het woord
en de a-prioriese gevoelsmogelikheid van de dichter tegenover het woord, zoals het
objekt dat wij zien resulteert uit de ontmoeting van het objekt an sich en onze
ervaringsmogelikheid. Zeer waarschijnlik is het dat woorden, echte woorden zoals:
boom, vis, kind, liefde ook een on-subjektieve, een niet van ons afhankelike realiteit
hebben, alleen geen enkel dichter vermag dit woord an sich te kennen, omdat hij niet
buiten zijn gevoelsmogelikheid van het woord treden kan (Es lebe Immanuel! A bas
Maritain!)
Meer nog dan zijn keus uit de fenomenenwereld, spreekt het affekteren van het
woord en zijn woordeschat bij Van de Woestijne een duidelike taal: eenzijdig en
hardnekkig, maar, meen ik, toch het meest overtuigend daar waar men het minst het
systematiese voelt. (Systematies noem ik b.v. de bijna onophoudelike koppeling van
bijvoegelik naamwoord en substantief. Zijn adjektieven zouden zeker aan kracht en
overtuigingswaarde winnen bij een minder overtollig gebruik). Bij geen nederlands
dichter van de 19de eeuw tot nu is het woord zo van de aarde als bij Van de Woestijne.
Men neme eens, als tegenstelling, Boutens en men zal dadelik konstateren hoe geheel
anders het gevoels-a-priorisme van deze dichter tegenover het woord reageert. Bij
Boutens is er voortdurend een pogen het woord van zijn materie te ontdoen, zodanig
zelfs dat zijn dichtkunst op sommige onder de jongste dichters de indruk maakt van
een steriliseren van het woord, een met het praerafaëlitisme verwante ornamentiek.
Bij Nijhoff, in de Kruistocht der kinderen b.v., is een bezorgdheid in dezelfde richting
waar te
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nemen, maar het woord is reeds bij hem minder geësthetiseerd. Tegenover het tot de
aardse aarde gekeerde woord van K.v.d.W., is dat van Nijhoff etheries-dun en kuis
en, in alle eenvoud, magies.
Het is niet moeilik sommige elementen op te sporen die dit affekt, buiten het
imponderabele, ook rationeel-toegankelik, uitdrukken. Een van de biezonderste
elementen is Woestijne's voorkeur voor de bijvoegelike naamwoorden der stof en
onder deze stofadjektieven weet hij dan nog met zekere hand die uit te kiezen die
het sterkst op de sensualistiese herinnering wegen. Het vrij uitzonderlike stofadjektief
‘lazuren’ komt driemaal voor, het schijnt dat het niet éénmaal vervangen kon worden
door zijn tweelingbroer, ‘azuren’; inderdaad ‘lazuur’ heeft immers nog de originele
betekenis van de steen, daar waar ‘azuur’ deze betekenis inboette, om alleen in de
overdrachtelike verder te existeren. Men wege overigens maar eens het verschil af
tussen b.v. ‘lazuren schoeisel’ en ‘azuren schoeisel’ met de stofnuance als kriterium.
De meeste door Van de Woestijne geschapen of opgedolven bijvoegelike
naamwoorden horen tot de stofadjektieven. Na deze, komen verder de bijvoegelike
naamwoorden van klimaat en temperatuur - en niet alleen de atmosferiese temperatuur
- het vaakst voor. Ook de Woestijne'se vrijheid tegenover de geslachten vindt in dit
affekteren, meen ik, haar oorsprong. Op twee plaatsen treffen wij vrouwelike
zelfstandige naamwoorden in mannelik travesti, ‘den schelp'gen knie’ en ‘den druif’,
en op een derde plaats waar het vrijstaat te kiezen tussen mannelik en onzijdig voor
het zelfstandig gebruikte ‘donker’ kiest de dichter natuurlik mannelik. Om het bewijs
daarvan te hebben dat dit viriel-maken inderdaad een verstoffeliken betekent, wege
men maar eens aan elkaar af de twee vormen: ‘de zoete smaak van de druif’ en ‘de
zoete smaak van den druif.’ En ook wanneer Van de Woestijne het woord verf, verwe,
gene betekenis restitueert die het bij de zeventiende-eeuwers nog had en sedertdien
voor ‘kleur’ verloor, ook dan is dit een voorkeur die geheel past binnen de grenzen
van zijn affekt. Inderdaad, het woord ‘verwe’ heeft alleen de materiële betekenis
behouden, waar kleur de psychologies-subjektieve erfde. Door ‘verwe’ in zijn oude
eer te herstellen, verdringt het woord der materie nu weer het later gekomen woord
der psychologiese zijde.
Het spreekt van zelf dat meer nog dan deze opspoorbare elementen, de
imponderabele relatie van woord tot woord dit affekt bevestigt. Vooral is er bij Van
de Woestijne een verbonden zijn van ziel en lichaam dat zijn oorsprong vindt in een
aanvaarden van de amoureuse houding als de menselikste; door haar wordt deze
aksentuering van het stoffelike bijna volledig gemotiveerd.
Anderzijds spreekt het ook vanzelf dat, hoewel ik met dit opsporen van de
elementen der belangstellingssfeer van K.v.d. Woestijne tot doel had de differensen,
die zijne belangstelling van de onze scheiden, bloot te leggen, dit onderzoek geen
waardeoordeel, in de zin van deze differensen, impliceert. Integendeel, hoe zeer onze
lyriese eisen mij ook, voor mij, als volstrekt voorkomen, weet ik te goed dat zij voor
een gedeelte eenvoudige reakties zijn, wier gewichtigheid men niet te veel ‘au sérieux’
mag nemen. Zeker integendeel, zou ik niet een ogenblik daaraan kunnen twijfelen,
onze principiële
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eisen ten trots, op de vraag wie op dit moment de sterkste is onder de vlaamse dichters,
te antwoorden: Van de Woestijne, eilaas, - om de eenvoudige reden dat, mag de
voorstelling van de jongste dichters mij ook nader zijn, V.d.W. de enige vlaamse
dichter is in wiens werk wil en realisering zich tot op zo hoog een punt harmonies
verhouden.
En ook de realisering zelve. Er zijn plaatsen in deze bundel die van de allerscherpste
penetratie der lyriese middelen getuigen en zo zuiver lyries zijn dat al het andere
daarnaast ongewichtig wordt, zo b.v. het achtste gedicht uit het Kind Helena waar
de dichter het tiensilbige vers met stafrijm in een berijmd vers van zes silben overleidt,
zodanig dat door deze spanning het geheimste emotionele naar de oppervlakte wordt
gestoten. Geheel het Gelag bij Pholos - mij het liefste van de drie gedichten - wordt
gedanst op de waarlik lyriese koord tussen grafiek en muziek, - een tekening van
Delacroix, een septuor van Ravel -: het andante van Herakles' heimkeer, het geestige
allegretto van Eurystheus' vlucht, het allegro van de ontmoeting tussen Herakles en
Pholos en de rondo finale van het gevecht met de Kentauren. Ook de zuivere lyriek,
‘la musique avant toute chose’ komt er niet slecht bij weg.
Er is dan ook nog in dit boek: de rit van Amazonen.
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Karel van den Oever II1
De heilige berg. J.J. Romen & Zoon, Roermond, 1925. Met tekeningen
van G. Rutten.
‘Vous cherchiez des rimes, je vais vous en donner, Je les ai toutes à mon
commandement. Sans cela, Serais-je poète?’
‘Oui, sans cela vous pourriez être poète.’
(Rémy de Gourmont, Sixtine, 8e éd., p. 42).
Omdat de gedichten van deze bundel slechts een variante zijn op die van Schaduw
der vleugelen en omdat deze variante maar weinig mijn inzicht in de lyriek van V.d.O.
veranderd heeft, heb ik mijn vroeger oordeel omtrent de expressionistiese lyriek van
deze dichter niet aan een ingrijpende korrektuur te onderwerpen. Maar omdat deze
Heilige berg een betere variante is, omdat deze gedichten minder dan die van Schaduw
der vleugelen het kenmerk dragen van het formeel arbitraire, omdat zij dus, in deze
zin, persoonliker zijn, ook omdat zij hierdoor de gebreken van deze dichtkunst vlak
belichten, daarom is het, aan de hand van deze bundel, mogelik op definitievere wijze
deze lyriek te onderzoeken, die men expressionisties noemt; doch die het, in
werkelikheid, in haar biezonderste elementen, niet is.
Men noemt Schaduw der vleugelen en De heilige berg expressionistiese lyriek.
Het is jammer dat ik dit oordeel, in de beide elementen waarover het zich uitspreekt,
aanvallen moet: de gedichten van deze poëzie hebben geen lyriese waarde en
anderzijds zijn zij niet expressionisties. Het is mogelik dat De heilige berg als
‘document humain’ een belangwekkend werk zij; dan is het te betreuren dat het
wezenlike, de biecht vertroebeld wordt door allerlei bijzakeliks, waardoor zij, als
biecht, veel van haar overtuigingskracht moet inschieten. Maar zo is, meen ik, de
vraag niet te stellen. Deze gedichten zijn, als gedichten, gewild; zij zijn het lyriese
doel toewaarts geschreven. Dit blijft het gegeven vertrekpunt, ook dan wanneer men
aanneemt dat het lyriese zelf, wil het zijn hoogste valens bereiken, over de lyriese
begrensdheid moet uitslaan naar een hogere finaliteit van religieuze orde. Men vergete
toch niet dat de processus van de lezer in elk geval de omgekeerde is van die des
dichters; voor deze is het gedicht het einde, ‘de asse die, na het plengen van het offer,
op het altaar overblijft’ (Ghersi), voor gene is hetzelfde gedicht het begin. Daarom
kan de geestelike, de metafyziese inhoud eerst dan geschouwd worden, wanneer het
gedicht zijn eerste doel beantwoordde: als lyriek zich uit te werken en als lyriek zich
de hoorder op te dringen. Want een éenmaal, tenminste als huls aanvaarde materie
(een dualisme dat overigens niet reëel is,

1

Nummering van de tekstverzorger.
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maar alleen een gemakkelikheid voor het verstand betekent) kan in de loop van de
processus niet meer worden verwijderd: een uitschakeling die trouwens redeloos zou
zijn. Veel woorden ten slotte om dit éne te zeggen: een gedicht is een gedicht. Voor
het overige, denk u de finaliteit der lyriek zoals ge wilt of anders, zoals zij met de
redenen van de rede of van het gevoel te verenigen is, maar vergeet niet dat deze
finaliteit in hare verhouding tot de empirie der lyriek, van transcendentale orde is en
dat zij in de mechanika van deze empirie niets verloren heeft. Evenzeer als de fysieker
zijn onderzoek, voor zover het alleen bij de natuurkunde zich bepaalt, leidt
onbekommerd van filozofiese konsekwensen, evenmin grijpt in de feitelike lyriek
de finaliteit der lyriek in. Men hoede zich voor theosofiese dichters die menen alleen
reeds voortreffeliks gepresteerd te hebben, wanneer hun lyriek in alle punten met de
opvattingen en de lering der Blavatsky overeenkomt. Men kere de medalje zo dikwels
om als men daartoe lust heeft, een uitweg is er niet: direkt gegeven is alleen het
formele en alleen langs de weg van het formele kan de hoorder het metafyziese
bereiken.
In een soortgelijke steeg als deze van de theosofen van zoëven leidde de
expressionistiese dichtkunst K.v.d.O. en deze de expressionistiese dichtkunst. Mag
het waar zijn dat de lyriese hoedanigheden op alle punten met de kristelike deugden
koïncideren, zoals Max Jacob het hebben wil, dan impliceert dit toch niet dat de
aanwezigheid van deze laatste ook de aanwezigheid van de eerste met zich sleept.
Ook voor wie aanvaardt dat de grootste dichter noodzakelik een katholiek mens moet
zijn, kan het niet gelden dat alle auteurs van berijmde kristelike verzuchtingen dichters
zijn en evenmin dat alle kristelike dichters, alleen reeds door hun intentie, beduidende
lyrici zijn. De jonge katholieke literatuur in Holland heeft bij hare opkomst, door
hare eenzijdigheid deze vergissing in de hand gewerkt, zodanig zelfs dat in een
hollands katholiek tijdschrift eindelik de klacht hoorbaar moest worden dat naar de
formele zijde de niet-gelovigen (bedoeld werd hoofdzakelik Marsman) op de
gelovigen een aanzienlike voorsprong genomen hadden. De eenzijdige aksentuering
van de intentie kon niet anders dan op zulk verkeerd resultaat uitlopen.
Meer dan bij enig ander katholiek lyricus geldt bij K.v.d.O. alleen de intentie, bij
een volkomen verwaarlozing van het formele; niet de poëzie, maar alleen de houding.
Nu is het echter bij hem zó dat deze intentie als ‘Erlebnis’ niet volstrekt genoeg is,
om alleen door zich zelf te kunnen werken. Moest zij gelukt zijn, dan zou een
onderzoek naar haar eigenschappen van meet-af buiten-lyries moeten geleid worden.
Zover hoeven wij echter niet af te wijken: deze gedichten horen niet tot de
lyries-onkontroleerbare extatiese literatuur. Bijgevolg zijn zij slechts langs éne zijde
te benaderen en te motiveren: langs de zijde der kunst. En juist de kunst werd, in de
expressionistiese waan dat alleen de intentie en de drang gelden, verwaarloosd.
Trouwens men kon het nog gemakkeliker situeren: zelfs de absoluutste, in God
verzonken en daardoor alleen reeds gemotiveerde lyriek is ook lyries volmaakt.
Mechtild von Magdeburg blijft ons bewaard, waar tientallen extatiekers mislukten,
door de kracht van het woord: omdat de liefde tot het uitdrukken een symbool werd
van hare liefde tot Onze Lieve Heer. En anderzijds motiveerde zij de liefde tot God
als de hoogste lyriese trap, als de sterk-
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ste motor het woord uit zijn stoffelikheid te heffen en te verplaatsen in een sfeer van
etheriese dunheid. Geen biecht, moge zij nog zo religieus bedoeld zijn, draagt in zich
de noodzakelikheid van een lyriese mededeling. En niemand dwingt de extase. Des
te gemakkeliker schrijf ik het neer omdat, iets dichter bij de moderne tendensen,
Jacques Maritain het zonder hinder heeft uitgesproken: ‘L'art d'église, qui fait des
objets devant lesquels on prie, se doit d'être religieux, théologal. Hors ce cas particulier
(et éminent), il est bien vrai que Dieu ne demande pas d'“art religieux” ou d'“art
catholique”. L'art qu'il veut pour lui, c'est l'art. Avec toutes ses dents.’
Dit schijnt me onvermijdelik: wordt de formele eerlikheid gekwetst, dan volgt
daaruit niet noodzakelik dat de rechtzinnigheid van de inhoud samen met deze formele
eerlikheid geraakt wordt, maar wel dit, dat de eerlikheid, d.i. de noodzakelikheid van
de relatie tussen de intentie en de uitdrukking daardoor wordt uitgesloten. Niet de
religiositeit van V.d.O. wordt door zijn vorm in twijfel gesteld, maar wel de innerlike
noodzakelikheid tot het scheppen van een expressionistiese religieuse lyriek. Het
had ook anders gekund; Godvruchtige maanrijmen bewijzen dat het zelfs anders
beter ware geweest. De amalgamering der elementen is slechts schijn, geen realiteit,
omdat de vorm die ons geboden wordt niet toelaat te besluiten tot een reële
amalgamering in de voorstelling van Van den Oever.
Want de lyriek van K.v.d.O. die expressionisties wil zijn, is dit in werkelikheid
niet, ja, wel integendeel, enkele, alleroppervlakkigste uiterlikheden buiten
beschouwing gelaten, staat de lyriek van V.d.O. op vooruitzettingen der voorstelling
die aan de antipode van de expressionistiese voorstelling liggen. Het expressionisme
betekent - en in de evolutie van de kunst zal dit weldra als gewichtigste kenmerk
genoteerd blijven - een affekteren van het subjektieve. Het is waar dat het
expressionisme dit kenmerk met het symbolisme moet delen; de vooruitzettingen tot
het symbolisme waren echter veeleer van sensoriële aard, daar waar de
vooruitzettingen tot het expressionisme bij de kennistheorie konden beginnen.2 ‘Het
beeld der dingen is hun ware werkelikheid’ zegt, zonder enige schaduw van skepse,
een middeleeuws auteur. Naar expressionistiese opvatting beantwoordt de poëzie
dan alleen aan een noodzakelikheid, wanneer zij, langs een het verstand verboden
weg naar het uitdrukken, het mededelen van deze ware werkelikheid streeft. Derhalve
moet elk objektief-kausale samenhang als een door de schijnwerkelikheid opgeworpen
hindernis worden beschouwd. Alleen dus in een anti-realistiese wereldbeschouwing
kan het expressionisme wortel schieten en groeien, alleen dààr kunnen de
expressionisties-lyriese ontroeringen in organiese samenhang zich ontwikkelen. Als
dichter hebt gij misschien de keuze tussen de twee mogelikheden, als expressionisties
dichter blijft er u slechts deze éne over, de woorden van Plotin, ‘de ziel is niet in de
wereld, maar de wereld in de ziel’ tot uw gids, tot uw steeds aanwezige
engelbewaarder te maken en uw ontroeringsmogelikheid naar deze kennis te
disciplineren. Doet gij dit niet dan komt gij, als expressionisties dichter, tot een hybris

2

Het symbolisme is het affekteren der subjektiviteit van de ontroering; het expressionisme het
affekteren van de kennis dezer subjektiviteit.
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der elementen en tot een onderlinge vernietiging dezer: organen die elkander
verdringen. Want het is onmogelik dat de ontroering in even sterke mate gebonden
zij èn door een zogenaamd objektief-kausale samenhang èn door een subjektieve
kausaliteit. Hoe men het ook kere, de éne moet door de andere ingelijfd worden. En
het expressionisme is juist de esthetiese uitdrukking van een idealistiese beslissing.
Iemand die, expressionist, voortdurend verstrikt geraakt in de empiriese samenhang
der dingen, stelt zich buiten de mogelikheid van het organiese: zijn lyriek moet,
noodzakelik, zonder samenhang blijven. Het spreekt van zelf dat wij hiermee op
geen wijze in konflikt komen met de realiteit der buitenwereld. Zij blijft echter, voor
ons, wat zij voor ons kan zijn: een buitenwereld tussen haakjes.
Het is een kenmerk van meer dan één vlaams expressionist expressionistiese lyriek
met realistiese sensaties te maken. Zover strekt echter de verkeerdheid van hun inzicht
zich niet uit dat hun waardegevoel niet zou geschokt worden door deze dubbelzinnige
houding. Daarom - en dit wijst op een onderbewust aanvoelen van het foutieve in
hunne houding - idealiseren zij de dualistiese ervaringsmomenten na het opnemen
dezer; zij retoucheren, d.i. zij vervalsen het ene door het andere. Maar zij vergeten
dat een idealistiese beschouwing niet geholpen is met een ontroering volgens
realistiese sensaties, post factum herzien en gekorrigeerd; zij vergeten dat dit idealisme
lyries alleen dan waarde heeft, wanneer het de dichter in een a-prioriese houding
tegenover de dingen dwingt; m.a.w. de expressionistiese dichter ziet door een bril
die de objekten bij hun geschouwd-worden reeds expressionisties beeldt en niet
neemt hij de dingen doodgewoon naturalisties op, om ze daarna om te beelden.3 Elke
bloot realistiese ervaring blijft steeds, hoe geretoucheerd en gestyleerd ook, een
vreemd lichaam binnen het expressionisties gedicht. In een spel rode kaarten blijft
een blauwe kaart steeds blauw en omdat zij blauw, d.i. anders is, ook naar haar waarde
weldra bekend. Het blijft een malheur voor die de blauwe kaart heeft. Van alle
vlaamse expressionisten staan Gaston Burssens en Paul Verbruggen het verst buiten
het teken van dit euvel. Ook de emotionele momenten, waaruit de gedichten van De
boodschap en De tocht gekonstitueerd zijn, horen in 't algemeen tot een subjektief
idealistiese orde. Maar reeds bij Marnix Gijsen stoten wij op een eenvoudig idealisties
styleren van ervaringsmomenten van realistiese orde; hier is het subjektief idealisme
reeds meer een stijlvraag dan een a-priori der houding geworden: Gijsen is reeds de
stukkateur die ronde bloemen vierkant maakt. Ook Victor J. Brunclair schijnt eerst
nu, in zijn laatste gedichten, op weg om tot deze absolute differens door te dringen.
De gedichten van Karel v.d. Oever echter staan middenin deze hybris: expressionisme
met realistiese elementen. Het realisme is de vlaamse erfzonde. Het heeft ons in de
wereld gekompromitteerd.
Men mag het een geluk heten voor de lyriek van V.d.O. dat zij zich, altans in De
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In de schilderkunst vergelijke men eens een schilderij van Campendonk met een van Van
den Berghe; gene ziet expressionisties, deze echter ziet nog steeds naturalisties, maar schildert
expressionisties.
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heilige berg uitsluitend bij een geestelike thematiek houdt. Daardoor ontstaat de
schijn van een lyriek van ‘zielstoestanden’ (aldus luidt de verkeerde uitdrukking van
Moens). Deze thematiek redt natuurlik het uitzicht, niet minder noch meer. Moest
de ontroering haar oorzaak vinden in een samenhang van schijnbaar meer alledaagse
orde, dan zou zij, uitkomstloos, als de lyriek van een realist zich bevestigen, als de
lyriek van iemand die niet losgeraakt uit de voorstelling der realiteit van de
buitenwereld. Het is de geestelikheid van het opzet echter niet mogelik het realisme
der ervaringen te verdringen. Wel integendeel overwint het realisme van de notering
en verdringt het de geestelikheid van het opzet. De geestelikheid heeft geen houvast
in een onderbewuste sensibiliteit van dezelfde orde. Tot welke ongelukkige resultaten
zulk vasthouden aan de realistiese samenhang leidt, dienen, onder de vele die aan te
halen zouden zijn, de volgende verzen als voorbeeld:
‘Reeds uit een vlees
(het ingewand mijner moeder)
had ik het aanschouwd
en, ver-af, luid-op, begroet.’

Het vers tussen de parenthese beantwoordt aan generlei lyriese noodzakelikheid, het
betekent alleen een realisties-kausaal verduideliken van het voorafgaande ‘vlees’.
‘Het ingewand mijner moeder’ heeft geen andere zin dan deze een realisties-kausale
samenhang, die de dichter te onduidelik acht, verder te verklaren; deze verklaring
wordt dan kinderachtig nauwkeurig. De mogelike geestelike inhoud van een gedicht
als Doodsgebed gaat totaal verloren onder de druk van realistiese elementen. En hoe
simpel is een nomenclatuur als deze, Ten Kate of Ter Haar waard:
‘Geen afscheid, o geen handdruk, kus noch groet.’

Wel is het anderzijds waar dat van al de genoemde katholieke dichters, Paul
Verbruggen uitgezonderd, K.v.d.O. het meest zich inspant een kosmies standpunt in
te nemen. Feitelik voert dit streven de dichter niet verder - en ook zo kinderlik is het
dikwels - dan tot het eenvoudigste uitdrukken van de transcendens van God. Maar
het blijft, spijts deze naïeve opvatting, niet te ontkennen dat bij hem de bekommernis
dit kosmiese, altans dit buiten-aardse, te bereiken de grootste is. Hiermee met deze
wil en met dit opzet is echter zijn kosmies verlangen gans uitgeput; hij gelukt er niet
in een lyries organisme te scheppen dat door zijn eigen leven bij de lezer de
mogelikheid van het kosmiese aanvoelen prikkelt, een gedicht dat geen andere funktie
heeft dan welk ander ding der natuur ook: de ogen te openen. De oorzaak daarvan
ligt in een elementaire fout. Zoals de meeste nederlandse expressionisten wil Van
den Oever deze kosmiese vizie bereiken en uitdrukken alleen door verklaringen en
gewone formuleringen van toestanden die, met recht of onrecht, kosmies-vizioenair
worden geheten. Dat juist is de fout: het beste vermelden van een toestand kan niet
het kosmiese
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van deze toestand suggereren. In geen enkele kunst is het mogelik het kosmiese te
bereiken alleen door het programma (de voorkeur van bepaalde toestanden hoort tot
de louter programmatiese middelen). Alleen langs het formele loopt der sterren baan.
Alleen doordat de dichter zich bezighoudt een goed gedicht te schrijven, doordat hij
streeft naar een zo zuiver mogelike formele oplossing van het probleem, dat door de
lyriese ontroering werd gesteld, alleen daardoor bekomen zijn objekten zulke valeurs
dat zij ontsluierend werken als de dingen der natuur. In verband hiermee, wijs ik
terloops op de kinematografie die niets realiseerde zolang zij het heil van vreemde,
d.i. van niet-kinematografies-formele middelen verwachtte en die van een gewisse
dood alleen gered werd, doordat hare vakmensen terugkwamen tot het principe van
het gebruik der eigen formele middelen. Indien men de opvatting van de nederlandse
expressionisten op de letter wou geloven, zou men kunnen menen dat de lelikste vaas
met een kosmiese wijsheid aan de hals de schoonste Sung-keramiek zou overtreffen.
De voorafgaande aanval zou een Don-Quichotterie mogen heten, indien de
verderfelike thesis van een inhoud naast de vorm onze literatuur reeds niet zoveel
schade hadde berokkend, een thesis waarbij het volstond medelijden te hebben met
de een of de andere flodderdel (Dop Bles) om tot dichter te worden gepromoveerd
(Dirk Coster), een thesis nog waardoor de beste dichter onder de jonge Hollanders,
H. Marsman, vier jaar lang in de hoek werd gezet, omdat zijn belangstelling te louter
formeel scheen. Spijts alle kosmiese intentie nu, heeft V.d.O., in zijn expressionistiese
verzen altans, het nooit tot een groepering der elementen gebracht, tot een vorm die
door zich zelf gans van zelf een hogere verhouding dan deze der gewone optiek
ontsluiert. Hij was te zorgeloos in de keus van de ervaringen en verder te zeer
overtuigd dat de zorg om het formele aan een impressionistiese opvatting
beantwoordde, dan dat hij ervaringen formeel anders dan als notities zou hebben
gebruikt.
Langs verscheidene andere zijden nog is deze stelling te benaderen dat V.d.O.
door een verwaarlozen van de vormen die, verenigd, de expressionistiese formaliteit
representeren, d.i. dan toch de formaliteit die V.d.O. zich gans vrijelik koos, zijn
eigen vormmogelikheid totaal verwoestte en dat hij het, als gevolg daarvan, nooit
verder kon brengen dan, de voorstelling na tot een chaoties, de vorm na tot een
hybridies noteren van het gebeuren. Het associatieve vermogen dat door het
expressionisme werd meegebracht als een der biezonderste middelen de sensibiliteit
der dingen vast te houden, dit associatieve vermogen dat de fantasie de grootste
vrijheid bezorgde, is anderzijds niet denkbaar dan bij de scherpste tucht over de
ontroering. De voorbeelden zijn in de expressionistiese literatuur te hope, die bewijzen
tot welke ongelukkige resultaten een verkeerde verwending van de associatie voeren
moest. K.v.d.O. komt tot het diametraal tegenovergestelde resultaat van dit dat als
korrelaat van het aanvaarden van het associatieve mag gesteld worden: er is bij hem
niet de geringste vrijheid van de fantasie, maar anderzijds ook niet de geringste tucht
tegenover de emotionele momenten. In dit verband verwart hij voortdurend het
persoonlike met het subjektieve, zodanig dat hij datgene wat zeer eng persoonlik is
voor een pregnante uitdrukking van het subjektieve voelen houdt. Derhalve - daar
al de nuances van het
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subjektieve wijken moesten voor de brutaliteit van het persoonlike moment-kent Van
den Oever ook slechts éen middel dat hem, éenmaal aldus op weg, dienstbaar zou
kunnen zijn: de paroxistiese uitdrukking. Het spreekt van zelf dat door haar bestendige
aanwezigheid, deze uitdrukking weldra zonder kracht geraakt. Zijn middelen blijven
van zuiver kwantitatieve orde. In geen enkel gedicht bijna ontsnapt hij aan deze
greep. De zuiver kwantitatieve stijging in zijn lyriek heeft de funktie aanvaard van
een steeds, de dosis na, verhoogde narkose.
Er is een klein gedicht, dat De krekel heet, bijna gans buiten de formule van deze
Heilige berg, ik zou haast zeggen: het minst ‘zielstoestand’ en gans buiten de gewone
middelen geschreven. Alleen dit kleine gedicht vermag het een ontroering mee te
delen. Het is jammer dat V.d.O. zelf, in een formule verstrikt, dit kwaliteitsverschil
niet heeft opgemerkt. Maar ook is het mogelik dat het tot zijn laatste gedichten
behoort.
Het is een heel simpel gedichteke. Het rehabiliteert de ganse bundel.
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Gebruiksaanwijzing der lyriek
Paralipomena
Mevrouw, mijnheren,
Waarde, geacht publiek! ik zeg maar: ‘Stilte’. O neen het is helemaal niet om haar
zelve dat ik de stilte verlang, het is enkel bij wijze van wijding. Immers, er gebeuren
op dit ogenblik, dat ik plechtig zou willen noemen, van wege de noodzakelike
koppeling die wil dat, in onze literatuur, een ogenblik steeds plechtig worde genoemd,
er gebeuren op dit ogenblik, zeg ik, twee wonderen. Het eerste wonder is dit van een
groep mensen die, als groep, aandachtig luisteren wil en, als mensen aandachtig
luisteren willen naar de verklaringen van - kortheidshalve - een dichter; het tweede
is deze zich-verklarende dichter zelve. Het spreekt enerzijds van zelf dat de
nederigheid mij dwingt toe te geven dat het eerste wonder het grootste is. Doch
anderzijds wil ik hopen dat u zult inzien dat, spijts de praktiese alledaagsheid van
het geval, theoreties gezien een zichverklarend dichter een niet alledaags geval is;
natuurlik, ik zeg het uitdrukkelik, geldt dit alleen theoreties, in werkelikheid gelijkt
een dichter veel op een babbelzieke groentevrouw. Overigens ben ik tegenover dit
inzicht uwerzijds bereid toe te geven dat de moed, of beter de eigenschap die men
in noordnederlandse sporttaal de ‘courage’ noemt, eigenschap die de dichter van
node is om, glimlachend, zich steeds opnieuw te verklaren, niet een mogelike deugd
van een kunstenaar is, maar wel dat zij tot zijn ambacht behoort, in dezelfde mate
als de levenstevredenheid een element is van het ambacht van Zwarte Jef, de
suikergoedventer. Feitelik, meen ik, moest een staat, die op zijn ‘point d'honneur’
zou staan, de hand houden aan een wet, waarbij het de dichters op zware straf zou
verboden zijn zich naar een aanvaarden van het pessimisme te ontwikkelen. Een
wielrijder mag er, midden rit, het bijltje, in casu de fiets, bij neerleggen. Niet zo een
dichter. De moed hoort inhaerent - par définition même - bij het dichterschap.
En toch... en toch. Ik weet niet of deze beide woordjes in Hamlet, een stuk van de
dadaïstiese auteur Shakespeare voorkomen; in elk geval en wat er ook van zij of deze
woorden, die waard zijn door de eeuwen een citaat te worden, van Shakespeare zijn
of van mij, het doet weinig ter zake, immers, zoals men dit op politieke meetings
pleegt te zeggen, het gaat niet om personen, doch wel - wel zeer integendeel, zou
men haast zeggen - om ideeën. En toch... en toch... met deze woorden wil ik
mijn skepse uitdrukken ten overstaan van de moed, of van de courage, die, zoals
ik zeide, als inhaerente verplichting bij het dichterschap hoort. Indien men mij hier
te Antwerpen vier jaar geleden had uitgenodigd, zo zou ik waarschijnlik moediger
met wat ik toen voor apodiktiese beginselen van de poëzie hield zijn voor de dag
gekomen; bij het ontbreken van deze manifestatie van moed verliest u echter niets
daar dat apodiktiese waarschijnlik niet meer zou geweest zijn dan een allegaartje van
het aller arbitrairste. Overigens daar ligt de knoop niet. Wel in het verschil in puncto
courage. Dus, vier jaren terug, zou ik gezegd hebben: poëzie is ten eerste dit, ten
tweede dat, ten derde
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en punt. Niet alleen alzo, maar ook: deze verklaring zou ik hebben afgelegd met dat
pathos waarin de mensen sedert eeuwen de zedelike courage plegen te ontdekken.
Men zou dus van mij gezegd hebben: ‘Die jonge man, die zo patheties zijn standpunt
verdedigt, is iemand met courage. Zo iemand nu, bij aldien niet een wielrijder, is een
dichter.’
Wat heeft het voorgaande allemaal te betekenen? - Men komt moeilik de dichter
nabij. Doch gemakkelik schept de dagbladletterkundige, ten gerieve van een publiek
op zijn peil, stereotypen en criteria van zus-en-zo. Lokale gewoonten beïnvloeden
deze criteria. In Beieren herkent men een kunstenaar daaraan dat hij een kopie van
Montmartre is; in Holland, waar na vier eeuwen calvinisatie (ik schreef haast
galvanisatie), de resultaten daarvan blijkbaar nog te wensen overlaten, meent men
dat elk dichter een soort doublette van gene zwitserse reformist moet zijn, in
Vlaanderen, doordat het oordeel over dichtkunst door vlaamse beweging en
wielersport wordt beïnvloed, houdt men de dichter gaarne voor een exempel van
burgerdeugd; - een burgerdeugd trouwens, die zich vrijelik lyries zal ontwikkelen
vanaf vier uur 's namiddags, voor zover de vlaamse dichter een schoolmeester of een
magistraatsbediende is, en dat zijn zij allen, alle vlaamse dichters; op Montmartre
eindelik houdt de amerikaanse dame de man met de rode sjerp voor een dichter, zeer
ten onrechte, want die man is mexikaans danser.
U ziet, het is heus niet gemakkelik slag zeker de dichter van de niet-dichter te
onderscheiden. In München zegt de bierbrouwerij-bezitter op de vraag, wat of zijn
zoon doet: ‘Main Sohn? arbaiten? - I wo, er arbaitet goar nit, ist a Kinstler.’ Maar in
Vlaanderen, een land dat lager ligt, is de toestand gans anders dan in de kunststad
aan de ‘englischen Garten’. In mijn schets over hun leven, heb ik over de atupaalse
dichters vrij volledig bericht gegeven: hoe namelik, in het gezegende land Atupal,
gedichten helemaal niet gelezen worden, maar hoe integendeel, de biografie, ook
van de levende dichters, met een, ik zou haast zeggen, angstwekkende belangstelling
wordt genoten; verder hoe deze belangstelling is georiënteerd in de zin van een
buitengewoon interesse voor het beproefd-zijn van de dichters en hoe dit beproefd-zijn
met de lyriek kortweg wordt geïdentificeerd, waaruit volgt dat de atupaalse dichters,
om het atupaalse publiek wel te behagen, verplicht zijn hun leven in die zin, ten
minste schijnbaar, te organiseren; daaruit volgt dat welstellende dichters zich
genoodzaakt zien afschuwelike mansardekamers te huren en tevens, voor één
namiddag, een vrouw met een talrijk kroost, dat eventueel uit talrijke kroosten kan
zijn samengesteld, te bestellen, opdat de kino-operateur, die van staatswege gelast
wordt het leven der atupaalse dichters te filmen, natuurgetrouw deze
zolderkamer-misère zou opnemen. Ik hoef deze beschrijving de bemerking niet toe
te voegen dat de hoedanigheid van de gedichten zelve in Atupal niet de geringste
waarde heeft.
Overal dus stelt men de dichters zonderlinge, van het standpunt der lyriek gezien,
extravagante eisen. In Vlaanderen-Atupal treedt het publiek, dat anderzijds en
trouwens met overschot van gelijk zich om lyriek niet schijnt te bekommeren,
plotseling de dichters met de eis van de praktiese en theoretiese ethiek tegemoet.
Men vraagt
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de dichter of hij geheelonthouder, of hij natuurmens is en van de liga ‘De vrouw
moet vrouw blijven’.
Deze poging is lofwaardig. Men tracht van de dichter te redden wat er van te
redden is. De sociologen die gaarne God een plaats zouden geven op de sociale
ladder, zij het dan ook op de hoogste spurt en op voorwaarde dat hij zich aldaar goed
met Z.M. Staat gedrage, de sociologen zouden gaarne zo goed of kwaad, d.w.z.
feitelik zo kwaad als het gaat, de dichter immatrikuleren. Daarbij komt het dat de
dichter vaak een kinderlik verwaand mens is, die, om een enkele sekonde applaus
van het schellinkje, zich gaarne onderwerpt aan de voorwaarde van de
immatrikulering. In het algemeen is het zó dat deze poging tot het vullen van de
kloof, die ligt tussen de verzonkenheid van de dichter enerzijds en de reëlere
belangstellingen van zijn medemensen, dat deze poging tot het vullen van deze kloof,
zeg ik, op een misverstand berust. De meeste mensen kunnen er maar niet toe besluiten
te verklaren dat lyriek ze helemaal niet interesseert. Een zekere ondeugd der
beschaving dwingt mensen, die b.v. bij voorkeur een partijtje biljart of zevenzot
zouden spelen - en die trouwens uitstekend biljart ofzevenzot spelen - zich een avond
bij russiese muziek te vervelen. Het is begrijpelik dat deze mensen, om toch niet
helemaal hun tijd te verliezen, naar een gemakkelik ‘Sesam open u’ zoeken. Doch
in stee deze magiese woorden te spreken, zingen zij van ‘Drie koningen! geeft mij
'nen nieuwen hoed’ en, blijkbaar tot hun grote verbazing, ontsluit de poort zich niet.
Wat trouwens niet erg. Want achter de poort, waar zij goud vermoeden, is er feitelik
niets, absoluut niets, tenzij men luttele woorden van een blinde man die daar, God
beter 't, vrijwillig gevangen zit, voor een tastbaarheid zou houden. Alleen Ali-Baba,
die het magiese woord kent, kan alzo zich niet vergissen, want hij weet dat in het
lied van deze man, zonder hoe of waarom, de herinnering klinkt van en het heimwee
naar zulke zuivere wet die, in de schoot van deze aarde, ook de kristallen vormt.
Doch laat de broer van Ali-Baba komen, snel helpen de rovers, die de hoeders van
de tempel zijn, hem uit de wereld en dat is maar goed ook, want de goede man was
volop bezig zich te vergissen.
- Kan jij ook ronken en vonken afgeven als de poes, vraagt de haan aan het lelike
eendje in het sprookje van die andere surrealistiese auteur, die Andersen heet. Want,
zegt Andersen, de haan meent dat hij, met de oude vrouw en de poes de helft van de
wereld is, en dan nog wel de grootste helft.
De houding of het streven, dat men de dichter als bagage en ook als
verontschuldiging naast zijn lyriek mee wil geven, dit streven is, binnen het gebied
der lyriek beschouwd, niet gewichtiger dan het spinnen van de poes. Het eendje kon
niet spinnen als de poes. Zeer juist. Maar is dat spinnen van de poes dan zó
wereldhervormend? En maakt een ten slotte belachelike morele vermomming de
poëzie enigermate meer aanneembaar in de zin van het materieel of het zedelik
noodzakelike?
De lyricus, de dichter is alleen door zijn lyriek te situeren. Waarom heet Frans
niet Hendrik? De ziekte van de dichter is noch te verontschuldigen, noch
verontschuldigbaar, evenmin als paranoïa of welke andere ziekte van het cerebrale
of van het gemoedsleven te verontschuldigen is. De staat kan deze ziekte als
ongevaarlik beschou-
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wen. Hij kon ook gans anders, het standpunt innemen dat de lyriek een staatschadelike
ziekte is en dat diegene die daaraan lijdt niet streng genoeg kan afgezonderd worden.
Elk werkelik dichter begrijpt het platoonse staatspostulaat dat korte metten met de
dichters wenst te maken. Een voorlopige konkluzie als deze dat men eerder van de
biologie dan wel van de ethiek uit de dichter moet trachten te verklaren, brengt mij,
als een hypothese die van alle de minst slechte is, een ogenblik verpozen. De natuur
streeft op sommige ogenblikken naar een manifestatie zelve. Indien ik zeggen mag:
zij manifesteert manifestaties. ‘Amare amabam’, zegt Sint Augustinus, dat is niets
en dat is genoeg.
Anderzijds: de dichter, de zich manifesterende dichter is slechts een soort zitpenning
van zich-zelf. Gedichten zijn slechts de uiterlike tekenen van de aanwezigheid des
dichters, zoals b.v. de inkt in sommige gevallen de inktvis verraadt. De geschreven
gedichten moet men lezen afhankelik van een gansheid, die nooit zichtbaar of op
enig andere wijze toegankelik werd; ook moet men ze lezen met de kennis dat zij
slechts zijn het slechtste van de lyriek des dichters. Want de dichter is, in tegenstelling
met de rederijker, iemand die zeer moeilik spreekt, en wanneer hij spreekt is het niet
uit zijn volheid - in de ogenblikken van volmaakte volheid dicht hij niet - doch wel
uit zijn verlangen naar deze volheid. Deze lyriese gansheid is van enig ander standpunt
noch verklaarbaar, noch excuseerbaar, noch zelfs raakbaar. Probeert men nochtans
haar naderbij te komen van een ander standpunt uit, zoals b.v. Dirk Coster dit doet,
zo dabt men rond in een moeras van woorden en deze woorden raken niet een enkele
maal de lyriese werkelikheid. Het is bijzakelik welke aspiraties peter staan bij de
geboorte van de lyriese ontroering, wanneer maar deze ontroering het geschouwde
transcendente dat haar tot oorzaak was, zichtbaar maakt. Evenwel moet ik hier tussen
haakjes bijvoegen dat humanitaire verlangens al te vaak in de poëzie een element
binnenloodsen dat het transcendente naar beneden drukt.
Bijgevolg: dat een volk zijn wielrenners en zijn ministers eert, begrijp ik. Dat het
zijn dichters eert, is misschien nog wel begrijpelik, doch reeds veel minder
aanneembaar en duldbaar. Even aanneembaar zou het ten minste zijn dat het zijn
dichters, als tijdverbrassers, zou verbannen. Wat echter dwaas wordt is de wens van
het volk dichterswielers en dichters-politici te bezitten. Het kan een accident zijn dat
iemand tevens dichter en wielrenner of tevens dichter en politicus is. Een norm kan
men van geen van beide maken.
Maar het is - misschien, zeg ik, want zo lang er leven is, is er ook hoop - maar het
is of beter het blijkt een noodlot te zijn van de lage landen langs de zee dat de
bewoners er met de ernst geen blijf weten en dat predikanten er tevens als direkteuren
van het cirkus fungeren. Dat is jammer. Want een cirkus is een mooi ding zolang
niet een predikant daarvan de direkteur is. In Nederland zou men voor minstens de
tijdsruimte van 35 jaar het woord ‘ernst’ moeten verbieden. Op het gebruik daarvan
zou een zeer hoge straf moeten staan. Een zware boete zou het gebruik van het woord
‘waardigheid’ moeten treffen.
Doch ik moet mij kort samenvatten en derhalve de beelden vermijden: heeft aanvan-
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kelik het besef van mijn eenzaamheid mij even verbaasd - pijnlijk verbaasd, zouden
de ethicisten zeggen - zo meen ik tans dit te kunnen waarnemen dat ik de werkelikheid
van de diskrepans tussen wat ik kan bieden - absoluut onserieuse lyriek - en wat mijn
vlaamse en ook mijn nederlandse tijdgenoten gaarne hebben, dat is een serieus
gemijmer over de mensen en over de kosmos, dat ik dus deze werkelikheid aanvaard
en langs deze zijde zachtjes maar zeker vrede neem met de hopeloosheid van mijn
experiment.
Hiermee kan ik het hoofdstuk dat ik lokaal optimisme zou kunnen noemen, verlaten
en overgaan tot een blijder gebied, dat namelik van het lyries pessimisme.
Niet uit de daemonie alleen, maar wel uit de schok van de daemonie van het woord
met het bewustzijn om de hopeloosheid van elke menselike poging naar het
zich-veruiterliken, ontstaat de poëzie. Tussen beide: de wil naar uitdrukking en de
hopeloosheid van het uitdrukken is er, voortdurend een wisselwerking en wellicht
dikwerf kamp. En hoe meer men in het bezit komt van de middelen die toelaten de
daemonie aan de oppervlakte definitief op te vangen, des te meer gaat men twijfelen
aan het doeltreffende, aan het volstrekt ware van deze middelen. Zover het bewustzijn
zijn macht kan laten gelden, doet de daemonie ten slotte voor de hopeloosheid onder
en deze voor mij geldende werkelikheid kan ik reeds daarmee illustreren dat, voor
mij, geen enkel gedicht rond het fenomeen ‘vis’ mij ooit machtiger zou kunnen zijn
dan dit woord ‘vis’ zelf. Een eenzijdige oplossing, waarbij men ofwel de affirmatieve
daemonie ofwel de pessimistiese voorstelling zou kunnen opgeven, is derhalve
uitgesloten, omdat deze beide antinomiese elementen, als metafysies beginsel zijn
gegeven of indien ik het zo voorstellen mag: als een dubbele hypothese in dit theorema
dat de Schepper, met ons als model, zich-zelf bewijst. Prakties resulteert daaruit voor
de dichter deze houding dat hij het dichterschap als een pis-aller aanvaardt. Bij hem
wordt het heimwee naar een vaderland dat uitgestrekter zou zijn dan dit der
subjektieve werkelikheid die alleen ons is gegeven, vermenigvuldigd door de kennis
om de onmogelikheid der volmaakte veruiterliking van dit subjektieve. Hoe zeer van
het subjektieve vervuld, ligt over hem de zware schaduw van de betrekkelikheid
zijner kennis. Een gedicht is nooit zo gaaf als wel een zoogdier is met eindelik
definitief doorgebeten navel. Deze dubbele minderwaardigheid blijft bestaan: dat
het voorstellingsfantasma een wanhopige poging is van de subjektieve ziel naar
objektieve algemeen-geldigheid en verder dat de lyriese uitdrukking van dit
voorstellingsfantasma noodzakelik deeszijds de kracht van de voorstelling moet
blijven. Als toepassing nu zou ik de sedert Van Nu en Straks afgelegde weg kunnen
noemen de weg die van het individu over de gemeenschap heen weer naar het subjekt
voert, van Stirner over de gemeenschap naar een idealistiese wijsbegeerte, van waaruit
alleen de sprong naar de aandacht, naar het zich-verliezen-in-God, naar de ekstase
kan worden gewaagd.
Et voilà: Uit het heimwee naar een vaderland van het volmaakte weten en uit het
besef om de ijdelheid van elk menselike pogen daarheen, uit dezelfde dubbele oorzaak
van verlangen en machteloosheid die wekster is van het gebed, spruit de poëzie.

Paul van Ostaijen, Verzameld werk. Deel 4: proza

374
En nogmaals voilà, doch ditmaal veel lager en binnen het gebied van het alledaagse:
ik heb niet op de E.H. Bremond en zijn voordracht over zuivere lyriek gewacht om
deze stelling te verdedigen en zelfs de woordkoppeling ‘zuivere lyriek’ ben ik niet
hem verschuldigd. Reeds met een opstel in Het Getij in 1922 begon ik deze
propaganda voor de zuivere lyriek ten eerste, ten tweede voor deze opvatting dat de
lyriek een zwakkere vorm van de ekstase is, en deze propaganda heb ik sedert dien,
haast kontinueerlik voortgezet. De propaganda en de voorstelling waren beide binnen
de moderne lyriese opvattingen oorspronkelik, hetgeen overigens een meer dan
afdoende reden was, opdat men in onze tijd van vliegtuigen en humanitaire polyandrie
van beide geen notitie zou nemen.
Evenzeer als het uitdrukken van de ekstase de negatie is van het passieve
uitstromenin-God, evenzeer is de lyriese emotie reeds een negatie van de pessimistiese
wereldvoorstelling die, mij schijnt het, alleen haar in de diepste diepten mogelik
maakt. Ook op grond van deze tegenstrijdigheid in de bewegingen van het verlangen,
zie ik, steeds met het onderscheid van vlakte, de ekstase verbonden aan hare nederige
zuster, de poëzie. Eenmaal de zuivere dichtkunst als hypothese gesteld, komt men,
van welk punt der lijn men ook moge vertrekken, steeds tot deze slotsom dat de
poëzie, om het kort te zeggen de laagste trap van de ekstase is. Evenals de ekstase
heeft de poëzie eigenlik niets te vertellen, buiten het uitzeggen van het
vervuld-zijn-door-het-onzegbare. Zoals de ekstase slechts dit ene thema kent dat is
het schorsen van het dualistiese aanvoelen van God en de kreatuur, zo kent de
dichterlike ziel alleen dit ene verlangen dat zij steeds wil uitdrukken het vervuld-zijn
door het in het transcendente boren van het woord. De ekstatieker en de dichter
worden beiden verteerd door gloed gans van binnen.
Wat bedoel ik met dat vervuld-zijn door het transcendens van het woord? Is het
de zin van het woord of is het alleen zijn klankwaarde. Het stellen der alternatieve
is, meen ik, verkeerd. Noch de zin, noch de klankwaarde alleen kan men als uitsluitend
algemeen geldende waarde aanvaarden. Noch dit noch dat is volstrekt, namelik: dat
de woorden enkel tekenen zijn voor de fenomenen of dat de fenomenen slechts en
fonction van de woorden lyries bestaan. De resonans van het woord in het
onderbewustzijn, - resonans die naar de oppervlakte te voeren mij de feitelik lyriese
taak schijnt - zij ligt tussen de zin en de klankwaarde, met het aksent op deze of gene
en vaak nog medebepaald door begeleidende momenten van de meest diverse
herinneringswaarden. Natuurlik zijn niet al deze momenten boven het subjektieve
uit van algemeen geldende waarde en gaarne geef ik toe - doch niet aan de logiekers,
aan de lui van het gezond verstand, aan hen geef ik niets toe - dat de dichters van de
zuivere lyriek, onervaren nog in de verhouding van het subjektieve tot het
algemeengeldende, hier niet genoeg met de etsnaald de scheiding trekken.
Zijn beide verenigd, de zin en de klankwaarde, dan spreek ik van de sonoriteit van
het woord en daarmee bedoel ik, zoals in de schilderkunst, het trillen der waarden
tot elkaar, het imponderabele dat in de spanning ligt tussen twee woorden, spanning,
die door geen teken verbeeld, toch de essentiële trilling is. Het aanvoelen van de
sonori-

Paul van Ostaijen, Verzameld werk. Deel 4: proza

375
teit is niets en het is alles; het is gering en rijk, rijk omdat het vol geringte is en gering
omdat alleen de rijkdom van de genade zich daarin kan uitdrukken. Hoe dit mij
gebeurde: dat ik doelloos door de straten liep en dat plots in de schijn van veel licht,
schitterden deze drie bioskoopwoorden: ‘de blijde dood’. Zij hadden een zeldzaam
ontsluierende kracht toen ik ze naprevelde; hoe ik verder ging in deze woorden,
vreemd en vertrouwd, zij waren twee gezellen die elkaar gevonden hadden, ik weet
niet of het onverwacht was dan wel of het geschreven stond dat eens zij elkaar moesten
treffen, en hoe het adjektief aanleunde tegen het naamwoord, hoe dit daardoor lichter
werd, hoe ik trachtte daarrond iets te vinden dat zou hebben uitgedrukt de diepte van
deze resonans, maar hoe ik niet weg kwam over de schittering heen van deze twee
woorden. Hier gebruik ik deze twee woorden als een voorbeeld voor wat ik volle
sonoriteit noem. Daarnaast zijn er ook eenzijdige sonoriteiten, zulke die alleen door
klankwaarde of alleen door de zin verwantschap ontsluieren. Straks lees ik u een
gedicht dat alleen met het afwegen van zulke verwantschappen is vervuld. (Spleen
pour rire, Vl. Arb., mei 1926).
Hier nu kan ik de eerste - zeker voorlopige - formulering wagen: dichtkunst, als
alle kunst, is gesensibiliseerde stof. Maar stof is het woord met al zijn mogelikheden
van onderbewuste affektering, met al zijn sensibiliteitsmomenten. In dit verband
verwerp ik alle andere zorg dan deze van het gevoelig-maken van de stof, omdat ik
elk andere zorg als een vreemd lichaam in de poëzie aanvoel. De metafysiese
bekommernis van de dichter mag niet zo geïnterpreteerd worden dat zij hem zou
toelaten de woorden enkel als beelden van de fenomenen te gebruiken. Deze
metafysiese bekommernis moet zich geheel oplossen in de sensibilisering van het
woord door de keus van de plaats in het gedicht, door zijn akties en reakties, door
zijn vriendschapsbanden en zijn vijandschap, door zijn keusverwantschappen. De
woorden moeten de specifiese onderbewuste som die zich in de dichter om een
gebeuren vormt naar de oppervlakte stoten. Het is door de nieuwheid van deze som
dat de dichter ons raakt. Het is het woord en niet de zin in zijn intellektuële
opeenvolging en betekenis die bij machte is ons het transcendente hoorbaar te maken.
Niet het verstand van de hoorder dient geraakt, maar wel, het verstand doorbrekend,
het onder-bewustzijn. Het is door de mededeling van onbekende resonansen dat de
dichter nieuw is en ons de dingen toont als splinternieuwe munt.
Wat ik hier ontwikkel, komt dit niet neer op dit fraaie paradoks dat is de bewuste
uitbating van het onderbewuste? - Kom, laat ons mekaar verstaan. De mogelikheid
der dichtkunst is tweeërlei: de onderbewust geïnspireerde poëzie en de bewust
opgebouwde, met deze reserve nog dat de tussengevallen de doorsnee vormen. De
onderbewust geïnspireerde poëzie resulteert uit de ekstase en ook, als poëzie, is zij
de herkenbaar hoogste mogelikheid. Geen enkel dichter-literaat kan echter zich op
deze poëzie als zijn eigenste eigen beroepen. Van de literatuur uit blijft de waarheid
dat de ekstatiese dichtkunst de hoogst denkbare is, een puur transcendentale. In de
ekstase is er geen verschil tussen opbouw en stof. In de gewilde dichtkunst is het zo
dat het gedicht zich bewust opbouwt uit een onderbewuste stof. Het komt er dus op
aan de
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keusverwantschappen der woorden te ontdekken; de klankwaarde en de sensiebele
verhoudingen tussen klank en zin zullen hierbij de beste gidsen zijn.
Misschien antwoordt mij op dit alles iemand het volgende: ‘dat is alles goed en
wel met die betrekkelike eenzelvigheid van dichtkunst en ekstase, doch ik zie het
verband niet tussen uwe poëzie en een andere, die alzo de ekstase toewaarts is opgevat.
Laat mij toe u te zeggen, gij verkoopt ons appelen voor citroenen, want immers,
zonder God, beroept gij u op Hem, zoals gij u zonder religiositeit op de ekstase
beroept. Gij wilt een mysticisme scheppen zonder mystiek, waaruit logieser wijze
volgt dat gij ons niet mystiek maar mystificatie biedt.’ - Alzo spreekt de man die
meent met het gezond verstand getrouwd te zijn.
Zeker, men stampt geen mystiese school uit de grond. Men stampt zelfs nauweliks
voor korte tijd een school uit de grond en dan zal het wel geen mystiese zijn - want
mystiek is de aller subjektiefste geïsoleerdheid, ja verlorenheid. En nochtans kan
men, zonder zich het feitelike doel der mystiek te stellen, vrij ruiterlik zich van de
middelen tot veruiterliking van het subjektieve bedienen, zoals de mystiek deze
middelen gebruikte. Men mag dit gewichtigste punt niet vergeten dat, in onze
voorstelling, een mysticisme rond de kennis van de fenomenen voorlopig - als
schetsmatige en primitieve toestand - het mysticisme in God vervangt, dat trouwens
elke religiositeit met de kennis begint en dat anderzijds het mysticisme in God van
b.v. Hadewych, van Katherina Vetter zich juist bij middel van een realistiese mystiek
uitdrukt, die het alledaagse in de sfeer van het vizioenaire verplaatst; deze laatste
handeling van God tot de dingen is de omgekeerde weg van de onze, geestelik
gesproken, doch literair beschouwd, zijn deze middelen identies. Ekstase en zuivere
dichtkunst uit het onderbewuste ontmoeten zich in een mystiek der fenomenen en
deze mystiek laat ons toe, zonder het goddelike te misbruiken, dààr te aksentueren
waar ook de mystiekers het aksent legden en ons van dezelfde middelen van
subjektieve introspektie te bedienen om tot het fantasmatiese, dit is de geheimzinnige
zijde van de dingen door te dringen. Voor het overige kon ik korter zijn en zeggen
dat alleen bij de mystiekers het woord zijn allerdiepste resonans bekomt. En wie
Mechtild van Magdeburg en zelfs Angelus Silesius kent, weet hoe dezen in kinderlike
verrukking met het bijna inhoudloze woord spelen en hoe hun gedichten, als soepele
dieren, omgekeerd en in de hoogte geworpen telkens weer op hun poten terecht
komen. Betrekkelik deze algemene strekking van de zuivere lyriek, stel ik het
volgende als résumé: een gedicht der zuivere lyriek draagt, zoals de uitdrukking van
de ekstase, de kausaliteiten van zijn ontwikkeling in zich en uitsluitend in zich. Wat
de zuivere lyriek, als tak van de volontaire letterkunde, van de ekstase scheidt is, dat
hetgeen hier middel bleef ginds doel wordt, doch de verrukking in de mogelikheden
van de uitdrukking van de subjektiefste resonans doet ons, bij alle onderscheid van
middel en doel, de mystiek vervoegen. Eenmaal de ekstase buiten gesloten, draagt
deze verrukking haar doel in zich. Deze verrukking zelve is het uitsluitend thema
der zuivere lyriek.
Verrukking: mijn woord gaat in het fantasma der dingen en dringt tot gene waarden
door, wier voren het blote verstand te diep liggen. En juist deze verrukking in de mo-
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gelikheid van de veruiterliking, juist deze alleen laat mij toe uit te drukken die andere
verrukking om het fantasma der intuïtieve kennis van het ding. In de processus van
het woord wordt de ontwikkeling van het fantasma van het ding gered. En doordat
deze fantasmatiek van de kennis weldra wordt een fantasmatiek van het woord, treed
ik, rationeel, in het bovenwerkelike. Een gezonde toestand niet waar? en zulks mag
die kritici verheugen die een gedicht bekijken, als een arts een patiënt.
Laat mij toe nog dit te zeggen om mogelik misverstand te vermijden: indien ik
spreek over het herscheppen van het fantasma van het gebeuren door het fantasma
van het woord, zou men wellicht daaruit kunnen afleiden dat het mij te doen is om
de vertaling van een bepaalde gebeurtenis. Aldus zou ik binnen het gebied van een
dichtkunst van het onderwerp blijven. Niets is valser. Integendeel streef ik naar een
gedicht zonder onderwerp, een reinthematiese dichtkunst. Het onderwerp van het
gedicht is het gedicht zelve. De fenomenale gebeurtenissen verdwijnen in het
onderbewustzijn, zij doordringen zich aldaar en wijzigen zich onder elkaars invloed.
Het is uitsluitend uit het hars, dat door deze opeenhoping ontstaat, dat mijn lyrisme
procedeert. En juist alleen dit lyrisme te geven, bij uitschakeling van alle andere
bekommernis, is mijn doel, zoals de ekstatieker niets anders wil uitdrukken dan zijn
ekstase alleen. Ik streef naar de volledige armoede van het onderwerp, opdat de geest
door niets sekundairs, door niets dat niet zuiver-lyries is, zou worden afgeleid en
omdat alleen binnen deze armoede mijn lyrisme, een plant die zand en geen kleiaarde
nodig heeft, zich kan ontwikkelen. Het onderbewustzijn levert de stof bij middel van
dewelke ik de thematiese premisse-zin lyries kan ontwikkelen. Dus let wel op: indien
ik dicht dan is het, omdat ik daarop vertrouw, niets, maar absoluut niets te zeggen
te hebben. De gewoonste rederijker en de kleinste kollegejongen hebben meer te
vertellen dan ik. Ik wil enkel mijn lyrisme hebben. Lyrisme is een tot op heden nog
weinig bestudeerde bacil.
Ik wil dus zuiver lyriek en een louter esoteries-bepaald gedicht. Wanneer men mij
antwoordt dat de determinanten van elk goed gedicht esoteries zijn, dan moet ik mijn
wederwoordvoerder gelijk geven, maar ik kan mij weer redden met op dit gewichtige
punt te wijzen dat de esoteriek tans de techniek zelve is geworden. Tegenover de
daemonie van de lyriek blijft geen plaats over voor iets a-priories kompositioneels.
De lyriese bacil is een veelvraat die al het andere, dat hij gaandeweg ontmoet, opvreet.
De logiciteit van het gedicht is alleen te meten aan de logiciteit van de organiese
ontwikkeling tussen aanvang en slot. Zoals de organen tot het organisme zijn de
woorden bepalend en zelf-bepaald. Het gedicht heeft geen subjekt, het is zelve subjekt.
Niet de dichter is gewichtig, wel het gedicht. Het Ik blijft het hoogste goed, doch
niet het Ik van de dichter, maar wel het Ik van het gedicht.
Vertrekpunt of beslissend moment tot het scheppen van een gedicht kan aldus
alleen zijn een zuiver lyries gebeuren, b.v. dat de dichter de ervaring heeft van het
ritme van het gewilde gedicht ofwel dat hij van een voorstelling zulke lyriese ervaring
behoudt dat hij, op grond van een praemisse-zin, zijn gedicht organies ontwikkelt in
het zoeken naar het evenwicht tussen de voorstelling en het sensibele dat, als gevolg
op deze lo-
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kale voorstelling, uit het onderbewustzijn daarrond wordt opgewekt. D.w.z. wat het
gedicht zal worden weet ik niet, wanneer ik de praemisse-zin stel: ik wacht op de
repercussie van deze zin in het sensibele onderbewustzijn. De wortels van de plant
weten, in de tijd beschouwd, evenmin om de bloem. Doch de tijdsontwikkeling is
anderzijds weer een zeer betwijfelbaar moment en organies bepaalt het gevolg niet
minder de oorzaak dan deze gene. De lyriese taak van het bewustzijn is grenswacht
te zijn en daarop te letten dat de repercussie-zinnen niet de grens van de praemisse
overschrijden.
Hiermee zijn wij reeds lang op het gebied der feitelike techniek. Meer verwijderd
nog dan van de akademiese prosodie, sta ik van het vrijvers. Primo reeds omdat het
vrijvers mij te vrij is en omdat ik met de vrijheid niet weet wat te beginnen. Misschien
antwoordt men mij dat ik me zelve bedrieg, vermits het maar al te duidelik is dat
mijn vers een vrijvers is. Pardon, geachte tegenspreker, het vrijvers heeft een
kontinueerlike kadans, mijn vers integendeel is geïnstrumenteerd. Deze kontinueerlike
kadans van het vrijvers laat niet toe dat de woorden als organen zelfstandig uitkomen,
zij loopt maar altijd voort als de zandloper, die op het ei moet waken. En een gedicht
is geen zandloper en ook niet een hardloper. Af en toe blijft het gedicht staan of keert
op zijn stappen terug. De verslibristen syncoperen nooit. De woorden hebben in het
vrijvers maar zelden diepgang en de tijd is er glad en eender, zonder onderbreking
naar de ‘durée pure’. Een in het vrijvers gebruikt woord is zonder zelfstandigheid,
zonder aseïteit. Aldus kan het vrijvers niet bieden de hoogste mogelikheden tot de
sensibilisering van het woord. Van het woord uit beschouwd is er in de verslibristiese
gedichten van Verhaeren tot die van Wies Moens een verbreding in plaats van een
begrenzing naar de kern. En daar deze verbreding patheties is, zou men haar een
gevaarlike hartsverbreding kunnen noemen. Het symbolistiese of het humanitaire
vrijvers is tegenover de oude prosodie centrifugaal. Mijn vrijvers is op zoek naar een
nieuwe prosodie, maar een organiese in plaats van een mechaniese. Organiese
prosodie: in zich-zelf gave zinnen of woordereeksen, een logiese ontwikkeling uit
de praemisse en een konkluzie die het stellen van de praemisse lyries-logies motiveert.
Het verslibrisme is het luminisme in de poëzie: maar aan alle geduld komt een einde.
Integendeel: ik wens vooreerst een formele onafhankelikheid van de organen die,
daarna, het organisme zullen vormen. De gedichten moeten zijn als de handen tot
het lichaam: volledig in zich. Deze aseïteit van elk orgaan voel ik aan als het beste
middel de voortschrijdende ontroering vast te houden. Alleen voldoet mij zulke
oplossing die de gedeelten niet bloot door het ganse motiveert. Van de organen tot
het organisme: ziedaar hoe het moet zijn.
Het beeld noem ik een indringster met onderofficieremanieren. Zijn beroep op het
verstand is een vervelende dissonante in de lyriek en dat soort methode van ‘jullie
links, de anderen rechts’ van vergelijkende en vergeleken term stoort mijn gesloten
lyriese ontroering. Het beeld is ornamentaal, maar ik wil wezenlike diepten en geen
schablone. Ik wil de gelijkheid in rechte en in feite voor al de gedeelten en niet dit
dat ik de ene sukkel probeer plausiebel te maken door haar een andere als gezellin
mee te geven.
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Ten slotte nog dit: ik verwerp de poëzie van de gemoedstoestand voor deze van de
sensibiliteit. Een toestand is nooit interessanter dan enig andere. Wanneer moderne
dichters met de blote verklaring van een toestand vrede nemen, in de mening dat
deze verklaring op zich-zelve reeds dichterlik is, dan wens ik ze met deze opvatting
veel geluk, doch ik vaar niet mee. Het gemoedsgedicht valt of staat met de eerlikheid
van de dichters en daar de dichters geboren leugenaars zijn, valt het met deze
eerlikheid. Het sensibiliteitsgedicht integendeel is naar de valeurs van deze sensibiliteit
in zichzelve kontroleerbaar. Overigens al de toestanden liggen als lyriese fenomenen
voor de dichter op hetzelfde plan. Dit is een van onze biezonderste ontdekkingen.
Ons standpunt is kriticisties en wij releveren niet in eerste instans van de ethiek, doch
wel van de kennistheorie. Bitte schön: wij trachten naar een literatuur die aliterair
zou zijn. Niet het geschrevene gedicht heeft belang - het is een pis-aller, maar wel
het niet geschrevene, de gansheid van de dichter als voorstellend subjekt. Men moet
het geschrevene gedicht slechts betrachten, en fonction van het niet geschrevene
geheel. En overigens: een gedicht mag nooit langer zijn dan twaalf regels. Heeft het
er meer, dan los ik de kwestie zo eenvoudig mogelik op: ik schrap alles vanaf de
dertiende regel.
Voor alle dingen als daar zijn: de goedheid van de mens, reiner leven en
vegetarisme, de armoede van de straatdeernen als wipplank voor de lyriek van
humaanvoelende dichters in tristitia-post-toestand, de homeriese strijd met de zinnen
geboekstaafd tussen acht en tien uur 's avonds, de deemoed of de hoogmoed, de
zolderkamer of het Empire-bed, al deze dingen kunnen mij niet begeesteren. Evenmin
de kultus voor de auto's, de vliegmachines of wat men noemt het belijden van onze
daverende tijd. Kortom: alle ernstige literatuur. Weg met de costers en met de andere
dominee's. Weg met de verbetering van de mensheid, maar leve de verbetering van
het koerspaarderas! Want: lang leve Pegasus, onder de naam van Fox-trot II.
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Marnix Gijsen
Het huis. Verzen. Utrecht, De Gemeenschap, 1925.
Om kort te gaan, zal ik maar beginnen - une fois n'est pas coutume - met een lang
citaat. Zeker, ik heb wel reden mij derhalve te verontschuldigen: neen, heus, ik bezit
geen citatekartotheek. En ook: evenmin als van grote mannen, die in louter citaten
plegen te denken, hou ik van kleine mannen, die, uitsluitend bij middel van citaten
uit het denken van deze grootheden, zich uit te drukken plegen. Veeleer kost een
citaat mij, in de meeste gevallen, een zekere inspanning; dat is maar redelik en billik
en deze inspanning is mij aangenaam. Omdat ik dus niet alzo een kaartekastje bezit
en omdat ik bijgevolg ook niet vermag de hand te leggen op zulk een kaartje met het
gewenste citaat en, daaronder, het boek met de bladzijde - deze aanduiding met rode
inkt geschreven -, omdat mij dat alles ontbreekt, blijf ik er gewoonlik op aangewezen
het bepaalde boek, ten minste tot op de bladzijde met het citaat, door te lezen: een
gelukkige oefening, die, meen ik, de goedkeuring van Huysmans, 't spreekt vanzelf
Joris-Karl, zou hebben weggedragen.
In zijn Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge schrijft Rainer Maria Rilke over
de dichter het volgende:
‘Ach, maar er is met verzen zo weinig gedaan wanneer men ze te vroeg schrijft.
Men moest daarmee wachten en zin en zoetheid verzamelen een leven lang en een
lang leven zo het gaat en dan, gans aan het einde, wellicht zou men tien regels kunnen
schrijven, die goed zijn. Want verzen zijn niet zoals de mensen menen gevoelens
(die heeft men vroeg genoeg), - het zijn ervaringen. Ter wille van één vers moet men
vele steden zien, mensen en dingen, men moet de dieren kennen, men moet voelen
hoe de vogels vliegen, en om de gebaren weten, die de kleine bloemen hebben,
wanneer zij 's morgens ontwaken. Men moet kunnen terugdenken aan wegen in
onbekende streken, aan onverwachte ontmoetingen en aan het vele afscheid dat men
lang reeds komen zag, - aan dagen der kindsheid die nog onopgehelderd zijn, aan de
ouders die men krenken moest, wanneer ze je vreugde brachten en men begreep ze
niet (het was een vreugde voor een andere -), aan kinderziekten, die zo zonderling
beginnen met zo vele diepe en zware veranderingen, aan dagen in stille, ingetogen
kamers en aan de morgenden aan zee, aan de zee hoe ook, aan de zeeën, aan
reisnachten, die hoog daarvandaan ruisten en met alle sterren vlogen, - en het is niet
genoeg wanneer men aan dat alles denken mag. Men moet herinneringen hebben
van vele liefdenachten, waarvan niet een de andere geleek, van het gegil van zij die
baren, herinneringen van lichte, witte, slapende kraamvrouwen, die toegaan. Maar
ook bij stervenden moet men geweest zijn, men moet bij doden gezeten hebben in
de kamer met het open venster en het geruis, dat bij stoten maar dààr is. En het is
niet voldoende dat men herinneringen heeft, men moet ze kunnen vergeten, wanneer
het er veel zijn, en moet
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het grote geduld hebben te wachten dat zij weerkeren. Eerst wanneer zij bloed worden
in ons, blik en gebaar, zonder naam en niet meer te onderscheiden van ons zelf, eerst
dan kan het gebeuren, dat in een zeldzaam ogenblik het eerste woord opstaat uit haar
midden en daaruit weggaat.’
Men hoeft niet eens de konkluzies van Rilke te aanvaarden, om de woorden van
zijn sensiebele praemissereeks te erkennen. Zeker, tegenover Rilke die, iets verder,
de dichters op slechts driehonderd schat, blijf ik aan de miljoenen dichters geloven.
En hiermee bedoel ik niet eens gene, die een romanties romancier, Pierre Loti, ‘de
stomme dichters’ noemde: de bootslui, de matrozen, alle geringen die leven met een
gedicht, geenzijds het woord. Neen. Maar reeds deze tel ik onder de dichters, hij die
het liedje vond dat je, hier te Antwerpen, op straat van kinderen hoort: ‘Parapluke,
parasolke, éne voor de regen, éne voor de zon, pardon.’ En in De stille lach van Van
Suchtelen (of is het in een andere lijvige roman?) staat een kindergedicht, iets met
‘... sjillip van je hoelasjé’ dat mij inderdaad, als lyriek, zeer heeft ontroerd; - is het
een pastiche? mogelik, maar ook een pastiche kan, buiten haar doel, ontroerend zijn
en wat mij betreft, ik mocht graag onbevangen genoeg blijven om, niettegenstaande
de pijnlike situatie van iemand die er inloopt, mij door geen enkele grenswacht te
laten afschrikken. Nadat deze reserve gemaakt werd dat het lyriese, op sporadiese
wijze, bij miljoenen mensen zich manifesteert en dat zulke lyriek, als enkelvoudige
manifestatie, geenszins inferieur is aan de produktie van de ‘bewuste dichters’, na
deze reserve, blijft er op de bepaling van Rilke niets af te dingen, omdat, onder deze
dichters, zij, die over de kennis heen, tot een evenwicht tussen de kennis en de intuïtie
doordrongen, wellicht niet talrijker zijn dan die van Sparta, bij de Termopylae. Ik
dring er dus, bij wijze van slotsom nog eens op aan, dat ik in deze bepaling van Rilke
deze eenzijdigheid verwerp, die de zuiver lyriese dichters-van-het-oor, - die legio
zijn -, van het dichterschap uitschakelt, om alleen die te behouden, wier gedichten
staan op een onromantiese, op een door de ondervinding omgrensde intuïtie. Doch
aanvaardt men dit inhoudspostulaat als grens van het dichterschap, zo aanvaarde
men ook het geringe aantal.
De konstateringen echter, die Rilke als praemissen vooropstelt, trekken een scherpe
grens tussen het hoofdzakelike en het bijzakelike in de poëzie van de
kennisgedetermineerde intuïtie. Het scheidingsaksent legt Rilke, een principiële
beklemtoning vermijdend, zuiver kwalitatief tussen het belangrijke en het
onbelangrijke, en hij gaat daarin zover dat hij het lyries belangrijke met het lyries-ware
eenvoudig identificeert. Van vooraf aan schakelt hij de verscherpte waarneming, de
gevoelens of de gebeurtenis, als zonder onmiddellik belang, uit, om de waarnemingen,
de gevoelens en de gebeurtenissen enkel als stof tot het vormen van de som, de
ervaring, te behouden; het is deze ervaring, dit algemene, niet echter de geïsoleerde
- en derhalve te persoonlike - gebeurtenis die belangrijk is. Daarbij komt dat hij geen
gewag maakt van de enkelvoudige ervaring, dat is deze die op slechts één enkele,
maar verscherpte waarneming steunt en die in de poëzie van romantiese richting,
onder de naam van intuïtieve ervaring, een welgekomen gast is. Rilke wil een
‘Erlebnis’ (het gaat toch werkelik
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niet dit woord met subjektief aksent door het veel-objektievere ‘gebeurtenis’, dat
trouwens ook voor ‘Ereignis’ dienst moet doen, of anders door ‘wederwarigheid’
weer te geven) op de bodem van de ervaringsom. In de oudste uitgaven van Kant,
dus bij Kant zelf, vindt men nog het later gegeneraliseerde woord ‘Erlebnis’ in twee
nuances terug: - ‘die Erlebnis’ en ‘das Erlebnis’ - en juist deze nuances komen nog
meer dan zijn ‘ervaring’ de bedoeling van Rilke nabij. Niet van ‘das Erlebnis’ uit,
dat is de geïsoleerde vizie van een gebeuren, maar wel van ‘die Erlebnis’ uit, van de
ervaringsom, die tot ‘Erlebnis’ werd opgevoerd, tevens de a-prioriese houding die
het geïsoleerde zien eerst mogelik maakt, van daaruit wordt de dichter, de dichter
van het belangrijke, de dichter van het in de vizie als ware verhouding ontdekte, naar
het woord gedwongen. Rilke aanvaardt dus ‘das Erlebnis’ alleen telkens weer als
element tot het vormen van de dichterlike bodem in de dichter, niet echter als
onmiddellike provokatie van het dichterlike. Hij zegt uitdrukkelik dat dit verscheiden
gebeuren - waarvoor hij persoonlike voorbeelden heeft, die verder geen ander dichter
dwingen - moet geassimileerd in één gebeuren, één geheel - die Erlebnis -: een somme
en een a-priori der houding. Maar verder is evenmin van deze algemene ondervinding
uit, die tot een algemene vizie werd opgevoerd, de sprong te wagen. Men moet deze
ondervinding vergeten, zegt hij, dat is, men moet, in het bezit der kennis, nochtans
zo zijn alsof de ontroering voor de eerste maal daar was, in een door geen ervaring
geschonden wezen. Dit evenwicht tussen een lyriese kennis, die door haar frequens
gaandeweg het persoonlike voor een grote algemeengeldigheid zal hebben afgelegd,
en de spontaneïteit, ziet Rilke dan ook alleen aan het einde eens levens verwezenlikt.
De gedichten van Marnix Gijsen zijn puberteitslyriek; zo te zeggen onophoudend
vertonen zij, in het verbeeldende en in het formele, de kenmerken van deze lyriek.
Maar ik mocht gaarne, om misverstanden te vermijden die uit een te konsekwent
onderzoek zouden kunnen resulteren, voorwegnemen dat, ofschoon ik in de lyriek
van Gijsen, voor Gijsen zelf, weinig ontwikkelingsmogelikheden ontdek, juist omdat
zijn lyriek te uitsluitend op het puberteitselan haar vlucht neemt, ik de bundel Het
huis, naast Piano van Burssens, voor wat mij betreft, voor het beste hou in de lyriese
produktie van onze generatie. Zeker is deze appreciatie door haar plaats- en
tijdsbepaling zeer betrekkelik gemaakt en verplicht zij mij niet ver; ver genoeg echter
om mij een zeer afgetekend standpunt aan te wijzen: onze generatie, die men wel
eens de generatie van de lyriekers, om niet te zeggen van de dichters, heeft genoemd
- spreekt men niet van een ‘terreur’ der lyriek in onze letteren? - verdient niet in de
geringste mate deze tietel. Wel integendeel schijnt het mij zó dat onze generatie
symptomen vertoont juist van een verzaken vóór de lyriek. Ik wil daarmee zeggen
dat datgene wat ik voor Marnix Gijsen schreef, verder, naar mijn oordeel, op geheel
onze vlaamse dichtersgeneratie van tans van toepassing is: puberteitslyriek, uitsluitend
puberteitslyriek en deze uitsluitelikheid bewijst en situeert onze negatieve houding
tegenover de lyriek, omdat niet de puberteitslyriek, summa summarum,
belangwekkend is - inderdaad alle kollegejongens schrijven plus minus aardige
gedichten, - maar wel de lyriek, de lyricus die zich staan-
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de houdt, de lyricus, die een konstante verhouding in stijgende ritme ontwikkelt. De
vlaamse poëzie vanaf 1916 is een verschijning van lyriese inflatie en het is jammer,
dat zo weinig tekenen op een stabielmaken wijzen, te meer daar de omstandigheden
die deze inflatie, voor elk dichter persoonlik en verder, als in de lucht hangend, voor
deze generatie in haar geheel motiveerden, dat is deze puberteits- en jongelingskrisis
die met een wereldoorlog koïncideert, lang reeds een overschreden grens betekenen.
Met deze konstatering zijn de gedichten van deze dichters, het spreekt van zelf, niet
veroordeeld. Maar wel de dichters zijn het, in hun ontwikkelingsmogelikheid. Mogen
de gedichten van sommigen onder deze dichters ook goed zijn, zij zijn het dan
uitsluitend vanwege het puberteitselan dat ze draagt en dit elan sleept men niet, zijn
ganse lyriese carrière door, mee. Wijzen deze gedichten op een begaafdheid - het is
mogelik - zo is het toch ten slotte op een puberteitsbegaafdheid, zonder dat wij die
eigenschappen aantreffen die, biologies normaal, gene periode in de volgende zouden
moeten overleiden. De lyriek van onze generatie steunt, bij uitsluiting van alle andere,
alleen op idealen der puberteit, eenzijdig gehypertrofeerd door de
oorlogsgebeurtenissen. Voor wat onze ganse generatie betreft, heerst er lange tijd
een totale verwaarlozing van het wijsgerige ten voordele van, kortheidshalve, het
sociale, van het kontemplatieve schouwen voor het aktivisties optreden, van het
Rimbaudiaanse voor het Whitmaniaanse. Hieraan verandert de religieuse
belangstelling van sommige jonge Vlamingen niets, omdat binnen het gebied van
het religieuse, hun belangstelling weer veeleer menselik dan wel mysties werd
geaksentueerd, omdat meer de heilige Frans gold en geldt dan wel Eckehardt en
Böhme en Suso, dan Peters en de Admirabilis, dan Mechtild van Magdeburg en Sint
Jan van het Kruis; omdat, zou ik haast zeggen, Rerum Novarum meer gold dan het
mysterie van het Godsbeeld in de kreatuur. Zelden, meen ik, was de verkeerde mening
van de mogelikheid ener scheiding van vorm en inhoud, zo algemeen aanvaard,
waarbij men naïeflik vergat dat, naar het ‘rien ne se perd, rien ne se crée’ de
afwezigheid van een formele bekommernis de afwezigheid van een begrenzing van
de inhoud - van de inhoud dus - impliceerde: door de afwezigheid van enige formele
zorg groeien deze gedichten, waarvan men zegt dat het bloot inhoudsgedichten zijn,
als zwammen in de breedte. En zo is het ook, in de toepassing. Wij vergeten dat de
vorm slechts een moulering op de inhoud is en dat gedichten nooit een originaal
tonen maar alleen deze moulering.1 Wat men heeft geprezen als een herop-

1

Het spreekt van zelf dat ik met deze formele bekommernis evenzeer een destruktieve houding
als een konstruktieve aanvaard. Dat de geringste dadaïst van destijds meer formeel
bekommerd was dan de vrij-vers-dichters uit Vlaanderen, Moens, Mussche, Van den
Wijngaert, komt mij psychologies vrij duidelik voor. Voor deze destruktieven bestaat er een
formeel probleem, voor de vlaamse vrij-vers-dichters niet. ‘Om het even hoe of je het zegt’,
menen de laatstgenoemden, ‘naarmate je deze of gene idealen huldigt, hoor je bij ons of
niet.’ Maar wat te zeggen van deze zogezeid konstruktieve inhoud zonder formele uitdrukking
naar deze konstruktie? Men zou van een huis, naar zulke principes opgebouwd, kunnen
zeggen, dat zijn kamers uiterst prakties zijn, maar dat het alleen jammer is, dat de wanden
ontbreken.
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bloei van de lyriek, dit elan van jonge vlaamse en ook noordnederlandse dichters,
het was alleen de snel verteerde vlam van een puberteitsovertuiging, een vlam, die
geen spoor laat en die, omdat zij buiten verhouding te hoog oplaait, het omringende
ongerept laat2. Een vlam aan de oppervlakte, zonder mogelikheid van lyriese - d.i.
formele - uitdieping. Eenmaal voorbij de mogelikheden, als lyriese grondstof, van
deze puberteitsovertuiging, bleef er onze generatie, die al het andere had verwaarloosd,
niets meer over en daarom, meen ik, zal meer dan één dichter dezer generatie in de
toekomst, altans voor een zekere tijd, tot zwijgen veroordeeld zijn. Daarom heb ik
steeds Dirk Coster3 bestreden, omdat deze criticus juist in het essentiële, met een
verbijsterend gemis aan inzicht, steeds zich heeft bedrogen, voor zover hij deze
eigenschappen, die alleen een gevolg waren van een biezondere puberteitskrisis,
voor de wezenlike nieuwe bijdrage onzer generatie heeft gehouden. Daarom vergiste
zich Coster zo deerlik in zijn oordeel over Marsman, de enige dichter onzer generatie
die van voorafaan een problematiek meebracht, die in zich de mogelikheden droeg
van een verderontwikkelen, een problematiek waarbij van meet-af gene verhouding
- de moulering - van het formele tot de inhoud werd aanvaard. (Men vergelijke
Marsman, de inleiding van de eerste druk van Coster's Nieuwe geluiden en deze van
de tweede druk: een salto mortale met noodlottig einde).

2

3

Het zou erg verkeerd zijn indien men deze kritiek van de idealen, die in onze lyriek werden
uitgedrukt, buiten het verband met deze lyriek, als een kritiek van de idealen zelve zou gaan
beschouwen. Daarom gaat het niet. Wat deze idealen op zich-zelve betekenen ligt buiten dit
onderzoek. Gezegd wil alleen dit zijn, dat deze idealen, als lyriese inhoud en vorm tegelijk,
over de puberteit heen, niet konden behouden blijven.
Wat D. Coster betreft, zo mogen wij, sedert wij de tekst onder ogen hebben van het interview,
dat de franse letterkundige Lefèvre Coster afnam, betrekkelik de verregaande naïviteit van
zijn oordeel, ons voor gefixeerd houden. Luisteren wij, bij het begin van dit interview, toe,
dan horen wij Coster verklaren: ‘Est-ce à dire que mon ami et collaborateur Havelaar et
moi nous prêchons la douceur en toute occasion? Que non pas! La révolte aussi peut purifier
le coeur, pourvu qu'elle soit sincère. Sincérité tout est là! Toute sincérité mène à l'amour.’
(Les Nouvelles Littéraires, 19 mars 27. Spatiëring P.v.O.) Kortom dus, op voor de eerlikheid.
Goed. Welke eerlikheid D.C. bedoelt, wordt ons echter eerst duidelik, wanneer Coster op de
vraag van Lefèvre, ‘wat denkt u over Gide’, antwoordt. ‘Je ne l'aime pas’, zegt Coster, ‘il
manque de chaleur cordiale.’ Zie zo, nu weten wij meteen wat onder eerlikheid D.C. zich
voorstelt. Wij weten dat, zonder deze ‘hartelike warmte’, een kunstenaar doodgewoon maar
een poseur of een charlatan is; wij weten verder ook dat de twijfel, de onzekerheid, de reserve,
de bescheidenheid in het oordeel, houdingen die Gide eigen zijn, dezelfde Gide die de
eerlikheidsapostel D.C. niet hebben mag, - een kunstenaar buiten de eerlikheid stellen. Zulk
oordeel kan men bezwaarlik minder simpel heten dan de indeling van de personages uit ‘De
twee wezen’ door het publiek van de engelebak.
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Binnen het gebied van de lyriek der jongste vlaamse generatie steunt, meen ik, het
werk van Gijsen het meest en het duidelikst uitsluitend op dit puberteitselan; de
eigenschappen van zijn gedichten zijn, op enkele uitzonderingen na, uitsluitend door
een puberteitsbegaafdheid bepaald. Verder: zijn eerlikheid, zijn waarheidszin, zijn
verlangen niets te verzwijgen van zijn sensibiliteit rond het dageliks gebeuren, zijn
gewetensvolheid door de quantitatieve kompleetheid een emotie van qualitatieve
orde uit te drukken, dit alles betekent geen eerlikheid gladweg, maar wel een
gehypertrofeerde eerlikheid, m.a.w. een eerlikheid die, door haar wil de ganse
sensibiliteit uit te zeggen en door haar overtuiging dat de volledigheid wel de plaats
van een formele orde zal houden, door deze overdrijvingen, al dadelik als een
jongelingseerlikheid zich verraadt. Hij overdrijft het persoonlike moment in deze
verklaringen van de waarheid, omdat hij, met de puberteit mee, meent dat het
aksentueren in de zin van de bekentenis de gebeurtenis scherper maakt. (Terloops
verwijs ik, als vergelijkend materiaal, naar een novelle, In de mist, die Andrejeff als
gymnasiast schreef; de authenticiteit van de momenten verschijnt er duidelik als enig
scheppend middel). Vooral in de gedichten van de tweede groep, Het huis, wordt
deze eenzijdigheid, steeds uitsluitend de volledige waarheid te achterhalen, van
noodzakelikheid tot systeem. Het blijft bij een horizontale tekening met alleen
horizontale lijnen; haar ontbreekt het verdiepen, dat uit een adequate vereniging met
het vertikale ontstaat: een situeren van de biezondere gebeurtenis in de kom van de
ondervinding. Zijn waarheidsdrift loopt dood in een bloot persoonlik-sensiebele
notering van de biezondere gebeurtenis alleen.
Bij deze gebeurtenis, momenteel en persoonlik, blijft Gijsen staan. Door het
momentele karakter van deze gebeurtenis wordt een veralgemenen in de zin van de
ondervinding uitgeschakeld. Anderzijds geeft het persoonlike aanleiding tot deze
vergissing dat het aandikken om dit persoonlike een verscherpen van het
subjektief-algemene zou betekenen. Hij neemt een verscherpte waarneming voor de
ondervinding, het persoonlike voor het subjektieve: twee vergissingen die door het
puberteitshorizontalisme zijn bepaald. En - n'en déplaise de inleider - ook dàt is
romantiek: deze ongecensureerde aksentuering van de waarheidsdrift en van zijn
korrelaten, bij Gijsen en andere jonge dichters, de blote konstatering van het
persoonlike, als enig beeldend moment. Zulke manier heeft van de romantiek de
haast, de rusteloosheid en het streven naar knaleffekt. Men kan het opmerken of niet,
men kan zelfs, een idee a-priori dienend, het opmerken en toch daarover heenglijden,
ik waag het echter, zonder enige dubbelzin toe te laten, daarop te wijzen dat gedichten
als Mijn vadertje, Met mijn nicht in den tuin, Met mijn oom in de bankkluis niet
minder romanties en niet minder op het knaleffekt zijn gesteund dan b.v. De zoon
van den metserdiener. Maar wellicht zijn zij er niet op berekend. Wellicht steunt
deze onedele uitbuiting van de prikkelbare zone van het gemoed meer op een ander
korrelaat van deze gehypertrofeerde waarheidsdrift: het aanvaarden van elke
gemoedsaandoening als kunstontroering. Voor wat het resultaat betreft, is er echter
maar weinig verschil tussen deze twee: de kinoregisseur enerzijds die van de
scenarioschrijver verlangt: ‘beste vriend, alles is op zijn best, indien ge daar nu nog
een toneeltje inlast met een afscheid’ en, anderzijds, de
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dichter Marnix Gijsen die, soms met al te persoonlike momenten zoals ‘'s vaders
uurwerk’ dan weer met al te scherpe gemoedskontrasten, zoals deze van de nicht
en... - jawel, jawel - de moederkat, het sukses van zijn lyriek verzekert.
Ik meen echter dat het gedicht Conflict; op de duidelikste wijze, ons toont de totale
schorsing van de zelfkritiek van de dichter tegenover de willekeur van een haast
nevropathies gemoed. Men stelle zich voor dat, in dit gedicht, de jonge dichter Gijsen,
de parabel van De verloren zoon inverterend, zich zelf inbeeldt voor zijn zoon te
staan, een zoon die ‘man’ zal zijn en dat hij, van deze voorstelling uit, achteloos de
tragedie van de zoon voorbijlopend, alleen interesse blijkt te hebben voor die van
de vader, van de zeer denkbeeldige vader, de jonge dichter Gijsen zelf, die later wel veel later - tot zijn mannelike zoon zal spreken. De oplossing van dit probleem
der tragiek, ligt hem hierin dat M. Gijsen tot zijn zoon, die naar verre streken gaan
wil en die, derhalve, de zegen van de vader afsmeekt (och kom, Gijsen, zijt ge nu
reeds vergeten dat de zonen uitgaan zo, zonder afscheid, zonder zegen, en reeds bijna
zonder hoop?), dat de dichter dus zal zeggen: ‘zegen gij mijn grijze haren, o gij, mijn
beter hart: mijn zoon.’ Men vermoedt, aan de oorzaak, een slecht geïnterpreteerde
lektuur van het Dehmel'se gedicht, dat, ongeveer als een ‘alp’ op de lyriese
verbeelding van de schrijver blijft wegen en, buiten zijn weten, hem, alzo bepaald,
inspireert; daarbij vergeet Gijsen natuurlik het essentiële, namelik dat het gedicht
van Dehmel ten minste aan één werkelikheid beantwoordt. Er is een grote
puberteitsillusie van node om aan de diepgang van zulke - zeer arbitraire - fiktie te
kunnen geloven. Daarbij komt dan nog deze hypertrofie van de ernst die Gijsen tot
meer belangstelling dwingt in het geval van de vader dan wel in dit van de zoon,
waarbij op te merken valt dat, tot op heden, wij wel talrijke voorbeelden voor de
belangstelling van de vader in de problematiek van de zoon kenden - een orde, die
zeer begrijpelik blijkt - maar dat integendeel de belangstelling van de zoon voor de
problemen van de vader niet anders aandoet als een onnatuurlike, ja bijna groteske,
pedanterie.
Maar zelden redt Gijsen zich uit deze te eenzijdig-bepaalde en te persoonlike
verscherping van een puberteitsgevoeligheid naar een zulke vizie, waar het subjektieve
het persoonlike verdringt, een vizie nog bij dewelke ten minste een streven naar het
vestigen van het gedicht in de ontroering, niet in de sensibiliteit, de eerste
aanwezigheid van de idee van vorm en orde zou betekenen. Zeker, ik geef het graag
toe, is zelden een gedicht van Gijsen gans bloot van ontroering, doch deze is er dan
slechts in een zin, soms in een beeld, in elk geval alleen in een gedeelte van de
ontwikkeling. Zo treft men b.v. in de Loflitanie de meest diepgaande verbeeldingen
naast, men sta mij toe, de meest komiese. Zeker blijft Gijsen, Burssens buiten
beschouwing gelaten, van alle vlaamse dichters nog de muziekaalste. (Indien men
onze generatie met de west-vlaamse leerlingen van Gezelle vergelijkt, is het enigszins
grotesk te konstateren dat wij, die het met een muziekale terminologie steeds zo druk
hebben, zo verschrikkelik achteraan hinken. Wij gebruiken de woorden als skeletten).
Gijsen blijft, enkele bij een debutant trouwens begrijpelike zwakheden niet
meegerekend, naast Burssens, de enige dichter van onze generatie die nog aandachtig
luistert naar de sonoriteit van de
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woorden. Maar het is bij hem meer intuïtie dan ondervinding en, wat erger, meer
toeval dan wil: jeugdoptimisme. En ook deze muzikaliteit wordt hem niet tot een
beeldend middel; haar toekomst blijft beperkt als deze van een bengaals vuurwerk.
Tegenover de gedichten uit een al te persoonlike sensibiliteit, stel ik, als het beste
gedicht van Het huis, De archeologische vondst. Met deze woorden, die André Gide
Philoktetes in de mond legt in zijn traktaat Philoctète ou traité des trois morales,
mocht ik de superioriteit van de Vondst motiveren. Philoktetes zegt: ‘en
langzamerhand nam ik de gewoonte aan meer de nood der dingen dan wel de mijne
te roepen; dat vond ik beter, hoe het u zeggen? overigens deze nood was dezelfde
en ik was zover getroost. Dan was het, toen ik over de zee sprak en de eindeloze golf
dat ik mijn schoonste zinnen maakte.’ Dit gedicht is gaaf en daarmee meen ik in
eerste instans dat niets van het schetsmatige dat, formeel, het kenmerk is van een
momentele sensibiliteit, overbleef, maar dat men op alle plaatsen de discipline, het
‘sostenuto’ van een ontroering voelt, die maar voedsel vindt in de droesem der
ondervinding; daarbij verdwijnt het persoonlike geval voor een subjektieve
verscherping van het buiten-persoonlik geval. Er is in dit gedicht een interpenetratie
van het subjekt en het objekt waardoor een toepassing, op dit gedicht, van gene
woorden uit de Philoktetes van Gide geenszins als een te geestdriftige overdrijving
verschijnt. De mislezer en Lied om de blije en onvoorziene dood zijn twee gedichten
die, in geringere mate echter dan De archeologische vondst, dezelfde kwaliteiten
vertonen.
Daarmee blijft de vraag gesteld, welke weg Gijsen, bij verdere lyriese aktiviteit
zal kiezen: deze van Mijn vadertje, Mijn nicht enz., met de hypertroferingen die wij
leerden kennen, ofwel gene van de Vondst. Eenmaal voorbij het puberteitselan, schijnt
mij een aanvaarden van beide alternatieven niet langer mogelik.
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Marsman of vijftig procent1
‘Les révolutions, les parlements, la France et l'Angleterre, la nature
naturante, l'impératif catégorique, le socialisme et les gazettes littéraires
ne présentent, je vous le jure par tous les saints, aucune espèce d'intérêt.
Mais certains hommes ont écrit quelques lignes de musique si simples
qu'elles absorbent le monde. La pensée se resserre jusqu' au point d'éclater
en sanglots.’
(Jean Cassou: Les harmonies viennoises.)
Een man - nauweliks weet hij over de waarde van de toetsen het elementairste - zet
zich aan het klavier en begint te spelen en, hoort, deze improvisatie klinkt zo goed
dat de hoorders gespannen luisteren, zo Aristofanes wanneer hij de gasten van het
Symposion, met het doel de eros te verklaren, van de oorsprong van de mensen
vertelt. Hoe elk mens juist het dubbele was van een mens van nu: hij had vier benen,
vier armen, twee gezichten, die vrijelik op de hals bewegen konden, en tussen beide
stak een hoofd met vier ogen. Deze mens had, zoals zijn kleinkind van nu, de rechte
stand, maar hij kon het zij vooruit, het zij achteruit bewegen, net zoals het hem
aangenaam was. Wou hij lopen, dan deed hij zoals de kunstemakers van tans: maar
hij liep met zijn echte acht ledematen, kop over op handen en voeten, dat het een
wiel geleek: zo kwam hij natuurlik snel vooruit. Die mensen waren stout en, zegt
steeds Aristofanes, wat Homeros van Ephialtos en Otos, dat vertelt men ook van
deze mensen: zij wilden ten hemel op, tegen de goden in. Toen overwogen Zeus en
de goden wat, daartegenover, hun te doen bleef. De mensen konden zij niet
vernietigen, want daarmee zouden zij zelve een einde stellen aan godsdienst en
altaren! Zeus dan vond de oplossing: van elke mens zou hij er twee maken, daarmee
zou hun overmoed een einde gesteld zijn. En ziedaar: de mens op twee benen! Apollo
moest de zaak, zo goed of kwaad het ging, estheties in orde brengen. Hoe geslaagd
zijn werk anderzijds ook zijn mag, zonder sporen bleef deze operatie niet: hij trok
de huid naar het midden van de maag samen en liet daar een opening: de navel.
Daarna heeft hij van de huid van de mensen de vele plooien weggenomen; daarbij
gebruikte hij een werktuig zoals de schoenmakers er een bezigen om het leder glad
te maken. Toen dit eenmaal gebeurd was, kwam in elk mens het verlangen op naar
zijn andere helft en de beide helften omknelden elkaar en wilden weer in elkander
vergroeien.
Welke Zeus hebben wij, bewoners van de lage landen langs de zee, bedreigd en
tegen ons derwijze in toorn gejaagd, opdat hij onze gemeenschap ging onderwerpen
aan een soortgelijke bewerking als deze van de mens uit de improvisatie van
Aristofanes! Maar

1

H. Marsman: Paradise regained. Utrecht, De Gemeenschap, 1927.
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dan, wanneer ook zijn toorn rechtvaardig mocht zijn, waarom heeft hij zo zeer
tegenover zich zelf gefaald, doordat hij op zulke onbillike, want langs alle zijden
onsymmetriese, wijze de scheiding tussen noord en zuid voltrok? Inderdaad,
onsymmetries dat is onbillik, omdat de organen, de eigenschappen derwijze werden
verdeeld, dat de twee helften nauweliks leefbaar zouden blijken. En dan, een
leefbaarheid: maar welke? En ten koste van een inspanning die, anders gebruikt,
misschien wonderen had verricht. (Men kan het, tot het tegenovergestelde is bewezen,
altijd veronderstellen).
Het is niet het doel van dit opstel over nederlandse dichtkunst en over een
nederlands dichter anderzijds over het verdwijnen van dàt schone spiegelbeeld te
jammeren: een nederlandse staat van ruim 11 ½ miljoen zielen, langs de kust der
Noordzee, van Duinkerken tot Friesland. Hier interesseert ons enkel de scheiding
niet om haar zelve, maar om de gevolgen van deze scheiding, zoals deze gevolgen
zich in de nederlandse kunst en vooral in de nederlandse letteren, als spiegel van de
nederlandse geest - de hollandse en de vlaams-brabantse nu - reflekteren, zo precies
reflekteren dat, meen ik, niet weinig in de zin van de primaire saamhorigheid zou
zijn te bewijzen, altans als de beste hypothese zou zijn voor te stellen, door juist te
steunen op argumenten met deze verminking van de nederlandse letteren tot een
specifiek hollandse en een specifiek vlaamse literatuur (waarbij wij natuurlik niet
het oog hebben op een grens door het dialekt getrokken, maar wel op één van geestelik
onderscheid) - een verminking, door dewelke de organen, die hier geatrofeerd, daar
gehypertrofeerd zijn en andersom dat een hypertrofie hier, een atrofie daar betekent:
beide helften organies abnormaal. Men kan, binnen het gebied der staatkunde, hier
zowel als ginds, om opportuniteitsredenen, hetzij voor een tijdperk, hetzij ook voor
immer, een stilstand bij de gevolgen van deze scheiding weigeren; hoe verschrikkelik
sommigen dit standpunt ook mag voorkomen, zolang deze opportuniteit niet een
luiheid of een sentimentaliteit representeert, zolang blijft zij, als standpunt,
aanvaardbaar. Wat mij echter - en hierin gaan de opportunisten hun gebied te buiten
en geven zij zich over aan pure dromerij - niet te aanvaarden voorkomt is dit even
brutale als onwetende ontkennen van de noodlottige gevolgen van deze scheiding
op het nederlandse geestesleven; veel erger nog: dat deze scheiding de destruktie
betekent van de nederlandse geest, ten bate van twee geatrofeerde plaatsvervangers:
de hollandse geest en de vlaamse. Daarbij heeft het weinig belang te weten hoe groot
het nederlandse procent in de hollandse, hoe gering dit in de vlaamse geest zou zijn.
Of andersom. Niet in eerste plaats omdat zij een land, dat inderdaad reeds vanwege
de taal één was (en welk ander argument dan, ten slotte, de taal blijft er over om in
deze te bewijzen?) in twee stukken sneed, niet in eerste instantie daarom is deze
scheiding noodlottig, immers dit noodlot zou dan niet het gebied van de staatkunde
overschrijden, neen niet daarom, maar wel omdat zij midden door de eigenschappen
van éénzelfde stam zich doorzette, daarin ligt haar diepste noodlot. Deze scheiding
is willekeurig. Is zij niet willekeurig, dan zou zij noodzakelik moeten zijn. In ons
geval dan, zou deze noodzakelikheid bestaan, dan moest ten minste een van de beide
stukken, na de operatie, een hogere trap van volmaaktheid, - juist dit, noch min noch
meer - verraden en tevens dat de organen, die uit het organisme werden
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weggenomen, meer waren een hindernis dan wel een noodzakelikheid. Zó zou het
moeten zijn, ware de scheiding een noodzaak, - en zo is het niet. Onophoudend
verraadt het Noorden een mangel aan deze eigenschappen, die uitsluitelik het apanage
van het Zuiden werden; ontdaan van de zuidelike rem, evolueert het Noorden een
baan op die, zo schijnt het vaak, van langs om meer van het primitieve, van het
muziekale princiep zich verwijdert. Voortdurend loopt het Zuiden met zijn elan
verloren, een spontaneïteit, zonder steun, zonder discipline: een roekeloos
krachtverspillen.
Er is geen nederlandse letterkunde; altans nu niet meer. Indien men de verhoudingen
van na de scheiding van het standpunt van de kunst uit beschouwd, betaalde Holland
duur de voortreffelikheid van zijn ambten, zijn ministeries en zijn kanselarijen, de
degelikheid van een magistraat steeds opgewassen voor zijn taak, de degelikheid van
zijn ekonomie en meer nog van zijn ekonomisten, de degelikheid, de degelikheid
hier en daar, de degelikheid links en rechts, waar je ook kijkt, de degelikheid. Maar
daarmee, ja juist met degelikheid, maak je geen kunst. Niets is degeliker dan de
hollandse en de duitse schilderschool van de negentiende eeuw, maar ook hoe zonder
innerlike dwang, hoe gans zonder werkelik formele bekommernis. De hollandse
schilderkunst in de negentiende en in de twintigste eeuw: welke prachtige
pronk-promenade van de degelikheid, welk een schat toch voor vaderlandse
redevoeringen! Maar welk een leegheid in een periode waar elders de schilderkunst
werd tot een bijna diskontinueerlike les van de kompleetste overgave en van de
eenvoudigste en natuurlikste moed en standvastigheid. Zeer zeker, ik vergeet het niet
dat twee van de allermoedigste, zoniet van de allergrootste elementen uit deze eroica
van Holland waren: Jongkind, die krankzinnig werd, en Van Gogh, die krankzinnig
werd; maar ook zij waren Hollanders gans buiten de hollandse gemeenschap - niet
eens zelfs een vijandige gemeenschap. Men vergisse zich nu niet in het doel van deze
tirade die, stellig, een aanklacht is: niet de hollandse degelikheid is het doel van deze
aanval, altans niet zolang zij blijft binnen het gebied waar haar handelen zin heeft,
neen alleen de hypertrofie van deze degelikheid wordt hier bedoeld, omdat deze
degelikheid, buiten haar gebied tredend, anderzijds noodzakelike eigenschappen
verdringt. Met de eigenschappen die het, na de scheiding, behield, heeft Holland
meer buiten dan binnen de kunst gepresteerd: een staat die ons, de vaderlandlozen
van het Zuiden, als een benijdenswaard goed verschijnt, niet alleen omdat het een
nederlandse staat is, maar ook vanwege de tegenstelling tussen deze degelikheid
enerzijds en anderzijds het amateurisme, dat het wezenlikste kenmerk is van het laten
en doen van de mensen in ons toevalsvaderland; een amateurisme trouwens dat niet
alleen belgies, neen dat ook vlaams is. In één woord de hollandse eigenschappen
koncentreerden zich het verstandelike toewaarts en zijn hypertrofie. Zijn hypertrofie:
welke verschrikkelike invasies van het ‘Spiessertum’ in de hollandse letteren! Maar
dit behield Vlaanderen midden in zijn indolentie en zijn lijdzaamheid: dat er soms
een stem was die uitging van de allerklaarste bron, van een door geen pretentie
vertroebelde genade. Holland kreeg het zelfstandige onderzoek mee en, met deze
gave, de verkeerde mening dat je ook dààr onderzoeken moet, waar niets te
onderzoeken is. Laat ons zeggen: Vlaanderen verviel de zwartste paperij, dit wil niet
alleen zeggen de indolentie van het
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denken, neen, maar ook dit aanvaarden dat de anderen - de pastoor, de advokaat, de
verzekeringsagent - wel in jouw plaats zullen denken. Dit aanvaarden evenwel niet
eens gevestigd op het begrip van de kompetentie, neen, eenvoudig een laksheid en
een onbehagen ten overstaan van de zelfstandigheid. Nochtans: deze indolentie van
het denken, dit uitschakelen van het onderzoek, van de reserve en van de twijfel, dit
schorsen van het ‘entweder-oder’, deze elementen te zamen vormen een homogene
bodem, die de voeder kan zijn van de wildste bloei van overgave en genade. In
Holland lijken de klowns en de dichters te veel op raadspensionarissen en gezanten;
in Vlaanderen lijken de burgemeesters en de ministers op klowns en, maar dit is
natuurlik een vergissing, op dichters.
Men zegt: maar er is toch de gulden eeuw. Zeker en ‘de gulden eeuw’ is zonder
twijfel Nederlands. Maar dit spreekt onze stelling niet tegen, wel integendeel, zij
wordt daardoor bevestigd. De literatuur van de gulden eeuw resulteert uit de eenheid,
niet uit de scheiding. En zij brengt een argument bij tot de bewijsvoering dat deze
nederlandse staat, die binnen zulke korte tijd een nederlandse beschaving had
gevestigd, snel tot natie zich had kunnen ontwikkelen. Maar reeds in de 18de eeuw
ontsnapt, in Holland, nog maar weinig aan de hollandse hypertrofie: zeker de
Mingedichten van Poot, met vooraan dit enige Endymion2. Verder? Zeker er is
Multatuli en later is er Van Schendel: de ene leerde Javanen en Brusselaars kennen,
de andere verblijft in Toskanen. Er is Herman Gorter, een dichter die recht op het
doel afgaat, de minst psychologiese van al de tachtigers: zijn invloed op de jongste
poëzie in Nederland is aanzienlik geweest, maar onze kritici horen het niet, immers
zij horen niet. Er is ook nog, ver boven het haagse zwamproza, Ary Prins. Ary Prins
verkocht kaarsen te Hamburg. Er is Frans Erens uit Limburg. Deze dichters, deze
prosateurs staan buiten de hollandse bepaaldheid, maar binnen de nederlandse. De
Vlamingen? Wie daaronder is een nederlands dichter? Gezelle niet: deze
allerkompleetste gaafheid, deze allerruwste en allerzoetste kreet is overal denkbaar,
in elk primitief milieu; hij is een nationale beschaving niets schuldig. Buiten het
geschenk van zijn poëzie, bracht hij ons terug op de weg van de poëzie überhaupt.
Luister naar de landbouwer, maar pas op voor de taal van sekretarissen-generaal:
meer dan voor Vlaanderen, blijkt het een wenk voor het Noorden (inderdaad men
spreekt er reeds, op een gevaarlike wijze, in de richting van ‘nederlands in zestien
lessen, zonder meester’). Van de Woestijne? het schitterendste kruisingsprodukt: bij
al het komplekse van het psychiese - dit komplekse dat hij niet wil rukken in de kring
van het verstand, maar dat hij laat in de neveligste zonen van het onderbewuste en
van het instinkt - bij dit alles nog: de resonans van het nederlandse woord in een
grotedeels geromaniseerde ziel; dààr werd een pessimisme dat de zware polsslag
heeft van het ras, wingewest voor een meer vrouwelike wereld van de sensaties.
Taaleigenaardigheden en het gebruik van het dialekt bleven bij deze situering van
het
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Maar om zijn tijdgenoten, zijn hollandse vrienden, toch maar niet te kwetsen, excuseert Poot
zich later daarvoor dat hij het waagt zijn Mingedichten te doen herdrukken. (Men zie het
Berecht in de uitg. van 1722, te Delft verschenen).
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onderscheid tussen de poëzie van Noord en Zuid buiten beschouwing, maar iets
verder, moet men reeds op de syntaxis wijzen die, hier en ginds, dit essentiële
onderscheid onderlijnt. In laatste (of andersom in eerste) instans, is een lyriek die,
in zulke mate als de hollandse, zo opzettelik met het denken binnen de lyriek opereert,
de Vlamingen - ik steun hier op Gezelle - vreemd. Ik meen hiermee vooral het
psychologiese denken: een onderzoek dat, moge het binnen zijn grenzen ook gelukken
- van meet-af het bereiken van het hoogste lyriese goed buiten het mogelike stelt.
Wat dan te denken van een dichter als Henriette Roland Holst? Zeker zou het dwaas
zijn, vanwege de verstandelike allure van dit dichterschap, deze ontroering niet te
aanvaarden. Alleen bij haar wordt de naïviteit van het vertrouwen in het socialistiese
aardse paradijs - in welk aards paradijs ook - onmiddellik verdrongen door de stoere
kracht van dit geloof dat, spijts alle kontraire elementen, zich steeds dieper voren
graaft. Van Collem is opzettelik naïef en naïef opzettelik; alleen bij Roland Holst is
er geen verschil meer tussen haar melodie en haar geloof. Ook in de katholieke
literatuur van tans, ken ik geen voorbeeld van gaver overgave langs de wil. Zulke
voorbeelden zijn er meer. Bijgevolg blijkt het weinig mogelik de gedachte buiten de
mogelikheid van de poëtiese ontroering te stellen. Maar toch blijkt dit waar dat de
gedachte de opperste vereenzelviging van het subjekt met de lyriek verhindert. Voor
wat het geval H. Roland Holst betreft, kan ik met een vergelijking zeggen, dat er bij
een soortgelijke problematiek, bij een soortgelijke zedelike kommer, enkele
geuzeliederen zijn die ik verkies - ook het Wilhelmus -; met nauweliks een paar
aanduidingen van het probleem en geheel buiten de zwarigheden van de problematiek,
hebben zij alleen de kommer van het hart behouden: het gedicht gaat direkt uit het
hart weg en van de bijna roerloze monden wordt het lied weggezongen. Gans het
gedicht ligt in de kom van de ondervinding, maar van deze vindt men, in het gedicht,
niet de ketting van de verschillende momenten. De lyriek van H. Roland Holst
integendeel zoekt voortdurend het hart en, op deze zoektocht, is de dichteres vaak
daardoor beangstigd het hart, dat zij zoekt, niet te vinden en zij verdubbelt haar
voorzorgen: zij verklaart zich en verduidelikt de nood en de kommer en daardoor
verliezen beide, dat zijn haar kommer en haar nood, iets van deze enige vibratie, die
gans zelden de poëzie bereikt, en die men toch een ogenblik hier voelde, maar die
dan ten slotte niet aanhield. Gezelle en meer dan één van zijn leerlingen hebben wel
degelik dit, dat er tussen hun hart en het gedicht niet de geringste hindernis is; zij
dichten in ‘de taal die hun (mij) het gereedst van de lippen wil’ (Gezelle). Met dit
woord van de Meester is het onderscheid schitterend gesitueerd: de Hollanders, meen
ik, dichten niet op de gereedste wijze en ik bedoel met dit gebrek geen manco van
het talent, maar wel een a-priori in de houding dat een gaafheid als deze van Gezelle,
als deze van het west-vlaamse3 volk,
3

Daarvoor dit volksgedicht uit het kortrijkse:
‘Sta op, Marie Madeleene
g'heel alleene
ach! sta op van de bettere dô
uw zondekes zijn aol vergeven
vergeven, vergeven
al waren ze nog zo grô
al waren ze nog zo grô.’
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niet toelaat. De psychologie en de topografie van het psychiese gaan voor het
psychiese zelve. Bij Vlamingen als Gezelle en ook als Van de Woestijne geldt het
psychiese, het hart, tot ‘het zatte hart’ toe; het nauwkeurig opsporen van de topografie
van dit psychiese heeft weinig of geen belang; immers de vlaamse dichter zoekt het
doel van deze nauwkeurigheid langs andere, louter muzikale wegen. Ademhaling en
polsslag zijn veel souvereiner bij de Vlamingen dan bij de Hollanders; het psychiese
wordt uitgedrukt in de vlaamse poëzie op de ‘gereedste’ wijze, dat is dat alleen die
afwijkingen van het thema worden geduld die in de onmiddellike zone van het hart
blijven (‘Timpe tompe teerelink, enz...’). Daardoor blijft de syntaxis van de Vlamingen
noodzakelik eenvoudig. Met deze der Vlamingen vergeleken, is die der Hollanders
gekompliceerd, - een gekompliceerdheid die, op haar beurt, weer het direkte in het
gedicht schaadt. Anders geraakt, bij de Hollanders, de muzikale essentie van het
gedicht in het gedrang door een vaak verregaande verwaarlozing van de qualitatieve
waarde van de silben, naast een in-acht-nemen van een nog louter quantitatieve
prosodie. De Vlamingen zeggen: ‘Maar horen deze Hollanders dan niet?’, want zij,
de Vlamingen, bleven buiten dit afstompingsproces. Zij betaalden het overigens duur
genoeg.
Indien een hollands gedicht schoon is, dan is het plechtig schoon. Of ook nog:
edel schoon. Het vlaamse gedicht naar het Gezelliaanse princiep is dikwels, ja haast
algemeen, op andere wijze schoon: door het aangename en het verrassende van de
vinding, door de lichte en soepele allure: es ist reizend und entzückend.
Van al de jonge noord-nederlandse dichters van onze generatie is, zoals de
verhoudingen tans staan, Marsman de beste. Ik schrijf het zo gemakkelik neer omdat,
naar mijn oordeel, bij geen ander van onze jonge dichters, bij een even sterke
ontroering een even sterke formele bekommernis bestaat en verder, deze formele
bekommernis blijft, bij Marsman, van af het eerste vers, konstant; anderzijds is er
geen dichter die, zo hij van het formele vertrekt, op een even sterke ontroering staat
als Marsman. Hij is de dichter die, op dit ogenblik, het best die twee elementen
verenigt, die meestedeels worden gebruikt om het onderscheid onder de jonge
hollandse dichters te formuleren: de materiële en de formele poëzie. Van bij het
vertrek stond hij er, over het algemeen beschouwd, beter voor dan de jong-hollandse
katholieken, die uitsluitend op hun elan gingen vertrekken. Zeker, op het elan kunt
gij wonderen doen: tien keren op gans een leven, twintigmaal misschien; maar daarop
schrijft geen dichter een homogeen goede bundel binnen vier, vijf jaar. En zelfs het
elan is een paard dat ge moet leren kennen. Anderzijds is bij de jonge hollandse
formalisten, - Slauerhoff, Den Doolaard, De Vries, - de ontroering te gering ofwel
te gering en tevens te bekend; - hun formalisme overigens is geen waarachtige formele
bekommernis, maar alleen een oefening op een door anderen omlijnde formalistiek,
het is geen zoeken naar nieuwe formele mogelikheden
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binnen de poëzie. Het is zeer merkwaardig: men noemt deze dichters de formelen
of de formalisten en toch moet het nieuwe bij hen gans van de ontroering komen,
immers hun techniek, laat staan hun vorm, biedt nauweliks een nieuw detail. Maar
bij Marsman is er steeds, sterker of zwakker, deze formele bekommernis: het sterkst
nog steeds in zijn Seinen en in enkele latere gedichten uit De zwarte engel en Paradise
regained.
In de noord-nederlandse dichtkunst vertegenwoordigen de jonge katholieken de
exaltatie. Door deze exaltatie zijn de jonge katholieken onder de jonge dichters in
Holland de meest on-hollandse. Als beweging komt aan de groep van de jonge
katholieken de lof toe dat zij hebben gebroken met de valse voorstelling van het
nobele, als iets dat van vooraf in de dichtkunst vaststaat, in haar woordeschat, in haar
syntaxis. Wel is het jammer dat Vlaanderen in deze richting hun de weg moest wijzen,
omdat het bestaan van dit precedent, juist op dit gebied, nu weer een beetje van deze
exaltatie terugneemt, die wij toch, juist in de hollandse poëzie, zo gaarne ontmoeten
mochten. En dan zijn er nog twee ondeugden in deze exaltatie van de jonge
katholieken, namelik 't volontaire en de overdrijving: ondeugden die, in zekere mate,
het spontane van de exaltatie wegnemen, haar biezonderste eigenschap. De exaltatie
van de jonge katholieke dichters is lang nog niet echt en primair genoeg, opdat de
nieuwe voorstelling, die uit haar zou ontstaan, een nieuwe vorm zou creëren, een
moderne vorm; een modern gedicht, formeel gesproken.
De lof, de exaltatie als poëties materiaal te hebben heroverd komt, onder de
hollandse dichters, de katholieken toe. Dit exaltatieve is nog steeds hun biezonderste
eigenschap, tevens werden om haar vele andere verwaarloosd. Maar zelfs op dit
gebied, schiet Marsman elk van de dichters dezer groep voorbij, want, naar mijn
gevoel, vervoerde de exaltatie geen hollands dichter tot een koener, maar tevens ook
gelukkiger waagstuk dan zij het deed bij Marsman in zijn Seinen. Niet de exaltatie
van een Albert Kuyle, van een Henri Bruning, van een Jan Engelman zou ik in de
eerste plaats oproepen om op de vraag naar het verstarren van de hollandse dichtkunst
binnen bepaalde schoonheidcanons ontkennend te antwoorden, maar wel van
Marsman, Weimar en Salto mortale. Daarmee wil ik niet gezegd hebben dat de
exaltatie an sich bij de geciteerde jonge katholieken minder sterk zou zijn dan deze
bij Marsman, neen. Alleen schijnt het mij, dat deze van de eerstgenoemde dichters,
vooral voor wat hun eerste produktie betreft, te veel opging in het enkelvoudige
gevoel en de enkelvoudige waarneming, dan wanneer deze van Marsman een grotere
ervaringsom uitdrukt: deze gedichten werden, vóór de definitieve sprong, een
ontelbaar keren geleefd. En juist omdat zijn ervaringsom groter is, kan Marsman ook
de waarnemingsdata, die bijzakelik zijn, gemakkelik vergeten; de jonge katholieken
integendeel konstrueren dikwels hun gedicht met deze waarnemingsdata. Eenmaal
de hoogvlakte van de exaltatie bereikt, konstrueert Marsman met van het fenomeen
betrekkelik verwijderde elementen om zijn exaltatie uit te drukken; de anderen
exalteren meer de naturalistiese, de psychologiese momenten zelve.
Maar niet altijd is het standpunt van Marsman even zuiver lyries en even modern
in de zin van een zelfheerlike creatie. Men mag dit in de beste zin nemen, maar hij
is vijftig procent hollands, de andere vijftig zijn nederlands. Zijn betrekkelik vroeg
sukses schrijf
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ik zelfs in zekere mate deze onstabiliteit toe: immers zijn deze gedichten die ik, naar
mijn oordeel, het gemakkelikst zou voorbijgaan - hieronder b.v. het gedicht aan
Leopold - niet geroepen de meer konservatieve kritiek, de kritiek van de geijkte
poëzie voor deze dichter te winnen en haar zijn buitensporigheden te doen vergeten?
Paradise regained is ongeveer de grafiek van een voortdurende slingerbeweging van
rechts naar links, van het nieuwe naar het geadmitteerde en, denk ik, van durf naar
een zekere benauwdheid: immers het nieuwe blijft de onzekere reis en wie geen land
vindt wordt door de manschap genadeloos afgemaakt; daartegenover staat dat gij
aan wal kunt blijven als directeur van een scheepvaartlijn en dat is zeker. Maar de
directeur van een scheepvaartlijn is niet een dichter, al maakt hij rijmpjes; - de andere
wel. Hölderlin is een schitterend dichter, maar deze konstatering heeft, binnen de
grenzen van de kreatieve processus, niet de geringste waarde. Reeds Gide heeft deze
gehele kontroversie kort en goed geresumeerd. Men stelt de vraag: maar indien er
nu eens iemand kwam en die zou een stuk schrijven, dat even goed zou zijn als een
stuk van Racine, zou dit stuk dan niet dezelfde waarde hebben als een stuk van
Racine? - ‘Zonder twijfel’, zegt daarop Gide, ‘het zou even schoon zijn enzovoort,
maar het zou niemand nog interesseren.’ Nu schrijf ik van hieruit: zeker ik bewonder
nog wel Penthesileia van Marsman, des te meer omdat het niet tot Racine terug grijpt
en omdat het, daarom, hier en daar, nog een element biedt dat ons direkt raakt. Maar
al de reakties van Marsman op zijn eigen vooruitgeschoven poëzie, kan ik, in zoverre
zij buiten het lyriese, ook een betekenis hebben als gebaar, niet anders beschouwen
dan als gebaren in het lege. Waar zou Marsman geweest zijn bij een inspanning
steeds in dezelfde richting? Waarom stelt Marsman zich soms de beide vragen: ‘Hoe
maak ik een goed gedicht? Hoe maak ik een nieuw gedicht?’ en waarom meent hij,
dan weer iets later, dat het ene zonder het andere kan? - Eindelik betekent in de
psychologie van de dichter, zeker van de hollandse dichter, een gebaar naar rechts,
een benauwd-zijn om het tijdelike, om de mening van de tijdgenoten wellicht, om
de letterkunde zeker. Een variante op de traditionele poëzie en nog meer het
aanvaarden van een bepaalde gevoelswereld, biedt alle garantiën. Voornamelik om
dit laatste moment, het aanvaarden van een beproefde gevoelswereld, weet ik met
Penthesileia maar weinig blijf: de psychologie van Penthesileia is hier én te
gemakkelik én te effektzeker, met een ‘Schlager’ als ‘er is een man wellicht...’. Voor mij is het zo: het geringste spel van Cocteau met een gemeenplaats, van
Apollinaire op een paar klanken (‘Toc, toc, elle est venue...4’) behelst meer poëzie
dan deze brutale en effektvolle, maar anderzijds zeker ook oppervlakkige vondst,
die de eenzaamheid van de koningin der Amazonen laat opbloeien tot het vers: ‘er
is een man wellicht...’ Ik kan niet geloven - en zijn gedicht kan deze overtuiging bij
mij ook niet wekken - dat heel deze geschiedenis van Penthesileia de dichter tot
innigste ontroering zou zijn geworden. Wel in tegenstelling met de stramme struktuur
van het hier gebruikte vers, voel ik aan de plaats van de ontroering slechts een literaire
gevoeligheid. Dit is maakwerk, schitterend maakwerk, zoals wellicht geen ander
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onder de jonge nederlandse dichters het zou kunnen, maar maakwerk niettemin,
waarin men nauweliks de dichter herkent die reeds Seinen schreef en die later Salto
mortale zou dichten, zo vol exaltatie, zo reusachtig roekeloos, en De stervende
anderzijds, zo vol ervaring. Dat Penthesileia zo zeer de geestdrift van de hollandse
kritiek wist op te wekken, ja zelfs van sommige kritici die, ik weet waarachtig niet
om welke reden, in Holland als ‘nieuw’ gelden, bevestigt veeleer mijn mening dan
wel anders; immers er kristalliseert zich sedert enkele jaren een ontroering die,
überhaupt nieuw, bovendien nog ongeveer aan de antipode van de hollandse
schoonheidswetten schijnt te liggen. Apollinaire, Cocteau, Soupault, Supervielle,
Eluard, Jacob, als hollandse dichters: wie geeft er daar nog twee stuivers voor hun
leven?
Een slingerbeweging van rechts naar links - als het niet van links naar rechts is, reeds zijn vroeger gepubliceerde Verzen (1923) stellen daarvan drie momenten voor,
die nu naast een herdruk van Penthesileia (1925) en te zamen met twee onuitgegeven
reeksen: De zwarte engel en Paradise regained een groter stuk van deze
slingerbeweging opgetekend tonen. Met dit gewichtig verschil echter: toen de eerste
bundel Verzen (1923) verscheen, werden de drie afdelingen derwijze - wellicht
chronologies - ge rangschikt dat de lezer geredelik kon geloven met een exempel
van de toen nogal frequente evolutie van rechts naar links te doen te hebben; inderdaad
deze betekenis had, voor de lezer, de opeenvolging in gene orde: Ruimteschemer,
Droomkristal, Seinen. Hier moet ik onmiddellik aan toevoegen dat, wel in
tegenstelling met de vele exemplaren van extra-snelle dichterevolutie's waarmee wij,
in de laatste jaren, werden bezig gehouden, deze evolutie van Marsman reeds van
meet af een grote ernst verried; een ernst, meen ik, niet in de hollandse betekenis
van het woord, maar wel in de nederlandse. (De rotterdamse reder en de goudase
kaasboer die, zeer toevallig, deze regels zouden lezen, wordt hiermee gezegd dat
hetgeen voorafgaat, heus geen zetfout is. Zodra èn de reder èn de kaasboer zullen
voelen dat er b.v. te Antwerpen Antwerpenaars wonen en dat die Antwerpenaars van
nederlandse stam zijn, zo mee dat niet alleen de Hollanders van Rotterdam en van
Gouda, maar ook de Vlamingen van Antwerpen en andere oorden bepalen, wat men
onder ‘nederlands’ moet verstaan, van dan af zullen wij minder dikwels moeten
zeggen: ‘Achtung, Gouda!’). Zeker waren deze Verzen van Marsman zeer sterk
‘vijftig procent’; achteraf beschouwd blijven de tietels daarvoor kenschetsend:
Ruimteschemer, een tietel inderdaad die de superbia van de hollandse esthetiek
volmaakt weerspiegelt; met een meer bescheiden nuance blijft ook Droomkristal een
tietel naar een reeds bestaande esthetiek; tegenover beide staat dan de koele, preciese
tietel voor de derde afdeling, een tietel zonder esthetiek, zonder schoonheid van
negentig of van negentien honderd en tien, Seinen, een mededeling van de inhoud,
zo elementair mogelik, - en even tekenend voor deze gedichten, als de naam ‘Arga’
voor de lampen van Philips.
De gedichten uit Ruimteschemer, vooral dan Verhevene, Vrouw en Heerser staan,
voor mij, te dicht in de buurt van een nog niet lang overwonnen esthetiek, zij zijn te
opzettelik ‘verheven’, ik zou haast willen schrijven, te zeer van meet-af meesterwerk.
De kosmiek ervan is te aprioristies en staat te eenzijdig op een overdrijving van het
super-
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be: Verhevene, zo heet één van de gedichten, Heerser een ander. Doch daarna komt
er, te zamen met een techniek die soepeler wordt, vooral in Schaduw en Wacht, meer
ruimte in deze voorstelling door het afleggen van deze al te benauwende zekerheid.
Daarna bewijst Droomkristal een grote lyriese vooruitgang; in een vers als Virgo
treft reeds de losheid van het beweeg van het vers, tegenover een gezwollenheid
waarvan sommige gedichten uit de eerste afdeling niet vrij zijn. Meer dan Seinen dat
met een gedicht op een motto van deze dichter sluit, vertonen de gedichten van
Droomkristal een verwantschap met Trakl, zo b.v. het gedicht Madonna met dit vers:
‘en huiveren als reeën aan uw slapen’

Wel in tegenstelling met een zekere kritiek, die elke invloed ongeveer als een soort
vergrijp beschouwt, houd ik de invloed van Trakl op de poëzie van Marsman voor
een gelukkige gebeurtenis in de evolutie van zijn lyriek. Zijn elementen uit de
zintuigelike wereld worden daardoor sensiebeler en nerveuser, dat is menseliker.
Maar de wereld van Trakl blijft toch meer een opalen tint houden, een ongedefiniëerd
gelaat, een labiel evenwicht. Marsman blijft harder, al zoekt hij, in Droomkristal,
ook meer de valeur dan de kleur. Veel werd er echter gewonnen doordat de
overdrijving, de vermenigvuldiging en het opzettelike plaats maakten voor zintuigelik
meer beproefde middelen. ‘Une description ne devient pas plus émouvante parce
qu'on met dix au lieu de un’, schrijft Gide, in verband met de kunst van Conrad. In
Droomkristal komt Marsman reeds terug van de vermenigvuldiging van
Ruimteschermer.
De gedichten van Seinen blijven, voor mij, ook tans nu ik, vier jaar na het
verschijnen van de eerste uitgave, op een afstand sta die de optiek van de geestdrift
verbreekt, hun volle waarde behouden. Daarnaast zijn zij nu geworden tot het
allerbeste van een periode: zij behoren tot de weinig expressionistiese gedichten die
niet staan op een hypertrofie van de wil en een atrofie van het techniese kunnen, een
zeldzaam voorbeeld van evenwichtig expressionisme. De pathos die gedichten als
Fort (dat vroeger niet zo goed Scheveningen heette) en Delft beheerst, is technies
even sterk gerealiseerd als hij in de ontroering sterk werd geleefd. En daarbij behoren
Delft en vooral Weimar tot de meest vizioenaire, om met Rilke te spreken, tot de
meest ervaringvolle, de waarste gedichten van de nederlandse poëzie. Verder, hoe
eenvoudig deze middelen, maar ook hoe lyries echt: de woordeschat van het
‘verhevene’ wordt verlaten voor een reeks woorden van meer alledaagse resonantie,
de beelden verschijnen minder epies, meer lyries, meer arbitrair, maar ook direkter;
de syntaxis is plotseling tot uiterste eenvoud gereduceerd; tegenover de
zinnekonstrukties staat nu de kracht van het enkele woord of de op een enkel woord
gebaseerde korte zin. De voorstelling wordt in een ‘prent’ gerealiseerd, een prent
voor de oren. Maar het blijft daarbij zeer gebonden zonder pathetiese afwijkingen.
Het is verbazend hoe deze gedichten het uithouden.
Ik schreef reeds dat de reaktie met Penthesileia mij niet als een winst verscheen.
Buiten de waardebepaling echter om, begrijp ik deze sprong niet goed, altans begrijp
ik hem niet uit de gedichten die voorafgaan. Seinen verscheen in 1923, Penthesileia
in
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1925: de vrij verre weg van het extreme expressionisme naar de kunst van Penthesileia
wordt binnen de tijdruimte van twee jaar afgelegd; dit tempo komt mij te snel voor.
Ik betwijfel de natuurlikheid, de onopzettelikheid van deze evolutie: het was voor
Marsman zelf niet nodig dat hij Penthesileia schreef. Iemand die de techniek van
Marsman bezit, kan altijd, zonder innerlike realiteit, iets als Penthesileia. Zeker is
het waar dat er tussen de verzen Penthesileia en gene uit Droomkristal een
verwantschap bestaat, doch daarmee is deze volte-face niet verklaard. Daarbij, al
zijn misschien de gedichten van Penthesileia technies beter, verkies ik deze van
Droomkristal, omdat zij meer toch de uitdrukking zijn van een innerlike realiteit.
Buiten dit gemis aan innerlike realiteit dat ik in de gedichten van Penthesileia, doch
wel voornamelik in het gedicht Penthesileia zelf, zie, staan evenwel de drie laatste
gedichten van de afdeling: De laatste nacht, De gescheidenen en Afscheid. Ook de
vizie van De vreemde bloem staat krachtig getekend, maar de psychologiese exactitude
en het anekdotiese optekenen van een detail als de hier gecursiveerde breken het
lyriese elan:
‘doch later zal,
wellicht na veler jaren val,
in de omarming van een sombren knaap,
den laatsten zoon van een vermoeid geslacht,
een donkre vrouw ontstellen tot den dood -...’

Het onderscheid nu, dat er ligt tussen Penthesileia en de tans voor het eerst gebundelde
gedichten van de twee volgende en laatste reeksen: De zwarte engel en Paradise
regained, is niet meer in de eerste plaats, zoals wij dit voor de andere afdelingen
deden, langs de formele zijde te benaderen. Formeel trouwens zijn beide afdelingen
verward, d.w.z. dat de verscheidene gedichten van een afdeling, van b.v. De zwarte
engel, formeel niet een even sterke verwantschap hebben onderling als b.v. wel de
verzen van Seinen. Integendeel in De zwarte engel treft gij verzen die naar rechts
trekken, andere naar links weer; - en voor Paradise regained is het niet erg anders,
evenwel komen in deze afdeling geen uitlopers voor als De vreemdeling en Leopold.
Maar voor beide afdelingen, hoe gans anders de opvatting van het vers überhaupt,
welke verruiming in de voorgestelde wereld! Hier mag ik nu wel Marsman met
Marsman vergelijken en op het gekunstelde van de esthetiek van Ruimteschemer
wijzen, met als maatstaf voor de andere wijze De voorteekenen. Na de gecompliceerde
syntaxis en de speciale woordkeus van Ruimteschemer, na de expressionistiese
zinbouw van Seinen, plotseling een taal, een zinbouw die gans gewoon lijken: de
taal van iedereen. Wat een verovering in de middelen der uitdrukking deze taal van
iedereen voor een hollands dichter! Na Penthesileia treedt Marsman in een gans
nieuwe probleemstelling, maar daarbij is het opvallend dat hij, te zamen met deze
nieuwe bekommernis, onmiddellik het materiaal meebrengt dat deze bekommernis
uit te drukken vermag. En, behalve in Seinen, nooit beheerste hij zo het materiaal
als hier, zodat gij zelfs deze beheersing niet voelt en dat men zou kunnen vrezen dat
de leek deze gedichten haast te eenvoudig zouden voor-
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komen. ‘Allez donc dire au pion que l'art est facile’, schrijft Salmon. Daarbij zou
men zich vergissen, ging men veronderstellen dat de eenvoud van deze konstruktie
een overeenkomst zou bieden met deze van het vlaamse en nederlandse pathetiese
expressionisme: dat de eenvoud zou resulteren uit het bijna natuurgetrouw optekenen
van de persoonlike reakties bij meestedeels zeer anekdotiese gevallen. (Met mijn
nicht in den tuin.) Neen, deze eenvoud is geen toeval, maar wel beelding: een formele
wil. Er is geen anekdote en er is ook niet het enkelvoudige psychologiese geval. De
voorstelling in De voorteekenen, in De stervende is schematies, zonder de geringste
afwijking in de anekdote of in het romanties psychologiese. Anders nog: een
voorstelling naar een ondervinding, die warer is dan deze van de romantiese intuïtie.
En nooit verschuift het subjektieve naar het persoonlike. - Alleen Leopold (de dichter
van Cheops) en De vreemdeling vallen buiten de grenzen van deze reeks. Maar
Leopold is dan ook, voor mijn gevoel, gans onmogelik, b.v. het pompeuse: ‘zoo déze
Leopold, die Cheops schiep.’ (Ach neen, neen, plant kleine vergeet-mij-nietjes en
madeliefjes op het graf van de dichter!)
Van al de gedichten van deze bundel, is mij Salto mortale het liefst, vanwege de
voorstelling, vanwege haar stoutmoedigheid, vanwege de lyriese durf en vooral
vanwege de muziekaliteit: de herinnering daaraan, dat de poëzie, zoals al de andere
nederigere kunsten, geleid wordt door deze grote drift een zelfde bepaald-zijn als dit
van de muziek te bereiken, roekeloos alleen nog naar dit ene te streven: het uitdrukken
van het niet bepaalde. Welke ruimte wordt hier in dit gedicht niet ontsluierd, alleen
door het plotse verschijnen van een tweemaal gezegde eigennaam, Kiriloff namelik,
een opeenvolging van vier i's, middenin de bas-klanken van het rijm ‘aeonen, aeonen’
en ‘...in de Daemonen’: de wereld van kinderstemmen middenin de eindeloze
resonantie van de bassen! - en dan, zonder enig verpozen, plotseling deze positieve
imperatief, deze klare bariton: ‘Vang!’, een kreet die een tijd aanhoudt, om dan te
verklinken in een ruimte van het berusten, met de alt die zegt: ‘het lijf vangt de ziel
als een boemerang’. Deze twaalf regels voeren u mee op een geweldige reis, dwars
door de dolle aktie van het middengedeelte.
Het is het schoonste gedicht van ons, van onze generatie.
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Cirkulaire voor avontuur
‘Avontuur’. Ditmaal is het, zo als zelfstandig naamwoord en tussen haakjes, de naam
van een tijdschrift. Een nieuw tijdschrift waarvan het eerste nummer binnenkort het
licht ziet. ‘Een nieuw tijdschrift’ zegt men wellicht, ‘dat is niets verbazend.’ Och
kom, niet zo skepties. Een ongeluk is gauw gebeurd. Er is een schilder geweest die
zijn schoonste doek in een oesterschelp aangeduid vond. Een groot romancier vond
het gegeven van een boek - van een heus verbazend boek dan - in een lapsus linguae,
een ander in een drukfout. Daarom, is het wellicht niet geraden deze cirkulaire meteen
ter zij te schuiven, al is het ook waar dat wij u, lezer, buiten de tietel van ons
tijdschrift, weinig andere waarborgen bieden. Maar zo, zonder meer, zegt u dat niets:
‘Avontuur’. Ik zou veeleer zeggen: dat kon wel eens iets zijn. - Wie zegt daar: ‘dat
is onbescheidenheid en grootheidswaan?’ - Vergeet die tegenspreker dat, volgens de
franse dichter Delavigne, Columbus tot de manschap zei: ‘drie dagen en ik geef u
een wereld.’ - Dat was grof gespeeld, zeker. Maar - waarom? - het kwam uit zoals
hij gezegd had, niet ten minste hem zelf tot grootste verbazing.
Zo echter gaat het niet. Wij zien in dat een tijdschrift zonder verklaring werkelik
niet de aandacht verdient. Voor alles een verklaring of, zoals men ook pleegt te
zeggen, een geloofsbelijdenis, of anders nog: een literair, een artistiek credo. Deze
geloofsbelijdenis is zoveel als de ziel van een tijdschrift, de adem, het goddelike
‘ohm’ der Aziaten. Gelijk een koe een kalf, zo draagt het literaire credo het tijdschrift.
Altans zo meent men. En menen is een gevaarlike wet.
Er verschijnen talrijke tijdschriften in Holland en Vlaanderen. Zeker, en dat is,
voor wie, hetzij b.v. te Stockholm of te Riga, een vulgarisatie-voordracht te houden
heeft over de toestand van de nederlandse beschaving, een hoogst belangwekkend
element.
Niettegenstaande deze veelvoudigheid en - wie weet - wellicht ook een beetje om
haar, blijft er plaats voor ons, voor ‘Avontuur’. ‘Avontuur’ namelik moet een
tijdschrift zijn waar niet streng daarop gelet wordt tot welke ‘school’ of ‘richting’
de auteur behoort: ‘Avontuur’ zou in deze een zuiver kwalitatief standpunt willen
innemen. Of anders nog: deze scheidingen zijn arbitrair. Om met een voorbeeld te
spreken: Het gebed v.d. G1 heeft zeker evenveel facetten waardoor het als nieuw kan
gelden als talrijke expressionistiese gedichten. En dan: wij mochten graag een meer
fantaisistiese literatuur, dan deze die door het nederlandse literaire ijkambt passeerde,
onderdak verlenen. En graag zouden wij een beetje de kommies spelen aan de grenzen
van de nederlandse literatuur, om al deze kontrabandewaar van de ernst eens ernstig
te onderzoeken.
Er is genoeg van dat goedje op de nederlandse markt. En aan de gepijnigde twijfelen smartmensen, strijders tegen hun eigen hartstochten, aan al de, op het altaar der
litera-

1

Bedoeld wordt Het gebed voor de galg door Richard Minne (tekstverzorger).
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tuur, gekilde slachtoffers, zouden wij willen zeggen: ‘Connu, beau masque.’
Meer niet. Want, ziet ge, om u een program voor te dragen, vergaten wij haast ons
‘Avontuur’.
En dat toch blijft het gew[ichtigste].
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August van Cauwelaert
De Vlaamsche jongeren van gisteren en beden, 1910-1927.
‘Dat nu de velen die klank voor zin nemen, uit traagheid met zulke klanken
tevreden zijn...’ (Multatuli, Duizend-en-eenige hoofdstukken over
specialiteiten).
Het spijt me dat ik een groot gedeelte van de bespreking van deze bloemlezing zal
moeten maken tot, ten minste schijnbaar, een soort zelfverdediging. Schijnbaar schrijf
ik met reden, want in werkelikheid wil ik niets anders dan het vreselike amateurisme
aan de kaak stellen, dat voorzat bij de samenstelling van bloemlezing en kommentaren.
Het toeval wil echter dat juist daar waar Aug. v. Cauwelaert tegen mij wil bewijzen,
hij op de ergste en ergerlikste manier dilettanties te werk gaat. Daarbij, ik weet zeer
goed aan wat ik mij blootstel, moest ik, door zelf-overschatting gedreven, deze
zelfverdediging maar een stukje buiten haar juiste verhoudingen volhouden, ik zou
mij eenvoudig belachelik hebben gemaakt en Van Cauwelaert en zijn bloemlezing
bleven overeind, zonder van de aanval ook maar iets te merken. Ik had wel liever dit
moment dat erg op een zelfverdediging gaat lijken buitenspel gelaten, maar het is
onmogelik, omdat ik dan enkele gewichtige passages van zijn bewijzende inleiding
zou moeten over het hoofd zien en deze kurieuse houding die men die van de
struisvogel noemt kon ook maar moeilik voor waarachtige objektiviteit doorgaan.
Waarachtige objektiviteit? och kom, laat ons onze grenzen niet zo gemakkelik
vergeten: hoe men het ook draait of keert, alles bepaalt zich in deze tot het streven
naar een optimum. Veeleer de goede smaak en de usantiën van het ogenblik dan wel
het streven naar dit optimum verbieden de houding die ik tans moet aannemen. Maar
zoals gezegd, ik zie niet hoe ik daaraan zou kunnen ontsnappen: ik zou mijn
bespreking dan wel zeer moeten verarmen.
Slecht en slordig, beide eigenschappen te zamen: dilettanties, zo is deze
bloemlezing. Zij is slecht vanwege het valse begrip dat kleurloosheid objektiviteit
zou betekenen en vanwege de toepassing daarvan: dat is een breedheid bij het
aanvaarden van dichters en gedichten die alleen nog maar door traagheid te verklaren
is, want zus of zo, welk standpunt men ook inneemt, de poëtiese produktie is een
soort etappegebied en niemand gaat, in éen dagmarsj, van uiterst links naar uiterst
rechts. Men zal mij antwoorden: maar als beide nu poëzie zijn of, altans indien er
lezers zijn die dit neutrale standpunt innemen? - Juist dat is nooit waar: beide zijn
nooit voor dezelfde persoon poëzie. De hoogste objektiviteit bereikt alleen dit dat
zij een grotere sektor beheerst dan wel b.v. de kampvaardige teorie van deze of gene
dit doen kan. Maar de objektiviteit der veelheid die Aug. van Cauwelaert hier simpel
en naïef voorstaat en toepast, deze
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objektiviteit is niet anders dan de tot barsten opgeblazen zeepbel, die niets meer
inhouden gaat, omdat zij te veel wou inhouden. Het is een vrij belachelike idee te
geloven dat de kriticus zich geheel van zijn persoonlikheid zou dienen te ontdoen.
De goede kriticus is deze die naast zijn volstrekte bepaaldheid, ook de relatieve
vrijheid van zijn handelen en de elasticiteit van zijn mogelikheden kent: het is de
koene zwemmer die van de hoogste trede duikelt, zonder te vergeten dat dit hoogste
nochtans een zeer betrekkelike waarde is. Het is onmogelik dat de bloemlezer Van
Cauwelaert alles wat in zijn bloemlezing voorkomt, weze het dan ook slechts langs
éne zijde beschouwd, onder zijn bescherming kan nemen, omdat waar enerzijds het
wel mogelik is dat iemand die A bewondert ook M hoogschat, het anderzijds
onmogelik blijft in de poëzie deze ‘grand écart’ te doen, die daarin bestaat tevens A
en Z te bewonderen. Zeker er zijn weke individuen die onder de invloed komen,
onmiddellik, van gelijk welk rijm; doch zulke individuen staan louter op sensaties
en het kost niet de geringste inspanning hen als een windvaan van het ene uiterste
naar het andere te doen draaien en dit eveneens in een ommezien. Daar is in hun
mening niet het geringste oordelen en daarom komen zulke individuen als bloemlezer
wel zeer weinig in aanmerking. Onder hen mag hij niet gerangschikt worden, immers
hij voelt zich opgewassen voor de taak van bloemlezer, dus bestaat zijn mening voor
een gedeelte ten minste uit oordeel. Men moet dus bij hem, buiten een sensibiliteit
voor het lyriese, een zeker oordeel in het lyriese veronderstellen. Welnu, ik zie de
kans niet, noch op grond van een sensibiliteit die een zekere loutering onderging,
noch op grond van een oordeel in het lyriese, ik zie, schrijf ik, de kans niet, voor
geen enkel kriticus dat alles onder zijn bescherming - ik geef toe een relatieve
bescherming - te nemen wat Van C. hier bijeen bracht. Het is een chaos. En men
zegge niet: als spiegel van een chaotiese periode der lyriek dus getrouw en
betrouwbaar. Wie die een bloemlezing van gedichten uit de 18de eeuw wil
samenstellen, gaat daar aanzetten met de Hoogvliet's en de Van Hoogstraten's en de
dozijnen rederijkers uit alle gouwen van Vlaanderen? Men kan van de zuiverste
periode van de allerschoonste literatuur een chaos maken, alleen door de objektiviteit
door kleurloosheid te vervangen. Maar de objektiviteit veronderstelt een oordeel,
een wil, een houding. Met de kleurloosheid kan eenieder het schikken. En voor
Vlaanderen is wellicht, menen de snelle boekeschrijvers en bloemlezers, een boek
uit de kleurloosheid reeds ruimschoots voldoende. Men kan het altijd proberen: het
is waarschijnlik dat de negers het helemaal niet merken.
(onvoltooid)
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Bijdragen aan dag- en weekbladen en korte
boekbesprekingen
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Kunst van heden
Wat heeft de vereeniging, die jaarlijks eene tentoonstelling in de stadsfeestzaal inricht,
wel met haren veelbelovenden titel willen bedoelen? Was het haar doel al hetgene
dat in het jongste jaar voortgebracht werd, van af het werk van den heer Van der
Ouderaa tot dat der futuristen, ten toon te stellen, of wilde zij alleen het nieuwe dat
gedurende dat jaar geschilderd werd, op den voorrang brengen? De eerste
veronderstelling houdt natuurlijk geen steek, daar noch het seniele werk van den heer
Van der Ouderaa, noch het poseurswerk van de futuristen ooit een plaatsje vonden
in de ‘Kunst van Heden’. De tweede veronderstelling kan evenmin blijven bestaan,
daar in de laatste jaren geene nieuwe richting tot stand kwam, tenzij de reeds
vernoemde poseurskunst der Futuristen en der Kubisten, en er dus niets nieuws, niets
hedendaags aan het licht te brengen valt, zoo wij eene uitzondering maken voor het
werk van Rik Wouters. ‘Kunst van Heden’ schijnt mij een brutale leugen in deze
periode van volledig gemis aan eenige oprechte richting of eenige oprechte
individualiteit. Alleen zou ‘Kunst van Heden’ haren naam verdienen, wanneer zij
den moed had het werk der Futuristen (persoonlijk ben ik er niet voor) aan het licht
te brengen. Maar neen, Kunst van Heden vleit zich in eene goedzakkige
middelmatigheid en laat ons het werk van Van Gogh en Jacob Smits bewonderen,
werk dat dagteekent van gisteren, van eergisteren, van Methusalem's tijd als ge wilt,
maar wis en zeker, niet van heden. Van heden bestaat er niets oorspronkelijks, tenzij
het werk van den verist Rik Wouters.
Nu ons dit van het hart is, kunnen wij met gerust geweten onze bewondering
uitzeggen voor het werk van die twee kunstenaars van gisteren: Vincent van Gogh
en Jacob Smits.
Wat hebben wij deze maand al niet over Van Gogh, in alle mogelijke en
onmogelijke gazetten en tijdschriften gelezen? Alles is Van Gogh; het is het werk
van Van Gogh langs hier, het leven van Van Gogh langs daar - le raté de genie, zegt
gene pennewip, die onbeholpen kladder, zegt een andere, en een derde komt, een
snob of een artiest, of beter nog een artiestsnob, en die zegt: ‘Wat vertellen jullie?
Jullie begrijpt geen iota van heel Van Gogh; dat is sterk werk.’ Zoo hebben wij
gelezen en gehoord over Van Gogh. Zonder den gulden middenweg te willen, durven
wij toch zeggen, dat het werk van Van Gogh zeker geweldig is, doch ook van eenen
anderen kant door de tingeltangel-reklaam wel wat overschat. En dat doet ons spijt
voor den grooten kunstenaar; maar het staat nu eenmaal zoo geschreven, dat
kunstrevolutie de aandacht van alle leegloopende en centenhebbende snobsen moet
trekken.
Wanneer wij de Van Gogh-zaal binnenkomen, valt ons dadelijk een doek op,
Bloeiende amandeltak geheeten. Eene ruwe tak schiet te allen kant bot; het is als een
feest van lente op een teer-blauwen hemel. Dit doek is zeker van het meest fijne, het
meest subtiele, het meest rijke (hoe zelden is Van Gogh dit alles) dat wij ooit van
modernen te zien kregen. Alleen zouden wij hier een gemis aan perspektief kunnen
bestatigen; mijns dunkens is de tak niet genoeg afgeteekend tegen de blauwe lucht,
het staat alles gelijk op een zelfde plan; had Van Gogh dit kunnen vermijden, het
doek Bloeiende amandeltak ware een der mooiste doeken van zijne periode geworden.
Diep heeft ons het werk Oude man getroffen; ik zou wel zeggen, dat het is als een
epos van lijden, indien dit woord geene al te klassieke beteekenis had. Het is zulk
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een wreed-sterk werk, dat ik soms met den ‘ouden man’ zou willen meehuilen, eene
mij onbekende smart. Ook nog de reeks zelfportretten, talrijke rake landschappen
zouden eene lange bespreking kunnen uitlokken; maar van eenen anderen kant hangen
er in die tentoonstelling eenige schilderijen die gelukkiglijk ‘Vincent’ geteekend
zijn, of ten minste voor een Vincent doorgaan; zoo bijvoorbeeld die misselijke
bloemen, zoo niet zou niemand zichzelf de moeite getroosten er een requiem over
te zingen. Van Gogh is een groot menschelijk kunstenaar, maar, nog eens, het spijt
ons hem zóo te hooren overschatten.
Wij beklagen nog eens te meer al het geschrijf over Van Gogh in onze dagbladen,
daar aldus de aandacht van het publiek alleen op hem ge-
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vestigd werd, en van het werk van den machtigen Jacob Smits heelemaal geen notitie
gehouden werd. Nochtans, nu hebben wij eens de kans gehad het oude werk, het
klassieke werk, van dezen meester te bewonderen, spijtig genoeg naast zooveel
prulwerk, als: De koeien, De man met den ketel en zoovele andere werken der laatste
periode. Door werken als Oude mans portret, Klein kindje, De vader van den
veroordeelde en een paar boerenjongensportretten, is Jacob Smits de sterkste, zoo
niet de eenige Vlaamsche klassieker.
Het is heel mooi werk.
Toch schijnt het wel, dat Smits in die mooiheid geene berusting gevonden heeft,
want naast dat klassieke schoone, vinden we eene menigte schilderijen uit een tweede
periode, schilderijen van dewelke er sommige zeer gelukt mogen heeten, maar andere
die vreeselijk deerniswekkend zijn. Zoó zijn Kristus aan het kruis. Hoe arm van
opvatting, hoe ellendig van teekening, hoe houterig die vervloekte paarden met pooten
als uit esch gesneden, met billen als van ik weet niet welken voorhistorischen
mammouth; gendarmen, die uit een kinderspeeldoosje gaan loopen zijn, en daarbij
een boel menschen, die niet schijnen te weten waarom zij rond dien Kristus staan,
juist gelijk die gendarmen waarschijnlijk al hun fut verloren hebben bij het africhten
van zoo'n monsterpaarden. Evenzoo mislukt is Drinkende man, Jacob Smits' Symbool
der Kempen kan me maar niet Von Uhde's Discipelen bij Emmaus doen vergeten.
Integendeel, een tweede-periode schilderij die onovertrefbaar schoon is, door de
frischheid en de blijde kleuren, is Meisjes in de lente. Het is zoo eenvoudig, zoo
gewoon dat portretje, dat zwarte meisje in het helgroene licht, en toch heeft het mij
zoo sterk aangegrepen. Het is Licht, het is Lente, het is dat alles in een losbandige
blijheid van kleur.
Nu kom ik eindelijk aan Rik Wouters, die een heel specialen toon in deze
tentoonstelling gebracht heeft. Er is iets in zijn werk: zijn rake uitbeelding, zijne
juiste en nieuwe belichting die mij dwingen hem een verist te noemen, omdat hij
zoowel de kleur en de lijn der dingen, zonder eenig omhaal, ik ging haast schrijven
zonder eenige phrase, weergeeft. Zoo is er bijvoorbeeld tusschen zijne menigvuldige
meisjesportretten een dat brutaal treft door zijne ware nieuwheid, door zijne felle,
juist en goed ontlede belichting en door zijne gebeeldhouwde lijn, want in al het
schilderwerk van Wouters, ligt de sterke struktuur van een geweldigen beeldhouwer.
Rik Wouters heeft, veel beter dan vroeger de luministen, het zonnespel begrepen;
Rik Wouters' belichting is raker, en treft oneindig veel meer door zijne ontlede
werkelijkheid, door zijn verisme.
Ik zou nog veel over Rik Wouters als beeldhouwer en als schilder kunnen zeggen,
doch het kan samengevat worden in dit ééne: Wouters is de schilder der werkelijkheid,
niet zooals deze werkelijkheid zich dadelijk voordoet, maar gelijk ze wordt bij een
nader toekijken en bij eene heel sterke ontleding. Rik Wouters is een verist, dat is
de beste benaming die ik hem geven kan. Buiten de drie reeds genoemde kunstenaars,
treffen we nog heel goed werk aan van Heymans, uit zijne twee perioden en ook veel
stemmige doeken van Stobbaerts. Ook Hens, niettegenstaande hij teert op een eens
aangeworven en steeds eentonig blijvende manier, heeft geweldig werk van
kleur-harmonie. Van Mieghem geeft ons steeds het reeds lang gekende. Baseleer
kennen we ook al heel lang, helaas! De rest, de heeren Charlet, Jefferys, Crahay,
Huygelen, Vaes en de juffrouw Ronner (zou zij geen ander tijdverdrijf kunnen
vinden?) kunnen we in een zak steken, hetgeen misschien moeilijk zou gaan - krijgen
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we wel de toelating van Kunst van Heden? - en naar het Scheld of het Schijn, liefst
naar het Schijn te dragen, tenzij het stadsbestuur voor de te groote vuiligheid
maatregelen zou nemen.
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Driejaarlijksche tentoonstelling
Brussel - Mei-November 1914
Wij kunnen moeilijk verwachten van eene tentoonstelling gelijk de Driejaarlijksche,
die bizonder in het oog heeft, zoo volledig mogelijk de oudere generatie te
vertegenwoordigen naast eene evenzoo volledige vertegenwoordiging van het jonger
element, dat zij, in het algemeen, één weze in hare uiting, zuiver in hare betrachte
schoonheid. Neen, zoo iets kunnen we moeilijk vergen, in de huidige toestanden;
nu, wanneer er nog steeds pseudo-kunstenaars te vinden zijn, die denken dat een
akademisch-verkregen aanleg voldoende is, of wel anderen, die hun onmacht
verschuilen in het slecht kopieeren van goede impressionisten. Voorloopig mogen
we al heel tevreden zijn, wanneer eene dusdanige tentoonstelling, zoo onpartijdig
mogelijk, volledig is en schoonheid geeft in haar volledig zijn. Ik ben er dan ook ten
stelligste van overtuigd, eene Driejaarlijksche zal nooit zoo'n fiere gang kunnen gaan
als, bijvoorbeeld, eene tentoonstelling van eene kleine groep kunstenaars, opkomend
in een sterk homogeen zijn van krachten. Daar ten minste zal geen knoeiwerk door
zijne tegenwoordigheid het goede bederven; want het is toch stellig een valsch
gedacht, te denken, dat eene goede schilderij veel beter in relief komt door het bijzijn
van slechte doeken - goed komt beter uit bij het goede; en dààr slechts hangt een
goed doek op z'n plaats, waar het hangt te midden van goede werken.
Dit is feitelijk het eenig groot bezwaar dat wij hebben tegen eene Driejaarlijksche,
maar, wij hebben het reeds gezegd, dit bezwaar ligt innig verbonden met den aard
zelve der tentoonstelling: volledig zijn, in den zin der hoeveelheid, komt altijd niet
in het voordeel van het volledig zijn in den zin der hoedanigheid.
Wat dan misschien ook nog af te keuren valt aan de huidige inrichting is wel de
samenstelling van de jury voor schilderwerk. Bij de vijf schilders-juryleden is er
geen enkele, die een goede kolorist kan geheeten worden: Fernand Khnopff wil en
kan niets anders dan lijn geven, Verhaeren en Montald die in het algemeen al geen
talenten zijn, maar aan wie het toch bizonder aan kleur mangelt, Rassenfosse heeft
vroeger, in een paar naakte figuurtjes, wel wat mooie kleur gelegd, maar zijn laatste
werk getuigt van een volkomen gemis aan koloriet, en Baseleer, hoe men ook met
zijn werk oploope, een kolorist kan hij niet geheeten worden. Om zoo'n jury samen
te stellen, behoeft heel het duffe-mans verstand van een Verlant of een ander
kunstuitpluizend administrateurtje. Deze jury - eene meer kleurenblinde zou moeilijk
bijeen te krijgen zijn - strekt onvoorwaardelijk tot schande aan een land, dat coloristen
als Ensor, Hens, Claus en Oleffe rijk is.
Het Salon 1914 kan dan ook als eene middelmatige tentoonstelling doorgaan! Wat
goed werk, dat verloren hangt tusschen eene heele lange reeks machteloze,
impressielooze, kleurlooze, slecht of niet belichte doeken. Als zoodanig strekt het
dan ook ter meerdere eer en glorie van heel het competent bestuur met de heeren
Verlant - wij Antwerpenaars kennen dat heerschap - en Lambotte, onbeholpen
kunstkritiek aan het hoofd. - Nu wij dit gezegd hebben en diegenen die een handje
verdienden, er een gegeven hebben, ligt er ons een groote last van het hart, en kunnen
wij dan ook rechtuit het goede, dat in de huidige Driejaarlijksche te zien is,
bewonderen.
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Voor wat de oudere generatie van hier ten lande aangaat, hebben Em. Claus en
James Ensor het beste, alhoewel reeds gekende werk ingestuurd. Claus' Roode beuk
is een heel grootsch poëem van laaiende zonnedavering, van smachtend zonnegeweld,
van grootsche overweldiging. E. Claus is bij uitnemendheid de dichter van
Vlaanderen's kleurzonne, die heel het land doet oppoeieren in guldene kleurfestijnen.
Onomstootbaar staat het bij ons vast, dat Claus het meest breede, het meest
toomelooze temperament is van al onze schilders.
Wanneer wij dan naast Claus, een Laermans stellen, dan komt ons aldra het kleine,
het onvolledige van dezes talent voor. Bij Laermans vinden we nooit, nooit een groot
enthousiasme voor schoonheid van kleur of licht; alleen als
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ruw realist heeft deze schilder eene zekere waarde. Van Laermans' werken hier
tentoongesteld, is zeker Valavond het beste. Het is innig, getuigend van een kalme
vrede, maar niet van rust na strijd; strijd in de natuur, laaiende, geweldige, striemende
strijd is aan deze kalme Laermans onbekend. Het is maar wanneer hij Valavond geeft,
dat wij met hem zijnen indruk kunnen meêleven.
Van eene innige liefde voor kleurraffinement en voor kleurencontrast getuigt het
werk van James Ensor. Bij hem is het koloriet tot eene hooge aristocratie, tot eene
kultuurverfijning verheven. James Ensor is voor ons een van de raar goede decadenten
van onzen tijd. Is Claus de schilder van vlammende levenskleuren, James Ensor's
werk is de weergave van een uiterst pervers zieleleven. Wij die zoo weinig
geraffineerde artisten bezitten, maar wel ons leven uitjuichen in groote
natuurtemperamenten, kunnen niet genoeg het verschijnen, het leven van een Ensor
te midden van ons hoogschatten. De goede kolorist Hens zond werk in, dat wij reeds
in ‘Kunst van Heden’ zagen. Van Heymans kregen we vroeger veel beter werk te
zien, en Rassenfosse, die vroeger wel eens bewezen had talent te bezitten, verwatert
in het schilderen van een paar heel prutsige danseresjes, die nog alleen belang kunnen
hebben voor eenige oude heertjes, bezoekers dezer tentoonstelling.
Alhoewel we De Saedeleer geen bizonder sterk koloriet kunnen toeschrijven, toch
schijnt de indruk van zijne Hooge boomen overweldigend. Dit werk getuigt van
zuiver uitkijken naar vorm, van een klaar besef van lijnen, rank in hunne nietigheid.
De boomen slank, zuiver-lijnig uitkomend op de sneeuwlucht, het sneeuwveld,
het leven in heel die atmosfeer, betuigen dat De Saedeleer bij uitstek de
Vlaamsche-détail-meester is. Enkel komen mij de heuvels op den achtergrond foutief
voor. Het zijn enkel twee onafgewerkte lijnen, die dan ook te midden van eene uiterst
verzorgde schilderij, dadelijk in het oog vallen.
Baseleer heeft nogmaals werk hangen, waardoor hij bewijst een gansch
temperamentloos schilder te zijn. Delaunois' Zomerveld kan niet voldoen. In dezen
schilder leeft intens de innigheid van drukkende stilte, de rust van eindelooze
wijdingsuren. Daarom zullen wij steeds van Delaunois' kapellen en kerken houden,
als zijnde de zuiverste uiting van zijn wezen, maar zullen in hem nooit de kracht
kunnen ontdekken een zomerlandschap te geven. Ook in Hoekje van oud-Vlaanderen
van Vièrin leeft rust, maar rust met het zwakke spelemeien van de zon erbij. Lambert
toont zich in zijne Artiestenvereeniging een behendig teekenaar en een knap kolorist,
maar in zijne plage-zichten, meenen wij, maakt hij geen vooruitgang. Over drie jaar
zagen wij reeds veel beter van hem in ‘Kunst van Heden’, werk, waar veel intenser
in leefde het gekrioel van het volk en het spelen van de zon op het water.
Het moet wel zijn dat de heer Berchmans (die heeft net de naam van den heilige!)
een heel genie is, vermits M. Maurice des Ombiaux, ook een man van genie, ongeveer
deze stelling in zijne Quatre artistes Liègois staande houdt. Deze prachtkunstenaar,
Berchmans wel te verstaan, die met zijnen tijd wil meêgaan, heeft een doek tentoon
gesteld, Le tango genoemd, en ongeveer vijf op vijf meter groot, en als dusdanig
doet het dan ook konkurrentie aan mijnen goeden vriend Dethilleux, portrettist van
den koning en zijn paard (8 × 5) en ontgraver van de heilige Agnes (4 × 10). Het zou
dan ongepast zijn, te beweren dat Berchmans voor geen cent kleurbegrip heeft, dat
hij niets van de innerlijkheid van dit verdacht lokaal heeft weergegeven, of dat hij
in de gezichten der danseressen en toeschouwers heeft bewezen heel weinig
psychologisch onderlegd te zijn. Voor M. Berchmans komt dit er niet op aan; vijf
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op vijf schilderen, ziedaar zijn ideaal. Wij keuren het gedacht, hem de versiering toe
te vertrouwen van een... café - menschen zullen wel zeggen dat wij het slechter
bedoelen - in de hoogste mate goed. Zeker zou hij daar door zijne halfnaaktjes heel
wat... goed werk kunnen stichten!
De verfijnde meester Van Zevenberghen heeft naar het naakt model gewerkt, iets
waarin hij ons dunkens, minder gelukt dan in zijne superbe van gelouterde smaak
getuigende Barmeiden. Van Montald kregen we een Portret van Verhaeren te zien,
dat ons zeker niet de schoone Verhaeren-portretten van Theo van Rysselberghe zal
doen vergeten. Khnopff geeft ons een portret, dat heel duidelijk als maakwerk
voorkomt, en Van der Ouderaa legt in het onnoozel
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gezicht van zijnen Franciscus zooveel niets begeerend eunuk-zijn, dat deze niets
anders dan heilig kon worden. Nu zal ik nog even de namen noemen van Frederic,
Mortelmans, Van der Loo, Vaes, Verhaeren en Melsen, die allen minderwaardig,
slecht of doorslecht werk leverden, om toekomende week het volledig relaas te
kunnen geven over de gansch mooie verzameling werken van jongere schilders.
Werkelijk wanneer wij werk zien als dat van een Pycke, een De Geertire, een De
Bie, een Gusteraf of een Leon De Smet, een De Corse, dan zeggen wij: dit is een
generatie die komt ‘Armvolle dragend van blije bloemen’.

Zijn eigen leven leven
Bij het vernemen van de laatste feiten, heb ik weer in mij voelen opkomen den
strijdlust van vroeger dagen, in den tijd van mijn leven aan 't Atheneum. Toen kon
ik niet uitzeggen, wat ik in mij had, maar nu mij het mogelijk gemaakt wordt, schrijf
ik m'n gedachten van vroeger met blijheid neer. Ik ken Atheneumstudenten genoeg,
die denken zooals ik, Professors die ons kennen, kunnen getuigen.
Gij die eunuk van harte zijt!
(Ledegouwer)

Mijnheer Loos - dit is ook de ironie der namen, want een meer zijn eigen domheid
uitstallend persoon, zou moeilijk te vinden zijn - heeft dus verboden uit Falkland
voor te lezen. Dat juist op dezes Kleine vertelsels het verbod moest vallen, maakt
van de daad van een stompzinnig mensch ook nog eene idiotenstreek, want het zal
iedereen wel bekend zijn, dat dit boekje van Heijermans onnoozel is als een
pasgeboren biggentje. Maar de daad zelve, van lektuur te verbieden, van te zeggen:
dat mag je lezen en dat mag je niet lezen, is van eene brutale schaamteloosheid.
Indien wij uit Kamertjeszonde, uit De schoone slaapster hadden willen lezen, dan
had dat net zoo goed geweest als eene lezing uit Thomas a Kempis of uit de
evangeliën. Mijnheer Loos dient dit wel te weten. Hij zal waarschijnlijk noch Kleine
vertelsels, noch Kamertjeszonde gelezen hebben, maar we zullen het hem duidelijk
maken met te zeggen dat wij al datgene willen en mogen lezen, wat ons zelve
lezenswaard voorkomt.
Mijnheer Loos, wij willen van geene kastratie weten, wij willen lezen wat wij
goedvinden; wij willen eindelijk, het klinkt misschien wel wat afgezaagd, ons eigen
leven leven. De wijde wereld staat voor ons open, hoe jonger we zijn, hoe meer recht
we hebben op de wereld. Wij zullen onze jeugd niet laten knakken door jullie goore
pooten van menschen die tevreden zijn als ze thuis een paar warme pantoffels achter
de kachel vinden.
Je kunt wel, in de zuiverlijnige glorie van je hysterieke stompzinnigheid, oh,
Mijnheer Loos, ons verbieden in je achtenswaardig Atheneum te vergaderen, als je
denkt dat de muren van je lokaal op je hoofd zullen neervallen, bij het hooren van
zooveel zondige woorden. Maar dat is ook alles wat je MAG kunnen, daar moet ook
het einde zijn van je dwazen dwang, oh mijnheer Loos.
Wanneer jij ons de vergaderzaal weigert, dan gaan wij buiten het Atheneum
vergaderen en of die vergadering katholiek of anarchist is, daar heb jij niks meê te
maken. Buiten het Atheneum hebben we maling aan je, buiten het Atheneum lappen
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wij je aan ons zolen, en dit wel om de goede reden, dat jij geen opvoeder bent, maar
een dorre schoolpedant.
Aan jou hebben we alleen eenen Cerberushond, nooit eenen geleider. Geleiders
hebben wij ook niet in de professoren, in 't algemeen, wel te verstaan.
't Is daarom, oh Mijnheer Loos, dat wij geleerd hebben het zonder geleiders te
stellen, en wat we dan ook zijn, en ons voelen en ons denken en heel de groote liefde
voor de wijde wereld, hebben wij aan ons zelve te danken.
Indien wij op school kwamen en verder wilden, dan was het omdat wij dachten,
alzoo beter, in-
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niger ons eigen leven te kunnen leven. Maar alle scholen, alle diplomas, alle titels,
zijn maar middelen, oh, grijze en domme heer Loos, leven is het doel, en alles wat
jij in je duffemansverstand daar tegen beraamt, zal niet baten, mijnheer.
Wij willen ons eigen leven leven.

Taalbroederlijkheid in Nederland
Meermaals, lang reeds voor het uitbreken van dezen oorlog, hebben de Vlamingen
kunnen bestatigen hoe weinig het rasbewustzijn in Holland doorgedrongen was, hoe
weinig de Hollanders zich om taalbroederlijkheid met Vlaanderen bekommerden en
hoe erg snob zij zich gedroegen in het willen brabbelen van vreemde talen, die zij
dan nog in het algemeen zoetjes weg den nek om wrongen. Bij sommigen kwam het
er op aan Engelsch te praten, dit ter eere der menigvuldige Engelsche toeristen; bij
anderen Duitsch, dit naar ik gis in den grond toe te schrijven aan de gemeenschap
van godsdienst van een deel - het Germanofiel deel - der bevolking; nog anderen
trachtten Fransch, dat in Nederland dikwijls geld als de taal van België, te spreken.
Iedereen weet dat de Nederlandsche schouwburgen, in Holland, leven in eenen
voortdurenden schrik voor het faillissement, terwijl de Fransche Opera en de Duitsche
Operetten-schouwburg goede zaken maken. Aldus verdwijnt soms bij de voor het
overige opperbest geïntentionneerde luidjes het rasbewustzijn en de stamfierheid
voor wat snobisme en wat uithangerij.
Niet zelden zagen de Vlamingen Franschgezinde dagbladschrijvers schermen met
de woorden, geschriften en interviews van Hollandsche voormannen. De intellektueele
Vlamingen hebben dan ook hunne Noordervrienden de kwaal aangeduid, er
bijvoegend dat zij van de Hollanders meer taalbroederlijkheid verwacht hadden en
ook hulp en steun in den harden kamp voor de toekomst van ons Vlaanderen. Zij
hebben dan, samen met eenige klaarziende Hollanders, Algemeen Nederlandsche
kongressen ingericht, verbonden gesticht, die in de beide landen werkzaam zouden
zijn, dit alles met het doel taalbroederlijkheid en rasfierheid aan te wakkeren.
Heeft het tot iets gebaat? Is die wilskracht niet gansch verloren gegaan te midden
van eene algemeene onverschilligheid in de beide landen? Voor wat Vlaanderen
betreft durf ik geruststellend antwoorden. Daar is het wondere zaad, dit is het woord
van onze echte, niet huichelende voorvechters, op vruchtbaren bodem gevallen. Maar
Holland! Neen, daar heeft men zich in het algemeen weinig bekommerd om
rasfierheid, en daar is men blijven voortleven in een lamlendig snobisme, in eene
dikwijls onwaardige zelfverloochening. Moesten de Vlamingen, eenigen tijd na het
uitbreken van den oorlog, niet de pijnlijke bestatiging doen van zulk Leidensche
uitgever die het noodig achtte, bij de Nederlandsche uitgave van zijn geïllustreerd
weekblad, er eene Fransche te voegen, die dan den klinkenden naam van ‘Edition
Européenne’ ontving en die dan ook bijna uitsluitend, in Vlaanderen verkocht werd,
niet omdat zij meer gevraagd werd, maar alleenlijk bij gebrek aan de Nederlandsche
uitgave. Deze uitgever oordeelde het dus noodig zich van eene vreemde taal te
bedienen, om eene Europeesche uitgave in het licht te zenden; aldus erkende hij
volmondig zijne taal, de taal van Groot Nederland, te weinig knap, te onvolledig om
voor een dusdanig onderwerp te kunnen dienen.
Misschien zag de brave uitgever niet verder dan z'n neus lang was, - want zelfs
finantiëel zal deze Fransche uitgave weinig gebaat hebben, geïllustreerde bladen
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worden toch speciaal om de illustratie gekocht, - nochtans heeft hij eene mooie
gelegenheid tot vulgariseering van onze taal laten voorbij gaan.
Nochtans dit zou als een afgezonderd feit, zonder eenig verband met het echte
wezen van het Hollandsche volk kunnen aanschouwd worden, indien de Vlaamsche
vluchtelingen daar niet waren om, na hunnen innigen dank voor de
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heerlijke gastvrijheid gezegd te hebben, van het snobisme, het dom ‘klinkt het niet,
zoo botse het’-snobisme, te kunnen getuigen.
Zoo erg ging het er soms toe dat de vluchtelingen dachten in Nederland voor
hetzelfde systeem, hetwelk er in bestaat gansch België voor Nederlandsch onkundig
te laten doorgaan, te staan. Natuurlijk leenden de gevluchte Franschgezinde
dagbladschrijvers daarvoor hunne bereidwillige medewerking. In éen woord, de
vluchtelingen zagen in de Hollandsche kranten Fransche artikels verschijnen, die
dan de pretentieuse titel van ‘Chronique pour les Belges’ kregen, dus voor al de
Belgen; zij zagen dat de gastvrije lui, die wenschten Belgen te herbergen, hunne
aankondigingen in het Fransch in voormelde kranten plaatsten; wanneer de
vluchtelingen over de steden die zij verlaten hadden, en waar het Vlaamsch voor hen
geweest was, de steeds jong en sterk blijvende stem, hoorden gewag maken, dan
kwam hun dat vreemd voor, want steeds werden de Fransche plaatsnamen ‘Anvers,
Louvain, Malines’ gebruikt, ook de straatnamen, bijvoorbeeld van Antwerpen, kregen
hun Fransch kleedje aan en ‘Marché aux OEufs, Marché au Lait, Avenue de Keyser’
klonk de vluchtelingen natuurlijk zonderling in de ooren.
Het was dan ook voor ons, Vlamingen, eene wreede ontgoocheling. Van eenen
kant leerden wij de niet genoeg te schatten gastvrijheid der Hollanders kennen hetgeen,
te dezen tijde, wel degelijk kon gelden als een bewijs van stam-broederlijkheid; van
eenen anderen kant konden wij een gemis aan taal-broederlijkheid bestatigen bij een
deel der bevolking. In het algemeen en daarom des te erger het zoogenaamd
intellektueel deel.
Nu wij in het spijts alles fiere Vlaanderland teruggekeerd zijn, drukken wij, naast
onze bizondere dankbaarheid, den wensch uit het gansche Hollandsche volk, in het
vervolg, zoo taalbroederlijk te zien gelijk het tot nu toe gastvrij is geweest.
En dan zullen Vlamingen en Hollanders niet alleen goede kameraden zijn, maar
ook echte en flinke taalbroeders.

De letterkunde beproefd
Na het overlijden van Charles Péguy, den vromen, oprechten dichter, is de Fransche
letterkunde weer zwaar beproefd geworden door het afsterven van een harer meest
vertrouwbare krachten, den jongen romanschrijver, Alain-Fournier.
Gelijk wij over een tweetal maanden het nieuws vernamen van Charles. Péguy's
dood, door een klein nieuwsje in een Fransch dagblad, zoo vernemen wij nu het
overlijden van Alain-Fournier. Gelijk Péguy, sneuvelde Alain-Fournier als
reserve-luitenant. Maar toch iets veel tragischer, iets veel noodlottiger ligt er in den
dood van den jongsten schrijver.
Péguy, de oud-anarchist, uit volle overtuiging, - dit in tegenstelling met zooveel
anderen, - vurig nationalist geworden, moet gezegevierd hebben wanneer het hem
toegelaten was, strijdvaardig, zijn regiment te vervoegen. Hij snakte naar den oorlog
en dus moet het uitbreken daarvan voor hem een geluk geweest zijn. Zijne dood was
letterlijk de apotheose van zijn leven; zijn leven was geweest het trachten naar den
oorlog; de oorlog ontnam hem het leven; zoo is alles naar des dichters wil gebeurd.
Heel anders was de toestand van Alain-Fournier. Gelijk elk dienstplichtig man
heeft hij de wapens opgenomen ter verdediging van zijn land. Waarschijnlijk vertrok
hij wel bezield met zijn jong enthousiasme, maar toch blijft het dat hij werd
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opgeroepen naar aanleiding van toestanden die hij niet gewenscht had. Hij heeft zijn
regiment vervoegd, werd in het vuur gezonden en, naast zoovele strijdmakkers,
gedood.
Péguy wenschte den oorlog, de oorlog heeft het leven van Péguy genomen;
Alain-Fournier wenschte den oorlog niet en toch heeft de oorlog hem weggemaaid.
Dit is het verschil tusschen de twee schrijvers, en daarom is de dood van den jongsten
zooveel tragischer, zooveel
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noodlottiger dan die van den oudsten.
Alain-Fournier was een teer, fijnvoelend kunstenaar. Zijn eerste groote roman, nu
ook, ongelukkiglijk zijn laatste, Le grand Meaulnes, kan als een der beste werken
doorgaan, van het genre dat met den naam van ‘Neo-Romantiek’ bestempeld wordt.
Het is de geschiedenis van eenen ongelukkigen jongen, die ver van alle werkelijkheid
levend, zijn droombeeld achtervolgt en, daar hij het niet bereiken kan, een steeds
onvoldane zwerver wordt. Over de losse vertelling hangt dikwijls een waas van
onzeggelijke droefenis. Het is dan ook, alhoewel soms onvolmaakt en onvolledig
van konstruktie, bizonder menschelijk werk. Nu het noodlot het zoo gewild heeft
kan dit boek doorgaan als Alain-Fournier's onbewusten zwanenzang.
Alain-Fournier had gehoopt met het boek Le grand Meaulnes den prijs der
Académie de Goncourt voor 1913 te bekomen. Zijn voornaamste tegenstrever was
Léon Werth, de schrijver van La maison blanche. Tienmaal werd er gestemd, en
telkens behaalden de twee schrijvers bijna hetzelfde getal stemmen. Eindelijk kwamen
de leden der Académie de Goncourt overeen aan eenen tweeden rangs romanschrijver,
Marc Elder, den prijs voor 1913 toe te kennen. Zoo gaat het dikwijls in de Fransche
officiëele kunstenaarswereld, om innerlijke twistjes te vermijden, worden
veelbelovende talenten opgeofferd.
Een merkelijk verschil tusschen de twee gesneuvelde schrijvers bestaat ook hierin
dat Péguy reeds een groot gedeelte van zijne taak had kunnen volbrengen, terwijl
Alain-Fournier slechts een bizonder merkwaardig debutant was. Voor hem kan het
vers van den modernen mystieker: ‘Heureux les épis mûrs et les blés moissonnés’
dan ook niet gelden. Hij immers was geen rijpe korenaar en hij diende dus ook niet
weggemaaid. Zijne dood is voor hem zoowel als voor zijn land een groot ongeluk
geweest.
Door deze herinnering willen wij aan den jongen Franschen schrijver eene laatste
hulde brengen. Zijn boek zal ons door goede en slechte dagen bij blijven als een
frisch en juveniel werk. Het wezen van dezen schrijver, gelijk zijn ongelukkig einde,
zal, innig met het boek verbonden, blijven voortleven. En vermits zijn werk door de
werkelijke droefenis die onder oppervlakkige blijgeestigheid bedolven ligt, zoo echt
Fransch is, hopen wij enkel nog dit ééne: ‘dat Alain-Fournier in vrede ruste in zijn
zonnig vaderland’.

Eerlijke wapenstilstand
Wanneer wij in den laatsten tijd over de Vlaamsche Kwestie spraken en wanneer wij
durfden gewag maken van deze of gene magistratuur waar de Vlamingen op zijn
deftigst gepaloeterd werden, dan hadden onze vrienden, - zij zijn niet Franskiljon,
alleenlijk begrijpt u, wij overdrijven, - steeds een bondig, flink en onomstootelijk
antwoord klaar.
‘Wij begrijpen niet’, zeggen zij, ‘hoe gij nu, in deze moeilijke omstandigheden,
wanneer er toch wat anders aan de orde van den dag is, over Vlaamsche Beweging
wilt praten.’ En zij lachen zelfvoldaan om hunne ontegenspreekbare oratorische
sterkte. Zij beschouwen de Vlaamsche Beweging als een sport of als een
music-hall-ontspanning. Na den oorlog zal er opnieuw gebokst worden en na den
oorlog zal er ook natuurlijk opnieuw aan Vlaamsche Beweging gedaan worden.
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Alles goed en wel. Wij willen, van onzen kant zooveel mogelijk doen om, in deze
dagen, moeilijkheden van dien aard te verwijderen. Maar dat alleenlijk wanneer onze
tegenstrevers van deze moeilijkheden geen gebruik maken om onze taal systematisch
te weren, daar waar zij reeds eenig burgerrecht verkregen had. Is het geene gemeene
daad, iemand te slagen en, wanneer die persoon zich dan wil gereed maken om te
antwoorden, hem tegenhouden, onder voorwendsel dat het nu geen vechtenstijd is.
Zoo doen, ten huidigen tijde, de Franskiljons. (Noteert wel, wij maken een merkelijk
verschil tusschen Walen en Franskiljons, de eerste hebben zich weerdig gedragen,
sedert het uitbre-
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ken van den oorlog, en hebben dadelijk alle polemiek gestaakt; de Franskiljons echter,
die in algemeenen zin verloopen Vlamingen zijn, hebben de moeilijkheden van het
oogenblik uitgebaat om hun hatelijk werkje voort te zetten). Met dezelfde takt zetten
zij hunne campagne tegen het Vlaamsch voort, dit wil zeggen achterduims. Er wordt
ons een wapenstilstand gevraagd en wij verleenen hem, denkend dat de aanvragers
zoo eerlijk zouden zijn als wij en ook de wapens neer zouden leggen. Het bedroeft
ons dan ook te moeten bestatigen dat onze tegenstrevers zich zoo weinig eerlijk
gedragen.
De meest belangrijke vragen onzer beweging hebben wij tot latere meer gepaste
tijden verschoven, maar vermits wij nu aangevallen worden moeten wij ons nu ook
verdedigen. De eischen van voor den oorlog kunnen wij eenigen tijd onbesproken
laten, maar over het onrecht dat onze taal tijdens den oorlog wordt aangedaan, moet
ook tijdens den oorlog uitleg gevraagd worden. Aangevallen, verdedigen wij ons.
Let wel, wij staken het vuurtje niet aan, dit eens en vooral.
Inderdaad, wat gebeurt er in de fameuze Commissie, die zich gelast met het schatten
van schade aan huizen? Welke reden gebruikte het bestuur of de jury om de experten
die hunne bestatigingen in het Vlaamsch opstelden, af te schepen?
‘Het is mogelijk’, zeiden de achtenswaardige bestuurleden, ‘dat bij de terugkomst
van ons Gouvernement, er maar naar onze bestatigingen zal gevraagd worden, dit
om tot eene eventueele uitbetaling te kunnen overgaan. Welnu, het Ministerie kan
vragen dat deze bestatigingen in het Fransch opgesteld worden, laat ons daarom van
nu af als stelregel aannemen al de expertisen in het vervolg in het Fransch op te
stellen, dan moeten wij geene vertaling meer maken.’
Hoe listigjes, hoe erg geslepen ook gezegd, is niets meer leugen, meer valsch dan
deze drogreden. Wie komt er vertellen dat het Belgische Ministerie zou durven vragen
dat de bestatigingen gedaan door eene Antwerpsche expertencommissie in het Fransch
gesteld wezen? Wie is de held die deze argumentatie heeft gevonden? Nochtans dit
is wel degelijk zoo gebeurd met het onvermijdelijk gevolg dat al de bestatigingen in
het Fransch opgesteld werden. De menschen die geen Fransch kennen en die ook het
ongeluk hebben gehad hun huis vernield te zien, bestaan voor deze Commissie niet.
Maar, och ja, flamingantisme is tot na den oorlog uitgesteld. Toch zou ik wel eens
willen vragen: is het franskiljonisme ook uitgesteld tot na den oorlog?
En wat gebeurt aan het Atheneum? Wie is het die, de toestand uitbuitend, tracht
het Atheneum te verfranschen? Wie tracht er onze taal uit het Atheneum te verbannen?
Hoe komt het dat bijna al de berichten, die uitgaan van het Kabinet des Prefekts, in
het Fransch zijn opgesteld? Hoe komt het dat de berichten die in de klassen
voorgelezen worden uitsluitend Fransch zijn? Zeg eens, heeren van het Atheneum,
wie heeft daar schuld aan? Waarom van de toestanden gebruik maken en systematisch
onze taal achteruit dringen, denkend dat de Vlamingen niet zullen durven antwoorden.
Wij, Vlamingen, hadden gehoopt in een eerlijken wapenstilstand, maar vermits
wij ons nu aangevallen voelen, verdedigen wij ons ook.
Wanneer de Franschgezinden, nu terecht gewezen, van verdere onderduimsche
kuiperij zullen afzien, dan zullen wij, van onzen kant, ook verdere polemiek staken.

Mijn dorpken
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Het armoedig uitzicht van de landelijke gemeenten, binnen den kring der versterking
van Antwerpen gelegen, heeft, in den laatsten tijd, aanleiding gegeven tot het schrijven
van menig artikel en tot vele nuttelooze herbergredeneering. Zoovele personen, die
ge vroeger nauwelijks bewegen mocht om toch eens een tochtje naar buiten te doen,
weten zich nu plots, na
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deze felle teistering, een groote genegenheid voor den buiten, iets waar ze vroeger
slechts een heel flauw gedacht over hadden. En nu, wanneer het land daar in de vernte
ligt, afgetobd en moe gemarteld, nu stellen de menschen belang in het land. Wat niet
vermocht het reine van de Lente, wat zon en zomer niet kon bewerkstelligen, vermag
nu de teistering, vermag nu de oorlog! De stadsmenschen wandelen naar buiten! Het
lijkt me even triestig als ellendig. Ja, het kan niets anders dan een droevige en
ellendige uitspanning geheeten worden. Maar wat wilt ge? De menschen moeten
toch ook kunnen mee spreken, en van dan af moet het wel heel natuurlijk schijnen,
dat neergehakte boomen, die vroeger eens hooge, vredige dreven waren, verwoeste
hoeven en landschappen heel wat meer belang wekken dan rijpende korenvelden,
dan de breede, majestatische gang der jaargetijden over het lijdzame land.
Zij, die op één achtermiddag deze verwoesting zagen, gelijk zij vroeger, op nen
Zondagachternoen, dachten van den buiten genoten te hebben, zij zullen moeilijk
kunnen begrijpen de matelooze droefenis die in het hart van eenen dorpeling is
wanneer hij in zijn geteisterd dorp terugkomt.
Ik ben van den buiten. Mijn dorpken ligt links langs den weg van Antwerpen naar
Contich. Het heet Hove en was een heel rustiek dorpken, tot de oorlog uitbrak. Toen
kwamen onze soldaten, eerst weinig, dan al langer meer, volgens dat het Belgische
leger naar de stelling van Antwerpen teruggedreven werd. Er kwamen er soms zooveel
dat het gansch onmogelijk was ze allen te herbergen niettegenstaande het groot aantal
ruime danslokalen. (Zeven voor een dorpken van twee duizend inwoners!)
Ik heb den terugtocht der helden gezien, na den slag van Aerschot, na de
menigvuldige gevechten rond Eppeghem, Mechelen en Dendermonde. Gedurende
de klare Septembernachten heb ik dikwijls de kanonnen van onze artilleurs hooren
klinken langs den eenzamen Lintschen steenweg, helmborstig uitknallend uit de stilte
en al scheurend, ongelijk en langzaam, heel verre, weer in de stilte wegstervend.
Maar boven de metaalheldere klanken der kanonnen klonken de stemmen der
kanonniers die zongen een liedeken van Vlaanderland en van leeuwen die gingen
winnen of sterven. Te Hove, heb ik het moedige vierde karabiniers gezien dat pas
van Geldenaken (Jodoigne) aangekomen onmiddellijk last kreeg weer naar het
slagveld te vertrekken. Ik vroeg hen: ‘hoever dachten ze nog te gaan?’ Zij wisten het
niet. Zij, reeds ‘moe en mat gereisd’ gelijk een onzer dichters zingt, gingen moedig
verder onvermoeid en onverveerd.
Later, heb ik den phantastisch droeven aftocht van eene machtige Roode-Kruis
kolonne bijgewoond. Omtrent rond middernacht, werd ik gewekt door een zonderling
gerucht. Ik stond op en ging aan het venster kijken. De Lintsche steenweg, die sierlijk
langs de velden heen kronkelt, lag in een baaierd van licht. Snel kwam het licht
dichterbij om even snel weer te verdwijnen. Het waren automobielen, aan beide
kanten wapperde klappend een Roode-Kruis vlaggetje, rillend in de herfstkoelte.
Langs den landelijken weg rolden nu onophoudelijk de automobielen en geen
dorpeling was er of hij stelde zich het ergste voor, want er waren toen allerslechtste
berichten verspreid. Oh neen, deze nacht zoo schielijk verlicht, fantastisch als een
sproke van een onbekend land, zal ik nooit vergeten.
Wij voelden het dan ook wel en de troepenbewegingen bewezen het: om het bezit
van Antwerpen was het te doen. Vrijdags of Zaterdags, juist weet ik het niet meer,
zagen wij een kerktoren, van Duffel, naar wij gisten, in brand staan. Het was een
helle vlammengloed scherppuntig uitkomend op den blauwen hemel.
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Zondag in den morgend, hoorden wij reeds de schrapnels over ons dorpken gillen.
De meeste Hovenaars, ook de Burgemeester, waren reeds vertrokken. In den middag
gingen wij, mijn broeder en ik, ook heen. En gedurende den weg naar Mortsel,
keerden wij ons meermaals om, het hart vol droefenis. Wij wilden nog eens den
grijzen kerktoren en het rustieke dorpken, dat wij hadden liefgehad, aanschouwen.
Misschien ten laatsten male, dachten wij, maar wij zeiden het niet: woorden hadden
nog veel meer pijn gedaan dan de stilte om ons heen.
Over eenigen tijd ben ik naar mijn dorpken teruggekeerd. Het leek niet erg beschadigd,
maar de kerktoren, die al de huizen als brave kinderkens rond zich schaarde, was
weg. Het hart was uit het dorp gerukt. De wegen lagen ellen-
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dig, vuil en smerig, lijdend miserie en kou, onder den druk van oorlog en winter. De
dorpelingen spraken veel minder als vroeger, en hunne stilzwijgendheid was een
berusten in het noodlot, een gelatene onderwerping aan het recht van den sterkste.
Oh nu had ik gezien en nu wist ik hoe erg mijn dorpken had geleden. Gauw ben
ik naar Antwerpen terug gereisd en ik zal niet meer doen gelijk die menschen, die
als Zondagvermaak, naar de verwoesting gaan kijken. Dat is nu toch te ellendig.
Menschen die nooit een dorpken hebben lief gehad kunnen dat doen, ik zal te
Antwerpen blijven, tot de nieuwe Lente een nieuwe vrede zal doen ontbotten over
mijn nu zoo triestig land.

Hugo von Hofmannsthal
Het kan misschien vele menschen verwonderlijk voorkomen dat wij, op dit oogenblik,
in deze omstandigheden, nog een piëteitvol in-memoriam voor een Duitschen dichter
- althans een dichter die zich in het Duitsch uitdrukte, of zijne poëzie in haar innig
wezen Duitsch was, valt te betwijfelen - schrijven willen. En hoe verwonderlijk het
ook schijnen mag, toch moet het ons van het hart, toch willen wij dezen dichter eene
laatste hulde brengen, hulde die des te sterker zal zijn wijl zij gezegd werd in de
omstandigheden, die zijn volk voor ons alles behalve sympathiek hebben gemaakt.
Gelijk in ons dagblad Charles Péguy en Alain-Fournier gehuldigd werden, alleen
om hun wezenlijk dichter-zijn, zoo ook moet gehuldigd worden Hugo von
Hofmannsthal, als intense dichter, torenhoog verheven boven al de andere Duitsche
dichters van zijne generatie.
Als korte inleiding tot zijn werk, willen wij eerst eene beknopte bio-bibliographie
geven. (Omstandige levensschetsen laten we aan meer kompetente personen, die niet
nalaten zullen den dichter 'n heele boel hoedanigheden en gebreken toe te schrijven,
dit natuurlijk in verhouding van zijn werk).
Hugo von Hofmannsthal werd geboren te Wenen, den In Februari 1874. Hij
studeerde eerst in de rechten, daarna in de letterkunde. Het was in 1892 dat hij zijn
eerste werk Gestern uitgaf onder het pseudoniem Theophil Morren. In 1899 gaf hij
uit Theater in Versen. Daarop volgden de kleine dramas: Der Tor und der Tod, Der
Kaiser und die Hexe, Der Tod des Tizian. Voorts schreef hij meerdere kleine gedichten
en inleidingen, meest in proza, voor tooneelspelen van Sophokles, Aristophanes en
ook voor een Jan-Klaasspel. Ook vertaalde en bewerkte hij: Alkestis, naar Euripides,
Oedipos en Elektra naar Sophokles.
Zijne volledige gedichten alsook zijne kleine tooneelspelen en inleidingen, werden
heruitgegeven door het ‘Insel-Verlag’ onder titel: Die Gedichte und kleine Dramen.
(Leipzig, 1912). En nu wij deze korte bio-bibliographie gegeven hebben, willen wij
ook nog, en dit vooral - weze het dan ook bondig en zekerlijk onvolledig - de figuur,
de buitengewone beteekenis van Von Hofmannsthal in de Duitsche litteratuur, voor
onze lezers uiteenzetten. Gevormd door Stephan George en diens ‘Blätter für die
Kunst’, onderging Von Hofmannsthal buiten George's invloed, dien van Mallarmé
en onrechtstreeks, dit valt niet te loochenen, dien van Jules Laforgue. Van den invloed
die Maurice Maeterlinck op hem zou uitgeoefend hebben, gelijk eenigen die staande
houden, is, naar ons inzien, heel weinig te bespeuren. Aldus gevormd door de Fransche
symbolisten en door hunnen inleider en navolger in Duitschland, Stephan George,
was Von Hofmannsthal de voortzetter en de vollediger van dezes kunst. Op dit
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oogenblik, was hij in zijn land de zuiverste vertegenwoordiger van die moderne
strekking in de letterkunde, algemeenlijk gekend onder den naam van ‘symbolisme’
en soms ten onrechte met den naam van Dekadentie betiteld. De kunst der
symbolisten, zoowel in Frankrijk als in Duitschland, was eene noodzakelijke reaktie;
het was de hernieuwing der litteratuur; eene periode, sommigen willen ze grotesk
heeten, die absoluut komen moest. Het is dus wel gek deze
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richting Dekadentie, d.w.z. eindval, te heeten.
Nochtans onderging Von Hofmannsthal niet uitsluitelijk den invloed der Fransche
en Duitsche symbolisten. Hij ook heeft gevoeld de bekoring van het reine rythme
der Ouden, gelijk Jean Moréas en Francis Viélé-Griffin dit gevoeld hebben. Maar
meer nog dan zijne Fransche ideegenooten heeft hij van de Grieken meegedragen.
Van hen heeft hij geleerd zijne melancholie te verbergen achter een masker van
spottende blijgeestigheid. Achter dit masker moeten wij dan het angstige lijden van
den dichter ontdekken.
Maar naast de kennis van de Ouden, had Von Hofmannsthal ook grondig de
middeneeuwen bestudeerd, want merkelijk is het hoe hij wist partij te trekken uit het
sensuele, pantheïstische karakter dezer eeuw, gelijk Paul Claudel het mysticisme van
dien tijd heeft weergegeven en gelijk J.K. Huysmans ons het cerebrale, het
pseudo-wetenschappelijke van dien tijd schonk. Eindelijk willen wij nog aanhalen
de voorliefde die de dichter gevoelde om zijne dramas en gedichten in een Böcklinsch
dekor te situeeren.
Hooger schreven wij reeds dat Hugo von Hofmannsthal torenhoog verheven staat
boven de dichters van zijne generatie. Buiten Rainer Maria Rilke, kan geen enkel
der jonge Duitsche dichters noch door kracht, noch door rythme, noch door gedachten,
sterk en kloek, en dan weer teer en zwoel, gelijk een serrebloem, het halen bij Von
Hofmannsthal. Zijn kunst is een zuiver streven naar schoonheid en innigheid Innig
en oprecht is zijne liefde voor alles wat rondom hem leeft, voor bosschen en weiden,
voor zon en winter, voor al de menschen, van vroeger en nu, voor de visschen in de
klare waters en voor de vogels in de blauwe lucht. H. von H. is een volledig
pantheïstisch dichter. En onwillekeurig komen mij nu deze verzen van den dichter
te binnen:
‘Und Kinder wachsen auf mit tiefen Augen,
Die von nichts wissen, wachsen auf und sterben,
Und alle Menschen gehen ihre Wege.’
(En kindren wassen op met diepe oogen,
die van niets weten, wassen op en sterven,
en alle menschen gaan langs hunne wegen.)1

Zoo is het met den dichter gebeurd. Hij was een klein kindeken met innig, diep wezen,
in droeve tijden gestorven. Heel weinige menschen zullen zich om het doode kindeken
bekommeren; immers, allen vervolgen hunnen eigen droeven lijdensweg.

De Vlaamsche ziel
Meermalen reeds, gelijk de geschiedenis getuigt, werd over het lot van de wereld in
Vlaanderen beslist. Rondom die oude Vlaamsche steden waarvan de grijze huizen
in de schaduw der kerken opgericht staan, werden de belangrijkste strijden geleverd
van heel de wereldgeschiedenis. Daar vonden de oorlogen met Frankrijk hunne
ontknooping en meteen kwam Vlaanderen in het bezit van de gemeentelijke vrijheid,
wat ons de vrijheid van den eenling medebracht, iets waarop het overige van Europa
nog eeuwen lang moest wachten, 't Was alleen de Fransche omwenteling die zulks
voor de overige volkeren brengen zou.
1

Vertaling van André de Ridder.

Paul van Ostaijen, Verzameld werk. Deel 4: proza

't Was voor het behoud dier vrijheid dat de Vlamingen hier later nog strijden
zouden, 't Was voor het behoud dier vrijheid dat hier later nog meermalen zou
gestreden worden, wij noemen slechts 1815 en 1914.
Eens streden er de Vlamen om zich te ontmaken van het juk van Spanje en van
Oostenrijk. En men weet het hoe de galgen toen onophoudelijk werkten en de
schavotten rood zagen van het bloed dat de hertog van Alva er storten deed. Het hielp
niet. Ieder droppel bloed vermeerde de zucht naar vrijheid: vrijheid in denken,
schrijven en doen. 't Was een olieplek die zich uitbreidde, altijd meer en meer.
Wanneer men ze voor een oogenblik uitgewischt dacht, kwam zij levendiger te
voorschijn. Vooral de
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uitbreiding van de drukkunst in Vlaanderen, bracht er het hare toe bij.
Onafhankelijkheidsdroomen ontwaakten overal. De neringen en gilden ontwikkelden
zich, traden meer en meer op het voorplan. Die dikbuikige soldaten die gestadig te
wapen liepen onder het luiden der stormklok, telkens hun land bedreigd werd, ze
vertoonden zich bij elke gelegenheid: inhaling van een prins, uitgang van eene
processie. Bewust van hun waardigheid gingen zij achter de wapperende vanen en
de slaande trommen, zóó gelijk Frans Hals ze afgebeeld heeft op zijn doeken. Die
burgers waren niet alleen suppoosten, zij waren tevens werklieden en handelaars,
die den rijkdom van het land maakten; zij waren ook geleerden, 's Avonds, na hunne
dagtaak, haalden zij hun boeken uit de zware houten koffers en zij studeerden. Zij
waren de vrijzinnige gedachten toegedaan en tuk op vrijheid en onafhankelijkheid.
Gedurende heel de 17de en 18de eeuwen werden al de geschriften der
vrijheidslievende denkers in het Noorden gedrukt. Spinoza en Grotius leefden daar
in hunne huisjes aan de grachten met de poppentuintjes waar een zonnewijzer stond
te midden van tulpen en lelies. In de Hansasteden kwamen de vrijmetselaarsloges toen in hunne eenige schoone periode - in volle werking en 't waren zij die de Fransche
encyclopedisten aan hunne beste medewerkers hielpen.
In het Noorden kan men, te allen tijde, het best de wijzigingen in de gedachten
volgen. Als de hoven van Bourgonje, Spanje of Oostenrijk ons Vlaanderen in hun
macht hadden en hunne zeer katholieke regeering de bevolking onder belastingen
deed bukken, smeulde de opstand onophoudelijk. 't Waren de brouwers en wevers,
de koperslagers en smeden, de schippers en reeders, de kooplieden en handelaars in
specerijen die opstonden, want dezen die eene vrijzinnige denk- en levenswijze waren
toegedaan, konden moeilijk de hiërarchische ijdelheden der nieuwe meesters verdragen
en nog minder hunne onverzadigbare geldelijke hebzucht. De Spaansche fierheid
kwam voortdurig in botsing met den burgertrots van den neringdoender. Deze laatste
wilde geenszins als een mindere van den oorlogsman aanzien worden. En de haat
tusschen Spanjaard en Vlaming vlamde op bij het minste woord, naar aanleiding van
de kleinste gebeurtenis: een herbergkrakeel, een opstootje, dronkemanspraat, de
jaloerschheid van een medevrijer, eerbetoon aan vreemde regimenten, vergezellen
van stoeten, voorrang in de processies. Telkens volgden er gevechten en slachtingen.
De haat van den Vlaming vergrootte met elken dag en werd algemeen.
En meer en meer verzuchtte men naar de vrijheid.
En de hidalgo, fier op den roem van zijn volk - had hij Amerika niet ontdekt - was
een zwetser, een grootspreker. Hij begreep de ziel niet van den Vlaming, dien
naarstigen werker, vroolijken drinker en vechtersbaas bij uitnemendheid. Hij
behandelde den Vlaming als een overwonneling, als een slaaf. En deze laatste bezag
den Spaanschen indringer van uit de hoogte. Hij van zijnen kant dacht zich de
schepper van allen rijkdom.
De schepen kwamen halen wat hij vervaardigde en ze brachten het over zee de
wereld rond. 't Was voor hem dat hier de schatten aankwamen van heinde en ver en
hij verschafte alle benoodigdheden aan Duitschland en Zwitserland. Hij aanzag zich
als de groote hefboom in de maatschappij, stelde voorwaarden aan de regeerders,
eischte overeenkomsten voor de uitoefening van zijn bedrijf en de bepalingen die
hij opdrong werden algemeene wetten. Zóó steunde hij de vrijheid tegenover den
indringer. De vrijheid die hier eens Van Artevelde droomde, hij, de koopman, breidde
zich uit.
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Nieuwe geslachten volgden zich op. De kunsten bloeiden, schilderijen, boeken,
drama's, alles hitste de gemoederen op. Wat de vrijheid in den weg stond moest
vallen. Nooit kon de Vlaamsche ziel een juk verdragen. Zelfs als België eindelijk
onafhankelijk werd voelde de Vlaming zich nog gekluisterd. Hij verzucht naar de
zelfstandigheid van zijn ras en de taalstrijd is geboren.
Is het niet door de schuld van de menigvuldige opstanden en oorlogen dat in het
hart van den Vlaming een bijzonder gevoel der vrijheid voortleeft? En mogen wij
niet besluiten dat een volk dat zich zoo hardnekkig aan die gedachte vastklampt niet
zal vergaan?
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Evolutie
In Het Handelsblad van Dinsdag 15 December ll. verscheen een voor dit blad
bijzonder teekenend artikel. Onze konfrater heeft het noodig geoordeeld te antwoorden
op een artikel onlangs verschenen in de Nieuwe Rotterdamsche Courant, betiteld De
Duitschers en de Vlaamsche Beweging. In bewust opstel worden aan de Vlamingen
allerlei voordeelen aangewezen, die zij zouden bekomen bij eene eventueele Duitsche
overwinning. Wanneer wij verleden week dit artikel lazen, achtten wij het volkomen
nutteloos aan zoo'n prietpraat - werkelijk alleen goed om aan goedzakkige Vlamingen
voorgezet te worden - gevolg te geven. Maar nu Het Handelsblad op voornoemd
artiekel antwoordde, wordt de kwestie ineens belangwekkender, wijl zij nu op een
heel ander terrein geplaatst wordt. Dit opstel in de Rotterdammer verschenen, hebben
wij onbeantwoord gelaten omdat wij steeds volkomen alle inmenging van vreemden
in onzen strijd geweerd hebben. Steeds hebben wij zoowel het gevaar van het
pangermanisme ingezien gelijk wij dat van het pangallicisme inzagen.
Meermaals zelfs hebben wij betreurd dat zoovele gezaghebbende Vlamingen het
gevaar van het pangermanisme niet hebben willen inzien, om uitsluitelijk tegen de
Fransche kultuuroverheersching te strijden. Terwijl zij zich onledig hielden met het
uitroeien van den Franschen invloed in Vlaanderen, lieten zij de pan-duitsche
beweging volledige vrijheid, om, hier ten lande, haar schadelijk werkje voort te
zetten. Zelfs gingen zij zoover en dachten dat van deze pan-duitsche beweging de
redding moest uitgaan. Dit hebben wij steeds treurig gevonden. Wij kenden twee
volkeren: het eene wou ons doen vergaan in de Fransche kultuur, het andere in de
Duitsche kultuur. De flaminganten die een der twee bewegingen steunden, hebben,
misschien wel te goeder trouw, slecht werk verricht. Wij willen Vlaanderen absoluut
vrij houden van alle vreemde invloed en wanneer Vlaanderen moet vergaan dan is
het ons glad onverschillig hoe en in welke kultuur het zal vergaan. Zij die hebben
gezegd dat wij meer naar Duitschland moesten overhellen, dit omdat wij Germanen
waren, komen met hunne princiepen minstens een koppel eeuwen te laat. Alleen een
volk bestaat, niet een stam. Vlamingen en Duitschers zijn twee volkeren, die
waarschijnlijk vroeger wel één stam gevormd hebben, maar nu en sedert lange jaren
reeds bestaan er slechts twee volkeren die absoluut niets met elkander gemeen hebben.
Dit was en blijft ons standpunt.
Ook dient opgemerkt dat de Duitschers die in Vlaanderen verbleven, door hunne
Franschdolheid, absolute tegenstrevers der Vlaamsche Beweging waren. Zij waren
hier de steunpilaren der Fransche schouwburgen en der Fransche werken in het
algemeen.
Zoo stonden wij steeds tegenover pangallicisme en tegenover pangermanisme.
Maar zoo stond Het Handelsblad niet tegenover deze twee bewegingen. Neen,
flamingantisme en pangermanisme waren immer, volgens dit dagblad, innig
verbonden. En bij het verschijnen van het artiekel Een woord uitleg willen wij dit
eventjes aan onzen achtbaren konfrater herinneren. Waarom zou Het Handelsblad
het noodig oordeelen, nu, volstrekt te verklaren dat het nooit pangermanistisch gezind
is geweest, maar dat het integendeel deze beweging heeft bekampt? Zulks kan toch
maar enkel geschreven worden om bij zijne lezers het idee dat het wel
pangermanistisch gezind geweest is, te dooden. Dit is klaar en duidelijk. Daarbij de
artikels van Joost waren altoos in pangermanistischen zin opgevat, dit zal niemand
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kunnen ontkennen, zelfs Mijnheer Joost niet, want bij het uitbreken van den oorlog
heeft hij een artiekeltje geschreven - de lezers van Het Handelsblad zullen het zich
wel herinneren - in hetwelk hij netjes den zin van zijne vroegere Germaansche
overmoedsopstellen wijzigde. Het was ook wel het minste wat hij doen kon.
Wij besluiten dus dat Het Handelsblad geëvolueerd heeft. Dat wij ons ten zeerste
in deze evolutie verheugen hoeft niet gezegd, dat's natuurlijk weer iemand voor de
goeie zaak gewonnen. Enkel wilden wij onzen konfrater zijne vergissing aanduiden:
zoo absoluut anti-pangermanistisch als nu, is hij het niet altoos geweest. ‘Erreur ne
fait pas compte’ zouden de zaakjeslui zeggen.
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Kerstmistentoonstelling van het kunstverbond
Na meer dan een vol jaar wachtens, eindelijk weer eens een interessante
tentoonstelling van kunstwerk. Dat het Kunstverbond, de vereeniging die in de laatste
jaren zulke talrijke blijken van een buitengewonen bloei en een onverdroten
werkzaamheid getoond had, deze eerste poging tot heropbeuring van ons Antwerpsche
kunstleven deed, is wel een treffend bewijs van hare levenskracht. Laat ons hopen
dat het daar niet bij blijven zal, en dat dit seizoen nog eenige andere salons van
moderne kunst zullen worden ingericht.
Deze tentoonstelling is dus belangwekkend. Zij is minstens even goed als die
welke in gewone tijden plaats hadden, en de uitlandigheid van eenige
kunstenaars-leden van het Verbond is derhalve geen beletsel geweest om het gezellige
zaaltje der Arenbergstraat met werk van min of meer goed allooi te vullen.
Zij is vooral belangwekkend omdat hier voor het eerst met een tamelijk groot
ensemble hunner werken aanwezig zijn, een viertal jongere schilders en beeldhouwers,
van wie we vroeger slechts even de sporadische verschijningen mochten aanstippen,
waarin we toen reeds beloften meenden te ontwaren.
Die beloften komen sommigen op schitterende wijze bevestigen, en het verheugt
ons in hen te mogen ontdekken talenten die bij latere ontwikkeling heel zeker van
beteekenis zullen zijn voor de kunst die zich langzamerhand aan 't vertoonen is.
Te dien opzichte zijn vooral merkwaardig de inzendingen van Floris Jespers, van
Oscar Jespers, van Paul Joostens en van Frans Claessens.
De eerste stelt er ten toon, benevens een zeer gelukt Portret, twee schilderijen van
kleinere afmetingen, een stilleven met Appelen en een Roode-koolen-veld. En we
weten niet of de jonge kunstenaar deze keuze met opzet deed, maar zij is in ieder
geval uitmuntend geschikt om ons te doen inzien, op te kleine schaal helaas, hoe hij
op verrassende wijze evolueerde en te wege is zich stilaan te ontdoen van de krachtige
invloeden, die op hem, zooals op iedere jonge artist, hebben ingewerkt.
In het Portret, dat, meenen we, het oudste werk is van de drie, zien we een invloed
van de krachtige personaliteit van Rik Wouters. Die invloed die in nog vroegere
proeven wel sterker waar te nemen zal zijn geweest, is ofschoon nog zichtbaar, toch
reeds voldoende gelouterd om de eigen manier van Jespers tot uiting te laten komen.
Een tweede invloed, maar veel minder sterk reeds, spreekt nog in het stilleven met
Appelen, nl. die van den grooten Hollander Vincent van Gogh, wiens tentoonstelling
in ‘Kunst van Heden’ voor den enthousiasten Antwerpenaar wel een openbaring zal
zijn geweest. Sprak ik hier van invloed? Het woord is voorzeker te sterk, hoogstens
kan er sprake zijn van herinnering. Jespers heeft van Van Gogh alleen geleerd de
dingen te zien in hunne grootste kleurenintensiteit, het karakter van het stuk natuur
tot een heftigste uitdrukking op te voeren. Maar dit kleine stilleven, dat daar schittert
en straalt in een harmonie van brandende rooden en trillende groenen, is reeds een
expressie van een onloochenbare persoonlijkheid. En dit kan eveneens worden gezegd
van zijn ander schilderijtje de Roode koolen, waarin het karakteristieke dezer
breed-uitgeplooide, donker-paarsche planten uitmuntend is getroffen.
Ook in zijn teekeningen verraadt Floris Jespers zijn groote bewondering voor het
onstuimige genie van Arles. Maar er is meer rust bij hem, er spreekt uit zijn werk
een veel vreugdiger opvatting van het leven, al is zijn uiting natuurlijk niet zoo intens,
niet zoo aangrijpend dramatisch.
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We meenen hier een zeer ongewone belofte voor de toekomst te hebben vernomen,
de openbaring van een frisch, levenslustig talent, een aanwinst te meer voor onze
moderne kunst.
Dit is ook het werk van Oscar Jespers, een niet minder begenadigden jongen
beeldhouwer, die ofschoon minder uitbundig dan zijn jongeren broer, een even
vreugdige stem laat hooren. Zijn teekeningen, waarin hij een even groote bewondering
voor Van Gogh heeft getoond, zijn zelfs krachtiger, meer bezonken dan die van
Floris. Een uiterst mooie bladzijde is b.v. die
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zeer scherp geziene Hovenierswoningen, waarin hij vooral een sterk gedrongen en
vaste techniek toont. Maar zal men ook in die verrukkelijke dingen als Avondwerk
en Haken niet opmerken die bijzondere zin voor het plastische der vormen, een
eigenschap die hij voorzeker als beeldhouwer heeft verworven.
Wat hier aan boetseerwerk van Oscar Jespers aanwezig is, laat niet toe een volledig
beeld te geven van hetgeen deze kunstenaar vermag. Maar wie weet welk een massa
arbeid deze moedige werker reeds, ook in het moedelooze jaar dat we achter den rug
hebben, ten uitvoer bracht, beseft dat hij ons eenmaal zal verrassen door werk van
waarde.
Maar toch dient reeds de aandacht te worden ingeroepen op dit viertal kleine
proeven, een paar Portretten, en een tweetal zeer karakteristieke Kinderhoofdjes,
Want in dit werk zien we reeds duidelijk hoe ook de beeldhouwer Jespers zich vast
en zeker losmaakt van den invloed dien Rik Wouters eveneens op hem moet hebben
uitgeoefend.
Wat het werk van dien anderen jongere, Paul Joostens, betreft, deze schijnt eenmaal
sterk beinvloed te zijn geweest door de kunst van James Ensor. Maar ook voor hem
schijnt dit maar tijdelijk te zullen zijn en in zijn schilderijen Baltooisel, Wanorde en
Leute, in de eerste twee vooral, is reeds een temperament aan 't woord.
Ofschoon ook Frans Claessens hier wat te weinig vertegenwoordigd was, wil ik
toch dit werk van dezen stillen, maar ernstig-willenden werker niet voorbijgaan,
zonder aan te stippen dat, b.v. in zijn zeer kranige teekeningen van Daken, de
verzekering ligt besloten dat hij ook behoort tot de groep van jongeren, waarvan we
voor de toekomst het beste mogen verhopen. Zijn beeldhouwwerk, een krachtig
gebouwd Paard, en een delicaat geboetseerd Kinderhoofdje, behoort mede tot het
interessantste van deze tentoonstelling.
Van de oudere kunstenaars waren natuurlijk geen buitengewone verrassingen te
verwachten. Franz Hens, die kloeke, en tevens zoo persoonlijk-poëtische
schildersfiguur expozeert er drie landschappen: Decemberavond, Novemberavond,
en Augustusavond, sterk aangrijpend door een diep gevoelen van natuurstemming.
Richard Baseleer bracht er een reeks kleine studies, zijn pocket-pictures, maar
verrukkelijk door dit fijne, teere gevoel dat dezen schilder wel bijzonder karakterizeert.
Wanneer dit overzicht van deze welgelukte tentoonstelling besloten wordt door
de vermelding van het werk van Eugeen van Mieghem, Edmond van Offel, Tony
van Os, René Lombaerts, Felix Gogo en Jan de Graef, kunnen we 't overige
stilzwijgend voorbijgaan.

Voorgeschiedenis der Vlaamsche Beweging
Eenige notas
I. - Oostenrijksch tijdvak
Het is algemeenlijk aangenomen dat slechts na 1830, door de werking van de Gentsche
groep, met Jan-Frans Willems aan het hoofd, die dan ook beteekenisvol ‘de vader
der Vlaamsche Beweging’ geheeten wordt, die Vlaamsche Beweging aanvang neemt.
Van dit oogenblik af dagteekent de anti-gouvernementeele Beweging tegen die
regeering in, die, volgens Rogier's woord, langzamerhand het germaansch element
in Vlaanderen wou dooden. Van dan af vervolgt die Beweging onafgebroken hare

Paul van Ostaijen, Verzameld werk. Deel 4: proza

werking, zoodanig dat van dan af ook de Vlaamsche Beweging feitelijk
geschiedkundig bestaat. Vóór dit tijdstip gebeurde er weinig dat tot deze
Vlaamsche-Beweging-geschiedenis zou kunnen gerekend worden. Het overgaan van
de eene afhankelijkheid tot een andere maakte, tot in 1815, eene litteraire beweging,
die steeds de eerste phase van een algemeen kultureele beweging vormt, bijna gansch
onmogelijk. Nochtans is het tijdvak van ongeveer 1780 tot 1830, d.i. de halve eeuw
die rechtstreeks den Belgischen staatsvorm voorafgaat, van niet gering belang, als
voorgeschiedenis der Vlaamsche Be-
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weging. De Fransche kultuurinvloed onder het Oostenrijksch tijdvak, het ongemeen
belangrijke vlugschrift van den advocaat Verlooy, het politiek streven van den
Franschen staat, de Fransche overheersing in België, de Boerenkrijg en de werkelijke
nationale beteekenis van deze rebellie, het streng monarchale optreden van keizer
Napoleon en verder de positieve werking met de Regeering mee, van '15 tot '30,
ziedaar feiten die, zooniet als één logisch geheel, dan toch wel als afgezonderde
voorpostepisoden, voor de Vlaamsche Beweging, van niet te onderschatten belang
zijn. Wat Vlaanderen te verduren had gedurende deze halve eeuw der groote
gebeurtenissen, die onmiddellijk het hedendaagsche tijdvak voorafgaat en rechtstreeks
tot onze Beweging loopt, wat er roerde in Vlaanderen en wat er stil bleef, daarover
willen wij even in deze zeer losse notas uitweiden. Kultuur houdt met staatkundige
ontwikkeling gelijken tred. De 17e eeuw in Holland, de tijd van ‘le Roi Soleil’, de
wording van Pruisen, wijzen dit uit. Zoo kon de toestand in Vlaanderen op het einde
der 18e eeuw, toen het van de eene afhankelijkheid in de andere geworpen was, ook
slechts kultureel erbarmelijk wezen. Daarbij valt te voegen dat de 18e eeuw ook was
het tijdperk der Fransche kultuur-overheersching over gansch Europa. Van af het
Bourgondisch tijdvak tot de 18e eeuw was het Fransch, in Vlaanderen, de taal van
hof en adel, alsook in ambtszaken bevoordeeligd. Nochtans was zij niet tot de burgerij
doorgedrongen. Geen historieker heeft dit kunnen bewijzen. Op welke gronden bouwt
b.v. M. Wilmotte zijne bewijsvoering?:
‘Maar in het bijzonder in de 12e en 13e eeuwen dat de Gentenaars, de Bruggelingen
en de Brabanders hun best doen om in het Fransch te rijmen of te vertellen, voor zoo
weinig als zij deze taal stotteren. In de 15e eeuw gebruiken een Chastellain en een
Commynes geen andere taal dan de Fransche. In de 16e eeuw overwint een Marnix
zijne wijsgeerige en regionalistische bezwaren om zijn meesterstuk in de taal van
Rabelais te stellen. (“Mais c'est surtout en Belgique, des les XIIe et XIIIe siècles, les
Gantois, les Brugeois et Brabançons s'efforçant de rimer ou de conter en français,
pour peu qu'ils balbutient cette langue. Au XVe siècle un Chastellain et un Commynes
n'usent d'autre idiome que celui de France. Au XVIe siècle Marnix vainc ses
répugnances philosophiques et regionalistes pour écrire son chef-d'oeuvre dans la
langue de Rabelais.”)’1
Chastellain was geschiedschrijver aan het Bourgondisch hof, Commynes aan het
hof van Lodewijk XI, en verder Marnix die een werk in het Fransch schreef en daarom
heelemaal niet, als leerling van den Franschschrijvenden theologist Calvin, z'n
‘répugnances philosophiques’ overwinnen moest. Daartegenover dient slechts gesteld
den bloei der Vlaamsche primitieven met de Waal Roger de la Pasture, - hij zette
zelfs z'n naam in Van der Weijden over, - schilderijen worden toch niet op last der
lagere standen gemaakt? De Vlaamsche minnestrelen die toch ook voor den adel
dichtten? De prachtuitgaven van Vlaamsche Godsdienstboeken, om op de eentaligheid
van Vlaanderen in de middeleeuwen te wijzen.2 Verder nog de uitwijking van

1
2

Maurice Wilmotte: La culture française en Belgique. Paris, Champion, éditeur, 1912.
Pater Stracke: Was Vlaanderen altijd tweetalig als nu. De Nederlandsche Boekhandel,
uitgever.
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Vlaamsche kooplui naar het buitenland en de uitbreiding van het Nederlandsch als
handelstaal.3
Overigens zoo'n Marnix-voorbeelden kunnen in alle landen gevonden worden. Is
Duitschland Fransch kultuurgebied, wijl Heine ook het Fransch bezigde, en Zweden,
omdat Strindberg Axel Borg (de biecht van een dwaas) insgelijks in het Fransch
schreef? Of Holland viertalig, omdat het, buiten de gewone auteurs, ook enkele
Fransche, Duitsche en Engelsche schrijvers telt? Ook is het gansch verkeerd zich op
de opvolgentlijke hofhoudingen van vreemde heerschers, met het quasi-onvermijdelijk
gevolg van bastaard-adel, te willen beroepen om tot de tweetaligheid van een volk
te besluiten. ‘Tot in de 16e eeuw waren de Vlaamsche gouwen toonaangevend voor
de hoogere kultuur van middeneuropa.’ (Bis in das 16. Jahrhundert hinein waren die
vlämischen Provinzen tonangebend für die höhere Kultur Mitteleuropas.), schrijft

3

J. Velle: Voordracht gehouden in het laatste taal- en letterkundig kongres te Antwerpen.
Artikels daarover, met dokument-reproducties in ‘Le Matin’ van Antwerpen, 1912.
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de onbevooroordeelde Duitsche leeraar Dr. Osswald4.
Zoo blijkt het dan ook het meest historisch waar dat, sedert het Bourgondisch
tijdvak, het Fransch de taal van hof en adel zou geweest zijn, zonder nochtans tot de
burgerij door te dringen. Dit gebeurde slechts in de 18e eeuw toen het Fransch, door
de faam der Encyclopedisten, de taal der beschaving door gansch Europa heen,
geworden was.
Deze vaststelling vinden wij in een in 1825 geschreven en uitgegeven werk van
Philippe-A. Raoux:
‘Eenige andere omstandigheden die het Fransch bevoordeelden, hadden onmerkbaar
zulke uitwerking, dat, onder de regeering van Maria-Theresia en Jozef II, van welk
tijdvak er nog vele getuigen in leven zijn, iedereen te Brussel, de volksstanden
uitgezonderd, zich gewoonlijk van het Fransch bediende. In de deftige kringen sprak
men zelfs geen andere taal. (‘Quelques autres circonstances qui favorisèrent cette
dernière langue, produisirent insensiblement un tel effet, que, sous les règnes de
Marie-Thérèse et de Joseph II dont il reste encore beaucoup de témoins, tout le monde
à Bruxelles, à l'exception des basses classes du peuple, se servait habituellement du
français, et l'on n'en parlait pas d'autres dans la bonne société.’)5
De taal van het Generaal Gouvernement was, volgens ons door de briefwisseling,
plakkaarten, dekreten, geleerd wordt, Fransch. Met de scholen was het aller
erbarmelijkst gesteld. De middelbare scholen volgden den gang der mode. ‘De
scholen, meer onderworpen aan ebbe en vloed der mode, behielden minder goed de
gelijkheid der talen. Eene langzame inzijpeling, bijzonder door boeken werkend,
maakte het Fransch tot modetaal, in de geschoolde middens op het einde der 17e
eeuw, zoodat trapsgewijze het Vlaamsch als kultuurtaal verlaten werd.’ (‘Les écoles,
plus sujettes aux fluctations de la mode, maintinrent moins bien l'égalité des langues.
Une infiltration lente, agissant surtout par les livres, mit le français à la mode dans
les classes instruites à partir du XVIIe siècle et fit graduellement abandonner le
flamand comme langue de culture.’6
De lagere scholen waren, - men herinnere zich even Conscience's satyre De
schoolmeester onder Maria-Theresia, - om geen strenger woord te gebruiken, uiterst
elementarisch.
Wat de geestelijken die vroeger de schaar der intellektuelen en geleerden vormden,
betreft, dezen waren de studie ontwend. In een brochuur7 van den tijd, vinden wij ze
aldus gekenschetst: ‘En vermits dat de abdijen gedueriglyk gasten herbergen 't is
alwederom den abt aen wie de gasten zig aen bieden die hun met vriendschap moest
ontfangen, en volgens hunnen rang aen zyne taefel verzoeken.’

4
5

6
7

Dr. P. Osswald: Zur belgischen Frage, der Nationalitätenkampf der Vlamen und Wallonen.
Berlin, Georg Stilke, 1915.
Raoux: Mémoire en réponse à la question proposée par l'Académie royale des sciences et
des belles-lettres de Bruxelles: Quelle est l'origine de la différence qui existe, par rapport à
la langue, entre les provinces dites flamandes et celles dites wallonnes?... qui a remporté le
prix au concours de 1824. Bruxelles, P.J. le Mat, 1825.
Paul Hamelius: Histoire litéraire et politique du Mouvement flamand, Bruxelles.
Redenvoering betrekkelyk tot het drukzel getyteld: Tafereel van verkwisting van koninglyke
en gemyne penningen, door de Brabandsche ex-Souverynen, of uittreksel uit den register
der Staeten van Braband van den jaere 1789 tot 1790. Tot Ryssel, 1792.
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‘Aen deze herberging en vriendelyk onthael van alderem slag van gasten van dag
tot dag meer en meer gewent zijnde, gebeurt het, dat allen drift in den nieuwen abt,
om zig in eenige weetenschap te oeffenen, allengskens verflauwt en ten laetste
teenemaal verdwynt.’
‘Het gebeurt ook dikwils dat die Bisschoppen vreemdelingen zijn, en aldus weinig
aangeport om deel te neemen in het landswelvaeren.’
In hetzelfde boekje wordt de adel insgelijks op zeer onvoordeelige wijze
afgeschilderd:
‘Van jongs af worden zij in hoogmoet en eerzugt opgekweekt; men boezemt hun
in, dat de gestaedige zorge van hunnen ganschen levensloop nergens moet op uitzien
als om hunne zeden te beschaeven naar degeene van het hof.’
‘Men blaest hun ook van jongs af aen eenen afkeer in tegen de weetenschappen,
men doet hun verstaen dat dit al te borgerlijk is geleertheyd te hebben.’ (Men
vergelijke dit met de ironische beschrijving der Brusselsche bourgeoisie
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in Verlooij's brochuur, zie verder).
Een Fransch-Belgisch essayist van dien tijd merkt op: ‘On dirait que les esprits,
perdant insensiblement leur vigueur et leur activité naturelle, vont tomber dans l'inertie
stérile des siècles d'ignorance.’ (‘Men zou zeggen dat de verstanden, onmerkbaar
hunne levenskracht en hunne natuurlijke werkzaamheid verliezend, terug vallen gaan
in de onvruchtbare veerkrachtloosheid der eeuwen van onwetendheid.’)8
Om dus in deze eeuw van achterlijkheid de stem te verheffen, de menschen die in
het geheel geen geestelijke verzuchtingen hadden, over nationaal bewustzijn te komen
spreken, behoorde heel veel taaiheid; en om de noodzakelijkheid in Nederland,
zoowel als elders nu gedaan werd, de moederlijke taal aan te dragen, om dat te
doorzien, te midden van deze samenleving van blinden, behoorde in de
Zuidelijke-Nederlanden de klare kijk van den Brusselschen advokaat Verlooij.
Tusschen al de Vlaamsche brochures zouden wij moeilijk eene vinden die met
zoo'n helder doorzicht gesteld werd als deze nu meer dan 1 ¼ eeuw oude
verhandeling.9 Tot hiertoe, geloof ik, werd er in geen algemeene verhandeling zoo
duidelijk en degelijk gedrukt op het ongemeen belang van een nationaal tooneel, als
eerste vulgarisatiemiddel.
‘Het is waarlijk allermerkwaardigst hoe die gansch alleenstaande denker, zoo op
alle punten een oordeel uitbrengt, dat thans nog, onze zuiver-logische bewijsvoering
vormt in antwoord aan onze tegenstrevers’ bepaalt heel juist M.K. Angermille.10
Een herdruk van deze brochuur zou, nu er toch van zuiver geschiedkundig standpunt
uit ook belang aan de V.B. gehecht wordt, reeds zeer welkom wezen. Verder, meen
ik, dat deze verhandeling voor de moderne flaminganten van geen verouderd belang
is.
Ondertusschen weze het mij toegelaten die verhandeling in deze losse notas even
saam te vatten.
Kunst en wetenschappen staan in de Nederlanden ver ten achter. Was dit steeds
zoo? Historiek der Nederlandsche grootheid. Verval veroorzaakt door het huis van
Bourgondië. Taalstatistieken voor wat betreft de Oostenrijksche Nederlanden:
overgroote meerderheid Nederlanders. Snobisme der Brusselaars:
‘Zij (de moederlijke taal) is in deze stad (Br.) niet alleen veronachtzaemt, maar
ook veracht; men spreekt er schier niet als de straet-tael; nouwelyks eenen geleerden
die ze middelmatig weet; 't gemeyn meynt dat ze gebrekkig is en veracht ze zonder
kennen; geenen Brusseler oft hy zal beleyden, dat hy nooit sermoon kan schoon
vinden in 't Vlaems, maer dat dit moet in 't Frans en van eenen Fransman zyn; daer
zyn er die vermeyd zijn Vlaems te spreken in gezelschap oft op de straet; andere, die
't alwillens kwalyk spreken om in 't Fans11 te schynen opgebragt te zyn; die g'in
d'herbergen en kaffe huizen hertnekkig zult hooren Frans hakkelen, zonder eens in
hunne belemmernis naar 't Vlaems te willen keeren. Onze joeffrouwen zal men nooit
met eenen Vlaemschen kerkboek zien; en gebeurde dit, het schaemrood zou haest
daer zyn.’
8
9
10
11

Lesbroussart: De l'éducation en Belgique. 1788. Cit. Wilmotte.
J.B.C. Verlooij: Verhandeling op d'onacht der moederlyke tael in de Nederlanden, te
Maestricht, 1788.
Karel Angermille: De eerste flamingant, Volkskracht, eerste jaargang.
Erratum in den tekst.
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Deze Franschdolheid is nochtans redeloos.
‘Vooreerst het is onmogelyk een' vremde tael wel, eygentlyk en naer haren geest
te leeren spreken.’
e Zoo zien wij dan ook dat hier ten lande alle auteurs, dagbladschrijvers van
2)
Fransche nationaliteit zijn.
e Predikanten: idem.
3)
4e) Tooneelspelers: idem.
5e) Desroches, alhoewel sedert geruimen tijd geoefend in het gebruik der fransche
taal, moet zich om de gebrekkigheid van z'n taal verontschuldigen. Ook Paquot
verontschuldigt zich deswege. Deze twee auteurs zijn de eenigen die, volgens
J. Fr. Willems, redelijk fransch schreven.12
6e) Een Fransch-Belgisch auteur, (Paquot), meent: Nederlanders en ook Walen
zullen nooit behoorlijk Fransch kunnen praten.
e Volgens de beroemde Linguet zijn de plak7)

12

J. Fr. Willems: Aen de Belgen. - Aux Belges. Antwerpen: J.B. Schoesetters, 1818.
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katen en dekreten van het Generaal Gouvernement, nochtans door bekwame
ambtenaren opgesteld, ten zeerste foutief.
Over deze administratieve taal, als over de briefwisseling tusschen het
Generaal-Gouvernement en de Brabantsche besturen, oordeelt de Duitsche wijsgeer
Forster: ‘Een Franschman zou met moeite zijne taal herkennen te midden den vloed
van barbarismen die de woordenschat van deze ellendige schrijvers vormt.13
Gevolg: In zulken stand van zaken, moeten de Franschen op de Belgen steeds den
voorrang hebben.
Gemis aan geleerden en kunstenaars: zij kunnen geen behoorlijk Fransch schrijven
en willen geen Nederlandsch schrijven, omdat dit voor minderwaardig gehouden
wordt. Noodzakelijkheid van een goed Nederlandsch tooneel. Bouffon-karakter van
de menschen die Fransch willen praten.
‘Ten zy wy dan door onze domme Fransverwaentheyd by den alfranswillenden
Fransman die alles nae 't Frans, willen blijven den naem verdienen van Grossiers
Flamands; 't en zy wy moetwillig onze konsten, ambachten, wetenschappen willen
gekrenkt houden; 't en zy wy bottelyk willen versaeken alle eer en achting onzer
natie; 't en zy wy wel veel minder vaderlandsliefde dragen, als wy onlangs schynen
getoond te hebben; wy moeten het Fransch verlaten.’
Bij die betiteling van ‘Grossiers Flamands’ aan het adres van de Franschdolle
Vlamingen, dient even de geestige vergelijking van le marquis d'Argens opgeteekend:
‘De rijke Brabanders zenden hunne kinderen, gedurende eenigen tijd naar Parijs,
waar zij eindigen hunne opvoeding volledig te bederven. Zij verliezen er het goede
van hun land en nemen het slechte der Franschen. Zij willen de manieren der
Klein-Meesters nabootsen en hunne uitdrukkingen napraten. Maar zij blijken zoodanig
onbehendig, dat hunne speelsche en lichte handelwijze hun evenmin past als de
manège-gang aan een Friesch paard.’14
Verlooij stelt verder den rijkdom van den Nederlandschen woordenschat vast.
Uitgebreid taalgebied van den Nederlandschen stam.
‘'t En zy dus myne gevaderlanders versmoort zyn in d'uyterste domheid; wij zullen
't Frans verlaten en de Nederduytsche taal haer' eer en achting wedergeven. Laet ons
dus onderzoeken door wat middelen dit allerbest te doen waer.’ 1e) Lagere scholen.
2e) Latijnsche scholen. 3e) Nationaal tooneel aanmoedigen. 4e) Aanmoedigingen van
nationale kunsten en wetenschappen door Staat of Stad.
Ook dient, zoo voor Noord als voor Zuid, een Nederlandsche taal- en
spellingseenheid bezorgd. Algemeen Nederlandsch standpunt, gelijk nu de moderne
flaminganten:
‘Voorders wy zyn inderdaed het zelve volk, 't zelve in tael, inborst, zeden en zelve
gebruycken. Daerom, laet ons gezamentlyke Nederlanders, schoon wy van staet
13

14

Voyage philosophique et pittoresque sur les rives du Rhin, à Liège, dans la Flandre, le Brabant,
etc., traduit par Charles Pougens, Paris an III. Geciteerd door J.-Fr. Willems als hooger.
‘Un français reconnaîtrait à peine sa langue à travers ce torrent de Barbarismes qui constitue
le vocabulaire de ces misérables écrivains.’
Les Brabançons, qui sont riches, envoyent leurs enfants passer quelque temps à Paris où ils
achèvent de se gâter complètement. Ils veulent imiter les manières des petits Maîtres et leurs
façons de s'énoncer. Mais, ils ont l'air si gauche, que les airs badins et légers leur siéent
aussi peu que les allures de manège à un cheval de Frise. (Lettres juives, XVIII. 59-60).
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geschyden zyn, ons ten minsten in de Nederlandsche konsten aenzien als
gevaderlanders. Laet ons gezamenderhand ons gevoegzaam Nederduytsch handhaven.’
Deze merkwaardige punten en ook andere, die ik misschien wel vergeten heb aan
te duiden, vinden wij in het vlugschrift van Verlooij. Hadde de Brabantsche
omwenteling zulke ongelukkige keerzijde niet gehad, had Vonck in de Oostenrijksche
Nederlanden een overwegende rol mogen spelen, dan had het meer dan mogelijk
geweest ook dat de meening van Vonck's rechterarm, Verlooij, meerdere aanhangers
zoude gevonden hebben. Want dat Vonck onder den invloed van Verlooij staat blijkt
wel uit sommige van zijne schriften.
Was het inderdaad reeds geen gedeeltelijke overwinning van Verlooij op zijn
vriend Vonck,
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wanneer hij er deze toe besluiten deed zijn in het Fransch gesteld boek Considérations
impartiales, ook in het Nederlandsch uit te geven, niettegenstaande het groot
dokumentatiedeel van dit boek bijna uitsluitend uit Fransche brieven bestond en
niettegenstaande de groote moeilijkheid om dit boekje in 't Nederlandsch in Frankrijk
te laten drukken. (Dit boek verscheen in 1792, nadat Vonck België ontvlucht was en
zich met zijne vrienden, ook Verlooij, die insgelijks als Vonckist aan de Brabantsche
omwenteling had deel genomen, te Rijssel schuil hield.)15
Inderdaad in zijn ‘voorberigt’ verklaart J.F. Vonck:
‘'T was dan eerst (1790) in de maend van Mey eer ik het in druk kan geeven, te
weeten naer dat ik met de heeren Verlooij en d'Aubremez te Rijssel was aangekoomen;
en vermits ik het in de handen moest stellen van een Franschen drukker, dat aldus
de proeven, ter oorzaek van het Vlaemsch 't elkers met honderde drukfauten
belemmert waeren, en gevolgentlyk tot 4 à 5 mael moesten herdrukt worden overzien
en verbeterd, daer bygevoegt dat de drukker overlast was van ander werk,’ enz.
Spijts ook dat het werkje ‘kon zelfs niet als met de grootste omzigtigheyd binnen
de Provincie van Vlaenderen gebragt’ beleefde de Nederlandsche editie twee uitgaven,
op zeer korten tijd, een met de dokumentbrieven in het Fransch gesteld, de tweede
geheel in het Nederlandsch. Om dit te verklaren, schrijft Vonck zelf: ‘Het werkje
(d.i. de eerste uitgave) niet dienstig kon zyn aen die, tot welkers onderrigting het
aldermeest geschikt was, te weeten aen de gemeyne ingezetene van Braband en
Vlaanderen, van dewelke ten minste twee derde deelen geensints of weynig in de
Fransche tael ervaeren zijn...’ (Voorb. V.)
Dit was stellig het eerste sukses van Verlooij. Verder nog dit in het voordeel der
revolutionaire partij in België:
‘Een bewijs dat de tegenstanders der Oostenrijksche Regeering opzichtens het
Vlaamsch geene ongunstige gevoelens koesterden, vindt men in de omstandigheid
dat de Staten van Vlaanderen in 1787-88 de uitgave bevalen van de gekende
Verzameling van XXIV origineele charters, privilegiën en keuren van de provincie
van Vlaanderen van de XIIIe, XIVe, XVe en XVIe eeuw, waaronder men juist degene
aantreft, die de rechten van de Vlaamsche taal op de uitdrukkelijkste wijze
bekrachtigen.’16
Ook is het waarschijnlijk dat de Brabantsche omwenteling, eens hare eerste phase,
d.i. de negatieve werking tegenover de Oostenrijksche regeering, voorbij, in hare
positieve werking weldra, zooals de reactie tegen de Fransche kultuuroverheersching
zich in andere landen voordeed, het nationalistisch standpunt zou gekozen hebben.
Indien de democratische richting de overhand zou gehad hebben, dan zou die richting
ook op taalgebied niet anders dan gelukkig en resultaatvol kunnen ingewerkt hebben.
De weg was reeds aangeduid door een der meest uitmuntende persoonlijkheden der
Vonckistische partij: Verlooij, die, gelijk reeds geschreven werd, niet zonder invloed
op Vonck zelf was. Zoo kunnen wij dan ook met Paul Hamelius concludeeren: Al
zijne opvattingen zouden veld gewonnen hebben in België, indien de Fransche inval
den toestand van het land niet was komen veranderen. (Toutes ses opinions (die van
15
16

J.F. Vonck, Licenciaet in de beide rechten: Naerdere onzeydige aenmerkingen op vervolg
van staetkundige onderrigtingen van het Brabansch volk. Tot Ryssel 1792.
De Belgische taalwetten toegelicht door Mr. Prayon-Van Zuylen. Uitg. van de Koninklijke
Vlaamsche Academie, 1892: Gent, A. Siffer.
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Verlooij) se fussent sans doute propagées en B. si l'invasion fr. n'était venue
transformer la situation du pays).
Vonck en zijne vrienden moesten uitwijken, na het voor hunne partij ongunstig
verloop der Brabantsche omwenteling. Hunne plaats werd ingenomen door Fransche
uitwijkelingen, adel en courtisanes, die het onstuimige Frankrijk ontvlucht waren en
veilige haven in België vonden. Door deze bezoekers werd Fransch praten nog meer
de mode van den dag, totdat de Fransche overheersching, eerst de Republiek, daarna
het Keizerrijk, zou trachten Vlaanderen met geweld te verfranschen.
‘Intusschen is het een treffend feit aldus, van over 124 jaar reeds, op een tijdstip
dat, om zoo te zeggen, niemand nog maar dorst denken zich zelf te worden, een man
te zien opstaan, om de
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groote, moedige en vaderlandsche daad te plegen, gansch alleen den noodkreet te
slaken, en zijn taalbroeders wakker te roepen uit den eeuwenlangen slaap, waarin
opvolgende tyrannieën ze gedompeld hadden.’ (Karel Angermille).

II. - Fransch tijdvak
Thans komen wij aan het ongelukkigste tijdvak onzer geschiedenis: het volledig
negeeren van het Vlaamsche ras-psyche door de absolutistische Fransche republiek.
Wij zullen de evolutie van dit optreden, van 1792 tot 1815, volgen, zonder nochtans
een speciaal nationalistische actie te kunnen opteekenen, enkel soms, zooals de
Boerenkrijg van 1798, het losbarsten van nationale driften en nationalen haat. De
studie, hoe beknopt en onvolledig ook uitgewerkt, zal ons doen begrijpen waarom
de Oostenrijksche Nederlanden zich niet, ten minste kultureel-zelfstandig op het
einde der XVIIIe eeuw, zooals de naburige staten, wisten te ontwikkelen. Na de
andere overheerschingen was, juist in dit kenterend getij, de Fransche overheersching
voor het volk en de individualiteiten die potentieël in de Zuidelijke Nederlanden tot
ontwikkeling hadden kunnen komen, een genadeslag. Dat de periode van 1815 tot
1830 niet meer vruchtbaar is geweest en 1830 zelf gevolgen zijn van deze
cretiniseerende en daardoor destruktieve periode. Zóó past dit tijdvak in de
voorgeschiedenis: door het destruktieve werk der Fransche overheersching evolueert
het Vlaamsche volk beslist met de tijdgeest niet mee of groeien er uit dit volk geen
individualiteiten die in de evolutie van den tijdgeest voor hun land representatief
zijn. (De eenige menschen die in de intellektuele gang willen deelnemen, zijn te dien
tijde, ellendige epigonen der Fransche rhéteurs). Zoo zien wij, hoe terwijl andere
landen los geraken en vrij van den invloed der Fransche glorieeeuw, Vlaanderen
dieper en dieper in het cretinisme indrabt, zoodanig dat 1815 nauwelijks nog werkelijk
‘een verlossing’ kon geheeten worden. In de Fransche overheersching ligt de schuld
van onze huidige achterlijkheid, want daaraan is b.v. 1830 te wijten en verder ons
gemis aan weerstandsvermogen tegenover het Belgisch absolutisme, trouwe satelliet
van het Fransche.
Wij zullen de overheersching in haar breedste evolutie-phasen volgen; de eerste
inval met generaal Dumouriez die het, zooals blijkt uit talrijke dokumenten, goed
meende met de naburige volkeren. Dit ‘goed meenen’ blijft natuurlijk zeer relatief,
biz. gewettigd door het daaropvolgend optreden van de Nationale Conventie en verder
van het Directorium, van het Consulaat en van het Keizerrijk. Wij zullen nagaan hoe
de Nationale Conventie meer en meer tuk op veroveringen, weer de oogen op den
Rijn als deel der ‘limites naturelles’ zal vestigen en het bezet gebied weldra als
aangehecht gebied zal beschouwen. Dan volgt de absolute willekeur uitgeoefend
door een alles-centraliseerende, oligarchische bureaucratie en verder het imperialisme
van Napoleon, constitutioneel Keizer.

1. De openbare gezindheid
De afkeer tegenover de Oostenrijksche regeering was bijna algemeen, een gevolg
van de onpolitieke handelwijze van deze regeering. ‘Het gebeurde een der meest
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“verlichte” vorsten van de achttiende eeuw, wat een der meest fanatieke despoten
der zestiende gebeurd was. De wijsgeerige hervormingen van Joseph II brachten
dezelfde gevolgen teweeg als de katholieke dwingelandij van Philips II. Dit gebeurde
omdat beiden, de Spanjaard en de Duitscher, alhoewel beiden zeer diverse doeleinden
najaagden, met hetzelfden niet-begrijpen der belangen van deze volkeren en met het
misprijzen hunner overleveringen, handelden.’1

1

Albert Sorel: L'Europe et la Révolution française. Tome I: les moeurs politiques et les
traditions. Paris, Plon-Nourrit.
‘Il advint à l'un des princes les plus éclairés du dix-huitème siècle ce qui était arrivé au plus
fanatique des despotes du seizième. Les réformes philosophiques de Joseph II produisirent
les mêmes effets que la tyrannie catholique de Philippe. C'est que l'un et l'autre, l'Espagnol
et l'Allemand, bien que poursuivant des desseins très-divers, procédaient avec la même
inintelligence des intérêts de ses peuples et le même mépris de leurs traditions.’ Blz. 137.
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Na het mislukken der Brabantsche omwenteling, had de Oostenrijksche regeering
vruchteloos getracht het vertrouwen der Oostenrijksche Nederlanden terug te winnen.
Zij had getracht politieke verstandhoudingen met de Vonckistische partij aan te
knoopen; alles was deerlijk mislukt.
‘Het Huis van Oostenrijk had het vertrouwen der Belgen onherroepelijk verloren.
De fouten van het keizerlijk bestuur hadden alle partijen misnoegd, en, terwijl de
aanhangers der bevoorrechte standen het geweldig onderdrukken der Brabantsche
omwenteling van 1790 niet konden vergeten, hadden de vrienden van vrijheid en
vooruitgang alle hoop moeten opgeven de Oostenrijksche gezagvoerders ooit tot het
verleenen van vrijzinnige hervormingen te zullen bewegen.’2
Zoo hadden de bewoners der Oostenrijksche Nederlanden dan ook momenteel
slechts één enkele verzuchting: van de Oostenrijksche overheersching verlost worden.
Hoe zulks gebeuren moest en biz. wie hen helpen moest kon hun nu weinig
bekommeren. Reeds hadden in 1789, conservatieven en progressisten zich de hand
gedrukt, de verdere doeleinden van hunne ideeële politiek vergetend, enkel om den
gemeenzamen vijand te verjagen.
De Vonckisten, die, tengevolge van de omwenteling van 1789-90, zich in het
Noorden van Frankrijk gevestigd hadden, waren in nauwe verstandhouding met de
Fransche revolutionairen getreden. Zij meenden dat Frankrijk, slechts tuk op ideeële
voldoening, na den Belgen behulpzame hand geleend te hebben bij de vrijmaking
van hun land, zich zou vergenoegen met gansch onafhankelijke, - alhoewel vrijzinnige,
volgens het plan der Vonckisten, - zusternatiën te scheppen. De Belgen van dien tijd
meenden, en dit is zeer begrijpelijk, dat de Franschen, die beweerden in Frankrijk
het absolutisme omver te werpen, niet absolutistisch tegenover de naburige kleinere
volkeren zouden optreden. Voorgaanden van Fransche inlijvingslust moeten hun
nochtans niet onbekend zijn geweest, doch zij beschouwden deze, - en van hun
geloovend, democratisch standpunt is deze konkludeering weerom zeer logisch - dit
quasi-mysticisme is overigens een der biz. redenen van het gelukken der Fransche
revolutie, - als een despotisch drijven van de Fransche vorsten, niet als een doel van
de Fransche imperialistische geest. Eenmaal dit despotisme omver geworpen, zou
ook Frankrijk geen imperialisme naar buiten meer huldigen. Zulke redeneering moet,
afgerekend met den tijd, zeer begrijpelijk voorkomen. Zijn het immers de Fransche
revolutie en de latere Fransche staatsvormen niet die ons helder het Fransche drijven,
afgezien van welke staatsvorm ook, hebben doen inzien en ons doen begrijpen dat
de Fransche uitbreiding geen ‘idée fixe’ van in Frankrijk regeerende despoten is, wel
dat van de Fransche geest zelf? Ook is het aan te nemen dat de ‘Droits de
l'Homme’-princiepen der Fransche omwenteling door de vooraanstaande
revolutionairen oprecht gehuldigd werden, dat de ideeële voldoening later slechts
totaal plaats moest ruimen voor een gewone ‘Realpolitik’; zoo is dan het betrouwen
der Belgen, inzonderheid dat der democraten, in Frankrijk volledig te begrijpen.
Overigens verklaarde de Fransche grondwet van 1791 insgelijks dat ‘de Fransche
natie van elke veroveringspolitiek afzag en nooit zijne macht tegen de vrijheid van
een volk zou gebruiken.’
Het zou dus gansch verkeerd zijn te gelooven dat de Vonckisten, in tegenstelling
met sommige hevig Franschgezinde Luikenaars, - tegenstelling die later duidelijk
blijken zou, - eene vereeniging met Frankrijk wenschten.
2

Prayon-van Zuylen, als vorig citaat. Blz. 53.
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‘Men is onrechtvaardig geweest door de Vonckisten als van een aanhechting bij
Frankrijk droomend af te teekenen. Men dient ze niet te verwarren met de Jacobijnen
(meest Fransche avonturiers, O.) die twee jaar nadien (in 1792) deze aanhechting
stemden met sabelhouwen.’3

3

Borgnet: Histoire des Belges au dixhuitième siècle, Tome I.
‘On a été injuste aussi en les (Vonckistes) dépeignant comme rêvant la réunion à la France.
Il ne faut pas les confondre avec les jacobins qui, deux ans plus tard, votèrent cette réunion
à coups de sabre.’ Blz. 122.
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Vonck verklaart zelf duidelijk: ‘Mijne bedoeling is nooit geweest eene omwenteling
door eigen macht te maken. Ik heb gemeend dat de Franschen deze moeten beginnen
door de Oostenrijkers van onze haardsteden te verjagen, en dat alsdan het volk, met
behulp der Franschen, wettelijke afgevaardigden of nieuwe staten kiezen moest, om
in de oude wetgeving de veranderingen te brengen, die zij noodig zouden achten
ofwel indien zij dit goed vonden, eene nieuwe wetgeving overeenkomstig met 's lands
zeden en gebruiken samen te stellen.’4 Een wetgeving in ‘overeenkomst met 's lands
zeden en gebruiken’ en dus niet, zooals de wetgeving van 1792 zijn zou, een louter
Fransch identische. De gemeenschap van ideeën, geloof bijna, deed hen in de
Franschen volle betrouwen stellen, nog versterkt door de algemeene afkeer tegenover
Oostenrijk.
‘Daar het geloof voortloopend was en de Omwenteling zich voordeed als een
nieuwe tijd, ontvingen vele der overweldigde volkeren, onderdrukt door het
absolutisme hunner vorsten, de overweldigers als bevrijders...’
‘Zoolang de legers der Omwenteling zich te meten hadden met volkeren gebogen
onder het juk van volstrekte monarchen en die geen eigen ideaal te verdedigen hadden
was het sukses betrekkelijk gemakkelijk maar wanneer zij in konflikt met andere
menschen, dragers van een zoo sterk ideaal als het hunne, traden, werd hun zege heel
wat moeilijker.’5
‘Ge ontfingt den Franschman, ja omhelsde hem als broeder
En zaegt, te ligt misleyd, hem aen vóór Neerlands hoeder,’6

dichtte J.-Fr. Willems in 1818, nog trouwe interpretatie van den tijdgeest.
De goede ontvangst der Franschen hier te lande is dus enkel een zeer relatief
sukses, gelijk Dr. G. Le Bon heel juist bepaalt, sukses dat weldra, tengevolge der
‘Realpolitik’ zoo gering zou worden dat de Oostenrijkers in 1793 als verlossers in
het land zouden ontvangen worden.
Het is dus ook enkel als voorloopige hulp dat de Belgen de Franschen met vreugde
tegemoet zagen en de bewering als ‘de Belgen, de meeste van hetzelfde ras en dezelfde
taal sprekend als de Franschen, wenschten alsdan niets anders dan hun lot in de
handen der groote zuster te zien berusten’7 lijkt karikaturaal overdreven.
4

5

6
7

Th. Juste: Vonck, blz. 42.
‘Mon intention n'a jamais été de faire une révolution par nous-mêmes. J'ai cru que les troupes
françaises devaient la commencer en chassant les Autrichiens de nos foyers, et qu'alors le
peuple devait, à l'aide des Français, choisir des représentants légitimes ou de nouveaux
états, pour faire, dans l'ancienne Constitution les changements qu'ils trouveraient nécessaires,
ou en faire une nouvelle analogue aux moeurs et aux usages du pays, s'ils le trouvaient
convenir.’
Dr. Gustave Le Bon: La Révolution française et la psychologie des révolutions. Bibliothèque
de Philosophie scientifique. Paris. Ernest Flammarion, 1912.
‘La foi étant contagieuse et la Rév. se présentant comme une ère nouvelle plusieurs des
peuples envahis opprimés par l'absolutisme de leurs rois, reçurent les envahisseurs en
liberateurs.’...; ‘Tant que les armées de la Rév. se heurtèrent à des peuples courbés sous le
jong de monarches absolus et n'ayant aucun idéal personnel à défendre, le succès fut
relativement aisé. Mais quand elles entrèrent en conflit avec d'autres hommes, possesseurs
d'un idéal aussi fort que le leur, le triomphe devint de beaucoup plus difficile.’ Blz. 217.
J.-Fr. Willems: Aen de Belgen, blz. 10.
Jules Delhaize: La domination française en Belgique. Tome I: La première conquête.
Dumouriez.
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Maar niet alleen met Frankrijk hadden de Belgen relaties aangeknoopt, ook met
de Bataven. Terwijl het enkel de democratische partij was, die nauwe
verstandhoudingen met de Fransche revolutionairen had, hadden zoowel Nootianen
als Vonckisten met de Bataven politieke relaties. De eersten wendden zich tot de
stadhouderlijke partij, de tweeden tot de revolutionairen, gelijk in het volgend citaat
duidelijk geëxponeerd wordt:
‘Het denkbeeld eener min of meer nauwe hereeniging der zestien gewesten was
in de laatste

‘Les Belges, la plupart du même race, de même langue que les Français, ne désiraient alors
qu'une chose: confier leur sort entre les mains de la grande soeur.’
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jaren van meer dan ééne zijde geopperd. De Nootianen hadden de regeering in Den
Haag met een Belgisch bondgenootschap, het huis van Oranje met de stadhouderlijke
waardigheid in eene Belgische republiek gevleid, het een en ander om zich den steun
van het Noorden, en van de bondgenooten van het Noorden, te verzekeren tegen den
Keizer. De Vonckisten van hun kant hadden voordeel gezien in een nauw verbond
met de Hollandsche uitgewekenen, ten einde, na gemeenschappelijk succes, een
groote democratische republiek te vestigen, die Zuid en Noord omvatten zou, en
waarin, door den bijval van talrijke elementen uit het Noorden, hun eigen partij veel
sterker zou kunnen staan dan in een Belgische republiek het geval kon zijn.’8
Het spreekt van zelf dat de te dien tijde althans zeker zeer Franschdolle Luikenaars
naar Frankrijk georiënteerd bleven, terwijl het Vlaamsche gedeelte van het land (toen
een overwegende meerderheid) veel meer de herinstelling der zestien provinciën
wenschte. Hunne bizondere verzuchtingen waren niet dezelfde, zegt de
Franschgezinde J. Delhaize, vele Vlamingen hadden de hoop eene vereeniging met
de Vereenigde-Provinciën gekoesterd, terwijl het grootste gedeelte der Walen
partijgangers waren eener vereeniging met Frankrijk of Spanje. De Bataafsche zoowel
als de Belgische democraten hadden hunne hoop in de Fransche Omwenteling gesteld,
zoo waren bij de Fransche legers die België moesten binnenvallen, Bataafsche en
Belgische batailjons gecreëerd.
Het essentieële in de openbare gezindheid te dien tijde blijft dus negatief: verlost
worden van de Oostenrijksche overheersching. Verdere algemeenheden zouden
bezwaarlijk uit deze periode te halen zijn, biz. geen positieve; de opinies der Belgen,
Vonckisten en Nootianen, waren te uiteenloopend. Het betrouwen der Belgen in de
Franschen, als rechtvaardige verdedigers der volkeren, kan enkel zijn basis in den
blinden partijgeest, den haat tegenover Oostenrijk vinden.
‘Nu dat de feiten niet meer als toen slechts eventualiteiten zijn, krijgt dit vertrouwen
een karakter van kinderlijke eenvoud. Nog kan men zich de hoop der Vonckisten
uitleggen, hun ideeën ten minste waren uit de beweging van den tijd, alhoewel reeds
ver verwijderd van de opinies die het in Frankrijk begonnen te halen, gesproten. (De
Vonckisten kwamen meer met de Girondijnen overeen, terwijl rond het tijdstip van
den inval in België de “Montagne”-partij meer en meer naar voren trad). Maar hunne
tegenstrevers mochten zij, de verdedigers van die bevoordeeligde “staten”, tot
uitroeiing veroordeeld, van Frankrijk steun en bescherming verwachten? Het blijkt
dat de volle verblindheid van den partijgeest noodig was om zulke illusies te
koesteren.’9
Zoo is dan ook gelijk wij reeds, aan de hand van Dr. G. Le Bon, schreven, het
sukses der Franschen hier ten lande zeer relatief.
8
9

Dr. H.T. Colenbrander: De Bataafsche Republiek. Nederlandsche Historische Bibliotheek
onder leiding van Prof. H. Brugmans. Meulenhoff & Co in het jaar 1908. Blz. 12.
Borgnet: Histoire des Belges, Tome I, blz. 249-250:
‘Aujourd' hui que les faits ont cessé d'être ce qu'ils étaient alors des éventualités, cette
confiance revêt un caractère de simplicité puérile. On s'explique encore l'espoir des
Vonckistes; leurs idées au moins étaient filles du mouvement de l'époque, quoique fort
éloignées de celles qui commencaient à prévaloir en France. Mais leurs adversaires
pouvaient-ils de là, attendre faveur et protection, eux les défenseurs de ces ordres privilégiés
voués à l'extermination. Il semble qu'il fallut tout l'aveuglement de l'esprit de parti, pour
nourir de tels illusions.’
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In elk overweldiger zou men een verlosser hebben gezien, gevolg van het
onpolitische optreden der Oostenrijksche regeering. Uit deze periode de verzuchting
der Belgen, opgeslorpt te worden door het Moederland Frankrijk, te halen, is geheel
bodemloos.

2. - De eerste inval. - Dumouriez.
De kommissarissen der Conventie.
Het eerste optreden der Franschen, na den veldslag van Jemappes, was van zulken
aard dat de sympathieën der Oostenrijksche Nederlanden voor ‘den verlosser’ meer
bestendig schenen te worden. Of Dumouriez' optreden op louter sympathieën voor
‘de zusternatiën’ berustte zou bezwaarlijk uit te maken zijn; enkel was het beslist
zeer taktisch, hevig kontrast met het
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later, onpolitisch optreden der Conventiekommissarissen. Wat ook de wezenlijke
bedoelingen van Dumouriez mogen geweest zijn, het is een feit dat hij in zijne
proclamaties aan de inwoners, de volledige onafhankelijkheid van de Oostenrijksche
Nederlanden herkende, niet enkel vrij in republikeinsche zin, maar ook volledig
souverein over eigen lotsbestemming, meeningen die hij later tegenover de
Kommissarissen en tegenover de Conventie zou verdedigen.
Alvorens Valenciennes te verlaten, vaardigde hij de volgende verordening aan al
zijne onderhoorige generaals uit:
‘Zoo gauw de generaal een stad van België zal binnentrekken zal hij het volk op
de Groote Markt bijeen doen komen en het van wege de Fransche republiek verklaren
dat het volk niet alleen vrij is en verlost van de slavernij van het Oostenrijksche huis,
maar ook dat het, volgens het steeds geldig blijvend natuurlijk recht, het volk is dat
souverein is.’ Overigens zegt hij ook in zijnen oproep aan de Belgen, dat hij enkel
gekomen is om de Oostenrijksche tyrannen te verjagen, ‘zonder zich in iets met de
grondwet die zij (de Belgen) zullen willen aannemen te bemoeien.’ ‘Generaal
Dumouriez’, zegt Cortebeeck,1 ‘dacht er nochtans niet aan ons als een overwonnen
volk te behandelen. Zijne bevelen en besluiten waren in dit opzicht onberispelijk.’
Verder laat generaal Dumouriez manifesten aan de inwoners uitdeelen, deze
manifesten zijn in de beide landstalen gesteld, taal-eerbiediging die bij het optreden
der Conventie-mannen geheel zou verdwijnen. Zonderling is het dat terwijl de
Fransche tekst van dit manifest het woord ‘Belges’ gebruikt, de Nederlandsche tekst
‘Nederlandsche volkeren, wij zijn uwe broeders’ houdt. Bij deze tekst merkt J. Staes2
dat het woord ‘Belges’ verkeerdelijk door ‘Nederlandsche volkeren’ vertaald werd,
hetgeen bewijst, meent hij, dat de vertaling door een Noord-Nederlander zou gemaakt
zijn. De opmerking is onjuist, Nederlanders was toen een in voege zijnde term,
daardoor werden de Vlaamschsprekenden van de Oostenrijksche Nederlanden bedoeld.
Verlooij gebruikt het woord; later gedurende den Boerenkrijg zouden de rebellen
insgelijks de betiteling ‘Nederlanders’ gebruiken, spijts het beslist lokaal Vlaamsch
karakter van dezen opstand.
Om over hunne belangen met de Fransche generaals te kunnen onderhandelen,
moesten de gemeenten volksvertegenwoordigers kiezen. Te Brussel werden bijna al
de kopstukken der Vonckistische partij gekozen, daaronder de
Groot-Nederlandsch-gezinde advokaat Verlooij, hetgeen wel daarop wijst dat niet
enkel de ‘middelmates’, steeds met den veroveraar eens, de oogen op Frankrijk
gevestigd hadden, maar ook diegenen, die nationale doeleinden najagend,
behulpzaamheid van wege Frankrijk verwachtten. De goede trouw der Belgen werd
door het optreden van Dumouriez bevorderd.
De eerste ontgoochelingen wachtten de Belgen, vooral de Vlamingen, wanneer
de afgevaardigden van het Fransch ‘Comité d'Achats’ hier zouden rondreizen met
het doel groote hoeveelheden levensmiddelen op te koopen. Dat zij in Vlaanderen
niet te best onthaald werden verhalen zij zelf aan Dumouriez. ‘Zij’ (de afgevaardigden)
‘begonnen met mij te zeggen dat, in Vlaanderen en Brabant, de enkele gedachte dat
zij voor eene Fransche maatschappij met exportatie-doel, de waren opkochten,
1
2

Cortebeeck: De Fransche overheersching in België (van 1792 tot 1815), bekroond door de
Kon. Vlaamsche Academie. Gent, A. Siffer, 1899.
J. Staes: De Sansculotten te Antwerpen, deel I, blz. 12, Lod. Janssens, Antwerpen, 1893.
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voldoende was geweest om hun het grootste gevaar van gehangen te worden op den
hals te halen.’3
Hoe generaal Dumouriez over de werkzaamheid en het wezenlijke doel van dit
‘Comité’ dacht, schrijft hij duidelijk in zijne ‘Mémoires’. Het is een vreeselijke
beschuldiging:
‘Zij’ (Cambon en Pache, toenmalige Fransche ministers van buitenlandsche zaken
en van oorlog) ‘verhoopten dat de volledige hongersnood den generaal zou dwingen
België te behandelen, zooals de generaal Custine het bezette gedeelte van Duitschland
behandelde, dat dit gedrag de Belgen zou woedend maken, hen de een of de andere
gewelddaad zou doen begaan, hetgeen

3

‘Ils ont commencé par me dire que la seule opinion où l'on était en Flandre et en Brabant,
qu'ils achetaient de la part d'une Compagnie française, pour exporter, les avait mis dans le
plus grand danger d'être pendus.’ J. Delhaize, deel I, blz. 303.
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de Conventie in de mogelijkheid zou stellen de Belgen als vijanden te behandelen,
hun land aan te hechten als veroverd en er het plunderingssysteem te volgen dat
sedertdien onder eenen even gruwelijken vorm ingevoerd werd.’4 De beslissende
ontgoocheling, en ook ontnuchtering, zou den Belgen slechts door het dekreet van
15 December 1792 gebracht worden. Dit wat het eerste stadium van het
aanhechtingsproces en de eerste manifestaties van de Fransche uitbreidingsbetrachting
tot aan den Rijn, betrachting die op het laatst van 1792 in de Nationale Conventie
fel veld begon te winnen. De zienswijze van Brissot, in een brief aan Dumouriez
uiteengezet, - ‘eene zienswijze wint hier al langer hoe meer veld: de Fransche
republiek moet slechts den Rijn als grens hebben’ - en de redevoeringen van Danton
zijn voor de ideologie van dit Conventie-tijdperk van markante beteekenis, zooals
wij in het volgend hoofdstukje ‘de evolutie van het Fransch republicanisme’ zullen
uiteen zetten. Dit diende voorop gezegd omdat het optreden van de Conventie
tegenover België niet uit hare machtige betrachting, hare ‘Reingelüste’ mag
geschakeld worden.
Het dekreet van 15 December 1792 was de zedelijke aanhechting van België, het
was de eerste uiting van het centraliseerende republikeinsch absolutisme. De Belgen
moesten Fransch identische grondwet en instellingen aannemen; het was het negeeren
van hunne souvereiniteit. Enkel de voorloopige besturen van Mons, Charleroi en
Luik (dus het Waalsch gedeelte van het land) gingen 't akkoord met het dekreet.5
Van al de andere zijden van het land gingen luide protestaties op. Door Sandelin
werd, in opdracht van het voorloopig bestuur te Brussel, een brief naar de Nationale
Conventie gestuurd. ‘Wetgevers van Frankrijk’, zoo het stuk, ‘wij zijn Belgische
republikeinen en het is aan Fransche republikeinen dat wij schrijven. Deze groote
gemeenschappelijke trek laat geen andere taal dan die der oprechtheid en
waarheidsliefde toe. Wij hebben het, op verslag van Cambon, handelend uit naam
der vereenigde diplomatische, financiëele en krijgscomité's, dekreet in de Nationale
Conventie uitgelokt en verrast, gelezen. Dit dekreet is een aanslag op de in menige
omstandigheid door de Conventie herkende Belgische souvereiniteit.6
De protestaties bleven volgen, ook de relletjes, tot een tamelijk uitgebreide
boerenopstand tusschen Waver, Halle, 's-Gravenbrakel, Zinnik en Geeraardsbergen.
De besturen, zoowel communale als provinciale, die reeds van vroeger opdracht
hadden, werden uit hoofde van dit dekreet afgeschaft. Op 30 Januari 1793, werd te
Gent, de administratie-generaal der provincie gescheiden, onder voorwendsel dat zij
4

5
6

‘Ils espéraient que la disette absolue forceraient le général à traiter la B. comme Custine
traitait les pays allemands; que cette conduite irriterait les Belges, les porteraient à qq.
violence, qui mettrait la Convention dans le cas de les traiter comme ennemis, de les réunir
comme pays conquis, et d'y excercer le système de spoliation qu'on y a introduit depuis sous
une autre forme toute aussi atroce.’ Campagnes du général Dumouriez dans la Champagne
et la Belgique. T. II, geciteerd door Borgnet, II, blz. 105.
J. Delhaize, T. I, blz. 354.
‘Législateurs de la France, nous sommes des républicains belges, et c'est à des rép. français
que nous écrivons; ce grand caractère qui nous est commun, n'admet d'autre langage que
celui de la franchise et de la véracité. Nous avons lu le décret du 15 de ce mois, provoqué
et surpris à la Convention nationale, sur le rapport du citoyen Cambon, au nom des comités
diplomatique, des finances et militaires réunis. Ce décret est un attentat contre la souveraineté
belgique, souveraineté qui a été reconnue en maintes circonstances par la convention.
Pourquoi ce langage de conquérant?...’
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van het volk geen zending hadden. De handschriftelijke kronijk van J. Nolf7 verhaalt
het feit als volgt:
‘Ja, de vergaedering tot Gent, onafgevraegt,
Wiert op het oogenblik vernietigt en verjaegt,
Uyt Frankryks naem, met last hun nergens te verzaemen,
Of iets, aangaende 's Lands bestiering, te beraemen,

7

Dit handschrift maakt deel uit, volgens gemeld wordt in Ons Vaderland tijdens de Fransche
overheersching (1792-1802, door Th. Sevens, Nr. 79 van het Davidsfonds, Kortrijk, Eugène
Beijaert, 1892), van de bibliotheek van Goethals-Vercruysse te Kortrijk.
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Indien ze als stoorders der gemeyne rust niet
Behandelt wilden zijn; en zulks is ook geschied
Rondom heel Nederland. Daer viel niets op te dingen:
't Decreet wiert uytgevoert door 't volk daartoe te dwingen.’

De Fransche Conventie zet de aanhechtingscampagne voort. De vraag ‘La Belgique
désire-t-elle sa réunion à la France?’ wordt brutaal gesteld in de volksvergaderingen.
Nergens anders dan te Luik werd deze vraag, zonder geweldplegingen van Fransche
zijde positief beantwoord. In alle andere plaatsen werd het antwoord door de
‘baïonnettes républicaines’ beinvloed. ‘Wij stellen een onbetwistbaar feit vooruit’,
aldus Borgnet, ‘met te zeggen dat de Franschen de meerderheid van die
volksvergaderingen vormden en hunne gedachten deden overwegen.’8 Dit was het
werk geweest der afgevaardigden van de Fransche Conventie-kommissarissen en de
in Frankrijk meer en meer naar voren tredende centraliseerende en als dusdanig
aanhechtingsgezinde geest.
Dumouriez kon niet anders dan in konflikt treden met deze afgevaardigden. Hij
stond trouwens ook op een ander politiek standpunt, - vroeger was hij lid geweest
van een girondijnsch kabinet, terwijl de kommissarissen tot de ‘Montagne’ behoorden.
Zoo stond Dumouriez politiek ook dichter bij de Vonckistische democraten. Reeds
had hij bij de Conventie protest aangeteekend tegen het opkoopen van waren door
het ‘Comité d'Achats’, nu moest hij beslist tegen den geest van den Conventie zelf
in. Hij begreep dat de vriendschappelijke houding niet meer vol te houden was. In
een scherpe woordwisseling had Dumouriez reeds de waarheid aan de
Conventie-kommissarissen gezegd. Daar dit resultaatloos bleef, drong hij kraniger
bij de Conventie aan, tot het eindelijk totaal losbarst in zijnen brief van 12 Maart
1793: ‘Men vleit U, men bedriegt U, ik ga eindigen met de band te scheuren, men
heeft de Belgen allerlei verdrukkingen doen onderstaan ... men heeft U belogen over
hun karakter en hunne inzichten.’9
Aldus de strenge belijdenis van een Fransch generaal. De brieven hadden geene
uitwerking, werden zelfs niet voorgelezen, zoodat de kommissarissen vrije hand
bleven hebben. Toen in 1793 de Oostenrijkers weerom meester werden in 't land,
was de verbittering van de inwoners tegenover de Fransche indringers ten top
gestegen. ‘En welke zwenking in de openbare gezindheid’, zoo konkludeert de hevig
Franschgezinde J. Delhaize, ‘Zoo sterk als men de komst van de Franschen gewenscht
had in 1792, zoo sterk wenschte men hunne neerlaag in 1793. Nooit was er sterkere
terugwerking in de gezindheid van een volk geweest.’10

3. - Het nieuw absolutisme
De veroverings- en aanhechtingszucht die zich, in de Nationale Conventie, sedert
1792 van sterk tot sterker begon te uiten is de zonheldere manifestatie van de tot een
zeer tastbare ‘Realpolitik’ evolueerende geestesgesteldheid van diegenen die voorheen
8
9
10

‘Nous avançons un fait incontestable en disant que les Français composaient la majorité de
ces sociétés populaires, et y faisaient prévaloir leurs idées.’ T. II. blz. 146.
‘On vous flatte, on vous trompe, je vais achever de déchirer le bandeau. On a fait éprouver
aux Belges tous les genres de vexations... on vs. a menti sur leur caractère et leurs intentions.’
J. Delhaize: konkluzie van het eerste boekdeel, blz. 436.
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op louter ideeële voldoeningen schenen tuk te zijn; de mooie woorden zullen ten
hoogste nog als decorum kunnen dienst doen, al die schoone maximes, zal een
Fransch-republikein in 1795 zeggen, ‘zijn slechts goed voor schoenmakers’. De
Conventie, en later het Directorium wenschen tastbare voldoeningen, nadat hunne
legers de zegepraal behaald hebben en dat het kanon bewezen heeft dat de Fransche
Conventie-leden of Directeuren alleen bevoegd zijn de volkeren recht te laten
wedervaren en al de internationale konflikten op beslissende wijze af te handelen.
De zoo luid verkondigde menschen- en volkenrechten, door dewelke de op dat
oogenblik, door innerlijke twisten of door eeuwenlange afhankelijkheid minder sterke
natiën, zooals respectievelijk de Bataven en de Belgen, zich hadden laten om den
tuin leiden, bleken weldra enkel dekoratieve waarde te hebben. De Fransche,
zegepralende politiekers hechtten heelemaal geen belang
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meer aan de in 1789-91 vooruitgezette menschenrechten en nog minder aan de
volkenrechten; wanneer het absolutisme binnenlands toegepast wordt, volgt het a
fortiori buitenlandsch; beide rechten blijven slechts een illustreerend karakter bewaren.
Het verschil tusschen de republiek en Lodewijk de XIVe wordt uit dezen hoofde al
langer hoe kleiner; indien men in de jaren 1789-92 nog beweerde dat de republiek
de souvereiniteit van het volk erkende, zoo wijzen de jaren 1794-95 duidelijk uit dat
er een groot verschil bestaat tusschen volkssouvereiniteit en de souvereiniteit van
het Fransche volk, dat slechts dit laatste belang heeft en verder dat ook indien
Frankrijk steeds één en onverdeelbaar moet blijven, de andere staten gerust tot in het
oneindige mogen verbrokkeld worden wanneer dit voor de zoo betrachte ‘limites
naturelles’ van de Republiek noodzakelijk zou blijken.1
Het is ongetwijfeld dank het woordendecorum van de Fransche republikeinsche
mentaliteit dat, zooals hun nu door nieuw gekomenen verweten wordt, talrijke
geschiedschrijvers zich hebben laten misleiden; dezen hebben in de Fransche
Omwenteling de hergeboorte van de oude Europeesche wereld meenen te ontdekken.
Het modern kriticism nochtans heeft het romantisch dweepen met de Fransche
revolutie den gevoeligen slag toegebracht. De Fransche auteurs zelf, zooals Dr.
Lebon, A. Sorel, Jules Madelin e.a., staan zeer nuchter-kritisch tegenover deze
periode; de meeningen van Esquiros en Quinet, de groote vereerders van de revolutie,
doen geen opgeld meer, tenzij hier en daar, als bij den hevig-Franschgezinden en
reeds meermaals als dusdanig geciteerden Belgischen auteur J. Delhaize, - natuurlijk
‘plus catholique que le pape’, - auteur die het nog steeds voor waar houdt dat de
‘erkentelijkheid van de gansche wereld tegenover de milddadige, Fransche natie
volledig en eeuwigdurend moet zijn’, omdat ‘geen enkele natie, door den loop der
eeuwen, zulke glorierijke en zulke vruchtbare taak vervuld heeft.’2
Zulke geestestoestand spruit voort, buiten de sterke voor-ingenomenheid om, uit
het feit dat al te vaak de vruchtbaarheid, het resultaat van eene omwenteling in
verhouding met haar geweld gedacht wordt. Ook niet het minst tot haar sukses heeft
de phraseologie der Revolutie, met de konsequenties van een heele boel uiterlijke
nieuwigheidjes, bijgedragen. Verder schijnt dit resultaat zoo geweldig, juist omdat
Frankrijk verder achteruit stond dan andere landen van Europa, en de Revolutie in
Frankrijk niet anders dan geweldig kon zijn en zich niet, zooals in Duitschland, door
het werk der geleerden voltrekken kon of zooals in Oostenrijk waar de vooruitgang
reeds door een zeer ‘verlicht’ vorst was gepatroneerd geworden. In Frankrijk was de
anarchie zóó dat een koning zich onledig hield met het sleuteltjes vervaardigen, een
bierbrouwer generaal speelde.
Aan al de hernieuwende kracht van deze omwenteling, zoowel als aan het
geweldige van deze reuzen-generatie (‘génération de géants’, men houdt ze nu meer
algemeenlijk voor ‘Rhéteurs’) wordt weinig geloof gehecht. ‘De Fransche revolutie
die aan de eene als de ondergang, aan de andere als de hernieuwing van de oude

1
2

Albert Sorel: l'Europe et la Révolution française. Quatrième partie: Les limites naturelles.
Plon-Nourrit et Cie, Paris, 1903. Blz. 275.
Jules Delhaize, hooger geciteerd werk: La reconnaissance du monde entier envers la
généreuse nation française doit être entière et éternelle. Aucune nation n'a accompli, au
travers des siècles une tâche aussi glorieuse et aussi féconde. Blz. 92.
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Europeesche wereld voorkomt, is enkel het natuurlijk en noodzakelijk gevolg van
de geschiedenis van Europa geweest.’ meent A. Sorel.3
Beter de knoop doorhakkend is Mr. W.J.L. van Es in eene onlangs verschenen
studie4: ‘Frankrijk meende met zijn Omwenteling aan Europa vrijheid, gelijkheid en
broederlijkheid te hebben gebracht. Niet het minst omdat langen tijd anderen zulks
hebben geloofd. De tijd is

3

4

Alb. Sorel, als hooger, première partie: Les moeurs politiques et les traditions. Ouvrage
couronné par l'Ac. Française. Prix Gobert.
‘La Révolution française qui apparait aux uns comme la subversion, aux autres comme la
régénération du vieux monde européen, (est) la suite logique, et nécessaire de l'histoire de
l'Europe.’ Blz. 8.
Mr. W.J.L. van Es: Het nieuw Europa, verschenen in Dietsche Stemmen, nrs. 1 en 2, (jaar
1915) en ook apart te Utrecht, 1916.
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voorbij dat wij de Fransche revolutie als keerpunt voor een nieuwe richting
beschouwen. Dat de vrijheidsgedachte van Frankrijk schijnt te zijn uitgegaan is alleen
het gevolg van een gezichtsbedrog. In alle landen gistte het, broeide het. In Frankrijk
sloeg de vlam uit, omdat van de toenmalige beschaafde staten het een der meest
achterlijke was en de crisis dus geweldiger moest zijn dan bijv. in Oostenrijk, in
Polen of in Nederland. Bij ons waren het meer staatkundige verschillen, in Frankrijk
sociale daarbij.’
Dat de Fransche Revolutie zoo spoedig haar ideëel karakter verloor ligt in het
persoonlijk belang dat bij de meeste der omwentelaars primeerde; daarvan werd het
algemeen belang afhankelijk. In 1792 had Camille Desmoulins de werkelijke dracht
van de Omwenteling goed gesitueerd: ‘Onze Omwenteling heeft slechts wortel in
de ikzucht en de eigenliefde van elk; uit deze vereenigd is het algemeen belang
geboren.’ Maar het is vooral Thermidor met de val van Robespierre die den
scheidsmuur daarstelt: diegenen die vóór Thermidor komen, handelen gedeeltelijk
ideëel: de Girondijnen, Danton, het typus van den Franschen ‘chauvin’; Cloots,
volgens zijn internationalistisch ideaal; Robespierre, onder den invloed van
Jean-Jacques, den primitieven kultus van het ‘Étre-Suprême’ huldigend, scherp
tegenover de rationalisten en anti-katholieken; Hébert en Chaumette, onder den
invloed der Encyclopedie, voornamelijk Diderot en verder Voltaire; - terwijl de
meeste der naar het voorplan tredende personen na Thermidor beslist het avontuurlijk
karakter dragen: Fouché, Barras, Merlin de Thionville, Tallien, Sieyès, Letourneur,
Cabamcérès maken de Republiek ondergeschikt aan hun eigen belang, niet meer
vereenzelvigen zij zelfs deze twee interessen gelijk vroeger onder het schrikbewind
van Robespierre nog wel het geval was.
Geenszins wil dit echter beteekenen dat slechts na Thermidor de zwenking in den
Franschen geest zou gebeurd zijn; voor de kleinere volkeren, dus voor ons, was
Jemappes, later Fleurus en de inneming der Hollandsche versterkte plaatsen van
decisief belang, want, - en hierdoor wordt weerom duidelijk hoe snel de vooropgezette
hernieuwing vergeten werd, daar waar het eigen-belang, weze het dan ook eigen
belang van de Fransche Republiek, gold, - want dus de overwinning van het Fransch
kanon is natuurlijk van grooter beteekenis voor de evolutie-leer van het Fransche
denken gedurende dit tijdvak, dan welk ideeële oorzaak ook. De redevoeringen van
Danton zijn de uitdrukking van deze overwinningen, zij worden van dag tot dag
arroganter; aldus blijkt Danton dan ook, gelijk wij hooger zeiden, het typus van den
Franschen ‘chauvin’ te zijn.
Wat verder een van de grootste zwaktepunten van de Fransche Omwenteling
uitmaakt en waarin haar gemis aan werkelijk-blijvende sterkte ligt is haar sectarisme.
Zou het mogelijk zijn, buiten ‘l'égoïsme et les amours-propre de chacun’, volgens
C. Desmoulins, in de Fransche Omwenteling één aan de Revolutie alleen
gemeenschappelijken trek te ontdekken? Is de tot het uiterste gevoerde anti-katholieke
werking van Hébert en Chaumette verzoenbaar met den kultus van het opperwezen,
volgens Max. Robespierre? En dan weer welke marge van deze tot A. Cloots, tot
Danton, tot Desmoulins? De ‘onverdeelbaarheid der Fransche Republiek’ berustte
allerminst op de tot één macht vergroeide eendracht; zij is weldra slechts een
kunstmatig en bureaukratisch aangekweekte.
Zoo bleek het dan ook dat er werkelijk buiten het decorum niet veel veranderd
was: of nu de mode aan de ‘merveilleuses’ was in plaats van aan de herderinnetjes,
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en of nu Hélène Cabarrus, de beroemde ‘Notre Dame de Messidor’, de vrouw van
het Conventie-lid Tallien, en Mevr. Récamier den toon aangaven, in plaats van de
Marquise de Pompadour, dat verschil is waarachtig niet groot. Bij deze vergelijking
moge het dan ook even aangestipt worden in welke sterke mate, zoowel onder de
Republiek als onder het Koningdom, de rol van de vrouw, van de charmeerende
vrouw, overwegend was. De Fransche politiek van de XVIIIe eeuw werd overwegend
door de vrouw beïnvloed: De Pompadour, Mme Dubarry, Marie-Antoinette, Mme
Rolland, Mme Tallien; de litteratuur-salons gedurende het eerste deel dezer eeuw; de
royalistische herleving in de salons der ‘merveilleuses’. ‘Cherchez la femme’ is een
Fransche staatsleuze.5 Zoodus dat het essentiële kwaad

5

Karl Joël: Neue Weltkultur, uitg.: Zehn deutsche Reden, Kurt Wolff, Leipzig, 1915. De auteur
merkt op dat er als een soort eedverbond tusschen het ‘vrouwelijke’ en het Fransche
volkspsyche bestaat.
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bleef bestaan en het bleek een dwaas betrouwen te zijn dat, door het onthoofden van
diengene die het absolutisme vertegenwoordigde, het absolutisme, de markante trek
van het Fransche volks-psyche, zou gevallen zijn. Het monarchaal absolutisme werd
vervangen door dat van enkele ‘Strebers’, en de wantoestand die beschouwd werd
als voortspruitend uit het eerstgenoemde regiem, verergerde onder het tweede. Merlin
de Douai bekent het zelf, bijna kinderlijk naïef in zijne rede over de dialekten en het
gebruik der algemeene taal: ‘Indien Lodewijk de XIVe deze maatregel getroffen heeft
dan kunnen wij, om de vrijheid van het Volk te bevestigen, toch wel gelijksoortige
maatregelen aanwenden, en moeten wij op onze beurt tot de versterking van de
Republiek wel die maatregelen gebruiken, die vroeger slechts ten doel hadden de
ketenen onzer vaderen nog vaster te smeden.’6 Merlin bekent hierdoor dat de
Republiek er niet tegen opziet hetzelfde absolutisme als lodewijk de XIVe, de groote
despoot, te huldigen. Het is stellig zeer karakteriseerend en ware het niet zoo naïef,
het zou erg schaamteloos zijn.
Maar niet enkel was de centraliseering blijven bestaan; neen, sterker dan ooit
tevoren zou dit systeem, nu niet meer ten bate van de tyrannen, maar wel in het
voordeel der Republiek, zooals Merlin zegt, volgehouden worden. In Parijs zou zich
de heerschappij van een de meerderheid terroriseerende minderheid geweldig doen
voelen; erger dan de hoofdstad zouden er de Fransche provinciën aan toe zijn, daar
hadden immers de afgevaardigden der Conventie vrij spel; maar het ergst weerom,
dat spreekt vanzelf, zou het ellendige ‘pays conquis’ het te verduren hebben. De
dwingelandij gaat niet meer van één enkele persoon uit, als onder het vorstendom,
maar wel van eene reeks Jacobijnsche arrivisten, waarvan elk op zijne beurt in het
veroverde land het hooge en decisieve woord wil te zeggen hebben. Zoo valt, wanneer
we een balans van het despotisme maken, de rekening sterk in het nadeel van het
republikeinsche regiem uit: geen despotisme kan opwegen tegen dat van deze
Fransch-uitschot-oligarchie. Dit merkten de Brusselaars dan ook spoedig op en in
een in het jaar 1792 aangeplakt versje stelt de auteur vast dat het bepaald de moeite
niet loont een tyran (den Oostenrijkschen vorst) te verjagen, om er met dozijnen
terug te nemen. Zoo vallen wij, zegt het stuk, van kwaad in slechter.7
De Republiek had dus spoedig hare principes van de eerste dagen moeten
prijsgeven. Het absolutisme van de Capet's werd vervangen door dat der republikeinen,
dat zelf weldra - en zulks wijst weerom niet op de groote geestesbevrijdende en
kommunikatieve kracht die van de Omwenteling zou uitgegaan zijn, - op het
Keizerrijk zou uitloopen. Het tastbaar resultaat schijnt niet zeer groot. Ook blijkt het
weinig doordacht eene Omwenteling tegen het absolutisme op touw te zetten, om
zelf zeer spoedig diezelfde politiek te huldigen; maar het is waar dat men van een
door hartstocht, wanorde en arrivisme gekarakteriseerde gedachtenbeweging geen
6
7

Maurits Josson: Frankrijk de eeuwenoude vijand van Vlaanderen en Wallonië. Uitg.:
Engelbert, Breda, 1913. Vertaling van den tekst van M. Josson.
‘Un tyran nous chargeait de chaînes,
Nous aurions chassé celui-là,
Pour nous en donner par douzaines,
Ce serait nous jeter de Charybde en Scylla.’
Adolphe Levae, Les Jacobins, Les Patriotes et les Représentants provisoires de Bruxelles.
1792-1793. Bruxelles, Librairie Ancienne et Moderne, 1846.
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logica eischen mag, meent terecht Charles Pergameni.8 Het republikeinsch
autoritarisme toont zich dadelijk enkel een ‘nieuw spel’ despotisme. Het eenig
verschil.
De tot het uiterste doorgevoerde centralisatie was een gevolg van een in de
werkelijkheid verkeerdelijk tot eenvormigheid overgezette gelijkheidsbetrachting.
Terwijl ‘Vrijheid, broederlijkheid’ gerust uit de lijfspreuk mochten geschrapt worden,
bleef het vereenvormigen door centraliseering, hetgeen hun de gelijkheid brengen
moest, de bijzondere werkzaamheid der Fransche Republiek. Het is nochtans deze
leugenachtige, onbepaalde Pythia-formuul: ‘Vrijheid, gelijkheid, broederlijkheid’,
die een geweldigen invloed heeft gehad. De aanlokkelijkheid der phrasen.

8

Charles Pergameni: De l'esprit Bruxellois sous le Directoire et au début du Régime français.
Bruxelles, Lamertin, ed. 1914. Blz. 23.
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‘Niettegenstaande de zwakte van haar rationeelen inhoud, was de rol van de
republikeinsche lijfspreuk “Vrijheid, gelijkheid, broederlijkheid” gewichtig. Deze
betooverende formuul, die op onze muren gegrifd is gebleven, in afwachting dat zij
het in onze harten zal wezen, heeft werkelijk de bovenmenschelijke kracht door de
toovenaars aan zekere woorden toegeschreven, bezeten.’
‘Hare keus was zeer gelukkig. Zij behoort tot die reeks onduidelijke,
droomwekkende spreuken, die iedereen vrij naar zijne wenschen, zijnen wrok en
zijne hoop overzetten mag. Voor wat het geloof aangaat, komt de werkelijke zin der
woorden er minder op aan, de hun toegeschrevene maakt hunne kracht.’
‘Van de drie princiepen der Omwentelingslijfspreuk bracht de gelijkheid de meeste
gevolgen voort.’9 Zoo schrijft dr. G. Lebon.
‘Van de vrijheid, de gelijkheid, de broederlijkheid is ons enkel de gelijkheid
gebleven.’ Aldus de secretaris der Académie française, M. Etienne Lamy.10
Het is natuurlijk dat voor de absolutistische Fransche geest van de drie in de
lijfspreuk geschrevene idealen de gelijkheid het meest interest bieden moest; zij toch
kon het best absolutistisch geïnterpreteerd worden. Zij was het best aan het Fransche
karakter aan te passen. Zoo volgde uit de gelijkheidsbetrachting, de centraliseering:
de vlakmaking.
‘De Fransche Republikeinen hadden in gansch hunne staatsinrichting de meest
overdrevene centralisatie ingevoerd. Hun afkeer voor het federalisme, de vrees dat
men de onafscheidbaarheid der Republiek mogelijk in gevaar zou brengen, had hen
in het tegenovergesteld kwaad doen vallen. Zij verwarden éénheid met eenvormigheid
en verloren uit het oog dat, terwijl zij de macht van het middenpunt des Staats meer
dan wenschelijk en voorzichtig was vergrootten, zij tevens alle sporen van zelfstandig
leven in de provinciën deden verdwijnen.’11
Het centraliseerende systeem was met de tradities van onze gewesten geheel in
tegenstelling. De ‘Blijde Inkomst’ en andere vrijheden, al bestonden die dan ook
slechts op papier of andere die niet op papier en toch in werkelijkheid bestonden,
hadden nooit den druk van Weenen zoo doen voelen als nu het centraliseerend
autoritarisme den druk van Parijs.
De aanhechting van het bezet gebied zou de natuurlijke uitwerking van deze
opvattingen zijn. De departementale inrichting van deze gewesten zou de inwoners
tot rang van Fransche staatsburgers verheffen. Zoo kwam de gelijkheid tot stand
werd gedacht; daar zij nochtans met de verscheidene volkstemperamenten geen
rekening gehouden hadden, liep dit systeem op vereenvormiging uit. Tegelijkertijd
als deze gelijkheidsbetrachting, die niet als een lokaal Fransche, maar wel als een
volledig humanitaire aanzien werd, en als haar materiële konsequentie, ontwikkelde
zich een andere ook op de aanhechting van de bezette gewesten doelende betrachting:
de Rijnlust. Terwijl de eerste als een uitsluitend humanitaire bedoeld werd, zoo was
er dan ook slechts spraak van aanhechting van het bezette gebied, de andere
betrachting op uitsluitend Fransch standpunt staande, komt in de Conventie eenvoudig
uit voor eene aanhechting van het veroverde gebied. Terwijl in het bezet land slechts
het humanitaire doel voor oogen werd gehouden, - en als natuurlijke konsequenties
daarvan de voordeelen van dewelke de bewoners, eenmaal Fransche staatsburgers,
9
10
11

Dr. G. Lebon: Als hooger geciteerd werk. Blz. 151-152.
Etienne Lamy: Au service des idées et des lettres, Paris, Bloud & Cie, éd. 1909. Blz. 353.
Prayon-van Zuylen: De Belgische taalwetten. Blz. 60.
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zouden genieten, werd in Frankrijk de openbare opinie meer gaande gemaakt voor
de voordeelen die de Franschen ongetwijfeld bij zulke aanhechting zouden opdoen.
Dualisme, noodzakelijk voor het welgelukken der goede zaak.
Wanneer wij nu de eerste betrachting grondiger onderzoeken, komt zij ons niet
geheel bewust de kleine volkeren bedriegelijk om den tuin leidend voor. Men heeft,
- deze stelling is biz. van negentiende-eeuwsche conservatieven uitgegaan, - de
tegenover de kleine volkeren gepleegde wandaden meer gehouden voor een soort
satanisch genoegen der Omwentelaars veel meer dan daarin een natuurlijke uiting
van het Fransche volks-psyche te zien. De Franschen meenden werkelijk, - en het is
niet merkbaar dat zij in dit opzicht zouden veranderd zijn, - dat een opslorping der
kleine volkeren
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door den grooten moederstaat Frankrijk slechts het vurigste verlangen van die volkeren
kon zijn. Er dient nu eens vooral rekening gehouden met de Fransche
meerderheidswaanzin. Tot hiertoe heeft Frankrijk nog geene afdoende les gehad en
het is juist daarom wel te betwijfelen of dit ooit gebeure. Niet het minst om dezen
meerderheidswaanzin bij de Franschen hoog te houden heeft de buitenwereld
bijgedragen. Frankrijk wordt nog steeds voor het kultuurland gehouden, spijts men
zich mag afvragen waarom: in de XIXe eeuw is er weinig wegbepalend van Frankrijk
uitgegaan: Nietzsche, Ibsen, Tolstoï staan buiten Frankrijk, terwijl dit land juist aan
deze vreemdelingen heel veel te danken heeft. Van een andere zijde blijft Frankrijk
in de katholieke wereld steeds voor ‘de oudste dochter der Roomsch-katholieke kerk’
doorgaan, alhoewel Frankrijk wel de meest areligieuze natie van de wereld blijkt te
zijn. Zoo vegeteert Frankrijk op een verloopen roem: maar noch Frankrijk zelf, noch
de buitenwereld, hetgeen erger is, willen dit gelooven. Tegenover de buitenwereld
blijft Frankrijk de goedzakkige toegevendheid van den meerdere tegenover den
mindere huldigen, Heel Frankrijks meerderheidswaanzin ligt geformuleerd in dien
zin, gezeid door een Franschman, wanneer men hem zijn oordeel vroeg over de
danskunst van een Engelschen vorst, als goed danser bekend: ‘Wel’, zeide de
Franschman, ‘voor een vreemdeling danst hij behoorlijk goed.’ Of verder in den zin
van Montesquieu in zijn Lettres persanes: Hoe kan men enkel Perziër zijn? ‘Frankrijk
blijft, volgens de Fransche mentaliteit, het groote vaderland, gelijk voor de geloovigen
de hemel zulks hiernamaals is.’ ‘Het wil er bij een Franschman maar niet in dat men
enkel Duitscher, Engelschman, Deen zou kunnen zijn.’12 Zoo heeft men dan in
Frankrijk ook een zonderlinge opvatting over decentralisatie en federalisme. Praat
met een Franschman over de Bewegingen der kleine volkeren, over de Vl. B. bijv.,
hij zal precies doen of hij snapt het wonderwel en zijn antwoord zal ongeveer luiden:
‘Ja, dat begrijp ik. Zie, ik ben van Rijssel, denkt u wat verschil met de Parijzenaars
en wèlken toon die heeren tegenover ons aannemen.’ Zij beschouwen heel de wereld
als een stukje ‘Province’. In den laatsten tijd is er in Frankrijk eenigszins spraak
geweest van decentralisatie; men neme vooralsnog deze beweging niet te ernstig op:
tot nog toe is het slechts politiek dilettantisme. Wanneer men nagaat hoe de
Provençaalsche Beweging door het groot publiek en door de groote dagbladen
geïnterpreteerd wordt, dan zal het klaar en duidelijk blijken dat heel die
decentralisatie-beweging slechts dilettantisme is. (N.B. van wege de Franschen, de
Provençaalsche opvatting laat ik er buiten). ‘Mistral’, zoo de doorsnee-kranten,
‘Mistral, poète provençal mais bon patriote avant tout.’ (‘Goed vaderlander’ zou in
dit geval door een buitenstaander voor ‘goed Provençaal’ kunnen gehouden worden.
Dat is mis. Een goed patriot is volgens de Fransche mentaliteit, steeds een naar
Frankrijk georiënteerde). Van de Provençaalsche en dus a fortiori van elk
buitenlandsche klein-natie-beweging begrijpt de Franschman, volgens de kranten,
tijdschriften en boeken getuigen, heel weinig. Men houdt deze verscheidene
Bewegingen voor artistieke liefhebberij: als dusdanig lofwaardig en goed te dulden.
Men beschouwt die Bewegingen ongeveer als de in den laatsten tijd in Frankrijk
door enkele salon-auteurs gehuldigde Heimat-kunst: Botrel, Theuriet, Bazin,
Bordeaux; Bretanje is het land van de St. Jans-dans en de zeur-liedjes van Botrel;
Provence, het land van Mireille; het land der Basken is gekarakteriseerd door het
12

A. Lien: Das Märchen von der französichen Kultur. Uitg.: Verlag Curtius, Berlin, 1915.
Inleiding.
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vendetta-temperament, zooals Korsika; verder strekt hun begrip niet. De menschen
die daar wonen betalen lasten aan de Fransche Republiek, voldoen aan de Fransche
militiewet, - zelfs aan de ‘trois ans’, - dus zijn ze goede Franschen.
In een onlangs verschenen boek karakteriseert de auteur, die, volgens het
voorwoord, in een in dezen oorlog neutraal land geboren blijkt te zijn en langen tijd
te Parijs vertoefd heeft, de Fransche meerderheidswaanzin aldus: ‘De ziekte zelf is
eeuwenoud, niet akuut, maar zoo chronisch als maar mogelijk: dat Frankrijk en zijne
kultuur al de gebuurvolkeren en hunne kultuur van wijd overtroffen heeft en nog
overtreft, dat is voor alle volkslagen eenvoudig een geloofsartiekel, een van die
eeuwige waarheden, die al te openbaar zijn om nog ernstig uit-
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eengezet te moeten worden. Dit diep en onuitroeibaar ingewortelde bewustzijn der
eigen meerderheid, gekoppeld met eene hooghartige toegevendheid tegenover alles
wat buitenlandsch is, was te allen tijde een der meest bepalende trekken van het
Fransch karakter.’13
Om dit te staven haal ik een paar zinnen van den hartstochtelijken Franschen auteur
L. Bloy aan:
‘Frankrijk is zoodanig het eerste tusschen de volkeren dat al de andere welke zij
ook zijn mogen, zich zeer eervol bedeeld mogen achten, wanneer het hun toegelaten
wordt het brood van hare honden te eten.’
‘Wanneer Frankrijk gelukkig is, is de rest van de wereld genoegzaam gelukkig,
ook wanneer het dit geluk door slavernij of uitroeiïng betalen moest.’14
Verder valt het op dat heel het Elzas-Lotharingen-probleem op den Franschen
meerderheidswaanzin steunt. Het is een Fransche illuzie dat er ook een Elzas-probleem
zou bestaan.15 Heel de Fransche Elzas-letterkunde getuigt dan ook van een brutalen
waanzin.16 De bevolking, als Fransch voorgesteld, wordt mishandeld door een vreemd,
militair en drakonisch autoritarisme. Het is nochtans waanzinnig te gelooven dat er
in den zin door de Franschen aangegeven een Elzas-probleem zou bestaan: de
Fransche koloniseering van Elzas dateert, volgens een Franschen schrijver, M. l'abbé
Wetterlé, van het eerste keizerrijk; de koloniseering bestaat bijna uitsluitelijk uit
gezinnen van militairen en ambtenaren; Frankrijk heeft historisch, steeds volgens
dezelfde bron, geen recht; ten huidigen dage zou een referendum in Elzas, voor de
Fransche opvatting schadelijk afloopen.17 Grooter waanzin is het nog een meening
vooruit te zet13

14

15

16

17

A. Lien, zelfde werk, blz. 12: Aber die Krankheit selbst ist uralt, nicht akut, sondern so
chronisch wie nur möglich; dass Frankreich und seine Kultur allen Nachbarvölkern und
ihren Kulturen von jeder bei weitem überlegen waren und sind, dass ist für alle Schichten
des Volkes schlechthin ein Glaubensartikel, eine jener ewigen Wahrheiten, die allzu
offenkundig sind als dass man sie ernsthaft erörtern müsste. Dieses tief und unzerstörbar
eingewurzelte Bewusstsein der eigenen Ueberlegenheit, verknüpft mit hochmütiger
Gleichgültigkeit gegen alles Ausländische, war zu allen Zeiten einer der unterscheidenden
Züge des französischen Charakters.
L. Bloy: Le sueur de sang, Crès, Edit., Paris.
‘La France est tellement le premier des peuples que tous les autres, quels qu'ils soient, doivent
s'estimer honorablement partagé lorsqu'ils sont admis à manger le pain des ses chiens.’
‘Quand elle est heureuse, le reste du monde est suffisamment heureux, dût-il payer ce bonheur
de la servitude ou de l'extermination.’
Zürcher Tagebuch door René Schickele, verschenen in het tijdschrift Weissen Blätter jaargang
1916 (Zürich, Rascher & Co).
De auteur wijst er op dat de koppeling Elzas-Lotharingen een zeer ongelukkige vondst is.
Enkel in Lotharingen is er een Fransch-Duitsch volkskonflikt.
A. Daudet: Contes du lundi; René Bazin: Les Oberlé; Maurice Barrès: Les bastions de l'est:
Au service de l'Allemagne; Colette Baudoche: Histoire d'une fille d'Alsace; Regamey: Alsace,
sukses tooneelspel; Dumont-Wilden: La victoire des vaincus; de goedkoope uitgaven met
een ‘défendu en Allemagne’. Het is, gelet op deze werken, en nog enkele andere als Servir
door H. Lavedan (de drie jaar-wet), La flambée door den Brusselaar H. Kistemaeckers,
Coeur de Française, spektakelstuk door A. Bernède en Aristide Bruant, Le soldat Bernard
door Paul Acker, L'assaut door H. Bernstein, dat de Fransche groote pers, onder groot
misbaar, de nationale herleving (le renouveau national) uitroept. Geen kleine prestatie van
vlugge zelfvoldaanheid.
De verdediging van de Fransche rechten op Elzas zijn dan doorgaans ook zeer zwak. In eene
redevoering te Lausanne, in Januari 1916 gehouden, betoogde de Belgische socialistische
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ten als die van Gustave Hervé in zijn weekblad La Guerre Sociale en zijn opstellen
over Elzas: ‘Elzas-Lotharingen moet als onafhankelijke republiek ingericht worden,
opdat het Europeesch evenwicht behouden zou blijven.’ In dien zin is het
meerderheidswaanzin doordat het doet gelooven: de Franschen zouden het meest
recht op Elzas hebben. De thans in Zürich verblijvende Elzasser René Schickele,
zeer objectieve geest met internationalistische tendenz en sympathieën, waarvan een
Duitsch auteur, m.i. met philister-aanleg, getuigt: ‘R. Schickele, die niets Duitsch
heeft dan zijne taal’, schrijft in zijn tijdschrift: ‘Het in Elzas sedert de aanhechting
van dit land bij Duitschland opgerezen konflikt, is niet een gevolg van de aanhechting,
wel van de aanhechting als rijksland. Men had Elzas juist zooals Beieren of een ander
vorstendom moeten behandelen. Had men Beieren behandeld, zooals nu Elzas
behandeld is geworden, hetzelfde konflikt zou zich in Beieren voorgedaan hebben.
Daardoor juist geeft Elzas blijken van totaal Duitsch temperament doordat het,
minstens zoo sterk als andere gewesten van het Duitsche Rijk, in het groote rijk ook
hare gewestelijke individualiteit behouden wil zien. In de Elzassers is het Duitsch
dualisme in zeer hooge mate ontwikkeld, zoodat het konflikt daar opgerezen van
politischen aard is, niet van ethischen.’18 Het Elzas-probleem is dus een schepping
van den Franschen meerderheidswaanzin.
Een ander aktueel voorbeeld van deze geestesgesteldheid is ongetwijfeld de
‘Revanchezucht’. De oorlog heeft, van het verder verloop afgezien, bewezen dat,
van wege de Franschen, deze zucht waanzinnig was.
Om te sluiten nog een laatste lokaal voorbeeld uit een reklame van een goedkoope
uitgave19, dus een reklame die op den Franschen volksgeest moet inwerken. De
Engelsche zaakjes-uitgever beveelt aldus eene bloemlezing uit de werken van
Maeterlinck aan: ‘Nogmaals heeft de Germaansche ziel slechts een bepaalden vorm
kunnen geven aan hare hoogste betrachtingen, aan hare innerlijke godsvlucht, dan
door een Franschen vorm te ontleenen, dan door zich in een Franschen gietvorm te
verfijnen. (Une fois de plus l'âme germanique n'a pu donner une expression définitive
à ses aspirations les plus hautes, à ses divinations les plus intimes, qu'en empruntant
une forme française, qu'en se cristallisant dans un moule français.’
Tamelijk lang hebben wij bij het vastleggen van dezen Franschen karaktertrek, de
meerderheidswaanzin, blijven staan. Evenwel bleek dit, met het oog op hetgeen
volgen moest, noodzakelijk te zijn. Hooger schreven wij dat de inlijving van België
het gevolg van twee groote betrachtingen zou zijn: de zucht naar gelijkheid, en de
uitbreiding tot den Rijn.
De gelijkheid zou niet, ingevolge het hierboven gekarakteriseerde, gediend worden,
zooals wij het ons wel voorstellen, door de vrije ontwikkeling van elk volk, elk
leider Vandervelde: ‘Het Recht blijft eeuwig geldend als de Rechtvaardigheid en veertig jaar
Duitsche overheersching zouden de voorbije uitbuiting niet kunnen rechtvaardigen. (Le Droit
est imprescriptible comme la Justice et quarante ans de domination Allemande ne sauraient
justifier la spoliation passée.’) Wanneer wij nu slechts Duitsche overheersching door Fransche
vervangen en veertig jaar door twee honderd, dan heeft Vandervelde zichzelf op beslissende
wijze geantwoord. (Joseph Bertourieux: La vérité, Ferd. Wyss, éditeur, Berne, 1916.)

18
19

Gelijk, onder Lodewijk de XIVe, getracht werd in den westhoek het Vlaamsch uit te roeien,
zoo werd gepoogd hetzelfde te doen met het Duitsch in Elzas. Hetzelfde systeem zou later
door de Republiek gehuldigd worden. (Merlin de Douai over het gebruik der dialekten).
René Schickele: Zürcher Tagebuch.
Collection Nelson.
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volgens zijne verlangens en zijn onderscheiden temperament, hetgeen b.v. op
federalistischen grondslag zou kunnen gebeuren; neen de verwezenlijking van dit
ideaal zou slechts door de inlijving van het bezette land kunnen gebeuren; de
verheffing tot en de gelijkstelling met, - althans nominaal, - den Franschen
staatsburger. De Fransche bezetters hielden aldus fel aan het exterieure van de
gelijkheid; daarom het innerlijke, de feitelijke gelijkheid verwaarloozend. Overigens,
meenden de Franschen, van hunne meerderheid overtuigd, opgeslorpt worden door
de Groote Natie was een tastbaar voordeel. Van een andere zijde zou het dwaas zijn
van onze toenmalige minderheid niet overeen te komen; de intellektualiteit in de
Oostenrijksche Nederlanden was Fransch-epigonisch. Het verschil tusschen een
objectief beoordeelaar en de Fransche mentaliteit is evenwel niet ver te zoeken, de
eerste zal tot een momenteele minderheid, noodzakelijk gevolg van een eeuwenlange
onafhankelijkheid konkludeeren; de tweede zal deze minderheid als natuurlijk en
eeuwigdurend beschouwen; de inferioriteit van dit volk is slechts het gevolg van de
Fransche meerderheid.
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In feite dus was de verheffing van onze bevolking tot Fransche staatsburgers, hetgeen
hen uiterlijk met de Franschen scheen gelijk te stellen, juist door dit in een nieuwe
afhankelijkheid overgaan, omdat de wetten op den Franschen patroon gemaakt waren,
niet volgens den geest van onze bevolking. Zoodoende zou de momenteele minderheid
bestendigd worden.
Niet zelden werden de Franschen van hunne meerderheid door de Franschgezinde,
Belgische republikeinen overtuigd. In vele plaatsen weerklinken de
pathos-redevoeringen van deze omwentelings-epigonen. ‘De Groote Natie’, de
‘Groote Zusterrepubliek’, ‘De menschelijk-heidsbegrippen ons door de Franschen
gebracht’ zijn van de meest gebruikelijke zinnen uit de woordenschat van deze
ellendige rhéteurs genomen. Talrijke Vlaamsche namen komen onder dezen voor,
zoo Michiels ainé, Michiels jeune, Lambrechts, e.a. naast d'Outrepont, Greindl, enz.
In een proces tegen den genaamden Vispoel, prior van het klooster der ongeschoeide
karmelieten, zegt de Brusselaar Frison, publieke aanklager bij het republikeinsche
gerecht in de hoofdstad: ‘De betichte heeft een der afschuwelijkste misdaden begaan
tegen de Fransche Republiek en hare verdedigers die slechts het geluk van de volkeren
betrachten; tevens hun de vrijheid en de gelijkheid brengen als zij deze naar waarde
weten te schatten.20 De publieke redevoeringen, zoowel als de briefwisseling der
openbare besturen, hadden meestendeels slechts het uitzicht van lage kuiperij. Dat
dit laaghartig optreden ten volle met den wensch der Franschen overeen kwam, hoeft
nauwelijks betoog. Zij waren overtuigd dat zij de onderjukte volkeren de eeuw van
vrijheid gebracht hadden en dat deswege hunne dankbaarheid eeuwigdurend moest
zijn. ‘Wij vleien ons’, zoo schrijven de afgevaardigden bij de Noorder- en Samberen Maaslegers aan het ‘Comité de Salut Public’, gedagteekend ‘Brussel, 16 Floréal,
jaar III (5 Mei 1795)’, ‘Wij vleien ons de achting en de liefde (der Belgen) te genieten
en wij mogen zonder verwaandheid zeggen dat zij ons die verschuldigd zijn om reden
der menschelijke en rechtvaardige grondbeginselen door dewelke wij nooit
opgehouden hebben de Belgen, sedert den aanvang onzer zending te besturen.’21 De
inwoners van het bezette land moeten zich dus, volgens de Fransche mentaliteit,
volmaakt gelukkig achten sedert de departementale aanhechting. Hun hoogste wensch
moet wel vervuld zijn geweest.
Gelijk de verheffing tot Franschen staatsburger het lokaas was dat in het bezette
land enkel van dienst kon zijn, zoo was de Rijnlust de zich al langer hoe meer sterker
ontwikkelende, louter nationale betrachting. Met den Rijnlust dringt het nationalisme
het internationaal idealisme sterker achteruit.
De republikeinen, nauwelijks in het politiek leven geworpen, namen de axiomen,
die steeds de Fransche politiek geleid hadden, met het gevolg dat elke wapenprestatie
door de aanhechting van de een of andere provincie werd beloond, zeer snel en
gemakkelijk aan. Het was de aangeduide, de reeds gebaande weg. ‘Het Comité maakte
20

21

‘L'accusé a commis un des crimes les plus atroces contre la sûreté de la R. française et contre
ses braves défenseurs qui ne veulent que le bonheur des peuples et leur porter la sainte
liberté s'ils en sentent le prix.’ Journal de Bruxelles, 30 septembre 1794, gecit. in Le Tribunal
Révolutionnaire de Bruxelles (1794-1795) door Paul Verhaegen, Annales de la Société
d'Archéologie de Bruxelles, T. VII, jaar 1892-1893.
‘Nous nous flattons de posséder leur estime et leur amour et nous pouvons dire sans
présomption, qu'ils nous les doivent à raison des principes d'humanité et de justice avec
lesquels nous n'avons cessé de les gouverner depuis le commencement de notre mission.’
Charles Pergameni, als hooger, blz. 176.
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deze maximes (die der koningen) tot de hare. Het had zijn plan ontleend aan de groote
koningsplannen: De Rijngrens. De gedachte deed zich spontaan aan de leden van
het Comité voor, naarmate hunne overwinningen hun toelieten hunne heerschzucht
vrije baan te laten. Alvorens deze gedachte te beredeneeren, alvorens vooral ze door
grondbeginselen te staven, ziet men de republikeinen enkel deze gedachte gedurende
den loop hunner ontmoetingen vooruitzetten. Hier en daar duikt zij in hunne brieven
op, niet als het voorwerp van een door hen opgemaakt plan maar als een soort
staatswaarheid, waarvan zij natuurlijk overtuigd zijn en die zich van zelf, naar gelang
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der gebeurtenissen, beter afteekent. Het is genoeg dat de omstandigheden klaarte
maken, opdat deze waarheid den Republikeinen verschijnen zou, en, zoodra zij
verschijnt, houden zij ze voor klaarblijkend en volstrekt.’22
Voortgaande op de redevoeringen in de Conventie aangaande het lot van België
uitgesproken en op de briefwisseling van het ‘Comité de Salut Public’ met de
afgevaardigden van de Conventie bij de Noorder- en Samber-en-Maaslegers blijkt
het duidelijk dat van dan af België slechts als wingewest beschouwd en behandeld
wordt. Van de vrijheid die de omwenteling van 1789 beweerde te zullen brengen,
was er in 1794 nog slechts heel zelden spraak. Het was een zeer snelle evolutie. ‘Het
zijn de moeilijkste bladzijden van de geschiedenis (histoire de la domination française
en Belgique) die wij begonnen zijn’, meent J. Delhaize. ‘Frankrijk behandelt België,
hare zuster, als vijand, als gevangene.’23 Men was reeds ver van de in 1793 door een
onder den druk van Danton staande publicist, waarschijnlijk Reinhard, afdeelingschef,
volgens A. Sorel, geformuleerde zienswijze: ‘Zelf vrij, bondgenoot van de vrije
volkeren, moet het Fransche volk noodzakelijk de vrijheid der andere volkeren
wenschen.’ Enkel konden, volgens dezelfde bron, het gemis aan onderwijs, de
omstandigheden de uitoefening van deze vrijheid voor eene zekere tijdruimte
beperken. Ook ver van de proclamatie van Dumouriez, ver van de nog onlangs (15
Nov. 1794) gedane proclamatie aan de Bataven en ver van dezelfde verzekeringen
aan de inwoners van Genève.
In 1792 schreef de Girondijn Brissot, - zijne partij nochtans scheen beslist tuk te
zijn op revolutionair-geestelijke voldoeningen, -: ‘Eene zienswijze wint hier veld,
de Republiek mag slechts den Rijn tot grens hebben.’
Kort daarop, 31 Januari 1793, volgt een redevoering van Danton over de natuurlijke
grenzen: ‘De Rijn, de Alpen, de Pyreneën zijn de natuurlijke grenzen der Fransche
Republiek. Stemt de vereeniging der landen van Luik, Stablo en van België... Wij
zullen meer schatten en meer soldaten bezitten.’24 Men merke wel dat deze woorden
gezeid werden in 1793, d.i. gedurende de eerste inval, dan wanneer de Republikeinen
enkel de vrijmaking der onderjukte volkeren beweerden na te jagen en deswege de
medewerking van die volkeren betrachtten.
Nadat de Franschen in 1794 terug in België zijn gevallen, roept Barrère in de
Conventie uit: ‘Het departement van Jemappes is terug aan de Republiek hersteld.’
Het was een hartskreet. In zijne op 16 Juli 1794 aan het Comité de Salut public
voorgelegde ‘Vues sur les résultats que l'on doit tirer, aux frontières du Nord, des
succès de la campagne actuelle’ treedt Carnot de groote veroveringszucht niet bij.
Hij wil een kleinere verovering, zoodat een al te groote militaire uitbreiding niet tot
een eeuwigdurende noodzakelijkheid wordt. ‘Indien wij wilden’, zegt Carnot, ‘zouden
wij, gedurende den loop van dezen veldtocht den vrijheidsboom aan de boorden van
den Rijn kunnen planten en heel het oud Gallisch grondgebied bij de Fransche
Republiek voegen. Maar hoe verleidelijk dit plan ook toeschijne, zal men misschien
toch vinden dat het wijs is daaraan te verzaken en dat Frankrijk, door een dusdanige
gebiedsuitbreiding, niets anders doen zou dan zich zelf verzwakken en zich zelf een
oorlog zonder einde voorbereiden.’25
22
23
24
25

A. Sorel: L'Europe et la Révolution française. IV, blz. 174-175.
Jules Delhaize: 2e deel, blz. 185.
Cortebeeck: De Fransche overheersing in België, blz. 34. Vertaling van M. Cortebeeck.
A. Sorel: ibid. deel IV, blz. 88.
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Op 20 Juli formuleert het Comité de Salut public zijne inzichten aangaande het
veroverde land. Een ijlbrief wordt aan de afgevaardigden bij de Noorder- en
Samber-en-Maas-legers gestuurd: ‘Spoedt U al de rijkdommen van België naar
Frankrijk te zenden. Wij willen van België niets behouden dan dat gedeelte dat onze
grenzen dekken kan, d.w.z. aan den linkerkant heel West en Hollandsch Vlaanderen,
rechts het tusschen-Samber-en-Maas-land, en, in het midden, slechts dat wat langs
deze zijde der Schelde en Maas ligt, zoodanig dat Antwerpen en Namen de twee
steunpunten uitmaken en de grens een binnenwaarts gekeerden en goed door rivieren
beschermden boog vormt, in dewelke de vijand niet zou kunnen binnendringen,
zonder zich door dit feit zelf geheel omsingeld te zien.’26

26

A. Sorel: ibid. deel IV, blz. 89.
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Men ziet met de verzuchtingen van de Belgen wordt bar weinig rekening gehouden
en het land wordt, volgens goeddunken der Fransche republikeinen ontbrokkeld. Er
is een groote marge tusschen de handelwijze van het Comité en de zoetsappige
woorden van de ‘vriendschappelijke’ afgevaardigden.
Uit dit blijkt dat op 20 Juli het Comité, aangaande het grenzenstelsel, de zienswijze
van Carnot deelde. Deze gedachten nochtans, waarvan ook Barthélémy aanhanger
was, bleken weldra te kort te schieten om de openbare gezindheid te winnen. Men
dacht dat zulk een verovering niet meer in verhouding met de geniale Omwenteling
was. De schrik van voor ‘modérés’ gehouden te worden was die relatieve pacifisten
om het hart geslagen. Men zou wel eens dit pacifisme voor slecht verborgen royalisme
kunnen houden, want hoe langer hoe meer begonnen Rijnlust en Republiek twee
onafscheidbare dogmas te worden.
Op 3 Augustus formuleert het Comité de houding die de afgevaardigden bij de
Fransche legers in België tegenover de Belgen moeten aannemen: zeer autoritair.
‘Gij vraagt ons steeds het gedrag dat gij in België te volgen hebt’, schrijft het aan
de afgevaardigden bij de Noorder- en Samber-en-Maaslegers. ‘Wij hebben nochtans
meermaals over dit punt bescheid gegeven. Wij hebben gezegd: 1e) deze streken als
veroverd land behandelen, niet verbroederen, (men denke aan de staatsleuze: “Liberté,
Egalité, Fraternité”), niet municipaliseeren, zich niet met vergaderingen bezig
houden.’ Dan volgen nog vijf artiekels over het te volgen uitbuitingssysteem:
Rekwisities, gedwongen koers der assignaten, belastingen, enz.27
Op 6 Oktober schrijft Merlin de Douai, in zijn antwoord op de vredesvoorstellen
van Spanje, zooniet tekstueel, dan toch geestelijk traditioneel: ‘Vrienden, binnenkort
zal den Rijn onze grens zijn. De natie is nooit grooter geweest.’
Op 17 Oktober vraagt een lid der Montagnepartij, Duhem, nadat hij te voren de
uitbreiding tot den Rijn bijgetreden is, dat men het lot van de veroverde landen zou
willen regelen. Hard antwoordt Tallien, de held van Thermidor, wiens persoonlijkheid
veel meer door het avontuurlijke, dan wel door republikeinisme te bepalen is:
‘Herinner u, burger, hoeveel maal, sedert het uitbreken van den oorlog, men getracht
heeft de openbare meening op een dwaalspoor te brengen, dan eens door ons voor
te stellen de wereld te veroveren, dan weer door ons te zeggen dat het wijzer was
binnen onze grenzen te blijven. Mijn advies, burgers, is dat men België als al de
veroveringen, als veroverd land moet bejegenen, d.w.z. voor België als land dat aan
het Oostenrijksche huis heeft toebehoord en dat ons alle mogelijke
schadevergoedingen voor een oorlog, aangegaan ter verdediging der meest
rechtvaardige grondbeginselen, moet bezorgen.’28
De Fransche Conventieleden zooals men ziet, kunnen best hunne politieke
gedragslijn tegenover België vastleggen, zonder daarom de zoo geëerbiedigde
wenschen van het broedervolk te kennen en derhalve ook niet te erkennen. De
bevolking kan over hare wenschen vrij disponeeren.
Toch begrepen de Fransche republikeinen wel dat, wilden zij hunne zaken in het
veroverde land voorspoedig doen bloeien, zij de inwoners in schijn eenigszins moesten
sparen, om hen zooveel te gemakkelijker onder de vrijheidshypnose te houden.
Princiepen konden immers naar de omstandigheden gewijzigd worden. ‘Fanatism
komt in zaken niet van pas’, zegt Albert Sorel, ‘en het waren vooral zakenmannen
27
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die alsdan Frankrijk regeerden.’ Zoo gaf het Comité dan ook aan de afgevaardigden
order ‘de voordeelen der inwoners één met het belang der Republiek te maken.’ En
verder: ‘Duldt niet dat men onder voorwendsel van patriotisme, de godsdienstige
gevoelens der Belgen kwetst.’ Dit was voorloopig nog een zeer goedkoope koncessie,
en zulks diende vooral niet uit het oog verloren. Wanneer de Fransche Conventie
van 1794 werkelijk nog geestelijke voldoeningen zou hebben nagejaagd, dan zou
hun eerste werk geweest zijn tegen het oude ‘bijgeloof’ te ageeren. Nu het enkel
winstbejag geworden was, blijken deze kwesties van ondergeschikt belang.
Dit niet-kwetsen van de godsdienstige gevoelens kwam ook in de Fransche politiek
vaak van pas. In 1793 had Danton reeds, om de anti-gods-
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dienstige pogingen der ‘déchristianisateurs’ te doen mislukken het godsdienstige
gevoel der Belgen uitgebuit. Laat ons aan Europa, aan de Belgen, toonen dat wij het
fanatisme niet vervolgen willen.29
Gedurende den loop van hetzelfde jaar verweet Robespierre aan den
hartstochtelijken atheïst, den dweeperigen Baron du Val de Grâce, gezegd A. Cloots:
‘Gij hebt ons eenigen tijd geleden gezegd dat wij de Nederlanden moesten
binnendringen om de inwoners te bevrijden en hen als broeders te behandelen.
Waarom dan zoekt gij de Belgen van ons te verwijderen, door de vooroordeelen aan
dewelke zij, zooals gij weet, zoo sterk gebonden zijn, aan te vallen.’30
Op 25 November komt het Comité geheel van zijne onder den invloed van Carnot
gematigde zienswijze van 20 Juli (z.h.) terug. Aan de legerafgevaardigden wordt
geschreven: ‘Het is noodzakelijk dat onze grenzen tegen nieuwe aanvallen beschut
worden.’ Daarmede wordt, volgens A.S., den Rijn bedoeld.
Nadat de legers van Pichegru tot ver in Holland doorgedrongen waren en aldaar
door een groot deel der bevolking, dat nog in den waan verkeerde met de
menschen-rechten-philosophen van 1792 te doen te hebben, gastvrij en enthousiast
waren ontvangen, zette de Fransche politiek met nog meer vastberadenheid hare
veroveringscampagne voort. De rivaliteit tusschen demokraten en Stadhouder
bevoordeeligden de Fransche politiek ‘Holland is een verloren land’, schreef een
Fransch uitgewekene, ‘een groot getal van de inwoners wenscht de komst der
Franschen. Er blijft aan dit misvormd volk nog enkel de keus van den meester.’31
Op 5 November 1794 (15 Brumaire) hadden de Franschen eene proclamatie aan
de Bataven, in den geest van die van Dumouriez aan de Belgen, in het licht gezonden.
De Franschen hadden Holland bezet, zij konden dus als meesters optreden, zoo luidde
de proclamatie, dit zouden zij echter niet doen; ingevolge hunne constitutie waren
zij, vrij volk, de bondgenooten der vrije volkeren. (Ondertusschen was het voor de
Hollandsche demokraten niet heel vleiend dat, op het feit dat de Franschen Holland
bezet hadden, nadruk werd gelegd. Het was hunne medehulp, die nochtans door
Fransche ‘contemporains’ niet geloochend werd en door de moderne historici nog
voor de overwinning van Fr. aldaar als uiterste noodzakelijkheid genoemd wordt,
volledig negeeren.) Maar in 1795, nadat de versterkte plaatsen gevallen waren, zouden
de Fransche regeerders weerom heel luchtig over hunne proclamaties van vroeger
heenstappen. Bij elke verovering werd de Fransche heerschzucht grooter en nu
Holland door de Fransche legers bezet was, scheen de tijd den Franschen aangebroken
om zich met welgevallen de woorden van den tribuun Danton te herinneren: ‘Laat
ons Holland bezetten en Carthago (Engeland) is aan ons.’
Het komt hier minder van pas te herinneren op welke manier de goede trouw van
de Hollandsche demokraten door de Fransche politiekers misleid werd, hoe hunne
volkssoevereiniteit volledig miskend werd. Overigens bekennen de Fransche
regeerders zelf: ‘Wat is volkssoevereiniteit?’ ‘Dit woord’, antwoordt Sieyès, ‘heeft
zich aan de verbeelding zoo ontzaggelijk voorgedaan, omdat de Fransche geest, nog
met koninklijk bijgeloof beladen, het zich tot plicht gerekend heeft heel het erfdeel
29
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van pronkende hoedanigheden en volstrekte macht, dat vroeger de opgeslorpte
soevereiniteiten uitblinken deed, aan dit woord toe te kennen.’ Zoo was de mentaliteit
van 1795.
De Bataven zouden nu ook de ervaring opdoen dat hun land, volgens de Fransche
natuurlijke grenzen-noodzakelijkheid, vrij mocht verbrokkeld worden. Hunne
wenschen wogen eveneens niet zwaar in de weegschaal. Er bestond geen
republikeinsche intrest meer, enkel een Fransche.
Met de Oostenrijksche Nederlanden stond het zoover dat de inwoners, totaal door
belastingen, requireeringen uitgeput, de aanhechting bij Frankrijk noodgedwongen
begonnen te wenschen. Dan misschien zou het uitbuitingssys-
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teem ophouden. ‘De aanhechting werd ene noodzakelijkheid en al de Belgen, of bijna
allen, zelfs zij die weinig voorliefde voor het republikeinsche regiem hadden, begrepen
zulks...’ ‘Vele statisten vroegen ook de aanhechting. Wij hebben reeds gezegd dat
de biz. oorzaak van dit gevoel daarin lag dat het Belgische volk vooral uit de moeilijke
toestand, waarin het sedert meer dan een jaar vegeteerde, wenschte te geraken.’32
Zoo sterk als de Belgen zich in 1792-93 tegen de aanhechting verzet hadden, zoo
kwam hun nu de aanhechting als de eenige oplossing, het einde van het
spoliatie-systeem, voor. Noodgedwongen vroegen zij dan ook de aanhechting. Toen
de bespreking der inlijving in de Fransche Conventie ten berde kwam was er nochtans
van de wenschen van de Belgen weinig sprake. Roberjot verdedigde de inlijving. Op
basis van een door Raoux geschreven vlugschrift stelde een ander Conventielid er
zich tegenover. Eindelijk was, om de inlijving te bewerken in de Conventie, het klaar
en zuiver-Fransche betoog van Merlin de Douai noodig. Het is zeer kenschetsend.
Zoo mogen dan ook de voornaamste deelen volgen. Het is de synthese van de Fransche
uitbreidingszucht.
‘Het komt er voor de Republiek inderdaad op aan dat het Oostenrijksche huis nooit
in een land terugkeere dat, door dit huis terug in eeuwigdurende aanraking met ons
te stellen, door dit feit alleen voort zou gaan met te zijn hetgeen het sinds onbepaalden
tijd geweest is, d.w.z. de oorzaak en het schouwtooneel van twee of drie oorlogen
zoo lang als bloedig voor elke eeuw. Het komt er voor de Republiek op aan dat het
Oostenrijksche huis in de rijkdommen van dit land niet meer dat vindt wat hare
heerschzucht kan voeden en gedurig de rust van Europa storen.’
‘Het komt er voor de Republiek op aan in haar voordeel de handelsweegschaal te
doen overhellen.’
‘Het komt er voor de Republiek op aan een arrondissement te scheppen zoodanig
dat het Noorden en het Zuiden evenwicht houden en beiden even uitgebreid wezen.’
‘Het komt er voor de Republiek op aan dat de Belgen en de Luikenaars enkel vrij
zijn als Franschen. Waarom? Omdat indien zij eene afzonderlijke Republiek vormden
deze te zwak zou zijn om aan de aanvallen harer oude meesters te weerstaan en dat,
als gevolg daarvan, zij ons niet als grens tegen onze natuurlijke vijanden zou kunnen
dienen; omdat indien zij zich bij de Vereenigde-Provinciën aansloten en dat zij
daardoor hunne territoriale macht met de Hollandsche zeemacht zou vereenigen, de
een of de andere dag, uit dit mengsel gevolgen zouden kunnen ontstaan om dewelke
wij ons niet zouden te loven hebben; omdat, in deze laatste veronderstelling, het
heeten zou: een ontzaggelijk voordeel geven aan de indringers, wat zeg ik! aan de
samenzweerders, die, op een zeker oogenblik der omwenteling, zich gevleid hebben
in de Nord- en Pas-de-Calais-departementen te laten hooren dat zij rechten hadden
op en belang bij eene scheiding van Frankrijk, om zich met hunne oude broeders
der Nederlanden te vereenigen en aldus met hen het aloud ontwerp van den bondstaat
der zeventien-provinciën te verwezenlijken;33 omdat, in elk geval de Fransche
Republiek eens vanwege de zelfs republikeinsche regeering der Luikenaars en der
Belgen eene ondankbaarheid zou kunnen te lijden hebben, waarvan de
dichtstbijstaande diplomatie het voorbeeld zou kunnen van geven...’
32
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‘Ik wil zeggen dat, door gebruik te maken van hun soeverein recht en door eenige
momenteele hindernissen in dewelke de Republiek zou verkeeren, te baat te nemen,
de Luikenaars en de Belgen, door arglistige raadgevingen geleid, met den vijand der
Republiek zelfs zouden kunnen onderhandelen en dat aldus, bij eene laatste ontleding
wij in dezelfde positie zouden verkeeren, alsof onze vijanden meester van België en
van het Luikerland gebleven waren.’
‘Het komt er voor de Republiek eindelijk boven al op aan, van de vrees die de
kwaadwillendheid en de dwaasheid over de ontoereikendheid van het huidige pand
onzer assignaten te verwijderen en bijgevolg de domeinen die het priesterdom en het
O.H. in het Luikerland en
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België bezaten bij dit pand te voegen; zulke rijke en uitgebreide domeinen, dat,
volgens de meest bezadigde berekeningen, de waarde ervan op de twee derden van
de som der nu in omloop zijnde assignaten bedraagt.’
De Conventie deelde de meening van het Comité. Op 1 Oktober 1795 was de
aanhechting voltrokken.

4.- De aanvallen op het nationaal leven
Eenmaal de inlijving gebeurd en de Belgen tot Fransche staatsburgers bevorderd,
kon de Fransche Republiek tegenover deze nieuwe burgers ook slechts één enkele
handelwijze volhouden, indien zij konsequent met de door haar geponeerde princiepen
wilde blijven; de nieuwe burgers moesten ook vrije burgers zijn en op denzelfden
rang als de overigen gesteld worden. Dit nu kon, gelet op de ethische verscheidenheid,
slechts op federalistischen grondslag gebeuren. Ook de Franschen hadden dit reeds
ingezien. Vaak hadden zij gezegd dat zij in niets aan 's lands zeden en gebruiken
zouden willen tornen, dat zij de bondgenooten waren van al de vrije volkeren. Meer
dergelijke verzekeringen hadden zij geuit. Het lag in de geestelijke dracht van de
Fransche Revolutie het federalisme toe te passen: zoowel het absolutisme naar buiten,
als datgene dat naar binnen gericht was, neer te halen. Niet de aanhechting was
tegenover België Frankrijk's grootste misdrijf, wel de aanhechting op deze
absolutistische basis. Mogelijk is het dat, gelijk het in de Nationale Conventie gezegd
werd, de aanhechting voor de Fransche landsverdediging noodzakelijk was, zulke
inlijving echter als nu gebeurde was redeloos. Niet enkel was het onbillijk en
tegenstrijdig aan de wezenlijke gelijkheid, ook vervreemdde het de nieuwgekomenen
van het Fransche staatsburgerschap en druischte dus ook tegen het welbegrepen
Fransch belang in. Het was alvast een groote politieke fout aldus de beginselen van
eenvormigheid en gelijkmaking toe te passen, beginselen die ‘de Franschen gemaakt
hebben tot het meest veroverende, maar minst koloniseerende volk van Europa.’1
De beginselen van eenvormigheid en gelijkmaking die de Franschen nu zouden
toepassen, moesten tegen 's lands zeden en gewoonten indruischen. Elke dag van het
republikeinsch regiem wordt gekenschetst door een aanval op het nationaal leven.
Deze hebben wij getracht naar waarde te rangschikken. Aldus zullen we beginnen
met

a. De wetten op het gebruik der talen
Op 27 Januari 1794, gelijk wij gezien hebben ongeveer dan wanneer de Fransche
mentaliteit zich meer en meer in absolutistischen geest begon te ontwikkelen, stelde
Barrère namens het Comité de Salut Public maatregelen voor om de nationale taal
te verspreiden. Bij besluit van 8-10 Pluviôse jaar II (27-29 Januari 1794) beval de
Nationale Conventie dat er binnen de tien dagen Franschsprekende onderwijzers
zouden aangesteld worden in de buitengemeenten van de vier departementen van
1
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het voormalig Bretanje, waar het Nederbretonsch gebruikelijk was; verder werd deze
maatregel uitgestrekt voor wat de Duitschsprekenden in Elzas betrof; het Nederlandsch
in Fransch-Vlaanderen; het Italiaansch in het Land van Nizza en het eiland Korsika;
het Baskisch in het departement der Basses-Pyrenées. Op het Catalaansch hadden
de Fransche wetgevers niet gedacht.2.
Den 14n Juni van hetzelfde jaar (4 Prairial, jaar II) maakt l'Abbé Grégoire het
namens het Comité de l'Instruction Public gesteld verslag nopens het vernietigen der
dialekten en het verspreiden der algemeene taal bekend. In dit verslag (Rapport sur
la nécessité d'anéantir les patois et d'universaliser la langue française) aan de Nationale
Conventie voorgedragen, merkt de Abbé Grégoire terecht op: De dialekten zijn een
gevolg van het feodaal stelsel (of als men juister wil van moeilijkheden van het
verkeer alsdan). Daarom, gaat hij voort, moeten zij als alle overblijfselen van dit
stelsel, onmiddellijk vernietigd worden. De Fransche taal moet door middel van
dagblad, tooneel en leger gevulgariseerd worden. Wat de betrachting naar taaleenheid
betreft deze is in dit verslag alleszins lofwaardig; enkel daar loopt Grégoire van het
spoor waar hij talen met dialekten verwart;

2

Prayon-van Zuylen: De Belgische taalwetten, blz. 61.

Paul van Ostaijen, Verzameld werk. Deel 4: proza

448
Duitsch en Vlaamsch houdt hij voor onbeschaamde ‘patois’. Een wereldtaal, zegt
hij eindelijk weer zeer terecht, is onmogelijk te scheppen, deze is ‘Ce que la pierre
philosophale est en chimie.’3
Kort daarop volgt in de Conventie het vertoog van Merlin de Douai. Weerom van
een administratieve nuchterheid, als alles wat van dezen alzijdig werkzamen geest
uitgaat.
‘Burgers, gij hebt den 8n Pluviôse maatregelen genomen, om ongemerkt het verschil
van dialekten te doen verdwijnen, en alle burgers terug te brengen tot de eenheid van
taal, die het onwaardeerbare bewijs is van de eenheid van bestuur. Maar die
maatregelen zouden geheel denkbeeldig zijn, indien gij U niet beijverdet in
verschillende Departementen van de Republiek een misbruik te doen ophouden, dat
niet alleen er toe leidt de kennis van de barbaarsche tongvallen, die men er nog
gebruikt te doen voortduren, maar zelfs ze onmisbaar te maken. Uw Wetgevend
Comité werd meermalen in de gelegenheid gesteld op te merken, dat men zich in de
Departementen van den Boven- en Beneden-Rijn veroorlooft de belangrijkste stukken
van de crimineele rechtspraak in het Duitsch op te stellen. De nationale commissaris
van het distrikt Sint-Winnoksbergen, gevestigd te Duinkerke, deelt ons mede, dat
men er in dat gedeelte van het Noorderdepartement geen gewetenszaak van maakt
stukken, in de Vlaamsche taal opgesteld, te registreeren...
Indien diezelfde despoot (L. XIV) geloofd heeft, dat het, ten einde in het gemoed
van Elzassers en Vlamingen de herinnering aan de betrekkingen, die zoo langen tijd
bestaan hadden tusschen hen en het Oostenrijksche huis, doeltreffend was, hun niet
toe te staan in het Duitsch of het Vlaamsch te pleiten, dan kunnen wij, om de vrijheid
van het Volk te bevestigen, toch wel gelijksoortige maatregelen aanwenden, en
moeten wij op onze beurt tot de versterking van de Republiek wel die maatregelen
gebruiken, die vroeger slechts ten doel hadden de ketenen onzer vaderen nog vaster
te smeden.’4
Daarop wordt het besluit nopens het gebruik der talen (16 Fructidor jaar II)
uitgevaardigd. ART. I. - Van den dag af van het aannemen dezer wet mag geen
officiëel stuk in welk gedeelte ook van het gebied der Republiek in een andere taal
dan het Fransch gesteld worden.
II. - Een maand na de afkondiging van deze wet mag er geen enkele acte, zelfs
geen onderhandsche, geregistreerd worden, zoo zij niet in het Fransch geschreven
is.
III. - Elk ambtenaar of dienaar van den staat, elke agent van de regeering die, van
den dag van de afkondiging dezer wet af, in de uitoefening van zijn dienst, zal
afzenden, schrijven, of inbrengen proces-verbalen, contracten of andere stukken van
welken aard ook, die gesteld zijn in een ander dialect of andere taal dan het Fransch,
zal voor de correctioneele rechtbank van zijn woonplaats worden gebracht, en
veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf met ontzetting uit zijn ambt.
IV. - Met dezelfde straf wordt bedreigd ieder ontvanger der registratie die, een
maand na de afkondiging dezer wet, stukken zal registreeren al zijn ze dan ook
onderhandsch, welke geschreven zijn in een ander dialect of een andere taal dan het
Fransch. (Josson, blz. 317-318).
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Op 18 Thermidor, jaar III (5 Augustus 1795) maakt de divisiegeneraal te Brussel,
Chapuis-Tourville, een besluit bekend dat alle druksels in de twee talen dienen gesteld.
‘Noorderleger, Fransche Republiek. Vrijheid, Gelijkheid, Broederlijkheid. In het
hoofdkwartier te Brussel, den 18n Thermidor, jaar 3 der Republiek, één en
onverdeelbaar.
De divisiegeneraal Chapuis-Tourville, Hoofdbevelhebber der divisie in België,
aan burger Le Francq, gevolmachtigde der drukkers, Magdalenastraat.
Daar het meermaals herhaald gebod dat u gedaan werd, burger, alle drukwerk aan
mijne goedkeuring te onderwerpen, tot op heden zonder uitwerking gebleven is, zoo
verwittig ik u voor de laatste maal, dat gij u, op gevangenisstraf, te gedragen hebt
volgens de voorschriften en een militaire wacht, op uwe kosten, ten uwent te
onderhouden.
Ook dat gij alle plakkaten, aankondigingen in de twee talen zult laten drukken.
Als gevolmachtigde maak ik u verantwoordelijk voor de
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uitvoering van het huidig bevel voor de drukkers die in uw arrondissement woonachtig
zijn en die gij zult verwittigen.
Elk drukker zal zijn naam onder op het drukwerk stellen.
Salut et fraternité.’
(get.) Chapuis-Tourville.5
Na de inlijving van België bij Frankrijk wordt het besluit van 16 Fructidor jaar II
eenigszins gewijzigd. Alleen exemplaren van de wetten in Franschen tekst zouden
toegezonden worden. In de arrondissementen waar nochtans een andere taal
gebruikelijk was en wel zoodanig dat de Fransche tekst aanleiding tot moeilijkheden
zou geven, was het de gemeentebesturen toegelaten er eene vertaling in de landstaal
bij te voegen. Daar waar het hoogst noodzakelijk bleek te zijn mochten exemplaren
van den Vlaamschen tekst uitgereikt worden, maar ook steeds daarbij Fransche
exemplaren.
Eindelijk zou de wet van Prairial jaar XI (Juni 1803) op taalgebied een volledig
afdoende maatregel beteeekenen.
‘Besluit dat de tijdruimte bepaalt te beginnen van dewelke de publieke akten in
het Fransch zullen moeten gesteld zijn in de departementen van het vroegere België,
van den linkeroever van den Rijn en de 27e militaire divisie.

24 Prairial, jaar XI
Het gouvernement der Republiek, op verslag van den groot-rechter, minister van
justitie;
De Staatsraad gehoord, besluit:
ART. I. - Binnen een jaar te tellen van af de datum der bekendmaking van het
tegenwoordig besluit, moeten in de departementen van het vroegere België, in die
van den linker Rijnoever, die van de Tanaro, van de Po, van de Marengo, van de
Sesia en van de Douro en in de andere waar de gewoonte van de gezegde akten in
de taal van deze landen te stellen zou blijven bestaan zijn, alle in de Fransche taal
gesteld worden.
ART. II. - De openbare ambtenaren kunnen nochtans, in de in het vorig artikel
vermelde landen, bezijde het Fransch minuut, de vertaling in 's lands idioom schrijven,
wanneer zulks door de partijen gevergd wordt.
ART. III. - De onderhandsche akten mogen, in deze departementen, in de landstaal
geschreven worden; met aan de partijen die zulke soort akten aan het registrement
zullen aanbieden de verplichting, van op hunne kosten, er eene Fransche vertaling
bij te voegen, echt verklaard door een gezworen vertaler.
ART. IV. - De minister van justitie en de minister van financiën zijn, elk voor
hetgeen hem behoort, gelast met de uitvoering van tegenwoordig besluit, dat in het
wetsblad zal opgenomen worden.
De eerste consul: get. Bonaparte. Door den eersten consul: get. Hugues B. Maret.
De minister van justitie: get. Reigner.6
5
6

Huyghe: deel 4, blz. 228-229.
Huyghe, Consulat, deel 13, blz. 270.
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Spoedig protesteerden tegen dit besluit de kamer van Notarissen, de meest
geïnteresseerden, krachtdadig. De regeering gaf op hun vertoog een afdoend antwoord:
Zij kon het best zonder inmenging stellen en wenschte dat het besluit streng uitgevoerd
werd.
Deze wetten, gepaard met de handelwijze van de Fransche ambtenaren en de
Belgische epigonen in alle bestuurszaken en andere van openbaar nut en openbare
orde, waren natuurlijk afdoende. De Fransche overweldigers durfden door het
uitvaardigen van deze besluiten iets aan wat tot hiertoe geen enkel vreemde heerscher
ten lande gedurfd had. Had het Bourgondische Huis er toe bijgedragen, door zijne
volledige Fransche hofhouding het Fransch in de aristokratische, Vlaamsche milieus
usueel te maken; had het Oostenrijksche Huis, gedurende de glans-periode van de
Fransche kultuuruitbreiding, het Fransch als kultuurtaal verdere ingang doen vinden
in de burgerij, biz. in de hoofdstad, als modetaal gevulgariseerd en had deze taal,
onder deze regeering, zich zoowel in het bestuur, als in het onderwijs eene
vooraanstaande plaats weten te veroveren, dan was dit gebeurd door den glans der
Fransche beschaving van de 18e eeuw, dan was deze vulgarisatie niet gebeurd door
middel van despotische wetten, tegen den volkswil in; in beide voorbeelden langzame
intoxikaties. Geen vreemde heerscher had het tot hiertoe gewaagd den volksaard te
negeeren. De eerbiediging van de landstaal stond uitdrukkelijk in de keuren.
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Maria van Bourgondië bevestigde ‘dat men voortaen alle zaken, onzen voorseyden
lande van Vlaenderen aengaende handelen ende proposeren zal in de tale van
denzelven lande, ende insgelyckx dat men 'tgeen dat men proposeren zal van sprincen
en sprincessen weghe, 'tzij in openinghen, versoucken oft antworden, oec doen zal
in dezelve tael, ende alle letteren, tzij sentenciën, appointementen, privelegiën,
provisiën van justiciën ofte andere, die men geven zal van sprincen of sprincessen
weghe, geven ende expediëren zal in Vlaemsche.’
En bij den terugkeer van het Oostenrijksche Huis in de O.N. bezwoer Frans II nog:
‘dat alle brieven, opene ende geslotene, die men voortaan in onzen raede van onzen
weghe verleenen ende uytsenden zal, het waar voor ons, oft ten versuecke van der
partyen, expediëren ende uytsenden zal in zulcke taele als men spreeckt ter plaetsen,
waer die gesonden zullen werden.’
De uitvaardiging van de Fransche besluiten door een stipte navolging zoowel
vanwege de meeste Belgische als Fransche ambtenaren gevolgd, was de beslissende
ontkenning van de volkssoevereiniteit.
‘Ook werd zonder uitstel het Vlaamsch uit alle bestuurlijke zaken gedreven en
waar men, tot daar toe, nooit een enkel woord Fransch had gehoord, bij voorbeeld
in de stedelijke raden, klonk er spoedig niets anders.’7
Verder zullen wij nog bijna onophoudelijk onder de verschillende volgende
rubrieken, waartoe zij meer speciaal behooren, zeer karakteristieke voorbeelden van
taalverdrukking op te sommen hebben.

b. De drukpers
Dat iedereen zijne persoonlijke denkwijze vrij tot uiting mocht brengen was, volgens
de begrippen van hen die de Omwenteling in gang zetten, een vanzelfsprekend recht.
Zulks hoefde nauwelijks betoog. Principiëel ging dan ook reeds de meerderheid van
de leden der Constituante, in zake het gevolg van deze zienswijze, d.i. de vrijheid
van de drukpers, 't akkoord. Maar tusschen het princiep aannemen en de uitvoering
daarvan is er een groote ruimte; ook vooral omdat de principes van 1789 heelemaal
niet princiepvast stonden; omdat de menschen van de ‘nieuwe’ richting wel konden
denken. zij stonden vrij en het absolutistisch prisma, door hetwelk het Fransche volk
sedert eeuwen gewoon was te kijken, was door hen weggenomen; hoe zij daar ook
over dachten, in feite was het hun onmogelijk hunnen kijk derwijze te veranderen.
Konden zij dus gedurende de eerste phase van de Omwenteling, dan wanneer zij
principiëel wel van deze natuurrechtelijke noodzakelijkheid overtuigd dachten te
zijn, deze overtuiging niet op de werkelijkheid toepassen, dan zou zulks stellig vijf
jaar later volstrekt niet meer gelukken, wanneer de verzuchtingen niet meer, stellig
niet in eerste plaats, naar de ideëele voldoeningen gingen, maar er slechts buitenlands
een gewoon Fransche, binnenlands een sectarische ‘realpolitik’ gehuldigd werd.
In het algemeen zouden dus Frankrijk en het daarbij aangehechte gebied, vooral
na de gewis vroegtijdig gekomen kentering, het van wege de republikeinsche censuur
te verduren hebben; meer dan de journalisten in Frankrijk, die van het ingelijfd
territorium, reeds enkel om deze zeer voor de hand liggende reden dat zij slechts van
7

Prayon-van Zuylen: De Belgische taalwetten, blz. 63.
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verre in relatie waren met de centraliseerende macht, bij niemand steun konden
vinden; verder ook omdat, van het standpunt der censuur uit, de gestrengheid
tegenover dit soort dagbladschrijvers minder gevaarlijk was, met het gevolg dat men
tegenover hen maatregelen trof die men tegenover de Fransche journalisten niet zou
gedurfd hebben; omdat er door den toestand zelf tusschen regeering en pers eene
kloof was gevormd door wederzijdschen schrik en haat en dat het realiseeren van de
gevolgen van dezen toestand, van wege de regeering, d.i. het onderdrukken van de
persvrijheid, zich weerom het gemakkelijkst en het minst gevaarlijk in de nieuwe
departementen kon manifesteeren. Die dagbladen nu die in België in het Vlaamsch
verschenen, geheel vreemd aan de vreemde heerschers, waren, door dit feit, het meest
van alle aan de censuurgestrengheid onderhevig. Overigens een goed doordacht en
even degelijk doorgevoerd verfranschingssysteem dat, gelijk wij in de hiervoor
aangehaalde taalverordeningen vastgesteld hebben, zonder aarzeling door de Fransche
regeering gehuldigd
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werd, kon bezwaarlijk kranten, waarvan den invloed te dien tijde zeker niet onderschat
werd, in de volkstaal opgesteld, ‘patois’, gevolg van het feodaal stelsel, zooals l'Abbé
Grégoire meent, dulden; dit zou tegenover den geest van hunne centraliseering gestaan
hebben. Tusschen de Belgische pers die het reeds zwaar te verduren had, zou de
Vlaamsche pers nog de zondebok zijn.
Hoe was alhier de toestand van de drukpers vooraleer de Franschen het land
bezetten? Volgens de radikale wetgeving bestond de vrijheid van de drukpers niet.
Eerst en vooral moest men om drukker te worden, nog steeds volgens het oude stelsel,
zich door de gilden naar boven werken. Maar geheel in tegenstelling met de wetgeving
begon de werkelijkheid er op het einde der 18e eeuw uit te zien. Men mag de
toestanden niet meer volgens de besluiten en verordeningen oordeelen.1 Het
binnensmokkelen der Encyclopédie werd door den prins-bisschop van Luik gesteund.
De werken van Rousseau werden hier in prachtuitgaven bezorgd. Meer dan 8000
brochuren werden alhier, rond het tijdvak der Brabantsche Omwenteling, in het licht
gezonden, zoodanig dat de boekenmarkt hier ten lande aanzienlijk werd. Op eenige
boeken na, ongelukkig alles Fransch. ‘Une infiltration lente agissant surtout par les
livres.’ Ook durf ik veronderstellen dat de censuur in feite tegenover de Nederlandsche
werken strenger moet geweest zijn dan tegenover de Fransche; het lag in het belang
van de toenmalige regeeringskringen de ‘nieuwe’ gedachte niet tusschen het volk,
dit heet niet in de volkstaal te propageeren. Het verspreiden van deze schriften
tusschen de hoogere standen, de leden van den eersten en tweeden staat, kon natuurlijk
zoo gevaarlijk niet zijn; daar was hun voornaamste rol een salondiskussie te vullen,
zonder gevaar voor de demokratische gedachte proselieten te winnen.
Om terug tot de feiten te komen, terwijl de vrijheid van de drukpers, volgens de
wetgeving, in het geheel niet bestond, was de toevoer van allerhande drukwerk groot.
De toestand ging met de Fransche Omwenteling geheel veranderen; art. XI der ‘Droits
de l'Homme’ stelde de vrije mededeeling der ‘gedachten en zienswijzen’ vast; bij de
bespreking van dit artiekel in de Constituante, zeide Barrère dat de boom der politieke
vrijheid enkel onder den heilzamen invloed der vrijheid van de drukpers groeien kon
en Robespierre meende dat de leden niet moesten aarzelen deze vrijheid uit te roepen;
Sieyès in zijn op 20 Januari 1790 uitgebracht verslag noemde haar een natuurlijk
recht.2 Spijts deze erkenning werd zij nochtans niet toegepast.
Hetzelfde zou in België gebeuren nadat de Franschen het land bezet hadden. Tegen
de vermomde handelwijze die tot de inlijving van België voeren moest (besluit van
15-12-92) protesteerde het dorp Grimbergen in een gedrukt manifest. Het protest
werd bij A.J.D. de Braeckenier gedrukt. Spoedig werd hij gevangen genomen en
slechts door de terugkomst der Oostenrijkers kwam hij weer op vrije voeten.
Op 2 Februari 1793 weigeren de voorloopige representanten aan den drukker J.B.
Connie de toelating een Vlaamsch blad uit te geven, ‘omdat’, zeiden zij, ‘het besluit
van 12 December 1792 hen aan de Fransche autoriteiten onderwierp.’
Na de tweede verovering wordt de censuur nog verscherpt. Le Courrier de l'Escaut
van Mechelen wordt op 7 Juli geschorst, omdat in het blad den zin ‘le premier roi
1

2

Paul Verhaegen: Essai sur la liberté de la presse en Belgique durant la domination française
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194-195.
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fut un soldat heureux’ verschenen was.3 Den 14n van dezelfde maand dezelfde
maatregel, toegepast op het Wekelijksch Nieuws van Dendermonde.4
Op 19 Januari 1796 wordt de ongelukkige De Braeckenier opnieuw aangehouden,
dan even vrij, wordt hij op 23 Januari terug in hechtenis genomen; op 27 Januari
eindelijk weer vrij gelaten.5 In het verhaal van zijne wederwaardigheden zegt De
Braeckenier: ‘Uit de Fransche dagbladen die hier dagelijks door de post uitgedeeld
worden, heb ik slechts in het Nederlandsch overgezet en aldus heb ik een volksdagblad
uitgegeven. Vroeger hadden wij cen-

3
4
5

ibid. T. VI, blz. 211.
Jan Broeckaert: Dendermondsche drukpers, blz. 70. Nr. 175.
Verhaegen, T. VI, blz. 335.
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sors, nu niet meer. Waarom niet? Omdat de persvrijheid uitgeroepen is. Maar dan is
ook ieder uitgever vrij. Waarom wordt mij dan zelfs het vertalen van toegelaten
Fransche bladen verboden?’6 De opmerkingen zijn juist, maar ook erg naïef.
Op 1 Mei 1796 wordt de Courrier de l'Escaut opnieuw geschorst, om reden dat
het blad aan de rechtsgeldigheid van de conscriptie getwijfeld had, en op 19 Mei
1797 opnieuw om een artikel over den eed door priesters.
Ondertusschen was er alhier ook een soort officiëele journalistiek tot stand
gekomen, flink door de regeering gesteund. De ambtenaren Lambrechts, een der
meest gelukte figuren van gemeene onderdanigheid, en Cornelissen gaven Le
Républicain du Nord uit; zij legden er zich vooral op toe de andere uitgevers en
dagbladschrijvers als anti-republikeinsch gezinden verdacht te maken. Deze
aanklachten maakten het bestaan aan de Brusselsche uitgevers des te moeilijker,
zoodat eindelijk op 6 September 1797 drie dagbladen, waartusschen dat van De
Braeckenier, geschorst werden en de uitgevers tot deporteeren veroordeeld. De
Braeckenier gelukte er in zich een jaar schuil te houden, op 26 Oktober 1798 werd
hij ontdekt en naar het eiland Rhé overgebracht.7
Op 8 Januari 1798 wordt de Gazette van België aangezocht van titel te veranderen
omdat de huidige te veel aan de vroegere heerschappij herinnerde. Korten tijd daarop
wordt de sedert 221 jaar bestaande Gazet van Gent geschorst. Op 6 November wordt
dezelfde maatregel getroffen tegenover Het Wekelijksch Nieuws, op 22 November
tegenover Le Courrier de l'Escaut om een bericht over de belegering van Diest door
de boeren.8 De Gazet van Antwerpen wordt bepaald geschorst.
Om deze krant te vervangen, - en ook de kleinere te Antwerpen door de
republikeinsche gestrengheid ten onder gebrachte lokale blaadjes, - schrijft Dargonne,
Fransch ambtenaar, den 25n December 1798 (3 Nivôse, jaar VII) aan het
middenbestuur dat een groep republikeinschgezinden zich voorstelt voor het kanton
een dagblad uit te geven dat, volgens het plan, zeer belangrijk zijn zou en, biz.,
onpartijdig, maar volgens de goede principes opgesteld. Het dagblad zou als titel
Antwerpen Nieuwsblad dragen. Op 28 December antwoordt de commissaris van het
Directoire: ‘Het dagblad waarover gij mij geschreven hebt kan ik onmogelijk toelaten,
noch steunen. Ik twijfel niet aan zijne goede inzichten, maar enkel kunnen die bladen
toegelaten worden die in de Fransche taal opgesteld zijn, taal, die door hare
6
7

8

Verhaegen, ibid. Th. Coopman en Jan Broeckaert: Bibliographie van den Vlaamschen
taalstrijd.
Verhaegen. - Over zijn verblijf op het eiland Rhé leze men zijn dagboek: Description de la
route et au lieu d'exil de A.J.D. de Braeckenier, suivi du journal des principaux événements
arrivés à l'île de Rhé depuis le 12 janvier 1799 jusqu'au 11 avril 1800, - publié d'après le
manuscrit original par le Dr. A.D.J. de Metz. Antwerpen. Ronnefeldt en De Volder, 1913.
Het tijdverdrijf van den journalist bestond daar vooral in op de feestdagen van zijne
mede-gevangenen gelegenheidsgedichten, grootendeels Vlaamsche, maar ook wel Fransche
en Latijnsche te maken. Dat het Fransch bij deze gevangenen voor vreemd gold, kunnen wij
afleiden uit deze regels van d.B. geschreven op den naamdag van den heer Martinus Sire
Jacob:
‘Spreekt men in 't Fransch hij poeft er op
Hij wilt dan geen Fransche hooren
Hij mint niets dan zijn moedertaal.’ (58)
Het werkje van Dr. de Metz is nochtans wat de levensloop van d. Br. betreft, heel onvolledig
en onnauwkeurig toegelicht.
Paul Verhaegen: Liberté de la presse.
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schoonheid, weldra de meest verspreide van al de bestaande talen moet zijn.’9 Dat
was afdoende.
De uitgever van de nu geschorste Gazet van Antwerpen waagt het, om den broode
een ander dagblad uit te geven. De commissaris van

9

Fernand Donnet: Un quart de siècle de censure. La presse dans le département des
Deux-Nêthes et la Province d'Anvers sous le Directoire, le Consulat, l'Empire et au début
du régime hollandais (1795-1820). Société d'Archéologie, 1907. Drukker: Van Hille-de
Backer, Antwerpen. ‘Je ne puis ni autoriser, ni protéger le journal dont vous m'entretenez;
je ne doute pas de ses bons sentiments, mais seuls peuvent être autorisés les journaux en
français qui, par sa beauté, doit bientôt être la plus répandue des langues existantes.’ (291)
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het Directorium schrijft dadelijk aan Dargonne en doet hem nogmaals opmerken dat
enkel Fransche kranten mogen toegelaten worden. Het lijkt wel een rotsvast besluit.
De censuur was aldus in het Departement der Twee Nethen spoedig zoo streng
geworden dat er op zeker oogenblik in het departement geen dagblad verscheen.
(Brief van den commissaris van het Directoire aan den minister van justitie, 22
Pluviôse jaar VII, 10 februari 1799).
Nochtans, niettegenstaande het beslist anti-Nederlandsch optreden van de
commissarissen zou het Directoire-regiem niet de zwaarste beproeving voor de
Vlaamsche pers zijn. De eerste consul wil eene volledige centraliseering, ook
linguïstisch, aldus volledige verfransching, ‘Ik zal enkel die dagbladen behouden’
schrijft hij aan Fouché, minister van justitie, ‘die me dienen, - hun lof heb ik niet
noodig, - en die de mannelijke toon en het hart Fransch hebben.’ Aldus meende hij
de eenheid van het groote rijk te bevorderen. De schrijvers van zijn slag moesten de
Fransche imperialistische politiek toegedaan zijn. Zoo laat hij zich volgenderwijze
over de samenstelling van een geschiedenisboek uit: ‘Het is noodzakelijk dat deze
arbeid toevertrouwd wordt aan werkelijk verknochte schrijvers die de zaken van het
werkelijk standpunt uit beschouwen. En indien iemand het aandurft zulk werk volgens
een andere geest te schrijven, dan moet de politie hem ontmoedigen.’10
Den 20n Floréal van het jaar VI vraagt de burger Fr. Xavier Seghers de toelating
om te Brussel een Vlaamsch blad te drukken. ‘Vooreerst’, schrijft hij in zijn vertoog,
‘is er te Brussel geen Vlaamsch dagblad. Vele personen, van welke stand of beroep
ook, (de tout état et profession) kennen de Fransche taal niet. Daarom wenschen zij
een Vlaamsch dagblad om op de hoogte der tijdsgebeurtenissen te kunnen blijven.’
Derhalve vraagt hij de toelating om te Brussel op de onpare dagen een krant te mogen
uitgeven. Alvorens zijn advies aan den prefekt te geven doet de maire aan den heer
Seghers zijn prospectus vragen. Het blad zou voor titel moeten dragen: 't Groot
Brusselsch Nieuwsblad. Het blad verscheen waarschijnlijk nooit. In geen enkele
studie over de pers te dien tijde wordt er gewag van gemaakt; enkel Warzée11 geeft
de aanvraag op, met: wij weten niet of dit dagblad verscheen. De toelating werd dus
naar allen schijn geweigerd.
Op 22 Nivôse jaar XII (13 januari 1804) antwoordt de prefekt van het departement
der Dijle aan de heeren Willems en De Clerck, uitgevers, die aangevraagd hadden
een Vlaamsch dagblad uit te geven dat hij zulks niet kan toelaten. ‘Een dagblad,
burgers, kan deze gemakkelijkheid (van gelezen te kunnen worden door den Franschen
toezichter-censor) niet bieden, daar het gesteld wordt in eene, slechts in een klein
getal departementen gesproken taal. Overigens zou het dagblad tegen het huidig doel
van het openbaar onderwijs indruischen door een taal die niet die der natie is te
verspreiden. Gelooft mij, Burger, dat er niets minder noodig is dan afdoende redenen
opdat ik mijne toestemming weigere aan eene onderneming die, bestuurd door lieden
zooals gij zijt, niets dan aangenaam aan het publiek had kunnen zijn.’12 Twee maanden
10
11
12
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later geeft de commissaris de toelating aan de uitgevers voor hetzelfde blad, in het
Fransch opgesteld.
Ook tegenover de vreemde kranten, en weerom, om het systeem niet ontrouw te
worden, tegenover de Nederlandsche, worden de strengste maatregelen, om het
binnenbrengen te beletten genomen. Op 28 Brumaire jaar XIV (19 November 1805)
schrijft de staatsraad gelast met de algemeene politie van het rijk aan den prefekt van
het departement der Twee-Nethen: ‘In de departementen van België en van de
Rijnoevers zijn bladen in omloop die, zonder van diegene te zijn die volstrekt
verboden zijn, toch bizondere opmerkzaamheid verdienen, daarom te meer daar de
taal in dewelke zij opgesteld zijn, de landstaal van de inwoners
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van deze departementen is, zoo doende dat al hetgeen deze bladen tegenstrijdig aan
het doel en de inzichten van het gouvernement kunnen inhouden in ieders bereik
valt.’13 De ‘inzichten en het doel van het gouvernement’ zijn inderdaad duidelijk: de
kranten waarvan in dezen brief sprake, zijn, zooals het in den brief geschreven staat,
niet uitdrukkelijk verboden, dus geen politieke tegenstanders van het Fransch regiem,
enkel zij zijn in het Nederlandsch of het Duitsch opgesteld, daar zit de knoop.
In 1807 censuur op de boeken: de prefekt van het departement der Schelde verbiedt
een boek van den dichter Brouckaert van Aalst: ‘Omdat het boek doordrongen is van
een te scherp nationalen geest.’14 Twee jaar later volledige vervolging van het
Nederlandsch als literaire en journalistieke taal: Geen enkel werk mag nog in het
Nederlandsch gedrukt worden, zonder een Fransche vertaling daarnaast. Zelfs
herdrukken van oude Vlaamsche werken worden niet meer toegelaten.15 Den 15n
December verbiedt d'Argenson, prefekt van het departement der Schelde, het drukken
van dagblad of boek in het Vlaamsch gesteld.
Op het scheppen van een totaal officiëele pers legt de Regeering zich nu meer dan
ooit toe. De Fransche uitgevers en journalisten worden bevoordeeligd. Zoo gebeurde
het te Gent: de beter door kliënteel bedeelde Vlaamsche uitgeverdrukker moest zijn
krant aan den Franschen uitgever afstaan, terwijl hij de directie van dezes dagblad
kreeg.16 In het departement der Twee-Nethen, moet het Aenkondigingsblad van de
Stad Mechelen en Omliggende Plaetsen, door bevel van hooger hand, in het
Nederlandsch en in het Fransch verschijnen. De titel voor het Fransch gedeelte werd:
‘Feuille d'annonces pour l'arrondissement de Malines et places circonvoisines.’17
Zoo ligt op het einde van het Keizerrijk de gansche pers aan banden. Voor de
Fransche en Fransch-Belgische pers geen politieke vrijheid; voor de Vlaamsche pers
daarenboven geen taalvrijheid.

c. Het onderwijs
Uit den reeds hooger aangehaalden brief van den prefekt van het departement der
Dijle aan de heeren De Clercq en Willems waarin de als een vaststaande waarheid
vooruitgezette bewering dat een Vlaamsch dagblad strijdig zou zijn met het doel van
het toenmalig openbaar onderwijs, door eene andere taal te verspreiden dan die der
natie, blijken duidelijk de bedoelingen van de regeering aangaande het leerstelsel in
de Vlaamsche departementen: het openbaar onderwijs moest dienen om de taal der
natie, d.i. het Fransch, te verspreiden. Dit was, volgens de aangehaalde duidelijke
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formule, het doel. Derhalve werden talrijke Fransche leeraars aangeworven. De
centrale scholen, gestichten voor middelbaar onderwijs, werden geheel verfranscht.
Maar het gevolg daarvan was dat zij in het Vlaamsche land zich in geen groot sukses
verheugen mochten: zij werden bijna niet bezocht, zoodat het, om nu ook eens een
vaststaande waarheid vooruit te zetten, voor onomstootelijk waar mag gehouden
worden dat wij aan het Fransche regiem niet enkel het verkeerd opgevatte systeem
verschuldigd zijn, maar ook voor een groot deel de cretiniseering onzer gewesten.
Terwijl te Luik en te Bergen de centrale scholen redelijk goed bezocht werden,
hetgeen zeer begrijpelijk is, was er in het Vlaamsche land gebrek aan leerlingen. In
1798 telde, volgens eene melding van den commissaris van het departement der
Twee-Nethen de centrale school aldaar geen tien leerlingen.
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‘Te Antwerpen’, schrijft hij op 20 Vendémiaire jaar VII (18 Oktober 1798) ‘heeft
het middenbestuur het ongenoegen de centrale school verlaten te zien. Enkel de
teekencursussen worden bezocht, nog wel omdat deze in eene bizondere school
gegeven worden en omdat de professors daar inheemsch zijn.’1 Een andere statistiek,
eene van 1806, geeft voor Antwerpen, alsdan eene stad van ongeveer 50.000 inwoners,
dertig leerlingen op.2
Te Brugge is de toestand van het onderwijs even teleurstellend: de centrale school
wordt er, volgens een verslag van 25 Messidor jaar VI, enkel door zonen van eenige
militairen en van publieke ambtenaren bezocht.3
Voor Brussel: dezelfde toestand. Ook de lagere scholen waren verlaten, zoo erg,
indien niet erger dan de centrale.
De verfranschingspolitiek van den Eersten Consul liep dus in feite slechts op een
kultureel negatief resultaat uit. Dit zou Bonaparte, eenmaal Keizer, echter niet beletten,
haar nog sterker als te voren door te voeren. In 1810 gaat het in razend tempo.
Vlaamsche jongelingen worden naar Fransche onderwijsgestichten gestuurd, naar
Fransche lycea of meest naar de polytechnische van Saint Cyr; de jongelingen boven
den schooltijd worden in het bestuur of als onderluitenant bij het leger geplaatst.
‘Cela est mon bon plaisir’ zeide de Keizer onbewimpeld.4
Goed werd de Keizer door den te Gent zetelenden Franschen bisschop Fallot de
Beaumont ter zijde gestaan. Deze Eminentie wist welken grooten invloed het klerus
op de Vlaamsche gewesten bezat. Door dit klerus te verfranschen zou men dus, wat
de verfransching van de Vlaamsche gewesten aangaat, ten spoedigste tot goede
resultaten komen. Daarom zond hij Vlaamsche seminaristen naar Parijs of naar Lyon.5
Ook het huwelijk werd als verfranschingsmiddel gepreconiseerd. Een lijst der
erfdochters werd opgemaakt met het doel ze met Fransche officieren in het huwelijk
te doen treden en de ouders verboden hunne kinderen zonder toestemming van den
Keizer uit te huwen.
Het is dus het systeem tot in zijne minste bizonderheden verzorgd en uitgewerkt
geworden.

d. De rederijkerskamers
Wat er van de vroegere grootheid der Zuidelijke Nederlanden, die eens toonaangevend
voor de kultuur van midden Europa geweest waren, op het einde der 18e eeuw nog
overbleef waren de rederijkerskamers. Zeker niet hoogstaand, maar daarentegen
algemeen verspreid. Dank zij de rederijkerskamers was er toch nog een schijn van
kultuurleven in onze gewesten gebleven, en dan niet enkel in enkele centra, maar
1
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zelfs tot in zeer onbeduidende gemeenten. Daarom, wilde men den oorlog aan het
Vlaamsch aandoen, dan moesten ook de rederijkerskamers daarvoor gebruikt worden.
Reeds vroeg begon de regeering op de kamers te ageeren. Op 9 November 1796
(19 Brumaire jaar V) werden de kamers, zoowel als de ambachten en gilden,
afgeschaft. Hun eigendommen en goederen, die in vele gevallen door 200-jarig
bestaan aanzienlijk waren geworden, werden, als de kloostergoederen verkocht. Dit
nochtans kon voor de eeuwensterke kamers den genadeslag niet zijn. Zij hervormden
zich spoedig als vrije vereenigingen.1
Bonaparte bedacht er later een beter middel op: hij zou de rederijkerskamers laten
bestaan, maar hij zou ze ook gebruiken. In 1809 vaardigt hij een bevel uit dat aan de
kamers de verplichting oplegt naast elk Vlaamsch stuk er ook een Fransch op te
voeren. Het gevolg daarvan was tegenovergesteld aan hetgeen voorzien was. In plaats
van de kennis van het Fransch door de rederijkers te bevorderen, beteekende het
bevel voor deze laatste een gevoeligen slag. ‘Het bevel van Napoleon dat den
rederijkeren voorschreef bij iedere vertooning van een Vlaamsch

1
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stuk een Fransch op te voeren, moest voor de genootschappen der steden een harde
slag, ja een doodslag voor de landelijke kamers zijn. Men kan oordeelen met hoeveel
vreugd de val van Napoleon door de Vlaamsche liefhebberskringen werd begroet.’2
A. Bergmann geeft ons eenige staaltjes van het koeterwaalsch dat alsdan in onze
gemeenten werd ten beste gegeven. Ook werden in talrijke gemeenten ‘Sociétés de
Littérature’ en ‘Cercles Littéraires’ gesticht. Terwijl de Vlaamsche rederijkerskamers
nog enkele niet onverdienstelijke leden telden, zooals Hofman, Lambin en David de
Simpel, leden die zeer goed op de hoogte van de inlandsche en van de toenmalige
Hollandsche literatuur waren, zelfs in hunne werken Tollens, Helmers, Feith,
Bilderdijk roemen, zijn de Fransche kringen volledig onbekwaam. In Le Courrier de
la Dendre van 23 September 1836, onderzoekt Prudens van Duyse een in 1806
bekroond Fransch dichtwerk: La bataille de Friedland van een zekere Blanfort; het
stuk is een aaneenlijming van plagiaat uit de alom verspreide Fransche schrijvers:
Racine, Corneille, Boileau en Millevoye, schrijvers die de juryleden van een Franschen
prijskamp toch moesten kennen. Ook het volksleven werd in zijne artistieke prestaties
aangetast en weldra gedood. De aloude ommegangs werden afgeschaft. Tijdens het
Conventie-regiem, zelfs voor de inlijving van België bij Frankrijk, was reeds het
dragen der nationale Fransche kokarde, door een besluit van den adjudant-generaal
Leclère aan de bevolking van Brussel bevolen geworden; weldra volgden al de andere
steden. Verder zijn het uitvoeren van schilderijen uit ‘de gewesten der barbaren naar
het land der Kunst’, de centraliseering van rijke boekerijen genoeg gekend. De
aanvallen op den godsdienst en de conscriptie zullen aanleiding geven tot den
Boerenkrijg.

5. - De Boerenkrijg
Gelijk de Brabantsche omwenteling, koppeling bij dewelke men speciaal nadruk
leggen zal op het lokale hoedanigheidswoord, heeft men den Boerenkrijg als den
opstand van het Belgische volkswezen beschouwd, al gebeurde die opstand dan ook
meer speciaal in het Noorden en het Oosten van het land; dit kon evenwel aan
toevallige omstandigheden toegeschreven worden. Op een enkel tusschen de
Germaansche en Romaansche elementen ethnisch verschil was men minder bedacht.
Hier zal men nochtans goed opletten door Germaansch niet uitsluitend de Vlaamsche
tak, pars pro toto, te verstaan, want zulks zou in dit geval gansch verkeerd zijn; de
opstand was volledig Germaansch, d.w.z. bepaalde zich binnen het Germaansch
grondgebied, - ten Noorden Vlaamsch, ten Oosten Duitsch, - der negen departementen,
hetwelk naar het Oosten meer uitgebreid was als het huidige België en daardoor een
sterker Duitsch element bevatte. O.i. zou men in de geschiedenis van onze gewesten
geen scherper bijna animaal-instinctmatig konflikt kunnen vinden dan dezen solidairen
opstand van het Germaansche element in België, dat in het Noorden den Boerenkrijg,
in het Oosten den Klöppelkrieg in het leven wist te roepen. Moge de motiveering
van den opstand dan ook hoogstens genomen slechts liggen in tegen het ras-psyche
indruischende instellingen en regeeringssysteem, d.w.z. moge deze rebellie ook
2
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ontketend zijn geworden door het wegvoeren van de door het volk vereerde
onbeëedigde priesters en door de conscriptie, de afbakening van de oproerige gewesten
toont duidelijker het ethnische konflikt. Ook dat er geen positief nationalistische
doeleinden voorloopig vooropgesteld werden, hetgeen overigens van deze agrariërs
moeilijk te verwachten was, heeft als tegenargument in dit ethnisch-psychisch konflikt
geen waarde.
Men heeft dus deze beweging niet genoeg binnen de grenzen van deze gewesten
bepaald, er een opstand van het onderjukte Belgische volk van gemaakt. Wel spraken
redenaars en hadden schrijvers het over ‘de Vlaamsche jongens van 1798’, maar in
zulken zin dat vanwege deze menschen dit als een vaderlandslievende specialiseering
te begrijpen was, als b.v. vanwege een Kempenaar het vooropzetten van ‘onze
Kempische jongens’ te verwachten is; in dit bestaat immers het liefhebben van het
groote vaderland omdat daarin de kleine geboortestreek die men lief heeft ligt, zooals
Em. Faguet de goed begrepen vaderlandsliefde bepaalt. Zoo was dit dan ook slechts
eene lokale specialisee-
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ring van den Boerenkrijg, niet het bepalen daarvan. Door zeer rekbare gegevens, als
de leuze van voor Godsdienst en Vaderland, het dragen der keizerlijke kokarde, hetgeen nochtans niet algemeen was; velen droegen inderdaad de oranje-kokarde, zelfs eenige Fransche teksten, namelijk Fransche paspoorten afgeleverd door sommige
aanvoerders, hebben de menschen die in deze rebellie een Belgische episode wilden
zien, zich zeer spoedig en evenzoo gemakkelijk laten misleiden. Nogmaals weze er
dan aan herinnerd dat in dezen opstand geen spraak was van wezenlijk nationalistische
doeleinden, geen opstandeling zag verder dan het verjagen der overweldigers. Ook
tot het wekken van die meening bij de meeste Fransche en Belgische
geschiedschrijvers heeft de stelselmatig verkeerd begrepen reden dat het hier enkel
gold een opstand, door godsdienstige overtuiging en doeleinden in het leven geroepen,
bijgedragen. Wij laten hier even Hermann Pergameni, een schrijver die geenszins
van de andere zijde uit kan verdacht worden, aan het woord. Hij schrijft: ‘Maar dit
(deze opstand) is niet, zooals Michelet het van het Fransche Vendée schreef, de
omwenteling van de onmaatschappelijkheid (insociabilité), noch die van het egoisme;
het is, integendeel, voor alles, de opstand van de vaderlandsliefde tegen de vreemde
overweldiging. Zeker hebben het godsdienstig fanatisme en de gehechtheid aan de
oude gebruiken daarin een groote rol gespeeld; maar de groote, leidende gedachte
was het nationaal gevoel.’1
Aldus een nationale opstand. Overigens het verschil dat gewoonlijk tusschen de
nationale en de godsdienstige drijfveeren is gezocht geworden, bestaat in den grond
niet. Wij hebben reeds terloops aan de hand van Albert Sorel opgemerkt dat, op het
einde der 18e eeuw, in Frankrijk republikeinisme en patriotisme onafscheidbaar
vergroeid waren; na het mislukken van de democratisch-vrijzinnige opstanden in
Vlaanderen en biz. na de scheiding van Noord en Zuid, was het conservativisme, het
behoud der oude tradities een bestanddeel van het weliswaar onbewust nationaal
sentiment geworden; de gehechtheid aan den godsdienst wel het voornaamste, meest
levende. Zoo zien wij het nationaal gevoel op het einde der 18e eeuw zich reactionnair
voordoen: het mislukken der pogingen van den ‘nieuwen’ vorst, Jozef II en de
strekking van voor - een groot deel, dat der Nootisten althans, - de omwenteling van
'88. Men hoeft daarom het geloof en het nationaal gevoel niet afzonderlijk te
beschouwen, het eerste is in het tweede op te lossen. De uitdrukking van het nationaal
gevoel verandert, soms traag, soms snel, maar in alle geval zij verandert: tegen het
met de verfranschte edellieden in vazalschap van Frankrijk levende klerus gingen
de democratische opstanden gedurende de regeering van graaf Lodewijk van Nevers;
met het kleine klerus, dat zich met de verdrukte bevolking tegenover de Fransche
overweldigers en hunne steedsche epigonen, solidair verklaarde, ging de opstand
van 1798. Objectief blijven de twee voorbeelden, elk in zijn tijd, uitdrukkingen van
nationale spontaneïteit.
Men zou nu ook, gansch tegen de waarheid in, het nationaal sentiment, in het
hierboven gezet citaat aangehaald, als Belgisch kunnen interpreteeren. Om deze
1
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manier van begrijpen die nochtans als geen vertoog meer behoevende waarheid
doorgaat, werkelijk aanneembaar te maken zou de opstand algemeen over het
Belgische land hebben moeten woeden of wel zouden, het gansche Belgische land
door, zonder de ethnische grens in aanmerking te moeten nemen, lokale opstandjes
hebben moeten plaats grijpen. Geen van beide veronderstellingen kan als waarheid
bevestigd worden. De opstand heeft nooit over het gansche land gewoed of breidde
zich niet van het eene uiteinde tot het andere uit, althans niet op hetzelfde oogenblik,
hetgeen in laatste instantie toch ook weer een volledige opstand zou beteekenen.
Gansche of bijna gansche departementen, weerom met uitzondering van de ethnisch
bij de groote meerderheid van die departementen niet bijhoorende gemeenten, bleven van den opstand verschoond. Vaak
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werd aan de departementen der Ourthe (Luik) en van Jemappes (Henegouwen) den
meest uitbundigen lof niet gespaard. Een brief uit Brussel, van de maand December
1798, vermeldt dat ‘het departement van Jemappes prachtig optrekt, ingevolge de
conscriptie. Ziedaar patriotisme en wat een voorbeeld voor de anderen!’ (‘Le
département de Jemappes marche admirablement. Voilà du patriotisme. Quel exemple
pour les autres!’)
Blijft enkel de tweede veronderstelling: door gansch België lokale opstandjes,
zoodat het gansche land feitelijk in opstand kwam, daar waar het mogelijk was en
op verschillende oogenblikken naar gelang de omstandigheden voordeelig waren.
De bewijzen lagen, dacht men, voor de hand. In de eerste plaats droeg tot het
versterken dezer vooropgezette meening het feit bij dat in de Vlaamsche en Duitsche
gewesten van de negen departementen de opstand woedde. Tengevolge van de
geographische ligging van deze gewesten kon men bedriegelijk argumenteeren: ‘De
opstand ging van de Noordzee tot het verste uithoekje der Belgische Ardennen!’
Hetgeen gansch België scheen te omvatten, ofwel van Zuid tot Noord: ‘van
Luxemburg tot de Kempen.’ Dit was ten uiterste bedriegelijk: de Vlaamsche gewesten
immers vormen van Oost tot West, het noordelijk deel der negen departementen;
eene strook grond gansch ten Oosten van deze, meest ten Zuid-Oosten, is Duitsch.
Zoodoende ligt het Waalsche element feitelijk tusschen de Vlaamsche en Duitsche
gewesten in en wanneer men dus de twee uitersten noemde, (Van Oost tot West: de
Ardennen en de Zeekunst, van Noord tot Zuid: Kempen en Ardennenwoud) - begreep
men onderverstaan het tusschen beide gelegen element daarin. Men vergat het
merkelijk verschil dat er bestaat tusschen de twee uitersten van den opstand te noemen,
als beeld om het geheel aan te duiden, en twee uitersten van het land die in opstand
komen.
Als tweede bewijs geldt het schijnbaar zeer duidelijke argument dat ook gemeenten
van Waalsche departementen in opstand kwamen en Waalsche gemeenten van het
tweetalige departement der Dijle (Brabant). Inderdaad, dit is waar, maar niet zoo
oppervlakkig voorgesteld wordt dit argument een tegenargument, want juist die
kantons, die, alhoewel bij de Waalsche departementen ingerekend, ethnisch langs
de andere zijde van de grens hooren, kwamen in opstand. Van de departementen der
Schelde en van Jemappes loopt inderdaad de grens van den opstand gelijk met de
taalgrens: boven Oudenaerde, Ronse tot in het kanton Edingen, de dorpen Lessen en
Celles-près-Molenbaix. De Vlaamsche uithoek Limburg-Brabant-Luik is van eene
andere zijde een brandpunt van het oproer. In het Departement der Dijle is de rebellie
weer op dezelfde wijze af te bakenen: Merchtem, de kantons Assche en Lennik tot
de gansch op de taalgrens gelegen gemeenten Neerijssche, Ter Hulpen, Galmaarden
en Heikruis. Het tweede deel van het argument dat ook Waalsche gemeenten van het
tweetalige departement der Dijle aan den opstand deelnamen, bevat insgelijks
waarheid. Inderdaad in het niet ver van de taalgrens verwijderde dorp Roux-Miroir
brak eveneens het oproer los. Maar door deze uitzondering juist wordt het duidelijk
dat het oproer in Wallonië niet levensvatbaar was; spijts er in dat gedeelte van het
land geen Fransche legerbenden aanwezig waren die de uitbreiding van het oproer
spoedig hadden kunnen beletten of beter enkel door hunne aanwezigheid zulks
voorkomen; spijts ook de groote centra tamelijk ver afgelegen waren, zoodat een
uitval van het garnizoen niet erg te vreezen was; spijts ook zij snel voeling zouden
gevonden hebben, in het Noorden met de Vlamingen, in het Oosten met de Duitschers,
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spijts dit alles bepaalde zich de opstand der Walen bij deze enkele rond Roux-Miroir
gelegen dorpen. Erger, daar de opstandelingen van deze streek weldra bemerkten
dat zij onmogelijk van het Zuiden des lands versterking konden verwachten, voegden
zij zich, over de taalgrens, bij de Boerentroepen van Corbeels.
Bij gemis aan solidariteit van wege de Walen mislukte ook de in het Oosten door
het Duitsche element begonnen Klöppelkrieg en werd derhalve ook spoedig
onderdrukt.
Verder heeft men de struikrooverijen door den individueel misschien zeer
heroïschen avonturier Karel van Loupoigne geleid, die hoofdzakelijk bestonden in
het aanranden van brigades, reizigers en postwagens in de omstreken van het
Soniënbosch, als de voortzetting van den opstand van '98 beschouwd; identificeeren
door hetwelk de oudste opstand wel veel zijn spon-
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taan heroïsch karakter moet verliezen. Charles Jacquemin was, in een tijd die vrij
wel rijk was aan zulk een slag van menschen, een doodgewoon avonturier. Niet eens
van de behendigsten, zulks spreekt van zelf, alles was hier minderwaardig. Uit
dokumenten schijnt het gansch bewezen dat hij in betrekking stond met het
Oostenrijksche Huis. Eveneens was hij steeds in de kloosters van de Brusselsche
omgeving een welkome gast.
Zoo bewees Charles Jacqemin2 op zijn manier, als zeer nederig epigoon van
Fransche avonturiers als De Grammont en Casanova, aan de meest vooruitgeschoven
post der Fransche overbeschaving der 18e eeuw de door haar beslist verdiende
eerbetuiging. Hij noemde zich volgaarne generaal in dienst van het Oostenrijksche
leger en leverde als zoodanig onderscheidingstitels en dies meer af. Rollier, de
aanvoerder van het oproer in Klein-Brabant, had van Loupoigne zulk militair diploma
ontvangen. De bende door Kozijn Karel in het Soniënbosch bij mekaar gegaard, werd
dan ook een keizerlijke armee, gering in getal nochtans. Gedurende het oproer in
Vendée was hij ook in volgehouden betrekking met Georges Cadoudal en de hoofdlui
der ‘chouans’ geweest.
Uit deze dubbele betrekkingen concludeeren dan ook sommigen, dat hij de
werkelijke leider van het oproer van 1798 zou geweest zijn. Alles duidt evenwel aan
dat er nergens een leidende kracht was die den opstand te organiseeren wist. Hij
breekt uit dan hier, dan daar, zonder richting en zonder doel naar gelang de
omstandigheden, spontaan en driftig. Er is geen wil tot centraliseering der
strijdkrachten merkbaar; enkel in de Kempen kan een klein legertje, dank dan nog
wel aan het toeval, georganiseerd worden. Zoodanig dan dat de opstand van 1798
en die van 1799 een gansch verscheiden karakter bieden. Terwijl de Boeren, die allen
plots ploeg en vlegel verlaten hadden - voor zoover ten minste dit laatste tuig niet
voor krijgsdoeleinden gebruikt werd - wel erger dan een dilettanten-legertje vormden,
blijkt het dat de bende van Kozijn Karel enkel door goed organiseeren samengehouden
werd; terwijl de boerenbataljons vaak priesters in hunne rangen tellen, daarin
gedreven, omdat de bevolking en zij één en dezelfde reden tot den opstand meenen
te hebben, terwijl in 1798 de priesters er dus niet tegen opzien in een leger van
oproerlingen plaats te nemen, verkiezen zij Karel van Loupoigne zijne tochten in de
Brusselsche omgeving alleen met zijne huurbende te laten volbrengen. Wel wordt
hij door geestelijken goed ontvangen en zelfs als het noodzakelijk blijkt te zijn,
verborgen, deze geestelijken behooren nochtans meer bepaald, volgens de dokumenten
zelfs uitsluitelijk, tot de rijke, door de Fransche republiek in hun bezit en hunne
voorrechten getroffen kloosters; het kleine klerus kan in feite den avonturier weinig
belang inboezemen. Jacquemin was beslist een soldenier van de hooge wereld, als
dusdanig verdedigde hij zoo goed hij kon, - de middelen waren inderdaad uiterst
elementarisch, - de zaak der geprivilegieerde staten. Hij stond in betrekking met het
hoogste gezag te Weenen, want de terugkomst van den Keizer beteekende nog steeds
voor de bevoorrechten het herstel der oude privilegiën.
De tochten van Karel van Loupoigne alleen in aanmerking genomen, zou de zin
van Leo Picard, in een zeer zakelijke samenvatting van het Vlaamsch verleden ‘het
Vlaamsche bloed dat vloeide in den Boerenkrijg, werd niet geofferd voor een nationale
zaak, maar om de belangen der vroeger geprivilegiëerde klassen’ juist de waarheid
2
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inhouden.3 Maar het feit dat de rebellen van '98 van de bende van het Soniënbosch
zoowel ethnisch als maatschappelijk gescheiden zijn, duidt reeds een verschil in de
dracht van hunne rebellie aan. Terwijl de grenzen van den opstand van '98 niet
degelijker te bepalen zijn dan door de taalgrens te volgen, hetgeen in de negen
departementen een vrijwel uitzonderlijke ethnische algemeenheid vertoont, bestaat
de in dienst van Oostenrijk en van de geprivilegiëerden huurbende uit een ramassi
waarvan de herkomst moeilijk aan te duiden zou zijn; terwijl de opstandelingen van
'98 een zeer solied deel van de maatschappij uitbeelden, namelijk landbouwers,
dorpsambtenaars en notabelen, hooren de gezellen van Loupoigne veel meer tot
hetgeen men nu ‘de vlottende bevolking’ zou kunnen heeten.

3

Leo Picard: Vlaanderen na den oorlog, blz. 6, 's-Gravenhage, W.P. van Stockum & Zoon,
1915.
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Zoo hebben wij dus dat de soldeniershoofdman Jacquemin betaald werd door de
geprivilegiëerde klassen en daarom hunne belangen behartigde. Derhalve is het m.i.
verkeerd in dezen individueel zeer heroïschen avonturier, - het heldhaftige is overigens
hier een vereischte van zijnen maatschappelijken stand, - beslist een nationalen held
te willen ontdekken, niet omdat geen nationalistische betrachtingen hem schenen te
bekommeren, hetgeen toen wel zeer begrijpelijk was, maar eenvoudig omdat zijn
opstand met nationaliteit of nationalisme niets te maken heeft; hij precies dus, zoo
weinig als welk andere ridder van den grooten weg, voor een nationalen held moet
gehouden worden.
In 1798 vloeide het Vlaamsche bloed ook niet voor een nationale zaak, d.i. geen
nationale doeleinden waren dezen opstand bijgesteld. Nochtans kan men evenmin
uitsluitelijk zeggen ‘maar het werd geofferd om de belangen der vroeger
geprivilegiëerde klassen.’ Eerst en vooral heeft een der bevoorrechte staten, de adel,
weinig gemeens met den Boerenkrijg gehad; enkel in 1797 leidde een edelman uit
de omstreken van Aalst, Baron de Moor, een overigens spoedig onderdrukte
boerenopstand. In 1798 zal men zeker geen adel meer in het boerenleger ontdekken
en hun steun, van dewelke ook bar weinig sporen gebleven zijn, zal dan ook wel
evenredig met de sporen en de manschappen zeer miniem geweest zijn. De andere
voorheen bevoorrechten, de priesters, hebben zeker tot het leven van den Boerenkrijg
veel bijgedragen. Het wegvoeren der klooster- en kerkrijkdommen is een oorzaak
tot den opstand geweest, evenwel veel minder sterk dan het wegvoeren van
onbeëedigde priesters naar Cayenne of de eilanden Rhé en Oléron, hetgeen op de
zeer geloovige landelijke bevolking waarschijnlijk geweldig wraakgierig inwerkte.
Van eene andere zijde verlieze men ook niet uit het oog dat het het kleine klerus was
dat met de boeren meeging, dus de minst geprivilegiëerden.
Als zoodanig is het noodig den Boerenkrijg als een negatieven opstand te
beschouwen, daar er geen nationale doeleinden vooropgesteld werden. Er was geen
waarheen. Er werd niet bepaald voor iets of iemand gevochten, meer bepaald tegen
iemand d.i. tegen den overweldiger. Wat er in geval van gelukken gebeuren moest,
zouden slechts weinige rebellen hebben kunnen bepalen. In een anekdote van den
‘Klöppelkrieg’ staat dit negatief karakter vrijwel goed gekarakteriseerd.
Op 30 Oktober kwam een vijfhonderd man sterke Luxemburgsche bende in botsing
met eene Fransche compagnie, onder leiding van den adjudant Duverger. Door eene
behendige beweging der vijandelijke ruiterij was de bende spoedig omsingeld. De
boeren konden onmogelijk ontsnappen. Een officier had medelijden met hen en,
terwijl hij de rebellen naderde vroeg hij hun: ‘Wat wilt ge, mijn jongens?’ Op zijne
vraag trad een landbouwer van Boxhorn, Anton Maiesch die, zegt het verhaal, Fransch
verstond, uit de rangen. ‘Wij willen den oorlog’ zeide hij, terwijl hij afvuurde.4
Het wegnemen der privileges was aldus eene oorzaak tot den opstand, om de
belangen der bevoorrechte staten te behartigen ging het minder bepaald. Zoo is dan
de volgende zin van L.P. ‘en nadat onder het Keizerrijk eenigszins voldaan was aan
de verzuchtingen dier klassen, scheen ons land geheel onderworpen’ niet heel precies.
De nieuwe burgerij was reeds bij het begin der Fransche overheersching
Fransch-epigonisch, het waren de grootsteedsche industrieëelen en ambtenaars. Zij
hadden met diegenen, van dewelke de laatste nationale krachtsinspanning van '98
4
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uitging, niets gemeens. De daaropvolgende uitputting en daarbijgevoegd de betere
organisatie van de republikeinsche politie onder het Keizerrijk dan dit wel het feit
was onder het anarchistisch bewind van het Directoire, deden het land als geheel
onderworpen voorkomen.
Zoo schrijft Lanzac de Laborie zeer terecht: ‘de dokumenten hebben mij er toe
genoodzaakt een weinig verdraagzaam oordeel uit te spreken, niet enkel over het
gedrag van het Directoire en zijne agenten, maar ook over dat van de ministers en
prefekten van Napoleon.’ En verder: ‘De mislukking van de pogingen der prefekten
van het Keizerrijk was zoo volledig als dat der commissarissen van het Directoire.
Het misnoegen was misschien meer algemeen in 1814 dan in 1799.’5

5
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des préfets de l'Empire fut aussi radical que celui des commissaires du Directoire. Le
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Enkel zij die volstrekt eene Belgische episode op het einde der 18e eeuw hebben
willen situeeren, hebben de twee opstanden, als beide door dezelfde redenen te weeg
gebracht, bij mekaar gevoegd: immers het scheen niet moeilijk te bewijzen dat beide
opstanden Belgisch-nationaal waren, een geschiedkundige bestaansreden meer voor
de Belgische natie. Men heeft dus in het Vlaamsche gedeelte van het land, waar de
Boerenkrijg tot de populaire nationale geschiedenis behoort, deze opstand als een
Belgisch-nationale episode bekend gemaakt; - hoedanigheidsbepaling die op niets
anders dan op détails kan gesteund worden, - zulke vulgariseering echter was in het
Waalsche gedeelte gansch overbodig, gezien de Boerenkrijg aldaar zoo weinig in de
volksoverlevering leeft als de geschiedenis der 600 Franchimonteezen in het Noorden.
Sommige Waalsche auteurs hebben ook met genoegen daarop gewezen dat de Walen
niet deelnamen aan den opstand tegen Frankrijk
Het waren vooral de Vlaamsch-katholieke schrijvers, die in de geschiedenis van
den Boerenkrijg belangstelden, en nog steeds de anti-Nederlandsche coalitie met de
Fransch-Belgische omwentelaars indachtig en als gevolg daarvan, ook in de
Boerenkrijg een Belgische spontaneïteit aan een scherpen godsdienstzin wilden
vastkoppelen. Zoo zie ik toevallig voor mij, in een werk over ‘de Besloten tijd en de
Boerenkrijg in de Kempen’ de schrijver moeite doen te bewijzen, alhoewel
vruchteloos, dat een der aanvoerders van het Boerenleger, de genaamde Stolmann,
geen Oostenrijker of Duitscher zou geweest zijn, gelijk algemeenlijk verondersteld
werd, maar wel een Luikerwaal ‘een echte Belg dus’ zegt de schrijver, spijts het
duidelijk is dat hij als Waal insgelijks buiten het algemeen karakter van het
Boerenleger valt en dat dus de bepaling dat hij een echte Belg zou geweest zijn
heelemaal geen belang heeft.6
Om drie ongegronde redenen heeft men den opstand veralgemeend: ten eerste
omdat het Noorden en het Oosten van het land in opstand kwamen, hetgeen, gelijk
wij gezien hebben, een zeer bedriegelijke reden is; ten tweede om de veronderstelde
dubbelvoudige deelneming van Walen aan het oproer, eerstens, gemeenten van
Waalsche departementen, juist diegenen hebben wij insgelijks reeds gezegd, die
daarvan ethnisch gescheiden waren,7 dus niet de Walen, maar wel de verkeerd bij de
Waalsche departementen ingerekende Vlamingen namen deel aan den opstand en
tweedens de Brabantsche Walen, die onmogelijk hun land verder voor het oproer
konden winnen; ten derde om het versmelten van twee zeer verscheiden rebellies in
ons land. Tegenover dit kunnen wij het algemeen Vlaamsche karakter van de rebellie
zetten, want terwijl het waar is dat men van de eene zijde den opstand onrechtvaardig
tot een algemeene opstand in België of beter tot een opstand van het Belgische
volkspsyche in zekere gewesten vervormd heeft, is men er van eene andere zijde toe
gekomen het Vlaamsche oproer, dat nu eens werkelijk algemeen was, tot een bijna
kantonnaal gescheiden oproer te particulariseeren. Beide stellingen bevorderen
inderdaad dezelfde vooropgestelde meening. Wanneer men te veel nadruk zou gelegd
hebben op de algemeenheid van het oproer in het Noordelijke gedeelte van het land,
6
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P.F. Gebruers: Eenige aanteekeningen over den Besloten tijd en den Boerenkrijg in de
Kempen. Eerste deel. Gheel, H. Rombauts, drukkeruitgever. 1899.
Bij de departementale indeeling werd weinig notitie van de ethnische verscheidenheid
gehouden. Een goed voorbeeld van dit arbitrair stelsel is in de Vlaamsch-Waalsch-Duitsche
uithoek van Limburg en van Luik te vinden. Men zou bijna aan opzet denken, zoo worden de
ethnisch-verschillende gemeenten in kantons bij mekaar gevoegd.
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terwijl zich daartegenover bijna een volledige onthouding van het Zuidelijk gedeelte
zou gesteld hebben, zouden toch de gevolgtrekkingen spoedig gevolgd zijn en, in
plaats van een Belgische algemeenheid, zou er zich een Vlaamsche noodzakelijk
hebben opgedrongen.
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Gansch de Vlaamsche bevolking nam aan den opstand deel. In het Noordelijk gedeelte
van Oost-Vlaanderen uitgebroken, breidt het oproer zich langs de Schelde uit, vertoont
zich tot tegenover de sterke stelling Antwerpen, omvat Dendermonde, loopt verder
Zuidwaarts over Aalst, Ninove en Geeraardsbergen, tusschen de departementen der
Schelde en van Jemappes, waar, gelijk reeds gezegd, de grens van het oproer met de
taalgrens samenvalt. In het Noorden van Oost-Vlaanderen breidt zich het oproer uit
over Lokeren, Axel en Staats-Vlaanderen en het arrondissement Eekloo, zoo geheel
het landelijk deel van dit departement omvattend. In het departement der Leie
(West-Vlaanderen) nu is het gansch anders gesteld. In 1797 hadden de Engelschen
gepoogd langs de Vlaamsche kust voet aan wal te zetten. Derhalve had de Fransche
regeering in het departement der Leie een sterke troepenmacht geconcentreerd. Zoo
was het de bevolking onmogelijk, wilde zij niet onmiddellijk en tegenover zulk sterk
en goed uitgerust leger weerstandloos geslachtofferd worden, aan den opstand deel
te nemen. Nochtans van veel beteekenis is het dat ook in dit departement, daar waar
de minder sterke vijandelijke troepenmacht het toeliet, d.i. in het Zuiden, zooals in
het arrondissement Ieperen, het oproer insgelijks, spijts het groot gevaar, onhoudbaar
losbarstte.
Aan de overzijde der Schelde was de opstand in het Vlaamsche land algemeen,
de groote steden, d.i. Antwerpen en Brussel daargelaten, waar de sterke garnizoenen
geholpen door de Fransch-gezinde municipaliteit den opstand onmogelijk maakten.
In het arrondissement Antwerpen breidt het oproer zich tot dicht bij de stad uit, nadert
tot in de gemeenten Mortsel, Berchem, Merksem, Bouchout e.a. dus tot op ongeveer
een uur afstand van de stad. Klein Brabant en heel de streek tusschen Schelde, Rupel
en het kanaal van Willebroek is een centrum van den opstand. Meer naar het Zuiden
naderen wij tot bij Brussel, namelijk tot in de gemeenten Schaarbeek en Evere, en
nog meer naar het Zuiden hebben wij weerom de taalgrens te volgen, langs de reeds
hoogervermelde gemeenten, Galmaarden, Heikruis, Ter Hulpen, Neerijssche. De
opstand omvat het arrondissement Leuven, is op het punt in deze stad uit te breken,
waar reeds oproerige plakkaarten aangeplakt worden, verder de Luiker uithoek met
Landen en geraakt langs Diest, Bekkevoort, Aarschot in de Kempen. Nieuw centrum.
Het leger der opstandelingen aldaar wordt door Antwerpsche, Limburgsche en
Brabantsche contingenten gevoed. De oproerige geest wint Limburg, waarvan de
strijders zich in het Westen, d.i. rond Hasselt en in de Kempen concentreeren, verder
de Turnhout-‘meijerij’, Arendonck, Zoerle-Parwijs, d.w.z. loopt gansch langs de
noordergrens en komt langs het oproerige kanton Cappellen terug op het vertrekpunt
d.i. juist nabij Antwerpen. ‘In werkelijkheid’, zegt Orts8, ‘was de landelijke bevolking
van de Maas tot de Noordzee in opstand of op het punt dit te worden.’ ‘De kreet van
weg met de Franschen galmde van het eene eind van Vlaamsch-België tot het andere.’9
Eindelijk de hevig Fransch annexionistisch gezinde Jules Delhaize, die met het
Fransch regiem sympathiseert: ‘Indien de conscrits zich tamelijk gemakkelijk
onderworpen in het Waalsche gedeelte van het land, (hetgeen, volgens blijkt uit een
hoogeraangehaalde brief “le département de Jemappes marche admirablement”, voor
waarheid mag gehouden worden), was zulks niet het geval in de departementen der
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Twee-Nethen en van de Schelde en in een gedeelte van die van de Dijle, van de
Beneden-Maas en ook van de Leie.’10
Insgelijks blijkt het uit de zeer zeldzame ons overgebleven stukken van de rebellie
dat de Boeren er zich wel degelijk op toelegden het verschil tusschen hen en de
Belgische Franschgezinden op ethnischen grondslag te doen uitkomen. Terwijl deze
laatsten zich steeds voor Belgen laten doorgaan, of soms ook voor ‘Belgen en
Luikenaars’ vereenigd, gebruiken de opstandelingen bijna nooit dit qualificatief,
vervangen het gewoonlijk, zeer beteekenisvol, door ‘Nederlanders’ of ‘Nederlandsch
volk’. Bij het lezen van Verlooy's brochure over ‘d'onacht der moederlyke tael’ valt
het op dat deze bewoordingen gebruikt worden om de Nederlandsch-sprekende
bevolking van België aan
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te duiden. In dezen zin schijnen de rebellen ook te hebben willen bepalen, te meer
daar zij het woord ‘Belgen’ als imperatieve gansch schijnen te verwaarloozen. Zoo
uit dit gekend in de omstreken van Boom rondgedeeld biljet:
Regeerders van dorp en stê
Waren de Franschen eens wech, hou had u daermé?
Nederlanders blyft nu by een,
Wij moeten standvastig wesen
Om te wagen ons lyf en ons bloed
Voor de Franschen zyn wy te goed,
Om met schelmen en dieven te stryden
Dat zyn wy niet van zin
Liever den kogel of de guillotien.

Of uit dit biljet van een commandant van het Kempisch leger: ‘Uyt naem van 't
nederlandsche volk, wij verdedigers...’ (Get.) J.-F. Lacoert, commandant.
Als herkenningsteeken hadden de rebellen de Oostenrijksche of oranje-kokarde
gekozen. De Oostenrijksche kokarde beteekende trouw aan de aloude tradities:
symbool van de conservatieve beteekenis van den opstand. De beteekenis van de
dracht der oranje-kokarde kon niet in het naaste verleden liggen, het was dus een
nieuw ideaal.
De Fransche regeerders hebben doorgaans het klerus en Engeland voor de opruiers
laten doorgaan. Het deel van de geestelijkheid dat zich gansch in de rebellie stortte,
bestond uit dorpsherders en assistenten, niet de door de Franschen met mindere
redenen, maar in betere politiek, verdachte rijke kloosters. Wat de tusschenkomst
van Engeland betreft, het is een feit dat de Engelsche vloot, een jaar vroeger, langs
de Vlaamsche kust manschappen aan wal trachtte te zetten. Maar juist in 1798 wanneer
zulke landing van nut zou geweest zijn om de binnenlandsche insurrectie te steunen,
was daarvan geen spraak. Overigens is het onmogelijk op deze vooruitzetting van
de Fransche regeerders in te gaan, aangezien dezen zelf verwaarloosd hebben
materiaal, d.w.z. bewijsvoeringen bij te brengen om de door hen vooruitgezette
bewering te staven.
In een brief aan een zijner vrienden schrijft Dargonne, Fransch ambtenaar in het
departement der Twee-Nethen: ‘Onbeëedigde priesters en trouwlooze Engelschen,
ziedaar uw werk.’11 Een circulaire uit Antwerpen aan de commissarissen van het
Directoire, van 19 October 1798, spreekt van ‘de burgers van dit departement op een
dwaalspoor gebracht door de oproerige priesters en door zendelingen van het
Engelsche gouvernement.’12
Een plakkaat uitgaande van het middenbestuur van het departement der Dijle
beweert dat ‘deze booze aanslagen de vruchten zijn van de opruiïngen der slechte
priesters en weerbarstige monniken in de verschillende gemeenten van het departement
verstrooid.’13
En aldus het middenbestuur van het departement der Schelde: ‘De verraders (in
casu de priesters) hebben zich niet tot hun eigen middelen beperkt. Zij hebben te
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midden ons den buitenlandschen vijand geroepen. Eene ontscheping van Engelschen
moest langs de kust plaats grijpen.’14
Generaal Bonnard hield insgelijks de priesters die ‘onder het godsdienstig masker
bedriegen en het schijnheilige Albion’ voor schuldig; generaal Morand bevelhebber
te Luxemburg, de onbeëedigde priesters ‘die binnenkort den grond der Republiek
niet meer zullen bezoedelen.’15
Eindelijk Laréveillière-Depaux, met een meer uitgebreide beschuldiging: ‘België
bewerkt door de afgevaardigden van Oostenrijk en door die van Engeland, door het
fanatisme der priesters en door den gekwetsten hoogmoed der edelen, dreigde steeds
in opstand te komen.’16
‘Wanneer men een beloofde of verleende buitenlandsche hulp zou moeten zoeken,
zouden wij die met meer zekerheid in Holland vinden’ is daartegenover en na
onderzoek de bewering van Aug. Orts. Hier en daar ook vinden wij de Fransche
regeerders terug, deze meening toege-
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daan. Maar voorzichtig, iets dat een zekere vrees van weer ‘het beginsel der
nationaliteiten’ naar voren te brengen doet veronderstellen. In de inlichting van
Treilhard, namens het Directoire, aan den Raad der Vijf Honderd verstrekt, wordt
gezegd dat ‘de agitatoren mannen zijn die voorheen verbonden waren aan de partij
van het vroegere België of wel aan die van den Stadhouder. Een deel der muiters
droeg oranje kokarden, een ander den keizerlijken adelaar.’17
Ook de afgevaardigde van Luik, Digneffe, spreekt op 18 Juni 1799 in den Raad
der Vijf Honderd over het Nederlandsche drijven in de negen departementen:
‘Ondervraagt de Belgen en de Luikenaars, zij zullen u bekennen dat er in België een
partij bestaan heeft die een omwenteling wilde om aldaar een prins van Hannover
of van Oranje op de ruïnen van het Oostenrijksche Huis te plaatsen. Onderzoekt de
oorzaken die de laatste rebellies te weeg brachten en ge zult overtuigd zijn dat deze
gezindheid nog bestaat.’18
Dit stemt gansch overeen met hetgeen Merlin de Douai in 1795, in zijne
aanhechtingsrede zeide: zelfs in de Noorder departementen (in Fransch-Vlaanderen)
had men propaganda voor eene nieuwe Unie gemaakt. Daarbij komt van pas dat de
leiders van den opstand wel niet zoo achterlijk waren, betrekkelijk althans, als de
Franschen wel hebben doen gelooven. Van Gansen was een gewezen kapucien; Eelen
kandidaat in de wijsbegeerte aan de Hoogeschool te Leuven; Heylen, advocaat.
Laat de algemeenheid van het oproer in Vlaanderen, wel afgescheiden van de
Waalsche departementen dus toe, zonder twijfel op eene nationale spontaneïteit te
wijzen, dan kan men ook in de houding van de leiders des opstands een politiek
streven, hoe onduidelijk bepaald ook, ontdekken. Dit streven was in
Groot-Nederlandsche zin.

6. - De openbare meening tijdens de overheersching
Van 1789 tot 1792 ongeveer, had de Fransche omwenteling de sympathie der
intellektueelen van bijna gansch 't Westelijk continentaal Europa gewonnen. In
Holland, Zweden, Duitschland en in België, waar de geestelijke sympathie nog door
den afkeer voor de regeering van Weenen versterkt werd, betuigden die van de
‘nieuwe’ richting, in de kleine landen vooral, vaak meer dan gewone genegenheid.
Het beste deel van Duitschland, vermoeid van de fin-desiècle-geest der laatste twee
Bourbons, volgde in werkelijk welgemeende verwachting de ontwikkeling der
omwenteling. Schelling vertaalde de Marseillaise; Forster, Herder, Klopstock, Goethe,
waren insgelijks, min of meer, de nieuwe richting toegedaan.
De koningsmoord was de eerste daad die tegen het Duitsch karakter inging. De
Germaansche intellektueelen keerden zich af. Als later, rond '93-'94, republikeinisme
en Fransche veroveringslust twee onafscheidbare zuster-gedachten geworden waren,
was de geestelijke communie volledig verstoord. Elk gezond volk, dat zich nuchter
17
18
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voulut une rév. pour y établir un prince de Hanovre ou d'Orange sur les ruines de la maison
d'Autriche. Reportez-vous sur les causes qui amenèrent les dernières insurrections et vs.
serez convaincus que ce parti existe encore’.
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den toestand kon voorstellen, moest nu, volledig gefixeerd over de werkelijke
bedoelingen der Republiek, zonder aarzelen de vriendschappelijke relaties breken.
Enkel de kleine, zwakke volkeren zouden nog, gedurende een klein tijdbestek, volgens
Dr. G. Lebon, hunne illusies in de groote omwenteling behouden.
Klopstock keert zich van de Franschen af, omdat hij meent dat zij van de vrijheid
een masker ter verovering hadden gemaakt. Ehrard von Nürenburg ziet helder den
toestand in en, zonder afbreuk te maken van zijne vrijzinnige gedachten, situeert hij
zeer duidelijk zijne nieuwe nationalistische opvatting: ‘Zullen de Duitschers dan
eindelijk niet zelf hun recht verdedigen? Ik ben geen aristocraat, maar ik kan niet
aannemen dat de Fransche rede daarop aanspraak maakt mijne Duitsche rede in
voogdij te stellen.’1

1

Albert Sorel: L'Europe et la Révolution française; IV. Les Unités naturelles.
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Van denzelfden aard was den gang der Franschgezindheid in Vlaanderen. De
aanhangers van Vonck en van de democratische gezindheid waren talrijk, een groot
deel der intellektualiteit van toen schaarde zich aan die zijde. Zij waren eensgezind
met Frankrijk. Pasten zich dezelfde idealen aan, ook wel die van meer materiëelen
aard. Zoo dicht J.B. de Backer een zang waarin deze teekenende verzen:
Bukt Frederik! Thans bukt 't voor ouders rugtbre luyster!2

Meer lyrisch is de ontboezeming van P.J. de Borchgrave. In 1790 dicht hij:
Doch... wat fluystert in 't verschiet?
'k Hoor lyk vreemde tooverwoorden,
Weergekaatst door harpakkoorden;
O Hemel! dwaal ik? of is 't welligt 't vryheydslied?3

Ook de dichter Jacob-Jan Antheunis toonde zich aanhanger der Republiek. Na den
slag van Neerwinden zag hij zich zelf verplicht, als de meeste leiders der
demokratische partij, de wijk naar Frankrijk te nemen. Maar hij was beslist
anti-terrorist. Later zal hij zich ook verplicht zien in zijn hekelblad: De Protocole
Jacobs, soone Johans, soone Balthazars, die de vryheyd der Gaalen en de goede
uytvoering hunner wetten liefheeft (Tot Gend, Emm. Servranckx, omtrent 't Groot
Kanon in 8o) de commissarissen en afgevaardigden van de Regeering aan te vallen,
weswege hij in moeilijkheden met de censuur zal geraken.
Het spoedig veranderen echter der Omwenteling, het afleggen van haar in
werkelijkheid burgerlijk karakter voor een plebeiaansche overheersching, daarna een
oligarchie van arrivisten, zou ook in Vlaanderen in tegenovergestelden zin inwerken.
Zoo was de koningsmoord een eerste onoverbrugbare kloof. De dichter De Borchgrave
maakt daarop een groot episch gedicht, dat echter uit vrees voor de politie der
Republiek, verborgen moest blijven.
De zeer objektief oordeelende David de Simpel, een in zijn tijd alleszins
merkwaardige geest, vat als volgt de ommekeer bondig samen: ‘Toen ik twaalf jaar
oud was, rees 1790 aan de kim! Geen wonder dat ik een zoo groote lust het Fransch
aan te leeren opvatte, als de Israëlieten om het beloofde land te zien.
Na vier jaar werd het aanleeren van het lieve Fransch mij wat al te gemakkelijk
gemaakt.’
De inlijving van België, de verdere veroveringszucht, de agonie der zoo pas nieuw
ingeluide idealen van ‘vrijheid, gelijkheid, broederlijkheid’, zouden de met zich zelf
niet klaar gekomen intellektueelen van het Vlaamsche land in de reactionaire richting
terugwerpen.
Wilt gy den regten aerd der Republyke kenne?
Gy moet u aen haer taele en nieuwe spraek gewennen:
't Is al in Vrankeryk verandert van bediet,
't Geloof, het Recht, het Gesag kend daer zich zelven niet.
Hoort gy de Fransche hoog van hunne Vryheyd spreken,
Weet dat zy door dit woord hun slavernye aenspreken;
Zoo gy den Franschman hoort iemand Verraeder naemen,
2
3

De Vigne: De Zuid-Nederlandsche schrijvers van het tijdstip der Fransche overheersching.
Antwerpen, L. de la Montagne, 1873.
De Vigne, blz. 10.
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Weet dat hy bezig is, met 's Lands druk te beraemen.4

Dat de politiek niet gefixeerde menschen, als reactie op de handelwijze van de
Franschen in Vlaanderen, een boertige charge in de andere richting deden, is meer
dan begrijpelijk, een natuurlijk verschijnsel.
Dezelfde verbitterde toon als in het hierboven aangehaalde stuk, spreekt uit De
geest der Fransche Republyke (Tot Gend, 1800).
De Drukpers is gansch vry: maer 't is maer voor die menschen
Die schryven anders niet, als 't geen de Franschen wenschen.
Want zoo gy 't minste zegt, dat hun niet aen en staet,
En dat gy wordt betrapt, gy naer Cayenna gaet.

En verder een grappige sterk uitgesproken antithese tusschen geest en stof, naar
aanleiding van het verplicht dragen der nationaal Fransche kokarde:

4

De Vigne, als hooger.
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Al wie geen Fransch wil zyn van binnen in 't gemoed,
Verplicht zy zulks te zyn van buiten op den hoed:

Al deze vexaties, de verplichte aanhechting, de in naam der vrijheid vrijwel paradoxaal
aan banden gelegde vrijheid op alle gebied, hadden dus spoedig de inwoners van de
inpalmers verwijderd, verwijdering die aanvankelijk en in princiep, dank de mooie
woorden van Bastilleverovering niet bestond. Het Romaansche gedeelte van het land
echter bleef Franschgezind en toonde zijne sympathieën vaak zeer duidelijk, zooals
b.v. bij de aanhechting, bij de conscriptie, in beschouwende dagbladartiekels enz.
Ook zoo was de Fransch-epigonische ambtenaarsstand en de ploutocratie in de groote
steden. Voor deze epigonen was de Fransche overheersching een prachtige tijd. ‘Deze
oud-Fransche overheersching in België houdt reeds voor de Franschgezindheid der
Walen, maar nog veel meer voor de volksverraderlijke franskiljons tusschen de
Vlamingen een vreeselijk memento in.’5
‘Hetgeen in het geheel niets tot de toenadering tusschen Belgen en Franschen
bijbrengt is de volharding door dewelke men aan de eersten, in menige omstandigheid,
de weldaden van de aanhechting herinnert, terwijl de gedwongen belastingen door
het Gouvernement geëischt niet vergeten waren.’ Aldus duidt Chles Pergameni de
inderdaad nog zeer gevoelige wonde aan. Men had immers de inwoners der
Oostenrijksche Nederlanden overtuigd dat de Franschen als broeders gekomen waren
en met deze hadden zij, volgens hunne meening, het noodige gedaan om de Regeering
van Weenen te verjagen. ‘Overigens de aanhechting van België was door het geweld
opgedrongen geworden: het raadplegen der aanzienlijke annexionisten kwam als
eene klucht van verdachte smaak voor. Als bevrijders gekomen hadden de Franschen
zich als meesters in onze gewesten gevestigd en hadden deze als veroverd land
beschouwd.
Een onderdrukte verbolgenheid bezielde de meerderheid der Brusselaars (nochtans
de meest Franschgezinden onder de Vlamingen) wanneer zij tegenover deze
emphatische bekendmakingen stonden die de aanhechting van België aan Frankrijk
verheerlijkte’.6 Aldus verheerlijkte de Franschgezinde municipaliteit, meer katholiek
dan de Paus, het nemen der Bastille: ‘Zonder de overwinnaars der Bastille, zou de
21e Messidor niet geschitterd hebben; de Oostenrijksche adelaar zou nog zijn blik
over de Belgische vlakten laten waren; gij zoudt niet vrij zijn, gij zoudt niet geheel
en gansch deel uitmaken van eene groote natie.’
Zooals uit bovenstaande aanhaling merkbaar is, was de Fransche overheersching
voor de fransquillonsche arrivisten een gulden tijdperk. In een pamphlet, l'Anti-Balsa,
aldus naar den advokaat van dien naam geheeten, (Brussel 1793), schrift dat stellig
niet van groote partijdigheid vrij te pleiten is, worden op grond van stevige bewijzen
nochtans, de Franschgezinden bijna allen als vroegere Oostenrijkschgezinden
voorgesteld. Eenvoudig dus als gewetenlooze arrivisten.
Vooreerst wedijveren de fransquillons met de afgevaardigden bij het
Samber-en-Maas-leger; Pérès, Portiez, Alquier, Roberjot, die nochtans geenszins
vergeten den lof te maken der Fransche republiek, worden door de specialisten
Balardelle, Frison, Greindl, d'Outrepont en vooral Michiels ainé en Lambrechts veruit
5
6

Prof. Dr. Justus Vlashagen: Belgien und die französische Herrschaft 1794-1814. Der Belfried,
nr. 6, December 1916.
Charles Pergameni: De l'esprit Bruxellois sous le Directoire et au début du Régime français.
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overtroffen. Op de décadaire feesten, prijzen zij aan het schaarsch opgekomen publiek
de aanhechting als het grootste heil.7 Die redevoeringen eindigen dan ook met de
minstens in de tweede macht herhaalde kreet van ‘la réunion’. De feesten der
republiek, o.m. de verjaring van de onthoofding van Louis Capet, worden met grooten
luister gevierd. Het kwam er eerst en vooral op aan de aanhechting voor een volkswil
te laten doorgaan. Zoo weerklinken in de kerk van St. Jans, op Coudenberg, de
emphatische en

7

D'Outrepont op de ‘fête décadaire’ van 10 Ventôse jaar II: ‘La Convention Nationale a donc
ratifié “la promesse” que ses députés “vous” ont faite; la réunion de la B. à la F. est assurée,
ou il n'y a plus de bonne foi sur la terre,’ enz.

Paul van Ostaijen, Verzameld werk. Deel 4: proza

467
opgeblazen redevoeringen van de officieele redenaars, die de aanhechting
voorbereiden moeten, dan, eenmaal dit doel bereikt, in de bevolking, door
bedreigingen of beloften, Franschgezinde gevoelens moeten trachten te wekken.8
Ook de departementale en gemeentelijke besturen doen hun best om met hunne
nieuwe meesters in voortreffelijke verstandhouding te leven. Zoo bevestigen de
ambtenaars van het departement der Dijle in een schrijven aan de gemeentebesturen
van dat departement gericht, hunne vreugde bij de aanhechting. Zij zijn eenvoudig
uitbundig: ‘Brussel, den 26n Frimaire, jaar II van de Fransche republiek, een en
onverdeelbaar.
Toen alvorens haar zwaren arbeid te staken, de Nationale Conventie ons tot de
waardigheid van Fransche staatsburgers verhief; toen zij, hare beloften getrouw, en
daardoor de wenschen van de werkelijke vrienden van het vaderland steunend, door
haar besluit van 9 Vendémiaire, nieuwe kinderen aan de vrijheid schonk en aan het
Fransche volk een volk van nieuwe broeders, wou zij ons deelachtig maken van de
weldoende instellingen die het geluk van het machtigste wereldrijk voor altoos moeten
waarborgen.’9
Zulke taal, die de aanhechting als ‘een wensch der ware vrienden van het vaderland’
moest toonen en vanwege de Nationale Conventie slechts als een niet hoog genoeg
te schatten welwillendheid, moest werkelijk haar doel, d.i. het populair maken van
de inlijving, volkomen missen. Als systeem was het stellig ondoordacht. Als scherts
al te grof.
Ook tot het dragen der nationale kokarde te verplichten en wezenlijk tot een echte
burgerplicht te maken en tot het versieren van huisgevels op de republikeinsche
feestdagen gebruikelijk te maken, zette de Brusselsche municipaliteit niet minder
dan hare beste krachten bij. Nadat adjudant-generaal Leclère in een zeer scherp
betoog10 aan de Brusselaars had doen weten dat hij het hunnentwege erg onhebbelijk
vond niet de ‘nationale’ kleuren der ‘vrijheid’ te dragen, grijpt de Brusselsche
municipaliteit dadelijk de gelegenheid te baat om haren ijver te betoonen: eene
verordening maakt het dragen der nationale kokarde verplicht. Zoo volgt eveneens
een oproep tot het versieren der huizen, op 7 Pluviôse, jaar III: ‘De municipaliteit
van Brussel aan hare medeburgers.
Burgers,
Wij hebben U vaak uitgenoodigd op decadi-dagen uw huis met de driekleur te
versieren: tot heden zijn die uitnoodigingen vruchteloos gebleven.
Belgen! waarom deze lauwheid, wanneer gij de gelegenheid hebt uwe liefde voor
de Fransche natie te betoonen.’11
Dezelfde bende naloopers en epigonen vindt men in al de andere Vlaamsche steden
terug. In het begin der overheersching echter wordt het Nederlandsch nog vaak, b.v.
8
9
10
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Charles Pergameni: De l'esprit Bruxellois sous le Directoire et au début du Régime français,
blz. 70.
Huyghe, T. VI., blz. 129.
Leclère, adjudant-général, aux membres du magistrat de Bruxelles: ‘Aujourd'hui que les
nouveaux succès des armées de la R.F. sur la coalition assurent notre permanence dans les
provinces belges et donnent aux habitants l'espoir certain de leur entière indépendance, ce
n'est point assez pour l'oeil Républicain, de ne plus voir subsister à Bruxelles les signes et
les monuments de la féodalité impériale; il s' offense de voir la majeure partie des habitants
se montrer dans les lieux publics sans être décorés du signe de ralliement des Français.’
Huyghe, T. II, blz. 382.
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te Antwerpen, op de republikeinsche feestelijkheden gebruikt. Vooreerst schijnt het
beslist aldoor onmogelijk de volkstaal gansch te verbannen. Ter gelegenheid van het
planten van den vrijheidsboom, op 10 Brumaire, jaar II, maakt iemand die
‘Républicain’ teekent, een niet onaardig vers:
O Franschen! Gy hebt ons zoveel Heels beschooren,
Ontfangt ons dankbaar hart en hand van broederschap,
Dan zal den ouden Grys, dan zal den Jong-geboren
Blymoedig juychen met een vrolyk handgeklap.

De Marseillaise werd vertaald onder titel Zang der Marseillanen. De vertaling schijnt
de hand van een bekwamen Hollandschen dich-
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ter aan te duiden.12
Dat daargelaten, heerscht te Antwerpen dezelfde bende als te Brussel.
‘Montrez vous digne d'être libre,
Peuple d'Anvers, soyez Français!13
Zoo spreken zij het volk toe. En het meisje dat in de republikeinsche optocht voor
Godin der Vrijheid gediend had, kreeg eene medalje met volgend opschrift (wij laten
het oorspronkelijk volgen): ‘A la citoyenne, agée de sept ans, qui la première en cette
ville, a représenté la Liberté dans la fête civique du 10 Frimaire de l'an 3 de la
république française, la Ville d'Anvers offre cette médaille comme une preuve de
son amour pour la liberté.’14
De republikeinsche redevoeringen, de aanhechtingspolitiek vinden te Antwerpen
hunnen man in een zekeren Charles d'Or, waardige confrater van de Michielsen en
consoorten. De verordening echter betreffende het dragen der nationale kokarde is
meer lakonisch, beveelt, zonder aan te bevelen. De republikeinen zijn te Antwerpen
beslist meer bevreesd dan te Brussel.
De municipaliteit te Leuven blijkt insgelijks een bestuur te zijn geweest dat
tegenover zijn Fransche meesters wel meer dan cordaat wilde zijn. ‘Zoowel als in
de andere steden, vond de Republiek te Leuven eene categorie leegloopers begeerig
van de algemeene stoornis gebruik te maken om er bovenop te komen.’15 Van de
steden aan de overzijde der Schelde kan men weerom dezelfde arrivisten terug vinden,
alhoewel men in dit wel eens de indruk bekomt, niets meer dan een indruk, dat de
Vlamingen in hunne relaties met de Franschen eerlijker zijn dan de Brabanders.
Misschien wel meer in princiep Franschdol, maar minder ‘om de kandeleer’ als de
Brabanders.
De arrivisten hebben overal vrijspel. De anderen moeten zwijgen. ‘Bij ons bestaat
er geen gewetensvrijheid meer, die waarvan de partijgangers van de momenteele
meesters genieten terzijde gelaten. Regiem van verklikking en lage flikflooierij, van
teugelloos egoïsme, van intrigues en van gebrek aan enthousiasme, zoo is het regiem
dat Brussel kende gedurende de slechte dagen van het Directoire.’16
Inderdaad lage flikflooierij de taal van een Lambrechts, ambtenaar en opsteller
aan Le Républicain du Nord, dit laatste beteekent zooveel als officiëel verklikker.
Zoo bedankt Lambrechts bijvoorbeeld, in plaats van protest aan te teekenen wanneer
de Fransche regeering in de Belgische besturen Fransche ambtenaars plaatst, de
afgevaardigden bij de Noorderlegers. ‘Gij hebt ons collegas bijgevoegd in het hart
van Frankrijk geboren, om ons door hun licht te helpen in de verscheidene
administratieve werkzaamheden; de lichten van deze lieden die, te midden der stormen
van de omwenteling, in distrikt en departement, onafgebroken de eervolle functies
hebben vervuld, waren ons des te noodzakelijker, daar vandaag onze eerste wensch
moet zijn ons één te maken, indien ik me aldus mag uitdrukken, met de Fransche
natie, met deze natie die zulke groote dingen heeft volbracht en die, nadat zij door
12
13
14
15
16

J. Staes: De Sansculotten te Antwerpen, blz. 72-73. Janssens, 1893, Antwerpen.
Als hierboven.
Als hierboven.
L. van Even: Louvain, dans la passé et le présent. Leuven, Fonteyn, 1895. Gent, Ch.
Pergameni.
Charles Pergameni, blz. 154.
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hare zegevierende wapens de tyrannen heeft verjaagd, ons wel eene milde hand reiken
wil en ons de hoope schenken tusschen hare kinderen opgenomen te worden.’17

17

Charles Pergameni, blz. 72.
‘Loin de protester contre la tendance française qui consistait à peupler de Français nos
administrations locales et départementales, Lambrechts s'en déclare satisfait: ‘Nous nous
avons associé, dira-t-il aux représentants du peuple présents à la fête-des-collègues pris du
sein de la France, pour nous aider de leurs lumières dans les différents travaux de
l'administration; les lumières de ces hommes qui, au milieu des orages de la Révolution, ont
constamment rempli les fonctions honorables des districts el des départements, nous étaient
d'autant plus nécessaires qu'aujourd'hui; notre premier voeu doit être de nous identifier, si
je puis m'exprimer ainsi, avec la nation française, avec cette nation qui a fait de si grandes
choses et qui, après avoir expulsé les tirans par ses armes victorieuses, veut bien nous tendre
une main généreuse et nous donner l'espoir d'être reçus au nombre de ses enfants.’
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Even opmerkenswaardig is het ook dat de toondichter van de Brabançonne, onder
het Fransch regiem tooneelspeler te Brussel, door zijn naam Van Campenhout al te
veel zijn oorsprong verraadde. Hij veranderde hem ditwege in den nochtans ook niet
beslist zeer gallischklinkenden ‘Campenoud’. Later zou de dichter naast den
Franschman Jenneval in alle Belgische schoolboekjes, als een nationale held, prijken.
Zoo maakt men de geschiedenis.
Hoe meer echter de epigonen reklame voor den Franschen geest maakten, hoe
meer het volk zich daartegen verzette. Te Brussel gaf de vertooning van het
anti-Jacobijnsch stuk Le souper des Jacobins, dat in de nieuwe, Parijsche mooie
wereld van muscadins en merveilleuses een groot sukses had geoogst, aanleiding
niet enkel tot anti-Jacobijnsche, maar ook tot anti-Fransche manifestaties. Het was
het publiek een genoegen in dit stuk de Fransche magistratuur te hooren laken en te
kunnen uitjouwen. De Brusselsche municipaliteit, steeds ijverig, verbood daarom de
opvoering van dit stuk.18
Onder het Keizerrijk, toen zich de nieuwe aristocratie en de nieuwe imperiale
aanhang vormen moest, toen nieuwe voorrechten als vroeger gingen toegekend
worden, vergrootten of beter versterkten de arrivistische drijverijen om de gunst van
den nieuwen heerscher te winnen. Daar het de gezaghebbende en rijke
persoonlijkheden waren, vertoonden onze steden, bij een oppervlakkig onderzoek,
een volledig Franschgezind, keizerlijk karakter. Zoo ziet er Antwerpen, op 9 november
1809, gedurende het feest ter gelegenheid van het sluiten van den vrede tusschen
Frankrijk en Engeland, er gansch als een Fransche stad uit. Aan de prefektuur prijkte
een transparant met den naam van den eersten Consul in groote letters: ‘Bonaparte,
Pacification des deux Mondes.’ Op den hel verlichten O.-L.-Vrouwentoren kon men
insgelijks ‘Vive Bonaparte! Vive la Paix!’ lezen. Te midden van het Beursplein was
een hooge zuil aangebracht, met pathetische, Fransche verzen, den eersten Consul
ter eere.19
Ook de kleine gemeenten doen hun best de genegenheid van den Keizer te winnen.
De municipaliteiten verzenden brieven om den Keizer te vleien. Zoodanig was het
volk door het Fransche regiem afgemat, dat het onverschillig bleef toekijken. De
Fransche magistraten waren de Belgische arrivisten van groote hulp. Hier volgt als
voorbeeld een brief van het gemeentebestuur van Lier:
‘Aan Zijne Keizerlijke en Koninklijke Majesteit,
Sire,
Naijverig aan Uwe Keizerlijke en Koninklijke Majesteit hunne onverwoestbare
verknochtheid te betoogen’, enz., zelfde stijl.20
Dit is de overal door de arrivisten en Fransche uitwijkelingen opgedrongen geest.
Zij zijn de macht. De volksgeest wordt systematisch teruggedrongen. Hier en daar
echter spreken sommige uitlatingen zeer duidelijk.
‘In Meenen’, zegt een Fransch reiziger, begint men geen Fransch meer te spreken
of beter men doet aldus; het Vlaamsch is de volkstaal, en het is in het Vlaamsch dat

18
19
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Charles Pergameni, blz. 201.
J. Staes: De Sansculotten te Antwerpen.
Ant. Bergmann: Geschiedenis der stad Lier, blz. 324.
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al de reklaamborden der winkels gesteld zijn.’21 Mogelijk is dit weeren van het Fransch
overdreven, toch spreekt de publieke geest hier duidelijk, zelfs in de aanteekeningen
van dezen Franschman.
De Vlaamsche intellectueelen willen meer en meer relaties aanknoopen met die
van over den Moerdijk.
Over enkele dichters van deze periode dienen wij om te sluiten nog enkele woorden
te zeggen. Merkwaardig is het alleszins dat onder deze overheersching, met sterke
linguistische knevelarijen, de letterkunde weelderiger bloeide dan gedurende de
vorige, Fransch-snobistische glorieeeuw. De invloed der Noordelijke provinciën doet
zich gewis voelen; de beroemdheid van een Bilderdijk, die van een Feith, die van
Van der Palm zette de letterbeoefenaars tot werken aan. Dat dezelfde moederlijke
taal in de Noordelijke Nederlanden tot de uitdrukking van een gewichtigen, zoo reeds
niet gansch kultureelen, dan minstens grooten literairen heropbloei geworden was,
bevorderde, zonderling genoeg, het

21

Ant. Bergmann: Geschiedenis der stad Lier, la Lys, de l'Escaut, etc., pendant les années VII
et VIII, par le citoyen Bartault-Royer, ex-Hautjuré de Saint-Domingue. A Paris, chez Lepetit,
libraire, Messidor, an VIII.
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Vlaamsch als kultuurtaal in de Zuidelijke gewesten. In zijne Verhandeling over de
Nederduytsche tael- en letterkunde opzigtelyk de Zuydelyke Provintiën der
Nederlanden22 verdedigt Jan-Frans Willems reeds de stelling dat de Fransche
overheersching niet zoo schadelijk is geweest als de ultra-quiëtische Oostenrijksche
periode. Hij zegt: ‘Wat er van zij, ik durf beweren dat den tijd der Fransche
overheersching, in het byzonder voor de Belgische tael- en letterkunde, niet zoo
nadeelig geweest is als men zich voorstelt.’ (Hier oordeele men natuurlijk steeds
relatief; het gaat inderdaad als vergelijking met het gansch onvruchtbare
Oostenrijksche tijdvak. Overigens is het een feit dat J.-Fr. Willems zich vooralsnog
niet wel een werkelijk bloeiende literatuur kon voorstellen. Het spreekt uit zijn schrift
duidelijk dat hij kultureele antecedenten wil vinden. Daarom is hij zeer bereid. De
verhouding tusschen de twee tijdvakken blijft echter onverstoord zooals Willems ze
voorstelde). ‘Het invoeren zelfs der Fransche tael’, gaat Willems voort, ‘in de
openbare akten en de handelingen van het bestuur, heeft minder kwaed gedaen dan
de onvergeeflyke agteloosheyd der Belgen van de zeventiende en achttiende eeuwen.
Men zou op goede gronden kunnen staende houden, dat er, in de laetstverloopene
vyf en twintig jaeren, zeer veel verbeteringen te bespeuren zyn in de voordbrengselen
der Belgische Muze, en over het algemeen in die der schryvers welke zich met de
beoefening hunner moedertael hebben verledigd, waerin byzonder eenige kundige
geestelyken hebben uytgemunt.’
De groote gebeurtenissen zijn de oorzaak van deze kentering. ‘Den menschelyken
geest, om voor het groote en schoone byzonder werkzaem te zyn, moet, als het waere,
door den prikkel der gebeurtenissen worden opgewekt. De omwentelingen, welke
in de wetten en de staetsverordeningen van een volk plaets hebben, veroorzaekten
ten allen tyde eene meer of min doorslaende omwenteling in de Letterkunde van dat
volk.’ En verder een meer speciale reden: ‘Niet minder waer is het, dat men, door
de beoefening eener tael te willen onderdrukken, daeraen dikwyls meerder veêrkracht
byzet. En inderdaed, nooyt is ons Nederduytsch by onzen Noordelyken landzaet
hooger geägt geweest, dan toen het niet meer de gewettigde landtael was; en kan
deeze aenmerking niet in allen deele op de Brabanders en Vlaemingen worden
toegepast, het gaet zeker dat de vaderlandsche dichtkunst, tot by diezby, meer kundige
bëoefenaers heeft gevonden tydens het Fransch bestuur, dan op eenig ander tydstip
na den Munsterschen vrede.’23
In zijne brochure heeft Verlooy aangetoond hoe, onder het O.H. het Nederlandsch
door de Brusselsche burgerij als kultuurtaal versmaad werd. De leden van de
rederijkerskamers hoorden ook, het geheele Vlaamsche land door, tot de volksklasse.
In den bloei van het Nederlandsch als kultuurtaal over de Moerdijk, lag het begin
der wijsheid. Na Verlooy, zullen verscheidene gestudeerden de aandacht op de
noodzakelijkheid van het aandragen der moederlijke taal vestigen. De tijd was voorbij
dat ‘niemand tusschen de Vlamingen onze schoone moedertaal beoefende of hare
eer ter harte nam.’24
22

23
24

J.F. Willems: Verhandeling over de Nederduytsche tael- en letterkunde opzigtelyk de
Zuydelyke Provintiën der Nederlanden. Antwerpen. Wwe J.S. Schoesetters, 1820-1824 blz.
204-205, IIde deel.
Als hooger, blz. 211-212.
David de Simpel: Taalkundige tweespraak. Ieperen, E.L. Smaelen, 1827, blz. 4.
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In dien zin moet de naam van den Ieperschen geneesheer Franciscus Donatianus
Van Daele, te Ieper geboren in 1737, en aldaar in 1818 overleden, eerst en vooral
vermeld. Gedurende de jaren 1805-1806, d.i. dus gedurende het tijdperk der volledige
en officiëele verdrukking van het Nederlandsch, gaf hij onder den deknaam Vaelande
Tyd-verdryf uit, waarvan J.F. Willems getuigt dat het veel opzien baarde en van 's
mans uitgebreide kennis getuigde. In een brief en een antwoord zet Van Daele het
vaderlandsch doel dat hij door het uitgeven van zijn tijdschrift tracht te bereiken
uiteen. De ingezonden brief geeft de tegenargumenten:
‘Goeden Vriend,
Gy segt my:
Maer Vriend maer Vriend, wat gaet u over? wat gaet gy doen met uwe
Léesboekskes? als ik aen uwen winkel sag TYD-VERDRYF staen, ik meende dat
gy Pylen, Kaerten of Loto-berdekes verkocht: en 't syn Boekskes! ach aermen!
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wie sal daermede synen tyd verslyten? behelsen zy niets dan flauw: de volwassene
zullen se verwerpen; bevatten sy wat kruymen: de kinders sullen se niet verstaen,
ofte niet mogen lesen. Wéet gy niet dat men niets meer leest, dan wat Fransch, en
meest nog Fransch Fransch? (D.i. literatuur uit Frankrijk herkomstig). Latyn is nu
Hebreeuwsch geworden, en Vlaemsch is Schotsch. Indien uwen ketel daer uyt syn
vet moet halen, gy sult donkelinne mageren hutsepot éten: ik oordeele, dat gy
ingenomen syt van een onuytblusschelyken lust, om aen uwe Broeders praetjes te
vertellen. Dat kan al médegaen; maer het geld, dat gy daer in gaet schieten, en sult
gy niet wederwinnen. Peys beter en vaerwel.’
In 't kort dus, niemand interesseert zich nog aan Nederlandsche letterkunde. Al
wat in dien zin gedaan wordt is verloren moeite.
Van Daele antwoordt daarop: ‘Dese kleyne ondernéminge en is niet gedaen noch
uyt baetsucht, dat wéet ik van te voor, en dat heeft den Opstelder my voorseyt, dat
het mis soude syn; noch uyt eer-sucht, dewyl ik den schryver van elk werkske naeme,
en d'eere laete die hem toekomt: sy doelt alleenlyk, om de Néderlandsche spraek,
ende naemelyk de West-Vlaemsche nog wat te ondersteunen, is het mogelyk ofte
ten minsten om eenige weynige Land-spraek-lievers stoffe van overleg te verschaffen,
ende mogelyks eenen blokkers geest te nopen, om eene diep-doorsochte Spraek-konst
met de réden, als ook berédeneerde Dicht-konst aen het licht te brengen, het gene ik
vruchteloos van over vyftig jaeren verwagt heb.’25
Van Daele wil dus de letterkundige voortbrengselen van zijne tijdgenooten
verspreiden. Verder als West-Vlaamsch particularist, wil hij nochtans het zijne
bijdragen om eene algemeene spraakkunst te doen aanvaarden. Op deze
noodzakelijkheid wijzen alle Vlaamsche letterbeoefenaars van dezen tijd, alhoewel
in verscheiden richtingen, van den sterk anti-particularistischen,
Groot-Nederlandsch-gezinde David de Simpel tot de West-Vlamingen. De
noodzakelijkheid van een goed doordachte, logische schrijfwijze, als faktor tot
bevordering van het Nederlandsch als kultuurtaal, formuleert Van Daele in het
volgende quatrein, benevens echter het particularisme, hetgeen de eerste twee regels
nu zonderling antipodisch doet voorkomen:
En sich aen vyl en schaef niet stooren;
Wilde eens ons volk nae wetten hooren,
Het nederduytsch misacht, gelaekt,
In korten tyd, waer min mismaekt.26

‘Van Daele was’, zegt J.F. Willems, ‘een man die, zyn geheel leven door,
onophoudelyk werkzaem geweest is, om de nederlandsche letterey in deeze streeken
te doen bloeyen, en de spelling onzer Vlaemsche Tael tot vaste regelen te brengen.’27
Geheel Groot-Nederlandsch-gezind is daarentegen David de Simpel (Moorslede
1778 - Staten 1851). Hij zou later een ijverige werker zijn voor het bevorderen der
Siegenbeeksche schrijfwijzen en ook den Nederlandschen zinsbouw. Van hem zijn
psychologisch ware woorden als deze: ‘Ik weet dat deze woorden: “De Hollandsche
25

26
27

Tyd-Verdryf. Ondersoek op de Nederduytsche Spraek-konst, met de noodige Lessen op de
Néder-duytsche vers-maekerye, kort gesegd De Schóle der Schól-meesters en de Oefen-perk
der Dichters, door Vaelande van Ieper. In 1805 en 1806, Iste deel, nr 2, blz. 3-4.
Id. nr 4, blz. 1; nr 1, blz. 1.
J.F. Willems: Verhandeling, blz. 215.
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geleerden maken het beschaafde deel van Neerlands volk uit” den Vlamingen niet
zeer aangenaam in de ooren klinken.’28
Verder dienen wij volledigheidshalve nog minstens enkele namen op te sommen.
De rederijkers-hoofdman van Kortrijk, J.B.J. Hofman (1758-1835), die talrijke
treurspelen schreef, waaronder vooral Clarinde of de rampzalige uit liefde de aandacht
trok. Door de schrijvers van de herleving werd hij fel op prijs gesteld en zijne
hoedanigheden in verzen door Maria Doolaeghe, Renier, Pr. van Duyse, Rens en
Blieck bezongen.29 Alberik Stichelbaut (1754-1837), een Gentenaar, gekend door
Jerusalem's herstelling; Dominicus Cracco, die zich vooral als vertaler van klassieke
werken verdienstelijk maakte, zoowel als de priester Lodewijk-Jozef Maccage door
zijn overzetting van de Tristia in

28
29

David de Simpel: Taalkundige tweespraak, blz. 7.
Fr. de Potter: Geschiedenis der stad Kortrijk, IV, blz. 305.
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De Treurdigten van Publius Ovidius Naso; Karel Broeckaert (Gent 1767 - Aalst
1826), de opsteller van Vader Roelandt, pendant van père Duchène.
Hij was de schrijver van het zoo vaak vermelde Jellen en Mietje, een realistische
roman, die, onder het keizerrijk, in 1811, gedurende zijne reis naar de Fransche
hoofdstad zoek geraakte en slechts verminkt terugkwam, na een oponthoud van twee
jaar. Een eed van getrouwheid aan de nationale helden doet Broeckaert met voor de
Horne op te bouwen:
Een pronk stuk 't welk uw naem voor altyd zal agten
Zoolang ons land en tael bestaen zal op der aerd.

Afzonderlijk vernoemen wij P.J. de Borchgrave (Wakken 1758-1819), wiens frissche
epiek werkelijk soms nog aangenaam beroert, zooals deze zang aan het vaderland,
in het gedicht De Belgen, door de maatschappij der Catharinisten van Aalst bekroond.30
Na de glorie der werelddeelen bezongen te hebben, keert de dichter tot zijn vaderland
terug:
De vrugt, die 't lagchend veld van 't dierbaar vaderland
Verschaft uit zijnen schoot, en reikt met duizend handen,
Trotseert, in heerlijkheid, die roostende oosterlanden,
Ja, streeft hun vreemd gewas, hun heete specerij,
En geurig balsemhout, oneindig ver voorbij.

Eindelijk zal men den katholieken priester S.M. Coninckx, die eenige zeer mooie
mystieke verzen heeft geschreven, niet vergeten.
De andere schrijvers als Renier, D'Hulster, Vervier zijn meer tot den heropbloei
van onze letterkunde te rekenen, alhoewel zij ook reeds onder het Fransch regiem
bedrijvig waren.
Deze letterkunde mist natuurlijk het nationaal-epische dat elke heropbloei
kenschetst. Toch heeft zij de aandacht van de letterbeoefenaars op de moederlijke
taal weten te roepen en als dusdanig de baan voor Willems, d'Hulster, Van Duyse
klaar gemaakt. Deze phase in onze letterkunde heeft historisch meer belang dan men
gewoonlijk wel veronderstelt.

III. - Nawoord
Wij zijn aan het einde van deze eenige nota's over de Voorgeschiedenis der Vlaamsche
Beweging gekomen; met 1815 begint inderdaad de Beweging. Verkeerd is het deze
met 1830 aanvang te doen nemen, hetgeen nochtans algemeen de gewoonte is. Deze
datum beteekent enkel de stellig zeer aanzienlijke regeeringsverandering van
Vlaamschgezinde naar Franschgezinde zijde, geenszins is zij echter voor het ontstaan
der Beweging bepalend. Voor en na 1830 bestond de Beweging, van 1815 tot '30
met de regeering mee, na '30 tegenover de regeering.
30

Verzameling der dichtwerken over de Belgen door het aloude gilde van dicht- en
tooneelkunde, gezegd de Catharinisten, in Aelst gekroond in zitting van den XIV Lauwmaend
MDCCCX, Gend, uyt de drukkery van P.F. de Goesin-Verhaeghe, 1810. Geciteerd in de
Verhandeling van J.F. Willems, IIde deel, blz. 217.
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Daar de regeerders van na de omwenteling een kruis hadden gemaakt over de
taalhervormingen van de vorige regeering, nam de Vlaamsche strijd vanaf 1830 een,
van het gouvernements-standpunt uit gezien, negatief karakter aan. Het staat nochtans
duidelijk bij Willems te lezen dat de beteekenis van de Beweging verder ligt. ‘Onze
nationaliteit, onze grootste hoedanigheid’, zegt hij ongeveer, ‘bestaat daarin dat wij
geen Franschen willen worden.’ De actie ligt dus verder. Iedereen is het daar nu over
eens dat, wanneer er eens in de hoofdstad een den Vlamingen goedgezinde regeering
komt te zetelen, de Vlaamsche Beweging eerst haar werkelijke vlucht zal kunnen
nemen.
Wel praktisch, niet principieel is er tusschen de
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Vlaamsche Beweging van vóór '30 en die na '30 een kloof. Als gevolg van een groote
politieke gebeurtenis is de Vlaamsche Beweging als geboren uit den slag van Waterloo
te betrachten, niet uit de Septemberdagen. De eerste flaminganten-generatie, waartoe
de Vader der Vlaamsche Beweging, Jan-Frans Willems, behoort, werd door de
eerstgenoemde gebeurtenis voortgebracht. Hare nationalistische werkzaamheid vangt
met 1815 aan, - Willems schrijft alsdan reeds zijn zegen gericht op het herstel der
Nederlandsche taal in de Zuidelijke Nederlanden, - na '30 wordt zij voortgezet, spijts
de gouvernementeele tegenkanting, dit eenig gevolg der Septemberdagen.
Van eene andere zijde was de fransquiljonsche linguistische actie vanaf '15
buitengewoon bedrijvig, met bijna gansch dezelfde gemeenplaatsen als diegene die
heden nog gebruikt worden. Zij ging overigens gepaard met de politieke actie,
gezamentlijk een veldtocht van pamphletten, krantartikels, enz., vormend, waarvan
een buitenstaander gezegd heeft dat het zoo oneerlijk was, die zelfs nooit door de
moderne journalisten overtroffen is geworden.1
Daartegen ging voornamelijk de beweging der eerste generatie, tot de omwenteling
het nieuwe regiem bracht.
Een voorgeschiedenis eindigt dus met 1815. Dan begint feitelijk de Vlaamsche
Beweging.

De naakte vrouw
tooneelspel in 4 bedrijven door Henri Bataille
‘Tracht dus’ zeide Molière aan zijne medespelers in l'Impromptu de Versailles,
‘Tracht dus wel het karakter uwer rollen te vatten en u voor te stellen dat gij werkelijk
diegene zijt dien gij voorstelt.’ Het is een zeer eenvoudige formule. Bij de vertolking
van een Fransch stuk is zulke assimileering nu bepaald voor niet-Fransche kunstenaars
niet gemakkelijk. Het Fransche tooneelspel is algemeenlijk zeer lokaal getint en om
het goed uit te beelden moeten de artisten zich een zeer speciaal, - speciaal door
oppervlakkigheid, - karakter assimileeren. De naakte vrouw, gelijk de meeste Fransche
sukses-tooneelstukken is sentimenteel oppervlakkig en oppervlakkig sentimenteel.
‘Bij ons Noorderlingen zou zoo'n stuk’, schreef de verslaggever van de N.R.C. over
l'Assaut van Henri Bernstein, - en wat op Bernstein toepasselijk is, wordt het ook op
de andere Parijsche tooneelschrijvers, als Bataille, de Porto-Riche, Wolff, Donnay
etc, - ‘bij ons zou zoo'n stuk een melo geworden zijn ofwel zou het een meer innerlijke
uitbeelding verkregen hebben’ (niet textueel). Een melo nu is De naakte vrouw niet
geworden, alhoewel het er soms naast komt te staan, als b.v. Rouchard (L. Bertrijn)
‘het pakje dat Pierre Bernier (Cauwenberg) laten vallen heeft, verder zal dragen’.
Maar ook komt het nooit tot een uitbeelding van diep-innerlijke konflikten. Het is
psychologie ‘à la française’. Het volstaat niet een Schopenhauer-wijsheid als motto
bij een stuk (Poliche) neer te schrijven, om daardoor alle oppervlakkigheid te
verdrijven.
Het komt ons dus voor dat in De naakte vrouw onze akteurs niet voor een
gemakkelijke taak stonden. Desondanks hebben zij zich eervol uit den slag getrokken.
Het stuk is gewis veel beter gespeeld geworden dan iemand van ons het van
1

Conrad Borchling: Das belgische Problem, 9 Oktober 1914. Deutsche Vortraege
Hamburgischer Professoren. Hamburg L. Friederichsen, 1915, blz. 17.
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niet-Fransche artiesten had durven verwachten. De dames Bertrijn en Dilis verdienen,
in de vertolking van respektievelijk Lolette Cassagne en de Prinses de Chabran,
grooten lof. Mevr. Bertrijn was voortreffelijk het ego-centrisch-passie-volle,
oppervlakkige ‘Montmartre-meisje’. Biz. in het tweede bedrijf was haar spel, zonder
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overdrijven, meesterlijk. Haar hoogtepunt heeft zij in dit tooneel bereikt, hetgeen
wel zonderling voorkomt; immers al deze fransche tooneelstukken zijn volgens
eenzelfde techniek geschreven, getimmerd op eenzelfde ‘charpente’: een climax tot
het derde bedrijf; het vierde een epiloog. De jaloerschheid-scène nu in het tweede
bedrijf was de beste brok uit een van Mevrouw Bertrijn's beste rollen; het was, gelijk
het van dit Montmartre-modelletje te verwachten was, dierlijk instinktmatig. Zoo
hoorde het.
Zonder licht met de woorden om te springen, mogen wij zeggen dat Mevr. Dilis
voortreffelijk waardig was in de prinses de Chabran. Een sierlijk, stijlvol spel.
Flink typeerde Mevr. Ruysbroeck hare rol. Immers ‘er zijn geen kleine rollen,
enkel kleine artiesten.’ Mevr. Noterman zeide fraai het weinigje dat zij te zeggen
had; in de Montmartremodelletjes deden de juffrouwen Bertrijn en Vervoort echt
prettig. Mej. M. Janssens voldeed als Suzette Cassagne.
Geen dankbare partij had de heer Cauwenbergh, in de vertolking van Pierre Bernier,
te verdedigen. Een rol voor dewelke hij waarschijnlijk ook niet heel veel sympathie
voelde en daarom misschien niet heelemaal in de rol van den schilder-parvenu
inwerkte. Overigens het dient gezegd: de rol van Pierre Bernier is een uiterst moeilijke
partij. In de bedrijven één en vier was hij op zijn best; in één, den toekomstigen
arrivist eenigszins verradend, maar zonder charge. In vier, de man die zich in een
navrante liefdeshistorie betrokken voelt. De heer Bertrijn was goed in de rol van
Rouchard. Hij heeft deze tweede-plansrol naar zijne juiste waarde uitgebeeld en
vooral, en dit is hier voornaam, er voor gezorgd dat hij niet in melos verviel, iets
waar deze rol onbetwistbaar aanleiding toe geven kon. M. Piet Janssens was de prins.
Volgens den tekst zelf is deze prins een ... weinig prinselijk prins, zoo werd hij ook
gespeeld. Goed spel van den heer B. Ruysbroeck en goed debuut van den heer A.
van Thillo. De rol van den heer Van Roy was te onbeduidend opdat wij ons over
deze aanwinst zouden uitspreken. De artiesten-kunstschilders in het eerste bedrijf
mochten wel iets meer van den ‘rapin’ hebben. Verder: regie verzorgd.
Balans: een zeer geslaagde vertolking van een stuk dat voor het temperament van
onze akteurs, zoowel als voor andere niet specifiekfransche, weinig geschikt scheen.
Wij verwachten: Kleine menschen.

De dwaze maagd
Tooneelspel in 4 bedr. door H. Bataille. Vertaling: L. Krinkels.
In het hoofdstuk 25 van het evangelie volgens den H. Mattheüs treffen wij de parabel
der tien maagden ‘welke hare lampen namen en gingen uit, den bruidegom te gemoet.
En vijf van haar waren wijze en vijf waren dwaze. Allen namen hunne lampen mede,
maar enkel de wijzen olie. Toen de bruidegom kwam, midden in den nacht, waren
enkel de wijze maagden klaar. Aan dezen wilden de dwaze maagden nu olie ontleenen,
maar zij werden naar de verkoopers verwezen. Toen zij vandaar terug kwamen, was
de deur gesloten.’
Diane de Charence is de dwaze maagd. Zij vertrekt den minnaar tegemoet en heeft
niets bij haar dan haar egoïstische liefde. Dit is een lamp zonder olie. Tegenover
Diane, staat de wijzere Fanny Armaury, de vrouw van den minnaar der dwaze maagd,
Marcel. Omdat zij niet egoïstisch is, blijkt hare liefde ook meer duurzaam. En de
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dwaze maagd zal plaats maken voor de wijze, die niet enkel hare lamp, maar ook
olie meebracht.
Dit heeft H. Bataille uit de mooie parabel gehaald; daarnaast: moderne illustratie,
vrijwel koud. Het werk is bij de creatie fel bewonderd geworden door Parijsche
critici. Waarom? Men heeft er in geroemd de objektiviteit van den dichter. Maar is
dit dan wel zoo vrij te roe-
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men? Dit lijkt me toch veel meer een ‘conditio sine qua non’ om een fatsoenlijk stuk
te schrijven. De kwaliteiten van H. Bataille zijn die van een behendig tooneelschrijver;
niet van een groot dramaturg.
Met de stukken van Bataille wordt de wereldliteratuur niet verrijkt, zij behooren,
geloof ik, tot een voorbijgaande modekunst. Het is losse, ik zeg niet frivole, kunst;
niets compact, niets saamgedrongen; de woorden hollen soms voort zonder beteekenis.
Wanneer recensenten H. Bataille een plaats gunnen naast de groote tooneelschrijvers
van onze eeuw, - Ibsen, Strindberg, Gorki, Simons-Mees, Jammes - dan geloof ik
waarlijk dat zij van hun ambt een lolletje maken.
De rol van Fanny Armaury was voor Berthe Bady geschreven. Dit zegt reeds
genoeg dat Mevr. Dilis voor een zware taak stond; een rol voor een actrice
bepaaldelijk geschreven, blijkt wel minder aanpasbaar. En toch was mevr. Dilis heel
goed Fanny Armaury. De rol is gegaan in climax tot het einde van het derde bedrijf
met een gedempte vierde akt als epiloog. Zoo wordt het door 't fransch tooneelstuk
geëischt. Mevr. Bertrijn, als Diane, was zeer gepassionneerd; Mevr. Noterman de
beste van het ‘Charence-geslacht’. Ook goed was M. Bertrijn's uitbeelding van
Marcel; iets meer Hertog hadden we den heer Edw. Gorlé gewenscht, biz. in het
derde bedrijf. De twist in dit bedrijf is een moeilijk brok. Ook geldt dit in drie voor
M. Cauwenbergh, anders begreep hij goed zijn rol en bleef nederig op het tweede
plan. M. Van Thillo wist dat hij een pastoor van de hooge wereld was en dit strekt
hem tot eer. Zijn iets of wat precieus beschaafde taal kwam hem hier goed van pas.
De vertaling vlotte. Hier en daar mochten een paar termen juister vertaald. Er is
immers spraak van ‘Abbé Roux’. In een dialoog zal men hem dus ‘Eerwaarde’
noemen, niet ‘Mijnheer Pastoor’. Dit gebeurt enkel in plattelandsch-gemeenten.
Regie opperbest.

Pro domo
Romantisch spel in 5 bedrijven door Jhr. A.W.G. van Riemsdijk
Wat de schrijver toch bedoelde als hij Pro domo zoo driest een romantisch spel
heette? Dacht Jhr. van Riemsdijk zijn werk daardoor een literaire dracht te geven,
dracht die er stellig aan ontbreekt en die zich enkel door de ondertitel laat vermoeden.
Wil hij zich aansluiten bij of behooren tot de neo-romantische beweging en speelt
het zeer gewettigd sukses van Van Schendel's verhalen hem in het hoofd? Ofwel
geldt de ondertitel slechts als een zeer nuchtere scherts om er de licht-geloovige lui
te laten inloopen? Hebben wij te doen met een moderne Diogenes? Mysterie. Laat
ons niet doorgronden, ‘want het mysterie in het hart van den dichter begrijpen wij
niet.’
Wat nochtans zeer duidelijk was, onafhankelijk van de bedoeling van den schrijver,
was het oordeel der Hollandsche pers bij de creatie. ‘De poppenkast van Jhr. van
Riemsdijk’ is, in de tooneelrecensies van die pers, bijna spreekwoordelijk geworden.
Men zal misschien antwoorden dat zulke kritiek gauw gereed is. Gewis. Maar
tegenover de gemakkelijk te doorkijken stukken van Jhr. van Riemsdijk is zij nochtans,
hoe radikaal en hoe bondig ook, zeer juist. Het stuk heeft het over de erflijkheid.
Geen wonder: al de personen van het stuk lijden aan erflijkheid; allen, van De Grancé
tot den jachtopziener, zijn Van Riemsdijken. Wij krijgen een Van Riemsdijk-graaf,
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een Van Riemsdijk-noceur, een Van Riemsdijk-freule, een Van
Riemsdijk-buitengooier en anderen, allen gebukt onder den erflijkheidslast hun op
de schouders gedrukt door hun vader-auteur. Het is gewis een nieuw genre Pro domo.
Indien ik de woorden van Mevr. Carry van Bruggen niet vreesde, zou ik zeggen dat
de Jhr. van Riemsdijk een pathologisch geval is; maar de begaafde vrouw heeft reeds
voor-
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op gezet dat iedereen pathologisch is. En speciaal pathologisch is Jhr. v.R. zeker ook
niet.
Al de personen van het ‘romantisch spel’ praten Van Riemsdijk'sch, d.w.z. bar
weinig Pro domo. De graaf scheldt zijn zoon; de zoon zijn geslacht. Freule Anna wil
er voortdurend uit, want het huis der Prébois de Grancé's is te eng, zooals zulks meer
in tooneelstukken gebeurt; zie het meer proleterige Kleine menschen; gewis een fout
van den bouwmeester, geen Solness natuurlijk. De lichtekooien in het tweede bedrijf
zijn al even ‘geletterd’; eene (Louis noemt haar ‘schoone Toni’) praat lijk een boek,
over alles wat ge verlangt: erflijkheid, goed en kwaad (daarom is 't ook een Eva's
dochter zultge zeggen; gemakkelijke kritiek!), rijke lui, haar métier, enz., alles door
mekaar, zooals zoo'n meisjes gewoonlijk doen, fijne psychologie.
Maar niet enkel de psychologische aktie van het ‘romantisch spel’ is
minderwaardig, ook de techniek. Wanneer de schrijver het tweede bedrijf aantrekkelijk
gemaakt heeft door het rumoerige bar-leven, - waarvan het sukses meer den regisseur
dan den auteur toekomt, - dan moet de aktie in het derde bedrijf, het geestelijk konflikt,
zoo interessant zijn dat het innerlijke van het laatste ons het rumoerige van het
eerstgenoemde vergeten doet. Zulks gebeurt niet. Het konflikt, eenmaal aangenomen
dat het zou bestaan, is zwak. Vaak zijn de beide redenaars uitgepraat. Om den toestand
te redden, grijpt dan de graaf (M.P. Janssens) zijn zoon (M. Cauwenbergh) flink naar
de keel. Na dit zwak derde bedrijf, voor zoover dat zoo'n ‘aktie’, want een aktie is
deze flinke ‘catch-as-catch-can’-partij alleszins, zwak kan zijn, wordt het vierde
gansch gevuld door de rede van den graaf, zonder speciaal oratorische hoedanigheden.
Het vijfde bedrijf eindelijk aaneengelijmd: een tooneel tusschen de gravin en Henri,
een tusschen de gravin en de zuster, beide zonder eenig verband met ‘de zaak’.
Wat uit het voorgaande blijkt is dat, wil het stuk inslaan, de spelers het stuk moeten
hoog houden. Het is dan ook door het goed spel dat het stuk repertorium houdt. M.
Piet Janssens is een degelijk ‘Pro-domo’-graaf. Indien het waar is dat het een niet te
onderschatten kwaliteit is ook minderwaardige stukken tot een theatraalaanneembare
uitbeelding te brengen, indien men aan deze hoedanigheid den echten akteur kennen
kan, hetgeen vaak als axioom geldt, dan heeft M.P. Janssens zich hier als groot akteur
onderscheiden. Ook M. Cauwenbergh verdient lof, zoowel als de heer Bertrijn. Mevr.
Dilis gaf weer een zeer fraai sober spel. Wat Mej. M. Bertrijn betreft, wij gelooven
dat, indien zij over de moeilijkheid van het ‘komedie spelen’ zal over zijn, dit is
wanneer zij de uit te beelden personen zal leven, in plaats van ze te spelen, haar een
schoone loopbaan weggelegd blijft. Deze rol mocht wat minder ‘komedie’ hebben.
Soms geeft Mej. Bertrijn stemverhoogingen, verzwakkingen ofwel een plotse
schorsing, die psychisch ongemotiveerd blijken: onnoodige hoogten en vlakten, meer
deklamatie dan tooneel zijn. Een realiteitsbegrip, dat overigens ook door routine
gevormd wordt, moet daarin verhelpen. Mevr. Noterman deed haar best om haar
gekke rol te redden. Mej. Janssens, Mr. Gorlé, Mevrouwen Ruysbroeck en Van de
Putte kompletiseerden goed en hielpen mede het stuk te redden, waartoe ook de regie
goed het hare bijdroeg.

Zaza
Tooneelspel in 5 bedrijven van Pierre Berton en Charles Simon
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Al het wereldsche is vergankelijk. Het sukses van de schoonste vrouw duurt slechts
een tijd. Ook het sukses van Zaza, maar dat duurt toch relatief verschrikkelijk lang,
zoodanig lang dat mocht er ooit iemand tusschen ons het tiende deel van haar sukses
verhoopen, hij de gelukkigste sterveling van de wijde wereld zou zijn. Zaza lokt nog
steeds de menigte der groote da-
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gen naar den schouwburg. Zaza triumphatrix!
De geschiedenis is gekend; dat vind ik zeer gelukkig en tevens zeer
simplistisch-gemakkelijk. De opvoering? Puik, hoor en vermakelijk als al de akteurs
zoo, zonder vaar noch vrees, van katoen mogen geven. Chargeeren! Ach daar hoeft
ze heelemaal niet bang voor te wezen; van katoen maar, 't kan hier absoluut geen
kwaad. En 't publiek zal er zich kostelijk bij vermaken.
Aan Mevr. Bertrijn is in de eerste plaats het sukses van het stuk te danken. Zij
heeft het stuk levend gemaakt. Beter de rol van Madame Anaïs uitbeelden dan Mevr.
Ruysbroeck dit deed zou bezwaarlijk gaan. Mevr. Noterman scheen soms in dit
lawaaierige stuk niet al te best in haar schik te zijn, zoo'n herrie. In de rol van Mevr.
Dufresne was Mej. J. Janssens behoorlijk en de jonge juffer Van der Baen, als Toto,
lief en flink muzikaal onderlegd. De h.h. Cauwenbergh en Bertrijn hebben hunne
respectievelijke en zeer kleinere rollen goed uitgebeeld; terwijl het spel van den
eerste, den raadselachtigen Dufresne, meer kalmpjes was, verrukte het
gemouvementeerde spel van den tweede; beider rollen kwamen tot hun recht. Heeren
P. Janssens, Edw. Gorlé, Van Thillo kweten zich best van hun niet zware rollen, ook
dit deed Mej. Bertrijn in de ongelukkige rol van die zanikende Simonne. Regie
verzorgd en wat vooral opviel in het eerste bedrijf: ‘Serieus’. Achter de coulissen
van dit provincie-café-chantant is het heel wat ‘fatsoenlijker’ dan op de meeste
premières van de groote schouwburgen.

Het zevende gebod
Burgerlijke zeden-komedie in 4 bedrijven
Om maar dadelijk met de deur in huis te vallen, hetgeen bij de bespreking van een
door en door gekend stuk als Het zevende gebod mogelijk is, zullen wij beginnen
met aan de eene zijde dat te rangschikken wat er essentiëel goed in het stuk is, aan
de andere zijde wat zwakker is. Wat wij nu over Het zevende gebod zullen zeggen
kan op een groot deel der werken van dezen auteur toegepast; geenszins nochtans
op zijn veel diepere Uitkomst en ook slechts in mindere mate op zijn scenisch-sterk
werk als Schakels en De opgaande zon.
Dit is een kwaliteit van Heijermans: dat hij in weerwil van de onlangs geleden
sterk heerschende modekunst en deze kunst tegenover er een andere heeft gesteld,
die weldra minstens zoo interessant bleek te zijn; dat hij dus voor ander werk dan
dat hetwelk reeds door den heerschenden smaak was goedgekeurd belangstelling
heeft weten te wekken, daarin ligt een groote verdienste. Dit doen, post vatten
tegenover een algemeen erkende kunst, al zijn de kunstwerken die de baanbreker
voortbrengt dan ook niet integraal goed, is veel meer dan het scheppen van een
doorsnêe goed werk. Eene vergelijking tusschen hem en modekunst van Bataille en
Bernstein valt ongetwijfeld ten voordeele van Heijermans uit, al is zijn theater dan
ook meer brutaal-primitief uitgewerkt dan dat van de eerstgenoemden. Ook gelukkig
is het dat zijn tooneelstukken niet zijn varianten op een éénmaal door de menigte
aangenomen en gesmaakt typus. Dat Heijermans het publiek, spijtig genoeg soms
enkel ‘zijn’ publiek, tot zich gewonnen heeft, is door zijn kracht gebeurd: het verschil
tusschen het publiek tot zich winnen en zelf tot het publiek gaan wordt vaak over
het hoofd gezien. ‘Mij dunkt dat de herwonnen voeling met een deel van het publiek,
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tegen gindsche (die van de groote kunstcentra) techniek en gindsche monteering
ruimschoots opweegt.’ Aldus zet Heijermans zijne zienswijze in een opstel dat zijne
tooneelspelen vooraf gaat (A'dam - J.L. van Looy, 1909) voorop; maar eenmaal die
voeling herwonnen schijnt ook Heijermans weer van haar afhankelijk te worden; hij
kijkt niet door het prisma van de mode-tooneelschrijvers, maar beslist toch ook
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door een prisma. Hij offert niet veel aan de luxe-schouwburg-habitués, dat is stellig,
en moest zij nu niet onder den invloed van een ander deel van het publiek komen,
dan zou zijn objectiviteit als auteur er bij gewonnen hebben. Dit is gewoonlijk het
geval niet: Heijermans houdt wel van het engelenbak-applaus, het is een andere
invloed, en daarom reeds gelukkig, maar een invloed blijft het gewis. Het stuk beweegt
zich dus niet vrij, het is beïnvloed, ligt aan ketenen, al zijn die ketenen dan ook te
verkiezen boven die van de kapitalistische genieters. De engelenbak-mentaliteit is
nochtans ook geen ideaal; daarom zeiden wij dat H. niet kritisch-nuchter is, hij kijkt
door een eenzijdig prisma. Van zijn geestesgenoot Shaw kon hij in deze zaak wel
wat leeren.
Door deze invloed gebeurt het dat een groot deel van H. Heijermans' werk soms
het stereotype nabij komt. Dit is speciaal geldend voor zijn stukken Op hoop van
zegen, Het zevende gebod, Beschuit met muisjes, Bloeimaand. Elke uitbeelding moet
duidelijk tot de meest elementair ontwikkelden spreken. Dat moet. Daarom gebruikt
H. middeltjes die pakken. Daarom zegt Kniertje: ‘De visch wordt duur betaald’ en
drukt Bart, in het Zevende gebod, zijn misprijzen voor vader Dobbe met een flinke
‘Bah’ uit. Het is een argument dat pakt; het paradijs verwacht het met ongeduld en
breekt, zoodra het gezeid is, in enthousiast applaus uit. Daarom ook houdt Heijermans
zich liefst bij de algemeen gekende wantoestanden.
De kunst gaat terug naar een gebalde synthese. Dit heeft gegeven het
expressionisme in schilderkunst, zal in literatuur en tooneel de sobere handeling zijn
van juist, maar simplistisch geanalyseerde complexen. Heijermans' werk is warm,
brutaal soms, niet vrij van pathos. ‘Het heeft ons hart’ misschien, wil het stellig
hebben, en dit,- hetgeen na het opvoeren van een stuk als Het zevende gebod wel
dikwijls het geval is -, het verbreken, - in welk voordeel ook, in dit voorbeeld in het
voordeel van het gevoel, - van de harmonie tusschen geest en hart, is zeer habiel.
Den auteur kunnen wij dit niet ten kwade duiden, zooals sommige critici dit deden.
Indien het stuk zoo inwerkt, dat de geestelijke harmonie verbroken wordt, dan is
zulks aan de onharmonisch ontwikkelde geest van den recensent te verwijten, dan
is objekt en subjekt in hem niet meer in normaal evenwicht.
Dit echter: ‘zijn’ publiek bij zijn gevoelige zijde weten te vatten, moet men ook
van dichtbij beschouwen; dan wordt het weer, van het standpunt van den auteur,
weer eene op de modekunst noodzakelijke reactie. Het is waarschijnlijk toch, dank
aan H.H., dat wij nu zoo tegenover zijn werk kunnen staan. Meer dan dit en dichter
bij ons is het ook als reactie op de ‘l'art pour l'art’-theorie. In essens is het werk van
H. veel machtiger, dan van welke détail-zijde ook beschouwd. H's werk is een mijlpaal
in onze literatuur. En onze literatuur is toch enkel de wereldliteratuur van ons
standpunt uit gezien. Dit is het werk van H. vooral. Daarom houd ik er van. Het is
meer dan datgene wat door tijdelijke literaire kieskeurigheden kan goed- of afgekeurd
worden.
‘Reiken we mekaar niet van geslacht tot geslacht de hand’ vraagt H. zich af.
Ja dat doet hij. Van zijn tijd naar de toekomst, zoo is de weg. Dit is essentiëel. De
dekoratie is nog steeds, - wie weet of het niet beteren zal? - aan
omstandigheids-nuancen te zeer onderhevig en wie denkt dat hij geheel vrij staat is
een merkwaardig autogobeur.
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Het zevende gebod
Tooneelspel in 4 bedrijven, van Herman Heijermans Jr.
Even wil ik vooropzetten ten dienste van de enkele menschen die er mogelijk nog
zouden in loopen, dat een recensent een heel gewoon mensch is uit gewoon vleesch
en even gewoon
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bloed gemaakt, als alle anderen en dus even faalbaar als dezen is; dat het door het
vooropgestelde van zelf spreekt dat elke kritiek min of meer subjectief is, hare waarde
dan ook beperkt moet blijven. Terwijl van eene zijde het geacht publiek dagelijks
betoogt dat men toch slechts louter leugen in de kranten vindt en die heeren
journalisten wel willen schrijven wat ze willen kwijt geraken, wordt het langs eenen
anderen kant voor evangelisch-onfaalbaar gehouden wanneer er met ‘'t staat in de
krant’ geargumenteerd wordt. Dit banaal dualismus in het publiek is den recensenten
tot eene groote moeilijkheid geworden. Inderdaad zij hebben niet enkel tot plicht
hunne gedachte zoo degelijk en zoo bevattelijk mogelijk te verbaliseeren, maar ook
moeten zij aandachtig letten op de stemming die bij het publiek, door
hoogeraangehaald interpreteeren kan gewekt worden. Voorwaar een niet licht te
schatten taak. Een nuchtere en den recensent objectief schijnende kritiek kan door
de openbare meening als negatieve begrepen worden, terwijl, wanneer een recensent
zijn publiek gewoon maakt steeds de lofbazuinende toon aan te wenden, eene biz.
laudatieve beschouwing hare waarde op het gepaste oogenblik kwijt geraakt. De
vrijheid en de degelijkheid van den recensent kunnen alleen door den tegenover den
recensent aangewende kritisch-nuchteren geest van het publiek bevorderd worden.
Ik hoop dat het publiek mij aldus, ten minste gedurende een paar weken, zal willen
begunstigen.
In Het zevende gebod werden de karakters reeds scherp door den auteur aangeduid;
in de eene of de andere richting. Neutrale figuren zullen wij in de tooneelspelen van
H. niet vaak ontmoeten. Door het feit nu dat de karakters reeds fel geaccentueerd
worden, mogen de spelers natuurlijk allerminst verscherpen. Daarop: zich niet door
voor tooneelspelers kolfjes-naarhun-hand rollen laten meeslepen, iets waartoe het
huidige stuk dan wel aanleiding zou kunnen geven, dienen zij vooral te waken. Zij
moeten het eenigszins brutaal-bewerkte schilderij binnen een voor dit, eenvoudige
omlijsting beperken.
Dit aangenomen, is het ons een zeer aangename taak Mevr. Noterman (Lotte)
zonder voorbehoud geluk te wenschen. De rol werd ons naar hare wezenlijke waarde
gegeven. Het was algemeenlijk scenisch zeer eenvoudig spel en daarom hier juist
van pas. Wat haar spel daarenboven ongemeen aantrekkelijk maakt en verfraait, is
haar misschien ingeboren maar stellig goed ontwikkelde zin voor plastiek. Haar spel:
harmonisch saamgehouden momenten. Wij vermelden even: het binnenkomen in het
tweede bedrijf en hare houding tegenover Gaaike; het spel met de kaarten in drie;
het spel aan den koffer, dit tegenover de Ricaudet's en dit met het bankie van vader
Dobbe. Alle precies uitgebeelde momenten. Verder was hare mimiek, die zooveel
van buitenaf bekeken spontaan blijkende handelingen uitleggend moet voorafgaan,
aangrijpend. Mevr. Dilis (moeder Dobbe) kweet zich best van hare taak, Mej. Janssens
(Gaaike) hadden wij in het eerste bedrijf graag wat sterker van dictie gehoord; het
dient dan ook gezegd dat, daar wij verleden jaar Mevr. van de Velde in deze rol op
haar best zagen, nu Mej. Janssens wel voor een lastige partij stond; zij heeft in haar
gesprek met den jongen Pastoor een heel leven met sterke ontgoochelingen te
situeeren, dat is voorwaar niet gemakkelijk. In zoo'n beschrijving wordt de juiste
toon een onoverkomelijke noodzakelijkheid. Dat zulks niet het geval was, is gewis
zeer verstaanbaar. Mevr. Ruysbroeck was een ideaal ‘Engel’. Ant. Ricaudet (Mevr.
Hens) was goed getypeerd. Om dadelijk over den vader Dobbe van den heer Piet
Janssens te spreken, ik geloof dat hij in het eerste bedrijf reeds te hevig was. Tusschen
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de bedrijven een en vier lag, meen ik, in de dictie van den heer Janssens niet de door
het afsterven van zijn zoon noodzakelijke afstand. Het staat vast dat in het eerste
bedrijf vader Dobbe de ‘liaison’ van zijn zoon niet voor gevaarlijk houdt: een
kwajongensstreek. ‘Voor je broek zou je moeten krijgen’, ‘Ik denk er niet aan’, ‘m'n
schoondochter heet Lotte’ zijn zinnen die meer den ironischen toon aanduiden dan
wel den barsch-autoritairen van den h. Janssens. Zoo gebeurt het dat een en vier te
dicht naast mekaar gebracht zijn, niet daartusschen de groote afstand. Ik meen dat
dit wel geen loutere subjectieve zienswijze is.
Voor een weinig geroutineerde tooneelspeler biedt Peter Dobbe een groot gevaar;
de rol van dezen jongen en eerlijk verliefden student, in opstand tegen het vaderlijk
gezag, loopt veel gevaar met te veel ‘heilig vuur’ gespeeld te
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worden, b.v. door te onstuimig optreden in het eerste bedrijf. Mr. L. Bertrijn wist het
gevaar en een verwittigd tooneelspeler is er misschien wel meer dan twee waard.
Mr. Cauwenbergh, als Bart, een nog al jong scepticus, zooals het hem voorgeschreven
was. Het tooneel met de bloemen in vier tusschen Lotte en Bart was dank aan hem
en Mevr. Noterman een schoon oogenblik. De h. Ruysbroeck stelde zijn jongen
Pastoor niet te sectarisch voor; in het eerste bedrijf was hij dan ook op zijn best; in
het derde blijkt wel een betere rolvastheid vereischt om een diskussie, die alle aandacht
vergt, niet door ongewettigde aarzelingen te verzwakken. Mr. Gorlé speelde beslist
voor de gaanderij, ook de onnoodige bijvoeging van talrijke Brusselsche uitdrukkingen
zijn, meen ik, geheel overbodig.
De kleine rollen waren in goede handen en daartusschen verdient wel een biz.
vermelding de heer Schmitz.
N.B. - De poes voldeed; soms deed ze wat vreemd, net op d'r moraal werd door de
medespelers voor 't lolletje gehouden. Ook staarde zij te veel de zaal in, begrensde
hare mimiek niet genoeg binnen de wanden van Peter's kamer. Nou als
verontschuldiging wil ik even aanhalen dat het hier een debuut geldt.

Rechters eerzucht
Brieux' stukken beantwoorden bijna alle, doch in mindere mate, aan het doorsnêe
Fransch tooneelspel. Zij zijn minder volgens een bepaald patroon gemaakt als de
stukken van Bataille of Bernstein. Elk zijner stukken is de scenische behandeling
van een sociaal vraagstuk of wil ten minste zulks zijn. Het worden vaak
tendensstukken (b.v.: Les avariés, La femme seule). Om zulke stukken van blijvende
waarde te maken hoeft een ongemeen technisch-sterke struktuur. Deze nu ontbreekt
wel bijna geheel aan Brieux. Hij vervangt ze door de aangenomen burgerlijke
tooneelconventies.
Gelijk het tooneelwerk van Heijermans zich meer bepaaldelijk tot den proletariër
wendt, zoo is het Brieux' zorg de achting van het burgerlijk publiek te winnen. Zijn
werk is geschreven volgens een burgerlijke ethiek. De door hem behandelde
vraagstukken zijn diegene die het nauwst den burger aan het hart liggen, in de eerste
plaats, - zulks spreekt van zijn standpunt van zelf - den Franschen burger. Zoo
verdedigt hij in La Française de in het buitenland door de Fransche literatuur
onvoordeelig beoordeelde Fransche vrouw, levend midden in de door haar gecreëerde
gemoedelijkheid. Volgens dezelfde begrippen als de inhoud van zijn stukken, is de
technische ontwikkeling van het spel. De hoogtepunten zijn daar waar de burger ze
verwacht en ze wenscht, zijne geestigheid is goedzakkig en van eene conventionneele
gulheid, ‘aanhoudend gezond en vrijgevig-gul’ zooals Robert de Flers, die andere
schrijver van het burgerlijk Fransch publiek, van hem getuigt.
‘Elk stuk van M. Brieux’ zegt de Fr. tooneelrecensent Trarieux, ‘behandelt een
algemeen idee, een sociale satire en een drama.’ In Rechters eerzucht zal de algemene,
de leidende gedachte zijn: de eerzucht van den rechter, die, verblind, het geluk van
zijn medemenschen opoffert om zijne ijdelheid van scherpzinnig rechter te vleien.
Het drama: de vergissing van den rechter Mouzon die Etcheparre verkeerdelijk
beschuldigd. De toestanden, gevolg van 's rechters willekeur, vormen de sociale
satire.

Paul van Ostaijen, Verzameld werk. Deel 4: proza

De opvoering zal ons toelaten dit stuk de volgende week nader te bespreken.
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De kleinen
Tooneelspel in 4 bedrijven van L. Nepoty
Wij zijn voor het seizoen 16-17 aan ons negende stuk. Reeds werden vier stukken
van ons nationaal tooneel opgevoerd, hetgeen alleszins lofwaardig is, en vijf stukken
van vreemden oorsprong. Een pracht van een verhouding, zal iedereen ongetwijfeld
bij eerste overweging meenen. Bij nadere belichting echter, wordt ons ook de keerzijde
van den gedenkpenning getoond: de vijf werken van vreemden oorsprong zijn alle
van zuidelijk, erger, enkel van Fransch fabrikaat. Ik dacht dat het dilemma vrijhandel
of protectionisme, dank het vlugschrift van den heer senator Van Peborgh, spoedig
tot de goede oplossing zou gekomen zijn, maar het blijkt ongelukkig dat ik mij vergist
heb. Tot hiertoe worden dus van vreemde literaturen opgevoerd vier Fransche werken
(De naakte vrouw, De dwaze maagd, Zaza, Rechters eerzucht) en vandaag gaat het
vijfde. De Duitsche, Engelsche, Skandinaafsche, Russische en al de andere literaturen
staan samen vertegenwoordigd door nul. Ik meen dat de verhouding niet zeer billijk
is.
Deze toestand is natuurlijk het gevolg van een zeer zonderlinge reden. Voor het
uitbreken van den oorlog stonden talrijke Duitsche werken op het repertorium van
onzen K.N.S. Het bestuur nu heeft het protectionisme (!) van het publiek gevreesd
wanneer het deze stukken hernemen zou. Welnu dat het bestuur zich geruststelle:
zulk gevaar bestaat niet meer. Wanneer het publiek in onze stad een gezelschap gaat
toejuichen dat Duitsche operetten opvoert dan zal het ook wel een der lustige Duitsche
potzen verdragen kunnen, en daarna zou het bestuur er een Hauptmann of een
Wildenbruch, om nu stukken van het laatste vredesjaar te noemen, kunnen op wagen.
Het blijkt dat het Antwerpsch publiek gelukkig nog gezonde geest genoeg heeft, om
niet aan een ‘Guerre Economique’ te denken. Wij meenen dat de oorlogstoestanden
zoo reeds erg genoeg zijn, wij hoeven er dus geen bij te scheppen, bizonder niet op
dat gebied, waar ons land, zelfs gedurende den vrede, met erfelijke oorlogstoestanden
belast scheen te zijn.
Het stuk De kleinen brengt ons in een tamelijk heterogeen samengesteld gezin. De
heer Villaret, vader van twee kinderen, heeft in 't tweede huwelijk Mevr. Burdan,
moeder van twee kinderen, gehuwd. Haar oudste zoon echter is, op het oogenblik
van het huwelijk zijner moeder, naar Indië vertrokken. Acht jaar later keert hij terug
en meent goed te doen zijn moeder te verwijten dat zij haren jongsten zoon niet
volgens den geest van den overleden vader heeft opgevoed. Pro Domo wat! Ook
tusschen Hubert Villerat en Richard komt het tot een konflikt dat niet ver van
handtastelijkheden blijft. Gelukkig duikt dan als een reddende engel de weduwe
Harlay op. Zij brengt den jongen traditionalist aan het verstand dat er ook wat meer
in het leven is dan abstracties, hetgeen hij dan ook maar zal bekennen. ‘Beter laat
dan nooit’ zegt de volksphilosoof.

Beloften van Havere
In het ons deze week toegekomen nr. 22 van De Toorts van 4 November, treffen wij
onder bovenstaanden titel een uittreksel uit een artikel van Le XXe Siècle. Het stuk
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werd door den veelbelovenden titel: La haine clairvoyante et féconde (de verlichte
en vruchtbare haat) ingeleid. Meer om de mentaliteit van den steller, dan wel om den
inhoud zelf, willen wij het even commenteeren.
Het stuk is, zulks spreekt van zelf, een lyrische
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ontboezeming, een ode aan ‘den verlichten en vruchtbaren flamingantenhaat’. ‘Indien
zij (de flaminganten) niet in de bagagewagens van den vijand vluchten of indien de
regeering ze niet beschermt door ze dadelijk op te sluiten, zal men, op den dag der
bevrijding, lynchpartijen, branden en afgrijselijke tooneelen zien en het is te vreezen
dat goeden en kwaden zonder onderscheid getroffen worden.’ (‘Au jour de la
libération, s'ils ne fuient dans les fourgons de l'ennemi ou si le gouvernement ne les
protège en les enfermant toute de suite, on verra des lynchages, des incendies et des
scènes atroces. Et il est à craindre que bons et mauvais ne soient frappés pêle-mêle’).
Dat die haat die even gemakkelijk goed en kwaad treft, reeds zoo ‘verlicht’ niet is
komt in den geest van onzen zuiderschen dagbladschrijver heelemaal niet op. ‘De
Fransche beschaving is toch 'n mooi iets!’ merkt even De Toorts op.
Wat bij het lezen van dit artikel, in aansluiting met andere terroriseerende berichten,
vooral opvalt, is de zonderlinge houding door zekere zoogenaamde Belgische
vaderlanders in dezen oorlog aangenomen. Terwijl het in de andere landen, niet enkel
in oorlogvoerende, maar ook in de neutrale, een nationale plicht blijkt te zijn, den
moed, niet enkel als massaal, maar ook als individueel te bevorderen en aan te
wakkeren, valt het op dat de Haversche schrijvers eenen gansch anderen weg willen
volgen. Wat zij doen of ten minste willen doen is eenvoudig: het bevorderen der
platbroekerij. Op de vraag of dit energiedoodend ontwikkelingssysteem den
kultureelen heropbloei zal kunnen bevorderen, zal wel niemand een bevestigend
antwoord durven geven. Moesten de heeren Neuray en cons. hun doel bereiken, d.i.
de persoonlijke energie in het beste, het meest levensvatbare deel der natie, - want
die toch die, volgens een gezond reëel doorzicht, dadelijk met de toestanden rekening
houden, zijn het meest levensvatbaar, en niet diegenen die zeer passief verder
vegeteeren, - ten onder brengen, dan zou zulks de geestelijke vlucht hier voor
geruimen tijd kortwieken, zoo niet, omdat het een herhaling wordt van een onder
Spaansche en Fransche overheersching slecht ingewerkt hebbend systeem, waarvan
de resultaten zich nog steeds voelen doen, eindelijk voor goed verlammen. Het is
waarschijnlijk en voor den heer Neuray te hopen dat hij de mogelijke gevolgen van
zijn terroriseeringssysteem niet ziet en de onoverkomelijke schade die daaruit
voortspruiten kan niet begrijpt; ware het anders, dan zou deze geestelijke moordpoging
vanwege een landgenoot een zonderling en zeer gevaarlijk genre landverraad inluiden.
Enkel ontoerekenbaarheid kan hier als excuus gelden.
Op breede schaal uitgebreid is dit systeem gelijkaardig aan dat wat sommige
‘vieux-jeu’-schoolmeesters, volgens de zienswijze van de meer moderne pedagogen,
verkeerd op de jeugd toepassen. Maar moet men eene natie wel precies zoo behandelen
als deze uitzonderings-onderwijzers dan nog wel verkeerd de schooljeugd behandelen?
Verder biedt dit systeem nog wel in meerdere punten overeenkomst met de door de
inlandsche politiemacht in de meest achterlijke koloniën gehuldigde methode. De
dagbladschrijvers, auteurs van artikels als dit van Le XXe Siècle, zouden zich
misschien heel verdienstelijk bij de politie in Ouele of aan het Tanganyikameer
kunnen maken. Op ons, nadat wij van kindsbeen af van de waardigheid van Belgischen
staatsburger overtuigd zijn geworden, zal het den gewenschten invloed waarschijnlijk
missen.
Wat verder uit de bedoeling van deze ‘beloften’ spreekt is een ik geloof niet al te
hoog te schatten exploiteeren van de wel eenigszins gekende genotzucht onzer
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bevolking. Terwijl nu eene gansch Europeesche generatie verlangend den aanstaanden
vrede, als de verlosser uit de onzekerheidsmalaise en den hersteller van het tijdelijk
verloren geluk of beter genot, betracht, schilderen de uitgeweken dagbladschrijvers
aan de Vlaamsche bevolking afgrijselijke tooneelen voor, en van een andere zijde
den grooten heropbloei, kultureel en economisch, van België. De bedoeling is vrij
duidelijk: voor den keus tusschen deze twee uitersten gezet: een energie-ontplooiing,
toch enkel ten dienste van nationale doeleinden, zelfs Belgisch-nationale, - vermits
de zienswijze dat enkel federalisme tot den grootsten bloei van België leiden kan,
een zeer aanneembare Belgische stelling is, - een energie-ontplooiing dus die met
lynchpartijen, branden en vreeselijke tooneelen bekroond wordt eenerzijds en een
totaal geestelijke lamheid, door een zeer voordeelig vredesgenot anderzijds bekroond,
zullen de Vlaamsche, reeds zeer door
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de oorlogsneurose beproefde menschen, - daarop ook al speculeeren! - de
gemakkelijkste van de twee mogelijkheden kiezen, d.i. de tweede. Of dit nu voor de
geestelijke energie in België zeer bevorderlijk mag geheeten worden, valt wel erg te
betwijfelen. Dit schijnt echter voor de Haversche journalisten niet zeer noodzakelijk,
alhoewel het goede vaderlanders zijn; de kabinetspolitiek, natuurlijk niet in den zin
van liberaal-of-katholiek partijleven, doorvoeren schijnt veel meer essentiëel, spijts
het uitroepen van Godsvrede.
Wie platbroekerij aanmoedigt, is zelf daaraan in de hoogste maat onderhevig.
Aldus ook het artikel.
Daardoor gebeurt het dat deze journalisten zooveel nonsens verkdopen, daar zij
vaak twee zeer diverse begrippen verwarren. Zij zouden dienen te weten dat vrijheid
geen tuchteloosheid, tucht geen platbroekerij beteekent. Nu liefhebberen zij er op
aan, volgens echt Belgisch dilettantisme.
Ondertusschen heeft dit terroriseeringssysteem ons eene groote verrassing
voorbehouden; door het feit dat dit systeem niet insloeg, dan wanneer de Haversche
spelers dachten daarmee hun hoogste kaart uit te spelen, heeft Vlaanderen eindelijk
een tastbaar bewijs van levensvatbaarheid gegeven. Een zeer tegenovergesteld
resultaat.
Zoodat wij nu mogen denken: Wij staan op een keerpunt. Wij moeten nu steeds
voorwaarts, bergop. Elke aarzeling wordt nu gevaarlijk, een misstap en wij storten
in den afgrond die achter ons openligt.
Spaansch terrorisme, Fransche terreur: tweemaal reeds deden wij een gevaarlijken
val, zoodat de Spaansche inquisitie-schrik, en biz. de Fransche Sans Souci-geest nog
zeer merkbare sporen hebben achter gelaten; een derde val zou, voor de reeds deerlijk
gebrekkige menschen die wij zijn, doodelijk heeten. Daarom moet de weg zoo snel
mogelijk naar de bergkruin gaan, zonder vrees voor de rondom dreigende gevaren.
Enkel de afgelegde weg heeft nu waarde.
Wanneer wij anders zouden handelen, zouden wij zonderling veel gelijkenis bieden
met hem die, zonder regenscherm op wandel, in de verte een onweerswolk ziet
aandrijven en besluit nu maar alvast te schuilen, spijts hij waarschijnlijk voor het
uitbreken van de bui in zijn eigen gezellig huis zou teruggekeerd zijn. Zulks is niet
slim. Zoo ook zij die zich door terroriseerings-artikels laten afschrikken. De toekomst
hoort niemand, zelfs niet den heer Neuray.
Overigens kunnen de passieven zich nu met gerust geweten naast ons scharen. Zij
loopen immers toch ‘bons et mauvais’, hetzelfde gevaar.

De kleinen
Tooneelspel in 4 bedrijven van L. Nepoty
Geen sterk werk, geen hoogtepunten. Enkel goed bij mekaar passende en zachtjes
in mekaar loopende tooneeltjes, afwisselend luimig en even dramatisch; oppervlakkig
gemoedelijk en daardoor sentimenteel, doch dit niet karikaturaal. Het vraagstuk wordt
niet uitgediept, waarschijnlijk zeer gelukkig, want het uitdiepen van zoo'n
Pro-Domo-vraagstukken... daarvan behoede ons de goede God. Maar daarentegen
mag ik wel zeggen dat het stuk van Nepoty vrij is van al te zeer den reëelen mensch,
- niet den alledaags-romantischen, - kwetsende tooneelconventies. Het stuk vlot en
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is gewoonlijk niet vervelend. De psychologie is zeer licht op de hand, zulks wordt
evenwel weerom goed gemaakt doordat het stuk er heelemaal niet pretentieus uitziet.
Dat aan het vraagstuk zelf zoo weinig belang werd gehecht heeft het stuk gered.
De illustratie houdt de menschen vast, zoo is het b.v. zeer gelukkig dat gedurende
het grootste gedeelte van het tweede bedrijf het vraagstuk onverlet gela-
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ten wordt en wanneer het dan behandeld wordt, zulks meer individueel dan absoluut
geschiedt. Op een zeer lakonische vraag van de kleine Jeanne, valt het doek. De
toeschouwers mogen naar hartelust conclusies trekken, hetgeen zij wel niet heel lang
zullen doen, want het guitige element in het stuk heeft hun een voor hen wenschelijke
oplossing voorspeld.
De opvoering heeft het stuk wel tot zijne werkelijke waarde gebracht. Vlug en los
ging het spel, eventjes sentimenteel getint: quintessens van burgerlijke
gemoedelijkheid. Het zal de toeschouwers wel nooit onbehagelijk te moede geweest
zijn, De kleinen is immers een zeer neutraal stuk: geen enkel fatsoenlijk mensch voelt
zich op stiekeme wijze aangevallen. En, meent het publikum, je komt toch niet naar
den schouwburg om uitgescholden te worden. Dit neutrale karakter is de charme van
het stuk en, daar de opvoering in verhouding met het stuk was, ook van de opvoering.
Mevr. Dilis (Jeanne) beeldde degelijk het ernstige evenwicht van het stuk uit,
heelemaal daarmee in verhouding. Daarin werd zij door den heer Bertrijn goed
bijgestaan; aan hem imponeert zich nochtans in het dialoog met zijne vrouw in het
tweede bedrijf een betere rolvastheid. Sommige zinnen werden zonder zin, - te zijn
of niet te zijn! - onderbroken.
De uitbeelding van Richard Burdan door den heer Cauwenbergh en die van Hubert
Villaret door den heer Van de Putte gaf de antithese. Zij hadden beiden ook de
uiterlijkheden van hunne politieke overtuiging. Ook het Janus-karakter, cynisch en
sentimenteel, van Richard biz. in het tweede bedrijf werd volgens de juiste waarde
gegeven. De invloed die hij spoedig op zijn broer Geo krijgt heeft hij insgelijks, daar
het niet in het stuk gezegd wordt, gespeeld. Mevr. Bertrijn (Geo) was zeer behendig
en Mej. Bertrijn (Fannine) bekoorlijk. Mej. van der Baen was soms heel natuurlijk,
zoodanig dat de regisseur dan niet achter haar spel te lezen was, hetgeen voor zoo'n
jeugdige actrice een niet geringe hoedanigheid beteekent. Een paar malen meenden
wij dat het duel tusschen oudersplicht en liefde door Mevr. Noterman (Helene Harlay)
te koel gespeeld werd, spoedig echter begrepen wij dat het voor deze plichtzware rol
een passende toon was; Mej. Vervoort (Geneviève) mocht in dit stuk hare rol wel
wat meer reliëf geven, ook meer toon, niet te veel, zachtjes in harmonie met het stuk.
De heer Gorlé was goed in het rolletje van vader Balloche.
De vertaling mocht gerust een beetje minder Antwerpsch particularistisch. Zekere
uitdrukkingen van Geo konden door passende algemeen Nederlandsche vervangen
worden. Of meent de heer L. Krinkels nog steeds dat ons tooneel door het gebruik
daarvan, zou ‘verhollandschen’?

De opgaande zon
Tooneelspel in 4 bedrijven door H. Heijermans Jr
De opgaande zon is een sterk stuk. Goed gebouwd, maar gelukkig zonder opvallende
handigheid. Het stuk is afgewerkt, geen hoeken en geen openingen. Het is wat men
zou kunnen heeten een schoone vrucht. Geen stuk met voor onzen tijd nieuw
schijnende hoedanigheden, maar wel: een stuk met de erkende hoedanigheden zeer
kompleet en sterk door het verwijderen van de gewoonlijk daarbij-passende
hoedanigheidsgebreken. Verder wat vaak H. ontbreekt: architectuur. Harmonische
afwerking. Elk bedrijf naar de dramatische hoogvlakte gebracht in schoon evenwicht.
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De axe van elk bedrijf het dramatisch paroxysme, de axe van het stuk: de onverwachte
ontspanning, d.i. werkelijk de bevrijding. Zoo heeft scenisch het stuk alles wat nu
als hoedanigheid geldt. Hoogtepunt van volmaaktheid, maar ook misschien enkel
hoogtepunt, d.i. een momenteele fictie, in de tijdsruimte echter mogelijk dimensieloos.
Zulks vermindert de abstrakte kunstwaarde niet, ook de Menaechmi van Plautus en
Les femmes savan-
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tes behouden deze; een werkelijk blijvend hoogtepunt van dramatie beelden zij niet
meer uit, omdat zij, kinderen van hunne eeuw en maatschappij, daarin steeds moeten
gesitueerd blijven. Enkel stukken van steeds geldig blijvende ethiek, enkel die stukken
die psychische synthesen uitbeelden, zoo Elckerlyc, Hamlet, Faust, Als wij dooden
ontwaken, blijven, in welke toestanden ook, onvoorwaardelijk waar, steeds
aangrijpend nieuw.
Welnu een paar maal treffen wij zulke buiten de actualiteit van het stuk ethisch
hooge oogenblikken: het verhaal van Mathijs in het derde en het duel van Sonja in
het vierde bedrijf. Los van de toestanden is dit nochtans in de toestand ankerende
complex. Het duel ter herovering van de gansch individueele vrijheid is geabstraheerd:
machtig reëel geworden.
Groote kracht gaat van dit stuk uit. Op een in zijn midden ideaal complex volgt
voor dit burgerlijke milieu de meest solied-ideale oplossing. Logisch, volgens al de
gegevens doordacht.
Een uitzondering in het werk van Heijermans, deze Opgaande zon? Misschien, maar
meer waarschijnlijk een andere uiting, met Uitkomst en De schoone slaapster de
gelukkigste, van het veelvoudig talent.
De zaak van Mathijs de Sterke wordt door de concurrentie van het groot warenhuis
‘de Opgaande Zon’ met ondergang bedreigd. Even brengt het vooruitzicht van het
nakend ongeluk het gezin van De Sterke wel in een zwaarmoedige stemming. Maar
telkens triomfeert de heerlijke geest van den winkelier, die als een koning door het
leven wandelt. Van deze kracht heeft hij zijn dochter Sonja deelachtig gemaakt. Zij
alleen kent de wezenlijke waarde van haar ‘domineetje’, de anderen houden hem
allen voor min of meer excentriek. De vader en de dochter zijn tot éen de twee takken
leven toevoerende kracht geworden.
De rampspoeden hebben zich opgehoopt. Mathijs' toekomende schoonzoon
Naphtalicus heeft hem even het woord ‘ontoerekenbaar’ voorgehouden. Het wordt
den levenskoning bang te moede. Hij heeft een oogenblik van zwakheid. - Het relaas
daarvan is indrukwekkend. - Dit heeft nu ook grooten invloed op Sonja en in een
moment van vertwijfeling zet zij den winkel in brand. Het ongelukkige zustertje van
Naphtalicus komt in den brand om.
Sonja's levensblijheid is verdwenen. Mathijs heeft het reeds lang bemerkt. Hij
weet dat zijn dochter hem voor den eersten maal iets verborgen houdt. Weer
levenskrachtig, dwingt hij haar de schuldbelijdenis af. Nu is Sonja weer vrij tegenover
zichzelf, haar vader en haar verloofde. Voor het maatschappelijk misdrijf zal zij
boete doen, maar nu reeds is haar geweten, tegenover het zoo bij mekaar hoorende
drietal, vrij.
Toen De opgaande zon hier in 1913 gecreëerd werd, hebben sommige
dagbladschrijvers even den roman van E. Zola Au bonheur des dames uit de kast
gehaald. Dat was een groote dwaasheid. Zola's werk is hoofdzakelijk gematerialiseer,
ondiep, daardoor niet menschelijk. De opgaande zon is vergeestelijkt: goed en
menschelijk.
In het werk van H. werd aan dit stuk niet de plaats toegekend, die het toch weldra
zal moeten innemen. Het is niet: een stuk van Heijermans. Het is meer.
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Tusschen Het zevende gebod e.a. en De opgaande zon ligt bijna de afstand van
een generatie. Van naturalisme tot wat ik zou kunnen heeten nieuw-realisme, d.i. het
realisme met het herleven van de voorname rol der psychische faktoren. Vergeestelijkt
realisme.
Alzoo is De opgaande zon een stuk van onzen tijd.
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De opgaande zon
Tooneelspel in 4 bedrijven door H. Heijermans Jr.
Beslist is De opgaande zon eene uitzondering tusschen het tooneelwerk van
Heijermans. Ten tooneele is dit zeer duidelijk geworden, nu kort achtereenvolgend
Het zevende gebod en De opgaande zon gespeeld werden. Dat op dit in den beginne
geen nadruk is gelegd geworden, is een gevolg van het feit dat men nog al te vaak
door een naturalistische lens het tooneel bekijkt. Terwijl men Het zevende gebod
meer vergeestelijkt dan het stuk werkelijk is, wordt De opgaande zon bepaald meer
gematerialiseerd en zoo gebeurt het dat de kloof van beide zijden van den afgrond
gevuld wordt.
Een goede kritiek zou meest over werken, zeer zelden slechts over auteurs mogen
spreken. Ik ken menschen die eenigszins door het naturalistisch karakter van het
grootste deel van Heijermans tooneelwerk afgeschrikt, nu ook vergeten dat hij De
opgaande zon schreef. Zulke eenzijdigheid blijft te betreuren.
Dit, om even de inleiding aan te vullen.
Over de opvoering in den K.N.S. kan ik, in algemeenen zin, niets dan goed zeggen,
hetgeen mij overigens ten zeerste verheugt. Mevr. Bertrijn (Sonja) en de heer Piet
Janssens (Mathijs de Sterke) gaven ons degelijk ingestudeerd samenspel ten beste.
Zij hebben, en dit is buitengewoon lofwaardig, het publiek de verdere dracht van het
stuk laten kennen. De heer Cauwenbergh valt ook als Naphtalicus, het nederigste lid
van het gelukkige drietal, zeer te loven. Ingetogen, sober spel. Buiten hem hernamen
ook Mevr. Noterman (Doortje Merten) en M.B. Ruysbroeck (Stuifzand) de rollen
die zij bij de eerste opvoering alhier vervulden. Ik kan mij derhalve vergenoegen
mijne nederige gelukwenschen bij diegene die hun vroeger toegezeid werden te
voegen. Ook Mevr. Ruysbroeck (Anna-Maria) en de heeren Gorlé (de Grootvader)
en Van Thillo (Abraham), die voor de moeilijke taak stonden respektievelijk Mevrouw
Verstraete, Mr. Van der Horst en den betreurden Karel Noterman te vervangen,
hebben zich zeer verdienstelijk van hunne taak gekweten. Niet heelemaal voldeed
de heer Van de Putte (Jensen). Ook Mej. Bertrijn was niet de gewenschte persoon
in de rol van Margo. Dat deed Mej. Mientje van der Horst heel wat beter.
De kleinere rollen waren in goede handen.
Wij kunnen nu slechts eindigen met de hoop uit te drukken dat het sukses van De
opgaande zon zoo groot moge wezen dat het het bestuur volharden doet op de goede
weg. De kas moet de kunst consolideeren. Zoo doende heeft eenieder zijn deel van
De opgaande zon.

De dief
Tooneelspel in 3 bedrijven door Henry Bernstein
Het is wel mogelijk dat ik alle verbeeldingsvermogen mis of wel heelemaal niet
subtiel van aard ben. Door de schuld op deze gebreken te laden valt het mij
gemakkelijk uit te leggen waarom ik zoo weinig sympathiseer met de naar het schijnt
zeer delikate Fransche overspelstukken in 't algemeen en die van Bernstein wel in 't
bijzonder. Het wordt algemeen erkend dat de psychologie van die stukken, buiten
allen kijf, niet minder of meer dan ‘raak’ mag geheeten worden. Tegenover dit
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autoritair inzicht, durf ik nauwelijks mijn nederige meening plaatsen. M.i. zijn de
stukken van den heer Bernstein niet buitengewoon fijn en ook niet zeer de-
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likaat. Zoo kan een scheldwoord op een zeker oogenblik en goed gemotiveerd
aangebracht, buitengewoone saamvattende kracht bezitten, ongetwijfeld. Maar die
motiveering is hoogstnoodzakelijk; in het andere geval wordt het gebruik van
scheldwoorden-dialogen, volgens mijn bescheiden meening, een zeer primitief
tooneeleffekt.
Het tooneel van Bernstein is effektenjacht. Het zou niet moeilijk zijn al de sierlijke
stukken van dezen auteur tot een uiterst simplistisch patroon te reduceeren. Zulke
studie vergt natuurlijk veel tijd en voornamelijk veel plaats. Derhalve is het ons
onmogelijk hier op in te gaan. We moeten ons vergenoegen met een paar
algemeenheden vooruit te zetten.
Het tooneel van Bernstein draait rond ‘adultère’ en ‘maîtresse’. Deze woorden
zijn voorwaar zoo usueel geworden als ja en neen in den mond van elk achtenswaardig
burger. Verder weten de helden van Bernstein bar weinig te vertellen. Zij verkiezen
overigens boven het nuchter vertoog, de stereotype geworden scheldtoon, hetgeen
wel eindigen moet met ons een zonderling gedacht te geven van de
hoffelijkheidsverhoudingen in de Fransche hooge wereld. De opvoering was goed.
Bijna dezelfde rolverdeeling als verleden jaar. Mevr. Bertrijn en Dilis, de heeren
Bertrijn, Cauwenbergh, Ruysbroeck en Van de Putte, die zijn best deed om zijn
vervelende rol te redden, hebben zich bij deze heropvoering onderscheiden.

Eene misdadige
Tooneelspel in 4 bedrijven door Nestor de Tière
Bietje, schets in 1 bedrijf door Maurits Sabbe
Eene misdadige is een zeer naturalistisch stuk. De inhoud zal zulks reeds dadelijk
verklaren. Edward Moones heeft Bello, de dochter van mulder Catries verleid. Een
kind moet geboren worden. Moones echter is verloofd met Judith Simon, een
welstellende weduwe. Als Bello het verraad van haren minnaar verneemt, jaagt zij
hem, met zijne verloofde, het huis uit. Mulder Catries, na ingelicht te zijn van den
misstap zijner dochter, wil haar eerst doen huwen met den dorpsveldwachter. Daar
zij echter weigert, zal hij haar straffen. In woede wil hij haar doodslaan, treft echter
zijne vrouw. Bello vlucht in het bosch, waar zij haar kind ter wereld brengt. Ook
hare onnoozele moeder wordt bij haar gebracht, doch Catries haalt ze terug. In een
aanval van woede wil Bello haar kind dooden.
Van zijnen kant is Moones geen gelukkig echtgenoot. Terwijl zijne vrouw Bello
reeds geld gezonden heeft om uit het dorp te verdwijnen, smeekt hij haar zijne
minnares te worden. Het kindje van Bello is ondertusschen gestorven.
Op den dag dat Moones' eerste kind moet gedoopt worden, gaat Bello haren
minnaar opzoeken. Zij legt haar kind in de wieg. Na den doop ontstaat er een
geweldigen twist. Moones wordt door Bello gedood.
Indien het gerecht haar echter vrijspreekt zullen haar vader en de veldwachter, die
met haar nog steeds een gezin wil vormen, haar vergiffenis schenken. Aldus Eene
misdadige.
Daarna wordt Bietje, het lieve stukje van Maurits Sabbe opgevoerd. Beter ging
het nochtans het groote stuk vooraf, dan wel te volgen. Ik geloof dat de schrijver het
ook wel als ‘lever de rideau’ zal bedoeld hebben.

Paul van Ostaijen, Verzameld werk. Deel 4: proza

Paul van Ostaijen, Verzameld werk. Deel 4: proza

488

Eene misdadige
Tooneelspel in 4 bedrijven door Nestor de Tière
Bietje, schets in 1 bedrijf door Maurits Sabbe
Eene misdadige is een met uiterst primitieve middelen opgetimmerd tooneelstuk.
Dat wil ik zeer gaarne toegeven. En als een toeschouwer nu volgens de Parijsche
import-subtiliteit en deze lokale, gestereotypeerde kunstsmaak oordeelt, dan zal hij
wel waarschijnlijk enkel een misprijzend gebaar over hebben. Zulke gemakkelijke
kritiek heet dan dat de persoon waarvan sprake een zeer gelouterde kunstsmaak heeft,
hetgeen hij zelf en zijn cenakeltje wel overal zullen verzekeren. Als men nochtans
tracht ook de goede kwaliteiten in het stuk te ontdekken, hetgeen alleszins moeilijker
is dan een snel klaargemaakte afbrekerskritiek, dan zal zulke poging niet onbeloond
blijven. Het is mogelijk enkel op snobistische wijze de indeeling der tooneelliteratuur
volgens handigheid of onhandigheid te maken, wanneer men op zulk criterium
oordeelt zal men een stuk van Henri Bataille wel heel wat beter dan De geest van
het kwaad van Dostoievski moeten vinden. Maar de voornaamste verdienste van dit
criterium is enkel van modieus te zijn. Weswege het ook tot het op Asch-Woensdag
zeer degelijk gequalificeerde vergankelijke behoort. Er is echter ook een andere
kritiek mogelijk: de ethische waarde van het stuk primeert. Volgens deze kritiek
zullen de stukken van Bataille, Bernstein en Co., wel geen groote waarde hebben,
en volgens dit, staat dan ook De Tière aan de goede zijde, hoe gebrekkelijk het stuk
den groot-steedschen toeschouwers ook moge voorkomen. Een tooneelschrijver die
voor onzen tijd zou zijn dat wat De Tière voor zijn tijd geweest is, zou ongetwijfeld
een zeer groote aanwinst zijn.
Eene misdadige werd goed ten tooneele gebracht. Mevr. Bertrijn (Bello Catries)
was heel goed in de titelrol. Hier en daar echter, in haar aanvallen van gramschap
sprak zij, geloof ik, eenigszins binnensmonds en articuleerde daarbij te sterk, hetgeen
per slotsom, in een te scherp sisgeluid overging. Enkel was dit in de
gramschap-oogenblikken het geval. Verder had zij, om deze muldersdochter voor te
stellen een goede keus in hare kleerkast gedaan. Mevr. Dilis (de mulderin) en Mevr.
Ruysbroeck (de vroedvrouw) gaven heel goed werk ten beste, zoo ook Mevr.
Noterman (Judith Simon), die we in het vierde bedrijf toch graag wat hartstochtelijker
gezien hadden. Haar hartstocht kwam op sommige oogenblikken wel wat al te
oppervlakkig voor. Mej. Janssens moet beslist het ‘komedie spelen’ afleeren, zij
liefhebbert te veel, zij wil het bepaald te goed doen. Overdaad schaadt. Ook als Mej.
Janssens te goed wil spelen, biz. in een nederige rol als deze van Cide.
Mr. Ruysbroeck (Jan Catries) was degelijk en als mulder is dit een zeer op prijs
te stellen hoedanigheid. Mr. Cauwenbergh (Edward Moones) was eveneens de rechte
man op de rechte plaats, hier een zeer flink dorps-notabele. Ik vraag mezelf af hoe
het komt dat hij in dit stuk meer snob voorkwam, dan in een salonstuk als De kleinen,
waar het uiterlijke niet heel juist verzorgd was. Van Mr. Bertrijn (Bruno Gits) was
het spel als naar wensch; wat de uitspraak betreft, zal hij zich echter voor valsche
klemtoonen te hoeden hebben en b.v. zeggen Catries met lange ie en niet Catrice. Er
is heelemaal geen spraak van een... Catrice. Een goed genrespel werd ons door den
heer Janssens (boer Jans) gegeven en ook de heer Van de Putte (de notaris) was lang
niet kwaad. Het is spijtig dat het spreekorgaan van den heer J. Schmitz niet voor
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sterkere nuanceering vatbaar is; zijn spel in de rol van Pauw was goed verzorgd. De
anderen volledigden zooals het behoort.
Daarna werd Bietje, de lieve reconstructie van Maurits Sabbe, schitterend door
Mej. Bertrijn, de heeren Gorlé en Janssens, die zich werkelijk geen moeite gespaard
heeft de rol van Monne tot in de fijnste schakeering weer te geven, gespeeld.
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De meester der smeltovens
Wij hebben, volgens goede traditie, den smedersbaas terug gezien, zonder groote
vreugde nochtans. Het zou ons zelfs groot genoegen doen als het Antwerpsche publiek
het eens zonder hem wou stellen. 't Schijnt echter niet mogelijk den Antwerpenaar
zijn Vulcanustrouw te ontnemen. Waarschijnlijk is het publiek ook een vulkaan, met
heel trage erupties echter; alvorens nieuwe lava ‘den meester der smeltovens’ zal
bedolven hebben, zal er nog heel wat water door de zee loopen.
De vertooning van Zaterdag was niet gansch verzorgd, mogelijk omdat het stuk
plots in vervanging van De hinderlaag moest opgevoerd worden. Ensemble ontbrak,
dat vooral. Dit daargelaten, trokken de dames Dilis, Bertrijn, Noterman en de heeren
Cauwenbergh, P. Janssens en Gorlé zich best uit den slag. De heer Ruysbroeck had
een voor hem zeer ondankbare rol, gansch buiten zijn genre-spel. Mej. Janssens en
de heer Van de Putte waren niet altijd even voornaam, dat mocht wel beter. Ook de
kleedij van den heer Van de Putte in het eerste bedrijf mocht gerust wat verbeterd
worden.
Ik hou op. Ik heb ‘den Meester’ reeds meer gegeven dan hem toekomt en in de
Schrift staat geschreven, - en de schrift liegt nooit, zie verder Kleine menschen, - dat
je Cesar enkel moet geven wat Cesar toekomt. Antwerpsche recensenten zijn echter
niet wreed.

De hinderlaag
Tooneelspel in vier bedrijven door Henri Kistemaeckers
Gewoon modern melos. Daarbij wat handigheid. Zoo De hinderlaag. Niets meer.
Zoogezegd tooneel-realisme, dit is in werkelijkheid romantisme van de ergste soort.
Melodramatische konflikten, ondiep. Daarbij wat wil ik hier van uitdiepen spreken?
De schrijver heeft merkelijk enkel met het publiek uit de Fransche hoofdstad rekening
gehouden. Daar immers toch draait de wereld rond. De decoratie van ‘bon mots’
krijgt meer dan eene dekoratieve waarde. De psychologische actie van het tooneelspel
is tot het uiterste minimum gereduceerd. Ik althans kan er geen belang in stellen. Het
is werkelijk te veel, meer dan om de veertien dagen, een Fransch tooneelstuk, volgens
dezelfde patroon, te moeten behandelen, in hoe geringe mate dan ook. Als u geen
Parijzenaar zijt en u stelt ook andere eischen aan het tooneel dan hij, dan is het
bespreken van deze tooneelstukken werkelijk vermoeiend. Ik steek de handen omhoog.
De vertooning valt natuurlijk heel wat lichter, als u niet met groote illusies komt. U
hebt dan toch steeds de handigheid. Voor baar huwelijk met Jean Guéret, heeft Sergine
andere liefdesbetrekkingen gehad. Daaruit is een zoon geboren. Onder den naam van
Robert Marcel wordt hij, het kind zonder ouders en zonder naam, toevallig door
Guéret als ingenieur in de automobielfabriek aangenomen. Een verschrikkelijk duel
in Sergine om het geluk van haar huisgezin te bewaren ofwel om Marcel zijn
oorsprong bekend te maken. Wanneer de Guéret's nu hunne dochter aan Georges
Durand willen uithuwen, zoekt zij bij haar kameraad Marcel hulp. Hij vraagt hare
hand aan Sergine. Radeloos laat Sergine eenige ongelukkige woorden vallen. Robert
Marcel verlaat het huis van Guéret en zal zich aan de zijde van het verbitterde
werkvolk scharen. Op zekeren dag ontstaat er tusschen hem, als afgevaardigde der
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stakers en Guéret een twist. Woedend wil Guéret Marcel te lijf, te meer daar hij
veronderstelt dat deze de minnaar zijner vrouw is, als Sergine te voorschijn komt en
Robert als haar zoon erkent. Met Robert in hun huis te halen, moest zij vroeg of laat
in de hinderlaag vallen. Na meer
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dan twintig jaar zwaren strijd, in de vlakte, valt zij in de hinderlaag.
Guéret wil naar Rusland vertrekken. Maar op de ruïnen van de fabriek, wijst zijn
achttienjarige dochter hem terecht. De man begrijpt de zaak en ruimt voor den zoon
zijner vrouw plaats aan den huiselijken haard die zij met vereenigde krachten zullen
heropbouwen. Een apothéose hoort, volgens den tekst, niet bij het stuk.

De hinderlaag
Tooneelspel in 4 Bedrijven door Henri Kistemaeckers
Het bestuur van den K.N.S. moet wel vast overtuigd zijn dat zijn gezelschap speciaal
uitblinkt in het Fransch salon-repertorium, om net zoo halsstarrig als een
eerste-broekvent op een trom roffelt, aanhoudend het Antwerpsch publiek dit genre
ten beste te geven. En dit publiek moet in zijn tooneelvoorkeur wel het uitgelezen
alter-ego van het bestuur uitbeelden.
Nu, de eene overtuiging is de andere waard. Best. M.i. heeft de opvoering van De
hinderlaag er niet toe bijgedragen ons te overtuigen dat het gezelschap van den
K.N.S. speciaal in deze stukken uitblinkt. Veel beter zijn zij in Het zevende gebod,
in De opgaande zon, en dit strekt hun voorwaar tot eer dat zij meer hun gading vinden
in moeilijke psychologieën, als in dit laatste stuk, dan wel in Fransch-particularistische
oppervlakkigheden. Het klatergoud-schitterende van deze Fransche tooneelstukken,
die toch slechts een deel, het meest mediocre, van de Fransche tooneelliteratuur
vormen, is voor het bestuur van den schouwburg misschien wel een hinderlaag. En
daar vooral dient men zich voor te hoeden.
Mevr. Dilis (Sergine) had een zeker niet gemakkelijke rol te spelen. Zonder dat
deze creatie te Antwerpen in hare loopbaan een schitterend punt mag geheeten worden,
heeft zij de rol toch zeer degelijk weergegeven. Mevr. Bertrijn (Christiane) was in
het eerste bedrijf, en hier ligt de fout ook wel eenigszins aan den schrijver, niet
important genoeg. Zij blonk niet uit, zooals het feitelijk wel hoorde, wist niet in dit
bedrijf reeds de groote rol, die zij later zou te vervullen hebben, te laten
veronderstellen. Dat gaf een leemte. In het tweede bedrijf was het als naar wensch,
dus de gewenschte Christiane. Mej. Bertrijn (Anne-Marie) kleurde heel lief haar spel,
soms was het zelfs geestig. Ook niet bewust van haar waarde was Mej. Janssens in
de rol der groote zangeres Agnès Morel. Hier hoorde, geloof ik, werkelijk een
‘Quel-air-je-me-donne’-spel. Dat ontbrak. Haar houding tegenover Tscherkoff mocht
meer hooghartigtoenaderend. Mej. Vervoort (Dolly d'Espéreux) was te vaag. Een
Fransche actrice in deze rol had stellig middel gevonden zich te laten opmerken. Dat
was, volgens het stuk, zeer noodzakelijk. Bijzonder om het ensemble.
M. Bertrijn kwam ons bij oogenblikken vermoeid voor. Daardoor was misschien
zijn spel soms ongelijk. In het eerste bedrijf geldt voor hem, zoowel als voor de
meesten, dat hij bepaald niet schitterend was. Het blijft een immanent in het Fransche
psyche te schitteren. Guéret, Fransch automobielfabrikant, moest dus schitteren.
Vanaf het tweede bedrijf, wanneer hij meer innerlijk gebeuren te exterioriseeren had,
was hij beter. Den heer Cauwenbergh (Robert Marcel) komt ditmaal, zonder
voorbehoud, grooten lof toe. Op elk oogenblik was hij goed, bepaald psychologisch
juist. In het eerste bedrijf was hij juist zoo salon-schitterend, als het zijn in zekere
mate nederige rol paste. Dat hij bijv. als salon-held den zeer door de vrouwen
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geliefden Marcel Hermès in de schaduw stelde, was niet omdat hij te handig was,
maar wel omdat de uitbeelding van den heer Van Roy te onhandig voorkwam. Plastiek
en mimiek waren bij den heer Cauwenbergh tot in de minste détails verzorgd. Ook
de metamorphose van het eerste tot het derde bedrijf was degelijk, iets wat we
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niet altijd zoo afgewerkt te zien krijgen. Ik verheug me daarin dat de heer
Cauwenbergh aldus langs alle zijden zijn rol bekeken heeft, doorgrond en
weergegeven. De heer Van Roy begreep zijn rol niet. Hij declameerde. Een mensch
die als Hermès voor het leven staat, declameert niet meer, die geeft geen kleuren,
enkel tinten. Geen hoogten en vlakten. Enkel even reliëf. Het emphatische van den
conservatorium-leerling moet er bij den heer Van Roy uit. De heeren P. Janssens en
B. Ruysbroeck (als Lemoeil en Tscherkoff) waren naar behooren.
De vertaling was vaak al te particularistisch Vlaamsch. Precies uitgekozen termen
werden vaag vertaald of omschreven. Zoo herinner ik mij: in het eerste bedrijf moet
Anne-Marie aan haar moeder geleerd schertsend spreken over een ‘justice immanente’.
Het Latijnsche woord is hier, zonder pedant te worden, niet te vertalen. Toch luidt
de vertaling ‘een eeuwigbijblijvende rechtvaardigheid’. ‘Vous bostonnez très bien,
monsieur’ wordt door het onbepaalde ‘u danst zeer goed, mijnheer’ vervangen. Beter
ware natuurlijk ‘u walst’, ‘u draait heel goed boston’ of eenvoudig ‘u bostonneert
heel goed’. Wij kunnen toch niet blijven aannemen dat deze schakeeringen niet
zouden weer te geven zijn.
De regie was verzorgd.

Op hoop van zegen
‘Spel van de zee’, in 4 bedrijven
Na het marasme der laatste drie weken is deze opvoering van Op hoop van zegen
alvast meer dan de hoop van zegen, het is de zegen zonder meer. Een niet onaardige
oplossing van het eeuwige ‘te zijn of niet te zijn’. Nadat wij voor de zooveelste maal
de angstige tragiek van Den meester der smeltovens hebben bijgewoond en voor het
eerst den automobielfabrikant Guéret en zijn vrouw in De hinderlaag hebben gezien,
- God geve: het zij ook voor 't laatst! - kunnen wij de heropvoering van het zeer
populair geworden spel van de zee enkel met groote vreugde begroeten. Een stuk,
waarvan alle standen van onze hedendaagsche samenleving wel kunnen wenschen,
dat het nog langen tijd op het repertoire blijve. Terwijl de intrigue ongemeen boeiend
ook voor het schellinkje is, vervalt het stuk van een andere zijde niet in het melodrama,
iets waartoe de stof zeker wel aanleiding had kunnen geven. Uitzonderlijk kan dus
het publiek, geheel het publiek, tegenover dit stuk in bewondering, solidair staan.
Insgelijks zeer verheugend, niet op de menschen die de ontvangst goed maken te
moeten beuken. Dat geeft je wat verpoozen.
De opvoering kan gerust uitstekend geslaagd geheeten worden. Het spel vlotte, er
was ensemble, hetgeen De hinderlaag bijv. volledig miste. De spelers bleven op hun
plan, wisten de waarde van hun rol. Werkelijk prettig dit te kunnen waarnemen.
Mevr. Noterman heeft in de rol van Knier den last der onderdanigheid tot een zeer
reëele veruiterlijking gebracht. Deze kwaliteit toonde zij reeds in het meer
oppervlakkige Kleine menschen. De uitbeelding van den onderdanigen schrik was
nu werkelijk prikkelend, zoodat bijv. niets natuurlijker was, niets door het spel van
Mevr. Noterman beter gemotiveerd was dan de tirade van Geert in het tweede bedrijf.
Op een nerveus gestel als dat van Geert ‘moest’ de houding van Knier die uitwerking
hebben. Ook in het vierde bedrijf was haar stug spel speciaal lofwaardig, zoodat het
applaus bij open doek volledig verdiend was. Daar een zelfde eer M. Cauwenbergh
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te beurt viel, mogen wij wel even daarop wijzen dat het Antwerpsch publiek
vorderingen maakt, in dien zin dat het de spelers toejuicht om hun spel en niet enkel
om de min of meer ‘rake’ tirades. De meeste rake tirades staan er toch niet om bij
open doek toegejuicht te worden. Die worden erbij gegeven om thuis
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te overdenken. Dat is voor je nachtrust.
Als Jo, was Mevr. Dilis een ideale visschersvrouw. Klaterend van levenslust.
Daarom was de catastroof in het vierde bedrijf ook zoo smartelijk. Deze kloof was
wezenlijk, juist. Naar de echte waarde. Mej. Bertrijn was in de rol van Clementine
kostschool-sentimenteel. Hier en daar moet zij zich echter wachten te veel te geven.
Zoo in het eerste bedrijf, zegt zij, tot Kobus, meen ik: ‘Dat weet jij niet!’ Iets uit een
doodgewoon dialoog. Nu dat detailleert zij te veel, en zoo op nog enkele andere
plaatsen. Mevr. Bertrijn (Marietje), Mevr. Ruysbroeck (Saart), Mej. Janssens (Truus)
gaven goed spel. In drie, het kransje rond den haard, was er het noodige samenspel.
En niet te tragisch. Tragiek heeft in dit midden toch weer een heel andere beteekenis.
Mevr. Hens (vrouw Bos) had een rolletje naar haar zin.
Een alleszins flinke zeeman was de Geert van den heer Bertrijn. Sterk, zonder vaar
noch vrees, zoowat van het slag der oud-Hollandsche zeehelden. Het was een figuur.
Uiterlijk was de heer Cauwenbergh niet de gewenschte Barend; te sterk. - Het is wel
zonderling dat een recensent er soms toe verplicht wordt de kwaliteiten van een
tooneelspeler, - want 't zijn toch werkelijk kwaliteiten! - in een zeker stuk als niet
gewenscht te beschouwen. Enfin dat is theorie. In praktijk wenschen wij niet dat de
heer Cauwenbergh zou vermageren om de rol van Barend te kunnen spelen. Dit
uiterlijke daargelaten, speelde de heer Cauwenbergh zijn moeilijke rol uitstekend:
schuchter, tweede plans, zoodat de uitbarsting in twee het noodige reliëf kreeg. De
heeren Ruysbroeck (Reeder Bos), Van Thillo (Kaps), Gorlé (Simon), Angenot
(Daantje) typeerden hunne personen als naar wensch. Van allen was het goed werk.
Vooral onderscheidde zich de heer Van Thillo als Kaps; een geestige mimiek. En
ten laatste, niet de laatste in hulde, de heer P. Janssens, wiens levendige Kobus stellig
meer waard was dan de schetsen van een reedersdochter.
En nogmaals niet de laatste, - de goede God moge mij vergiffenis schenken, maar
tellen is precies mijn sterkste zijde niet - de heer Krinkels, wiens regie volmaakt
verzorgd was.
Ondertusschen verheug ik mij deze laudatieve te kunnen schrijven. Dat montert
een mensch wat op. En een recensent is ook een mensch.

Marten Melsen
Toen ik, dit moet tijdens de tentoonstelling van ‘Kunst van Heden’ van '13 of die
van '14 geweest zijn, even voor een schilderij van Melsen staan bleef, was ik verplicht
de dithyrambische kritiek, die een fatsoenlijk burger zijn vrouw en kroost ten beste
gaf, te aanhooren. Want werkelijk onze man sprak zoo luid, - zaaide zoo heftig het
goede zaad volgens der winden wil, - dat ge willens of niet wel luisteren moest. Het
publiek overigens heeft een genereus hart. Om nu op het werk van Melsen terug te
komen, waarover de kritiek van onzen man feitelijk ging, het stelde, volgens ik mij
herinner, een stal voor. Een boer bereidt, het is het oogenblik zulks te zeggen, de
parels voor de zwijnen. Als mijn visueel geheugen me nu niet in steek-laat, dan komt
me dit werk nu, bij de reconstruktie, als werkelijk stemmig voor. En 't ventje heel
pootig. Even gebogen, de knieën geplooid, zoodat elk der beenen door de twee beenen
van een stompen hoek aangeduid werden, daarop rustend, massief, als een maan
bijna, 's ventjes onderlijf. Dat was zeer flink, en was het een overdrijving, dan was
het ook een kwaliteit. De kritikus naast mij had het evenwel meer speciaal over de
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overdrijving. Hij richtte zich tot zijn vrouw en sprak eerst haar naam, Z... dus, laat
ons zeggen Zulma, om een neutrale naam te gebruiken: ‘Zulma, die man heeft te
kromme pooten en kijk nou eens wat een posterieur!’ De man voelde zich gebelgd,
zonderling, bijna persoonlijk aangevallen en hij verwijderde zich met de woorden
van den Brusselaar uit Van Maurik's Nachtwacht: ‘den dijne is nie geacheveejt!’
Toen ik nu, veertien dagen geleden, de ‘La-
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morinière-galerij’ binnentrad, trof mij, misschien toevallig, een in denzelfden stijl
herhaald gesprek. Tot iemand mij het tegendeel bewezen heeft, geloof ik niet dat ik
hetzelfde gezin voor me had.
Een gekkernij om u dadelijk op de voornaamste kwaliteit van Melsen te wijzen.
Melsen heeft den zin voor het karikaturale. Zoo opvallend reeds, dat de burgers,
zonder het te weten, en weze het dan ook in tegenovergestelden zin, deze kwaliteit
aanduiden.
Deze zin voor het karikaturale is een der hoofdkwaliteiten van de moderne
schilderkunst. Dicht bij mekaar in de geschiedenis staan, van dit standpunt uit gezien,
de twee extemen: Renoir, Van Gogh. Renoir is nog de ideale schoonheid, de invloed
van de romantiek. Van Gogh zal het essentieele overdrijven, maar door die
overdrijving juist de aandacht op het hoofdzakelijke samentrekken. En het weze me
nog vergund zulks even door een sprekend voorbeeld te bevestigen. Twee
Antwerpsche kunstschilders staan in gesprek voor het gekende: Bootjes op het strand
van Van Gogh. Eindelijk glimlacht er een van beiden en zegt: ‘Nou dat zijn geen
bootjes meer, dat zijn bootjes van een mallemolen!’ Kon het raker gezegd worden?
Want is dat niet de impressie die die bootjes zullen maken op het oneindige zeestrand?
En van dan af moest Van Gogh die bootjes niet voorstellen als mallemolen-bootjes?
Had de arme profeet van Pâturages de kritiek van den Antwerpenaar gehoord, hij
had gelukkig geweest om het begrijpen. Want voorloopig is het nog niet hoofdzaak
of de menschen deze charge voor een hoedanigheid of voor een gebrek houden;
hoofdzaak is dat hun oogen onverbiddelijk door het hoofdzakelijke moeten
aangetrokken blijven. De kentering van gebrek tot hoedanigheid is vaak nog minder
dan het werk van een generatie. Dat men voorloopig aan Van Gogh dezelfde vrijheid
niet toekent, waarover Brueghel en Goya wel beschikken, is een kritische nonsens
die niet vol te houden is.
Sedert de daad van Van Gogh, geldt het dan weer als axioom: Om de werkelijkheid
trouw weer te geven, zal men ze op het doek niet volgens hare bepaalde verhoudingen
brengen; wel zal men de primeerende eigenschappen overdrijven, om daar ook de
aandacht op te vestigen. De kunst zal dan volgens deze nieuwe noodzakelijkheid
nieuwe verhoudingen scheppen. Een photo zal nooit zoo sterk als het in de
werkelijkheid wel het geval is de aandacht op de speciale eigenschappen van den
gekiekten persoon weten te vestigen. Eenvoudig omdat de omgeving en het niet
eigenaardige even goed bedoeld worden als het eigenaardige. Iets onplanmatigs dat
de kunstenaar vermijden zal.
Waarschijnlijk in het Portret begonnen zou deze heropgedolven waarheid weldra
op de andere genres, vooral in compositie, snel toegepast worden; zelfs specialiteiten
scheppen, zoo bijv. de nieuwe soort stil-levens van V. Gogh. Maar gelijk de plastische
kunsten weldra terugvoeren, met de tijdgeest meê, van het allerindividualistische tot
een bijna synthetisch-werkende dekoratieve kunst, die de gevoelens, den drang, de
beweging zou concretiseeren en veruiterlijken, zou het naar voren brengen van de
eenige dan voor het gansche doek primeerende eigenschap zich van zelf imponeeren.
Zoo zal dan bijv. in het Bal élégant van Marie Laurencin, schilderij dat de sierlijke
lenigheid synthetiseert, de slanke kurven-bewegingen van de dansenden overdreven
worden, wanneer men eenmaal zou houden van het hoekige der menschelijke
bewegingen; van een andere zijde was dit Bal élégant zonder deze charge-lenigheid
niet mogelijk. Heel de moderne schilderkunst heeft deze noodzakelijkheid gevoeld.
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Ook de beeldhouwers; de bewerkte stof gaf nog meer aanleiding tot de karikatuur,
meer massaal; zoo in het werk van deze twee nochtans vrijwel sterk van elkaar
gescheiden: Barlach en Manolo.
De noodzakelijke parenthesis over het karikaturale in de laatste evolutie der
schilderkunst, hoe ongelukkig beknopt ook, heeft toch reeds een te groot deel van
ons opstelletje in beslag genomen.
Marten Melsen heeft de zin voor het karikaturale. Of deze zin in voldoende mate
tegenwoordig is, maakt echter een andere vraag uit. Melsen ziet de noodzakelijkheid,
durft hij echter wel tot het laatste logisch doordenken? Niet enkel durven tegenover
de menschen die nog steeds geweldig subjectief à-prioristisch tegenover deze ‘nieuwe
kleuren’ staan, maar ook, eerst en vooral innerlijke moed is hier hoofdvereischte.
Niet wanneer 't om de volle maan gaat, op één of drie kwart blijven staan.
Dat logisch doordenken ontbreekt Melsen. Hij
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legt den nadruk op de voornaamste eigenschappen van het getypeerde. Wij deden
reeds opmerken dat zulks zelfs dadelijk tot de meest-oningewijden sprak. Maar zijn
typeering is slechts partiëel, een gedeeltelijke durf dus, van één tot drie kwart. Het
verschil ligt hier in. In een boerenschilderij accentueert Melsen eenige typen, daarmee
gedaan, in plaats van een boerenmidden gansch volgens zijne typische eigenschappen
te doen herleven. Hier manifesteert zich Melsen's inkonsekwentie. Wanneer hij een
paar figuren getypeerd heeft, dan denkt hij reeds meer dan voldoende op de essentiëele
eigenschappen aangedrongen te hebben, vergeet dan het milieu evenmatig en logisch
naar hetzelfde karikatuur-princiep te bedeelen. Het einde van zijn durf tegenover
zijn eigen picturaal conventionalisme. Het gevolg daarvan is dat hoekjes, figuren in
werken van Melsen zoo oneindig veel beter zullen zijn dan het geheele schilderij.
Zoo is er bijv. een doek dat De steedsche of mogelijk ook De coquette moet heeten;
ik heb het schilderij vrijwel lang bekeken, zonder speciale bedoeling; welnu van het
samenstellen is me niets biz. bijgebleven, enkel herinner ik me hoe het was, zonder
karakteriseerende détails te kunnen geven. Alleen de op het gelaat van het moedertje
veruiterlijkte gedachtengang is me levendig bijgebleven.
Melsen typeert zijn menschen, maar niet, of stellig niet met de personen in
evenredigheid, de omgeving rond hen. Het beste voorbeeld daarvan blijft de
Boerenkermis. Elke boer, verbruiker of danser om het even, is geaccentueerd, naar
zijn bizondere agrarische eigenschappen gegeven, dat lijdt geen twijfel. Let wel, hij
typeert elke boer, niet de boeren. Zulks draagt er dan eerst en vooral reeds toe bij het
schilderij los te doen voorkomen, niet naar een centrum gebald ééngevoel, hetgeen
feitelijk in dit doek toch de stemming moet wekken, - daarom wordt in princiep de
losse, niet naar een centraal punt, dat in het werk staand of daarbij gedacht wordt,
manier niet veroordeeld. Zoo bijvoorbeeld Bosch, Memling. Enkel in de meeste
gevallen blijkt deze manier praktisch op minder goede resultaten uit te loopen. Maar
wanneer nu elk der boeren getypeerd is, denkt de kunstenaar hier zijne taak ten einde
en het dekor krijgt niet als naar waarde. De omgeving mist dan ook het essentiëele:
de saambindende kracht. Daarmeê is het doek, hoe aantrekkelijk ook in zekere typen,
hoe volmaakt in détails, als geheel, als stemming, als atmosfeer, als ‘Boerenkermis’
dus onvolledig. Het is niet de Boerenkermis, het kan hoogstens een boerenkermis
zijn.
Eenvoudig, maar geweldig doet Van Gogh het milieu meêleven. Men neme als
voorbeeld het doek Een koffiehuis. De lampen, het biljart zijn naar hun communikatief
dynamische waarde gegeven, d.i. volgens de stemming die zij werkelijk voortbrengen
en representeeren; niet volgens hunne statische machteloosheid. Dat maakt het
koffiehuis - om na de verdediging van de picturale vrijheden, er ook eens een literaire
te gebruiken, - van vleesch en bloed.
Deze durf ontbreekt Melsen. Gebrek aan picturale logica, of gewoonweg onlogisch.
Voor naar hun essentiëele eigenschappen op het schilderij geaccentueerde typen is
de aandikking, d.i. in dit voorbeeld de bezieling, van de rondom deze typen geplaatste
levenlooze voorwerpen, levensvoorwaarde; het water voor de visschen. Objectief is
Melsen. Psychologisch te verklaren, schijnt het, door het feit dat Melsen te midden
der boeren, Brusselaar gebleven is. Bral zooiets natuurlijk, het zou eenvoudig een
sterkere, bewuste objektiviteit ontkennen zijn.
Het palet van Melsen is wel rijkelijk voorzien, maar tusschen dit en een kolorist
te zijn is er wel ruimte. ‘Dat kleur alles zijn zou’ is een vooruitzetting waaraan zelfs
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Ensor niet meer zou gelooven. Wij verlangen van Melsen niet de koloristische
handigheid van een Claus of een Van Rysselberghe. Maar dit: meer artistiek, meer
voornaam, ik zou bijna zeggen niet zoo klein-steedsch. Zoo waren de Dansende
meiden misschien wel flamboyants, maar ook gewis armoedig.
In de teekeningen was er voor belangstellenden veel te turen.
Het is nu enkel onze bedoeling geweest iets over den aard der kunst van Melsen
te zeggen; hadden wij de mooie schilderijen van de tentoonstelling willen beschrijven,
‘beliteraturen’, dan hadden wij nog heel wat plaats noodig. Om op de kwaliteiten
van werken als het zeer essentieel-bepaalde Koude nevel te drukken, blijft ons echter
geen plaats. Overigens kunnen wij ons, wat dit betreft, wel bij den lof der recensenten
aansluiten, om te sluiten.

Paul van Ostaijen, Verzameld werk. Deel 4: proza

495

Het schandaal
Tooneelspel in 4 bedrijven van Henri Bataille
Beter dan de laatste stukken van het Fransch repertoire die we hier te zien kregen,
beter dan De dief en die godgeklaagde Hinderlaag is Het schandaal stellig. Maar
dat heeft natuurlijk in het volstrekte nog niets te beteekenen.
Wij zijn er nu eenmaal toe gekomen de zonderlingste psychologieën aan te nemen.
Ook deze Charlotte Férioul die haar man bedriegt, - ja het is nu toch een Fransch
tooneelstuk, en overspel hoeft er voorloopig principiëel bij, - niet omdat zij hem
minder lief heeft, maar om ook eens haar avontuur buiten het gewone te hebben,
kunnen wij ons best voorstellen. De uitwerking echter van het stuk mist
oorspronkelijkheid. Zij is weerom volgens de gewone stereotiep-tooneelconventies.
Het mercantiele karakter van den kunst ligt bijv. weer vingerdik in Artanezzo, de
avonturier met ‘Ce beau geste’. Als men dit personnage bijv. met Monsieur Jean uit
Freule Julie vergelijkt, dan zou men de schepping van Bataille nog moeilijk realisme
kunnen heeten, wanneer men ook de uitdrukking voor het stuk van Strindberg
gebruikt. Het blijft steeds burgerlijke tooneelromantiek. Enkel het einde van het
derde bedrijf staat werkelijk op een hooger peil, als Férioul zijn vrouw zal toelaten
‘hare droeve taak tot het einde te volbrengen’. In den geest van het Fransch tooneel
blijft het per slot van rekening een veel degelijker stuk dan de reeds dit jaar alhier
opgevoerde stukken.
Heel goed was Mevr. Bertrijn (Charlotte Férioul). Goed was de rit van het frivool
dametje uit het eerste bedrijf tot de gebroken vrouw in het vierde. De angst in het
tweede bedrijf heeft zij heel degelijk geëxterioriseerd. Ook in haar onderhoud met
Artanezzo was haar mimisch spel aangrijpend. Het was gespeeld volgens den geest
van het stuk. Enkel haar ‘Gij weet alles’ tot haar man in het vierde bedrijf scheen
mij niet juist gemotiveerd. De dictie (Mevr. Bertrijn gebruikte soms ‘buiten goeien’
en mompelde soms als in De misdadige) mocht beter verzorgd. De andere
vrouwenrollen, alle van ondergeschikte beteekenis, waren goed toevertrouwd aan
Mevr. Noterman (Mevr. Férioul moeder), Mevr. Hens (Margaridon), de juffrouwen
Bertrijn (de onderwijzeres), die nochtans vooral in een zoo ondergeschikte rol minder
important moet doen, Vervoort en Janssens.
M. Bertrijn had in Férioul een rol als naar wensch gevonden. Hij en Mevr. Bertrijn
hebben werkelijk het sukses van het derde en vierde bedrijf gemaakt. Dat het einde
van het derde bedrijf, te beginnen met het onderhoud met Parisot zoo boeiend was,
is gansch aan het spel van den heer Bertrijn te danken. Ook als typeering was hij een
Férioul naar wensch. In het eerste bedrijf had ik mij Férioul echter meer elegant, ook geen snob! - voorgesteld. In het vierde bedrijf hoeft, geloof ik ook, geen
sportcostuum meer. De heer Cauwenbergh (Artanezzo) was goed op het laatste van
het eerste bedrijf en in het tweede, ook zijn eerste, vluchtige verschijning in het
tweede, om de typeering. In het begin van zijn onderhoud echter met Charlotte, was
hij te weinig bewegelijk, ja te loom. Hij moet, zonder er precies attent op te zijn,
eenigszins nonchalant zelfs, maar toch de ‘mooie Argentijn’ uitbeelden. Dat miste
ik. Daar waar hij meer ingetogen spel geven kon was hij, als in het tweede bedrijf,
veel beter. De heer Van Thillo was een goede Parisot, soms echter wat gebrekkig in
zijn bewegingen. Maar het type was essentiëel goed, het andere is meer routine, dat
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leert de heer Van Thillo stellig bij. Het voornaamste is dat hij zijn rollen snapt. Zijn
uitspraak mocht minder precieus. Het is schuldig, en niet ‘schuuldieg’, want dit
laatste is Brabantsch dialekt. Ook de heer Van de Putte mocht minder stijf op het
tooneel, bijz. in het eerste bedrijf. De heer Angenot voldeed als Prefekt. Zijn dictie
in dit soort rollen zal nochtans aan kranigheid moeten winnen.
Wat de regie betreft, het zomerfeest te Luchon was alles behalve... ‘Luchon’. Ik
geloof dat Het schandaal niet speciaal in 1910 speelt, wel een gewoon modern stuk
is, dus de kleederdracht van het oogenblik dient gevolgd te worden. Aan het ‘Luchon’
van onzen schouwburg
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ontbrak elegantie. Neemt u in acht voor de hoeden! Men kan dit ook vermijden door
de hoeden, ten tooneele, af te nemen. Zonderling hoe potsierlijk die hoeden met
breede randen nu doen. Wat zou het zijn als de uitersten mekaar niet raakten?

Mevrouw Warren's bedrijf
In een Hollandsche krant vond ik over een paar weken, aangaande de opvoering van
Drie Koningenavond, een kort citaat, waaruit bleek dat de voor zijn tijd zeer
representatieve Georg Brandes dit stuk als het beste uit Shakespeare's werk scheen
te verkiezen. Deze voorkeur bleek aan het dubbele uitzicht van het stuk toe te schrijven
te zijn. Dat de komische inkleeding of illustratie een even goede als de tragische zou
zijn heeft men, op enkele uitzonderingen na, gedurende ongeveer twee eeuwen
vergeten. Daarop maakt ook de zeer zakelijk oordeelende Duitsche criticus Franz
Blei attent: tusschen de ‘Potse’ en al wat tot de andere zijde, de tragiek behoort, had
men geen middenweg gevonden. Het bij de oude Grieken evengoed als het tragische
bedeelde hilare masker, viel, als artistieke expressie, werkelijk in ongenade en mocht
enkel nog voor ultra-conventioneele onmogelijkheden gebruikt worden. Men hield
het er voor dat elke kunstuiting ten tooneele het tragische masker kiezen zou; het
komische bleef slechts beschouwd als een onartistiek intermezzo. Men dacht er niet
aan dat het komische en het tragische, beide slechts maskers, even goed konden
gebruikt worden, dat er tusschen beide slechts een oppervlakkig, geenszins een
essentieel verschil was. De meest ‘modernen’ waagden het slechts een korte scherts,
in de onbeduidende tooneelen, in te lasschen; een komisch tooneelstuk echter scheen
buiten hun begrijpen te liggen.
Gedurende de laatste jaren echter begon men in te zien, dat deze zienswijze wel
eens een niet te verdedigen ‘idée fixe’ kon zijn. De revisor van Gogolj is van dit
standpunt uit een fel vooruitgeloopen voorlooper. Ook Ibsen waagde zich even langs
deze zijde in Bund der Jugend, maar volhardde niet.
George B. Shaw dienen wij als de baanbreker van dezen weg der komische komedie
te beschouwen, want m.i. kan een stuk als Candida geen groote plaats in het werk
van Shaw innemen. Ook zal met Shaw slechts als baanbreker, niet als hoogtepunt
beschouwen. Daarvoor staat hij ongelukkig nog te diep in wat ik zou kunnen noemen
de tragische opvatting van het tooneel, hetgeen zeer wel uit Candida blijkt. Zijn beste
stuk, hetgeen ik bijna magistraal zou willen heeten, - alleen de ongelijkheid van het
stuk belet me dit onvoorwaardelijk te doen, - is dan ook Je kunt nooit weten.
Niettegenstaande de hierboven aangegeven fout, die door haren aard zelve slechts
momenteel is, en in dit voorbeeld zeer gering, houd ik dit stuk voor één van blijfbare
waarde en als dusdanig voor het begin der twintigste eeuw als een der meest
representatieve.
Tusschen deze twee polen Je kunt nooit weten en Candida bewegen zich Shaw's
stukken. Nu, volgens zijn kunnen zijn wil beantwoordt, - hetgeen bij de
baanbrekersfiguren gewoonlijk het moeilijkste deel van het vraagstuk is, gelet op
het inwerken in deze pas nieuw geschapen toestanden, gelet op het
aanpassingsvermogen dat als buitengewoon ontwikkeld gevergd wordt opdat de
auteur zich deze nieuwe toestanden spoedig aan zou passen, - volgens Shaw's kunnen
dus zijn wil beantwoordt, volgens den volmaaktheidsgraad van het stuk gaat het meer
en meer op het eerst genoemde werk af.
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De moeilijkheden waarmede een baanbreker als Shaw te kampen heeft gehad,
spreken best uit de middelmatige stukken als Mevrouw Warren's bedrijf, niet zoo
volgens het vooropgezette plan sterk als Je kunt nooit weten, maar ook zonder de
zwakheden der tooneelstereotypen waaraan Candida nog zoo erg mank gaat. Terwijl
Shaw nog voor een groot deel vóór dezelfde moeilijkheden van Ibsen staat, culmineert
hij er nog andere zeer zware bij, en wel die van technischen aard.
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Door geheel het werk van Shaw door is het merkbaar dat hij zich de techniek der
komische komedie niet gansch geassimileerd heeft. Het gebeurt hem heel vaak dat
hij zich zoo door het komische in beslag laat nemen dat hij het komische niet meer
voor een uiting, wel voor essentiëel houdt en hij enkel schertst om het vermaak van
te schertsen, reine ‘l'art pour l'art’-kunst. Ook de burgerlijke romantiek en
sentimenteele tooneel-conventies hebben hem, spijts hij er zoo geweldig den draak
mee steekt, nog dikwijls vast. Zoo in het karakter van die niet-romantische Vivie
Warren, die zoo vaak haar ‘raak me niet aan’ klaar heeft en van louter walging naar
de stad loopt, om zich uit haar midden los te rukken. Heel juist is haar antwoord op
Mevr. Warren's vraag: ‘Wat voor een vrouw zijt gij?’ - ‘Van dat soort waartoe de
meeste vrouwen van vandaag hooren’, omdat de meeste vrouwen die zich uit het
conventionalisme willen losrukken, ook wel gelijk deze Vivie verschrikkelijk
dualistisch zullen zijn. Of Shaw dit echter heeft willen bedoelen zou nog wel te
betwijfelen zijn.
De blijvende waarde van Shaw's tooneelspelen heeft men vaak in twijfel getrokken
en om dit te motiveeren de stukken te paradoxaal geheeten. Ik geloof dat paradoxaal
een van die rekbare woorden is, waaronder de menschen veel van hetgene zij
voorloopig niet aanpassen kunnen, rangschikken. De manier van Shaw zal men,
geloof ik, weldra voor minstens zoo gewoon beschouwen als Molière. Dat komt wel.
Mevr. Dilis die, indien ik mij niet vergis, eenige jaren geleden haar voorkeur voor
Mevrouw Warren's bedrijf heeft te kennen gegeven, door dit stuk voor haar eere-avond
uit te kiezen, was volledig in haar rol. Zij speelde haar met het entrain der groote
dagen. Een bizondere verdienste is dat zij de rol voor het gewoon publiek heel degelijk
verduidelijkte. Daaraan is het dan ook te danken dat het publiek dit betrekkelijk
moeilijk stuk dankbaar onthaalde. Enkel had ik Mevr. Warren graag wat meer
Engelsch gezien. Dat mocht wel, geloof ik.
Mevr. Bertrijn was juist in de zwakke oogenblikken van Shaw's spel het best op
haar plaats, als zij bijv. in het derde bedrijf van Frank wegloopt. In het dialoog met
Pread in het eerste bedrijf was zij wel, voor een vrouw die geen romantiek noodig
heeft, al te pathetisch. Maar heel goed was weer haar spel in het tweede bedrijf, de
uitlegging met haar moeder.
De heeren Bertrijn en Gorlé hadden van de mannenrollen de gemakkelijkste taak,
van dewelke zij zich dan ook goed kweten. Als typeering en mimiek was M. Piet
Janssens een ideale Sir Croft en Van Thillo een goed begrepen Pread.
Een uitstekende avond.

Het meisje van Arles
Op den door al onze barometerkundigen erkenden meest vorst-vorstelijken avond
van dezen Winter, heeft de Koninklijke Nederlandsche Schouwburg het Zuidersche
Meisje van Arles hernomen. Alles ligt in de antithese, alhoewel die arme ‘Arlésienne’
het toch verschrikkelijk koud moet hebben en in dit geval meer met de struisvogels
dan wel met de nu onze stadgenooten zoo sympathiek geworden meeuwen moet
solidariseeren. Van eene andere zijde is het natuurlijk ook weer onomstootelijk waar
dat het nu heelemaal geen tijd is om in struisvogelveeren rond te loopen, hetgeen
mij per slot van rekening bewijst, dat deze weerkundige parenthese niets minder is
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dan een afschuwelijke en waarschijnlijk slechts even toegevroren kringloop. Weswege
ik mij niet verder waag op het glibberige pad.
De heropvoering was gelukkig. M. Candael verdient ten volle den lof die hem,
niet zonder aan de muzikale integraliteit te tornen, al te vroeg van over de balustraden
toegezegd werd. Op sommige oogenblikken scheen het echter toe dat de leider niet
zeker was van de bijgevoerde orkest-versterkingen, hetgeen voor gevolg had dat aan
het spel alsdan gemoedelijkheid scheen te ontbreken.
Ook gebrek aan gemoedelijkheid kenschetste
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soms de spelers. Het stuk zelf geeft daar, m.i. door het schorschen der dramatische
handeling, om plaats te maken voor muzikale beschrijvingen, aanleiding toe.
Overigens hebben al de vertolkers: Mevr. Dilis, Bertrijn en Ruysbroeck, Mej. Bertrijn,
en de heeren Bertrijn, Janssens, Ruysbroeck, Cauwenbergh, Van Thillo, Angenot
zich best van hunne taak gekweten. De bezetting was buiten de heer Van Thillo,
voldoende in zijn rol, deze dezelfde als die van verleden jaar. Den regisseur mag
gelukgewenscht worden.

Ghetto
Verheugend is het waar te nemen dat het bestuur van den K.N.S., voor een tijd ten
minste, - want de verblindende schoonheid van de dame met de Camelias blinkt reeds
in het verschiet, - zijn speelplan gewijzigd heeft en de Bataille-Bernstein-en-1-cyclus
momenteel onderbroken wordt. Wij hebben aldus achtereenvolgens Mevrouw
Warren's bedrijf, het lyrisch spel Het meisje van Arles, dat evenwel meer als muzikale,
dan wel als theatrale prestatie gelden moet, en Ghetto gekregen; voor toekomende
week wordt ons Spoken aangekondigd. Wat het repertoire der laatste vier weken
betreft, hebben wij dus geen reden tot klagen. Zulks is in deze jeremiade-tijd zeer
op prijs te stellen, hetgeen wij, het Bestuur mag er zeker van zijn, dan ook niet nalaten.
Tusschen De opgaande zon, een der jongste werken van Heijermans, en Ghetto,
een der oudste, ligt een heel eind weegs. Ghetto is het werk van de
‘Sturm-und-Drang’-periode en als dusdanig zeer kenschetsend. In zijn drift voor het
eenig ethisch rechtvaardige, is het onbewust onrechtvaardig en, door de passie, ziende
blind. Chaos. Het lijkt uiterlijk wel van een vaststaande overtuiging, maar zulks is
dan ook verder weer niets anders dan een eigenschap van het jeugdig hartstochtelijke.
Terwijl elk, zelfs zwak pro in meest ernstige overweging wordt genomen, worden
enkele zwakke contra's daartegenover gesteld. Het wordt een pleitrede, geen
onderzoek. Gevolg van het hartstochtelijk gemis aan kritisch inzicht en noodzakelijke
zelftucht. Ook de personen zijn in denzelfden zin als de pro- en contra-argumenten
geaccentueerd. Tegenover den langs alle zijden sympathiek voorgestelden Rafaël
wordt de vaak gebruikte figuur van den rationalistischen geloovige, Rebbe Haëzer,
geplaatst. Dat deze rationalist zoo bar weinig te antwoorden weet op het pathetische
van Rafaël blijft mij reusachtig conventioneel voorkomen. Daarom heeft ook de
dialoog tusschen hen beiden geen draagkracht, spijts het physisch wel tot het
schellinkje gaat, waar de tirade over ‘de ware God die nog komen moet’ door een
flink applaus wordt verwelkomd. Even zal Rose in het tweede bedrijf wel met ‘je
bent ook een Jood’ tegen-argumenteeren, maar dan komt alles weer dadelijk in orde.
Het stuk is onvoldragen. De auteur heeft zelf niet best geweten hoe te eindigen.
Daardoor de eerste tekst zonder zelfmoord, de tweede gelijk het nu gespeeld wordt,
een merkelijk verschil nochtans, waaruit blijkt dat tooneelschrijvers toch gemakkelijk
en zonder speciale motiveering met 's levens tragiek omspringen. De zelfmoord is
er dan ook slechts bijgebracht, mist psychologische motiveering. De voorafgaande
handeling wijst heelemaal niet uit dat Rose, na haar gesprek met Sachel, zelfmoord
moet plegen.
Overigens, deze eersteling van Heijermans, - het was inderdaad zijn eerste
omvangrijke stuk, - heeft de gebreken en de hoedanigheden die bijna elke eersteling
kenschetsen. Ook en vooral technisch. Het is spontaan pathetisch, maar zonder
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nauwkeurige psychologie. De toeschouwers worden voor feiten gesteld, niet deelachtig
gemaakt in logisch af te leiden handelingen. Wij zeiden het reeds over de zelfmoord
van Rose, hetzelfde is waar voor Sachel's berouw.
Zuiver tooneel-technisch gesproken is het stuk niet altijd in evenwicht. Gevolg
van de overmoedige spontaneïteit. Zoo het gesprek in het tweede bedrijf tusschen
Rose en Rafaël en vooral de ongelukkige kringloop in hetzelfde
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bedrijf tusschen Sachel, Rebbe Haëzer en Rafaël, tooneel dat enkel door de
mercantiele tirade van Rafaël gered wordt, kleurloos gefraseer, dat nochtans nog
gedurende geruimen tijd bij de van zeven tot elf vrijzinnigen een goed onthaal vinden
zal.
Na De opgaande zon komt mij Ghetto aldus hartstochtelijk geloovig, maar door
vooroordeelen zwak voor. Technisch onvoldragen. Dat een auteur slechts een
tijdsruimte van twintig jaar noodig heeft om van de eerste opvatting tot de tweede
te komen, leert ons weerom de waarheid van de leuze onzer vaderen: ‘Ende dispereert
niet’.
Met den Sachel van den heer Piet Janssens kan ik mij niet gansch 't akkoord voelen.
Het spel was m.i. werkelijk te kalm, te weinig zenuwachtig. Deze jood die ‘ziet met
zijn ooren in zijn handen’ moet ons door een gansch speciaal spel verduidelijkt
worden, hetgeen de heer Piet Janssens ons niet genoeg gaf. De taal moest hoekiger,
scherper, en de zinnen die vaak de uiting waren van lang innerlijk bedenken, moesten
dan ook meer afdoende gezegd worden, als de spil-zinnen van het spel. Het leek ons
soms wel of de heer P. Janssens had een vrees van zijn Sachel karikaturaal voor te
stellen en hij daarom van Charibdis in Scylla viel. Te kalm was hij voorzeker
gedurende het gesprek tusschen zijn zoon en Rebbe Haëzer, zoodat zijn plotselinge
uitvallen en zijn aandringen om op het huwelijk met Rebecca terug te komen veel
van hunne waarde verloren.
Allerminst vrede heb ik met de uitbeelding van Rafaël door den heer Bertrijn.
Indien hij zich had weten in te toomen in het eerste bedrijf, waarvoor hij dan ook
allen lof verdient, was zulks het geval niet meer in twee en drie. Zijne fameuse tirade
slingerde hij eenvoudig gelijk een volksmenner de zaal in, en wachtte dan eventjes,
gelijk dokter Terwagne, op het applaus. Dat hij niet tot de schouwburg-gemeenschap,
wel tot Haëzer sprak, scheen hij door het vuur der nieuwe idealen, die hem wel
geweldig te pakken hadden, geheel vergeten. Ook in drie was zijn wanhoop minder
volgens de noodzakelijkheid van het stuk dan wel volgens de eischen van het
sidderende publiek.
Als Aaron was de heer Ruysbroeck zeer goed, hij wist zich ook op de passieve
oogenblikken van den blaker goed uit den slag te trekken. M.i. stelde de heer Gorlé
zijn Rebbe Haëzer al te karikaturaal voor, hij dikte de geweldige Heijermans-dosis
nog vaak aan, gelukkig niet altijd. Ook hij was te zeer de galerij indachtig, zoo kon
vooreerst reeds het zeer lawaaierige snuifjes nemen, dat door luid gelach van het
parterre en gegrinnik der hoogere amphitheaters ontvangen wordt, gerust achterwege
gelaten worden. Ook de joodsche uitspraak, wanneer de heer Gorlé ze dan toch
gedeeltelijk volgt, diende volgehouden. Dan zal hij zeggen ‘wereld’ met zachte e als
in ‘beek’ en niet met de Brabantsche sterke e. Ook ‘ou’ in woorden als ‘jou’, ‘houden’
zal hij niet als ‘o’ gebruiken. Het is ‘houden’, niet ‘hoden’.
Mevr. Noterman als Rose speelde bijna precies op dezelfde wijze als in haar Lotte
van Het zevende gebod. Dat was natuurlijk vaak verkeerd. De verhouding is hier
toch wel anders. Haar spel in het eerste bedrijf, als tweedeplanksche, was nochtans
voortreffelijk.
Mevr. Ruysbroeck, ongelukkig verkouden, was evenwel nog een zeer goede...
verkouden Esther.
Mej. Vervoort, de heeren Van Thillo, - goede typeering, - Angenot en Van de
Putte speelden de kleinere rollen.
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De blazer deed zijn best, maar de man kan onmogelijk alleen de gansche karwei
afdoen. Het personeel dient hier verdubbeld te worden.

Spoken
Dat het répertoire van den Koninklijken Nederlandschen Schouwburg in den laatsten
tijd bizonder verbeterd is, hebben wij reeds waargenomen. De herneming van Spoken
was gelukkig. Daar dit stuk, zoowel als Ghetto en Mevrouw Warren goede zalen
gemaakt heeft, ligt het
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voor de hand dat het bestuur heelemaal niet meer genoodzaakt is, om de balans te
maken, De meester der smeltovens of dergelijke op te voeren. Wij mogen dus
verhopen deze stukken voor goed van de plakkaat te zien verdwijnen. De vertolking
was zeer bevredigend, de bezetting bleef dezelfde als die van verleden jaar. Mevrouw
Dilis gaf ons een goede Mevr. Alving, enkel ware, geloof ik, in het eerste bedrijf,
een minder oppervlakkig spel zeer op prijs te stellen; in dit bedrijf werd Mevr. Alving's
smart te veel door het angstig gebruik van een zakdoek veruiterlijkt. Zulks was echter
in twee en drie het geval niet meer. Als Regina was Mevr. Bertrijn voortreffelijk.
Met de uitbeelding van Oswald door den heer Bertrijn zal wel iedereen vrede hebben,
alhoewel het natuurlijk van zelf spreekt dat er naast deze andere even gangbare te
plaatsen zijn. M. Bertrijn was konsequent, een in deze rol vooral hoogstnoodzakelijke
hoofdvereischte. Verwonderlijk was het M. Cauwenbergh (Dominee Manders) zoo
onrolvast te treffen. Zulks berokkende de uitbeelding van een oppervlakkig logisch
karakter als dat van Dominee Manders veel schade. Ook de heer Piet Janssens had
wel meer dan toegelaten de hulp van den blazer noodig. Voorts speelde hij zijn rol
erg voor de galerij. Hij overdreef de komiekerige noot, speelde niet in verhouding,
niet stijlvol. In het tweede bedrijf stuitte zulks sterk tegen de borst. Na zijn dialoog
met Dominee Manders knikte de heer P. Janssens als Engstrand het publiek eens
flink lachend toe, om goed te kennen te geven dat hij den dominee om den tuin had
geleid, hetgeen m.i. zoo toch reeds vrij duidelijk genoeg was.
De regie was goed. De lichteffekten in het derde bedrijf werden nochtans door
een over en weer schuivende schaduw gehinderd.

Oscar en Floris Jespers
I
Door te openen met de verklaring dat deze tentoonstelling van Oscar en Floris Jespers
niet enkel ongemeen gelukkig te midden van de huidige door oorlogsmarasme
veroorzaakte kunststilte mag geheeten worden, maar dat zij ook in andere
omstandigheden een steunpunt van het artistieke jaar zou geweest zijn, door deze
verklaring zal ik wel niet meer dan een algemeen aangenomen feit bepalen, hetgeen
overigens vaak wel noodzakelijk blijkt, Want meer, of minstens anders, dan een
gewone tentoonstelling, goede of slechte, is de huidige zeker; zij is reeds
kenschetsend, weg aanduidend. Dit geheel objektief.
In het Herfstsalon der aquarellisten van 1913 stelde, indien ik mij niet vergis, Flor.
Jespers voor het eerst ten toon. Kort daarop leerde ik den schilder kennen. Het was
door Rik Cox, den door Oscar Jespers zoo juist gekampeerden goedig-leerenden
apostel. In een Music-Hall werd onze kennismaking later tot vriendschap bevestigd.
Kleuren in de zaal en op het tooneel, daartusschen het orkest-geschetter, dat alles
was ons beiden even lief. Toen kwam ik op zijn atelier. Zulks was voor mij reeds
een openbaring. Dat er naast mij, in dit ander kunstvak, iemand leefde met vaak
dezelfde betrachtingen, had ik niet vermoed. In 1915, bracht het Kerstmis-salon van
het Kunstverbond eenige werken van Floris, tevens kleiner beeldhouwwerk van
Oscar Jespers. Van dan af begonnen beiden meer onvermoeibaar dan voorheen te
werken. Het werd een ongeduldig zoeken. Elk werk gaf een stap,
nieuw-experimenteel. Eens zeide mij Floris: ‘Ik geloof aan een sterke kentering in
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mij.’ Inderdaad, hij kwam juist zijn voor zijn later werk zoo sterk wegaanduidende
Klare werkplaats (36) te voleindigen. Van dan af rustte zijn werk op een stevige
hoeksteen. Om tot dit resultaat te komen, had de schilder ook ‘ik heb veel verbrand’
hoeven te zeggen. Na een lange, zoekende tocht, kwam deze denkende schilder terug
tot de zuivere quintessens van het eeuwig-geldende ‘zich zelf zijn’. Zijn kunst
verinnerlijkte; won aan diepte; het oppervlakkige rondom verdween van langs om
meer.
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Zoo leerde ik den schilder kennen. Maar van hem wist ik dat er naast hem iemand
in naaste geestes-communie leefde: zijn broer, de beeldhouwer Oscar Jespers.
Dat eene tentoonstelling van deze kunstenaars een ongemeene gebeurtenis zou
zijn stond bij mij buiten twijfel. Het is mij geen desillusie geworden, integendeel.
Zoo is deze tentoonstelling van hen die mij geestelijk zoo nabij zijn, buiten haar
waarde om, waarover ik later zuiver kritisch uitweiden zal, voor mij persoonlijk een
werkelijk gelukkige gebeurtenis. De opening van deze tentoonstelling blijft aldus
‘een dag die ik nooit vergeet’.
En daarmeê verontschuldige men even deze korte, persoonlijke parenthesis.

II
Deze twee kunstenaars hebben heel veel gemeen. Rond hun werk heeft de kritiek
vaak over invloeden gesproken; men vergat er echter een. De meest essentiéele
invloed die in beider werk te bespeuren valt is namelijk de dubbele, door dit feit zelf
geneutraliseerde invloed van Floris op Oscar en van dezen weer op den eersten.
Floris Jespers, een denkend schilder; Oscar Jespers, een denkend beeldhouwer.
Deze gemeenschappelijke hoedanigheid is de voornaamste faktor die hen van de
voorgaande generatie scheidt, hen anders maakt. - Dit behelst geen verwijt voor de
XX-generatie, daarom zeg ik: anders maken, en niet beter of slechter. - Maar dit
‘anders zijn’, en spijts het dan ook sommigen zeer ten onrechte als een pose mag
voorkomen, dit ‘anders zijn’ is voor elk komende persoonlijkheid een
levensnoodzakelijkheid. De tijd maakt dan dat in het algemeen de markante
persoonlijkheden van een geslacht door enkele globaal kenschetsende trekken van
de vorige generatie gescheiden worden.
Tegenover de voorgaande meer objektieve generatie is deze van heden meer
denkend. Dit is het groot markant verschil. Niet in den zin van een theosophische
betrachting, geen Delville-navolgers. Maar tegenover de bloot-objektieve opvatting
van de luministen-generatie, is de huidige van theoretiseerenden aard. Tusschen een
manier van schilderen en een theorie ligt een groote ruimte.
De Jespersen zijn begonnen in de objektiviteit van het vorige geslacht. Tusschen
de vorige en de huidige stond Ensor. Ensor is in dezen zin wat wij zouden kunnen
heeten een mobiel kunstenaar. Hij was de eerste die hun een andere weg wees. Dat
er iets meer was dan de bloote objektieve schildering van ‘mooie plaatsen in mooie
momenten gezien’. Ensor's kunst is meer literair dan die van zijne tijdgenooten, zoo
zijn etsen: De katedraal, Hop-Frog, de Slag der Gulden-Sporen. Ook zijn Maskers
(Les masques scandalisés, L'étonnement du masque Wouse). Deze eigenschap van
Ensor is voor de huidige generatie essentieel geworden.
Maar Ensor blijft m.i. steeds buiten zijn tijd. Van de luministen-generatie behoort
hij niet tot deze en is ook niet van de komende. Hij blijft het typus van den
buitenstaander.
Wegbepalend zijn Van Gogh en Cézanne. De eerste de baanbreker, de tweede de
zuivere theoreticus. Van invloed uit invloed kwamen de denkende schilders: Derain,
Matisse, Braque, Picasso, en Weisgerber, Pechstein, Chagall.
Ook de Jespersen, - want beiden blijven in hun evolutie nauw verwant -, bleven
niet staan. Rik Wouters was een stap verder dan Cézanne en door Rik Wouters zou
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het hun mogelijk worden weer verder te gaan. In de allerlaatste periode van Flor.
Jespers is er meer invloed van Matisse en Geo Dupuis dan wel van den te vaak
geciteerden Ensor-invloed. Ook deze meer en meer synthetiseerend werkende theorie
zal in het werk van Oscar zijn toepassing vinden.
‘De kunst gaat terug tot een gebalde synthese’ had ik reeds eenmaal de gelegenheid
te schrijven.
Wanneer men het werk van Oscar en Floris Jespers nagaat zal het niet moeilijk
zijn in beider evolutie ditzelfde streven te onderlijnen. Beiden willen hun werk van
het overvloedige decorum ontlasten, en tot de meest streng geconcentreerde synthese
herleiden. Dit is hun niet slechts een zoeken, resultaten in deze richting blijven: De
groene spiegel van Floris, De man met de trui van Oscar. Dat zij verder moeten gaan
in den zin die hun evolutie nu volgt is natuurlijk voor hen levensnoodzakelijkheid.
Dit in détail toelichten doen wij in het volgend artikel, waar wij over beiden
afzonderlijk zullen handelen.
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Oscar en Floris Jespers
In een artikel over Marten Melsen trachtten wij daarop nadruk te leggen dat een van
de meest primeerende hoedanigheden in de hedendaagsche plastiek, het overdrijven
van de essentieele eigenschappen in het weergeven van het objekt was geworden.
De portretten van Van Gogh (voornamelijk het portret van den ziekenverpleger, het
portret van Dr. Gachet) kunnen wij als vertrekpunt beschouwen. Noodzakelijkerwijze
moest dit nieuw begrip eene nieuwe techniek scheppen. In dezen wil de kunst tot
een in het essentiëele saamgedrongene, synthetiseerend werkende te maken, ligt ook
de oorzaak van Cézanne's nieuwe vlakverdeeling en verder weer van Derain's
dekoratief elementarisme, van het futurisme, van het cubisme, van het simultaneïsme.
Het futurisme rukt zich meer volmaakt uit het objektivisme los, om geheel tot het
weergeven van de enkel principieele eigenschappen te komen. Uit dit losrukken volgt
dan ook de kapitale wisseling van statische tot dynamische kunst en wordt door de
futuristen daarheen getracht de beweging te concretiseeren: zoo volgen de synthetische
schilderijen: Rekbaarheid van Boccioni, Beweging van het bal Tabarin van Severini,
De modiste van Ottmann, werken van Delaunay, enz.
De kunst gaat terug tot een dekoratieve synthese, schreef ongeveer, indien ik mij
goed herinner, M. Ary Delen in marge van het werk van Rik Wouters, in ‘Onze
Kunst’, zomer 1914. Dit is practisch waar. In princiep geldt het: ‘de kunst wordt
terug theorie’. Als hoeksteen voor een gansch nieuwe renoveering, als deze die zich
nu voltrekken gaat, is dit vooralsnog noodzakelijk. Voorloopig komt het er voor de
moderne kunst geenszins op het bereikte resultaat aan, als de theorie maar
onomstootbaar is. Hierbij haal ik graag de zeer juiste situeering van den Duitschen
schilder Franz Marc aan.
‘De huidige beweging neemt, voor zoover dit reeds heden historisch te bepalen
is, een tegenovergestelde richting als alle vorige, in dewelke het “willen en kunnen”
streefde tot immer grootere overeenkomst met de uiterlijke natuurbeelden, hetwelk
met zijn hel daglicht de geheimnisvolle en abstrakte voorstellingen van het innerlijke
leven ducht. Hiermee in tegenstelling streeft de nieuwe beweging op een anderen
weg terug tot de beelden van het innerlijke leven, hetwelk de vereischten der
wetenschappelijk-vatbare wereld niet kent. Wij zeggen met nadruk: op een anderen
weg, want zoover de nieuwe schilders slechts de uitdrukkingsvormen van de hun
verwante primitieven herhalen, bereiden zij wellicht enkel den bodem en brengen
tot het nieuwe over, doch geven daartegen onzen tijd niets positiefs, wat nieuwe
waarden aangaat. Maar de nieuwe weg is heden reeds bewandeld en elken dag breken
nieuwe kunstenaars hunne baan om tot dezen weg te komen.’ (Franz Marc: Die
konstruktiven Ideen der neuen Malerei; Pan, 1911-1912, blz. 527-528.) - Men vergete
niet dat wij nu niet van impressionisme tot neo-impressionisme overgaan, dat het
hier geen afstand geldt als die van Pissarro tot Seurat en Signac. Wij staan nu voor
zulk grondige omwenteling als diegene die gebracht werd door Van Eyck. Van dit
oogenblik af dat men aanneemt dat het nu geen stap verder in reeds genomen
loopgraven is, die gewaagd wordt, maar dat men overtuigd is van deze gansche
renoveering, zal het gemakkelijk zijn daaruit af te leiden dat het waarschijnlijk nog
wel een heele tijd kan aanloopen vooraleer de nieuwe kunstenaars zich de waarde
en de draagkracht van hun procédé aangepast hebben. Iemand die werkt volgens het
oud procédé, nog zelfs door persoonlijk experiment vermeerderd of verminderd,
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staat voor een, in vergelijking met de hooger geformuleerde, oneindig meer
gemakkelijke taak. Daarom is het hoofdzaak vooralsnog niet op de resultaten te
wijzen, hoe bevredigend die dan m.i. in feite ook zijn. De taak van het huidig geslacht
is eerst en vooral van wegbereidenden, opvoedenden aard; ons positief werk is daaraan
ondergeschikt, hetgeen evenwel niet beteekent, dwaas zou het heeten mogen dit
daaruit af te leiden, dat wij het positief werk zouden verwaarloozen. Enkel is het
gewoonlijk een feit dat een wegbereidend geslacht tevens niet vaak het hoogtepunt
van zijn richting vertegenwoordigt. A fortiori geldt dit voor een volmaakte renoveering
als deze.
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Ik geloof wel dat het laatste werk, en meer dan dit de sterke evolutie in hun werk, voor Oscar mete men den weg van het beeld van Rik Cox tot De man met de trui;
voor Floris van de fel door Van Gogh geïnspireerde Zonnebloemen tot De groene
spiegel - toelaat van hen te verwachten dat zij zich tot wegbepalende persoonlijkheden
voor de plastische kunsten in ons land zullen ontwikkelen. Maar daarvoor hoeven
zij met rasse schreden op de nu door hen ingeslagen weg voorwaarts te gaan. Zij
mogen nu geenszins in hunne evolutie stil blijven staan, omdat zij, van zuiver
esthetisch standpunt uit, een resultaat zouden bereikt hebben. Van de zuivere ‘l'art
pour l'art’-formule zijn zij nog niet heelemaal vrij te pleiten, zoodat ik het voorloopig
nog voor waar houd dat zij de estheterij van de voorgaande generatie niet volledig
ontgroeid zijn, hetgeen natuurlijk per se niets afdoet aan de absolute waarde van het
door hen geleverde werk, wel aan de wegbepalende tijdswaarde, nu althans even zoo
voornaam. Een uiting van deze in de Jespersen nog soms voortwoekerende opvatting
is de volgens oudere esthetiek uitgevoerde plakkaart.
Maar wanneer men de weg die zij reeds hebben afgelegd meet, dringt de konklusie
dat hunne oorspronkelijkheid zich volgens de huidige tijdsomstandigheden
ontwikkelen zal, zich op. Enkel een nu niet te voorziene terugkeer zou hun dit kunnen
verhinderen.
Eerst en vooral dient het, om dit toe te lichten, opgemerkt dat in het werk van
Floris Jespers de invloed die de luministen op hem hebben uitgeoefend, eerst verdwijnt
voor meer moderne invloeden. Van schilderij tot schilderij, van teekening tot
teekening ziet men het objektivisme achteruit gedrongen, langzamerhand verwijderd.
Men mete aldus bijvoorbeeld den afstand tusschen twee stillevens, ten eerste de zeer
objektief weergegeven Koolen en appelen, ten tweede daartegen Weerkaatsingen.
Het procédé wordt eenvoudiger, simplistischer, wint veel aan persoonlijkheid en
wordt daardoor inniger en warmer. Het schilderij wordt van zijn overtollig decorum
ontlast; herleid tot een reeds zeer saamgedrongen synthese. Oppervlakkig schijnt het
dan, als gevolg hiervan, dat Jespers van zijn technische vaardigheid verliest, omdat
alles in dien zin minder luidruchtig, meer ingetogen geworden is. Daardoor echter
warmer en levendiger. Deze concretiseering wint meer en meer veld, van stadium
tot stadium, in Klare werkplaats, waarin daarbij de zeer innige tonaliteit zoo levendig
aandoet, Véronèse-lint en De groene spiegel, tot hiertoe het hoogtepunt van Flor.
Jespers' kunnen. Uit deze laatste werken blijkt dat de schilder veel scherper kritisch
voor zijn doeken staat dan voorheen het geval was, dat hij er werkelijk voor staat als
denkend schilder; dat hij als gevolg van dit vrij komt uit het bloote objektivisme.
Van esthetisch standpunt uit, dient het verder opgemerkt dat zijn schoonheidszin
zich werkelijk verfijnt: hier mag ik even weer op de zeer innige tonaliteit in De klare
werkplaats en ook in Véronèse-lint wijzen. Uiterst stemmig. Eindelijk wijs ik op
De(n) groene(n) spiegel, dat in het werk van Jespers op een nieuwe vlakverdeeling,
die nauw aan de meest hedendaagsche richting verwant is, schijnt te wijzen. Het
wijst er dan tevens op dat Flor. Jespers op weg is een wegbepalende persoonlijkheid
te worden. Wat dit beteekent hebben wij hooger uiteengezet.
Ook eene gansche evolutie heeft Oscar Jespers achter zich. Deze tentoonstelling
biedt ons de gradeering in zijn werk.
M.i. is er in het werk van Oscar Jespers minder beslist en uitsluitelijk invloed van
Rik Wouters, als men dit doorgaans heeft willen doen gelooven. De invloed is er, de
school, de leermeester als men wil; maar stellig niet de constante beinvloeding die
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men er in heeft meenen te ontdekken. Deze onjuiste conclusie heeft men wellicht
getrokken uit de gelijkenis van beider onderwerpen. Dit proces komt mij heel
eenvoudig voor. Het is een feit, - het lijkt wel vrij naïef, desniettemin is het heel
waar, - het is een feit dat men, althans stellig alhier, de gekleede mensch, juister nog
de modern gekleede mensch niet gewoon is in beeldhouwkunst weergegeven te zien.
Uit het feit dat beide beeldhouwers daardoor zeer verwant zijn, daarbijgevoegd het
massaal bearbeiden van de stof, - hetgeen niet voor de persoonlijkheid voor essentieel
bepalend gelden kan, - trekt men de valsche conclusie, natuurlijkerwijze de jongste
door de oudste beinvloed.
Waar b.v. De man met de trui veel meer aan herinnert en waar dan ook wel een
minstens ideëele invloed zal te vinden zijn is aan en in de portretkunst van Van Gogh
(het portret van
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den ziekenverpleger). Het hoekig-karikaturale vindt men in deze beide stukken als
een om het reëele juist weer te geven volgens zijn essentieele eigenschappen
primeerende noodzakelijkheid terug.
Dat er een ruimte ligt tusschen de werkelijke sierlijkheid en het popjes-achtige
van een Max Klinger b.v., daarvan geeft ons De fluweelen mantel het bewijs. Enkel
heb ik vóór dit beeld wel even gevreesd dat de beeldhouwer, wanneer hij in de
verkeerde richting moest gestuwd en aangemoedigd worden, biz. door zijn te groote
vaardigheid in gevaar gebracht, modekunst zou kunnen voortbrengen. De man met
de trui heeft me echter gerustgesteld.
Dat de beide broers den rechten weg zullen houden is in mij een overtuiging.

Margaretha Gauthier
Zaterdag ging Margaretha Gauthier, het voor kostschoolmeisjes en geminteneerde
dames hartversterkende stuk. Daardoor waarschijnlijk te verklaren dat deze menschen
van duidelijk uitgesproken antithesen houden; nadenken behoort niet tot hun meest
geliefkoosde bezigheden; de bakvischjes omdat zij het maximum idealen nog in zich
besluiten, de tweeden om het minimum. De uitersten raken elkaar.
Bij een opvoering van Margaretha Gauthier voel ik me geweldig behagelijk
aangedaan, net zooals bij de lektuur van een boek over de zeden en gewoonten der
Tartaren gedurende de zeventiende eeuw. Dat het er rond de jaren 1870 zoo erg
anders toeging dan nu, had ik me nooit kunnen voorstellen; 't beste bewijs nochtans
dat de tijden veranderen.
M. en Mevr. Bertrijn, respektievelijk in de rollen van Armand Duval en Margaretha
Gauthier, droegen het meest tot het sukses van den avond bij en kaapten dan ook het
grootste gedeelte van het sukses weg. Wederkeerig dienstbetoon. Mevr. Ruysbroeck
was een goede Prudence, alhoewel haar uiterlijk in deze rol niet gansch voldeed. Een
waardige vader, precies een vader uit een Dame aux camelias, 't kon dus niet beter,
was de heer Piet Janssens, daar waar de blazer hem tijdig de goede woorden in den
mond legde. M. Ruysbroeck bewoog zich voortreffelijk als Desrieux, en Cauwenbergh
was, als De Varvile, een eereman, zooals het in zoo'n stukken past te zijn. Je bent
een eereman of je bent er geen, wat! Ook de anderen, - om meer namen-détails neme
men het programma ter hand, - voelden zich thuis. Precies zooals ik. Enfin,
kunstenaars en toeschouwers, ze waren allen net als thuis: een huiselijk soirée dus.

Naar aanleiding der tentoonstelling van Paul Joostens
Dura lex, sed lex. Elk jong geslacht dat volgens uiterlijk volledig tot hiertoe onbekende
wijze, oude, door de juist voorafgaande generatie of generaties genegeerde waarheden
terug in te voeren tracht, zal gedurende geruimen tijd, door de superieure houding
der ‘Meesters’ en door de smalende kritiek van de ‘voorzichtigen’, parasieten op een
eenmaal aangenomen kunst, aan de spotlust van het groote publiek, waarvan de goede
smaak plots, zonder slag of stoot, door de anderen erkend wordt, overgeleverd worden.
Weliswaar zijn er geslachten aan dewelke onmiddellijk plaats onder Gods goede
zon ver-
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leend wordt; zulks gebeurt in het algemeen wanneer het tweede geslacht de
completiseering van het eerste is; wanneer het de theorieën van het eerste tot een
verdere konsekwentie doordrijft. Maar de geslachten die later historisch als kontrasten
tegenover elkaar zullen staan, zullen den harden strijd tot het laatst uit te vechten
hebben. Historisch objectief moet, mogelijk op enkele tegemoetkomingen na, het
jongere geslacht den zege thuis halen, hoofdzakelijk om deze reden dat zijn geest
nog niet in vooroordeelen en systemen vastzit, in tegenstelling nog zeer beweegbaar
is en daardoor de steeds eeuwige levenswet van het mobiele ‘wees u zelf’ kan
beantwoorden. Zij die aan geestelijke rheumatiek lijden kunnen in dezen wedren niet
als eersten den eindpaal bereiken.
Volharding en overtuiging in de nieuwe idealen zijn voor zulk nieuw geslacht
onontbeerlijk. Ook het kompleet naar het ‘wees u zelf’ gericht zijn. Onderlinge
solidariteit is heilzaam, maar zoodanig moet de overtuiging zijn dat de strijd zal
aangegaan worden, niet noodzakelijk om te overwinnen, maar wel omdat er eenvoudig
geen andere oplossing van het vraagstuk te vinden is, omdat hij is de eenige oplossing
van het ‘te zijn of niet te zijn’.
In het Nieuw Testament staat het duidelijke verhaal van den rijken jongeling. Jezus
zei tot hem: ‘Zoo gij mij volgen wilt, verlaat dan alles wat gij bezit.’ De rijke jongeling
ging ontmoedigd heen. Zoo geldt het ook voor hen die tot een nieuw geslacht komen.
Men zal hun vragen: ‘Waarom komt gij tot ons? Dilettantismus? Een mooie, andere
zijde van uw leven? Zoo ja, keer dan tot uw vroegere rijkdom terug, naar de kunst
van den dag. Gij zijt niet berekend op de taak die u wacht. Alleen wanneer deze
nieuwe betrachting zoo volledig in uw leven vergroeid is, heelemaal ondualistisch,
dat zij u niet dierbaarder is dan uw leven, maar wel uw leven zelf, dan zijt gij een
goed hopliet voor de nieuwe phalanx. Want van dit oogenblik af zal geen kwade
trouw of geene moedwilligheid den jongen man kunnen afschrikken. Volharding is
hoofdzaak. Door gekkernij en gemakkelijke humor zal men het publiek tegen het
nieuwe geslacht kanten; daar tegenover zullen de jongeren voorloopig de koord aan
het kortste eind houden, de tijd echter moet hen onvoorwaardelijk het pleit doen
winnen. De jongeren moeten er dus op berekend zijn aanvankelijk voor ‘fumisten’
en ‘jonge dwazen’ gescholden te worden, door diezelfde menschen natuurlijk die
b.v. met een Rimbaud zullen dweepen, of urenlang over de ‘arme, kleine Evenepoel’
jammerklagen. Het is zeer begrijpelijk dat diegenen die onmiddellijk de jongere
generatie vooropgaan, zich wanhopig verdedigen en dat de tardigrade ‘voorzichtigen’
zich ten tolk der mode-opinie stellen, maar in het volstrekte blijft zulke houding,
zulke dubbele maatstaf evenwel toch volkomen onlogisch.
Gedurende geruimen tijd zijn de geslachten-schakeeringen tot heden zachtjes in
mekaar geloopen. Completiseering. Thans echter, het is werkelijk onmogelijk daaraan
nog te twijfelen, staan de kontrast-geslachten tegenover elkaar. Het jongere geslacht
voert met zich levensnoodzakelijke waarheden mee, die de ouderen niet erkennen
willen en niet erkennen kunnen; breekt anderzijds met te lang gehuldigde conventie.
Daaruit de strijd. De zegepraal is nu enkel eene zaak van geesteslenigheid.
Het is den ouderen beslist onmogelijk de jongeren te begrijpen. Zij staan in hun
tijd vast en blijven onbeweegbaar. Geweldig ongelukkig, maar niettemin een feit.
Zonder kwade trouw, maar gewoonweg gebrek aan geesteslenigheid, aan
aanpassingsvermogen. Niet begrepen worden is heelemaal niet tragisch - romantiek
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komt hier allerminst van pas - maar een gewoon verschijnsel. Dat is nu eenmaal een
clausule bij het levenskontrakt.
Van de voorzichtigen en tardigraden nu gaat de kwade trouw uit. Hun past de
scheldende toon. In België, in het mishandelde Vlaanderen vooral, verhoogt zich het
complex met het in alles weer te vinden cretinisme. Zoo zien wij dan stroomingen
die reeds enkele jaren in den vreemde minstens gedeeltelijk burgerrecht verkregen
hebben, hier nog onbarmhartig voor ‘zwans’ gehouden.
Zoo gebruikte ik onlangs geleden de uitdrukking: een denkend schilder. Ongeveer
op dezelfde wijze werd reeds vaak in het buitenland het intellectualisme van het
huidige geslacht concreet voorgesteld. Hier gaf het aanleiding tot een gekkernijtje.
Een recensent, die spijts hij bijna anderhalf kolom misbruikt om de recensenten van
de nieuwe ‘inrichtingen’, - waarschijnlijk wordt hier een veefokkerij of een kan-
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toor voor het plaatsen van dienstmeiden bedoeld - voor ‘ratés’ en tutti quanti te
schelden, zelf geen merkwaardig zakelijke recensie levert en door zijn anonymaat
ons ongelukkig ook niet het ‘marque de fabrique’ van een reeds lang erkende
grootheid levert, meent zeer spitsvondig te zijn, - alles is inderdaad betrekkelijk, wanneer hij zich de vraag stelt of de andere schilders dan half-idioten waren. Dat
door deze vrij duidelijke koppeling meer bedoeld wordt dan het gewone denken,
ieder mensch min of meer eigen, zou de recensent wel bij iemand van de voorgaande
generatie, bij Rémy de Gourmont kunnen leeren. Een modern philosoof, als ik mij
niet vergis Jean Dolent, wordt er ‘un homme qui pense’ geheeten. Net of Scagnarelle
ook niet denkt, nadenkt zelfs over zeer onaangename dingen. Duidelijk was het
inderdaad dat door het gebruik van de koppeling, een ‘denkend schilder’, deze
daardoor contrastaal tegenover het bloote objektivisme der ouderen gezet wordt. Als
een kunstenaar van de vorige beweging, laat ons Claus nemen, eene schoone weide
ziet of de Leie, op een goed lichtende dag, - de schoone plaats op het schoone
oogenblik gezien, - dan zal onmiddellijk daarop, volgens Claus' visie, de schoone
weide ter doek gebracht worden. Dan kan de schilder nog over situeering nadenken,
de objektieve weergave is reeds lang besloten. Zoo gaat het niet meer bij het laatste
geslacht. Eerst en vooral geldt bloot objektivisme niet meer en moet er dus wel
degelijk een andere maatstaf gevonden worden. Albert Gleizes en Jean Metzinger
zetten, naar aanleiding van de cubistische theorie, eerst algemeene waarheden vooruit
die voor al de modernen, van Derain tot Kandinsky, gelden kunnen. ‘Een vorm
onderscheiden’, zeggen zij, ‘zulks impliceert, buiten de visueele werkzaamheid en
de eigenschap zich te bewegen, een zekere ontwikkeling van den geest; de uiterlijke
wereld is gedaanteloos voor het oog der menigte.’
‘Een vorm onderscheiden dat is hem met eene voorafbestaande gedachte
verificeeren.’1
Om voorbeelden aan te halen, vergelijke men even een marine van het voorgaande
geslacht, en De haven van Jean Metzinger. Tegenover het bloot objektivisme, is in
dit laatste werk een plastisch zeer duidelijk gesynthetiseerde gedachtengang weer te
vinden. Op het voorplan moet het statische van de haven: de kade, geankerde booten,
palen, een touw en dies meer. Op het tweede plan: de zee, het gaan en keeren der
booten, de wind daarin, de zeilen, d.i. de dynamische marine. Op het derde plan: de
horizon en de zeer speciale handeling die daar plaats grijpt: het langzamerhand
verdwijnen der booten achter de horizon. Van daar een zeer speciale techniek: een
boog van een cirkel, daarop, in drie verscheidene stadia, drie booten; het vierde
kwartier is dan het verdwijnen. Zoo is dit doek kompleet: tweeledig één, de haven
ideëel gesynthetiseerd. Zonder kwade trouw, is zulks vrijwel duidelijk. De woorden
‘een denkend schilder’ blijken mij dus niet van aard eenig misverstand omtrent het
denken der anderen. Van idioten hebben we geenszins gesproken. Enkel iemand die
door idioten-glazen kijkt, zal overal collega's ontdekken. Een ontzettende
solidariteitszin dien ik heelemaal niet op prijs stel.
De recensent formuleert overigens best wat het jongere geslacht wil, al denkt hij
hen door dit juist belachelijk te maken. ‘Zij (de kunst) moet dwingen tot denken en
overpeinzen.’ Precies, heel juist. Woorden als ‘de kunst sieraad van het leven’ en
‘diepschokkende emotie’ van hem zijn natuurlijk bral. Dat en een gouden Napoleon...
1

Albert Gleizes et Jean Metzinger: Du ‘cubisme’.
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Eindelijk vergist de recensent zich daar waar hij meent dat slechts in Holland de
beweging der ‘nieuwlichters’, zooals hij, de galerij indachtig, de jongeren reusachtig
karikaturiseert, ongemeen veld gewonnen heeft. Deze beweging omvat inderdaad in
Frankrijk: Matisse, Derain, Laurencin, schilders van erkende waarde, en verder:
Braque, Metzinger, Gleizes, Delaunay, Ottmann, Moreau, Boussingault, Duchamp
en de dichters Apollinaire, Romains, Mercereau, Chennevière, Nayral; in Duitschland:
Weisgerber, waarvan reeds werken door de Münchener Pinakothek aangekocht
werden, Pechstein, Franz Marc, Jaeckel, Chagall; de teekenaar Georg Grosz, talrijke
auteurs, Werfel, Becher, Hopka [Kafka?]; in Italië: Boccioni, Severini, Russolo,
Balla en Marinetti, Papini; in Holland: Mondriaan, Schelfhout e.a.; uit Spanje: Picasso,
Manolo, Pecatra.
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Of het nu geheel objektief gesproken voor Vlaanderen verheugend zou zijn uit deze
Europeesche strooming te blijven, durf ik betwijfelen, spijts de ongenadige kritiek
der ‘voorzichtigen’. Dit geheel objektief. Subjektief zou ik zeggen dat daar de eenige
mogelijke weg is. Daar zullen wij ons: schilders, beeldhouwers, dichters, ontmoeten.
We kunnen dan mekaar rendez-vous op het verkeerde pad geven.

Over het werk van Paul Joostens
Dat het werk van Paul Joostens dat is van een dier schilders ‘die denken’, heeft de
openbare meening en een harer voorzichtige woordvoerders, weze het dan ook
vooralsnog smalend, waargenomen. Zoodus dat zij, spijts zij de term ‘een denkend
schilder’ voor geweldig dom houden, toch ook wel het onderscheid vatten. Dit blijft
hoofdzaak. Of zij het werk van den denkenden schilder naar waarde weten te schatten,
of zij kritisch-nuchter genoeg zijn om naar het goede te zoeken in kunstuitingen die
volgens de verstokte kunstbegrippen der steeds achterblijvenden moeten verkeerd
zijn, - in kritiek is het goede zoeken steeds beter, het goede vinden moeilijker dan
in tegenovergestelde richting werken, - is slechts bijzaak, omdat, wij zeiden het reeds,
de mode tardigraad is en steeds op den werkelijken tijdgeest ongeveer de tijdsruimte
van een geslacht achteruit. Gehoond worden door deze aan een systeem-vastgeketende
menschen kan niet anders dan spreken ten gunste van den ‘nieuwlichter’; lof beteekent
dat de nieuwgekomene trouw blijft aan de gehuldigde conventies; brandmerkt hem
als onpersoonlijk.
Joostens is dus wel degelijk een denkend schilder. Bij zijn werk is de reeds zoo
vaak herhaalde, tot een gemeenplaats der kritiek geworden karakteriseering van het
Vlaamsch-artistiek temperament weer voor te brengen: het wentelen tusschen de
twee polen, sensualisme en mysticisme. Het eerste heeft Joostens de stad ingedreven,
maar het is ook weldra slechts van transcendentalen aard in hem gebleken. Het diep
ingetogene van den monnik is hem bijgebleven. Hij is een kunstenaar van uiterst
godsdienstigen aard: zijn werk is het resultaat van lange meditaties over het eeuwige
‘waarom?’ der dingen. Zijn denken, zijn leven, dus zijn werk, - kunst en leven zijn
in hem gelukkig geen dualisme, - is zwijgzaam naar binnen gebald. Men zal overigens
spoedig merken, juist in zijn manier van de stad, het rumoerige leven te schilderen,
of te teekenen, dat het ingetogene het op het uitbundige gehaald heeft Het rumoerige
stadsleven wordt steeds getemperd door Joostens' ingetogenheid, het lawaaierige
door de zwijgzaamheid van den mediteerenden monnik. In Foor zoekt de schilder
nog het rumoerige van deze kermis samen te dringen, hetgeen hem echter niet gelukt;
maar weldra zal het blijken dat de onbevolkte straat van een groote stad meer in
verhouding met zijn persoonlijkheid is. Hij begrijpt ze beter, vollediger. Nog beter
in reliëf wordt dit karakteristieke in het werk van Joostens gebracht, wanneer men
het even met het juist voorafgaande tentoongestelde werk van Floris en Oscar Jespers
vergelijkt, vergelijking die zich door de geweldige kontrasten die zij biedt, opdringt.
Floris en Oscar Jespers zijn uitbundig levenslustig, levensdolle kunstenaars; het is
overigens deze karakteristiek die hen zoo dicht naast Wouters plaatst, meer dan welke
technische verwantschap ook die men in hun werk per se met dezen schilder heeft
willen ontdekken. Floris Jespers heeft het zinnelijk genot van de vruchten die hij
schildert; vermaakt zich in het karikaturiseeren van het typische in het objekt. Zoo
ook Oscar Jespers, met daarbij de vreugde van het werken in de zware ‘matière’.
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Kontrastaal daartegenover staat Paul Joostens' persoonlijkheid, dus ook zijn werk;
ontkennen dat zijn werk het resultaat van zijn persoonlijkheid zou zijn ofwel beweren
dat Joostens een onpersoonlijk kunstenaar is, ‘bijna gansch zijn werk het resultaat
zou zijn van een heele hoop reminiscenties’ is, zooals een Duitsch criticus
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zeer goed formuleerde: ‘in dezen vorm gezegd, eenvoudig onzin’1. Vreugde heeft
hij niet om het geschilderde; hij werkt naar absolute waarheden, theoretiseert. Verder
dan lijn en kleur strekt zijn mediteeren, verder dan hetgeen men wel soms zijn ‘vak’
wil heeten; - daarom is een psychologische studie over Joostens ook eerst en vooral,
de technische voorafgaande, noodzakelijk.
Over heel zijn werk ligt het mediteerend-ingetogene. Rijk van een innerlijke
rijkheid. Godsdienst in dezen diep-innerlijken zin is de hoogste vorm van rijkdom.
St. Franciscus van Assisen is de rijkste kunstenaar. Rijker, schooner dan welke
zinnelijkheid is de prediking van Franciscus.
Ik denk op Franciscus, bij het werk van Joostens. Zijne prediking (symbool van
zijne hoogste godsvlucht, de liefde voor al wat leeft, gezegd aan al wat leeft) komt
mij levendig voor den geest wanneer ik me ook Joostens' werk Ontwaken voor den
geest roep. Beide werken zijn hoogtepunten van godsvlucht. De ziel saamgedrongen
naar de goddelijkheid gebald. De rijzende figuur in Joostens' werk aldus, als ‘de ziel
gansch naar God gericht’, volgens de lithurgische uitdrukking, is hier als een synthese
van 's kunstenaars meditaties. Het is zijn vlucht naar de goddelijkheid, evenzoo
volledig, spijts misschien minder eenvoudig en daarom volgens de huidig aangenomen
begrippen van godsvlucht minder vroom, dan het piëtisme van den H. Franciscus
van Assisen.
Dit doek is mogelijk wel ideëel het meest kompleet van Joostens' werk. Het meest
persoonlijk in geestelijken zin. Technisch echter geenszins. In de samenstelling heeft
de kunstenaar zich laten verleiden door een onpersoonlijk en valsch begrip van het
dekoratieve. Heeft de oeroude stereotypen naar voor gehaald, hetgeen op zichzelf
geen zonde is, - maar meer dan dit ze toegepast zonder ze minstens eerst persoonlijk
aangepast te hebben. Zoo komt het werk, niettegenstaande zijn groote persoonlijkheid,
tengevolge van de tot een manie geworden zucht naar symmetrie, ook in toonladders,
die daardoor irreëel aandoen, aangebracht zonder dat zij in het doek tot vleesch en
bloed worden, technisch niet als zeer oorspronkelijk voor. Hetgeen bewijst dat zelfs
een groote persoonlijkheid, die ik hier, zonder lichtvaardigheid of althans zeker
zonder hartstochtelijkheid, naast de hooge godsvlucht van Franciscus plaatste, zich
niet onmiddellijk tot in een oorspronkelijke techniek opwerkt. Echter is het zeer te
betreuren dat men beide begrippen verwart.
Meer oorspronkelijk is zijn interpreteeren van evenwichtigheid in zijn reeds goed
geslaagde dekoratieve samenstellingen Morgend en Avond. Het systematisch
maniëristische verdwijnt. Samenstelling streng naar een centraal intensiteitspunt
gewerkt, evenwel niet meer een stereotiep, wel volgens een persoonlijke construktie.
Wat hem duidelijk van het voorgaande geslacht scheidt, is dat vorm en kleur in
zijn werk een even gewichtige rol zullen spelen. De lijn bekomt een gewichtige rol;
de lijn om de lijn. Dit begrip, dat een lijn mag aangebracht worden enkel om hare
schoonheid en hare noodzakelijkheid in het doek en uitsluitend voor het doek, vrij
van de banden der natuur, en dat ook Joostens logisch tot het doek Futurisme gebracht
heeft, wanneer hij logisch blijft doordenken hem zal verplichten veel van de techniek
der cubisten aan te passen; dit begrip vinden wij reeds in een zijner oudste werken
toegepast. Loulou plaatst hij volgens de aangename sierlijkheid van den vorm, niet
met de intentie op de een of de andere wijze de natuur te benaderen. In dien zin
volgen de meeste der exotieke teekeningen van Joostens. Zonderlinge ineengewerkte
1

Belgischer Kurier, 2 April 1917, naar aanleiding van Het Tooneel van 10 Maart 1917.
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lichamen, aldus om de heerlijkheid, om de lenigheid der beweging. Dit wijst weerom
daarop dat Joostens minstens reeds principiëel zeer dicht naast de orphische cubist
Marie Laurencin staat. Het hoogtepunt in Joostens' werk is in deze richting te zoeken.
Stappen zijn: Stille tijd en Harem. Gauguin was hem soms een goede meester. Het
hoogtepunt is Weeldevruchten. De vorm om de vorm. De kleur zelfstandig maar met
een functie als vorm. Daarom kleurvlakken, toonen en gamma's.
Ideëel is Futurisme nog een stap verder. Natuurlijke konsekwentie en bewijs van
Joostens' artistieke lenigheid. Een waarborg dat Joostens, verder in deze richting, in
de toekomst nog werkelijk ‘nieuw’ werk zal leveren.
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De zaak Mercier
De houding van de Antwerpsche politie
Eerst en vooral bestaan er vanaf het ontstaan dezer ophefmakende zaak twee goed
afgeteekende, groep-subjektieve meeningen: ten eerste die van de flaminganten, die
Zijne Eminentie, Kardinaal Monseigneur Mercier, primaat van België, als een niet
verdoken vijand van het Vlaamsche volk hebben herkend en, - geef Caesar wat Caesar
toekomt -, insgelijks erkend, wat alles overigens meer dan tijd was, en ten tweede
die van de hysterieke flambeeuwdragers eenerzijds die, wanneer zij slechts denken
op de ons te wachten staande hellefolteringen, reeds voldaan grinniken, doch daarom
niet vergeten ons te broodrooven, wanneer zulks in hunne macht ligt, en van de
interlope boulevard-menigte anderzijds, van de rastaquouères, met een tronie als
Take Jonescu, wien het eveneens gelukte zijn volk tot een hoogen graad van bloei
en welstand te voeren. De eerste groep, die der flaminganten dus, is de meening
toegedaan, niet dat de manifestanten het vaderland hebben gered, enkel wel dat wij
Z.E. enz., die voor de zooveelste maal de parademarsch uitvoerde, - tu quoque! zooals het hoorde tot de orde hebben teruggeroepen en hem hebben bewezen dat er
in Vlaanderen nog een andere geest leeft dan die van de hooger bepaalde tweede
kategorie. Terwijl dus de eerste onze daad goedkeurt, maakt de tweede gebaren van
‘hoe is het Gods mogelijk! zulk groot man en zulk “grand patriote”’, dit volgens de
meening der rastaquouères, ‘uit te fluiten.’ Wij weten nochtans dat deze twee uitersten
die de tweede kategorie vormen, - zelfs in geval van numerieke meerderheid, kan
hunne meening nooit moreel norma zijn, - precies niet het beste gedeelte van de natie
vertegenwoordigen. Mercier zelf zal moeten toegeven dat de geestelijke inhoud eener
natie niet in de tweede kategorie schuilt, alhoewel hij als handig diplomaat den lof
dezer menigte zingt, opdat zij op hare beurt zijn lof zou zingen. Wederkeerig
dienstbetoon en toch egoïsme, aldus enkel een biologisch verschijnsel. Een
hernieuwende kracht zal wel niemand deze flambeeuwdragers en rasta's toeschrijven;
zij zullen eene natie wel niet de nieuwe baan op sturen; zij zijn de eeuwige slaafsche
onderdanen van bestaande regiemen. Als subjektieve meening heeft het oordeel der
laatste kategorie dus wel allerminst belang.
Buiten elke subjektieve meening echter moet het oordeel van de openbare macht
staan. Volledig objektief heeft de openbare macht de schuld der betrokken partijen
te onderzoeken. Dit is een aksioom dat niemand betwisten zal, en zelfs de substituut,
heer De Schepper, zal desbetreffend met mij, een aktivist, t'akkoord gaan, gezelschap
dat mij, hoef ik het te zeggen?, in deze zaak bijzonder aangenaam moet zijn.
In de zaak Mercier waren de eerste vertegenwoordigers van de openbare macht
die zich objektief te gedragen hadden, de aldaar van dienst zijnde politieofficieren
en agenten. Nu, in het gansche optreden van de politie, aldaar van dienst, is geen
spoor van onpartijdigheid te vinden. Vanaf het eerste oogenblik was de politie haar
rol vergeten en stond zij, die door de Antwerpsche bevolking betaald wordt om
binnen onze stad de openbare orde te handhaven, als een lijfwacht, o, welke garde
d'honneur! - in dienst van Kardinaal Mercier, aldus prins-bisschop. Aan het handhaven
der openbare orde had de Antwerpsche politie maling. En dat bewijs ik, daar overigens
de bewijzen overvloedig voor de hand liggen.
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Tijdens het onderzoek verklaart een der politieagenten ofwel de d.d. politie-officier
ter plaatse. en deze verklaring werd gedurende het verhoor herhaald: ‘Vanaf vier uur
kwamen de mannen met de “leeuwkes” ter plaatse. Wij verzochten hen heen te gaan.’
De politie verzocht dus de leeuwtjes heen te gaan, doch nooit richtte zij een dergelijk
verzoek tot de bijeengedrumde pilaarbijters en ook niet tot de toenemende interlope
boulevard-menigte, die toch zeker niet gekomen was om de plechtigheid bij te wonen.
De politie bekende vanaf dit oogenblik reeds kleur. Als ge gekomen waart om te
roepen ‘Leve Mercier’, ‘Vive le grand patriote’, ‘Leve het Nationaal Komiteit’ mocht
ge blijven. Voor
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deze menigte, die, volgens de E.H. Stoops, pastoor van St-Joris, tweemaal verklaarde,
een onbeschrijfelijke ovatie aan Z.E. enz. bracht, - dus moet de ‘claque’ wel
aanzienlijk in hoeveelheid geweest zijn, - voor deze bestond de verordening op de
samenscholingen van meer dan vijf personen niet; zij die echter slechts vermoedelijk
gekomen waren om in anderen zin te betoogen, en die slechts enkelen waren, werd
verzocht de plaat te poetsen. Daarbij dient gevoegd dat de politie op grond van
vroegere wanordelijkheden alle reden had stoornis in de orde vanwege de
pro-Merciermanifestanten te vreezen; immers nog nooit had er hier een betooging
contra-Mercier plaats gehad, wel was de openbare orde reeds vaak door betoogingen
pro-Mercier gestoord geweest. Dit alles nam de politie hoegenaamd niet in
overweging. Nochtans mochten de manifestanten ter plaats blijven, voor zoover zij
gekomen waren om voor Mercier te betoogen. Dat zulke partijdigheid reeds niet
anders kon - tegen Mercier stoorden zij de openbare orde! - dan inwerken op de
flaminganten aldaar hoeft geen betoog. Indien het waar is, hetgeen de politie
vermoedde, dat zij door de komst van Z.E. enz. eenigszins overspannen waren, dan
kon dit optreden van de politie geen andere uitwerking hebben dan deze overspanning
versterken. Hadde de politie iedereen verzocht zich te verwijderen, ongetwijfeld
zouden de flaminganten onmiddellijk aan dit verzoek goed gevolg gegeven hebben.
Maar de politie was ter plaatse als eerewacht van Mercier en moest in alle geval de
manifestatie vanwege de rastaquouères en flambeeuwdragers laten plaats grijpen.
In dit niet trachten te verwijderen der menigte, wel der flaminganten, ligt aldus de
eerste daad van vijandschap jegens ons, uitgaande van de politie ter plaatse. De
tweede en misschien wel de voornaamste uiting van partijzucht, - of was het mogelijk,
heeren van de politie, partijtucht? - ligt in het feit dat tegen Mercier, of juister, tegen
het kerkfabriek van St-Joris geen proces-verbaal wegens overtreding van de bestaande
verordening op de samenscholingen van meer dan vijf personen opgesteld werd. Hier
weerom de voor ons kostbare verklaring van den E.H. Stoops, pastoor van St-Joris,
te volgen, kwam nochtans Mercier uit de pastorij vergezeld van kerkmeesters en
misdieners. Dus wel degelijk een samenscholing van meer dan vijf personen. En
daarenboven een gansch nuttelooze, want het spreekt van zelf dat Mgr. Mercier zich
in de sakristie, achter in de kerk gelegen, voor de plechtigheid kon aangekleed hebben.
Of zou Mgr. Mercier, die slechts een lof komt bijwonen, te goed zijn om daar waar
de E.H. Stoops, pastoor van St-Joris, zich voor het celebreeren der H. Mis aankleedt,
zich insgelijks aan te kleeden? Het is niet te veronderstellen dat er onder de
volgelingen van Kristus zulk groot klassenverschil bestaat. Noodzakelijk was dus
deze samenscholing op straat allerminst, tenzij men de parademarsch van Monseigneur
als dusdanig aanschouwt. Want daarop komt het neer, Mgr. wilde volgens zijne
gewoonte paradeeren en zou dit dan tegen welken prijs ook doen. Snob te zijn of
niet te zijn, dat is de vraag. Het levensprobleem stelt zich begrijpelijkerwijze anders
voor Mercier dan voor Hamlet. Mgr. moest het zoet geluid der ‘claque’ hooren, hij
heeft immers de parabel van den rijken jongeling, die alle ijdelheden verlaten moest
om den Meester te volgen, nog goed in het hoofd. Ten tweede dus heeft de politie
verwaarloosd deze politieke parademarsch te beletten, op grond der bestaande
verordening, of ten minste proces-verbaal op te stellen. Wanneer de doppers met
zessen op het wandelterras bijeen drummen, dan komt de politie en wijst op de
verordening. Als twintig kerkmeesters samenscholing vormen dan wordt niets gezegd.
Tellen soms 20, zegge twintig, kerkmeesters voor minder dan vijf? O welke infame
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geringschatting! Doppers tellen volledig als individualiteit en twintig kerkmeesters
niet eens voor vijf komplete menschen! Zeg nu nog dat ons politiekorps niet
demokratisch denkt en oordeelt!
Toen het gefluit en geroep losbrak, moest de politie andermaal blijk harer volledige
objektiviteit geven. De politie evenwel keek niet rond wie de orde stoorde, - dan zou
men eerst en vooral de heeren kerkmeesters hebben moeten opleiden, hetgeen toch
waarempel niet denkbaar is, - maar wel wie er toejuichte en voornamelijk wie er
floot. Zij moesten zelfs goed toeluisteren om te onderscheiden of iemand ‘weg met’
ofwel ‘Leve de Kardinaal’ riep. Een kwade tong beweert zelfs dat de medaljes van
goed gedrag en moed, die aan de pro-Mercier-manifestanten moesten uitgedeeld
worden,
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door de domme schuld van een smaltwerker niet tijdig genoeg geleverd werden,
zooniet had eenieder, die zich te dezer gelegenheid in den goeden zin zou
onderscheiden hebben, zoo'n stuk gekregen. Langs de eene zijde zou gestaan hebben,
in tegenstelling met het voorbeeld van den Godszoon die de voeten zijner twaalf
apostelen waschte, twaalf politieagenten der goede stad Antwerpen bezig de voeten
van Z.E. enz. te wasschen; langs de andere zijde in een festoen van lauweren: de
politie als blijk harer genegenheid aan de pro-Mercier-manifestanten. Diploma van
goed gedrag. Anno 1917. En als randschrift: ‘Honni soit qui mal y pense.’
Om nu op de gebeurtenis van dien roemrijken September-Zondag terug te komen,
de politie bleef gedurende de pro-en-contra-manifestatie haar rol, - niet de echte, wel
die van eerewacht -, getrouw. Zij luisterde aandachtig toe, en waar er kans was een
‘leeuwke’ te vatten, werd die kans, de hemel weze geloofd, niet over het hoofd
gekeken. Alles kwam er per slot van rekening op neer ‘leeuwkes’ te vatten, zoodanig
dat er de openbare orde volledig door verwaarloosd werd. Er was geen spoor van
politie te vinden toen, na de plechtigheid en bij gelegenheid der tweede, door de
rasta's en flambeeuwdragers uitgelokte betooging, een volksvrouw door een grijzen
vertegenwoordiger der laatstgenoemde kategorie bij den arm gegrepen werd en aan
de woede van de volgelingen van dien grijsaard blootgesteld zou geweest zijn, indien
de ‘leeuwkes’ zich niet met de taak van de politie hadden belast en de vrouw uit
dezen veel meer hachelijken toestand gehaald. Men noteere wel: 1o) de vrouw had
hare sympathie voor de contra-Mercier-manifestanten uitgedrukt; 2o) het was een
volksvrouw. Zoo 'n goedje beschermen was geen taak voor de eerewacht van
Monseigneur!
Ook dient er opgemerkt dat de politie slechts voornamelijk gedurende de eerste
manifestatie, toen de leeuwtjes de bovenhand hadden, processen-verbaal opstelde.
Toen de bende rastaquouères en pilaarbijters in machtige getalsterkte was geraakt,
was het natuurlijk een uitgemaakte zaak, dat de ovatie degelijker zou zijn. Van dan
af mocht de politie ook zelfvergenoegd de volbrachte taak overblikken.
Ten laatste nog een woord over het opstellen van processen-verbaal en verslagen.
In een vaak ongehoord taaltje opgesteld, vormen zij een degelijk bewijs der hatelijke
vooringenomenheid der politie. Want zelfs geen uitzicht van objektiviteit dragen deze
verslagen! De politie heeft een verslag over de incidenten te stellen, de feiten. De
Antwerpsche politie nu laat zich door allerlei bespottende termen over de betichten
uit. ‘Wij verzochten de leeuwkes te verdwijnen’, ‘de mannen van de leeuwkes’ en
talrijke andere benamingen van hetzelfde allooi, verder het herhaald aandringen op
de oorverdovende sympathiebetuiging aan het adres van Mercier, daar waar dit in
een bestuurlijk politieverslag niets te maken heeft en dies meer. Merkbaar is het hier
te doen geweest om een blijvend dokument tegen de aktivisten op te stellen. Het is
er om te doen geweest een eventueel toekomstig monografist, die den bundel
raadpleegt en uitgaat van het standpunt der objektiviteit van de politie, volledig te
misleiden. Wat er ook van de feiten weze, de politie mag in een verslag geen
tendentieuze termen gebruiken. Dit is hier nochtans onvoorwaardelijk het geval:
zulke termen kan men in overvloed in de politieverslagen terugvinden.
De politie heeft andermaal vergeten dat zij een preventieve is en geen oordeel uit
te spreken heeft. Het ligt niet in hare macht uit te maken of wij al dan niet een dienaar
van een eeredienst in de uitoefening van zijn ambt beleedigd hebben. Zij had enkel
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de betoogingen te beletten. Van daar uit moest zij zoo wel zij die ‘Leve’ als zij die
‘Weg met’ riepen, verwijderd hebben. Maar dan zou zij weer geen eerewacht van
Monseigneur geweest zijn.
Deze feiten moeten ongetwijfeld de hoogere politie-overheid bekend zijn. Nochtans
werden deze agenten, die aldus hun ambtsplicht te buiten gingen, niet in het minst
lastig gevallen. Van daar uit rijst de vraag: Van wie ging het beschermingsbevel ten
voordeele van Mercier en zijne manifestanten en de opdracht tot dit fanatieke optreden
tegenover de aktivisten uit? Het kon wel eens een Vlaamsch belang zijn dit te weten.
Paul van Ostaijen,
4de betichte en veroordeelde der
‘Zaak Mercier’.
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Emiel L.M. Jespers
Zijn leven - Zijn kunstenaarsloopbaan - Zijne werken
Op 6 Mei overleed te Antwerpen, in den ouderdom van nauwelijks 56 jaar, de gekende
beeldhouwer Emiel L.M. Jespers. Met hem verdwijnt hier ten lande de kunstenaar,
die, het meeste gelijkenis biedend met de Fransche school van Carpeaux en onder
invloed daarvan, streefde naar het volledig tot gratie verwerken der vormen. Een
kunstenaar die voornamelijk en vaak bijna uitsluitend het elegante in het onderwerp
wilde zien en daarom ook, na een korten tijd van vijandschap van wege de
buitenwereld, toch spoedig de gunst van het kunstminnend publiek wist te winnen.
Emiel Jespers heeft, althans stellig in de eerste periode van zijne loopbaan, veel van
hetgeen hij als gratie en slankheid in zijne werken wilde leggen, bereikt. Ongetwijfeld
is er veel van dit werk, waaronder ik onder meer De gulden leeftijd, De dageraad,
Bij het krieken van den dag vernoem, vol van een Zuidersche gratie. Heeft later soms
deze betrachting naar het volmaakt elegante, daarbij een niet steeds gewenschte
invloed van artistiek ongeschoolde burgers en het soms haastig afwerken, in zijn
werk wel eens een rol gespeeld die wat te overwegend was, dan mogen wij van een
andere zijde met volledig betrouwen naar de artistieke waarde in de werken der boven
aangehaalde periode wijzen. Dat hij in Frankrijk bijvoorbeeld graag gewild werd,
wijst er overigens insgelijks op, dat men in dit land, waar men nochtans sedert
geruimen tijd met het gratievolle beeldhouwwerk van Carpeaux vertrouwd was, zijn
talent had weten te onderscheiden. En even talrijk als zijne tentoonstellingen te Parijs,
waren deze te München.
Dit eerste werk van Jespers is feitelijk zijn werk. Dat mogen wij dan ook steeds
blijven aanschouwen; wij zullen er steeds de hand van een fijngevoelig, vaak scherp
onderscheidend kunstenaar, in ontdekken. Iemand die oog had. En dat hij handen
had, daarvoor getuigt zijn gansche, ook het latere, werk.
Emiel Lodewijk Martin Jespers werd te Deurne op 3 Mei 1862 als eenig kind van
een politie-kommissaris van Borgerhout geboren. Waarschijnlijk door het uniform
van vader en de strenge opvoeding, wilde hij op 14-jarigen ouderdom de krijgsschool
bezoeken, hetgeen hem nochtans spoedig uit het hoofd ging. Na schooltijd begon hij
zich met beeldhouwkunst bezig te houden. Spoedig bezocht hij een atelier en tevens
de Akademie waar hij een vrij goed leerling was. Aldus was zijn dag verdeeld: 's
morgens en des middags werken om den broode op ateliers waar hij heiligenbeelden
uit hout, marmer en steen te vervaardigen had; 's avonds voor zijne persoonlijke
ontwikkeling op de Akademie. Hij onderscheidde zich op de werkhuizen weldra als
een uiterst knap werkman, wat hem van dan af bij al zijne werken is bij gebleven.
Op 20 jaar verloor hij zijn vader en moest dus alle studie laten varen om in het
onderhoud van zijne moeder en van zich zelf te voorzien. Hij gaf echter geen moed
verloren en na den zwaren werkhuisarbeid, zette hij zich 's avonds in zijne kamer te
werk en nam als eerste modelletjes de straatkinderen uit de buurt. Aan het feit dat
dit zijn eerste modellen waren is het waarschijnlijk toe te schrijven dat van al de door
hem behandelde onderwerpen, hij de kinderlijke sierlijkheid met de meeste scherpte
heeft doorzien. In 1885 treedt de kunstenaar te Borgerhout in den echt en in 1887
sticht hij met den schilder Jan van Riet de kunstkring ‘Eigenvorming’, met een
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nationaal Vlaamsche werking. De kunstenaars van dezen kring hadden zich het lokaal
‘De Vrachtwagen’ gehuurd en spaarden om zich modellen te kunnen betalen. In 1887
maakt hij zijn eersten plaasteren groep Lastig broertje dat hij driemaal herbeginnen
moest, steeds onderbroken door een ernstige ziekte die hem neergekluisterd hield,
doch dat niettemin in 1888, te Antwerpen tentoongesteld, goed ontvangen werd. Dan
volgen Schuchterheid, De dageraad, haut-relief in marmer, en De avond, insgelijks
haut-relief, alle rond 1890. De heeren Nicolei en Huybrechts hadden de eersten den
jongen kunstenaar gesteund. In
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1891 stelt hij een nieuw haut-relief ten toon en ontvangt de gelukwenschen van Zijne
Majesteit den Koning. In 1892 met Bacchante nieuw sukses te Gent en met
Scheveningsche visschersvrouw te Scheveningen. In 1893 haalt hij te Brussel een
subsidie van het gouvernement met Bij het krieken van den dag weg, werk dat thans,
in marmer uitgevoerd, in het bezit is van het Museum van Schoone Kunsten alhier.
Vanaf dit jaar wordt Emiel Jespers onder de bescherming van den gouverneur der
Provincie, baron Osy, genomen. Een afdoende sukses voor hem was zijne
tentoonstelling van 1894 te Antwerpen met De gulden leeftijd, Jeugd enz. Andermaal
werd hij door den koning gelukgewenscht. Volgt een beeld in gips voor Mevr. de
gravin d'Oultremont en de gedenkgroep aan Dr. August Snieders, ter gelegenheid
van zijn 50e jaar als redakteur aan Het Handelsblad, geschonken.
Vanaf 1894 stelt Emiel Jespers regelmatig zoowel in het binnen- als in het buitenland
ten toon; te Parijs in 1893, 1901, 1902, 1904, 1906 en verder alle jaren, te München
in 1900, 1901, 1903, 1905 en verder regelmatig, te St. Louis in 1905, te Barcelona
in 1897. Overal wist hij de grootste onderscheidingen weg te halen.
Van zijne werken in publiek bezit, of voor het publiek steeds aanschouwbaar,
noemen wij:
Portret van Dr. Tellois, Académie de Médécine, Brussel, door den staat besteld in
1904.
Glycine, bronzen beeld, Kruidtuin Brussel, staatsbestelling 1896.
Marmeren borstbeeld van dichter Van Maerlant voor de Vlaamsche Akademie
van Gent, staatsbestelling 1899.
Portret marmer, Baron Osy de Zegwaert, gouverneur van Antwerpen, 1901.
Groot bronzen beeld, Electriciteit, en 4 steenen groepen bestemd om de versiering
der Leysstraat. Stadsbestelling, 1901.
Haut-relief: Au point du jour, aangekocht Museum van Antwerpen, 1904, marmer.
Nog veel werk had de kunstenaar Emiel Jespers uit te voeren, namelijk het
gedenkteeken voor den vliegenier Verschaeve en twee beelden bestemd voor de
Nijverheidsschool alhier.
De ongenadige ziekte hield hem neergekluisterd en belette hem alle werk. Wanneer
de kunstenaar zich soms beter waande, was zijn eerste wensch: naar zijn atelier!
Machteloos ontviel hem het werktuig uit de handen!
Deze machteloosheid vergrootte zijn lijden nog. De laatste maanden waren een
onverdragelijke marteling voor den lijder, de dood was hem een uitkomst.
Zoo stierf in de Meimaand van het jaar 1918 Emiel Jespers, de kunstenaar die zoo
levenslustig was geweest in zijne speelsche kinderen van de Gouden leeftijd,
Dageraad, Avond en andere werken, doordrongen met een fijne teergevoeligheid,
en een zuchtje melancholie.

Paul Neuhuys
Le zèbre handicapé. Avec un portrait de l'auteur, par Floris Jespers.
Uitgave: Ça Ira, Antwerpen, 1923.
Uit de inleiding van Les Pâques à New-York van Cendrars:
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‘Ce soir pourtant je pense à Vous avec effroi. Mon âme est une veuve en deuil au
pied de votre Croix.’
Neuhuys begint zijn gedicht Religion als volgt: ‘Christ, j'ai trop couru par la ville
agitée
et me voici seul, ce soir, dans ma chambre gaie.’
Het slot van Cendrars:
‘Seigneur, je rentre fatigué, seul et très morne...
Ma chambre est nue comme un tombeau...
... Seigneur, je ferme les yeux et je claque des dents...
... Je ne pense plus à Vous. Je ne pense plus à Vous.’
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En het slot van Neuhuys:
‘Mais maintenant j'ai sommeil, Seigneur, et je m'endors.
l'âme, tous feux éteints, toutes voiles dehors.’
Indien de invloed van Cendrars nu niet zo erg uitsluitend was, zodanig dat het woord
invloed als een klein euphemisme klinkt, dan zou men het vermelden daarvan - al
was het dan slechts om af te wijken van de zeer strenge traditie in de vlaamse kritiek
- veilig kunnen vergeten. M.a.w.: elk dichter heeft - om Wilsoniaans te spreken - het
‘onvervreemdbaar recht’ beïnvloed te worden. Feitelik zouden de dichters er veel
moeten voor voelen een liga te stichten ongeveer zo: ‘Dichtersliga tot het heroveren
en het verdedigen van het onvervreemdbaar recht (feitelik hoort het met hoofdletter)
beïnvloed te worden.’ Evenwel, naar het princiep: ‘rechten engageren plichten’, zou
de heer Neuhuys in deze liga dan slechts kunnen opgenomen worden, wanneer hij
de plicht tot het beperken van deze invloed binnen lyries-natuurlike grenzen zou
hebben aanvaard. Dit echter deed de heer Neuhuys in zijn laatste boek niet; daaruit
volgt dat we nolens volens wel gedwongen zijn op deze invloed, ja op deze exclusieve
invloed te wijzen. Voor de hoger naast mekaar gezette gedichten Les Pâques van
Cendrars en Religion van Neuhuys, konstateer ik: 1e identiteit van thema, namelik
Kristus binnen het beperkt-persoonlike leven van de dichter, niet binnen het
tijdgebeuren, waarbij nog op te merken valt dat het persoonlike leven van Neuhuys
merkwaardiger wijze gans koïncideert met het persoonlike gebeuren bij Cendrars
(Karakteristieken: moedeloosheid als ‘délectation morose’ en verlangen naar rust,
waaraan door een slap opwekken der persoonlik-geïnterpreteerde Kristusfiguur
melancholies wordt voldaan); 2e een afwisselend opwekken van het Kristusgebeuren
en van gebeurtenissen uit het leven van de dichter en 3e identiteit van techniek:
distichon, psalmodieritme, rime pauvre en stafrijm.
Ook elders in Le zèbre handicapé treft men even sterk uitgesproken deze te
exclusieve en te duidelike verwantschap Cendrars-Neuhuys. ‘Ma mère comme
Madame Bovary jouait les sonates de Beethoven’ heet het in La prose du
Transsibérien van Cendrars; en bij Neuhuys in Enfance - een thema waarvan men,
bij de neiging van de dichter, dadelik het gevaar inziet -: ‘ma mère levait les persiennes
vertes et rangeait le linge frais dans les armoires.’ Bij Cendrars echter is dit souvenir
als zodanig accident midden het dinamies elan van het gedicht, rechttijdig zet het
elan weer aan en de zwaarte die zou kunnen resulteren uit het gebruik van de
onvolmaakt verleden tijd door gebeurtenissen in de praesens weer licht gemaakt: het
souvenir wordt in een samenhang van onmiddellike lyriek geciteerd. Neuhuys echter
blijft in het imperfectum steken, d.w.z. blijft in het verre souvenir, in het grammatikaal
verledene, zonder de uitdrukking van het rechtstreeks elan: onlyries. De leus van alle
dichters vroeger als nu is onveranderlik geweest: weg met het imperfectum! Lyriek
juist betekent de kracht alle gebeurtenissen tegenwoordig te maken. Het gebruik van
het imperfectum is een der meest aanvechtbare ontdekkingen van het vals
expressionisme geweest.
Lyries journalisme zijn de gedichten: Aventure, Femme, Chanson, Soirée en
Enfance, - gedichten waarin het vrijvers, naar de lyries-libertijnse mode van '90 als
volgt tot zijn ‘recht’ komt:
‘Mon père jetait sur moi un regard de pitié
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tu es un infortuné gosse
qui n'est pas né pour le négoce.’

Dit journalisme geeft de heer Neuhuys trouwens zelf toe, waar hij schrijft: ‘Les poètes
n'ont plus rien à dire - ils ont trop de choses à raconter.’
De beste gedichten, naar het princiep der identiteit van het gedicht uitsluitend met
zich-zelf, - een gedicht is een gedicht - zijn in deze bundel: Ligne de conduite (behalve
de slotkonklusie dewelke ons niet mag interesseren), Promenade (behalve idem),
Nuit en Passé.
De heer Neuhuys houdt niet van theorieën, ‘een estheties wetboekje dat je op zak
draagt en bij elke lyriese gelegenheid raadpleegt.’ Zonder theorie echter blijven
gedichten, ook zo deze van Neuhuys, een allegaartje van schoonheid ‘en veux-tu en
voilà’. Burgerlike anarchie ten slotte. Het boek heet Le zèbre handicapé, wat een
zeer preciese en geschikte tietel.
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Hermann Conradi
Feuerball rollt. Auswahl H.C. herausgegeben von Kurt Liebmann. Dritter
Reuchlindruck, Karl Rauch Verlag, Dessau, 1924.
Doel is: Hermann Conradi, naar de litteratuurgeschiedenis meedeelt een representant
der naturalistiese school, als gescheiden van zijn generatie en ongeveer als voorbode
van de komende generatie voor te stellen. Daarom een lange inleiding van Kurt
Liebmann. De datum, 1916, - onderaan de inleiding, - verklaart haar roeskarakter.
Puberteitslyriek is deze inleiding in die zin dat zij uitsluitend wordt gekenmerkt door
de gewone eigenschappen van een door deze puberteit te motiveren enthoesiasme.
Achteraan heeft Kurt Liebmann echter een zakelik en goed nawoord geplaatst.
Ook omdat het beste van Conradi - de keus door Liebmann gedaan is trouwens
gelukkig - door eigenschappen uit andere zones uitmunt dan deze welke de inleiding
van Liebmann kenschetsen, kunnen wij met deze bezwaarlik akkoord gaan. ‘Dann
schluckt ihn Berlin. Zerreibend arbeitet er. In Nächten kniet er vor Kellnerinnen’
deelt Liebmann - in 1916 - mee. Maar Conradi zelf dicht:
‘Ich beuge mich über dich
Und küsse dich
Leise
In seine Kreise
Zog dich der Traum
Du atmest kaum.’

Kurt Liebmann
Kreuzigung. Dichtung. Karl Rauch Verlag, Dessau, 1924.
In de opzettelikheid dezer ‘Dichtung’ zijn de enkele visioenaire zinnen, die inderdaad
wel daarin voorkomen, moeilik terug te vinden. Venus cosmita... in latijnse letters
midden de gotiese druk, het is gemakkelik gezegd. Een goed boek overigens voor
expressionisties-gezinde privaatdocenten. - Verzorgde uitgave.

J. de Waelheijns
Leven. Het Morgenroodfonds, Ledeberg, België, 1924.
‘Om de echtheid onzer uitgaven te bevestigen en te verzekeren moeten alle afdruksels
het hieronderstaande kenmerk dragen.’ Men verwacht zich aan een grafies
drukkersmerk of aan een signet. Neen, het kenmerk dat de echtheid moet ‘bevestigen
en verzekeren’ werd meteen typografies meegezet en gedrukt. Daar zullen de heren
die er aan denken stiekem het boek van de heer J. de Waelheijns te vervalsen dus
geen plezier aan beleven. Niet gemakkeliker
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zouden zij het hebben die de gedichten van M. de Waelheijns zouden willen vervalsen:
‘slanke populieren’, ‘zoete weemoed’, ‘frisch water’, ‘fluweelen wangen’, ‘zachtjes
lispelen’, ‘teeder minnen’, ‘het blonde licht der zon’, ‘purpere pracht’, ‘kalme
avondstond’, ‘hopen maakt het leven sterk’ en, inderdaad, zo voort. De bundel is
slecht en onverzorgd gedrukt met een niet te kwade letter op fraai papier. Ja, dat
papier!

Alfried de Geest
Gedichten. Antwerpen, L.J. Janssens en zonen, 1924.
Gedichten die door een woordenschat met ‘Almacht, Al-liefde, Al-hoge, waarheid,
licht, plicht, mensdom, eindeloze sferen, eindloos gebied’ als uitblinkers worden
bepaald. In het gedicht Idealen zegt de auteur over zich-zelf:
‘Een dichter ben ik, een dichter alleen
een ander ambacht ... ik ken er geen
dan droomen, minnen en loven...’

Je zou kunnen menen: ‘een fraaie mijnheer die geen ander ambacht kent dan minnen’,
maar, spijts het er wel staat zwart op wit, moet je het toch niet zo precies nemen.
Trouwens neemt de dichter een hogere vlucht dan bij dit ambacht van minnen het
geval kan zijn, waar hij schrijft:
‘Wij denkers, zijn der toekomst smeden.’

Deze denker dan ontpopt zich in een ander gedicht tot minnaar van de vrijheid (hoe
graag had ik hier Vrijheid met hoofdletter V gelezen):
‘Daar (in ons land) zwierden én vrijheid én
vrede de staf.’

Wanneer zullen de dichters, als mensen van tucht, een vertoog opstellen om de
vrijheid, de gemeenste slet die er is, te doen opsluiten?

Ter-Lasne (Malgrétout)
Vingt-deux poèmes belges, précédés de quelques considérations sur l'avenir
de la poésie. Bruxelles, Somers, 1924.
Twee-en-twintig gedichten in proza, - de auteur altans meent dat het gedichten zijn
en proza is het zeker - met bovenaan het heroïese motto: ‘nous-mêmes ou périr’. De
auteur van deze twee-en-twintig poemata heet met zijn eerste schuilnaam Ter-Lasne
en met zijn tweede, tussen haakjes dan, Malgrétout, een koppeling die insgelijks het
heroïese uitdrukt. Wij hebben dus blijkbaar met een held of ten minste met een
heldeziel - zulke tref je ook vaker dan helden - te doen. Daarenboven wordt de lezer
door een voetnota verklaard dat hij Ter-Lasne, de eerste schuilnaam van de auteur,
Ter-Lanne moet uitspreken, omdat, aldus de voetnota, Ter-Lasne, als auteursnaam,
terugslaat op Ter-Lasne, een dorp van die naam en dat dit Ter-Lasne Ter-Lanne wordt
uitgesproken; de auteur, een goede Belg, kent blijkbaar zijn franse fonetiek op zijn
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duimpje. Buiten de twee-en-twintig poemata biedt de auteur nog een fraaie keus
voetnota's
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om de lezer te verduideliken wat radio-golvingen zijn, wat ‘smoel’ in het frans
betekent, waar de ‘Monumentbruecke’ is gelegen en dies meer. De heer Ter-Lasne
is een modern dichter. Hij wil van verzen niet meer horen spreken en zal de verskunst
uit haar laatste gebied verdringen. ‘Il ne reste plus au vers que la poésie proprement
dite et ce domaine - ce dernier domaine - doit à mon sens lui être ravi.’ Wie zou de
heer Ter-Lasne (Malgrétout) niet toewensen dat hij in deze poging moge slagen?

Duco Perkens
Het roerend bezit, met tekeningen van Oscar Duboux.
Kwartier per dag, boekverluchting door Jozef Peeters. Uitg. De Driehoek.
Met het bijna gelijktijdig uitgeven van een kleine roman en een bundel ‘gedichten’
(dit zelfstandig naamwoord alleen kortheidshalve) debuteert Duco Perkens. Het
romannetje heeft vele verdiensten. De gedichten zijn bijna zonder. Een veeleer
instinktmatig dan wel bewust weten om wat een roman dient te zijn, leidt Het roerend
bezit. Dit weten maakt gewoonlik met vrij grote zekerheid het onderscheid tussen
de handeling en de psychologiese verklaring daarvan. Met beslistheid, zonder
openingen, volgen de handelingen elkaar op. De psychologie wordt door deze
opeenvolging zelve gegeven, niet door het inschuiven van verklaringen bij elke
handeling (Proust). Dit is wat ik bedoel met de kennis van wat een roman dient te
zijn: een ontwikkeling - of een gedeelte van een ontwikkeling - uit de specifieke
opeenvolging van juist deze ontwikkeling zelve, te verklaren. Het instinktmatige
weten om deze vereiste is groot bij Perkens. Niet een ogenblik blijkt deze kleine
roman een novelle of een vertelling. Het is een zeldzame eigenschap bij een
nederlands-schrijvend auteur.
Ik kan vermoeden dat Perkens door de herhaalde afwisseling van het
komen-en-gaan-motief juist het aksent op de herhaling van deze handeling en haar
psychiese waarde heeft willen leggen; dat hij tot deze herhaling dat wat courant een
‘verhouding’ heet herleidt. Of het technies krachtig is de held zo maar steeds heen
en terug te doen gaan en deze afwisseling steeds te noteren, meen ik te mogen
betwijfelen.
Daarbij is het, te pas, geestig geannoteerd.
Ook de gedichten zijn af en toe geestig, maar dit dan zeer te onpas. De dichter
Duco Perkens bevindt zich in de lamentabele toestand van iemand die besloten heeft
moderne gedichten te schrijven en nu met dit voornemen in de Groene Aap is
gelogeerd. Waar wij tans naar een consolideren van het in een anarchisties elan
veroverde zoeken, is het tragikomiese geval van het verlangen naar het uitzonderlike,
van geen praemisse uit, nog interessant.
Het tegenovergestelde van hetgeen wij de biezonderste eigenschap van het
romannetje noemden is bij deze gedichten waar te nemen. Hier is in de voorstelling
soms wel een belangwekkende perspektieve, doch het instinktieve weten om de
noodzakelikheden van de lyriek ondersteunt zo onvoldoende deze voorstelling dat
er slechts voor zoekenden, - voor mensen die durchaus hoedanigheden in deze
gedichten willen ontdekken - iets van te recht komt. Men zou kunnen konkluderen
dat, met de voorstellingselementen van Kwartier per dag, die hier lyries slecht worden
gebruikt, Duco Perkens met zijn instinktieve neiging daartoe een interessante roman
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had kunnen schrijven. Nu is het zo geworden dat ‘de zon die in een hoek ligt als een
vergeten voetbal’ slechts op opstandige H.B.S.-scholieren de indruk van moderne
lyriek kan maken.
De tekeningen van Duboux zeggen weinig. Een ekonomie trouwens; dan hoef je
er niets over te zeggen.
De boekverluchting van Peeters is te prijzen, spijts een inniger verhouding tussen
tekst en verluchting te wensen blijft.
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Lambrecht Lambrechts
Kleine keuze onuitgegeven gedichten.
Dat het een keuze is moeten we geloven, maar dat de auteur ze ‘klein’ noemt valt
niet erg mee. Daaruit mag echter blijken hoe gemakkelik Lambrechts gedichten
schrijft. Een jagerslied van 72 regels wel geteld biedt, zonder de geringste moeilikheid,
deze dichter.
Deze gedichten zijn ouderwets en hiermee wordt niet aan een expressionistiese
uitdrukking maar wel aan deze van de tijdgenoten van Lambrechts getoetst. Meer
zelfs dan in een lyriese, nemen wij deze eigenschap in een sociale betekenis. Men
zou van de taal van Lambrechts kunnen zeggen dat zij zich beweegt in de richting
van het frans-vlaams: een afgeknotte tak, vreemd aan de groei van de boom. Indien
men hier ‘Vrankenrijk’ in plaats van ‘Frankrijk’ moest aantreffen, zou het werkelik
weinig verwonderen. Zo verjaard zijn bij Lambrechts voorstelling en uitdrukking.
Literaire cliché-antithesen die geen mens nog nabijkomt, zoals b.v het geval met
deze wildstroper die vertelt:
‘Ik hoor hoe de auto-heeren door het veld trompetten
en ril: die komen 't kuische vrouwvolk hier besmetten.’

De wildstroper als maréechaussée van de zedelikheid! Maar gewis, deze literatuur
is zo zeer in zijn onderbewustzijn doorgedrongen dat Lambrechts deze tegenstelling
als de meest natuurlike spontaneïteit zal verdedigen.

Henri Bruning
De sirkel. Verzen. Nijmegen, in eigen beheer, 1924.
Dat Verwey meer dan Couperus of Querido een stylist is te noemen weet Bruning
zo goed als enig ander. Dat gestyleerde stukbloemen niet stijl betekenen eveneens.
Dit met het oog op een prozagedicht van Bruning, De sirkel, onder de beste van wat
in deze bundel verenigd. Ook in dit op vele plaatsen fijne gedicht, treft op andere
deze faktiese stijl van buiten uit, in plaats van van binnen naar buiten. Een stylering
die er, als bij stukwerk en sommige faience, met de schablone bovenop werd gelegd.
‘Indien ik al die kleinzielige objekten’ - aldus lokaliseert Bruning zijn verlangen naar
stylisties evenwicht - ‘met een dimunitief noem, dan heb ik reeds daardoor een zekere
gebondenheid in de uitdrukking getroffen.’ Neen, dat is schablone van bovenop. Een
schablone evenwel die beter dan die malle vergelijkingen, die aan Bruning zoals aan
alle katholieke dichters eigen zijn, zijn verlangen naar stijl bewijst. Kent Bruning
zelf dat wat hem eigen is? Kunnen wij op grond van deze gedichten daar over
oordelen? Gewaagd mag het zijn. Het komt ons voor dat Bruning resoluut de rug
aan epiek, aan de zogezegd moderne epiek van kranen enzovoort (zie technologies
lexicon), zou moeten toekeren. Hij is een dichter met grote gevoeligheid voor het
intieme, het kamermuziekmatige, ver van Claudel en dicht bij Jacob. Indien wij ons
vergissen, dan valt daarmee hetgeen wij uit deze hypothese afleiden. Zo niet mogen
wij de meeste hier gebundelde gedichten als een vergissing beschouwen. Zeker is er
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vergissing, alleen kan worden betwijfeld of zij zo algemeen is. Een vergissing is deze
lyriek van het blote noteren.
‘'n Moment zich willen redden met de slankheid
van een wijkende boog.
Zware slag: vertwijfeling: boeket van wild-wervelende
girandolen.’
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En daarna dan nog het konstateren van: verlatenheid, oneindigheid (dit voor de
sterren), ijdelheid (der dingen), eenderheid (in de tijd). Door het patheties aandikken
van de blote notitie wordt het ritme niet minder krachteloos. Hier en daar slechts
vertoont zich zuivere woordkunst, ver-dichten, b.v. ‘ochtend wimpelt’, ‘wankel op
de wankele maat van de straat’, ‘zwelt lente ijl omhoog waaiende pluimen.’
Aldus is de balans van deze bundel zo dat van minstens drie kwart is te zeggen
dat zij gedrukt wordt door de cliché-matige lyriek van de deemoed, de grootstad-epiek
en het hybridiese verlangen naar een modern katholicisme met God de Vader aan
het stuur van een auto. Maar de enkele schone fragmenten van een zeer intieme
klein-kunst verklaren de perspektieve.

Gerard van Duyn
De verlaten stad, met teekeningen door Gerard Rutten. (Amsterdam).
Van Duyn is een katholiek dichter. Ik bedoel dit niet confessioneel, maar wel
lyries-technies. Modern-katholiek is tans in de nederlandse dichtkunst een manière
op dezelfde wijze als b.v. parnassianisme en symbolisme een manière geweest zijn.
Karel v.d. Oever, Wies Moens, Marnix Gijsen, A. Kuyle, H. Bruning, Van Duyn
horen tot de school dezer katholieke techniek. Ook confessioneel niet-katholieke
dichters mochten daarbij: A.J. Mussche, Frank v.d. Wijngaert, Willem v.d. Aker. De
eerste en zeer merkwaardige eigenschap van deze techniek is dat zij een bepaalde
voorstelling tot kanon heeft verheven: de bekende kosmiese dolledans-voorstelling.
Alleen bij sommige ook confessioneel katholieke dichters (V.d. Oever, Gijsen) heeft
deze kosmiek een steun in de koïncidens van deze kosmiek met een kordaat
transcendente interpretering van het goddelike. Maar dan ook van daar dat alle mystiek
hun vreemd blijft. Deze dolledans-voorstelling hoort bij de requisieten ener katholieke
techniek, zoals b.v. de beelden uit de kring der zuiverheid bij de romantiek horen.
Onder de middelen der direkte techniek zijn te vermelden: 1e Metaforen en
vergelijkingen die een abstraktie, een noumenon verbinden met fenomenen uit de
meest alledaagse alledaagsheid, voornamelik met fenomenen uit het gebied der
moderne techniek; 2e het interpreteren van het persoonlike verleden naar een gewaand
criterium van deemoed, - het kan ook zijn een criterium van gewaande deemoed, (B.v.: ‘ik zie mij kozakkehoofdman’ enz. Wies Moens); 3e de uitdrukking in prozaïese
telegram-stijl ofwel het blote aantekenen (zie de hierboven geciteerde zin van Wies
Moens); 4e om dit bloot annoteren uit te drukken, misbruik van de onpersoonlike
modi van de werkwoorden, o.a. van het tegenwoordig deelwoord; 5e de mening dat
een toestand - niet het verwoorden daarvan - op zich-zelf belangwekkend zij.
Al deze eigenschappen heeft Van Duyn volkomen onder de knie. Zijn Verlaten
stad biedt je kosmiek, en veux-tu en voilà. Je hebt bloot het boekje open te slaan èn
dichter èn tekenaar voeren je mee in de gekkewereld waar de huizen allemaal een
‘schwips’ hebben. En de dichter Van Duyn gaat er op los met zijn talloze
tegenwoordige deelwoorden en zijn romantiese telegrammen. (Waarde kollega Van
Duyn, geloof niet dat ik telegrammen niet mooi zou vinden. Waar zij zin hebben,
zijn zij dat zeker, b.v.: ‘Arriveer morgen half acht voormiddag. Zoo bespreek kamer’,
maar telegrammen om de verhouding Van Duyn-omwereld uit te drukken liggen
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buiten alle werkelikheid). Daartegenover is er in deze bundel niet één enkel
verwoorden dat de metafisiek van het woord lichtend naar voor doet treden. De
dichter Van Duyn kan mij antwoorden dat dit prozaïese en deze armoede bedoeling
zijn. Daar kom ik best bij. Alleen ontsnapt mij dan het verband tussen deze bedoeling
en lyriek.
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Roel Houwink
Novellen. Zeist.
Eindelik een goed boek uit het land waar dat knier van een Geertje met haar uit
Medan-geimporteerd kamelotspiegeltje nog steeds als het literaire optimum geldt.
Een goed boek omdat tussen de oorzaak-inhoud en het gevolg-vorm de sporen van
zulk verband gans zijn uitgewist; omdat de formele wereld van deze novellen, d.i.
de zinbouw en de samenhang en opeenvolging der zinnen, niet de inhoud openbaart,
maar de inhoud zelve is; een goed boek omdat de rijke drang van de innerlike inhoud
zich gaaf en volledig oplost in het enige de lezer onmiddellik gegevene: het formele.
Het naar buiten dringen van het innerlike bepaalt het formele, maar dit formele dan
slorpt, zonder spoor van de processus te laten, dat innerlike op.
Een gecontrapunteerde bouw. Van de visie uit dringt dit veelvuldige, hetgeen over
het centraal-objekt is te zeggen, naar buiten; de formele opeenvolging en afwisseling
wordt bepaald door dit innerlike, de drang de eigenschappen van het centraal-objekt
uit te spreken. Doch hiermee in tegenstelling wordt onmiddellik dit centraal-objekt
niet behandeld, wel de wisselwerking van de invloed van dit centraal-objekt tot het
omringende en dit dan juist van het omringende uit. Met de door het centraal-objekt
- de te situeren psychiese handeling van de held - beïnvloede elementen van het
omringende omsingelt Houwink het centraal-objekt: hij geeft van dit objekt, dat hier
voor zoveel als niet ervaarbaar Ding an sich mag gelden, de eigenschappen weer die
bij de tangenten ons wel toegankelik zijn. Hij zegt steeds juist: ‘Wij zien onze
voorstelling van de tafel, wij voelen ons gevoel tussen duim en de lokalisering van
dit gevoel, enz.’ Alleen staat er op de plaats van deze tafel uit het voorbeeld een
psychiese aktie en op de plaats aangeduid door ‘wij’ de ambiance die deze aktie
opgeeft. Paul Leppin's prager roman Severins Gang in die Finsternis procedeert uit
dezelfde methode, maar op een wijze die herhaaldelik meer psychologies dan
visioenair is. Kontrapunt noemen wij dus hier dat van het geheel uit de richting wijst
van het midden naar de peripherie; van de gedetailleerde opeenvolging van de zinnen
echter is de richting van de peripherie naar het midden. Een goed boek ten slotte
omdat het woordkunst is.
De vele facetten van deze woordkunst te belichten overschrijdt de grenzen dezer
korte recensie. Enkele dezer wezen hier nochtans aangeduid. Denk b.v. even terug
om het misbruik van de herhaling door vele jonge dichters en hoor dan met welke
zekerheid, met welke kennis om de subtiele klank van de nuance Houwink herhaalt:
‘Hij knielt en kust geknield de kille spitsen van haar borst. - Zij schreit.’ - Deze
tweede, besluitende zin brengt mij tot het vermelden van een andere eigenschap: zijn
kennis om de noodzakelikheid van het syncoperen en om de beknoptheid van de
afsluitende zin. Zo wordt ergens een lange reeks zinnen met de herhaalde koppeling
van zelfstandig naamwoord en qualificatief, aldus besloten: ‘Een gaai krijt zijn
schuld’, een zin ontdaan van alle artifice.
En dan nog op veelzijdige wijze geuit de kennis van de auteur om de funktie van
het germaanse woord, b.v. het gebruik van het zelfstandig naamwoord als qualificatief:
‘Tegen den melken weg tekent zich de stad.’ - Of dan weer de lenigheid van deze
onbepaald overtreffende trap: ‘Aan zijn vergrijsde slapen vleide de lente zich, gansch
onverwacht en zeer lichtzinnig.’ Enkele schaarse hiaten, b.v. op blz. 46: ‘Hij volgde
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bleek haar vulpen tred en juist dat zij zich - aan het verste einde van de heg - buigt
over een halfgeloken winde-bloem, knakken zijn ruige vuisten haar bezwijkend lijf.’
‘Ruig’ is hier niet pregnant en derhalve overbodig, overbodig ook omdat een
zelfstandig naamwoord zonder begeleiding van qualificatief de effen kabbeling van
de zin gunstig hadde onderbroken. Zwak is om haar alledaagsheid een metafoor als
deze: ‘Zoo wentelde het trage wiel van zijn bestaan’.
En ten laatste maar niet als geringste verdienste: een goed boek ook omdat het
gedragen is door de kennis om de germaanse kern en de germaanse mogelikheden
van het nederlandse woord. N'en déplaise de hollandse romanisant met de duitse
naam, de heer Slauerhoff.
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G.J. Dodd
Keuzen uit zijn gedichten.
Met een inleidend woord van Pol de Mont. Antwerpen, Mercurius 1924.
Een gelukkig idee van de heruitgever in het werk van Dodd te gaan bloem-lezen.
Dodd blijft een aardige out-sider van onze literatuur en voor de hier gebundelde
gedichten mag met recht een ogenblik aandacht worden verlangd. Deze dichter heeft
een sentimentele ironie en een ironiese sentimentaliteit die wel zijn eigen bezit; met
deze eigenschappen is hij, midden de zwaartillende romantici, een aangename
verrassing. Natuurlik blijft het te betreuren dat deze Vlaming aandachtiger heeft
geluisterd naar de kleine Alfred dan naar de grote: de Vigny. Blijkbaar reikte Dodd's
belangstelling niet zover. Maar met de hem eigen ironie en met zijn kleine, amusante
taalgymnastiek blijft hij een fraai talent, - ‘een hübsches Talent’.

J. Decroos
Gedichten. Thielt, Lannoo, z.j., (1924).
‘U wijd ik, vrouw, mijn maagren oogst aan rijmen.
Met dichten scheidde ik uit toen ik u vond:
geen verzen hoef ik moeizaam meer te lijmen
zoolang uw poëzie mijn hart doorzont.’

Bij dit ‘Entweder-Oder’ door de dichter zelve aldus gesteld, hebben wij niets bij te
voegen. Een privé aangelegenheid die buiten onze belangstelling moet blijven.
Niet van de natuur, wel van de literatuur uit is Decroos op en top een romanticus.
Hij geeft blijk van een beproefde kennis der romantiek zoals deze veelzijdig in de
literatuur is vertegenwoordigd.

Duco Perkens
Roerend bezit. Antwerpen, Het Overzicht, 1924. Met tekeningen van
Duboux.
Een romannetje dat de lezer in beslag neemt, omdat een instinctieve kennis om wat
een roman hoort te zijn, de aktie van het onderzoek scheidend, steeds de aktie
verkiezend en in het onderzoek zelve aktie, de ontwikkeling leidt. Het is een zeldzame
verdienste bij een nederlands-schrijvend auteur.
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Kwartier per dag. Antwerpen, De Driehoek, 1924. Boekverluchting van
Jozef Peeters.
Maar de gedichten van de auteur zijn eenvoudig slecht, enkel gedreven door
belangstelling voor het uitzonderlike. Dit is de eerste indruk. Achteraf blijkt het dat
de voorstelling die deze gedichten ingaf niet onbelangwekkend is. Met de stof van
deze gedichten had de auteur, die een geboren romancier is, wellicht een goede roman
kunnen schrijven. Van dit Kwartier per dag kan men alleen zeggen dat de auteur die
het besluit heeft gevat à-tort-et-à-travers modern te zijn, zich in een erg moeilike
toestand heeft geplaatst.
Tristan Tzara geeft het volgende recept aan hen die gedichten willen schrijven:
een dagbladartikel nemen, de woorden uitknippen, in een hoed werpen en ze dan
maar naast elkaar plaatsen.
Zelfs dit recept is uitstekend. Seulement, il faut savoir découper un journal.

Willy Koninckx
Pêle-mêle. Bruxelles, Renaissance d'Occident, 1924.
Naast mekaar: anekdotiese gedichten (Vanités) en - hoe kan het anders bij een modern
dichter? - kosmiese. Dat sommige gedichten kosmies zijn, heeft de lezer spoedig te
pakken. ‘Les atmosphères sans mesure. L'éloignement. (punt a.u.b. niet vergeten).
Fixer l'azur et compter les étoiles. Tomber. (punt). Se relever. (punt). Courir encore.
(punt).’ Niet minder heeft de dichter Willy Koninckx de wetenschap dat, in moderne
gedichten, vergelijkingen kant noch wal mogen raken onder de knie. ‘La nuit est
simple comme un cou de jeune fille.’ Ja, zo simpel zijn ook de gedichten van W.
Koninckx.

Karl Wagenfeld
Dood en duivel. Een nederduitsche doodendans, vertaald door. J. Decroos.
Brussel, Gudrun, 1924.
De hoofdindruk die men van deze dodendans behoudt is dat het verband tussen de
kunstenaar en de nederduitse aarde er onophoudend doorheen trilt. De continuïteit
van deze eigenschap - het uit de heimataarde gegroeide, zonder dat andere momenten
dit éen-voudige vertroebelen - verzekert de gaafheid en het vloeiende van deze volkse
epiek, waarbij bij zij de is aan te tekenen hoe verwant in het realisme deze nederduitse
epiek met de vlaams-volkse is.
Eenmaal dit over het vizioenaire elan gezegd, moet worden betreurd dat, bij het
uitbouwen, de dichter enigermate daarop vertrouwt dat ook hier het elan alles wel
in orde zal brengen. Zo krijgen wij uitbeeldingen die voor hem zeker wel sterk zijn,
doch die in werkelikheid, te weinig getoetst aan iets apodikties, de lezer als zwak
verschijnen, b.v.:
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‘En aan de hel haar gloeiendsten kant
Wordt de man van leem tot steen gebrand
Totdat aan buiten- noch binnenzij
Een plek met gevoel te vinden zij...’

Men kan niet beweren dat hier hoge pregnans is bereikt.
De vertaling van Dr. Decroos is zeer te loven. Alleen kan ik het betreuren dat
iemand, die zich, met zulke zekerheid, de diepere zin van het nederlandse woord
heeft tot eigen gemaakt, daarin geen andere mogelikheden ontdekt dan het vertonen
van bravoure-stukjes. Soms denk ik veeleer aan een zeer scherpzinnige leraar dan
aan een dichter. Doch de verdienste van zulk nederlands mogen wij biezonder nu
hoogschatten, wanneer wij door de onmachtige schooljongenstaal van zogezeid
modernistiese skribenten worden overstelpt.

Une heure avec...
Interview door Jean Laenen1
Paul van Ostaijen, un des poètes les plus représentatifs de la poésie flamande
ultra-moderne, poètes de lyrisme pur, lyrisant sans souci des traditions ou des normes,
soucieux seulement de créer des atmosphères, d'évoquer des visions du subconscient;
poètes de lyrisme dynamique, n'ambitionnant pas d'être des poètes spécifiquement
flamands, mais des poètes capables d'exprimer l'idéal et la sensibilité...
west-européens...
Je l'ai rencontré dans la salle d'exposition (‘A la Vierge Poupine’, rue de Namur,
Bruxelles), au milieu de tableaux et de dessins d'expression nouvelle. Cadre adéquat
à un entretien avec un poète réputé porte-drapeau des poètes flamands les plus
modernisants.
Il me semblait que son mode de penser et de s'exprimer fût influencé par
l'atmosphère d'art de ce salon de peinture où, à la cimaise, étaient placées des oeuvres
de Permeke, de Brusselmans et d'Arno Stern.
De Brusselmans, notre entretien avait parfois la spontanéité, la naïveté affectée,
le manque d'équilibre, mais le rythme d'une sensibilité très vive et impressionnante.
Et par moments, mon interlocuteur s'efforçait à me faire comprendre comment lui
et les poètes de son groupe tâchaient d'exprimer l'infini dans leurs poèmes par des
moyens (les mots et les rythmes) reconnus, hélas! insuffisants. (Effet de l'art de
Permeke?)
Et vers la fin de notre causerie laborieuse, le poète Paul van Ostaijen reconnut la
construction logique des fusains du dessinateur polonais Arno Stern. Et il réussit a
dissiper l'incohérence de l'interview.
- Certains critiques reprochent aux poètes flamands nouveaux de ne pas respecter
la tradition.
- De la tradition établie artificiellement, soit par des cénacles ou des académies,
nous nous affranchissons; mais la tradition née spontanément, la tradition phénomène,
oh! cella-là nous la respectons et chacun de nous, poètes modernes, essaye à s'y
conformer.
- Et où est cette tradition pour vous, modernes poètes flamands?
1

Tussentitel toegevoegd door de tekstverzorger.
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- Dans l'oeuvre de Guido Gezelle. C'est le plus grand des poètes. C'est le poète de
lyrisme pur, dont la poésie toute dynamique, toute d'instinct et de spontanéité exprime
presque la totalité des mystères de la sensibilité, non pas d'une sensibilité individuelle
ou d'une époque, mais la sensibilité, toute la sensibilité humaine. Et tous les poètes
vraiment modernes acceptent cette tradition, parce qu'elle a une origine spontanée.
Pour nous, Guido Gezelle est le poète-phénomène.
Sa poésie égale une source jaillie quelque part
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dans une campagne de Flandre insoupçonnée avant l'oeuvre du génial poète. Chez
Guido Gezelle, rien d'artificiel, ni trace de mètres ou de rythmes établis par des règles
préconçues. La base de la poésie de Guido Gezelle est le mot, partant le son.
Car pour les poètes vraiment modernes, c'est l'instrumentation qui, seule, constitue
le travail technique de la poésie; chaque mot à part doit contribuer à harmoniser la
sonorité de l'ensemble, quoique chaque mot pris à part doit avoir son accent propre.
Et nous, Flamands, nous pouvons procéder plus aisément par mots-accents,
mots-rythmes, mots-sons, mots-mélodies que les Français qui, eux, obéissent à un
ensemble de mots-phrases-rythmes.
- Et ces mots-phénomènes où les trouvez-vous? - L'idioticon flamand est d'une
richesse inépuisable.
- Il est également des critiques qui affirment que vous cherchez vos inspirations
et vos modèles chez les modernes poètes allemands ou les peintres expressionnistes.
- Erreur, grave erreur! En général, nous ne trouvons nos inspirations qu'en
nous-mêmes ou plus exactement autour de nous, quoique nous nous refusions d'être
les esclaves du monde réel, de l'objectivité. Un objet quelconque, une scène vue, un
assemblage de mots, par exemple, ‘vache flamande dans une prairie’ doit avoir le
pouvoir de déclancher tout le mécanisme de notre sensibilité; l'objet ou la scène vus
ou suggérés se transforment en notre subconscient et par des mots, c'est-à-dire
dynamiquement, chacun de nous exprime librement le processus de sa sensibilité.
De là, diverses formes de plasticité et des prétendues déformations du monde réel,
comme vous voyez ici, autour de nous, chez les peintres d'esprit nouveau.
- Tous les poètes flamands d'esprit nouveau procèdent-ils de cette manière?
- Non! Et l'on pourrait à mon sens les classer en trois groupes. Notez cependant
que cette classification n'est pas du tout absolue. Il y a d'abord les poètes, disons
psycho-cérébraux dont Karel van de Woestijne est le plus représentatif. Ces poètes
n'expriment pas la véritable sensibilité; ce ne sont pas des lyriques purs; leur lyrisme
a quelque chose d'artificiel ou de contraint. Ces poètes se rattachent à la tradition
établie par le revue Van Nu en Straks, en 1890-93. Néanmoins ils doivent être estimés
comme étant les précurseurs du moderne mouvement actuel de la poésie flamande.
Ils ont ouvert la Flandre à la vraie évolution littéraire.
En 1916, la vision poétique flamande a nettement changée, et, depuis cette date, la
poésie flamande compte des poètes d'esprit nouveau, des poètes vraiment modernes.
Classons-les en deux groupes, l'un avec chef de file, Wies Moens. Ces poètes ont des
préoccupations éthiques ou philosophiques, tandis que ceux de mon groupe sont des
lyriques purs. Ils trouvent l'inspiration dans tous les phénomènes; l'essentiel de leur
poésie est l'instrumentation, le son, le mot-accent, le mot-rythme, etc. Trouver des
mots et les ordonner au rythme de sa sensibilité, cela seul importe.
- On prétend que les poèmes de ces poètes sont incompréhensibles et intraduisibles
en français.
- L'oeuvre poétique doit être plutôt sentie que comprise. Il s'agit avant tout de faire
apprécier des sonorités rythmiques suggérant des états d'âme, des visions surréelles;
cette poésie fait surtout appel à des sensibilités très affinées ou des sensibilités très
inquiètes.
Quant à les traduire en français? Peut-on traduire des poèmes? Quelqu'un a-t-il
déjà réussi à traduire du Verhaeren ou du Guido Gezelle? -...! ?...
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- Notre idéal à nous, poètes flamands d'esprit nouveau, est de sortir de l'étroit
régionalisme, de nous élargir, de tâcher d'appartenir au grand courant de la sensibilité
west-européenne de cette troublante époque d'après-guerre, et de créer par nos forces,
en nous rattachant à la tradition Guido Gezelle - la seule vraie, je le répète - une
tradition littéraire flamande parallèle...’
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Marc. R. Breyne
Zwart en goud. Met een huldegroet aan Paul Kruger 1825-1925, door
Cyriel Verschaeve. Brugge, Excelsior, z.j., (1926).
Men weet niet goed wat bedoeld wordt wanneer de dichter en de uitgevers deze
huldegroet van Verschaeve aan Paul Kruger de huiselike versjes van deze bundel
voorafsturen. Evenmin begrijpt men het verband van het hier als frontispiece
gereproduceerde Kruger-standbeeld met wat volgt. Daardoor lijkt dit boek veeleer
op een magazine. Wellicht verkeert Marcel Romeo Breyne in de alleszins verkeerde
voorstelling van een martelaarsidentiteit tussen hem en Oom Paul. Afgezien van die
illuzie, blijft deze amalgamering van het heroïese en het huiselike eenvoudig
smakeloos.
Er zijn tragiese dingen in die gedichten van Breyne: altans zo zal de auteur ze wel
bedoeld hebben:
Als men alles ziet verzinken
huis en have en deugd en daad
en men plots bij 't zonnezinken
met zijn kunst alleen nog staat.
Als uw werk wordt stukgereten
en uw daden kwaad verdraaid
op de reinheid van 't geweten
't rood van snood- en boosheid laait,’

Inderdaad, wanneer zoiets gebeurt dat men met zijn kunst alleen staat en wanneer
men bedenkt dat zoiets aan Marcel Romeo Breyne gebeurde, inderdaad, dan is men
reeds ongerust bij de beste voorstelling van de onheilen die daaruit kunnen gebeuren.
Geruststellend echter werkt de konstatering dat deze dichter zin voor afkortingen
heeft. Op dit pad ontmoet men hem feitelik graag.

Jozef Simons
Kattestaart. Kempische liedekes. Brussel, Gudrun, z.j., (1926).
Simons is van een ander hout dan zijn kollega Breyne. Hij schrijft gemakkelik,
zodanig dat men zich gelukkig voelt bij het weten dat, in Vlaanderen, dichters goddank
niet alleen met schrijverij zich kunnen bezighouden. Met mensen als Simons kon
het tot een nationale ramp worden. Hij heeft het rijm en de maat zo maar uit zijn
mouw te schudden. In drie strofen vertelt u Simons de geschiedenis van een herderin
die ten eerste haar schaap verliest en ten tweede het terugvindt en ten derde tevens
de geschiedenis van iemand die zijn lief verloor, maar dit dan blijkt echter
irrémédiable te zijn, wat trouwens maar gelukkig is, vermits daardoor dit gedicht
bondig binnen drie strofen wordt gehouden. Niet slechter dan Van Droogenbroeck
bezingt Jozef Simons de listen der poes, en niet slechter dan Hiel is hij wanneer hij
meent een Roeierslied te hebben geschreven. Men is alleen verwonderd - gelukkig
verwonderd - dat bij zulke rijmvaardigheid de bundel niet zwaarder werd. En men
dankt Simons.
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Hilarion Thans
Passiebloemen. Mechelen, 1924.
Naar de bepalingen, die hem door een korrespondent werden gesteld, schreef Hilarion
Thans deze Passiebloemen, zoals hij zelf toegeeft geen dramaties geheel, maar wel
losse taferelen. Zij blijven meer het werk van een lyricus dan van een toneelman.
Men wenste ‘een Passiespel dat óók echte kunst zou zijn, maar eenvoudig en in
het bereik van gewone toneelliefhebbers. Het moest kunnen opgevoerd worden zonder
verandering van schermen, met weinig akteurs; opzet en taal bevattelik voor gewone
hoorders.’ Deze bepalingen vooropgesteld, zo mag men zeggen dat Hilarion Thans
in zijn taak slaagde. De verzen zijn verzorgd en natuurlik, de psychologie en de
handeling elementair zonder banaal te worden. Men kan alleen zekere reserves maken
voor een paar sceniese biezonderheden die zwak zijn, zo b.v. het optreden van Judas
in het tweede tafereel dat ingeleid wordt door Judas' vraag aan Petrus:
‘Ge hebt het over mij, me dunkt?’ (blz. 52).
Waarop Petrus antwoordt:
‘Hoe? Judas! Gij hier!’
Zo iets herinnert te veel aan de elementaire uitde-slag-trekkerij, die, bij
patronaatstukken, schering en inslag is. (B.v.: ‘Maar laat ons zwijgen. Ik hoor stappen.
Hij komt.’)

A. van Acker
Moederweelde. Brugge, 1926.
Zijn alle moeders dichteressen? Misschien wel, maar dan mogen ze geen verzen
schrijven. Doch deze dichteres, die moeder is, meent dat als lyriese ontroering de
moederlike reeds ruimschoots volstaat. Daarom: deze gedichten zijn goed bedoeld
en het is jammer dat men er een beetje kwaad moet van zeggen. Het moederlike
gevoel volstaat niet. Zelfs moeders hebben geen onvervreemdbaar recht op wansmaak.
Daar nu dit moederlike gevoel, dat in zijn a-priorisme tot de ergste wansmaak leidt,
zonder meer alles is waarmee de dichteres Van Acker zich naar de Parnassus op weg
begeeft, zo laat het zich gemakkelik berekenen in welke noodlottige situatie deze
gelukkige moeder, die tevens een ongelukkige dichteres is, moet versukkelen. Voor
het overige is niets tegen de stelling te zeggen dat, waar, naar de mening der dichteres,
deze gedichten zijn ‘staamren geen zingen’, ‘het staamren ook zijn recht heeft’.
Zonder twijfel, lieve dichteres, stamel maar zoveel het uw hart lust. Geen mens kan
daar iets tegen hebben. Jammer maar dat er zo slecht, ik meen hiermee: in zulk een
slecht nederlands gestameld wordt: z'heeft, z'heur, z'haar, enz.
Zelfs voor dichters is er nog een verschil tussen ‘ze heeft’ en ‘zeeft’.
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Clemens van der Straeten
Stille praeludiën. Hasselt, Leuven, z.j. (1926)
Deze gedichten hebben hun atmosfeer en dat is reeds heel wat. De sensibiliteit
waarvan hier momenten worden vastgehouden is fijner, nerveuser dan deze van de
doorsnêe vlaamse lyricus. Daarom is de verschijning van een boekje als dit aangenaam
verrassend middenin de produktie van de latere vlaamse modernen, die niets uit de
zintuigelike wereld in hun lyriek wisten over te brengen. Niet alleen formeel lijkt
Van der Straeten een late amateur van het parnassianisme, maar ook de ‘Stimmung’
na is er bij hem iets, niet van Leconte de Lisle, maar wel van de mildere parnassiens.
Daartoe draagt ook zijn voorstellingssfeer bij, naar parnassiaanse wijze, ik zou haast
zeggen naar parnassiaans recept, handig samengesteld uit de werelden van natuur
en kunst. Wel gaat hij bij dit doorelkaar-vlechten soms te ver, zodanig dat zijn vers
dicht bij het rhetorikale komt te staan, zo b.v. hier:
‘En ginds, voorbij het roode paviljoen
ligt heimnisvolle en donkre woudenweelde,
alsof hier Ruysdael de achtergrond penseelde’;

waar de dichter de natuur, die hij verklaart lief te hebben, zeker een beetje onrecht
doet... tenzij hij zich zou aansluiten bij de boutade van sommige moderne esthetici
die verklaren dat de natuur niet veel beter dan een ‘kitsch’-decor is.
In het algemeen geeft het vers van Van der Straeten goed de en-sourdine-stemming,
die bij zijn atmosfeer past, weer. In tegenstelling met sommige modernistiese dichters,
wier realisering in geen verband meer staat met het voor hun kracht alleszins veel te
ver gelegde doel, gelukt het V.d. Straeten bijna op elk gedicht de stempel van zijn
stemming te drukken; deze stemming is wel een beetje ouderwets, doch zelden banaal.
Zijn voorstelling rijkt niet ver, maar zij wordt in zijn gedichten goed gerealiseerd.
Er is evenwicht tussen zijn voorstelling en zijn lyries elan, tussen zijn verlangen en
zijn kracht.
Wanneer beide hem in de steek laten, wordt het wel erg beroerd, zo b.v. bij deze
konstatering, die even banaal in de voorstelling als onbeholpen in de uitdrukking is:
‘De nacht is poëzieen dauweloos’. Zo iets past toch zeer weinig deze dichter die, op
een andere plaats, de ‘woordenzwier’ verheerlikt.

Geo Norge
Plusieurs malentendus suivis de la double vue. Frontispice de Frans
Masereel. Ed. du Disque Vert, Paris, 1926.
‘Mes idées se polarisent avec la décisive lenteur
de pièces d'échec, puis coulent
à pic dans cette laiteuse inplénitude
du dimanche.’ (blz. 10).

De opmerking van de gebeurtenis: Zondagleegte mag goed geobserveerd zijn. Te
goed misschien, in elk geval te analyties nauwkeurig dan dat daaruit nog een gedicht
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kan worden. Een ervaring als die van deze leegte kan alleen gegeven worden door
dat men de indruk ‘leegte’ benadert door toestanden van objekten die wel symptomen
van deze leegte kunnen zijn, doch niet deze leegte zelve. M.a.w.: wanneer de dich-
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ter spreekt over ‘la laiteuse inplénitude du dimanche’, zo neemt hij ons meteen de
mogelikheid weg deze onvolledigheid met hem mee te voelen, omdat alleen reeds
de formulering zich dwars zet over de weg langs waar het gebeuren komen kon.
Zo is het met de ganse bundel. Met de elementen die hier gebruikt worden, waarbij
het verstandelike, analytiese onderzoek, zij het ook in boutades, domineert, maakt
men geen poëzie. De overgave ontbreekt volkomen.
Terloops weze hierbij nog opgemerkt dat deze dichtkunst die, uit het verstandelike,
haar gedichten met hulp van abstracte en grotedeels levenloze woorden van artificiële
vorming uitdrukt, voornamelik in België bloeit. Het Frans is bij ons, zelfs bij sommige
Walen, maar zelden bloed.

Frans de Wilde
Het huis op de vlakte. Antwerpen, uitg. Regenboog, z.j., (1926).
Aan het meesterstuk van deze bundel, het gedicht S.P.Q.A. - gedicht dat trouwens
in het door professoren, doctoren en andere geletterde heren uitgegeven tijdschrift
De Vlaamsche Gids verscheen - heeft de auteur, door middel van een cijfertje dat
op zijn beurt naar een voetnoot verwijst, de verklaring van deze afkortingsreeks
toegevoegd. S.P.Q.A. is, schrijft de welwillende auteur, een ‘romeins inschrift in het
wapen der stad Antwerpen’. De auteur neemt zijn lezers voor uitgelezen
stommelingen; natuurlik, dit is zijn goed recht. Het is dan ook een charmant gebaar
van hem ze over moeilikheden van dit slag heen te helpen. Geen geschikter persoon
daartoe dan wel de auteur die, door zijn verklarende noot, buiten het gezelschap der
stommelingen, zijn lezers, zich weet op te stellen. Het is maar echt jammer dat het
zo slecht moet uitvallen. Om de duidelikheid moet ik, niet mijn lezers, wel dichter
Frans de Wilde er attent op maken dat dat ding met S.P. enzovoort een latijns inschrift
is en verder dat er geen inschrift in het wapen der stad Antwerpen te vinden is, maar
dat het magistraat der stad Antwerpen, bij feestelikheden, soms blazoenen en
standaarden opstelt waarop, naar romeins monster, dit inschrift. Voor het overige is
op deze verklarende voetnoot niets af te dingen.
In een kritiek op dit Huis van de hand van een andere Frans, de heer Frans Smits,
heb ik gelezen dat dit gedicht met de moeilike tietel syntheties is. Zonder twijfel!
Men denke maar eens even na dat deze dichter schrijft:
‘... Meiskes van plezier devotelik bidden
Vóór de kruisafdoening van Rubens.
In rustige fierheid staat hij op 't bomepleintje
vóór de kerk...’

en men zal onmiddellik inzien dat iemand, die alzo de bezit-aanduidende bepaling
van een plaats-bepalende tot onderwerp van de volgende zin maakt, niet anders dan
een syntaxis-synthetieker te noen en is.
Dit is trouwens niet onbegrijpelik. Frans de Wilde is schoolmeester van beroep.
En het is van oudsher bekend dat de spraakleer niet voor schoolmeesters werd
gemaakt.
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Jan Jans
Plastische verzen, z.p. (Brussel).
Je komt het al dadelik te weten: Jan Jans is een pseudoniem. Tegenover het
‘frank-titre’ staat een portret, dat blijkbaar dit van de gelukkige auteur moet zijn, en
onderaan heb je de verklarende tekst: Jan Adriaensen. De auteur van Plastische
verzen heet dus, moet je vermoeden, in de schrijverswereld Jan Jans en zonder
uniform, Jan Adriaensen. Hij heeft er echter waarde op gelegd dat wij zijn dubbele
identiteit zouden kennen.
Er is ook een inleiding van Jan Adriaensen voor het boek van Jan Jans. Zeer zeker
een bescheiden inleiding, van een specifies vlaamse bescheidenheid zelfs. Jan
Adriaensen schrijft: ‘Zijn deze gedichten verouderd? Hun maker des te meer; hij
biedt ze zijn taalgenoten aan, als laatste groet - is te denken.’ Taalgenoten! die
specialisering is grappig. Het lijkt wel alsof de nederlands-sprekenden, als
gemeenschap genomen, zoiets zouden zijn als b.v. een vereniging voor de verbetering
van de bijeteelt of een Quaker-gezelschap. Elders zijn er schrijvers voor de hoge,
voor de kleine en voor de halve wereld; in Vlaanderen schrijft men... voor zijn
taalgenoten. Al even biezonder een kuriosum dus als het eerste boek van een neger
in Swahili. Merci.
Voor deze dichter blijft Van Droogenbroeck de schitterendste ster aan het
hemelplafond van de vlaamse poëzie. Daarom, vind je hier alles wat bij de dichtkunst
thuis hoort: rijm, stafrijm, allitteratie, contrarijm, enz. Ongeveer zoals je in de
garderobe van een held uit Julius Caesar al de attributen van de krijger vindt. Maar
de krijger is er niet. Bij deze gedichten staat ge verbaasd dat zoveel vaardigheid nog
geen dichter maakt. De gewaden der Muze misschien, niet zij zelve is hier te vinden.

Maurits de Doncker
Menschelijk inzicht. Band en titelblad van Jan R. Cantré, Gent, Uitg. Pan,
z.j. (1926).
Maurits de Doncker en René L. Ide zijn twee met elkaar bevriende Vlamingen.
Maurits de Doncker nu heeft een boekje gedichten geschreven dat hij aan zijn vriend
René L. Ide opdraagt. Dat is begrijpelik. Maar René L. Ide wil bij zijn vriend niet
ten achter blijven; daarom schrijft hij op zijn beurt iets voor De Doncker: namelik
een inleiding bij de aan hem opgedragen bundel. Hieruit blijkt eens te meer dat de
vriendschap geen hindernissen kent. En dit wederkerig dienstbetoon past zeer goed
in de vlaamse zeden en gewoonten.
Omdat - je kunt nooit weten - de mogelikheid bestaat dat de lezer er anders zou
over oordelen, heeft René L. Ide in zijn ‘binnenleiding’ bepaald wat gij zo ongeveer
over deze gedichten moogt denken. Het is ‘hoge tragiek’, zegt hij, een ‘heerlik
gedicht’ en verder: ‘de Dichter (die hoofdletter, ik wens het uitdrukkelik te verklaren,
is van de geestdriftige binnenleider) geeft de volle maat van zijn grote liefde tot de
mens.’
Dat laatste, dat namelik van de grote liefde mag waar zijn. Maar dat je zoveel van
de mensen houdt, is nog geen reden slechte gedichten te schrijven. Natuurlik meent
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(hoofdletter van de dichter), die
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ondanks alles eindelik zegevieren zal’, om ipso facto zich als dichter te rechtvaardigen.
Hij staat overigens met deze mening niet alleen. Van zijn stadgenoot A.J. Mussche,
een dichter die van zich zelf getuigt dat hij ‘maar een sjofel kind is van een dag en
nacht grommende fabriekstad’, heeft M.d.D. dàt geërfd wat ik noem: het ideaal van
de averechtse stamboom. Dit ideaal impliceert dat je, in tegenstelling met de oudere
strekking naar het aristokratiseren van je voorvaderen, tans daarnaar moet streven
je familie zoveel mogelik in ‘het sjofele’ te situeren. M.d.D. is een ander, weliswaar
nog jonge meester van de averechtse stamboom; hij schrijft:
‘Wij zijn als gij in ongezonde krot geboren, Wij zijn als gij de helden van de straat.’
Zoals gij het wellicht reeds onderstelt, is de dichter De Doncker, zonder enige reserve,
kwistig met zijn goede raad. Het gebeurt hem dat hij onder de tietel Oorlogswee de
mensen oproept tegen een ‘vreselike plaag’, waarbij het de lezer vrij staat te kiezen
hetzij cholera, pest of typhus, maar waarmee, door de dichter, de oorlog wordt
bedoeld.
‘Menselik inzicht’? Menselik zeker, maar inzicht, ziet ge, dat is wat anders.

Fons van de Maele
Verzekens voor ons volk, vierde bundel. Antwerpen, Standaard, z.j. (1926).
Deze Verzekens voor ons volk zijn zonder pretentie en dat is reeds dat gewonnen.
Bovendien zijn zij vlot geschreven en vlot gerijmd. Of dit poëzie is en de schrijver
daarvan een dichter, zoals Th. van Tichelen, de inleider, het hebben wil? Volkspoëzie?
och kom, dat bestaat niet. En een poëzie waarvan de voorstelling niet vèr rijkt, is
niet door een qualitatieve begrenzing, die dan nog wel slecht gekozen is, te
verontschuldigen. En met Verzekens voor ons volk maakt men nog geen populaire
poëzie. Ook hierin bestaat fabrikaat, goed fabrikaat zelfs, en anderzijds lyriek. Deze
Verzekens nu zijn goede konfektie.

Jef Mennekens
Keur. Antwerpen, De Sikkel, (1926).
Jef Mennekens heeft een keur samengesteld uit zijn gedichten, geschreven tussen
1895 en 1923; deze keurgedichten zijn de moeite waard van herdruk en selektie en
deze anthologie mag er zijn. Het is niet kwaad er aan te worden herinnerd dat in 1895
reeds, Jef Mennekens gedichten heeft geschreven die, voor wat de hier gekozene
betreft, van een voor die tijd zeldzame formele eerlikheid en losheid getuigen.
Natuurlik is er ook wat tegen te zeggen: er komen ook in deze Keur nog gedichten
voor, waarin ‘de smart’ (‘puisqu'il faut l'appeler par son nom’) niet meer als een
werkelikheid aandoet, maar wel als een lyries requisiet. De dichters van toen hielden
meer van Ophelia, dan van Hamlet. En men ziet, buiten de eerlikheid om, de wegen
langs waar zulke voorkeur kwam: Ruskin, Dante Gabriël en de meest talentloze
schilders der 19de eeuw: de prae-rafaëlieten. Zo deed met de esthetiek, ‘de smart’
die,
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meende men, bij haar hoorde, als bij de krijger het zwaard, haar intrede in de vlaamse
letterkunde.
Maar toch schijnt mij gene Mennekens met zijn ietwat estheties-noodzakelike
smart te verkiezen boven deze van meer ‘natuurlike’ gedichten als b.v. Schooloptocht,
waarvan men alleen zeggen kan dat het goed bedoeld is.

Aug. van Cauwelaert
Liederen voor Maria. Tweede druk. Leuven, de Vlaamsche Boekenhalle,
z.j. (1927).
Binnen korte tijd verscheen een tweede druk van deze bundel; wel een bewijs van
zijn sukses en een logenstraffing tevens van de mening dat de belangstelling voor
lyriek gaandeweg afneemt.
De gedichten hebben wij destijds besproken. Bij gelegenheid van deze tweede
druk, wijzen wij nog gaarne op de typografiese verzorging. Het is, in de vlaamse
uitgeverij, vrij uitzonderlijk.

Seuphor
Diaphragme intérieur et un drapeau. Paris, ‘les écrivains réunis’, s.d.
(1926).
Op het pas-verschenen rond het boek, kan men de vraag lezen: ‘Connaissez-vous
Seuphor?’ En daarna het komplement: ‘Personnellement?’ Mijn kameraad Seuphor
neme mij mijn onwetendheid niet ten kwade, maar ik begrijp werkelik die tweede
vraag niet. Beste Seuphor! laat ons ten minste toch het pad van het heldere inzicht
niet verlaten! Iedereen, die ons kent, kent ons persoonlik. Of dacht ge soms dat men
anders onze gedichten zou lezen?
Een paar jaar geleden heb ik, in een recensie van Seuphor over jonge hollandse
dichters, en betrekkelik Marsman dan, deze waarheid gelezen ‘dat de reis naar Berlijn
gevaarlik wordt voor iemand die Parijs nog niet kent.’ Ik denk dat Seuphor mij
dankbaar zal zijn dat ik, te zijner gelegenheid, het bij een bloot herinneren aan deze
diakenhuismannetjeswaarheid laat.
Evenwel moet ik Seuphor gelukwensen. Niet om zijn knapheid, maar wel om de
waan, bij hem, van deze knapheid. Na de nederlandse, bestijgt Seuphor de franse
Parnassus. De alpenstok van de spraakleer heeft geen modern toerist nog van node.
En niet eens het begrip van taaleigen. Om van taalpsyche, deze oude moêr, niet eens
te spreken.
Seuphor is dus een groot man. Hij vraagt de mensen of ze hem persoonlik kennen.
Hij springt van de ene taal in de andere, zo maar zo: hopla. Hij zet zich aan zijn
schrijftafel, een kafeetafel, een treintafeltje en zie dit wonder: alles wat zo maar mij
niks jou niks uit de vulpen van Seuphor vloeit is knap, ik zeg het je: het is knap.
Soms, wanneer hij toevallig onoplettend is en dat de overtuiging in de a-prioriese
knapheid van zijn vulpen hem ontsnapt, schrijft hij wel een goed gedicht:
Tunis-la-Blanche.
Dat gebeurt hem echter zelden. Het zou weinig bij zijn optreden passen.
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Jos. Henskens
Voor de mensen. Brugge, Excelsior, 1927.
Jos. Henskens is een jong, expressionisties dichter. Dat hij expressionist is merk je
al dadelik aan de titel Voor de mensen. - Wie heeft al ooit tegen de mensen
geschreven? - Je merkt het nadien ook aan omslag en tekening; dat hij een dichter
is brengt de typografie je bij en dat hij jong is, merk je daaraan dat hij ‘kresjendo’
schrijft in plaats van ‘crescendo’; binnenkort krijgen we ‘kommie-vajasjeur’. Maar
waarom ook niet, zijn wij geen Vlamingen, d.w.z. hebben wij geen onvervreemdbaar
recht op disciplineloosheid?
Deze gedichten zijn: jong, katholiek, expressionisties. De reeds excessieve pathetiek
van Alb. Servaes nogmaals tot exces gedreven. Het uitstromen van deze excessen
heerst over het gedicht en de dichter, die alle formele bekommernis vergeet: een
gedicht is er dan ook niet, in de zin van een evenwicht tussen de emotie en het instinkt
en een ordenen daarvan door de formele ondervinding; er is nooit een gedicht, zoals
er bij de schrijnwerker een kast klaar staat, waarover hij tevreden blijkt.
Als ‘woord vooraf’ drie korte bladzijden van Anton van de Velde: een
onverantwoordelike woordekramerij. En dat alles zolang na het duitse expressionisme!

Theresia
Kinderen van eenzaamheid. Gedichten. Antwerpen, Janssens, 1927.
Men denkt eerst, van wege de naam, aan de spaanse mystieke, een momentje. Maar
wanneer men enkele regels heeft gehoord, denkt men al gauw aan Nahon. Dat is een
literair rekord, dat van de snelst afgelegde afstand: Theresia a Jesu-Alice Nahon:
prosit.
Vanwege haar verwantschap met de dichteres van Op zachte moeten wij de
aandacht van de heer minister van Schone Kunsten en ook die van de heren vlaamse
juryleden op deze dame Theresia vestigen. Alice Nahon, Theresia: blanc bonnet,
bonnet blanc.
Ik wed op Theresia voor de driejaarlikse prijs van vlaamse letterkunde. Immers
zij is gans perfekt ‘Gartenlaube’.

Edgard Lemaire-Dens
Rahij's gebeden en gezangen. Eerste woordsymphonie. A'dam, Van
Kampen & Zoon, 1928.
De gebeden en gezangen van Rahij vormen tezamen een woordsimfonie, ja
uitdrukkelik: een eerste woordsimfonie. Zoveel te beter dat de auteur reeds vooruit
weet dat er nog zullen ko-
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men van dezelfde soort, van de soort der simfonieën dus.
En zoals de tietel, zo ook verder de gedichten, ja zo ook het motto dat, hoeft het
gezegd, van Ruskin is. Een bundel met reusachtig veel goede wil en evenveel slechte
smaak. Ik had het liever andersom. Maar voor Lemaire-Dens is het met de
verhoudingen stellig anders gesteld: goede wil en sentimentaliteit motiveren voor
hem voldoende de dichter en het gedicht. Wie weet is de vorm een stukje spielerei
voor rijmelaars die wellicht niets beters te doen hebben. Maar die met het ‘eeuwige’
leeft en met het ‘eindeloze’ heeft andere zorgen.
De oorspronkelikheid van deze dichter moge aan enkele van zijn kwalificatieven
worden getoetst. Ik schrijf over: ‘pure klaarte’ ‘zilverende uchtendschijn’, ‘dicht
besneeuwde velden’, ‘goddelik lied’, ‘hemelse muziek’, ‘teer geprevel’, ‘'t fijn geluid
der vogels’, ‘'t groots gedruis van de zee’, ‘een eindeloos tapijt vol wondervolle
bloemen’ (blzn 13-17).
Maar, meen ik, er is weinig tegen een dichter in te brengen, die oordeelt:
‘dat 't al te vol gemoed
zich uiten moet
in tranen’
en verder zich de vraag stelt:
‘Waarom ben ik uitverkoren.’

Overtuigingen eerbiedigt men zoveel het gaat. En men vraagt zich bijgevolg, met de
dichter, af: Ja, waarom is Edgard Lemaire-Dens uitverkoren?

Henri 't Sas
Rijmelarij. Serie I. Brugge, Excelsior, 1927.
Deze rijmelarij loopt over het algemeen nogal vlot en soms zijn er aardige rijmen.
Zeker er is beter in dit genre, zo niet hier, dan elders. Als hekelaar heb ik toch nog
maar liever Tailhade en als chansonnier Couté of Bruant, vooral de eerste. Maar de
schuld van dit ten-achter-staan valt wellicht maar voor vijftig procent op de auteur
terug: immers, wat zou men in ons ‘Nederlandje’ beginnen met de verve van een
Tailhade, de mildheid van een Couté? Neen, het kan heus moeilik anders: de
nederlandse chansonnier of rijmelaar-zegger moet de degelike nederlandse wolletjes
bezingen en zich daarover verwonderen, zo niet ergeren, dat ‘de boeven bioskoop
en staatspensioen krijgen’, want Kees moet tot Jaap kunnen zeggen (je weet wel
Kees de prokuratiehouder van Schimmelpenninck & Co, en Jaap van de firma
Daendels, import-export en gros): ‘raak gezegd wat? heb je dat gehoord over de
boeven?’ Henri 't Sas kent deze grenzen en hij eerbiedigt ze. Ja, hij overdrijft zelfs
een tikje: waar het, voor het genot van de nederlandse toehoorder, zou volstaan een
ode op de pantoffel te horen, schrijft Henri 't Sas er een over de warmwaterkruik.
Het is waarachtig al te veel vlijt.
Wat zijn parodie op de moderne lyriek betreft, de rijmelaar mag ons geloven: er
zijn heel wat aangenamer en treffender pastiches op deze lyriek mogelik dan dit wat
hij ons biedt, d.i. midden het woord aan de regel te gaan, een paar hoofdletters en
een spatiëring of twee. Een beetje dun, is 't niet?
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Joris Caeymaex
Vertoeven.
Proza en poëzie van Joris Caeymaex zijn gewoonlik van een overtuigende
natuurlikheid, die zich overigens goed verdraagt met een tikje maniërisme, een niet
onaardige gekunsteldheid. Waarom niet? Met beide, schijnbaar tegenstrijdige
elementen maakte de barok meesterwerken. Het proza van Caeymaex is goed, zolang
de auteur zich buiten het specifies west-vlaamse estheticisme weet te houden dat, uit
het proza van Gezelle afgeleid, langs Verriest en Caesar Gezelle, nog altijd en te
ongekontroleerd, het ideaal blijft van onze priesters-prosateurs. Er is bij Caeymaex
een goede en een slechte overvloed. De goede dat is zijn brabants levensgenot, een
zeker (Rubensiaans) gevoel de heer-der-schepping te zijn en dit gevoel wordt natuurlik
met ene zekere tendens naar het barok uitgedrukt, het is dus naar brabantse wijze
natuurlik. De slechte overvloed bestaat in het bijna klakkeloos overnemen van de
west-vlaamse woordkunst-methode. Tot de eerste soort hoort proza als dit: ‘en 's
anderendaags, schittert en glinstert en bakert zonnezat en blij het heerlik Haslindal
vol romanties rotsespel, fraai gewas en opene dorpen; en de slingerende weg voert
u tussen twee kristallige bergwanden, witbepluimd met vluchtende wolkjes, en ge
rolt kletterend langs de goudkoepels van Well- en Wetterhorn de brede zonnepoort
der vlakte binnen, onder de heldere welkomstgroet van hutten, boomgaarden, koeien
en boterbloempjes.’ (blz. 14). Dat is overtuigend en aangenaam van ritme. Doch
daarnaast zijn er afwijkingen als b.v. dit: ‘Midden in de lichtvloed uit de ramen, op
de ronde tafel, torenend als een pagode, en overhangend als een korf, prijkt de
fruitschaal met blauwglanzende eipruimen, perzikballen en slankzoete peren.’ (12).
De tegenwoordige deelwoorden ‘torenend’ en ‘overhangend’, betekenen
onhandigheid, het beeld ‘torenend als een pagode’ is te gezocht en, in deze
gezochtheid, te simpel, en ten slotte is het bijvoeglik naamwoord ‘slankzoet’ van
een onmogelike estheterij. Zijn deze peren slank omdat ze zoet of zoet, dewijl ze
slank zijn? Bestaat er een wisselwerking van bepaling tot bepaald-zijn, is daarmee
van het ene element tot het andere een nuance uitgedrukt? Neen, dan is de koppeling
slecht. In dezelfde zin horen tot deze slechte overvloed werkwoorden als: spokespelen
(13) en reebokken (15). Huiverhijgen is reeds een beetje meer aanvaardbaar.
Joris Caeymaex is geen mystikus, zeker, maar de eenheid die er bestaat tussen het
geschapene en de Schepper wordt in zijn natuurbeschrijvend proza schoon en
gewoonlik aanvaardbaar uitgedrukt en met deze aanvaardbaarheid meen ik dat het
aanvoelen van deze eenheid organies gegroeid is, zonder opzettelikheid. Maar van
een dieper schouwen is zeker dit: ‘Juist in het midden der wouden is er als uit de
hoge - zoals een schaduw der klampers die daar zweven - een grote kruisvorm
neergevallen.’ (24)
Te midden van de baldadigheden van het jongkatholieke expressionisme (altans
men noemt deze literatuur expressionisties), is dit toch een aangename verpozing.
De houding van deze priester, die ook nog een goed woordje vindt voor het zo oude
vadertje Pan en die wenst:
‘toch moet ik, Wereld, uw geleide niet missen op mijn hemelbaan...’
is niet onaardig en, meen ik, in onze letteren vrij oorspronkelik.
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J. Mathijs Acket
Jacques Perk. A'dam, S.L. van Looy, 1926.
Dit is een uitmuntende studie over Perk. Zij is daarbij met zoveel kennis en beheersing,
naar een deduktieve methode, geschreven dat men ze leest als een vlot verhaal. Van
de algemeen lyriese ontroering naar de algemeen poëtiese ontroering en van daar
naar de verbiezondering bij Perk en deze weer in zijn elementen verbiezonderd, om
dan eindelik op de kongruentie van deze elementen te wijzen, ziedaar een methode
langs dewelke men snel en op de gemakkelikste wijze de dichter bereikt en die ons
verklaart wat, redeliker wijze, bij een dichter verklaar baar blijft. Het is dus een
methodiese reis tot vóór de poort van het imponderabele. Daarenboven weet J. Mathijs
Acket de algemeenheden, de lyriese postulaten zo niet axiomen die hij voor zijn
betoog nodig heeft, op slagende wijze voor te dragen. In die zin, zijn de zes bladzijden
van zijn inleiding fris en doeltreffend. Niet minder voortreffelik is daarna zijn
weliswaar beknopte analyse van het woord-techniese aspekt in de gedichten van Perk
en het opsporen van de verwantschappen van Perk met de 17deen 18de-eeuwse
literatuur.

Ernst Krauss
Tirol. A'dam, Meulenhoff, 1926.
Het is mogelik dat deze lyriek wel aan een fris natuurgevoel beantwoordt, zoals
sommige beoordelaars van de dichter het hebben willen, dat neemt echter niet weg
dat deze gedichten er erg verliteratuurd uitzien. Wanneer dus Georg Hermann schrijft
‘literair waardevolle prestatie’, dan heeft hij, zo of zo, in elk geval gelijk. Maar deze
zin is niet zonder ironie. Het mag literair niet slecht zijn, het blijft jammer dat het
uitsluitend dat is, literair namelik.

R. Blijstra
IJzeren vlinders. Bussum, W.N. Dinger, 1927.
‘Toen de ingenieur Frans van Heemse in de liftkooi stapte...’ - Preferenties van
Blijstra voor Tsjechof zou men gemakkelik aanvaarden. Tsjechof? Nu ja, misschien
is het ook anders, misschien heeft Blijstra nooit een novelle van Tsjechof gelezen
en men kan misschien zelfs zover gaan en zeggen dat hij nooit de naam hoorde. Maar
is er bij de jonge auteur Blijstra deze voorkeur, des te beter, het bewijst voor zijn
goede smaak. Die is er in elk geval: reeds alleen door deze nonchalante vertelwijze,
deze houding van ‘de-benen-gekruist’ en ‘nu zal ik het maar gauw vertellen, veel is
er niet aan en dan weten jullie het meteen ook.’ Er is bij Tsjechof een zekere gelijkheid
van toon in de stem van de verteller, een gelijkheid die een gedega-
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geerd zijn van het verhaalde verraadt en die geen andere prosateur heeft. Bij de
Fransen wordt het dan direkt ennui. Maar bij Tsjechof is het lang geen ennui, neen
het is meer een houding, een ekonomie misschien van de longen. Of ook wellicht
ligt hij uitgestrekt op een chaise-longue en zegt het zo maar, zonder hoog of laag,
omdat het zo past, in deze omstandigheden.
Verwant of niet verwant, voorkeur of geen voorkeur, Blijstra heeft van deze
eigenschappen. Hij schrijft van de mening uit dat verhalen toch altijd zowat een
karwei is en dat je het je, als schrijver, bijgevolg gemakkelik moet maken. En uit dit
het zich-gemakkelik-maken van de auteur wordt dan gewoonlik een voor de lezer
hoogst gemakkelik verhaal met een eenvoudige en entrainante beweging. (Dat het
tegenovergestelde, de verveling van de zichtbare inspanning van de auteur insgelijks
waar is, draagt er toe bij deze verhouding te bevestigen). Het verhaal ziet er iets
planloos uit; dat is maar de schijn van deze vertelwijze die het verhaal met het
verhalen doet samenvallen. De andere methode is dat je het verhaal als een soort
kapstok beschouwt die je langzamerhand, naar gelang het verhalen vordert, met
kleren volhangt.
Blijstra doet met een oorspronkelik proza zijn intree in de nederlandse literatuur.
De laatste poging die er gedaan werd om het nederlandse proza uit het geouwehoer
van de dames-prozaisten of dit, nog erger, der heredamesprozaïsten (Karel Wasch
b.v., de auteur van de Salonsalomé is een fraai exemplaar van de laatste kategorie)
te redden, is de neo-romantiese met Van Schendel, als eerste vertrekker en Roel
Houwink als, voorlopig, laatste. Het is plezierig te konstateren dat Blijstra er van
meet-af wat anders op gevonden heeft.
Niet al zijn verhalen zijn gelijkwaardig. Er zijn, naast uitmuntende stukken, zoals
Het grote gebeuren, zwakke dingen als Noodlot. De zwakheid van Blijstra bestaat
in een te gemakkelik aanvaarden van het konstruktieve kontrast waarop het verhaal
zal rusten. Dan desolidariseert zich de prosateur van de verteller. De prosateur blijft
goed, hij verhaalt nog steeds met dezelfde sans-gêne, maar het verhaal weigert naar
deze gemakkelikheid zich te plooien, het blijft onbeholpen en op de duur zal de lezer
het dan toch maar aanvaarden, omdat die Blijstra het aardig heeft verteld. Indien al
de verhalen de waarde hadden van Het grote gebeuren of Verjaardag, zou het
belachelik zijn IJzeren vlinders in verband met de voorwaarde een eersteling te zijn
te beschouwen. De man met ‘de seinpaalhouding’ is zo treffend en zo gaaf, dat gij
hem morgen of overmorgen zoudt kunnen ontmoeten. Gij zult hem vooreerst niet
herkennen, maar gij zult in uw herinnering zoeken en eindelik hebt ge hem: ‘verdomd,
ja, hoe vergat ik hem, de seinpaalman van Blijstra.’
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Verantwoording bij de tweede druk
1. Wijze van uitgeven
Deze tweede druk van Paul van Ostaijens Verzameld werk, deel IV, is niet langer,
zoals de eerste druk, een uitgebreide bloemlezing, maar bevat thans al diens
beschouwend proza dat in druk of in handschrift bewaard is gebleven.
Aan de in dit deel opgenomen teksten die tijdens het leven van Van Ostaijen
werden gepubliceerd, liggen deze publikaties ten grondslag, ook al zijn hiervan in
sommige gevallen nog de handschriften bewaard. Voor de na zijn dood in druk
verschenen teksten zijn echter, voor zover aanwezig, de handschriften gevolgd. Ten
slotte wordt een drietal teruggevonden handschriften hier voor het eerst gepubliceerd
en wel zijn artikelen over Auguste Mambour (blz. 303) en R. Blijstra, IJzeren vlinders
(blz. 535) en het beginfragment van zijn opstel over de door August van Cauwelaert
samengestelde bloemlezing De Vlaamsche jongeren van gisteren en heden, dat hij
niet meer heeft kunnen voltooien (blz. 402).
Evenals in de beide delen Poëzie en in de herdruk van het derde deel met Grotesken
en ander proza is ook in dit deel de spelling ongewijzigd gebleven. Een gevolg
hiervan is dat men niet alleen, zoals in de voorafgaande delen, de spelling-Kollewijn
aantreft, maar ook de spelling-De Vries en Te Winkel. Deze laatste spelling was hij
genoodzaakt te gebruiken voor zijn bijdragen aan dag- en weekbladen tot in 1918.
Kennelijke zet- en spelfouten zijn stilzwijgend gecorrigeerd, evenals
inconsequenties in de spelling binnen één opstel. Verder zijn sommige citaten in
overeenstemming gebracht met de oorspronkelijke teksten, is de weergave van titels
en tijdschriftnamen genormaliseerd en is slechts één soort aanhalingstekens gebruikt.
Andere wijzigingen vindt men hierachter in de Verantwoording bij de afzonderlijke
teksten verantwoord en zijn als volgt aangegeven: het eerste cijfer slaat op het
paginanummer van deze uitgave, het tweede op de, steeds van boven af getelde,
regel; vervolgens wordt vòòr het teken ] de in deze uitgave afgedrukte lezing
weergegeven en achter het teken ] de lezing zoals deze in de oorspronkelijke tekst
voorkomt.
In het tweede gedeelte van deze uitgave met de Bijdragen aan dag- en weekbladen
en korte boekbesprekingen wordt door een Romeinse I of II na het paginacijfer
aangegeven of het gewijzigde tekstgedeelte in de eerste of de tweede kolom voorkomt.

2. Volgorde
Het beschouwend proza is in twee delen gesplitst, waarbinnen het in chronologische
volgorde van verschijnen of - voor zover het niet tijdens zijn leven is gepubliceerd
- van ontstaan is afgedrukt. Het eerste deel bevat de bijdragen aan tijdschriften en
de teksten van zijn lezingen, het tweede deel de bijdragen aan dag- en weekbladen
en de korte
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besprekingen die grotendeels voor de rubriek Bibliografie van het tijdschrift
Vlaamsche Arbeid werden geschreven. Door deze splitsing wordt bereikt dat eerst
de meer uitgebreide opstellen, kritieken en lezingen worden aangeboden en vervolgens
het meer journalistieke werk - waaronder echter ook een uitgebreid feuilleton over
De voorgeschiedenis van de Vlaamsche Beweging - en de beknopte
boekaankondigingen.

3. Verantwoording bij de afzonderlijke teksten
ZELFBIOGRAFIE. Het eerst, postuum, gepubliceerd in de letterkundige almanak Erts,

Amsterdam, 1929, blz. 11. Het hier gevolgde handschrift is in het bezit van de erven
Gaston Burssens.
NASIONALISME EN HET NIEUWE GESLACHT. Het eerst gepubliceerd in De
Goedendag, jg. 22, nr. 8, juni 1916, blz. 127-131.
OVER HET TRAGIESE VAN DE BEWEGING. Het eerst gepubliceerd in De Goedendag,
jg. 23, feestnummer, [september] 1916, blz. 99-103.
OVER DYNAMIEK. Het eerst gepubliceerd in De Goedendag, jg. 23, nr. 6, april
1917, blz. 83-86 en nr. 7-8, mei-juni 1917, blz. 101-108.
OVER HET WERK VAN OSCAR EN FLORIS JESPERS. Het eerst gepubliceerd in
Vlaamsch Leven, jg. 2, nr. 37, 17 juni 1917, blz. 580-583.
HET WERK VAN PAUL JOOSTENS. Het eerst gepubliceerd in Vlaamsch Leven, jg.
2, nr. 49, 9 september 1917, blz. 771-775.
KANTTEKENINGEN BIJ DIVERSE ONDERWERPEN. Het eerst gepubliceerd in De
Goedendag, jg. 24, nr. 5, mei-juni 1918, blz. 47-59.
EKSPRESSIONISME IN VLAANDEREN. Het eerst gepubliceerd in De Stroom, Algemeen
maandschrift voor Vlaanderen, jg. 1, nr. 2, 15 augustus 1918, blz. 103-117, nr. 3, 15
september 1918, blz. 152-171 en nr. 4, 15 oktober 1918, blz. 208-224.
VOORWOORD BIJ ZES LINO'S VAN FLORIS JESPERS. Het eerst gepubliceerd in de
map Floris Jespers, 6 Linos, Het Sienjaal, Antwerpen, 1919.
OPEN BRIEF AAN DE HEER KAMIEL HUIJSMANS. Het eerst gepubliceerd in De Toorts,
jg. 5, nr. 17, 24 april 1920.
WAT IS ER MET PICASSO. Het eerst gepubliceerd in Ruimte, jg. 1, nr. 8-9, 1920,
blz. 93-99.
ROND HET VLAAMSE PROBLEEM. Het eerst gepubliceerd in De Nieuwe Tijd, jg.
26, nr. 3, 1 februari 1921, blz. 87-93 en nr. 4, 15 februari 1921, blz. 121-125.
SIENJAAL, IN BELGIË HET TIJDSCHRIFT VAN DE NIEUWE KUNST. Het eerst
gepubliceerd in een circulaire voor het (nooit verschenen) tijdschrift Sienjaal. De
circulaire bevindt zich in het Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven te
Antwerpen.
ET VOILÀ, EEN INLEIDEND MANIFEST. Deze tekst is een uitwerking van de
voorgaande circulaire en werd het eerst, postuum, gepubliceerd in de eerste druk van
Paul van Ostaijen, Verzameld werk, deel IV, Antwerpen, Den Haag, Amsterdam,
1956, blz. 84-90. Het hier gevolgde handschrift is in het bezit van de erven Gaston
Burssens.
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ger, jg. 2, nr. 2, 1920 [maart 1921], blz. 62-64.
EIND GOED ALLES GOED. Het eerst gepubliceerd in Ruimte, jg. 2, nr. 4-5, april-mei
1921, blz. 49-61.
HEINRICH CAMPENDONK. Het eerst gepubliceerd in Das Kunstblatt, jg. 5, nr. 6,
juni 1921, blz. 180-186.
OPEN BRIEF AAN JOS. LÉONARD. Het eerst gepubliceerd in Het Getij, jg. 7, nr. 4,
april 1922, blz. 85-91.
Ten opzichte van de tekst in deze uitgave vertoont de eerste publikatie de volgende
afwijking:
blz. 157, r. 37: het Ignitum cum Deo soliloquium ] de ‘Solliloquiae divinae’
MODERNISTIESE DICHTERS. Het eerst gepubliceerd in Vlaamsche Arbeid, jg. 13,
nr. 9-10, september-oktober 1923, blz. 371-377 en nr. 11-12, november-december
1923, blz. 448-463.
Ten opzichte van de tekst in deze uitgave vertoont de eerste publikatie de volgende
afwijkingen:
blz. 164, r. 13: Matador ] Matado
blz. 165, r. 30: (Moens: Pogen, nr. 3) ] (Moens: Pogen, nr. 4)
blz. 173, r. 1: 1923) ] 1922)
blz. 173, r. 16-17: (De Stem, Maart '23) ] (De Stem, Maart '22)
blz. 175, r. 31: Rythme en beeld ] De eeuwige lyriek
blz. 178, r. 17: Sous la robe ] Sur la robe
HEINRICH CAMPENDONK. Het eerst gepubliceerd in Sélection, nouvelle série,
troisième année, december 1923, blz. 142-157.
FRANSE LITERATUUR. Het eerst gepubliceerd in Vlaamsche Arbeid, jg. 14, nr. 3,
maart 1924, blz. 106-113.
BRUSSEL ONTDEKT MARC CHAGALL. Het eerst gepubliceerd in Vlaamsche Arbeid,
jg. 16 [14], nr. 4, april 1924, blz. 144-145.
HOLLANDSE DICHTERS OF DE ZICHTBARE WEGEN VAN DE GENITIEF. Het eerst
gepubliceerd in Vlaamsche Arbeid, jg. 14, nr. 5, mei 1924, blz. 177-185.
DICHTERS. Het eerst gepubliceerd in Vlaamsche Arbeid, jg. 14, nr. 8-9,
augustus-september 1924, blz. 314-320.
OSCAR JESPERS. Het eerst gepubliceerd in Vlaamsche Arbeid, jg. 14, nr. 12,
december 1924, blz. 387-403.
NOTES SUR FLORIS JESPERS. Het eerst gepubliceerd in Sélection, jg. 4, nr. 4, januari
1925, blz. 308-320.
PAUL-GUSTAVE VAN HECKE. Het eerst gepubliceerd in Vlaamsche Arbeid, jg. 15,
nr. 1, januari 1925, blz. 30-34.
Ten opzichte van de tekst in deze uitgave vertoont de eerste publikatie de volgende
afwijkingen:
blz. 241, r. 1: Harmonica behoort tot de eerste, de Enfantines, ] Harmo- [hierna
is in het zetsel een regel weggevallen en de volgende regel dubbel gezet]
blz. 241, r. 13: Cocteau (Poésies, 1920) ] Cocteau (Poèmes 1920)
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VLAAMSE DICHTKUNST I.

Het eerst gepubliceerd in Vlaamsche Arbeid, jg. 15, nr. 3,

maart 1925, blz. 81-86.
VLAAMSE DICHTKUNST II. Het eerst gepubliceerd in Vlaamsche Arbeid, jg. 15, nr.

5-6, mei-juni 1925, blz. 186-194.
GASTON BURSSENS. Het eerst gepubliceerd in Vlaamsche Arbeid, jg. 15, nr. 7-8,
juli-augustus 1925, blz. 252-257.
PROEVE VAN PARALLELLEN TUSSEN MODERNE BEELDENDE KUNST EN MODERNE
DICHTKUNST. Deze lezing werd het eerst, postuum, gepubliceerd door Gaston Burssens

in de bundel Self-defense, Antwerpen, 1933, blz. 53-88. Van het hier gevolgde
handschrift, in het bezit van de erven Gaston Burssens, ontbreken de bladen 12 tot
en met 16, voor welk gedeelte de eerste publikatie van Burssens is gevolgd.
Ten opzichte van de tekst in deze uitgave vertoont het handschrift de volgende
afwijkingen:
blz. 264, r. 11: jongste is. ] jongste.
blz. 264, r. 35-36: ogenblik waarop deze ] ogenblik waar deze
blz. 268, r. 27: wel een zeer ] wel zeer
blz. 269, r. 12-13: het haar als schakel tussen ] het haar schakel als tussen
blz. 273, r. 5: roert niet het lyries-techniese, maar wel het psychiese. ] roert niet
komt [deze drie woorden doorgestreept] roert niet uit het lyries-techniese, maar wel
uit het psychiese.
blz. 273, r. 31: Na: ‘subjektiefste’ wordt het handschrift onderbroken en is de door
Gaston Burssens verzorgde tekst uit Self-defense gevolgd.
blz. 277, r. 1 na het gedicht: Vanaf ‘Wat ik met deze tegenstelling...’ wordt weer
het handschrift gevolgd.
blz. 279, r. 5: voor vijf en negentig procent van ] voor vijf en negentig van
blz. 279, r. 36: het vergelekene ] het vergelijkte
blz. 280, r. 13: het vergelekene ] het vergelijkte
blz. 280, r. 19: in de plaats ] aan de plaats
AUGUST VAN CAUWELAERT. Het eerst gepubliceerd in Vlaamsche Arbeid, jg. 15,
nr. 9-10, september-oktober 1925, blz. 312-316.
LE RENOUVEAU LYRIQUE EN BELGIQUE. Het eerst gepubliceerd in 7 Arts, jg. 4, nr.
5, 15 november 1925.
MAURICE GILLIAMS. Het eerst gepubliceerd in Vlaamsche Arbeid, jg. 15, nr. 11,
november 1925, blz. 347-351.
RICHTINGEN IN DE MODERNE VLAAMSE POËZIE. Dit beginfragment van een lezing
werd het eerst, postuum, gepubliceerd door Gerrit Borgers in Maatstaf, jg. 15, nr. 5,
augustus 1967, blz. 278-284. Het handschrift, in het bezit van de erven Gaston
Burssens, vertoont ten opzichte van de tekst in deze uitgave de volgende afwijkingen:
blz. 297, r. 30: bijna niets te winnen had ] bijna niets te verliezen had [daarvóór
was in het handschrift ‘winnen’ doorgestreept en ‘verliezen’ erboven geschreven].
blz. 298, r. 5: te kunnen komen aanzetten ] te kunnen aanzetten
KAREL VAN DEN OEVER I. Het eerst gepubliceerd in Vlaamsche Arbeid, jg. 21 [=
16],
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nr. 4, april 1926, blz. 141-145.
AUGUSTE MAMBOUR. Niet eerder gepubliceerd handschrift in het bezit van het
Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven te Antwerpen.
ENQUÊTE SUR LA JEUNE PEINTURE FRANçAISE. Het eerst gepubliceerd in Sélection,
jg. 5, nr. 8, mei 1926, blz. 194-196.
QUELQUES NOTES SUR LA SITUATION ARTISTIQUE EN FLANDRE. Het eerst
gepubliceerd in La Nervie, IIIe série, 7e année, nr. 5, mei 1926, blz. 1-4.
ALICE NAHON. Het eerst gepubliceerd in Vlaamsche Arbeid, jg. 21, nr. 5, mei 1926,
blz. 180-183.
HENRI BRUNING EN ALBERT KUYLE. Het eerst gepubliceerd in Vlaamsche Arbeid,
jg. 21, nr. 6-7, juni-juli 1926, blz. 240-247.
SELF-DEFENCE. Het eerst, postuum, gepubliceerd in Vlaamsche Arbeid, jg. 23, nr.
3-4, mei-augustus 1928, blz. 188-205, in de volgorde: Kanttekeningen (=
Aantekeningen, waarvan nr. VI in Vlaamsche Arbéid ontbrak), Wies Moens en ik,
Burssens, Du Perron en ik, Armoede, Het vouwbeen, Anekdote of Sint Jan kent zijn
volk, De literatuurkenner verder aan het woord, Onze grote voorganger (een bewerkte
vertaling door Gaston Burssens van het interview Une heure avec... - zie blz. 523
van deze uitgave) en Boerebedrog en realiteitzin. Vervolgens werden deze opstellen
in de door Gaston Burssens verzorgde bundel Self-defense (Antwerpen, 1933)
opgenomen in gewijzigde volgorde en uitgebreid met Nogmaals poëzie,
Voorzichtigheidsmaatregel, Jeugdgrillen of wat? (dit opstel bleek later niet door Van
Ostaijen te zijn geschreven) en De literatuuren kunstbewonderaar.
In deze uitgave is eerst het handschrift, in het bezit van de erven Burssens,
weergegeven, dat uit zes blocnotevellen en één tussengevoegd kwartovel bestaat,
waarvan alleen de bladzijden 9 en 11 door Van Ostaijen genummerd zijn. Dit
handschrift bevat, aansluitend, de opstellen Aantekeningen I-VI (waarvan IV t/m VI
niet zijn genummerd), Wies Moens en ik, Klare wijn, Het vouwbeen, Anekdote of
Sint Jan kent zijn volk, De literatuurkenner verder aan het woord en Boerebedrog
en realiteitzin. Deze laatste tekst wordt in het handschrift afgebroken na de woorden
‘Maar de eigenwijsheid van tante heeft voor gevolg dat Kareltje, schuchter en
bevreesd’ (in deze uitgave: blz. 334, regel 27). Voor de laatste zes regels van
Boerebedrog en realiteitzin is de in Vlaamsche Arbeid gepubliceerde tekst gevolgd.
Vervolgens is het handschrift, eveneens in het bezit van de erven Burssens,
weergegeven dat uit twee blocnotevellen bestaat, die op drie zijden beschreven zijn
met de tekst Armoede.
Daarna is het handschrift van Burssens, Du Perron en ik afgedrukt, dat in het bezit
van H. Dirkx is en uit twee, aan één zijde beschreven, blocnotevellen bestaat.
Ten slotte volgen in deze uitgave Nogmaals-poëzie, Voorzichtigheidsmaatregel
en De literatuur- en kunstbewonderaar naar de eerste publikatie hiervan door Gaston
Burssens in Self-defense, 1933. Van deze teksten zijn geen handschriften bekend.
Nogmaals poëzie is ontleend aan een verloren gegane brief van Van Ostaijen aan E.
du Perron uit maart 1925. Van de twee andere teksten staat niet met stelligheid vast
of deze van
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Van Ostaijen dan wel van Gaston Burssens zijn.
Het eerste handschrift van Self-defence vertoont ten opzichte van de tekst in deze
uitgavede volgende afwijkingen:
blz. 325, r. 3: moeten binnen korte tijd ] moeten op binnen kort
blz. 325, r. 6 van III: het deed het daar ] het deed daar
blz. 325, r. 7 van III: Het aquarium hief ] Het aquarium hof
blz. 327, r. 19 van VI: voor de dichter ] voor dit dichter
blz. 330, r. 3-4 van Het vouwbeen: gemakkelik maakt ] gemakkelik gemaakt
blz. 331, r. 25-26: het boek links, het vouwbeen rechts ] het boek, het vouwbeen
rechts
blz. 331, r. 6 van Anekdote: Ik heb gezegd ] Ik gezegd
blz. 333, r. 30-31: voor Melopee is deze zin ‘Onder de maan schuift de lange
rivier’. ] voor Melopee is deze zin ‘ ’.
BREUGEL. Het eerst gepubliceerd in Vlaamsche Arbeid, jg. 21, nr. 8, augustus
1926, blz. 281-290.
HUBERT DUBOIS. Het eerst gepubliceerd in Vlaamsche Arbeid, jg. 21, nr. 10,
oktober 1926, blz. 385-390.
KAREL VAN DE WOESTIJNE. Het eerst gepubliceerd in Vlaamsche Arbeid, jg. 21,
nr. 11, november 1926, blz. 414-421.
KAREL VAN DEN OEVER II. Het eerst gepubliceerd in Vlaamsche Arbeid, jg. 21,
nr. 12, december 1926, blz. 502-508.
GEBRUIKSAANWIJZING DER LYRIEK. Het eerst gepubliceerd in Vlaamsche Arbeid,
jg. 22, nr. 1-2, januari-april 1927, blz. 50-63.
MARNIX GIJSEN. Het eerst gepubliceerd in Vlaamsche Arbeid, jg. 22, nr. 3, mei-juni
1927, blz. 145-152.
Ten opzichte van de tekst in deze uitgave vertoont de eerste publikatie de volgende
afwijking:
blz. 387, r. 2: wordt hem niet tot ] wordt hem zich tot
MARSMAN OF VIJFTIG PROCENT. Het eerst gepubliceerd in Vlaamsche Arbeid, jg.
22, nr. 5-6, september-december 1927, blz. 345-356.
Ten opzichte van de tekst in deze uitgave vertoont de eerste publikatie de volgende
afwijkingen:
blz. 391, r. 1-2 van de noot: excuseert Poot zich later daarvoor dat hij ] excuseert
Poot zich later, daarom hij
blz. 399, r. 6: maar wel beelding ] maar wel beelding [doorgestreept en vervangen
door:] beelden
CIRCULAIRE VOOR AVONTUUR. Het eerst gepubliceerd als een circulaire van vier
bladzijden in januari 1928. De door Van Ostaijen opgestelde tekst was door E. du
Perron bewerkt en in de spelling-De Vries en Te Winkel overgezet. De in deze uitgave
afgedrukte tekst is die van het oorspronkelijke kladhandschrift van Van Ostaijen, dat
uit twee, aan drie zijden beschreven, blocnotevellen bestaat en in het bezit is van de
erven Gaston Burssens.
AUGUST VAN CAUWELAERT. Niet eerder gepubliceerd, onvoltooid, kladhandschrift
op
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twee, aan drie zijden beschreven, blocnotevellen en in het bezit van de erven Gaston
Burssens. Dit artikel was bedoeld als kopij voor Vlaamsche Arbeid.
KUNST VAN HEDEN. Het eerst gepubliceerd in Carolus, jg. 4, nr. 15, 9 april 1914.
DRIEJAARLIJKSCHE TENTOONSTELLING. Het eerst gepubliceerd in Carolus, jg. 4,

nr. 23, 4 juni 1914.
ZIJN EIGEN LEVEN LEVEN. Het eerst gepubliceerd in Rechtuit, tweede reeks, nr. 1,

juni 1914.
TAALBROEDERLIJKHEID IN NEDERLAND.

Het eerst gepubliceerd in Vlaamsche
Gazet-Het Laatste Nieuws, jg. 1, nr. 4, 23 november 1914.
DE LETTERKUNDE BEPROEFD. Het eerst gepubliceerd in Vlaamsche Gazet-Het
Laatste Nieuws, jg. 1, nr. 9, 28 november 1914.
EERLIJKE WAPENSTILSTAND. Het eerst, onder het pseudoniem Pauwel, gepubliceerd
in Vlaamsche Gazet-Het Laatste Nieuws, jg. 1, nr. 14, 3 december 1914.
MIJN DORPKEN. Het eerst gepubliceerd in Vlaamsche Gazet-Het Laatste Nieuws,
jg. 1, nr. 25, 14 december 1914.
HUGO VON HOFMANNSTHAL. Het eerst gepubliceerd in Vlaamsche Gazet-Het
Laatste Nieuws, jg. 1, nr. 28, 17 december 1914.
DE VLAAMSCHE ZIEL. Het eerst, onder het initiaal P., gepubliceerd in Vlaamsche
Gazet-Het Laatste Nieuws, jg. 1, nr. 40, 29 december 1914.
Ten opzichte van de tekst in deze uitgave vertoont de eerste publikatie de volgende
afwijking:
blz. 419, II, r. 34: breidde zich uit ] breidde ze uit
EVOLUTIE. Niet eerder gepubliceerd typoscript met correcties in Van Ostaijens
hand en door hem ondertekend met het pseudoniem Pauwel. Dit typoscript, in het
bezit van H. Goris, was waarschijnlijk bestemd voor de Vlaamsche Gazet-Het Laatste
Nieuws, maar is hierin niet opgenomen.
KERSTMISTENTOONSTELLING VAN HET KUNSTVERBOND. Het eerst, zonder
ondertekening, gepubliceerd in Het Tooneel, jg. 1, nr. 6, januari 1916.
VOORGESCHIEDENIS DER VLAAMSCHE BEWEGING. Het eerst, als wekelijks feuilleton,
gepubliceerd in Ons Land, jg. 4, nr. 12 t/m 41, 23 juli 1916 t/m 9 februari 1917.
Ten opzichte van de tekst in deze uitgave vertoont de eerste publikatie de volgende
afwijkingen:
blz. 435, I, r. 4: toegepast wordt, volgt het a fortiori buitenlandsch ] toegepast
worden, volgt het a forciori binnenlandsch
blz. 435, I, r. 23: zooals hun nu ] volgens hun nu
blz. 438, II, r. 45: - en het is niet merk- ] en het niet merkblz. 441, I,r. 26-27: behouden wil zien ] behouden zien
blz. 444, I, r. 47: landen zou willen regelen ] landen zoo willen regelen
blz. 447, II, r. 6-7: Aldus zullen we beginnen ] Aldus zullen beginnen
blz. 448, II, r. 37: meermaals herhaald gebod ] meermaals herhaald verbod
blz. 455, II, r. 1: in het huwelijk te doen treden ] in het huwelijk doen te treden
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blz. 455, II, r. 15: niet enkel in enkele centra ] niet in enkel in elke centra
blz. 456, II, r. 2: ethnisch ] ethisch
blz. 457, II, r. 7: dat der Nootisten ] dat der van der Nootisten
blz. 457, II, r. 39: althans ] spijts
blz. 458, II, r. 44: Verder heeft men de struikrooverijen door den ] Verder hebben
men de struikrooverijen van den
blz. 461, I, r. 21: niet deelnamen ] geen deelnamen
blz. 472, I, r. 4-5 van Nawoord: met 1830 aanvang te doen nemen ] met 1830 doen
aanvang te nemen
DE NAAKTE VROUW. Het eerst gepubliceerd in Ons Land, jg. 4, nr. 23, 8 oktober
1916.
DE DWAZE MAAGD. Het eerst gepubliceerd in Ons Land, jg. 4, nr. 25, 22 oktober
1916.
PRO DOMO. Het eerst gepubliceerd in Ons Land, jg. 4, nr. 27, 5 november 1916.
ZAZA. Het eerst gepubliceerd in Ons Land, jg. 4, nr. 28, 12 november 1916.
HET ZEVENDE GEBOD. Het eerst gepubliceerd in Ons Land, jg. 4, nr. 28, 12
november 1916.
Ten opzichte van de tekst in deze uitgave vertoont de eerste publikatie de volgende
afwijkingen:
blz. 477, II, r. 13: en zelf tot het publiek ] en zelfs tot het publiek
blz. 478, II, r. 4: geval is -, het verbreken ] geval is, het verbreken
HET ZEVENDE GEBOD. Het eerst gepubliceerd in Ons Land, jg. 4, nr. 29, 19
november 1916.
Ten opzichte van de tekst in deze uitgave vertoont de eerste publikatie de volgende
afwijkingen:
blz. 479, I, r. 37: niet vaak ] maar vaak
blz. 480, I, r. 5: een nog al jong scepticus ] een nog als jong scepticus
RECHTERS EERZUCHT. Het eerst gepubliceerd in Ons Land, jg. 4, nr. 29, 19
november 1916.
Ten opzichte van de tekst in deze uitgave vertoont de eerste publikatie de volgende
afwijking:
blz. 480, I, r. 14: van Heijermans zich ] van Heyermans het
DE KLEINEN. Het eerst gepubliceerd in Ons Land, jg. 4, nr. 30, 26 november 1916.
Ten opzichte van de tekst in deze uitgave vertoont de eerste publikatie de volgende
afwijking:
blz. 481, II, r. 29: dat er ook wat meer ] dat er op ook wat meer
BELOFTEN VAN HAVERE. Het eerst gepubliceerd in Ons Land, jg. 4, nr. 30, 26
november 1916.
Ten opzichte van de tekst in deze uitgave vertoont de eerste publikatie de volgende
afwijkingen:
blz. 482, II, r. 2: onoverkomelijke ] overkomelijke
blz. 482, II, r. 48: bekroond wordt ] bekeurd wordt
DE KLEINEN. Het eerst gepubliceerd in Ons Land, jg. 4, nr. 31, 3 december 1916.
DE OPGAANDE ZON. Het eerst gepubliceerd in Ons Land, jg. 4, nr. 31, 3 december
1916.
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Ten opzichte van de tekst in deze uitgave vertoont de eerste publikatie de volgende
afwijking:
blz. 485, I, r. 40: éen de twee takken leven ] eén de twee takkende leven
DE OPGAANDE ZON. Het eerst gepubliceerd in Ons Land, jg. 4, nr. 32, 10 december
1916.
DE DIEF. Het eerst gepubliceerd in Ons Land, jg. 4, nr. 33, 17 december 1916.
Ten opzichte van de tekst in deze uitgave vertoont de eerste publikatie de volgende
afwijking:
blz. 487, II, r. 6: verkiezen overigens boven ] verkiezen overigens aan
EENE MISDADIGE. BIETJE. Het eerst gepubliceerd in Ons Land, jg. 4, nr. 33, 17
december 1916.
EENE MISDADIGE. BIETJE. Het eerst gepubliceerd in Ons Land, jg. 4, nr. 34, 24
december 1916.
Ten opzichte van de tekst in deze uitgave vertoont de eerste publikatie de volgende
afwijkingen:
blz. 488, II, r. 23: Van Mr. Bertrijn ] Mr. Bertrijn
blz. 488, II, r. 24: wat de uitspraak ] was de voor uitspraak
DE MEESTER DER SMELTOVENS. Het eerst gepubliceerd in Ons Land, jg. 4, nr. 35,
31 december 1916.
DE HINDERLAAG. Het eerst gepubliceerd in Ons Land, jg. 4, nr. 35, 31 december
1916.
DE HINDERLAAG. Het eerst gepubliceerd in Ons Land, jg. 4, nr. 36, 7 januari 1917.
OP HOOP VAN ZEGEN. Het eerst gepubliceerd in Ons Land, jg. 4, nr. 38, 21 januari
1917.
Ten opzichte van de tekst in deze uitgave vertoont de eerste publikatie de volgende
afwijking:
blz. 492, II, r. 21: precies mijn sterkste zijde niet ] precies mijn sterkste niet
MARTEN MELSEN. Het eerst gepubliceerd in Ons Land, jg. 4, nr. 39, 28 januari
1917.
Ten opzichte van de tekst in deze uitgave vertoont de eerste publikatie de volgende
afwijking:
blz. 494, II, r. 5-6: kan hoogstens een boerenkermis zijn. ] kan hoogstens een
foerenkermis zijn.
HET SCHANDAAL. Het eerst gepubliceerd in Ons Land, jg. 4, nr. 39, 28 januari
1917.
MEVROUW WARREN'S BEDRIJF. Het eerst gepubliceerd in Ons Land, jg. 4, nr. 40,
2 februari 1917.
Ten opzichte van de tekst in deze uitgave vertoont de eerste publikatie de volgende
afwijking:
blz. 497, I, r. 22: dualistisch ] realistisch [correctie van Van Ostaijen zelf in nr. 41
van Ons Land]
HET MEISJE VAN ARLES. Het eerst gepubliceerd in Ons Land, jg. 4, nr. 41, 9 februari
1917.
GHETTO. Het eerst gepubliceerd in Ons Land, jg. 4, nr. 42, 16 februari 1917.
Ten opzichte van de tekst in deze uitgave vertoont de eerste publikatie de volgende
afwijking:
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blz. 498, II, r. 24: Overigens, deze eersteling] Overigens in deze eersteling
SPOKEN. Het eerst gepubliceerd in Ons Land, jg. 4, nr. 43, 23 februari 1917.
OSCAR EN FLORIS JESPERS. Het eerst, zonder ondertekening, gepubliceerd in Ons
Land, jg. 4, nr. 43, 23 februari 1917.
OSCAR EN FLORIS JESPERS. Het eerst gepubliceerd in Ons Land, jg. 4, nr. 45, 10
maart 1917.
Ten opzichte van de tekst in deze uitgave vertoont de eerste publikatie de volgende
afwijkingen:
blz. 502, I, r. 11: In dezen wil ] Dezen wil
blz. 502, II, r. 6: want zoover de ] want zoowel al de [Marc: denn soweit die]
blz. 503, II, r. 36: het lijkt wel ] het blijkt wel
MARGARETHA GAUTHIER. Het eerst gepubliceerd in Ons Land, jg. 4, nr. 44, 3 maart
1917.
NAAR AANLEIDING DER TENTOONSTELLING VAN PAUL JOOSTENS. Het eerst
gepubliceerd in Ons Land, jg. 4, nr. 47, 24 maart 1917.
Ten opzichte van de tekst in deze uitgave vertoont de eerste publikatie de volgende
afwijking:
blz. 506, II, r. 30-31: ‘diepschokkende emotie’ van hem zijn natuurlijk ]
‘diepbeschokkende emotie’ van zijn natuurlijk
OVER HET WERK VAN PAUL JOOSTENS. Het eerst gepubliceerd in Ons Land, jg. 4,
nr. 51, 21 april 1917.
Ten opzichte van de tekst in deze uitgave vertoont de eerste publikatie de volgende
afwijking:
blz. 508, I, r. 19, 23 en 32: godsvlucht ] godsvrucht
DE ZAAK MERCIER. Het eerst gepubliceerd in Ons Land, jg. 5, nr. 38, 26 januari
1918.
EMIEL L.M. JESPERS. Het eerst gepubliceerd in de Antwerpsche Courant, jg. 4, nr.
127, 12 mei 1918.
Ten opzichte van de tekst in deze uitgave vertoont de eerste publikatie de volgende
afwijking:
blz. 513, I, r. 13: sukses voor hem was zijne ] sukses was hem aan zijne
PAUL NEUHUYS. Het eerst gepubliceerd in Het Overzicht, nr. 20, januari 1924, blz.
139.
HERMANN CONRADI. Het eerst gepubliceerd in Het Overzicht, nr. 21, april 1924,
blz. 163.
KURT LIEBMANN. Het eerst gepubliceerd in Het Overzicht, nr. 21, april 1924, blz.
163.
J. DE WAELHEIJNS. Het eerst gepubliceerd in Vlaamsche Arbeid, jg. 14, nr. 6-7,
juni-juli 1924, blz. 257.
ALFRIED DE GEEST. Het eerst gepubliceerd in Vlaamsche Arbeid, jg. 15, nr. 1,
januari 1925, blz. 39-40.
TER-LASNE (MALGRÉTOUT). Het eerst gepubliceerd in Vlaamsche Arbeid, jg. 15,
nr. 1, januari 1925, blz. 40.
DUCO PERKENS. Het eerst gepubliceerd in Het Overzicht, nr. 22-23-24, februari
1925, blz. 171-172.
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LAMBRECHT LAMBRECHTS.

Het eerst gepubliceerd in Het Overzicht, nr. 22-23-24,
februari 1925, blz. 172-173.
HENRI BRUNING. Het eerst gepubliceerd in Het Overzicht, nr. 22-23-24, februari
1925, blz. 173.
GERARD VAN DUYN. Het eerst gepubliceerd in Het Overzicht, nr. 22-23-24, februari
1925, blz. 173-174.
ROEL HOUWINK. Het eerst gepubliceerd in Het Overzicht, nr. 22-23-24, februari
1925, blz. 174-175.
G.J. DODD. Het eerst gepubliceerd in Vlaamsche Arbeid, jg. 15, nr. 2, februari
1925, blz. 75.
J. DECROOS. Het eerst gepubliceerd in Vlaamsche Arbeid, jg. 15, nr. 2, februari
1925, blz. 76.
DUCO PERKENS. Het eerst gepubliceerd in Vlaamsche Arbeid, jg. 15, nr. 2, februari
1925, blz. 76.
Ten opzichte van de tekst in deze uitgave vertoont de eerste publikatie de volgende
afwijking:
blz. 521, I, r. 4: en in het ] en is het
WILLY KONINCKX. Het eerst gepubliceerd in Vlaamsche Arbeid, jg. 15, nr. 3, maart
1925, blz. 112.
KARL WAGENFELD. Het eerst gepubliceerd in Vlaamsche Arbeid, jg. 15, nr. 5-6,
mei-juni 1925, blz. 212.
UNE HEURE AVEC... Het eerst gepubliceerd in Le XXe Siècle, 18 oktober 1925.
Ten opzichte van de tekst in deze uitgave vertoont de eerste publikatie de volgende
afwijkingen:
blz. 524, I, r. 20: qui affirment ] qui infirment
blz. 524, I, r. 41: Tous les poètes ] Tous les peintres
MARC R. BREYNE. Het eerst gepubliceerd in Vlaamsche Arbeid, jg. 16, nr. 6-7,
juni-juli 1926, blz. 278-279.
JOZEF SIMONS. Het eerst gepubliceerd in Vlaamsche Arbeid, jg. 16, nr. 9, september
1926, blz. 357-358.
HILARION THANS. Het eerst gepubliceerd in Vlaamsche Arbeid, jg. 16, nr. 10,
oktober 1926, blz. 399.
A. VAN ACKER. Het eerst gepubliceerd in Vlaamsche Arbeid, jg. 16, nr. 10, oktober
1926, blz. 399-400.
CLEMENS VAN DER STRAETEN. Het eerst gepubliceerd in Vlaamsche Arbeid, jg.
16, nr. 10, oktober 1926, blz. 400.
GEO NORGE. Het eerst gepubliceerd in Vlaamsche Arbeid, jg. 16, nr. 11, november
1926, blz. 438-439.
FRANS DE WILDE. Het eerst gepubliceerd in Vlaamsche Arbeid, jg. 22 [17], nr.
1-2, januari-april 1927, blz. 119-120. Het artikel in Vlaamsche Arbeid is abusievelijk,
zoals uit het bewaard gebleven handschrift blijkt, ondertekend met: v.D.
JAN JANS. Het eerst gepubliceerd in Vlaamsche Arbeid, jg. 22 [17], nr. 1-2, januari-
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april 1927, blz. 120.
Ten opzichte van de tekst in deze uitgave vertoont de eerste publikatie de volgende
afwijkingen:
blz. 529, II, r. 4: voor de hoge ] van de hoge
blz. 529, II, r. 13: zoals je in ] zoals ze in
MAURITS DE DONCKER. Het eerst gepubliceerd in Vlaamsche Arbeid, jg. 22 [17],
nr. 1-2, januari-april 1927, blz. 121.
FONS VAN DE MAELE. Het eerst gepubliceerd in Vlaamsche Arbeid, jg. 22 [17],
nr. 5-6, september-december 1927, blz. 372.
JEF MENNEKENS. Het eerst gepubliceerd in Vlaamsche Arbeid, jg. 22 [17], nr. 5-6,
september-december 1927, blz. 372-373.
AUG. VAN CAUWELAERT. Het eerst gepubliceerd in Vlaamsche Arbeid, jg. 22 [17],
nr. 5-6, september-december 1927, blz. 373.
SEUPHOR. Het eerst gepubliceerd in Vlaamsche Arbeid, jg. 22 [17], nr. 5-6
september-december 1927, blz. 373.
JOS. HENSKENS. Het eerst gepubliceerd in Vlaamsche Arbeid, jg. 23, nr. 1-2,
januari-april 1928, blz. 111.
THERESIA. Het eerst gepubliceerd in Vlaamsche Arbeid, jg. 23, nr. 1-2, januari-april
1928, blz. 111.
EDGARD LEMAIRE-DENS. Het eerst gepubliceerd in Vlaamsche Arbeid, jg. 23, nr.
1-2, januari-april 1928, blz. 121-122.
HENRI 'T SAS. Het eerst gepubliceerd in Vlaamsche Arbeid, jg. 23, nr. 1-2,
januari-april 1928, blz. 122.
JORIS CAEYMAEX. Het eerst gepubliceerd in Vlaamsche Arbeid, jg. 23, nr. 1-2,
januari-april 1928, blz. 122-123.
J. MATHIJS ACKET. Het eerst gepubliceerd in Vlaamsche Arbeid, jg. 23, nr. 1-2,
januari-april 1928, blz. 123.
ERNST KRAUSS. Het eerst gepubliceerd in Vlaamsche Arbeid, jg. 23, nr. 1-2,
januari-april 1928, blz. 124.
R. BLIJSTRA. Niet eerder gepubliceerd handschrift in twee versies: een
kladhandschrift op twee zijden van éen kwartovel en een nethandschrift op twee, aan
éen zijde beschreven, blocnotevellen. Beide handschriften zijn in het bezit van de
erven Gaston Burssens. De tekst van het nethandschrift is in deze uitgave gevolgd,
met uitzondering van de regels 3-5 in de eerste kolom op blz. 536 van deze uitgave,
die aan het kladhandschrift ontleend zijn en in het nethandschrift luiden: (‘De
Salonsalomé’ b.v.) [dit gedeelte tussen haken is later doorgehaald] is de
neo-romantiese met Van.
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Personenregister
Dit register verwijst naar alle door Paul van Ostaijen in zijn opstellen genoemde
personen. Figuren die vooral onder hun schrijvers- of schildersnaam bekend zijn
(b.v. Apollinaire) zijn onder hun pseudoniem opgenomen met de toevoeging [ps.]
achter de naam. Indien onder meer dan één naam is gepubliceerd vindt verwijzing
plaats (b.v.: Tony [ps.], zie: Bergmann, Anton). Niet geïdentificeerde personen,
waarvan alleen de achternaam bekend is en een aantal namen die in het feuilleton
Voorgeschiedenis van de Vlaamsche Beweging (blz: 422-473) voorkomen, worden
zonder voornamen of -letters vermeld.
Niet opgenomen zijn fictieve personen (mythologische figuren, romanfiguren e.d.)
en de namen die deel uitmaken van de titel van een publikatie.
Een x achter een bladzijnummer geeft aan dat de persoon meer dan één keer op
deze bladzijde is genoemd en een n achter een bladzijnummer verwijst naar de noot
of de noten op deze bladzijde.
Acker, A. van 526 x
Acker, Paul 440 n
Acket, J. Mathijs 535 x
Adriaensen, Jan 529 x
Aimard, Gustave [ps.] 221
Aker, Willem van den 308, 519
Alain-Fournier [ps.] 413 x, 414 x, 417
Alcibiades 220
Alquier 466
Alva, Hertog van 418
Amaru 167 x
Ameide, Theo van [ps.] 205, 253
Amieux, Frères 233
Andersen, H.C. 371
Andrejeff, L.N. 385
Angelico, Fra 170, 189
Angenot, Remy 492, 495, 498, 499
Angermille, Karel 425, 425 n, 428
Anseele, Eduard 108, 109 x, 110 x, 120 x, 122
Antheunis, Jacob Jan 465
Antonius, Sint 41, 81
Apollinaire, Guillaume [ps.] 25, 30, 66, 74, 117 x, 253, 261, 263, 279, 286, 307,
333 x, 337 x, 395, 396, 506
Aragon, Louis 162 x, 177, 242, 258
Arc, Jeanne d' 11
Archipenko, Alexandre 53, 65, 88, 89, 98, 265
Argens, J.B. de Boyer, markies d' 426
Argenson, d' 454
Aristofanes 231, 388 x, 417
Artevelde, Jacob van 419
Aubremez, d' 427

Paul van Ostaijen, Verzameld werk. Deel 4: proza

Augustinus, Sint 18, 78 x, 236, 372
Aulard, F.V.A. 445 n
Bachelin, Henri 93
Backer, J.B. de 465
Bady, Berthe 475
Baen, Mej. Van der 477, 484
Balardelle 466
Balla, Giacomo 506
Balsa 466
Bang, Herman 258
Barbier, Henri Auguste 316
Barlach, Ernst 65, 88, 493
Barras, P.F.J.N., vicomte de 436
Barère de Vieuzac, B. 443, 447, 451
Barrès, Maurice 11, 440 n
Barry, Jeanne, comtesse Du 436
Bartault-Royer 469 n
Barthélémy 444
Baseleer, Richard 66 x, 408, 409, 410, 422
Bataille, Henri 18 n, 473 x, 474 x, 475 x, 477, 480, 488 x, 495 x, 498
Baudelaire, Charles 18 n, 91 x, 253
Baudoche, Colette 440 n
Baumberger, Otto 275
Bazin, René 439, 440 n
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Beaumont, Etienne, comte De 309
Bebel, Ferdinand August 110
Becher, Johannes R. 31, 176 x, 247, 506
Beets, Nicolaas 197
Behrens, Franz Richard 177 x
Bellamy, Jacobus 205, 256, 316 n
Bellay, Joachim du 241 x
Benda, Julien 228, 228 n
Benoit, Pierre 331
Berchmans 410 x
Berckelaers, Fernand 308 x, 338, 531 x
Bergh, Frans van den 455 n
Berghe, Frits van den 238, 306, 310, 365 x
Bergmann, Anton 197 x, 454 n, 455 n, 456, 469 n
Bergson, Henri 81
Bernède, A. 440 n
Bernstein, Henri 440 n, 473 x, 477, 480, 486 x, 487 x, 488, 498
Berton, Pierre 476
Bertourieux, Joseph 441 n
Bertram, Meister 114, 186
Bertrijn, Helena 473 x, 474, 475, 477, 484, 486-490, 492, 495 x, 497, 498, 500,
504
Bertrijn, Louis 473-477, 480, 484, 487, 488, 490, 492, 495 x, 497-499, 500 x,
504
Bertrijn, Margaretha 474, 476 x, 477, 484, 486, 488, 490, 492, 495, 498
Bethge, Hans 249
Bie, Antoine de 411
Biermann, Georg 191
Bilderdijk, Willem 456, 469
Birot, Pierre Albert 279
Blanfort 456
Blavatsky, Helena Petrowna 363
Blei, Franz 496
Bles, Dop 276 x, 291, 336, 367
Blieck, Frans Joseph 471
Blijstra, R. 535 x, 536 x
Bloy, Léon 11 x, 440, 440 n
Blüher, Hans 75 n
Boccioni, Umberto 24, 53, 60 x, 74, 88 x, 88 n, 101, 502, 506
Böcklin, Arnold 418
Boduognat 217
Boeddha 87 x
Boerljoek, David 65
Bogaers, Adrianus 316 n
Böhme, Jacob 288, 322, 383
Boileau-Despréaux, Nicolas 181 n, 456
Bolland, G.P.J.P. 9
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Bon, Gustave le 430, 430 n, 431, 435, 438, 438 n, 464
Bonnard, Generaal 463
Bonset, I.K. [ps.], zie: Doesburg, Theo van [ps.]
Boon, Jan 308
Borchgrave, P.J. de 465 x, 472
Borchling, Conrad 473 n
Bordeaux, Henry 311, 439
Borght, Van der 310
Borginon, Hendrik 110
Borgnet, Ad. 429 n, 431 n, 433 n, 434
Börlinnowski, Jean 310
Bosch, Jeroen 67, 69 x, 78, 345 x, 494
Botrel, Th. 439 x
Boucher, François 86
Boulenger, Jacques 293
Bourdelle, Antoine 87
Bourget, Paul 331
Boussingault, Jean en Louis 506
Boutens, P.C. 202, 205, 253, 256 x, 257, 285, 359 x
Boutet de Monval, J.M. 54
Braeckenier, A.J.D. de 451 x, 452 x, 452 nx
Brancusi, Constantin 265, 305
Brandes, Georg 73, 496
Braque, Georges 59, 100, 189 x, 190, 235, 261, 306 x, 501, 506
Bredero, G.A. 327
Bremond, Henri 374
Breton, André 162, 177
Breugel, Pieter 67, 69 x, 78, 100, 114, 116, 186 x, 232, 232 n, 237, 238, 271,
305, 322, 339, 341 x, 342 x, 343, 344-347 x, 348, 493
Breyne, Marc R. 525 x
Brieux, Eugène 480 x
Brissot, J.P. 433, 443
Brod, Max 78 n, 79 n
Broeckaert, J. 448 n, 451 n, 452 n, 454 n, 462 n
Broeckaert, Karel 454, 472 x
Bruant, Aristide 440 n, 533
Bruggen, Carry van 475
Brugmans, H. 431 n
Brulez, Lucien 291
Brunclair, Victor J. 161, 169 x, 170, 173 x, 335, 365
Bruning, Henri 316 x, 319 x, 320 x, 321, 322 x, 323, 394, 518 x, 519
Bruno, Giordano 157
Brusselmans, Jan 523 x
Burchartz, Max 279
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Burger, Fritz 265
Burljuk, D., zie: Boerljoek, D.
Burssens, Gaston 258 x, 259 x, 261-263 x, 274, 279 x, 281 n, 307 x, 308 x, 315,
331, 332 x, 335, 336, 337 x, 338 x, 365, 382, 386 x
Buysse, Cyriel 92 x
Cadoudal, Georges 459
Cabamcérès 436
Cabarrus, Jeanne M.I.T. Tallien-de 436 x
Caesar, Julius 217
Caeymaex, Joris 534 x
Calvijn, Johannes 423
Cambon, Pierre Joseph 432, 433, 433 n
Campendonk, Heinrich 135, 136 x, 137, 138 x, 139 x, 150-152 x, 153, 154, 181
x, 183-190 x, 235 x, 266, 269 x, 271 x, 274 x, 275, 278 x, 279, 305, 365 n
Campenhout, Frans van 469
Candael, Karel 497
Cannegieter, Tjeerd 312
Cantré, Jan R. 529
Cantré, Jozef 275
Carnot, L.N.M. 443 x, 444, 445
Carpeaux, Jean Baptiste 512
Carrà, Carlo 25, 183, 230, 278, 279, 306 x
Carrière, Eugène 82
Casement, Sir Roger 119
Casanova de Seingalt, Giovanni G. 459
Cassou, Jean 388
Caterina da Siena 157
Cauwelaert, August van 251, 282-285 x, 309, 402 x, 403 x, 531
Cauwelaert, Frans van 9
Cauwenberg, Gustaaf 473-475, 476 x, 477, 480, 484, 486-489, 490-492 x, 495,
498, 500, 504
Cendrars, Blaise 177 x, 178 x, 227, 513 x, 514 x
Cézanne, Paul 25 x, 26, 34, 57, 58 x, 60, 66 x, 70-72 x, 74, 74 n, 76 x, 83 x, 84,
89, 100, 101 x, 190 x, 237 x, 265, 267, 351, 501 x, 502
Chagall, Marc 53, 61, 65, 98 x, 199 x, 200 x, 276, 279, 501, 506
Chapuis-Tourville, Generaal 448 x, 449
Chardin, Jean Baptiste Siméon 188, 232
Charlet, Franz 408
Charpentier, Jules 246
Chastellain, Georges 423 x
Chaumette, P.G. 436 x
Chennevière, Georges [ps.] 506
Chirico, Giorgio de 230, 306
Chopin, Frédéric F. 47
Claessens, Frans 421, 422
Claudel, Paul 10, 11 x, 31 x, 352, 355, 418, 518
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Claus, Emile 26, 27, 32, 52, 57, 66 x, 67, 70, 77, 92, 93, 409 x, 410, 494, 506
x
Clayes, Henri 213
Clerck, Uitgever De 453, 454
Clercq, René de 248
Cloots, J.B.H.M. 436 x, 445
Cocteau, Jean 148, 163, 177, 183, 192 x, 193, 194 x, 241 x, 242 x, 264, 307,
317, 333 x, 337, 395, 396
Colenbrander, H.T. 327 x, 337, 431 n, 446 n
Collem, A.E. van 392
Columbus, Christoforo 164 x, 262 x, 400
Commynes, Philippe de 423 x
Coninckx, S.M. 472
Connie, J.B. 451
Conrad, Joseph 397
Conradi, Hermann 515 x
Conscience, Hendrik 424
Coopman, Th. 448 n, 452 n
Copernicus 74
Coppée, François 253, 337
Coquiot, Gustave 73 n
Corbeels, Pieter 458
Corbière, Tristan 212, 213 x, 214 x
Corneille, Pierre 456
Cornelissen, Egidius-Norbert 452
Corse, De 411
Cortebeeck, C. 432, 432 n, 443 nx, 455 nx
Coster, Dirk 166 x, 291, 300, 319 x, 367, 372, 379, 384 x, 384 nx
Couperus, Louis 518
Courbet, Gustave 25, 56, 75 n
Couté, Gaston 533 x
Couthon, Georges 161
Cox, Hendrik 34, 500, 503
Cracco, Dominicus 471
Crahay, Albert 70, 408
Crane, Walter 56 x, 57 x, 86
Creten, George 306
Crozier 17
Custine, A.P. 432, 433 n
Daele, F.D. van 470 x, 471 x, 471 n
Dale, Johan Hendrik van 291, 330
Danton, G.J. 433, 436 x, 443 x, 444, 445
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Dargonne 452, 453, 463
Darwin, Charles Robert 38 x, 59
Däubler, Theodor 60, 60 n, 61 n, 74, 225, 266, 268 x, 277
Daudet, Alphonse 440 n
Daumier, Honoré 57, 188, 356
David, Louis 24
Decroos, J. 521 x, 522, 523
Degouve de Nuncques, William 148
Dehmel, Richard 276, 386 x
Delacroix, Eugène F.V. 24, 188 x, 219, 232, 361
Delauney, Robert 34, 98, 116, 502, 506
Delaunois, Alfred 410 x
Delavigne, Casimir 400
Delen, Ary 502
Delhaize, Jules 430 n, 431, 432 n, 433 n, 434, 434 n, 435, 435 n, 443, 443 n,
446 n, 462, 462 n
Delicado, Francisco 345
Delville, Jan 33, 54, 78, 88, 501
Demets, Jean 327 x
Denis, Maurice 54, 76 x
Derain, André 26 x, 34, 60, 66, 72 x, 74, 76, 83, 115, 282, 501, 502, 506 x
Derème, Tristan 258, 259, 263
Déroulède, Paul 10
Desmoulins, Camille 436 x
Desroches 425
Destrée, Jules 110
Detilleux, Servais 410
Diderot, D. 436
Digneffe 464
Dijck, Antonie van 26
Dilis-Beersmans, Mina 473, 474, 475 x, 476, 479, 484, 487-490, 497, 498, 500
Diogenes 46, 335, 475
Dodd, G.J. 521 x
Doesburg, Theo van [ps.] 253
Dolent, Jean 506
Doncker, Maurits de 529 x, 530 x
Donnay, Charles Maurice 473
Donnet, Fernand 452 n, 454 nx
Doolaard, A. den [ps.] 393
Doolaeghe, Maria 471
Dostojevski, Fjodor 89, 194, 337, 488
Droogenbroeck, Jan van 253, 254 x, 525, 529
Dsuang Tse 157
Dubarry, Madame, zie: Barry, Jeanne, comtesse Du
Dubois, Hubert 349, 350 x, 351, 352 x, 353
Duboux, Oscar 517 x, 521
Duchamp, Marcel 506
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Duhamel, Georges 255, 256 x
Duhem, P.J. 444
Dumont-Wilden, Louis 440 n
Dumouriez, Charles François 428, 431 x, 432 x, 433, 433 n, 434 x, 443, 445
Dupuis, Geo 501
Dürer, Albrecht 345
Duverger 460
Duyn, Gerard van 519 x
Duyse, Prudens van 456, 471, 472
Eberz, Jozef 275, 279
Eckehart, Meister 157, 288, 383
Edschmid, Kasimir 31
Eelen 464
Elder, Marc 414
Eluard, Paul [ps.] 396
Engelman, Jan 394
Engling, J. 460 n
Ensor, James 10, 32, 33 x, 40, 44 x, 53 x, 54 x, 66 x, 67 x, 67 n, 68 x, 69 x, 69
nx, 70 x, 74 x, 76-81 x, 82, 83 x, 89, 93, 94, 102, 177 x, 355 x, 409 x, 410 x,
422, 494, 501 x
Erasmus, Desiderius 345
Erens, Frans 391
Ernest, Victor 110
Ernst, Max 306
Es, W.J.L. van 435, 435 n
Esquiros 435
Euripides 417
Even, L. van 468 n
Evenepoel, H.J.E. 505
Eyck, Jan van 502
Fabre, Lucien 337 x
Faguet, Emile 456
Fallot de Beaumont, Bisschop 455
Fauconnier, Henri V.G. le 66, 73, 149
Feininger, Lyonel 266, 305
Feith, Rhijnvis 456, 469
Ferguut, Jan [ps.], zie: Droogenbroeck, Jan van
Fijt, Jan 218 x
Flaubert, Gustave 50 x, 51 x, 79 n, 89
Flémalle, Meester van 114
Flers, Robert de 480
Foch, Maarschalk Ferdinand 122
Forster, J. Georg 426, 464
Fouché, Joseph 436, 453
Fouquet, Jean 114, 225
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Fouquier-Tinville, A.Q. 161
Fragonard, Jean Honoré 86
France, Anatole [ps.] 58
Franciscus van Assisi, Sint 23, 28 x, 29, 40 x, 43, 81, 157, 158, 335, 383, 508
x
Franciscus van Sales, Sint 58
Franck, Sebastian 345 x
Francke, Meester Nicolaus 186
Francq, Le 448
Frans II 450
Frédéric, Léon, baron 411
Friedländer, Salomo 136, 183, 204, 225, 346
Friesz, Emile Othon 26, 60, 66, 115
Frison 442, 466
Gabriël, Dante, zie: Rossetti, Dante Gabriel
Gachet, P.F. 502
Gaddi, Taddeo 189
Gansen, E.J. van 464
Gauguin, Paul 40, 83 x, 84 x, 93, 508
Gebruers, P.F. 461 n
Geertgen tot St. Jans 116, 138
Geertire, De 411
Geest, Alfried de 516
Génestet, P.A. de 253 x
Geoffroy 72
George, Stefan 11, 417 x
Géricault, J.L.A. Th. 267
Germain l'Auxerrois, Sint 86
Gestel, Leo van 65
Gezelle, Caesar 534
Gezelle, Guido 92, 202, 244, 245, 254, 278, 294, 315, 317, 333 x, 342 x, 386,
391, 392-393 x, 523-524 x, 534
Ghéon, Henri 309
Ghersi 362
Gide, André 384 nx, 387 x, 395 x, 397
Gijsen, Marnix [ps.] 279, 294 x, 294 n, 300 x, 308, 315, 317, 319 x, 332, 335,
336, 338, 365, 380, 382 x, 385-386 x, 387, 519 x
Gilliams, Maurice 291-295 x, 309
Giotto di Bondone 114, 165, 170 x, 175, 236, 287
Gleichmann, Otto 176, 279
Gleizes, Albert 25, 27, 27 n, 37 x, 38, 59, 62 x, 64, 65, 65 n, 71 x, 74, 74 n, 113
x, 116, 117 x, 171 x, 306, 506 x
Goethals 433 n
Goethe, Johann Wolfgang von 74, 152, 203, 359, 464
Gogh, Vincent van 25-26 x, 33, 34 x, 35, 53 x, 57, 58 x, 68, 72 x, 74, 82, 83-84
x, 89, 190 x, 234 x, 237, 390, 407 x, 421 x, 493 x, 494, 501-502, 503 x
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Gogh-Kaulbach, Anna van 337
Gogo, Felix 422
Gogolj, Nikolaj Vasiljevitrj 170 x, 171 x, 496
Gorki, Maxim [ps.] 475
Gorlé, Edward 475-477, 480, 484, 486, 488-489, 492, 497, 499 x
Gorter, Herman 260, 291 x, 333, 354 x, 355 x, 391
Gourmont, Jean de 17
Gourmont, Rémy de 22, 78 n, 89, 302, 362, 506
Goya y Lucientes, José de 67, 493
Graef, Jan de 422
Grammont, De 459
Grauls, A.W. 249-251 x, 253-254 x, 309
Greco, Dominikos Theotokopoulis el 339
Grégoire, L'abbé Henri comte 447 x, 451
Greindl 442, 466
Greshoff, Jan 337
Gris, Juan [ps.] 306
Groenevelt, Ernst 201 x, 207 x
Groot, Hugo de 419
Gropius, Walter 266
Grosz, Georg 196, 197, 506
Grünewald, Mathias 68, 100
Gusteraf 411
Guyon, Jeanne Marie Bouvier de la Mothe 157, 288
Haar, Bernard ter 256, 272, 366
Hadewych, Zuster 70, 231, 232 n, 262, 273 x, 322, 351, 356, 357, 376
Hals, Frans 305, 306, 419
Hamelius, Paul 424 n, 427
Hammenecker, Jan 255, 256
Hausenstein, Wilhelm 69, 69 nx
Hasebroek, Johannes Petrus 303
Hauptmann, Gerhart 481
Haute, Delfien van 284
Havelaar, Just 89 x, 165, 384 n
Hébert, J.R. 436 x
Hecke, Paul Gustave van 146-148, 240-243 x
Heckel, Erich 55, 275
Heemskerck, Jacoba van 60, 61, 98
Heemskerck, Maarten van 344
Hegenscheidt, Alfred 315
Heine, Heinrich 423
Heijermans, Herman 411, 477-478 x, 479,
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480, 484-486 x, 498 x, 499
Helmers, J.F. 456
Helleputte, Joris 109 x
Hens, Frans 408, 422
Henskens, Jozef 532 x
Hentze, Carl 238
Herder, Johann Gottfried von 464
Hervé, Gustave 441
Henry [Kahn], Daniel 26 n, 61 n
Hens, Frans 409, 410
Hens, Louisa 479, 492, 495
Hermann, Georg 535
Heylen 464
Heymans, Adriaan Jozef 408, 410
Hiel, Emmanuel 525
Hiller, Kurt 14, 56, 57 nx, 78 n
Hodler, Ferdinand 86, 88, 102
Hoffmann, E.Th.A. 78, 181
Hofman, J.B.J. 456, 471
Hofmannsthal, Hugo von 11, 417 x, 418 x
Hokusai [ps.] 102
Hölderlin, Friedrich 21, 395
Homerus 352, 388
Hooft, P.C. 241
Hoogh, Pieter de 116
Hoogstraten, David van 403
Hoogvliet, Arnold 403
Hoorne, Filips, graaf van 472
Hopka [?] [= Kafka?] 506
Horst, Adriaan van der 486
Horst-van der Lugt Melsert, Mien 486
Houwink, Roel 205, 216, 520, 536
Hubin, Georges 108, 110
Hulster, Leo d' 472 x
Huybrechts 512
Huygelen, Frans 408
Huyghe 449 nx, 467 nx
Huysmans, Joris Karl 265, 380, 418
Huysmans, Kamiel 108 x, 109, 123
Ibsen, Henrik 47 x, 48, 439, 475, 496 x
Ide, René L. 529 x
Iliachenko 310
Ingres, Jean A.D. 24, 54, 56, 67, 76 x, 112 x, 113
Jacob, Max 183, 197 x, 363, 396, 518
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Jacquemin, Charles [Karel van Loupoigne, Kozijn Karel] 458, 459 x, 459 nx,
460
Jaeckel, Willy 506
Jamar, Urbain 108
Jammes, Francis 11 x, 58, 206 x, 283, 475
Jans, Jan [ps.], zie: Adriaensen, Jan
Janssens, Piet 474, 476 x, 477, 479 x, 486, 488 x, 489, 491, 492, 497, 498, 499
x, 500, 504
Janssens, Magda 474, 476-477, 479, 488 x, 489, 490, 492, 495
Jawlenski, Alexej von 65
Jean, Aman 57
Jefferys, Marcel 54 x, 70, 408
Jeneval 469
Jespers, Emiel L.M. 512 x, 513 x
Jespers, Floris 32-35 x, 36, 37-39 x, 41 x, 55, 74, 79-81 x, 83, 84 x, 92-95 x,
96, 97 x, 98, 100, 103 x, 106 x, 114, 213, 233 x, 234 x, 234 nx, 235-239 x, 275,
310, 421 x, 500 x, 501 x, 502, 503 x, 507 x, 513
Jespers, Oscar 32-35 x, 36, 39 x, 40, 41 x, 76, 81-83 x, 84, 85, 88, 89-91 x,
217-223 x, 224, 225 x, 226 x, 226 n, 227, 228-230 x, 265, 274, 305, 306, 311,
421 x, 422 x, 500 x, 501 x, 502, 503 x, 507 x
Jezus Christus 28, 95, 165, 505, 510, 514 x
Joël, Karl 12, 75 n, 436 n
Johannes de Doper 20
Jonathan [ps.], zie: Hasebroek, J.P.
Jonckbloet, W.J.A. 339 x
Jonescu, Take 509
Jongkind, J.B. 390
Joost [ps.], zie: Wattez, Omer
Joostens, Paul 32, 37-41 x, 80, 81 x, 84 x, 92-96 x, 97, 421, 422, 504, 507 x,
508 x
Josson, Maurits 17, 437 nx, 447 n, 448, 448 nx, 455 n
Jottrand, L.L.J. 246
Jouve, Pierre Jean 12, 275, 279 x
Jozef II 424 x, 428, 428 n, 457
Juan de la Cruz, San 288, 383
Juste, Th. 430 n
Kafka, Franz 258, 506 [?]
Kalkar, Jan Joost van 111
Kandinsky, Vasili 32, 59-62, 62 n, 63-64, 65 x, 74, 75 nx, 95, 96 x, 101 x, 115
x, 190, 306, 506
Kant, Immanuel 169, 181 x, 181 nx, 213, 241, 251, 291, 359, 382 x
Karel van Loupoigne, zie: Jacquemin, Charles
Kassák, Lajos 176 x, 177 x
Kate, J.J.L. ten 205, 272, 327, 366
Kautsky, Karl 110
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Kayser, Rudolf 14
Kayser 54
Kempis, Thomas a 411
Krensky, A.F. 110
Khnopff, Ferdinand 409, 410
Kistemaeckers, H. 440 n, 489, 490
Klabund [ps.] 249, 250
Klee, Paul 64, 98, 188, 266
Klinger, Max 36, 504
Kloos, Willem 9, 254, 260, 260 n, 291 x
Klopstock, Friedrich G. 464
Kluxen 199, 200
Koninckx, Willy 522 x
Kotzebue, A.F.F. 327
Kozijn Karel, zie: Jacquemin, Charles
Krauss, Ernst 535
Krinkels, L. 474, 484, 492
Kruger, Paul 525 x
Küppers, Paul Erich 265
Kuyle, Albert [ps.] 275, 316-317 x, 319-320 x, 322-323 x, 394, 519
Lacoert, J.F. 463
Laenen, Jean 523
Laermans, Eugeen baron 53, 56 x, 57 x, 66, 409 x, 410 x
Laforgue, Jules 417
Lamartine, Alphonse 316
Lambert, Camille 410
Lambin, Jan Jacob 456
Lambotte, Paul 409
Lambrechts 442, 452, 466, 468 x, 468 n
Lambrechts, Lambrecht 518 x
Lamy, Etienne 438, 438 n
Landru, Henri Désiré 159
Lange 199
Lanzac de Laborie, L. de 455 n, 460, 460 n, 463 n
Lao Tse 157
Laréveillère Depaux 463, 463 n
Lasker-Schüler, Else 178-180, 333 x
Laurencin, Marie 66, 83, 84, 93 x, 493, 506, 508
Laurent 54
Lautréamont, Comte de [ps.] 78 x, 240, 288
Lavedan, H. 440 n
Lebon, G., zie: Bon, Gustave le
Leclère, Adj. Generaal 456, 467, 467 n
Leconte de Lisle, Charles Marie 527
Ledegouwer, M.B. 411
Lefèvre, Frédéric 384 n
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Lefranc 232
Léger, Fernand 64 x, 93 x, 98, 113, 116, 235, 306
Leman, Generaal G.M. 246
Lemaire-Dens, Edgard 532, 533 x
Lennep, Jacob van 9
Le Nôtre, André 86 x
Léonard, Jos. 155, 159, 210
Leonardo da Vinci 100, 345
Leonhard, Rudolf 176
Leppin, Paul 520
Le Sidaner, Henri E.A. 52
Letourneur 436
Levae, Adolphe 437 n
Lhote, André 115, 117 x
Liebermann, Max 52
Liebmann, Kurt 515 x
Lien, A. 439 n, 440 n
Liliencron, Detlev, Baron von 88
Linguet, Simon N.H. 425
Liszt, Franz von 46
Li T'ai-pe 249
Lodewijk XIV 435, 437 x, 441 n, 448
Lodewijk XVI 313 x, 466
Lodewijk, Graaf van Nevers 457
Lombaerts, René 422
Loo, Van der 411
Loos, Ed. 411 x, 412
Loti, Pierre 325, 381
Loupoigne, Karel van, zie: Jacquemin, Charles
Lucas van Leyden 116
Lurçat, Jean 306
Lutz 199
Maccage, L.J. 471
Macke, August 190
Mac-Orlan, Pierre [ps.] 194 x, 197 x, 240
Madelin, Jules 435
Maele, Fons van de 530
Maerlant, Jacob van 513
Maes, Boudewijn 110
Maes, Karel 306
Maeterlinck, Maurice 78, 417, 441
Maiesch, Anton 460
Maître de la Vie de Marie, zie: Meester van het Leven van Maria
Malgrétout [ps.], zie: Ter-Lasne [ps.]
Mallarmé, Stéphane 267, 273, 351, 417
Malouet, P.V. 445 n
Mambour, Auguste 303, 304 x, 306, 349
Manet, Edouard 267
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Manolo [ps.] 73 n, 493, 506
Marc, Franz 32, 59, 60, 74 x, 75 n, 98 x, 190, 502 x, 506
Marcus, Ernst 183
Maret, Hugues B. 449
Maria van Bourgondië 450
Maria Theresia 424 x
Marie Antoinette 313 x, 436
Marinetti, Filippo Tomaso 23, 27, 42 x, 506
Maritain, Jacques 359, 364
Mark [ps.], zie: Smedt, Oskar de
Marnix van Sint Aldegonde 252, 423 x
Marsman, H. 215 x, 216, 258, 276, 279 x, 319 x, 319 nx, 363, 367, 384 x, 388,
388 n, 393-397 x, 398, 531
Martin du Gard, Roger 11, 115
Martinet, Marcel 279
Martinus Sire Jacob 452 n
Marx, Karl 161
Masaccio [ps.] 236
Masereel, Frans 266 x, 275, 527
Mathiez, A. 445 n
Matisse, Henri 25, 26, 31, 54, 60, 76, 83, 84 x, 93, 115, 235, 237, 306, 332, 501
x, 506
Matsijs, Quinten 305
Maupassant, Guy de 265
Mauriac, François 337
Maurik, Justus van 492
Max, Colombo 54
Mechthild von Magdeburg 273 x, 288, 322, 351, 356, 357, 363, 376, 383
Medan 265
Mees, Fokko 266, 275
Meester van het Leven van Maria 186
Meidner, Ludwig 270 x, 275
Meier-Graefe, Julius 54
Meester, Johan de 297, 310 x
Meissonier, Ernest 342
Melsen, Marten 411, 492-494 x, 502
Memling, Hans 494
Mennekens, Jef 530 x, 531
Mercereau, Alexandre 506
Mercier, Désiré Joseph, kardinaal 121, 122 x, 125, 509-511 x
Merlin de Douai, Ph.A. 437 x, 441 n, 444, 446, 448, 464
Merlin de Thionville, A.C. 436
Mérode, Willem de [ps.] 201 x, 203 x, 204, 205, 207, 209
Mesens, E.L.T. 329
Metz, A.D.J. de 452 nx
Metzinger, Jean 25, 27, 27 n, 37 x, 38, 55, 59, 62 x, 64, 65, 65 n, 71 x, 74, 74
n, 113, 116, 117, 506 x
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Meunier, Constantin 86, 87
Meylander, Johan [ps.], zie: Hecke, Paul Gustave van
Meyrink, Gustav 31, 78
Michelangelo Buonarroti 75 n, 347
Michelet, Jules 457, 457 n
Michiels jeune 442, 468
Michiels ainé 442, 466, 468
Mieghem, Eugène van 408, 422
Millerand, Etienne Alexandre 122
Millet, Jean François 25, 56 x, 67
Millevoye, C.H. 456
Minne, George 355
Minne, Richard 309 x, 315, 400 n
Mirbeau, Octave 18 n
Miró, Joan 306
Mistral, Frédéric 439 x
Modigliani, Amadeo 306
Moens, Wies 161-163 x, 165 x, 166, 166 n, 173, 178, 180, 250, 275, 279 x, 294,
300, 308, 315, 317, 319 x, 322, 328 x, 329 x, 330, 335, 336 x, 338, 366, 378,
383 n, 519 x, 524
Molière [ps.] 473, 497
Mondriaan, Piet 60, 64, 65, 165 x, 506
Monet, Claude 52, 114
Monroe, James 161
Mont, Paul de 310
Mont, Pol de 308, 315, 521
Montaigne, Michel Eyquem de 58
Montald 409, 410
Montanus 205
Montesquieu 439
Montfort, Eugène 93
Moor, Baron de 460
Morand, Generaal 463
Morandi, Giorgio 306
Moreau, Luc Albert 506
Moréas, Jean [ps.] 418
Morren, Theophil [ps.], zie: Hofmannsthal, Hugo von
Morris, W. 57
Mortelmans 411
Mortier, Pater R.V. 244 x, 246, 247 x, 282, 284 x
Mozart, Wolfgang Amadeus 63 x
Muche, Georg 199
Müller, Felix 176 x
Muls, Jozef 251, 343
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Multatuli [ps.] 327, 391, 402
Murillo, B.E. 339
Musset, Alfred de 157
Mussche, Achilles J. 162, 165, 166, 166 n, 272, 308, 335, 383 n, 519, 530
Mynona [ps.], zie: Friedländer, Salomo
Nahon, Alice 312-315 x, 532 x
Napoleon Bonaparte 423, 428, 449, 455 x, 456, 460, 461 n, 469 x
Nayral, Jacques 506
Nelson 441 n
Nepoty, L. 481, 483 x
Nero 86
Neuhuys, Paul 513 x, 514 x
Neuray, Fernand 482 x, 483
Neuville, Alphonse de 342 x
Nicolei 512
Nietzsche, Friedrich 40, 220, 439
Nijhoff, M. 356, 357 x, 358-360
Nijlen, Jan van 308, 309
Nikita [Nikola] van Montenegro 297, 298
Nolf, J. 433
Norge, Geo 527
Noterman, Karel 486
Noterman, Charlotte 474-477, 479, 480, 484, 486, 488, 489, 491 x, 495, 499
Novalis [ps.] 181
Nürenburg, Ehrard von 464
Oever, Karel van den 167, 251, 299 x, 300, 301 x, 302 x, 335, 362-368 x, 519
x
Offel, Edmond van 422
Ogier, Willem 252
Oleffe, August 54, 67, 70 x, 92, 409
Ombiaux, Maurice des 410
Opdebeek, Gabriël 240
Or, Charles d' 468
Ormeaux, Félicien des 183
Orts, Aug. 460 n, 462, 463, 463 n
Os, Tony van 422
Osswald, P. 424, 424 n
Ostade, Adriaen van 231 x
Ostaijen, Constant van 329
Osy de Zegwaert, Edward J., baron 513 x
Ottman, Henri 502, 506
Ouderaa, Pieter van der 407 x, 410
Oultremont, Gravin d' 513
Outrepont, d' 442, 466, 466 n
Ouwaeter, Aelbert van 111
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Oye, Eugeen van 299
Pache, Minister 432
Paerels, Willem 54
Palm, J.H. van der 469
Pannekoek 312
Papini, Giovanni 258, 506
Paquot, Jean Noël 425 x
Pascal, Blaise 220
Pasteur, Louis 74
Pasture, Roger de la, zie: Weyden, Rogier van der
Pater, Walter H. 227
Paulus, Sint 18
Peborgh, Van 481
Pecatra 506
Pechstein, Max 264 x, 270, 271, 275 x, 276, 278, 501, 506
Peeters, Jozef 310, 311, 517 x, 522
Péguy, Charles 11 x, 413 x, 414, 417
Pérès 466
Pergameni, Charles 437, 437 n, 442 n, 466, 466 n, 467 n, 468 nx, 469 n
Pergameni, Hermann 457, 457 n, 460 n
Perikles 75 n
Perk, Jacques 260, 291 x, 535 x
Perkens, Duco [ps.], zie: Perron, E. du
Permeke, Constant 238 x, 310 x, 523 x
Permys, Martin [ps.], zie: Premsela, Martin
Perron, E. du 307 x, 308, 309, 337, 338 x, 517 x, 521
Peters, Gerlach 157, 158, 231, 321, 356, 383
Petronius 86
Phidias 75 n, 85, 91
Philippe, Charles-Louis 93
Philips II 428, 429 n
Picabia, Francis 116, 176 x, 177 x
Picard, Leo 12, 459, 459 n, 460
Picasso, Pablo 27, 32, 39 x, 55, 59, 95, 100, 101, 112-115 x, 138, 148, 152, 261,
306 x, 501, 506
Pichegru, Charles 445
Piérard, Louis 108, 109
Pijnenburg, Geert 244, 247 x, 248 x, 309
Pirenne, Henri 124, 126, 232
Pissarro, Camille 52, 502
Plato 100, 101, 114, 137, 157 x, 179
Plautus 484
Plotinus 182, 205, 364
Poe, Edgar Allen 31, 69, 78 x
Pompadour, Markiezin de 436 x
Poot, Hubert Kornelisz. 241, 283, 391, 391 n
Popper-Lynkeus 161
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Porten, Henny 312
Portiez 466
Porto-Riche, Georges de 473
Potter, Frans de 454 n, 456 n, 471 n
Pougens, Charles 426 n
Poulenc, Francis 229 x
Poullet, F. 455 nx
Poussin, Nicolas 100, 232, 339 x, 351 x
Praxiteles 85, 91
Prayon-van Zuylen, Alfons 427 n, 429 n, 438 n, 447 n, 450 n
Premsela, Martin 201 x, 203 x, 206 x, 209 x
Prinet, Xavier 54
Prins, Arij 391
Proudhon, Pierre Joseph 120
Proust, Marcel 194, 517
Putman, Willem 309, 310
Putte, R. van de 484, 486-488, 489 x, 495, 499
Putte, Mevr. van de 476
Pycke, François 411
Querido, Israël 319, 518
Quinet, Edgar 435
Rabelais, François 345, 423 x
Racine, Jean Baptiste 340, 395 x, 456
Raffaello Santi 282
Rais, Gilles Laval, baron de 164-165
Raoux, Philippe A. 424, 424 n
Raoux 446
Raphael, Max 74, 265
Raphael, zie: Raffaello Santi
Rassenfosse, A.L.A. 409, 410
Ravel, Maurice 361
Raynal, Maurice 189 x, 190
Récamier, Juliette 436
Régamey, F. 440 n
Reigner 449
Reinhard 443
Rembrandt van Rijn 23, 100 x, 232, 234, 278, 305, 306 x, 339, 342 x, 345
Renard, Jules 93, 286
Renier, P.J. 471, 472
Renoir, Pierre Auguste 52, 62, 275, 276, 493 x
Rens, Frans 471
Ribemont-Dessaignes, Georges 162
Ridder, André de 146, 300, 418 n
Riemsdijk, Jhr. A.W.G. van 475-476 x
Riet, Jan van 512
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Rilke, Rainer Maria 212-213 x, 258, 285, 380, 381-382 x, 397, 418
Rimbaud, Arthur 253, 298, 337, 383, 505
Roberjat 446, 466
Robespierre, M.M.J. de 161, 436 x, 445, 451
Rodin, Auguste 87, 355
Roelants, Maurice 173, 174, 250
Roemerswael, Marinus Claesz van 305
Roesselaere, Ed. van 454 n
Rogier, Charles 422
Roland Holst, Henriette 260, 392 x
Roland Holst, Richard N. 56, 86
Rolland 436
Rolland, Romain 31, 337
Rollier, R. 459
Rollinat, Maurice 78
Romains, Jules 31, 506
Ronner, Alice 408
Ronsard, Pierre de 11, 241, 358
Rops, Félicien 91
Rossetti, Dante Gabriel 530
Rousseau, Henri 66, 117, 130, 137, 151, 185
Rousseau, Jean-Jacques 206 x, 436, 451
Roy, F. van 474, 490, 491
Rubens, Peter Paul 92, 100 x, 175, 206, 217, 278, 534
Rubiner, Ludwig 12, 176, 247, 279
Runge, Wilhelm 177
Ruskin, John 530, 533
Russolo, Luigi 53, 60, 506
Rutten, Gerard 362, 519
Ruusbroec, Jan van 70, 342, 383
Ruysbroeck, B. 474, 480, 486-489, 491, 492, 498, 499, 504
Ruysbroeck-Tenvoorden, Maria 474, 476, 477, 479, 486, 488, 492, 498, 499,
504
Rysselberghe, Theo van 10, 52, 66, 67, 70, 77, 410, 494
Sabbe, Maurits 331-333 x, 487 x, 488 x
Saedeleer, Valerius de 92, 410 x
Saint-Just, Antoine de 161
Saint Pol Roux [ps.] 78
Sales, St. François de, zie: Franciscus van Sales, Sint
Salmon, André 258, 261 x, 399
Salomons, Annie 256
Salus, Hugo 212 x, 213
Sandelin 433
Sante, C. van 246
Sas, Henri 't 533 x
Schagen, J.C. van 279 x
Scharten, Carel 319

Paul van Ostaijen, Verzameld werk. Deel 4: proza

561
Schaukal, Richard von 11, 212 x, 213 x
Scheerbart, Paul 260
Scheler, Max 55 n
Schelfhout, Lodewijk 65, 506
Schendel, Arthur van 391, 475, 536
Schelling, F.W.J. von 231, 464
Schickele, René 14, 31, 46, 440 n, 441 x, 441 n
Schmidt, Franz Xaver 14
Schmidt-Rottluff, Karl 140, 176
Schmitz, J. 480, 488
Schönherr, Karl 258
Schopenhauer, Arthur 100, 473
Schröder, Rudolf Alexander 212-214 x
Schwitters, Kurt 176 x
Schwob, Marcel 178
Seghers, Fr. Xavier 453 x
Servaes, Albert 532
Seuphor, M. [ps.], zie: Berckelaers, Fernand
Seurat, Georges P. 24, 502
Severini, Gino 53, 60 x, 64, 502, 506
Shakespeare, William 74, 178, 369, 496
Shaw, G.B. 478, 496 x, 497 x
Sidaner, H.E.A. Le, zie: Le Sidaner, H.E.A.
Siegenbeek, M. 471
Sieyès, F.J., comte 436, 445, 451
Signac, Paul 114, 148, 502
Sijs 70, 92
Silesius, Angelus 273 x, 376
Simeon de nieuwe Thaumaturg 157, 158
Simon, Charles 476
Simons, Jozef 525 x
Simons-Mees, Josine Adriana 475
Simpel, David de 456, 465, 470 n, 471 x, 471 n
Slauerhoff, J.J. 212 x, 213 x, 215, 393, 520
Smedt, De 70
Smedt, Oskar de 12, 16 n, 20, 20 n
Smet, Gustaaf de 140, 149, 238 x, 310
Smet, Leon de 411
Smits, Frans 528
Smits, Jacob 66, 71, 407 x, 408 x
Snieders, August 513
Snijders, Frans 218 x
Soffici, Ardengo 60 x, 188
Sofokles 417 x
Sokrates 220
Sombart, Werner 55 nx
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Sorel, Albert 428 n, 435 x, 435 nx, 443, 443 nx, 444, 444 nx, 445, 445 n, 457,
464 n
Soupault, Philippe 162, 177 x, 242, 396
Spinoza, Benedictus de 419
Staes, J. 432, 432 n, 468 n, 469 n
Steinlen, Théophile A. 57
Stern, Arno 523 x
Sternheim, Carl 31
Stevens, Th. 433 n
Stichelbaut, Alberik 471
Stirner, Max 373
Stobbaerts, Jan 408
Stolmann 461
Stoops, Pastoor 510 x
Stracke S.J., Desiderius A. 423 n
Straeten, Clemens van der 527 x
Stramm, August 171 x, 172 x, 176, 177 x, 279, 301, 333 x, 350, 357
Streuvels, Stijn [ps.] 92, 283
Strindberg, August 258, 423, 475, 495
Stuckenberg, Fritz 176, 274, 275, 281
Suarès, André [ps.] 46-48
Suchtelen, Nico van 381
Supervielle, Jean 396
Suso, Heinrich 383
Swift, Jonathan 343 x
Sys, Maurice 70, 92
Tagore, Rabindranath 88, 291, 337
Tailhade, Laurent 533 x
Taine, Hippolyte Adolphe 231
Tallien, J.L. 436 x, 444
Tallien, Madame, zie: Cabarrus, Jeanne M.I.T. Tallien-de
Tappert, Georg 176, 279
Tauler, Johannes 288
Tazelaar, C. 312 x, 313 x
Teirlinck, Herman 92, 177, 309, 310 x
Tellois 513
Teniers, David 92
Teresa de Jesús (d'Ávila), zie: Theresia a Jesu
Ter-Lasne [ps.] 516 x, 517 x
Thans, Hilarion 526 x
Tharaud, Gebroeders Jérome en Jean [ps.] 337
Thèbes, Mevr. De 263
Theresia [ps.] 532 x
Theresia a Jesu (d'Ávila) 532
Theunisz, Johan 201, 208 x
Theuriet, André 439
Thijs, Aug. 463 n
Thillo, A. van 474, 475, 477, 486, 492 x, 495 x, 497, 498 x, 499
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Thorn Prikker, Johan 88, 190
Tichelen, Geo van 49
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Tichelen, Th. van 530
Tière, Nestor de 487, 488 x
Timmermans, Felix 232 n, 315, 343 x
Tintoretto 339, 347
Titiaan 339
Tollens, Hendrik 205, 254, 316 n, 327, 456
Toller, Ernst 247
Tolnai, Karl 341 x, 343, 344-348 x
Tolstoi, Leo 159, 286 x, 439
Tony [ps.], zie: Bergmann, Anton
Toorop, Jan 148
Toulet, Paul Jean 258, 259
Toussaint van Boelaere, F.V. 143, 296, 297 x
Trakl, Georg 397 x
Trarieux 480
Treilhard 464
Troyer, Prosper de 310
Tsjechof, A.P. 535
Tzara, Tristan 177, 522
Ugolino da Siena 189
Uhde, Fritz von 408
Vaelande [ps.], zie: Daele, F.D. van
Vaes, Walter 408, 411
Valéry, Paul 354 x
Vandervelde, Emile 440 nx
Velasquez 339
Velde, Anton van de 309, 310 x, 532
Velde, Henry van de 270
Velde, Liliane van de 479
Velle, J. 423 n
Verbruggen, Paul 210 x, 211 x, 211-212, 212, 258, 365, 366
Vergilius 27 x
Verhaegen, Paul 442 n, 451 nx, 452 nx, 453 n, 454 nx
Verhaeren, Alfred 409, 411
Verhaeren, Emile 17 x, 22 x, 23, 27 x, 31, 42 x, 71, 203, 206 x, 241 x, 242, 276,
283, 289, 378, 524
Verlaine, Paul 28 x, 29 x, 289
Verlooy, J.B.C. 423, 425 x, 425 n, 426 x, 427 x, 432 x, 462, 470 x
Verlant, Ernest 409 x
Vermeer van Delft, Jan 26
Vermeylen, August 14, 354
Verriest, Hugo 534
Verschaeve, Cyriel 525 x
Verschaeve, Vliegenier 513
Verstraete, Marie 486
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Verstraeten 70
Vervier, C.A. 472
Vervoort, Mej. I. 474, 484, 490, 495, 499
Verwey, Albert 205, 247, 518
Vetter, Katharina 351, 376
Victor, René 18 n
Viélé-Griffin, Francis 418
Vièrin, Emmanuel 410
Vigne, De 465 nx
Vigny, Alfred de 267, 316, 521
Vildrac, Charles [ps.] 162
Vispoel, Prior 442
Vlaminck, Maurice de 275
Vlashagen, Justus 466 n
Vogel, Albert 284
Voltaire [ps.] 286 x, 436
Vonck, J.F. 426 x, 427 x, 427 n, 430, 465
Voorde, Urbain van de 161, 162, 162 n, 165, 166 x, 166 n, 167, 168-172 x, 172
nx, 173 x, 175 x, 176 x, 177, 178, 179 x, 180 x, 266, 267, 294 n, 318 n, 337,
339 x
Vries, Hendrik de 201 x, 203 x, 205 x, 206, 207 x, 393
Vuillard, Edouard 54
Waelheijns, J. de 515 x, 516
Wagenfeld, Karl 522
Walden, Herwarth 74, 199, 200
Walschap, Gerard 255, 256 x, 257 x
Warzée, André 453, 453 nx
Wasch, Karel 259, 536
Watteau, Jean Antoine 20, 51, 86
Wattez, Omer 420 x
Wauer, William 75 n
Weber, Max 55
Weisgerber, Albert 26, 501, 506
Wely, Jos. van 201, 207 x, 209 x, 285
Werfel, Franz 11, 275, 279 x, 333 x, 506
Werth, Léon 414
Wetterlé, Abbé 440
Weyden, Rogier van der 423
Whitman, Walt 11, 88, 276, 278, 291, 318, 319 x, 383
Wichman [n], Erich 25, 25 n, 26 n, 65, 74
Wielemans, F. 246
Wijngaerdt, Piet van 305
Wijngaert, Frank van den 166, 308, 335, 383 n, 519
Wilde, Frans de 528 x
Wilde, Oscar 181 n
Wildenbruch, Ernst von 481
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Wildgans, Anton 258, 307
Willems 453, 454
Willems, Jan-Frans 422, 425, 425 n, 426 n, 430, 430 n, 470 x, 470 n, 471, 471
n, 472 x, 472 n, 473
Wilmotte, Maurice 423, 423 n
Wilson, Thomas Woodrow 514
Woestijne, Karel van de 172, 173 x, 174 x, 282 x, 283 x, 300, 309, 336, 354 x,
354 n, 355-361 x, 391, 393 x, 524
Wolfenstein, Alfred 176
Wolff, Pierre 473
Worringer, Wilhelm 74, 79 n, 83, 85 x
Wouters, Rik 10, 32, 35 x, 70 x, 71, 72 x, 73 x, 74, 76, 79, 82 x, 83 x, 88, 90,
92, 221 x, 237 x, 407 x, 408 x, 421, 422, 501 x, 502, 503, 507
Zadkine, Ossip 265, 274
Zevenberghen, Van 410
Zilcken, Ph. 9
Zola, Emile 9, 22 x, 47 x, 89 x, 93, 265, 267, 485 x
Zweig, Stefan 17, 22 x
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